
Aleš Honus

Národní divadlo moravsko-
slezské v Ostravě je prvním di-
vadlem v České republice, kte-
rému se podařilo získat práva
na uvedení dramatizace best-
selleru nizozemského spisova-
tele Hermana Kocha Večeře,
který je znám také z filmového
zpracování.

Román Večeře je nejúspěšněj-
ším současným nizozemským li-
terárním dílem. Byl přeložen do

21 jazyků a získal řadu prestiž-
ních literárních cen. Kromě hol-
lywoodského filmového zpraco-
vání se román dočkal také
jevištní dramatizace, jejímž auto-
rem je nizozemský dramatik
a herec Kees Prins. A Ostravané
jsou první, kdo mají možnost vi-
dět Večeři v českém překladu na
divadelním jevišti.

Děj příběhu zavede diváky do
luxusní restaurace, do které při-
šly povečeřet dvě manželské
dvojice. Při jídle začínají probí-
rat činy svých dospívajících dětí.
Postupně vychází najevo, že je-
jich patnáctiletí synové se stali

pachateli závažného zločinu. „Pi-
kantní příchuť tomu dodává fakt,
že jedním ze zúčastněných je po-

litik, jemuž je předpovídána zář-
ná kariéra,“ říká dramaturg in-
scenace Marek Pivovar.

Postupně pak během dialogů
vycházejí najevo velmi nepěkné
věci. „Jako se natřásá třešnička

na vršku šlehačkového kopečku
na dezertu, tak se nad stolem
v chvějivém očekávání vznáší

historie spojená se zločinem,“
dodává Pivovar.

Během jednotlivých chodů
opulentní večeře se rodiče snaží
zaujmout postoj k nelidským zlo-
činům svých dětí – rozhodují se,
zda se mají pokusit jejich jedná-
ní zatajit, nebo se k němu posta-
vit čelem.

„Hra je právě taková jako ro-
dinné historie – komická, drama-
tická i drsná. Navíc plná nečeka-
ných překvapení a zvratů,“ říká
mluvčí divadla Marcela Bednaří-
ková.

Režisérem představení je umě-
lecký šéf činohry Peter Gábor.
V pěti hlavních rolích se předsta-
ví divákům David Viktora, Rená-
ta Klemensová, Václav Klemens,
Vladimír Polák a Pavlína Kafko-
vá.

Večeře dosáhla
světového ohlasu

Spisovatel Herman Koch je
v Nizozemsku znám také jako
herec, fejetonista i autor úspěš-
ného televizního seriálu. Je auto-
rem řady úspěšných románů,
z nichž právě Večeře dosáhla ce-
losvětového čtenářského ohlasu.
Román dokonce bodoval jako
historicky první nizozemská kni-
ha v žebříčku bestsellerů v USA.

Česká premiéra divadelní ver-
ze Večeře se odehraje dnes od
18.30 hodin v Divadle Antonína
Dvořáka.

Národní moravskoslezské zve na Večeři

Ze zkoušky nové inscenace Národního divadla moravskoslezského Večeře.
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Hra je plná 
nečekaných 
překvapení a zvratů

Marcela Bednaříková,
mluvčí divadla


