
 TISKOVÁ ZPRÁVA

10. ledna 2014 v Českých Budějovicích

Blackout
Martin Glaser / Olga Šubrtová

Premiéra: 10. ledna 2014 od 19.00 hodin v Jihočeském divadle

Činoherní soubor Jihočeského divadla uvede v pátek 10. 1. 2014 další premiéru této sezóny –  
zatím poslední hru Blackout autorské dvojice Martin Glaser a Olga Šubrtová.

Černou můrou  všech  energetiků,  politiků,  ale  i  obyvatel  průmyslově  rozvinutých  zemí  je  
nebezpečí případného blackoutu. Po výpadku elektřiny velice rychle nastupuje chaos. Už po 
pár  hodinách nejde prakticky nic.  Přestane fungovat  průmysl,  kolejová doprava,  internet, 
pevné i mobilní sítě. Brzy je následují dodávky vody, čerpací stanice pohonných hmot. Zastaví  
se vozy policie a hasičů, vyčerpají se záložní zdroje pro provoz úředních komunikačních sítí…
Toto  téma  se  rozhodli  rozvinout  v nové  hře  režisér  Martin  Glaser  a  dramaturgyně  Olga 
Šubrtová. 

Tato autorská dvojice je podepsána již pod šesti dalšími hrami – Tři mušketýři, Ženy Jindřicha  
VIII. aneb Chudák král(em), Muž sedmi sester, Robin Hood, Utěšitel a Dekameron. Blackout 
charakterizují jako groteskní thriller, měl by být smích i mrazení v zádech. Bude se odlišovat 
od všech výše uvedených her,  s krumlovskými komediemi se tedy nedá vůbec srovnávat. 
Podobnost  však  můžeme najít  v  komedii Muž sedmi  sester  –  vše,  co se  ve  hře  děje,  se 
opravdu stát může, ale je to dovedené do groteskního zveličení.
Diváci se mohou těšit na Věru Hlaváčkovou, Jana Huška, Pavla Oubrama, Tomáše Drápelu,  
Jiřího Suchého z Tábora, Bibianu Šimonovou, na Petra Šporcla a novou tvář v činohře Terezu 
Vítů,  absolventku  pražské  konzervatoře.  Hostovat  v jedné  z hlavních  rolí  bude  stálý  člen 
Švandova divadla na Smíchově a oblíbený seriálový herec Viktor Limr.
Scénografie Pavla Krejčího vychází z jednoznačných požadavků na prostor, ve kterém se celá 
hra  odehrává.  Rodina  –  otec,  matka  a  syn  (V.  Limr,  V.  Hlaváčková,  J.  Hušek)  utečou  po 
výpadku  elektřiny  před  nesnesitelnými  podmínkami  z města  do  své,  předtím  dlouho 
opuštěné  rekreační  maringotky  uprostřed  lesa.  A  brzy  o  svůj  prostor  k přežití  musí  začít 
bojovat s vetřelci. Centrem dění je krásný zasněžený les a maringotku, ve které se pohybuje 
najednou až osm herců. 

Anotace ke hře:
Tahle situace už byla na spadnutí a může kdykoli nastat. Vypne proud. Na dlouho. Všechny  
technické vymoženosti,  které  bereme jako automaticky dostupné a na  nichž jsme závislí, 
zkolabují. Nepůjde topení, voda, ve městech se začnou hromadit odpadky, policie i zdravotní  
péče přestane fungovat. A zkuste si to představit v předvánočním čase. Možná by vás touha 
se zahřát a uvařit si něco k jídlu stejně jako naše hrdiny dohnala k nedobrovolné výpravě na  
opuštěnou chatu do lesů. A třeba by i  k vám dorazili  nezvaní  hosté se stejným přáním – 
přežít. Přežít ať to stojí, co to stojí… A třeba i na úkor někoho jiného!
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Inscenační tým:
Režie / Martin Glaser
Dramaturgie / Olga Šubrtová
Scéna / Pavel Krejčí
Kostýmy / Tomáš Kypta

Osoby a obsazení:
Roman / Viktor Limr j.h.
Hedvika / Věra Hlaváčková
Jaroslav / Petr Šporcl
Růžena / Bibiana Šimonová
Jiří / Jan Hušek
Lukáš / Jiří Suchý z Tábora
Zdeněk / Pavel Oubram
Klára / Tereza Vítů
Lopata / Tomáš Drápela

Termíny představení:
10. 1. 2014 PREMIÉRA
13. 1., 17. 1., 29. 1., 1. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2. 2014

KONTAKTY:
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice

www.jihoceskedivadlo.cz / info@jihoceskedivadlo.cz

Obchodní oddělení 
vera.ernstova@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640 / 723 080 938

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu.
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