Albert Camus (1913)
CIZINEC
„Žil jsem určitým způsobem a byl bych mohl žít jinak. Dělal jsem tohle a nedělal jsem ono. Neudělal
jsem to nebo ono, ale udělal jsem zas něco jiného. A nakonec co?“

Praha, 9. června 2014 – Poslední premiérou velmi nabité sezóny Divadla Na zábradlí je
dramatizace románu Alberta Camuse Cizinec v režii Jana Mikuláška. Premiéra se uskuteční již
tento pátek 13. června v 19 hodin.
Dramatizace jednoho z nejproslulejších děl 20. století z pera Jana Mikuláška a Dory Viceníkové.
Hrdina Meursault, těžko pochopitelný vrah, je odsouzen k smrti, protože nechce přijmout roli ve
společenských hrách a konvencích. Skutečnost kolem sebe přijímá, ale nehodnotí, je ve světě
cizincem, neúčastným divákem. Okázalá netečnost k okolí, k vlastnímu osudu je demonstrací
individuálního protestu jedince, který dospívá k přesvědčení o absurditě vlastního života.

„Boha není zapotřebí k tomu, aby stvořil vinu a trest. Na to stačí naši bližní za pomoci nás samých.
Mluvil jste o Posledním soudu. Dovolte, abych se tomu se vší úctou zasmál…. Poznal jsem něco
horšího než soud lidí. Pro ně neplatí polehčující okolnosti… Drahý příteli, povím vám velké
tajemství. Nečekejte na Poslední soud. Koná se každý den.“
Albert Camus

Na scéna a v kostýmech Marka Cpina se jako hlavní postava Meursault přestaví hned pět herců Jiří
Vyorálek, Stanislav Majer, Honza Hájek, Miloslav König a Ivan Lupták. Kromě nich se pak diváci
mohou těšit i na Marii Spurnou a Anežku Kubátovou.
Albert Camus (1913-1960), francouzský spisovatel a filozof názorově spjatý s existencialismem,
nositel Nobelovy ceny (1957), se vydáním Cizince stal duchovním otcem celé jedné poválečné
generace.

Dvě otázky pro Doru Viceníkovou:
Proč jste se rozhodli pro Cizince?
Tato volba byla na počátku velice jednoduchá. V naší dramaturgii se snažíme opírat o literaturu,
kterou považujeme za vysoce kvalitní, a která – a to především – odráží i náš postoj, naše názory,
mluví o věcech, které se nás dotýkají. A pokud bych měla hledat, co spojuje Camuse s Ouředníkem,
Houllebecqem či třeba s Juráčkem, tedy s našimi předchozími inscenacemi – určitě by to byla
distance a kritický pohled na svět, v němž žijeme.
Co vás při převodu Cizince na scénu překvapilo?
Ukázalo se, že převést Cizince do divadelního tvaru je velice svízelná věc, neboť nálada, vnitřní
náboj textu je založen na smrtelné netečnosti, lhostejnosti, chladnosti. Tedy principech, které se
divadlu bytostně vzpírají. Museli jsme tedy pro nalezení cesty k hlavnímu hrdinovi zvolit jiný
výklad, rezignovat na jeho uhrančivý nepropustný výraz a více si s jeho jasně vymezeným postojem
ke světu hrát. Už díky rozdělení tohoto partu mezi pět herců ukazujeme různé valéry tohoto
charakteru.
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Premiéra se uskuteční 13. a 14. června v Divadle Na zábradlí
Další reprízy 17. června a 19. září 2014 vždy od 19 hodin.
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