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Sezónu na Provázku uzavře improvizační smršť!

S úspěšnou  donkichotskou  sezonou  se  Divadlo  Husa  na  provázku  rozloučí
trojdílným  divadelním  seriálem  Úhor.  Mimořádný  improvizační  počin  vznikl
jako  spontánní  reakce  hereckého  souboru  na  pandemickou  krizi  a  přinese
zábavnou  zprávu  z postapokalyptické  budoucnosti.  Každý  díl  se  odehraje
pouze jednou, a to 19., 23. a 26. 6.

Provázkovští herci se rozhodli reagovat na nouzový stav a dočasné uzavření divadel
nejen  šitím  roušek  a  dobrovolnickou  činností,  ale  i  vlastní  tvorbou.  Na  poslední
červnové dny proto ve své režii a na vlastní námět připravili zbrusu nový improvizační
formát  –  divadelní  seriál.  Nejen  příznivci  oblíbených  improvizačních  večerů  na
Zkušebně  se  tak  mají  nač  těšit.  „Ptali  jsme  se,  jak  reagovat  na  koronakrizi  naší
Zkušebnou. Společenská a politická satira je mrtvá, ale ještě se dá dělat metafora. I
když ta už je samozřejmě taky nad hrobem. Tak uděláme takovou postapokalyptickou
hyperbolu. Navíc – kdo by si nechtěl zahrát v těch roztrhaných cool kostýmech za hluku
tvrdé hudby, že?“ přibližuje Dalibor Buš živelný vznik nápadu. 

Herci tak vytvořili svérázný žánr „postapokalyptického divadelního impro-seriálu s prvky
environmentálního  westernu“.  Je  tedy  zřejmé,  že  o  zábavu  a  hru  s bezpočtem
žánrových klišé tu nouze nebude. Průvodkyní světem, ve kterém se lidé už dávno vzdali
potřeby tělesného kontaktu a svou svobodu vyměnili za příslib bezpečí a ochrany, bude
Tereza  Volánková.  Ke  své  donkichotské  postavě  Dítěte  beze  jména  dodává:
„Zachmuřenější  než  Batman,  čestnější  než  Vinnetou,  rozzlobenější  než  Hulk,
roztomilejší než Dášeňka, obratnější než Hoši od bobří řeky (na začátku knížky), víc bez
rodičů než Harry Potter, tajemnější než Řásnovka, víc na cestě než Bilbo Pytlík a víc
beze jména než Odysseus, když utíká kyklopům.“

Každý  ze  tří  dílů,  nesoucích  názvy  Dítě  beze  jména,  Krev  v písku a  Ve  stínu  zla,
doprovodí  živá  kapela  původní  hudbou  Adama  Mašury.  Postapokalypticky  divoké
kostýmy pro herce připravila Nikola Štěpánková, bizarní rekvizity Petra Jiránková a
nejužší tým improvizační úderky doplnila inspicientka a produkční Lenka Jirků. Vedle
téměř celého provázkovského souboru se na jevišti  provázek.dvora objeví i  oblíbení
členové  týmu  Zkušebny  Kateřina  Jebavá  a  Adam Mašura.  Přestože  se  jedná  o
divadelní seriál, účast na všech dílech nutná není – každý z nich bude uveden známou
seriálovou rekapitulací „v minulých dílech jste viděli…“.
 



tým Zkušebny 

ÚHOR

postapokalyptický divadelní impro-seriál s prvky environmentálního westernu

námět,  scénář,  režie,  scéna: tým Zkušebny /  hudba: Adam Mašura /  kostýmy:
Nikola Štěpánková / rekvizity: Petra Jiránková / inspice a produkce: Lenka Jirků

Hrají – Růžena Dvořáková, Ivana Hloužková, Kateřina Jebavá, Sylvie Krupanská,
Tereza Volánková, Dalibor Buš, Vladimír Hauser,  Milan Holenda, Dušan Hřebíček,
Ondřej Kokorský, Dominik Teleky, Tomáš Žilinský a další

premiéry: 

ÚHOR I.: Dítě beze jména – 19. června v 19.00 na provázek.dvoře

ÚHOR II.: Krev v písku – 23. června ve 20.00 na provázek.dvoře 

ÚHOR III.: Ve stínu zla – 26. června v 19.00 na provázek.dvoře

Za  časů  vyschlých  jezer  a obličejových  štítů  zrodí  se  ve  městě  na  břehu
mikulovského moře hrdinka. Neohrožená bojovnice proti bezkontaktní společnosti.
Bdělá hledačka pokladů ukrytých na pobřežních skládkách. Čtenářka v tajemných
runách nalezených externích  disků.  Najde  v nich  stopy zaniklého světa?  Co tají
přeživší?  A kde žije  bájný kmen Bezrouškatých? Jisté  je,  že někdo nechce,  aby
věděla víc…

Spontánní  odpověď  hereckého  souboru  Divadla  Husa  na  provázku  na  pandemií
proměněný  svět.  Trojdílný  divadelní  seriál  z dílny  oblíbené  Zkušebny.  Premiéra
každého  dílu  je  zároveň  jeho  derniérou.  Pirátská  improvizační  freak  show  na
provázkovském dvoře.

PR servis Divadla Husa na provázku:
Alžběta Nagyová
e-mail: propagace@provazek.cz
tel.: +420 737 754 151
www.provazek.cz
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