
ÚSPĚŠNÉ HOSTOVÁNÍ DIVADLA NA ZÁBRADLÍ V KOLUMBIJSKÉ BOGOTĚ

Divadlo Na zábradlí se ve středu 9. dubna vrátilo z velmi úspěšného hostování v Kolumbijské 
Bogotě, kde se zúčastnilo XIV. Iberoamerického divadelního festivalu (Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá). Diváci této prestižní přehlídky tak měli možnost od 3. 
do 7. dubna 2014 navštívit jednu z celkem pěti repríz inscenace EUROPEANA podle knihy 
Patrika Ouředníka v režii Jana Mikuláška. 

„Všechny reprízy jsme odehráli se španělskými titulky v Divadle Fanny Mikey, které je jednou 
ze scén bogotského Národního divadla a má kapacitu přibližně 350 míst.“ říká ředitel Petr 
Štědroň, a dále dodává „Velmi příjemně nás překvapily reakce kolumbijských diváků, které 
byly velmi bouřlivé a naše inscenace tak byla přijata s velkým úspěchem.“

„Z důvodu zjednodušení přepravy a úspory financí byla pro nás celá dekorace Europeany 
vyráběla přímo v Bogotě, v rozměrech odpovídajících tamnímu jevišti. S napětím jsme proto 
očekávali první návštěvu v divadle. Nicméně vše proběhlo bez problémů a i přes jazykovou 
bariéru probíhala celková spolupráce s kolumbijskou jevištní technikou velmi hladce“ říká 
produkční Alexandra Poláková 

Kromě České republiky se letošního ročníku zúčastnilo mnoho zejména latinskoamerických 
souborů, tak i divadla z Číny, Jižní Koreje, Austrálie, Francie nebo Německa. Například 
Hamburský Thalia Theater přivezl úspěšnou inscenaci Vojcka a Brazilské Teatro Mayor
inscenaci Roberta Wilsona Paní z námoří.

Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá
Jedna z nejdůležitějších kulturních událostí Jižní Ameriky, která se řadí k největším světovým 
divadelním festivalům.  Již od svého založení v roce 1988 ukazuje rozmanitost nejrůznějších 
divadelních forem a trendů ve světě a snaží se o konfrontaci projevů kultury obecně. Jeho 
existence má velký vliv na kulturní a umělecký vývoj nejen v Kolumbii.

S inscenací EUROPEANA jsme se v letošní sezóně již zúčastnili festivalu BITEF v Bělehradě a 
Novém Sadu (Srbsko) a také se připravujeme na červnové hostování v rámci festivalu Neue 
Stücke aus Europa v německém Wiesbadenu. 

Také čeští diváci mohou tuto úspěšnou inscenaci zhlédnout na jevišti DNz buď 15. a 22. 
dubna nebo 31. května vždy od 19 hodin 

Hostování se uskutečnilo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
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