26.11. 2013

Andělé mezi námi opět na pražském jevišti

Divadelní společnost Masopust o.p.s uvede 18. prosince po osmdesáti dvou letech
relativistické drama Andělé mezi námi Františka Langera, které se dočkalo pouze jednoho
jevištního uvedení, a to světové premiéry v Divadle Na Vinohradech roku 1931. Kontroverzní
téma eutanazie, ale i složitá struktura „problémové hry“, tento text na dlouho stáhly z jevišť.
František Langer v kulisách první republiky ukazuje svět, kde jsou z nebe posíláni andělé,
aby v lidské podobě, se všemi nedostatky lidského těla a duše, navraceli svět do rovnováhy.
Jeden z nich, Doktor Mise (Ivana Uhlířová), jehož prostřednictvím vše sledujeme – postupně
poznává svůj úděl na zemi v léčení bezmocně trpících a rozpoutá mezi lidskou a andělskou
skutečností revuální dialog. Máme právo rozhodovat o životě druhých? A máme právo
rozhodovat o tom svém?
Rozhovor smrti se smrtí, polemika o konečnosti lidského života a utrpení, které ho může
provázet – František Langer uchopuje toto bolestné a veliké téma s úctou k posvátnému
tajemství, jež svět andělů i ten náš lidský, doprovází.
„Jsme rádi, že režijního ztvárnění se chopil právě Jan Frič, nepřehlédnutelný režisér
nastupující generace, který přepisuje svým nezaměnitelným rukopisem hru Františka
Langera pro současné jeviště – vyostřuje její žánrové zlomy a radostně prohlubuje kabaretní
ráz“, dodává dramaturgyně Tereza Marečková. Divadelní společnost Masopust novou
inscenaci spojuje se svým přechodem do prostoru Eliadovy knihovny Divadla Na
zábradlí, kde získala stálou scénu.
Premiéra: 18. prosince v 19:30 v Divadle V Celetné. Rezervace na premiéru přijímáme na
info@maso-pust.cz nebo na 774 540 088. Další reprízy budou probíhat v Eliadově
knihovně Divadla Na zábradlí.

František Langer a kol.: Andělé mezi námi
Variace na téma
Úprava: Jan Frič a Tereza Marečková
Dramaturgie: Tereza Marečková
Scéna a kostýmy: Iva Němcová
Hudba: Jan Frič a Jakub Kudláč
Hrají: Ivana Uhlířová, Pavla Beretová, Pavel Příkazký, Jan Meduna, Jiří Panzner, Radovan Klučka,
Richard Fiala

Divadelní obecně prospěšná společnost Masopust, o. p. s. vznikla při práci na divadelních
představeních Království (Divadlo DISK, 2006), Konec masopustu (Divadlo DISK, 2008) a
Brand-Oheň (Prostor Preslova 9, 2010).
V případě dotazů nebo žádostí o rozhovor nás neváhejte kontaktovat:
Daniela Fialová
Tel: 774 956 321
http://www.maso-pust.cz/

