Tisková zpráva
9. září 2015
Studio Hrdinů uvede první letošní premiéru
Studio Hrdinů uvede v neděli 20. září první premiéru letošní divadelní sezóny.
Autorská dvojice Kristýna Kosová a Adam Svozil zadaptovali jediný román
pražského německého básníka Rainera Maria Rilkeho pod názvem Zápisky Malta
Lauridse Brigga / I. část.
Zápisky Malta Lauridse Brigga jsou pokládány za jedno ze stěžejních prozaických děl
evropské moderní literatury. Rilke napsal tento částečně autobiografický román
během svého pobytu v Paříži mezi lety 1904 a 1910. Fiktivní deníky dánského
aristokrata a básníka Malta odráží duchovní a existenciální pozici mladého umělce na
pozadí rychle se měnícího světa.
,,Ležím na svém lůžku, můj den, ničím nepřerušovaný je jako ciferník bez ručiček. Jak
předmět ztracený dávno, jednoho rána leží zas na svém místě, zachovalý a krásný,
nový jak v hodině ztráty, přesně tak, jako by jej někdo opatroval, tak spočívá tu a tam
na mé pokrývce ztracená věc z dětství a je jak nová. Všechny ztracené úzkosti jsou
zase tu: úzkost, že vlněná nitka, jež trčí z okraje pokrývky je tvrdá, tvrdá a ostrá jak
ocelová jehla; úzkost, že tento knoflíček mé noční košile je větší než má hlava, úzkost,
že bych se mohl prozradit a říci všechno, úzkost, že bych nedokázal říci nic, protože
vše je nevýslovné.“
(R. M. R. - Zápisky Malta Lauridse Brigga)
Divadlo Studio Hrdinů si klade za cíl v rámci svého dramaturgického plánu
pravidelně spolupracovat s mladými začínajícími tvůrci. Jádro inscenačního týmu
Kristýna Kosová a Adam Svozil jsou posluchači magisterského studia oboru Režie a
Dramaturgie na Katedře činoherního divadla DAMU, jejich absolventskou inscenaci
Rituální vražda Gorge Mastromase uvádí divadlo DISK.

Zápisky Malta Lauridse Brigga / I. Část
autor: Rainer Maria Rilke
režie, adaptace a dramaturgie: Kristýna Kosová, Adam Svozil
dramaturgická spolupráce: Jan Horák
scéna: Anna Brotánková
překlad: Josef Suchý
hrají: Ivan Lupták, Miloslav Mejzlík, Anděla Blažková, Sára Arnsteinová, Jan
Vokrouhlecký
premiéra: 20. září 2015 od 20.00 hod.
nejbližší reprízy: 27. září, 11. a 25. října 2015
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