
Letošní sezonu ukončí Divadlo Na zábradlí dvěma reprízami audiowalku 
Kleopatra v režii autorského kolektivu 8lidí. Diváci tak dostanou výji-
mečnou příležitost navštívit společně s egyptskou panovnicí nejen sál 
a zákulisí divadla, ale i uličky Starého Města pražského.

Ve středu a čtvrtek 22. a 23. června uvede Divadlo Na zábradlí po bezmála osmi 
měsících dvě reprízy jedinečného audiowalku Kleopatra. Inscenace kolektivu 
8lidí, jež byla na repertoár uvedena v červnu 2021, poskytuje divákovi zážitek 
na Zábradlí dosud nevídaný. Během devadesáti minut zažijí návštěvníci setkání 
s římským císařem Octavianem a legendární Kleopatrou v sále divadla, odkud se 
však vydají se sluchátky na uších do ulic staré Prahy, jež se náhle stávají kulisami 
egyptského podsvětí. 

Inscenační tvar je tzv. audiowalkem a jako takový je založený na sluchovém 
zážitku – díky technologii nahrávání audiozáznamu za pomoci binaurálního 
mikrofonu se divák ocitá ve středu dění a příběh se odehrává jakoby kolem jeho 
hlavy. Autentické záznamy rázem proměňují důvěrně známé město ve starověkou 
velmoc a přináší výjimečný zážitek. „Skrz netradiční zvukový zážitek a herecké 
akce ve veřejném prostoru se pokoušíme zdánlivě obyčejná místa, kterými 
procházíme každý den, nahlédnout z jiné perspektivy a upozornit na detaily, které 
nám často unikají. Egyptské podsvětí je v inscenaci Kleopatra svým způsobem 
,druhým městem’, alternativní realitou, která je v Praze pro běžné smrtelníky 
neviditelná,“ říkají tvůrci projektu.

Inscenace staví novou výzvu před stálé členy hereckého souboru – v rolích 
starověkých panovníků i postav z podsvětí diváci uvidí a uslyší Jakuba Žáčka, 
Anežku Kubátovou, Kateřinu Císařovou, Ditu Kaplanovou, Václava Vašáka, 
Vojtěcha Vondráčka či hostujícího Hanuše Kroupu. Ve veřejném prostoru se 
stávají nadčasovými přízraky, jejichž podsvětní existenci doplňují minimalistické 
meditativní hudební motivy Matouše Hejla. První část představení trvá 40 minut 
a odehrává se v sále, kde návštěvníci přihlíží stand-upovým monologům Jakuba 
Žáčka v roli Octaviana a Anežky Kubátové v roli Kleopatry. V závěru první 
poloviny jsou divákům zapůjčena sluchátka a společně následují personál 
divadla do ulic, kde během necelé hodiny prožijí vlastní smrt a život v podsvětí. 
Procházka Prahou je fyzicky nenáročná a představení končí zpět v Divadle 
Na zábradlí.

Divadlo Na zábradlí

Zábradlí opět sestupuje do  
podsvětí – pouze dvakrát!



8lidí je tvůrčí umělecká skupina, která vznikla v roce 2017 jako nezávislý 
divadelní kolektiv. Je složena z režisérů, dramaturgů a scénografů, kteří se potkali 
v roce 2014 ve společném ročníku na Katedře alternativního a loutkového divadla 
DAMU a rozhodli se pokračovat ve společné tvorbě. Stálými členy jsou Petr 
Erbes, Boris Jedinák, Emilie Formanová, Nina Jacques, Anna Klimešová, Alice 
Kofláková, Karolína Kotrbová, Zuzana Sceranková, Vendula Tomšů a Viktorie 
Vášová. Skupina se zabývá převážně projekty s aktuální společenskou tématikou 
na pomezí divadla, performance, instalace a happeningu. 



8lidí  
Kleopatra

Koncepce, scénář, výprava a režie 8lidí 
Hudba Matouš Hejl 
Zvuková postprodukce a technické řešení Jan Sedláček

Hrají Jakub Žáček, Anežka Kubátová, Dita Kaplanová,  
Kateřina Císařová, Vojtěch Vondráček, Václav Vašák, Hanuš Kroupa 

Premiéra 4. června 2021

Kleopatra umírá, s ní končí rod Ptolemaiovců, egyptská civilizace 
pomalu zaniká a na trůn už žádný faraon neusedne. Tím Kleopatřina 
osobní cesta ale nekončí, v Egyptě i posmrtný život může být bohatý. 
Královnu s božskou podobou čeká dlouhá cesta podsvětím, během 
které bude váženo její srdce i její činy. Kleopatra umírá 10 let předtím 
než se narodí Panna Marie. Co mohlo být jinak, kdyby Kleopatra nespá-
chala sebevraždu? Prosadilo by se křesťanství v takové míře, kdyby  
se smrtí Kleopatry nezanikl kult bohyně Isis? Odkud vycházejí kořeny 
naší civilizace?
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