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TISKOVÁ ZPRÁVA

Divadlo D ISK  uvádí v české premiéře hru francouzského dramatika

Bernarda-Marie Koltěse: Západní přístav
Premiéra 29. září 2005 od 19.30 hodin v divadle DISK 
Nejbližši reprízy 30.9, 2.10, 15.10, 20.10. a 26.10.

„Člověk se měl narodit jinak. Narodit se bohatý a pitomý, narodit se jako pitomé dítě nějakého 
bankéře nebo loďaře, to je  jediný sen, který za něco stojí, negře; jinak všechno ostatní nestojí za to, 
aby člověk o tom snil. Proto o ničem nesníme, negře, nemůžeš za to ani ty, ani já, špatně jsm e se 
narodili a basta.“

režie Katharina Schm itt

překlad Daniela Jobertová

úprava Katharina Schmitt, Jakub Režný j.h.

scéna Ivana Kanhauserová

kostýmy Klára Vágnerová

hudba Jan Chmelarčík

dram aturgie Jakub Režný j.h.
produkce Kristýna Dolejšová a Lukáš Pánek

hrají:

Cecílie Magdaléna Bianka Podolková

Rudolfe Jan Holík

Charles Jiří Panzner

Claire Diana Šoltýsová

Fak Vojtěch Štulc

Maurice Koch Roman Štabrňák (3. ročník herectví KČD)

Monique Pons Barbora Janatková

Abad Michal Moučka j.h. (4. ročník herectví KALD)
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Hra Západní přístav, kterou Bernard-Marie Koltés napsal roku 1983, je  první inscenací 60. 

jubilejní sezóny divadla DISK, studentské scény Divadelní fakulty AMU.

Premiéra se uskuteční 29. září 2005. Po Calderonově hře Život je  sen!, uváděné od dubna 

2005, jde  o druhou absolventskou inscenaci současného IV. ročníku herectví katedry činoherního 

divadla. Režie se ujala studentka V. ročníku režie katedry činoherního divadla Katharina Schmitt. Text 

v překladu Daniely Jobertové upravil společně s režisérkou student V. ročníku divadelní dramaturgie 

JAMU (Brno) Jakub Režný, který se na inscenaci podílel jako dramaturg. Scénické a kostýmní řešení 

pochází od studentek IV. ročníku scénografie katedry činoherního divadla Ivany Kanhauserové 

a Kláry Vágnerové.

„Koltésovy h ry jsou  pro mě důležité ,“ říká režisérka inscenace Katharina Schm itt a dodává: 

„Inscenace jeho  hry „Roberto Zucco“, kterou před pěti lety  v DISKu režíroval F ilip Nuckolls, mě velmi 

zaujala a byla jedn ím  z důvodů, proč jsem  se hlásila právě na D A M U “ Na otázku, proč si 

z Koltésových her vybrala Západní přístav, odpovídá: „Chtěla jsem  do DISKu dělat text z 20. století. 

V užším výběru jsem  měla „V  houštinách m ěst“ od Brechta a Koltěsův „Západní p řís tav“. Jsou to 

krásné nepsychologické texty, které osvětlu jí ž ivot m oderního člověka ve velkém městě -  zajím aly mě 

ja k  tématicky, tak formálně. Po konzultaci s tvůrčím týmem a s herci všem připadal „Západní p řís tav“ 

jako  lepší volba do DISKu a tak jsm e  se rozhodli pro Koltěse. Myslím, že Koltés byl jedním  

z největších dramatiků druhé poloviny 20. století. V jeho  textech se setkává naprosto věcný poh led na 

svět a velká forma francouzského rétorického divadla s důrazem na m luvené slovo. Zajímá mě jazyk  

jeho  textů, je jich  stavba a hudebnost a to, že p ří psaní hodně vycházel z prostorů, ve kterých se je jich  

děj odehrává. P latí to i p ro  text „Západní p řís tav“. V roce 1981 strávil Koltés několik nocí v jednom  

opuštěném New Yorském hangáru. Na základě tohoto zážitku pak napsai „Západní p řís tav“. Chtěl 

popsat místo, které viděl a které potenciálně obsahovalo něco, co mohl, nebo chtěl vyprávět -  na 

začátku textu tedy nestála zápletka nebo postavy, ale prázdný hangár. P rostor děje “Z ápadn ího  

přístavu“ p ří tom funguje i jako  obraz: H lavním  tématem „Západního přístavu" je  silná snaha postav  

naplnit své touhy. Toto téma vychází ze samotného prostoru. Hangár je  místo, kde se skladuje zboží. 

Opuštěný a prázdný hangár postrádá sm ysl; je  to místo, které bylo kdysi vytvořeno, aby plnilo jis tý  

účel, v současnosti ho však neplní. H angár je  nenaplněný, stejně tak, jako  touhy většiny postav."

V Západním  přístavu se objeví studenti 4. ročníku herectví (vedoucím pedagogem je  režisér 

Karel Kříž, pedagogové herectví jsou Jaroslava Adamová a Ladislav Mrkvička): Magdaléna Bianka 

Podolková, Jan Holík, Jiří Panzner, Diana Šoltýsová, Vojtěch Štulc, Roman Štabrňák (3. roč. KČD), 

Barbora Janatková, M ichal Moučka j.h. (4. roč. KALD). Z pedagogů dále na vzniku inscenace 

spolupracovali Jan Vedral, Jan Dušek, Alena Hesounová, David Drozd (JAMU), Bořivoj Srba (JAMU).

Hry Bernarda-Maríe Koltése nejsou na českých jevištích neznámé. Boj černocha se psy  byl 

v 90. letech uváděn činohrou ND Praha, Návrat do pouště  se uváděl v Č inoherním  klubu, Roberto  

Zucco  byl inscenován v Praze, Brně a Olomouci. Uvedení Západního přístavu  v divadle DISK bude 

českou premiérou tohoto textu.
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V jubilejní 60. sezóně chystá DISK tyto premiéry:

Bernard-Marie Koltěs: Západní přístav, režie: Katharina Schm itt (29. září 2005)

Raymond Queneau: Zazie v  metru, režie Jolana Kubíková (prem iéra KALD 5.11.2005) 

bratří Presňakovové: Terorismus, režie Peter Chrněla (prem iéra KČD 3.12.2005)

Jan Schmíd a kolektiv: Umění žít, Jan Schmid a Jiří Havelka (prem iéra KALD 14.1.2005)

Euripidés: O re s té s , režie Petr Mikeska (premiéra KČD 11.2.2006)

Friedrich Diirrenmatt: Anděl přichází do Babylónu, režie Tamara Pomoriški (prem iéra KALD

11.3.2006)

Dále uvedeme do června 2006 ještě dvě premiéry současných 3. ročníků, které se tak poprvé 

představí v DISKu.

Diváci se také mohou těšit na některé inscenace z m inulého roku. Na repertoáru DISKu zůstávají
* n

inscenace Život je  sen!, Sonáta duchu, Jan za chrta dán a Její pastorkyňa Katedra činoherního 

divadla naváže na tradici tanečních představení v DISKu (Flamengo, Tango) a od 3.10.2005 bude 

uvádět tanečně -  divadelní feérii na téma Goyových leptů Caprichos.


