
Aleš Honus

Výlet do vesmíru v kosmické
lodi, která vypadá jako hospoda,
s kapitánem, který vůbec nemá
tušení, kam letí, nabídne nová či-
noherní premiéra, kterou ve čtvr-

tek představí v premiéře Národní
divadlo moravskoslezské (NDM).

Nová inscenace komedie s ná-
zvem Sajns fikšn všestranného
současného autora Mariana Pally
je zahalena trošku tajemstvím,
podle inscenátorů půjde trošku
o recesi, v každém případě se li-
dé mohou těšit na něco, co ještě
v Ostravě nebylo k vidění.

„Marian Palla mě zaujal svou
originalitou, podle mě u nás ne-
má jeho styl psaní obdoby, do-
konce i ve světě bychom podob-
ného tvůrce hledali těžko. Jeho
humor je tak svébytný, že mě na-
prosto okouzlil. Četl jsem něko-
lik jeho knih, následně i divadel-
ní hry, a tu podle mého názoru
nejlepší jsem vybral, takže divá-
ci můžou čekat něco, co tady ješ-
tě nikdy neviděli,“ tvrdí drama-
turg Marek Pivovar.

Režie představení se ujala Věra
Herajtová. Podle ní je Sajns fikšn
především výborná zábava a re-

cese. „Nabídku jsem s radostí při-
jala, protože mám ostravskou či-
nohru ráda a je mi potěšením spo-
lupracovat s výtvarníky Martou
Roszkopfovou a Davidem Bazi-
kou. Při takovém divadelním úle-
tu, kterým naše cesta vesmírným
korábem bezesporu je, je důležité,
aby divák pochopil slovní humor.

Proto se kolem nesmí moc čaro-
vat,“ tvrdí režisérka.

V hlavních rolích se mohou di-
váci těšit na herce Tomáše Jirma-
na, Jana Fišara, Jiřího Sedláčka,
Renátu Klemensovou, Ladu Bě-
laškovou a řadu dalších. 

Marian Palla je znám nejenom
jako autor divadelních her, ale ta-

ké například jako básník, publi-
cista i výtvarník. 

U příležitosti premiéry hry
Sajns fikšn se uskuteční také ver-
nisáž jeho obrazů ve foyeru Di-
vadla Jiřího Myrona. Samotnou
výstavu mohou diváci vidět až do
12. prosince vždy hodinu před
každým představením.

Činohra nabídne neobvyklou Sajns fikšn

Ze zkoušky nového činoherního představení Sajns fikšn.
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Humor autora mne
naprosto okouzlil

Marek Pivovar, 
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