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30. března 2015 v Českých Budějovicích 

Pohani 

Anna Jablonská 

Česká premiéra: 3. dubna 2015 od 19.30 hodin na Studiové scéně Na Půdě 

Třetí inscenací, která bude mít svou premiéru na nové Studiové scéně Na Půdě, je hra Anny Jablonské Pohani.  
 
Pohani jsou současnou hrou ukrajinské autorky píšící rusky. Když si Anna Jablonská jela za tento text převzít 
cenu do Moskvy, stala se obětí teroristického útoku na letišti Domodědovo. Text, který svou drobnokresbou 
nemá daleko k filmovému scénáři, do češtiny přeložily Jekaterina Gazukina a Tereza Chlaňová a Jihočeské 
divadlo jej uvádí v české premiéře. 
Hra dává nahlédnout na troskotající manželství Mariny a Olega, uprostřed kterého vyrůstá jejich dcera Kristýna. 
Nikdo z nich však neumí opustit dusnou atmosféru rozpadající se rodiny, ani byt zaprášený prachem 
rekonstrukce. Vše změní příchod silně věřící babičky Natálie, která svou nadějí a vírou způsobí pohyb v myslích 
všech obyvatel. Do kontrastu s pravoslavnou babičkou je zde postaven soused, který má zkušenosti s kultickou 
vírou a nabízí ji jako alternativu té křesťanské. Dozvídáme se tu pak o tématech bytostně lidských – potřebě víry 
a naděje, blízkosti a přijetí a především o nutnosti vzít život do vlastních rukou. 
V inscenaci je kladen důraz především na herectví, neboť pevný a interpretovaný text nabízí značný a zajímavý 
prostor k hereckým výkonům. Režie se ujal hostující Mikoláš Tyc (v JD jeho úspěšné Soudné sestry, Škola základ 
života nebo Lov na losa), scénu navrhl Karel Čapek, kostýmy Aneta Grňáková. Ke svébytné atmosféře přispívá 
živá hudba, kterou složil a na akordeon hraje David Lomič, a light design, o který se postaral Jakub Kubíček. 
 
Anotace ke hře: 
Do rodiny, která právě prochází krizí, nečekaně zavítá hluboce věřící babička. A bez ptaní se usadí natrvalo. Počáteční 
rozpaky a nevoli dětí vystřídá úžas, protože se začnou dít zázraky. Jsou nečekané úspěchy a zisky opravdu výsledkem 
babiččiných modliteb? 
 
Inscenační tým: 
Režie / Mikoláš Tyc 
Dramaturgie / Alžběta Michalová 
Scéna / Karel Čapek 
Kostýmy / Aneta Grňáková 
Hudba / David Lomič 
Light design / Jakub Kubíček 
 
 
 
Termíny nejbližších představení: 
PREMIÉRA 3. 4. 2015 
DALŠÍ REPRÍZY 17. 4. / 5. 5. 

Osoby a obsazení: 
Marina / Lenka Krčková 
Oleg, její manžel / Martin Hruška 
Kristýna, její dcera / Tereza Vítů 
Natálie Stěpanovna / Daniela Bambasová 
Nikolaj, soused / Jan Dvořák 
Otec Vladimir / Petr Červinka 
Sergej / Pavel Oubram 
Doktor / Jan Korád 
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