TISKOVÁ ZPRÁVA
7. 7. 2020

Divadelní léto začíná, bude po pauze jednou
z prvních divadelních akcí v regionu.
Divadelní léto překonalo koronavirové nesnáze a ve středu 8. července odstartuje svůj
13. ročník. I když dlouho nebylo jisté, zda festival vůbec bude, a program se musel
uskromnit, Plzeň o divadlo pod širým nebem nepřijde! Organizátoři zvou na šest
představení loňské úspěšné komedie Švanda dudák s Ondřejem Rychlým a na premiéru a
dvě reprízy inscenace Poslední zrnko písku, kterou připravují studenti pražské DAMU.
První tři večery festival odehraje doprovodný program, který nabídne Improzápas, Open
Air Slam a Pecha Kucha Night. Vstupenky na Divadelní léto jsou k dostání
prostřednictvím sítě GoOut a také v areálu U Ježíška hodinu před představením.
Letošní 13. ročník patřil pro organizátory ze spolku PaNaMo k nejnáročnějším. „Chtěli bychom
velmi poděkovat všem našim příznivcům, že nás v těžkých chvílích rozhodování podpořili a že
s námi zůstali, řekla ředitelka Divadelního léta Marcela Mašínová. Festival mimo jiné
významně podpořilo město Plzeň. „Divadelní léto se řadí k největším open air divadelním
festivalům v České republice a stěžejním letním akcím města Plzně, a proto jsem velmi rád, že i
přes složitou situaci způsobenou pandemií koronaviru se organizátorům podařilo festival
uspořádat i v letošním roce,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.
Koronavirová krize se podepsala na programu festivalu, posunul se termín zahájení a snížil se
počet představení i počet míst v hledišti. Kvůli opatřením spojeným s pandemií nebylo možné
realizovat plánovanou výpravnou inscenaci Shakespeare v Hollywoodu, a Divadelní léto proto
její realizaci odložilo. Hlavní novinkou se tak stává autorská inscenace Poslední zrnko písku.
„V letošním roce jsme poprvé otevřeli rezidenční pobyt pro mladé umělce, konkrétně
pro poslední ročník studentů pražské DAMU a jejich soubor Činohra 16-20. Režisérka Aminata
Keita a dramaturg Jaroslav Jurečka připravují pro náš festival autorskou inscenaci Poslední
zrnko písku, která se pak bude hrát pod hlavičkou Divadelního léta i na dalších místech
v republice,“ vysvětlila Marcela Mašínová.
Mladí umělci zaujali diváky Divadelního léta už v loňském roce, kdy na scéně U Ježíška
hostovali s vlastní úpravou Shakespearovy komedie Jak se vám líbí. Novou autorskou inscenaci
Poslední zrnko písku tvoří studenti od začátku července v umělecké dílně PaNaMo v Partolticích
u Nepomuka.
Činohra 16-20 je divadelní soubor, který vznikl na Katedře činoherního divadla DAMU.
Spojuje herce, scénografy, dramaturga a režiséry, kteří se nadchli pro divadlo dramatu a chtěli
hrát i mimo školní ateliéry. Se základem ve školních pracích se repertoár Činohry 16-20
postupně rozšířil o další inscenace. Od roku 2018 soubor působil v Divadle Kolowrat, kam
vstoupil uspořádáním bergmanovského festivalu Bergman 100 a nazkoušel dvě inscenace podle
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Bergmana (Léto s Monikou a Ze života loutek) a jednu podle Dostojevského (Bílé noci). V roce
2020 soubor ukončil činnost v Kolowratu i v Divadle DISK, kam mezitím studenti došli (a kde
inscenovali Višňový sad nebo Bratry Karamazovy), a z Činohry 16-20 se stala volná platforma
pro vznik projektových inscenací. „Nejnovějším projektem je generační výpověď s názvem
Poslední zrnko písku, kterou právě zkoušíme pro Divadelní léto,“ řekl dramaturg a spoluautor
inscenace Jaroslav Jurečka.
Divadelní léto
13. ročník, 8. – 27. 7. 2020, U Ježíška 2711/7, Plzeň
Švanda dudák
podle hry Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla (premiéra 29. 6. 2019)
obnovená premiéra v úterý 14. července 2020 ve 20.30
reprízy 15. - 19. července ve 20.30
Režie: Marek Němec, scéna: Agnieszka Pátá-Oldak, hrají: Ondřej Rychlý, Eliška Hanušová, Martin
Písařík, Klára Krejsová, Michal Štěrba, Tomáš Karger, Jana Kubátová, Bronislav Kotiš, Antonín
Procházka ml., David Kubát a další.
Poslední zrnko písku
Činohra 16-20 (divadelní soubor studentů DAMU)
premiéra 25. července ve 20.30
reprízy 26. a 27. července ve 20.30
Režie: Aminata Keita, scénář: Aminata Keita, Jaroslav Jurečka a kol., scéna a kostýmy: Michal Spratek,
hrají: Jessica Bechyňová, Zuzana Černá, Kryštof Dvořáček, Michael Goldschmid, Jakub Svojanovský,
Eliška Zbranková
Očekáváme, že nastane změna. Čekání na ni ale nikdy nemůže trvat příliš dlouho, a až to nepůjde vydržet,
budeme muset začít jednat.
Autorská inscenace studentů činoherního divadla pražské DAMU zkoumá touhu po změně a strach ze
změny. Proč tolik toužíme změnit své životy a zároveň se toho bojíme jako ničeho jiného? Co jsme
vlastně ochotni udělat pro to, aby to s naším světem dopadlo dobře?
Doprovodný program
Improzápas
8. července ve 20.30
Open Air Slam
9. července ve 20.30
PechaKucha Night vol. 32
10. července 20.20
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