Masopust v listopadu uvede premiéru
inscenace Sedm samurajů v režii Anny
Petrželkové
7. 10. 2015 - Divadelní společnost Masopust chystá na začátek listopadu premiéru
jevištní adaptace kultovního filmu Akiry Kurosawy SEDM SAMURAJŮ v režii Anny
Petrželkové.
6. 11. 2015 poprvé uvedeme v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí inscenaci
s podtitulem Heroes in progress.
Jevištní adaptace by ráda vykvetla jak poetikou, tak příběhem kultovního japonského
filmu režiséra Akiry Kurosawy z roku 1954. Sedm herců, kteří dlouhodobě
spolupracují v rámci naší divadelní družiny, s nimi jedna křehká dívka... Sedm
tanečníků cti, vyznavačů boje mečem i přes pušky nepřátel. Sedm tváří odvahy
i slabosti. Příběh začíná výzvou starce: „Musíme najít hladové samuraje.“ Hledejme
samuraje uvnitř, vyhladovělé dlouhodobým pobytem ve zdánlivém bezpečí.
Samuraje, kteří získají zpět ženy, úrodu, saké a vlastní proměnu v zápasu
se zbojníky. I v dnešní době chceme zažít „spolehlivý pocit mužné družnosti a pach
mužského potu“, jak pojmenoval svou lásku k žánru japonského westernu Kurosawa.
A to nikoli ve sterilní posilovně, ale ve vřelé náruči divadla, na jehož jeviště se sotva
vejde magický počet sedmi aktérů. Neobávejme se přesily, a spolu s režisérkou
Annou Petrželkovou kráčejme po ostří meče vstříc soustředěnosti a vítězství.
Režijního vedení inscenace se ujala Anna Petrželková. Divadelní režii vystudovala
na VŠMU v Bratislavě. Po dokončení studií režírovala na mnoha českých
i slovenských divadelních scénách, mimo jiné v Huse na provázku, Divadle
Na zábradlí nebo ve Švandově divadle. Za svou režijní práci byla nominována
na prestižní slovenskou cenu Dosky v kategorii Objev roku, několikrát obdržela
nominaci na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku a později získala Cenu
divadelní kritiky v kategorii Talent roku.
V rolích sedmi samurajů se představí Miloslav König, Tomáš Dianiška, Richard Fiala,
Radovan Klučka, Jan Meduna, Robert Mikluš a Marek Pospíchal. Jako křehká dívka
vystoupí Anežka Kubátová.
Divadelní společnost Masopust v lednu 2014 přesídlila na stálou scénu v Eliadově
knihovně Divadla Na zábradlí, mezi její spolupracovníky patří významné osobnosti
českého divadla (Štěpán Pácl, Jan Frič, Miloslav König, Pavla Beretová, Ivana
Uhlířová, Patrik Děrgel, Magdaléna Borová, Lukáš Příkazký, Anežka Kubátová
a mnozí další). Inscenace Masopustu Vytrvalý princ reprezentovala české divadlo
na mezinárodním festivalu DIVADLO 2013, inscenace O hezkých věcech, které
zažíváme byla uvedena na tomtéž festivalu v roce 2015.

SEDM SAMURAJŮ
Heroes in progress
Divadelní společnost Masopust
„Mezi květy sakura, mezi lidmi samuraj!“
Režie: Anna Petrželková
Adaptace: Šimon Peták
Dramaturgie: Tereza Marečková
Scéna: Lucie Labajová
Kostýmy: Hana Knotková
Hudba: Jakub Kudláč
Hrají: Tomáš Dianiška, Richard Fiala, Radovan Klučka, Miloslav König, Jan Meduna,
Robert Mikluš, Marek Pospíchal a Anežka Kubátová
Premiéra: 6. listopadu 2015 od 21:30 v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí
Vstupenky k dostání v pokladně Divadla Na zábradlí (Anenské nám. 5):
tel: 222 868 868
mail: pokladna@nazabradli.cz
skype: divadlonazabradli
Otevírací doba
pondělí – pátek 14.00 - 19.00
hrací dny víkendu a svátky 2 hodiny před představením
Vstupenky online na stránkách Divadla Na zábradlí a Divadla Masopust:
http://nazabradli.cz/ek/
www.maso-pust.cz
Nebo v předprodejní síti Ticketportál:
http://www.ticketportal.cz/
Kontakt pro média:
Michala Kášová
+ 420 608 428 346
info@maso-pust.cz

www.maso-pust.cz
www.facebook.com/masopustCZ

