TISKOVÁ ZPRÁVA

30. října 2012 v Českých Budějovicích

Hostina dravců
Vahé Katcha / Julien Sibre
Režie / Radovan Lipus
Dramaturgie / Olga Šubrtová
Česká premiéra 2. listopadu od 19.00 hodin v Jihočeském divadle.
Francie roku 1942. Půvabná manželka knihkupce Victora slaví narozeniny a pozve své přátele
na malou oslavu. Samí vzdělaní, milí, kultivovaní lidé… Pak ale na ulici zastřelí neznámí
útočníci dva německé důstojníky a do domu vtrhne gestapo. Z každého bytu si bere dva
rukojmí, kteří jsou de facto odsouzeni k smrti. Důstojník gestapa, který zná osobně
hostitelčina muže, jim ze známosti „vyjde vstříc“. Mohou si rukojmí ze svého středu vybrat
sami. Začíná nemilosrdný, strhující boj o život. Okouzlující oslava se mění v „hostinu dravců“.
Soubor činohry uvede v pátek 2. listopadu 2012 v Jihočeském divadle svoji první premiéru
nové sezóny s názvem Hostina dravců. Tuto hru, která se nedávno stala hitem divadelní
Paříže a získala i prestižní ocenění Molière, nastudoval v Českých Budějovicích jako českou
premiéru režisér Radovan Lipus, mj. spoluautor oblíbeného televizního projektu Šumná
města. Příběh odehrávající se v roce 1942 uprostřed válečné Paříže původně pro divadlo
zpracoval francouzský dramatik a prozaik arménského původu Vahé Katcha, jenž napsal
celkem 25 románů, 15 scénářů a 2 divadelní hry. Činohra Jihočeského divadla tak objevila
českému publiku dalšího velmi úspěšného nového zahraničního autora. Hostina dravců byla
v roce 1964 zfilmována (adaptace Henri Jeanson, režie Christian Jacques, v hlavních rolích
Francis Blanche a Claude Rich), k prvnímu divadelnímu uvedení došlo ale až o mnoho let
později. Sám autor se ho bohužel nedožil, zemřel v Paříži v roce 2003.
Inscenace vychází z adaptace známého herce a režiséra Juliena Sibra, kterou přeložil
Alexander Jerie. Scénu navrhl Petr Matásek, kostýmy Eva Kotková, hudbu složil a
nastudoval Miloš Orson Štědroň a dramaturgie se ujala Olga Šubrtová.
„Víte, děti, když nějaká země prohraje válku, tak jako jsme ji prohráli my, je to proto, že vláda
té země nebyla na výši své role, a já to říkám nahlas: Republika nebyla na výši své role.“ […]
„Francie byla veliká jenom za časů království. Za monarchie jsme nikdy nezažili podobnou
katastrofu, žádný král by nikdy nebyl připustil, aby byl jeho národ kolonizován zevnitř
nejrůznějšími cizími elementy, sektami, rasami, které neustále přivádějí lid na pokraj zkázy…
„ […]
„Francie se nevzmohla na veliký národní zvrat, který by jí byl umožnil návrat k hlubinným
zdrojům jejího génia, znovunalezení víry a tím také síly, která jediná by byla dokázala vrhnout
Teutony za hranice země. Jenže my jsme tu víru ztratili.“
/ukázka z autobiografické knihy vzpomínek Josepha Joffa Z Paříže do Paříže, překlad Eva
Pilařová
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Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu.

Hostina dravců
Překlad / Alexander Jerie
Režie / Radovan Lipus
Dramaturgie / Olga Šubrtová
Scéna / Petr Matásek
Kostýmy / Eva Kotková
Hudba / Miloš Orson Štědroň
Pohybová spolupráce / Naďa Kabelová
Představení řídí / Jaroslav Kukrál
Text sleduje / Lenka Mejstříková
Osoby a obsazení:
Victor Pélissier / Tomáš Drápela
Sophie Pélissierová / Teresa Branna
Doktor Jean-Paul Pagnon / Zdeněk Kupka
Pierre / Ondřej Veselý
Vincent / Pavel Oubram
Francoise / Lenka Krčková
André Lequedec / Martin Hruška
Major Kaubach / Ondřej Volejník
Vojáci / Jaroslav Kukrál, Jan Saska

KONTAKTY:
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice
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Ředitel Mgr. Jiří Šesták
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Šéf činohry MgA. Martin Glaser
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