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Jan Zadražil si připomene plzeňského Revizora
Divadelní léto pod plzeňským nebem slaví deset let a pokračuje v sérii setkání, která
připomínají inscenace z prvních let festivalu. V pondělí 6. února se v příjemném prostředí
Café Papírna sejdou herci Jan Zadražil, Martin Zahálka, Petr Borovský, Zorka Kostková,
režisér Vilém Dubnička a další, aby si popovídali o inscenaci Revizor z roku 2009.
Na Večírek s Revizorem, který začíná v 19 hodin, jsou srdečně zváni všichni diváci i
příznivci Divadelního léta. Čeká je i tombola se speciálními cenami a také projekce
pracovního záznamu Revizora.
Plzeň je jediným městem v republice, pro které každý rok vzniká profesionální divadelní
inscenace zasazená do kulis historické centra. Hraje se vždy v červnu a červenci a od roku 2008
festival oživil několik netradičních míst, mimo jiné náměstí Republiky, Proluku, prostranství
U Zvonu nebo prostor s fontánou před Západočeským muzeem. Divadelní léto se stalo největším
open air divadelním festivalem v Plzeňském kraji a jeho návštěvnost se ustálila na 8 000 diváků.
„První setkání s inscenací Don Juan v lednu mělo výbornou atmosféru. V Papírně se nás sešlo
na 150, nechyběl představitel titulní role Viktor Limr, ale také herci, kteří jsou s Divadelním
létem spojení od samého začátku – Zdeněk Rohlíček, Michal Štěrba a Antonín Procházka ml.
Hodně nás potěšilo, že přijel Jan Přeučil, kterého považujeme za duchovního otce našeho
festivalu,“ říká ředitelka Divadelního léta Marcela Mašínová.
Inscenace Revizora byla výjimečná tím, že jí jako dokonalá kulisa posloužila plzeňská radnice.
Část děje dokonce herci odehráli z radničních oken. Řada diváků nezapomene na tramvaje,
projíždějící těsně před hledištěm, když se představení protáhlo, ani na pohotovou improvizaci
herce Petra Borovského, který krokem jedoucí tramvaj táhl na provaze.
Další v řadě bude Večírek s Králem jelenem, který připomene inscenaci u fontány
před Západočeským muzeem. V Papírně se odehraje na začátku března a chystají se na něj herci
Pavel Kikinčuk, Zdeněk Rohlíček a Martin Hofmann.
Vstupenky na Večírky s Divadelním létem v ceně 50 Kč jsou k dostání prostřednictvím sítě
GoOut (www.goout.cz) nebo na místě.
Aktuální informace najdou zájemci na www.divadelnileto.cz nebo na FB.
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