
Pražské Divadlo Na zábradlí pořádá v sobotu 5. března benefiční akci 
na podporu lidí zasažených válkou na Ukrajině. Během odpoledne zde 
bude probíhat kulturní program i materiální sbírka, součástí akce bude 
také vernisáž výstavy ukrajinských umělců.

V sobotu 5. března od 16 do 18 hodin pořádá Divadlo Na zábradlí akci s názvem 
Zábradlí pro Ukrajinu! Po celou dobu bude ve foyer divadla probíhat vystoupení 
formou open-mic, během kterého budou mít návštěvníci možnost projevit svou 
podporu Ukrajině a jejím obyvatelům, kteří se stali terčem ruské agrese. Spolu 
s herci a dalšími zaměstnanci divadla dostanou diváci prostor pro vyjádření 
svých pocitů, hudební vystoupení, recitaci či jakýkoliv jiný příspěvek k tématu. 
Ke kulturnímu programu bude patřit také vernisáž připravované výstavy – 
dosavadní výstavu Tři z techniky a herečka, která byla ve foyer divadla odhalena 
při příležitosti loňského ročníku Noci divadel, nahradí díla ukrajinských umělců. 
Jako první vystavující se představí absolvent ateliéru klasických grafických 
technik pražské Akademie výtvarných umění Igor Hardunka, jehož obrazy 
jsou specifické netradičním pojetím křesťanské ikonografie a klasické evropské 
malířské techniky. Výstavu uvede výtvarník a divadelník Michal Pěchouček.

Paralelně s aktivitami Divadla Na zábradlí bude ve foyer divadla třetí den 
přenášen 72 hodin dlouhý stream iniciativy Studenti pro Ukrajinu s názvem 
Bdění pro Ukrajinu, který byl zahájen v budově Nové scény Národního divadla 
již ve středu 2. března.

V rámci akce Zábradlí pro Ukrajinu! bude možné do divadla přinést také 
potřebnou materiální pomoc pro Ukrajince a Ukrajinky prchající ze země – 
materiální sbírka bude cílená zejména na zajištění potravin s dlouhou dobou 
expirace a nádobí, deskové hry a hračky pro mladší i starší děti. Zároveň budou 
po divadle rozmístěny QR kódy s odkazy na nejrůznější finanční sbírky otevřené 
na podporu ukrajinského lidu a zdravotnických či vojenských složek.

Na odpolední program naváže večerní představení inscenace Zlatá šedesátá, 
pojednávající o životě filmaře Pavla Juráčka a zachycující mimo jiné i období 
sovětské okupace Československa. Sobotní uvedení této inscenace původně mělo 
být jedním z posledních, vedení divadla se však rozhodlo ponechat titul ve světle 
probíhajících událostí i nadále na repertoáru Divadla Na zábradlí, scény spojené 
s klíčovými osobnostmi československé cesty k demokracii.
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