


JÁN M IKU Š (1984) - d r a m a t ik
Divadelní hry píše od svých sedmnácti let, patří mezi ně například Dobrú 
noc, drahá mamička (2005), Žába na pramení (2006), Nehrá (2007).
Je držitelem několika slovenských literárních oceněni za prózu i poezii. 
Největší úspěch měla doposud jeho próza Chtivý světla (2008). Připravuje 
rovněž vlastní autorská představení, ve kterých je i hlavním aktérem -  
např. Vstoupí klaun, Květ hore nohama nebo Werther- Werther (za kterou 
mu festival Next wave/Příští vlna udělil ocenění Objev roku; tuto inscenaci 
uvedl rovněž na festivalech v Londýně a Moskvě). Hru Ryba hoří, která 
získala 2. místo v soutěži Cenu Konstantina Trepleva, napsal v zimě roku 
2010.

JÁN M IKU Š (1984)-  re ž is é r
Narodil se v roce 1984 v Topoíčanech, divadlu se začal věnovat jako 
středoškolák v Bánovcích nad Bebravou. Zúčastnil se dílen slovenského 
mima Milana Sládka a začal připravovat svá pantomimická vystoupení.
Od roku 2004je posluchačem činoherní režie na Divadelní fakultě JAMU, 
kde byli postupně jeho pedagogy Martin Čičvák, Alois Hajda a Břetislav 
Rychlík. V divadelním studiu JAMU Marta nastudoval inscenace hryj. A. 
Pitinského Pokojíček (zvláštní cena poroty na festivalu Instropolitana), 
Ondřeje Novotného Co je ve sklepě? a autorskou inscenaci Romeo a Héro 
(společně s J. Manželovou). Na bratislavské VŠMU režíroval adaptaci 
Kafkova Zámku, v brněnském HaDivadle inscenaci Huckleberry Finn. 
Režijně rovněž spolupracoval s olomouckým Divadlem na cucky.

R y b a  h o ř í

Ve vyprahlé krajině postapokaiyptických zítřků žijí dvě poslední, bohem 
obdarované rodiny, jejichž vztahy ovlivní násilná smrt. Nehostinný kraj 
krevní msty, kde lidé ctí prastaré lidové zákony. Oko za oko, zub za zub. 
Spirituálně-groteskní drama Ryba hoři je intimním vhledem do fanatické 
rodiny, která svou vnitřní prázdnotu zvelebuje oparem mystiky a patosu. 
Odehrává se ve vesnici, kde čas smrti převzal svou vládu a kde její poslové 
předávají vlastní spravedlnost Deštěm zmáčený prostor budoucnosti, 
kde tradice přesahují smyslovou skutečnost a kde je akt vendety intimním 
projevem ctnosti.
Pro Ruda je jeho rodina nevyšším božím darem. Ctí odhlodlání a z jeho 
smyslu pro právo prosakuje krev. Jeho ženu pohlcuje esoterika, jejíž síla 
čpí ortodoxním fanatismem. Jejich syn Rudko, indigové dítě, ale ví, že lidé 
nejsou ryby... Ačkoli z Rudkový královsky modré aury prýšti posvátnost,
Ján Mikuš (autor, režisér), nerozehrává jen drama o posedlosti a víře 
ve výlučnost autistických dětí, ale za oponou tajemství ukrývá příběh 
vygradovaný v úzkostně bolestivé podobenství o světě bez pochybností. 
Poselství skrze sakrálně emocionální příběh dvou nožů, jedné oběti 
a božího odpuštění.

Ester Nagyová



1. Ján Mikuš / RYBA HORÍ
(scénický náčrt -  ve slovenském jazyce)

Režie: Ján Mikuš
Hudba: Petr Hromádka
Kostýmy: Markéta Oslzlá
Scéna: Petr A lexander
Dram aturgie: Josef Kovalčuk
Dram aturgická spolupráce: Jana Hanzelová 
Produkce: Jan Bernášek
Inspice: Zuzana Měřínská
Asistent pro je tku: Ester Nagyová

Hrají:
Rudko Ján Mikuš
Rudo, jeho  otec Jan Kolařík
Rudková mama Eva Vrbková
Rudková sestra Paulína Labudové (JAM J)
M ilanko Jiří Hajdyla
M iíankov otec Ondřej Jiráček
Host ' M ichal Bumbálek

Začátek zkoušení středa 23. 2. 2011 /  Veřejná generálka čtvrtek 3. 3. 
2011  /  První uvedení potek 4. 3. 2 0 1 1 /  Souborné uvedení pro jektu  
pod názvem „Kde Shakespeare m ůj?"se uskutečni 29. 5. 2011 v rámci 
mezinárodního festiva lu Divadelní svět Brno 2011.



Centrum experimentálního divadla, 
příspěvková organizace statutárního města Brno 
Ředitel CED Petr Oslzlý

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU, divadlo, které má kríčlla 
Umělecký šéf: Vladimír Morévek 
Zelný trh 9, 602 00 Brno, www.ced-brno.cz, 
www.provazek.cz, e-mail: provazek@provazek.cz,

Intendantka Eva Yildizová /  Dramaturgové Josef Kovalčuk, Miroslav 
Oščatka /  Tajemnice Soňa Kalužová /  Inspidentky Daniela Evják 
Cádrová, Kateřina Mančalová /  Propagace Martina Měšťanové /  
Výtvarnice Petra Jiránková / Výroba Petr Alexander / Světla Benjamin 
Zeman, Jaromír Rozinka, Jan Plešák /  Zvuk Pavel Zgarba, Adam Norek, 
Jan Kubala / Vedoucí stavby Jiří Zeman /  Stavba Vojtěch Vinopal, Jakub 
Ambros, Zbyněk Řehoř /  Rekvizity Kamil Horáček, Petra Jiránková / 
Kostymérky Zdeňka Marková, Monika Urbášková, Petra Šlimarová / 
Inspektorka hlediště Zuzana Měřínská /  Pokladní Markéta Pošvářová 
Foto Jakub Jíra / Grafická úprava Martin Kaiser

Speciální poděkování patří firmě PALETY BRNO 
- KREJČIŘÍK & KREJČIŘÍKOVÁza pomoc pří realizaci inscenace.

V rámci premiérového večera uvidíte a uslyšíte 
pop-folk-rockové seskupení Second-Hand HusBand.

Mimořádný projekt 
Divadla Husa 
na provázku!

i.J irka Kniha 
hledá autora

7 režisérů inscenuje 7 nových českých

4. 3 . -  1 4 .  5. 2 0 1 1
Unikátní série scénických čtení a inscenačních náčrtů 
současných českých dramatických textů, kferé vzešly ze soutěží 
Cena Konstantina Trepleva a Cena Alfréda Radoka 
a z dosud neuvedených her českých dramatiků.

http://www.ced-brno.cz
http://www.provazek.cz
mailto:provazek@provazek.cz
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Statutární město Brno finančně podporuje Centrum experimentálního 
divadla, příspěvkovou organizaci. Činnost CED se uskutečňuje 

za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

„Miiujem svojho muža. Má cit, rozumie farbe, ja  som kresba ako hovoří, 
je  to smiešne a le je  aký je. Náš syn je  sváté dieta. Má na hlavě také 
zvláštně miesto, v noci na to miesto přistává všetko vtáctvo. Áno, som si 
istá. Hovořím v metaforách, prepáčte. On nás všetkých zachrání. On bude 
fedným z tých, ktorí nás budú držai, tuto za ramena, a niest do nového 
světa. Bolo to dieta, ktoré sa fažko vychovávalo, od matička mal svoj 
názor, hádal sa s nami, vyberal si jedlo, preberal z chladničky iba tie věci, 
ktoré chceL Náš syn je  tým dietatom, ktorému sa nedá rozumiei Niekedy 
som mala pocit, že ani nie som jeho matka. Keď dospieval, začal sa 
zaujímat o obyčajné veci. Hrával futbal, začal sa neskoro vracat z krčmy. 
Teda napadlo ma, že to takto mdle všetko zahodit...
Musela som mu v tom zabránit. Samozřejmé! Začala som sa starat o jeho 
duchovný život 0  jeho duchovné vzdelanie. Každý deň som ho nůtila, aby 
premýštal nad tým, £o mu bolo dané, každý deň som mu připomínala, že 
má dar a že je  darom. Modlili sme sa hodiny, niekedy upadol do tranzu, 
vtedy videi všade modrúfarbu, to som vedeta, že vidí, vedela som, že on, 
takéto dieta, musí vidiet modrúfarbu. Meditoval každý deň. Zatvárala som 
ho, aby ho nikto nerušil, Kričal, búchal na dveře, no ja  som vedela, tak 
ako mi i on potom za zatvorenými dverami hovořil, že bojoval s diablom. 
Kedysi by ho upálili, dnes sme však múdrejší, on trpí a tým zmýva našu 
vinu, hriechy na tomto svete. Zmýva i vašu vinu. Áno. Vy ste nikdy nič zlé 
neurobili? Hm. Nie? To je  zaujímavé. ...nebojte sa. Ta a mój syn, sme tu 
pře vás. Al< by ste chceli, a přidali sa k nám, možno by ste sa mohli dostat 
do nového Světa tak ako ja  a moja rodina."

(z monologu Rudkový matky)


