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19. prosince 2017 v Českých Budějovicích 

Kalifornská mlha 

Stephen Sachs 

Premiéra 29. prosince 2017 v 19.30 hodin, Studiová scéna Na Půdě 

V divadelní sezóně 2017/18 uvede Jihočeské divadlo na své studiové scéně v historické budově hned 
dvě premiéry. První z nich je hra Stephena Sachse Kalifornská mlha v režii Jany Kališové, která bude 
mít premiéru 29. prosince 2017. 
 

Hra Stephena Sachse Kalifornská mlha je bouřlivým i komickým soubojem o pravost obrazu 
Jacksona Pollocka, který svede živočišná barmanka s kultivovaným expertem na výtvarné umění. 
Do inscenace pro dva herce obsadila režisérka a umělecká šéfka činohry Jihočeského divadla Jana 
Kališová jihočeskou stálici Danielu Bambasovou, která je již pětatřicet let členkou zdejšího 
činoherního souboru. Jejího původního partnera Jiřího Untermüllera nahradil z důvodu nemoci ve 
zkouškovém období hostující herec Lubor Šplíchal, který ztvárnil roli Lionela již v Divadle 
v Řeznické po boku Vilmy Cibulkové a divákům se v Jihočeském divadle představí poprvé. 

 

Příběh se odehrává v obytném přívěsu barmanky Maude, která koupila za tři dolary na bleším trhu 
údajný zapomenutý obraz mistra akční malby Jacksona Pollocka. Ona sama v něm ale vidí originál a 
rozhodne se ho nechat ověřit u kapacity v oboru, experta Lionela, bývalého ředitele 
Metropolitního muzea. Lionel je silně upjatým, přesným, sebejistým, spořádaným, váženým a 
uznávaným odborníkem. Opuštěná Maude je žena působící drsným a protřelým dojmem, uvnitř 
však lehce zranitelná a tápající. V přirozenosti obou těchto charakterů se tak při jejich setkání 
v barmančině karavanu nad zbloudilým obrazem rozpoutá souboj nejen o jeho pravost, ale i o 
smysl života, odvahu a sílu žít, nepoddat se nepřízni osudu a nenechat se ničím spoutat ani 
převálcovat. 

 

Autorem scény ke hře Kalifornská mlha v Jihočeském divadle je scénograf Pavel Krejčí, jehož práci 
znají diváci z řady činoherních i hudebních inscenací Jihočeského divadla (např. Blackout, 
Komedianti, Kdo je tady ředitel…), na pohybové spolupráci se podílí Jaroslava Leufenová (v JD 
například Rigoletto, Carmen, Archa naděje…). Inscenaci dotváří hudba Jana Bubáka. 

 

Stephen Sachs (*1959) patří mezi uznávané současné dramatiky Spojených států amerických. Jako 
režisér působí nejen v USA, ale i v Kanadě a Velké Británii. V roce 1990 spoluzaložil prestižní 
progresivní komorní scénu Fountain Theatre v Los Angeles. Napsal třináct her, které byly uvedeny 
ve Spojených státech, londýnském West Endu a v řadě divadel po celém světě. Jeho divadelní hry i 
režie byly mnohokrát nominovány a oceněny různými uměleckými cenami. 

Hra Kalifornská mlha dostala v roce 2009 cenu za nejlepší hru i inscenaci roku a byla obrovským 
hitem nejen v USA, ale i v Londýně. V české premiéře byla tato hra v překladu Pavla Dominika 
uvedena v roce 2015 Divadlem v Řeznické.  

 

Paul Jackson Pollock (1912 - 1956) patří mezi nejznámější anglosaské malíře minulého století. Jeho 
dílo se vyznačovalo abstraktním expresionismem a je jakýmsi druhem duševního boje svého 
autora. V jeho díle se projevuje nadšení pro primitivní umění. Život tohoto umělce, který vyzkoušel 
řadu technik, byl výrazně poznamenán alkoholismem, který zavinil i jeho smrt při autonehodě. 



 

 

 
 

 
překlad / Pavel Dominik 
 
Inscenační tým: 
Režie / Jana Kališová 
Scéna / Pavel Krejčí 
Kostýmy / Jana Kališová 
Hudba / Jan Bubák 
Dramaturgie / Olga Šubrtová 
Pohybová spolupráce / Jaroslava Leufenová 
 

Osoby a obsazení: 
Maude / Daniela Bambasová 
Lionel / Lubor Šplíchal 
 

Nejbližší reprízy:  12. ledna, 2. a 3. února 2018 
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