Divadlo Na zábradlí našlo dočasný azyl v Divadle Komedie
Praha, 16. ledna 2017 - Druhou část aktuální sezony soubor Divadla Na zábradlí odehraje
v Divadle Komedie, které je od jara loňského roku prázdné. Na novou adresu v Jungmannově
ulici v centru Prahy se ansámbl přesune ze smíchovského Švandova divadla. Důvodem dvou
navazujících hostování je zatím nedokončené rekonstrukce domovské scény na vltavském
nábřeží. Společně s Divadlem Na zábradlí se v Komedii dočasně usídlí také Divadlo Verze
(www.divadloverze.cz) a soubor Masopust (www.maso-pust.cz). Diváci se tak mohou těšit na
atraktivní, žánrově pestrý program.
„Divadlo musí žít i jinak než jen hraním - zkoušet nové inscenace - a k tomu potřebuje zázemí.
Jsme MHMP velmi vděční za možnost uvádět repertoár Divadla Na zábradlí právě v Divadle
Komedie. Předcházela tomu řada jednání s radním pro kulturu Janem Wolfem a následné
úpravy prostor Divadla Komedie. Je to krásné místo s bohatou divadelní historií a byla by
opravdu velká škoda nechat toto divadlo s úžasnou polohou nevyužité. Budeme zde
pravidelně hrát, zkoušet nové inscenace, které po rekonstrukci Divadla Na zábradlí, jejíž
ukončení je plánováno na září 2017, přeneseme zpět na naši domovskou scénu na Anenském
náměstí. Každopádně se po čase opět těšíme na "vlastní" jeviště a hlavně pevně věříme, že si
k nám velmi rychle najdou cestu naši věrní, ale i zcela noví diváci.“ říká ředitel Divadla Na
zábradlí Petr Štědroň.
Prvním představením Divadla Na zábradlí v Komedii budou 16. února Požitkáři s Ditou
Kaplanovou, Magdalénou Sidonovou, Janou Plodkovou, Anežkou Kubátovou, Leošem
Nohou, Honzou Hájkem, Miloslavem Königem, Petrem Jeništou a Jakubem Žáčkem
v hlavních rolích. Cenou divadelní kritiky 2014 ověnčená inscenace nabízí groteskní pohled na
hluboké téma života a smrti, podpořené nadsázkou, humorem, ale i smutnými tóny. Podivná
společnost se schází v hotelové lobby. Čas se pomalu vleče nebo už stojí, hovory se vedou,
nikdo neodchází, ale čas od času se někdo loučí se životem…
Jen o několik dní později, 22. února, se uskuteční jubilejní 100. repríza inscenace
Korespondence V+W, která patří ke stálicím repertoáru Divadla Na zábradlí a těší se
neutuchajícímu zájmu diváků i odborné veřejnosti.
V Divadle Komedie soubor najde také potřebný prostor ke zkoušení, díky čemuž se v únoru
naplno rozběhnou přípravy nové inscenace Macbeth – Too Much Blood, které vyvrcholí
7. dubna premiérou. Nesmrtelná Shakespearova tragédie v autorském, a pro mnohé
překvapivém pojetí režiséra Davida Jařaba je výzvou především pro Miloslava Königa a
Anežku Kubátovou, kteří ztvární hlavní role. Druhou novinkou na repertoáru Divadla Na
zábradlí bude v červnu inscenace o nejslavnějším světovém pohádkáři H. Ch. Andersenovi v

režii Jana Mikuláška. V obou připravovaných premiérách se představí nová členka hereckého
souboru Johana Matoušková, známá již z inscenací Óm jako Oblomov a Posedlost.

Divadlo Na zábradlí v Divadle Komedie - program ÚNOR 2017
16.2.
19:00
Požitkáři (anglické titulky)
17.2
19:00
Báby
19.2.
19:00
Divadlo Masopust – O hezkých věcech, které zažíváme (host)
20.2.
19:00
Hamleti (anglické titulky)
22.2.
19:00
Korespondence V+W (anglické titulky)
25.2.
19:00
Europeana (anglické titulky)
26.2.
19:00
Divadlo Masopust – Orlando (host)
27.2.
19:00
Krásné psací stroje!
28.2.
19:00
Divadlo Verze – Poručík z Inishmoru premiéra (host)

Předprodej vstupenek na únorová představení Divadla Na zábradlí v Divadle Komedie
začne 20. ledna on-line na www.nazabradli.cz v 11 hodin. Pokladna v Divadle Komedie
bude otevřená od středy 1. února.
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