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18. dubna 2017 v Českých Budějovicích 

Don Juan 

Moliére 

Premiéra 22. dubna 2017 v 19.00 hodin v Jihočeském divadle 

Jako poslední činoherní premiéru sezóny 2016/17 připravuje Jihočeské divadlo klasickou Moliérovu 

komedii Don Juan. Tuto inscenaci režíruje v Jihočeském divadle Thomas Zielinski. 

 

Thomas Zielinski patří k nejvýraznějším českým činoherním režisérům střední generace. Svým 
rukopisem poznamenal avantgardní scény jako Divadlo Letí, A studio Rubín, Činoherní studio Ústí 
nad Labem či Divadlo Komedie. Režíroval také v kamenných divadlech, např. v Městských 
divadlech pražských, Národním divadle Brno, Divadle J. K. Tyla Plzeň a dalších. Českobudějovičtí 
diváci znají jeho práci již z inscenace hry Petra Kolečka Pokerface, kterou v roce 2015 nastudoval 
s místním činoherním souborem. Tato inscenace zahájila provoz Studiové scény Na Půdě. Zielinski 
se tentokrát do Jihočeského divadla vrací s režií světoznámé klasiky - Moliérova Dona Juana. 

 

Divadelní hra o španělském svůdci, který neuznává žádná pravidla, ženy vnímá konzumně a 
lehkomyslně si užívá života, na což nakonec i doplatí, byla poprvé uvedena v Paříži v únoru 1665 
pod názvem Don Juan aneb Kamenná hostina (Don Juan ou le Festin de pierre). Tato tragikomedie 
o pěti dějstvích je považována za jedno z Molièrových vrcholných děl. Autor v ní svérázným 
způsobem zpracoval oblíbený divadelní námět o španělském svůdci žen. Protože v ní autor mimo 
jiné útočí na církev a všudypřítomné pokrytectví, byla i tato hra zakázána a cestu na jeviště si 
hledala složitě. Molièrův text byl knižně vydán až roku 1682, devět let po jeho smrti. 

 

Připravované pojetí této hry respektuje její barokní základ, ale pracuje zároveň se soudobými 
scénickými technologiemi tak, aby přednostně vyniklo dramatické slovo a jím podmíněný pohyb, 
tedy základní principy francouzského divadla Moliérovy doby. Tento projev bude pro diváky možná 
překvapením, zároveň však i velkým estetickým zážitkem.  

 

Hru uvádíme v moderním překladu předního českého romanisty Vladimíra Mikeše. Scénu Pavla 
Svobody (v JD Muž sedmi sester, Yerma, Tlustý prase) výtvarně dotvoří kostýmy Jany Smetanové, 
která pracuje s Jihočeským divadlem poprvé a postavy oblékla v barokním střihu. V inscenaci 
dominuje pohybová složka, jejímž autorem je baletní mistr Sergej Škalikov. Scénu dotváří projekce 
Michala Mocňáka a atmosféru celé inscenace podtrhne výrazná, téměř mystická hudba Ivana 
Achera. 

 

Titulní roli Dona Juana ztvárňuje Tomáš Drápela, jeho sluhu Sganarela hraje Tomáš Havlínek. 
V hlavních ženských rolích se nám představí Teresa Branna, Beáta Kaňoková / Tereza Vítů, Kamila 
Janovičová. 

 

 



 

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 

 

 

Anotace: 

Nejslavnější svůdce všech dob věří jen tomu, že dvě a dvě jsou čtyři a čtyři a čtyři je osm. A že 
jediné, co má na tomhle světě smysl, je pít dobré víno a milovat krásné ženy. A možná ještě něco – 
vysmívat se všem tupcům a pokrytcům. 

 
Překlad / Vladimír Mikeš 
 
Inscenační tým: 
Režie / Thomas Zielinski 
Scéna / Pavel Svoboda 
Kostýmy / Jana Smetanová 
Hudba / Ivan Acher 
Projekce / Michal Mocňák 
Dramaturgie / Olga Šubrtová 
Choreografie / Sergej Škalikov 

Osoby a obsazení: 
Don Juan / Tomáš Drápela 
Sganarel / Tomáš Havlínek 
Elvíra / Teresa Branna 
Gusman / Jan Kaštovský 
Don Carlos / Pavel Oubram 
Don Alonso / Václav Švarc 
Don Luis, otec Juana / Jiří Untermüller 
Karlička / Beáta Kaňoková / Tereza Vítů  
Lojzička / Kamila Janovičová 
Péťa / Jakub Urbánek 
Pan Neděla / Jan Dvořák 

 
 
Nejbližší reprízy:  

24. 4. / 29. 4. / 6. 5.  
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