
TOMÁŠ LOUŽNÝ: SYNÁČCI                                                                                            
Nová inscenace Tygra v tísni s novým režisérem 
 
 
 
 
V Praze, 4. 3. 2017 
 
Maminčini synáčci si hrají. Baví se. Co ale když se baví jen jedna strana? 
Kdy končí hra a začíná šikana? Jak může vypadat boj o slabšího jedince 
na elitní střední škole? Co když ideologické a morální teorie pouze 
ospravedlňují násilí, jakou pak mají cenu? A jakou cenu má lidský život? 
Kolik by tak stál? Nebo se takovou otázku nikdy neodváží položit? 
 

 
 
Inscenace Synáčci je volnou adaptací Musilova románu Zmatky chovance 
Törlesse, inspirovanou také autobiografií Thomase Bernharda Obrys jednoho 
života a povídkami Rainera Maria Rilkeho.   
 
Autor a režisér se ptá, kdy by měl říct člověk „dost“, kde je hranice ponížení, 
pod kterou není možné za žádnou cenu jít? A pokud takovému ponížení 
přihlížíme, kdy bychom měli sami zasáhnout? 
 
Takové otázky si pokládá mladý student Törless, který přihlíží potupě svého 
spolužáka Basiniho. Sám však neví, zda ho má také odsoudit nebo mu pomoci. 
Zároveň se v něm za doprovodu italské opery objevují pocity, které dříve 
nezažil. Podobnou nerozhodností však jistě netrpí ani inteligentní a 
manipulativní Reiting a ani sadistický buddhista Beinberg. Existuje na 



položené otázky uspokojivá odpověď a nebo by se střední školy měly prostě 
zrušit, jak říká společnice opuštěných hochů Božena, protože většina mladých 
lidí se v nich zdecimuje a zničí? 
 
Scénografie Petra Vítka koncentruje děj do starobylého internátního pokoje, 
kde jsou na pár metrech nuceni přežít čtyři nesourodé osobnosti sešněrované 
v bílých uniformách (kostýmy Vojtěch Hanyš). 
 
Režisér Tomáš Loužný je studentem činoherní režie na pražské DAMU a jedná 
se o jeho první režii pro Tygra v tísni. Do rolí Reitinga, Beinberga a Törlesse 
byli obsazeni také studenti obou kateder DAMU. V roli týraného Basiniho 
uvidíte stálého spolupracovníka Tygra v tísni Pavla Neškudlu. Matku a 
prostitutku Boženu hraje Nataša Gáčová. 
 
První premiéra: 11. března 2017, 20:00, VILA Štvanice 

Druhá premiéra: 22. března 2017, 20:00, VILA Štvanice  

První repríza: 7. dubna 2017, 20:00, VILA Štvanice  

 
REŽIE A DRAMATURGIE: Tomáš Loužný a Marie Nováková 
SCÉNOGRAFIE: Petr Vítek 
KOSTÝMY: Vojtěch Hanyš 
HRAJÍ: Kryštof Krhovják, Pavel Neškudla, Filip Březina, Josef Honzík, Nataša 
Gáčová 
 
 

O souboru Tygr v tísni 
 
Soubor Tygr v tísni se pravidelně zabývá adaptacemi autobiografické a 
biografické literatury 20. a 21. století, skrze níž mapuje politické, kulturní a 
historické proměny a klima moderní doby. 
 

Další informace vám poskytne 
Dita Eckhardtová 
PR Tygr v tísni 
727 961 319 
fotografie 

https://www.dropbox.com/sh/n161rwwrmg86yio/AADmkTRmMAZitadwoYKd0s3Ra?dl=0

