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27. května 2014 v Českých Budějovicích 

 

Quijote! 

M. de Cervantes / H. Kebrtová / Z. Jecelín 

Premiéra: 30. května 2014 od 19.00 hodin v Galerii Pod kamennou žábou / Piaristické nám. 

Generální zkouška čtvrtek 29. 5. 2014 od 18.30 hod. v Galerii Pod kamennou žábou (v případě deště v KD Slávie) 

 
Malé divadlo chystá premiéru poslední inscenace této sezóny. Bude jí volná adaptace na motivy slavného románu 
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha od Miguela de Cervantese. 
 
Diváci se mohou těšit na netradiční exteriérové představení, jehož se stanou organickou součástí. Začneme na 

nádvoří Galerie Pod kamennou žábou, odkud se náš neohrožený hrdina vydá do centra města, aby se zde utkal s 

civilizací. A my půjdeme za ním do ulic, nejprve do zákoutí Piaristického náměstí, odtud se vydáme Hroznovou ulicí 

ke slepému rameni Malše, abychom zhlédli tanec na vodě na pontonech. Na své si přijdou i milovníci cirkusu a 

zpestřením tohoto představení ve stylu city side bude 7 písniček v podání živé herecké kapely. Scéna nikde 

nezačíná a nikde nekončí, v rámci představení nemáme tedy žádné „vpředu a vzadu“. 

V průběhu večera se setkáme s různými uměleckými formami, jako je loutkové divadlo, pantomima, tanec, zpěv a 

cirkusové prvky. Volnou součástí inscenace je i loutkový trailer, který mohou zhlédnout náhodní kolemjdoucí 

zhruba hodinu před představením v centru města. 

Náš Quijote není historickou relikvií. Je produktem současné doby, poučeným nejen rytířskými romány, ale i 

dobrodružnými filmy, komiksy a počítačovými hrami. Je to SuperQuijote a po městě se prohání zásadně na 

motorce. S Cervantesovým Donem Quijotem ho ale stále pojí to nejzákladnější: víra v ideály. 

V inscenaci se setkává hravá poetika režiséra Petra Haška se zkušenostmi předního českého mima a choreografa 

Radima Vizváryho, který se ujal pohybové spolupráce. Setkání těchto tvůrců vede k výrazné, až bláznivé stylizaci 

hereckého projevu. Hudbu pro inscenaci složí David Hlaváč, dlouhodobý spolupracovník Petra Haška. Barevnost 

výtvarného řešení představení podtrhuje přenesení původního příběhu do současnosti – vychází z dopravního 

značení, na rekvizitách i kostýmech se střídají barvy červená, bílá, žlutá a černá. Na tvorbě inscenace se podílí celý 

soubor Malého divadla (včetně nové herecké posily souboru Marka Menšíka, hrát bude dokonce i kmenový 

režisér a dramaturg Janek Lesák). 

Premiéra představení se uskuteční v rámci Galerijní noci a diváci ji budou moci vidět zdarma (s ohledem na 

kapacitu Piaristického nám.). 

 
Anotace ke hře: 
Pozor všem! Don Quijote již startuje Rocinanta a hodlá se bít pro slávu své milované Dulciney. Možná, že právě 
dnes ho potkáte v ulicích vašeho města. Vydejte se s námi po jeho stopách a buďte ve střehu! Dobrodružství číhá 
na každém kroku! 
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Inscenační tým:       
Režie / Petr Hašek 
Dramaturgie / Helena Kebrtová     
Scéna / Jan Brejcha 
Kostýmy / Jitka Nejedlá 
Pohybová spolupráce / Radim Vizváry    
Hudba / David Hlaváč      
 
 
Osoby a obsazení: 
Bohouš - SuperQuijote / Janek Lesák 
Fanda – Sancho Fanda / Mikuláš Mahr 
Herec - Joker / Jiří Šponar 
Herečka / Dana Chroustová  
Producent / Jan Hönig 
Baletka - Catwoman / Budlana Baldanova 
Ošetřovatelka - Dulcinea / Denisa Posekaná 
Radní - Krotitelka / Stanislava Drápelová 
Matka - Krasojezdkyně / Lucie Škodová 
1. policista – Kouzelník / Petr Hubík 
2. policista – Medvěd / Jan Vejražka 
Vězeň – Zrcadlový rytíř / Vjačeslav Zubkov 
Prodavačka – Silák / Marek Menšík 
 
 
 
Termíny nejbližších představení: 
30. 5. 2014 PREMIÉRA 
31. 5. / 4. 6. / 5. 6. / 2. 7. / 3. 7. / 12. 8. / 13. 8. 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. 

 


