Ve VILE Štvanice bude v neděli premiéra 1913
V neděli 22. 2. bude mít premiéru divadelní adaptace knižního bestselleru o přelomovém
roce dvacátého století 1913. Ve VILE Štvanice ji uvede soubor Tygr v tísni v režii Iva
Kristiána Kubáka a Marie Novákové.
Kniha Floriana Illiese pojednává o jednom roce dvacátého století a stejně tak inscenace.
„Divák projde dvanácti měsíci tohoto hraničního roku, nahlédne do utajených zákoutí
věhlasných osobností a pozná persony českému publiku téměř neznámé, ale neméně
inspirativní.“ nastiňuje obsah dramaturgyně a autorka adaptace Marie Nováková a na
otázku, které postavy se objeví v inscenaci, odpovídá: „V této adaptaci je zhmotněno šest
velkých postav, jejichž dílo či osud se nás dotýká. Během inscenace se odehraje několik
milostných příběhů a ideových sporů ve společnosti Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga,
Gottfrieda Benna, Else lasker Schülerové, Georga Trakla, Oskara Kokoschky, Almy Mahlerové,
Franze Kafky a Marcela Duchmpa.“
Vzhledem k tomu, že jde o divadelní adaptaci a nikoliv o klasické drama liší se i režisérský
postup, své o tom ví režisér Ivo Kristián Kubák, který popisuje práci na inscenaci:
„Postupovali jsme skrze výrazné úpravy a mnohonásobné verze textu, přes jeho intenzivní
čtení a rozebírání situací a postav až do prostoru, kde jsme velmi pečlivě, pomalu a dlouho
hledali vhodný divadelní jazyk - velmi záhy se totiž ukázalo, že běžné jevištní postupy v
případě 1913 nefungují. Současně jsme vše diskutovali se scénografkou a herci, takže
necháváme vzniknout veskrze kolektivní dílo.“
A na co všechno se mohou diváci těšit? Divák na vlastní kůži zažije rok, v kterém svět
naposledy fungoval jinak, než jak jej známe dnes. A osobnosti, které často náhodou, často z
nízkých pohnutek tvořily díla, která jsou pro dnešní dobu klíčová. V inscenaci uvidí například
Luboše Veselého v roli Sigmunda Freuda, Evu Josefíkovou jako Almu Mahlerovou a další.
Inscenaci 1913 můžete zhlédnout od 22. února ve VILE Štvanice.
F. Illies, M. Nováková, I. K. Kubák
1913
Rok, kterým doopravdy začalo 20. století.
Hrají: L. Veselý, E. Josefíková, J. Böhm, M. Nechvátal, K. Císařová, J. Kučera, A. Rusevová a J. Tichý.
Režie a dramaturgie: Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková
Hudba: Petr Filák
Scénografie: Ivana Kanhäuserová

Premiéra: 22. února od 20 hodin ve VILE Štvanice
Další informace, zprostředkování rozhovorů:
Kristýna Šrolová
PR Vila Štvanice
kristyna.srolova@gmail.com, tel.: 603 921 640

