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OSOBY A OBSAZENI:

Otec Ubu 

Matka Ubu

Kaprál markýz Novohradský 

Markýz Novohorský 

Eleutherie, jeho neteř

1. svobodný člověk

2. svobodný člověk

3. svobodný člověk 

Lord Glycerin

TOMAS TUREK 

RADKA FIEDLEROVÁ 

TOMÁŠ KARGER 

MICHAL KŇAŽKO  

PAVLÍNA M OURKOVA  

JIŘÍ KODES 

DANIEL LANDA 

HANA SOUČKOVA  

JAN VONDRÁČEK

Bratr Tibergius, Soliman, Vezír, Soudce, dva advokáti

— HANA SOUČKOVA, JAN VONDRÁČEK, DANIEL LANDA. 
JIRf KODES, JAN WINTER

Představení trvá 80 minut a hraje se bez pauzy 

Československá premiéra 15. října 1987

Historie světového divadla 20. století prokázala, že torzovíté 

dílo francouzského dramatika Alfreda Jarryho (1873 - 1907) se stalo 

trvalým, dnes už klasickým pramenem inscenačních experimentů 

nastupujících uměleckých generací. Jeho světově proslulá hra 

„Král Ubu" byla zkušebním kamenem celé plejády světových 

avantgardních režisérů a souborů, český divadelní kontext nevyjí

maje. „Krále Ubu" uvedl v Osvobozeném divadle už v roce 1928 

Jindřich Honzl s Janem Werichem v titulní roli. Nezapomenutelná 

je i inscenace Divadla Na zábradlí z roku 1964, která v režii 

Jana Grossmana s Janem Libíčkem v titulní roli dosáhla meziná

rodního ohlasu. Jan Grossman tehdy nastudoval upravenou verzi, 

když „Krále Ubu" dramaticky a filosoficky účinně skloubil s dalším 

volným pokračováním Jarryho nejznámějšího díla, se hrou „Ubu  

spoutaný".

Ve hře „Ubu spoutaný" se otec Ubu rozhodne nepokračovat 

dále ve svém královském řemesle. Ukázalo se totiž, že místo, aby 

se jeho poddaní starali o jeho královské panděro, musel se on 

jako král starat o své poddané. Odebral se tedy do země, kde se 

svoboda rovná bratrství a stal se tam otrokem, aby se o jeho pan

děro staral stát. Jarry, jako mistr paradoxu, sleduje otce Ubu na 

jeho sveřepé cestě za tímto novým cílem a zároveň demaskuje 

filosofické, etické i společenské výklady a obhajoby systému bur- 

žoasní demokracie. Staví otci Ubu i matce Ubu do cesty radu mi

strně napsaných komických typů, na nichž skrze paradoxní logiku 

jednání a myšlení otce Ubu odhaluje celou škálu měšťáctví. 

Naskýtá se otázka, je -li otec Ubu idiot nebo genius. Tak jako u 

Švejka i u otce Ubu ztrácíme rozdělením těchto pólů podstatu 

a smysl postavy. Ubu je pohled na svět, který je jinak nepojmeno- 

vatelný, a který tím, že dokáže vyvolávat náš smích, má pro nás 

léčivou moc sebepoznání-



Cena: 4 056, -  Kčs +  doprava Avií a 2 os. vozy

Technické požadavky: jeviště (nejméně 6 m hluboké, 10 m široké a 5 m vysoké),
černý horizont a černé boční výkryty, světla (nejméně 10 reflektorů a barevné 
filtry -  oranžové, žluté a červené), ozvučení sálu, (jedna reprobedna umístěná 
v hledišti za diváky s příslušnou délkou kabelu do zvukové kabiny), šatny, míst
ní technik 4 hod. před začátkem, přístup k vodě.

Uspořádání hlediště: pod jevištěm 2 m prostoru před první řadou, výška sálu 
před portálem nejméně 6 m, v hledišti 10 řad po 20 sedadlech, za poslední řa
dou nesmí být balkón, sedadla, uspořádána za sebou nebo za sebou volně po
stavené židle; ve větších sálech může být v krajním případě víc než dvacet se
dadel v řadě, ale nemůže být víc řad, ani nemohou být diváci na balkóně.

V předs'avení se pracujé s otevřeným ohněm (svíčky, cigarety).

Spotřební rekvizity: 10,— Kčs.

Veškerá práva při provozování tohoto  díla  zastupuje Dl LI A Praha.

Zprostředku je  

Středočeské krajské ku lturn í středisko 

umělecká agentura

150 66 Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11, tel. 54 58 83, 512 26 39
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