
Bestseller Večeře v české premiéře
Jeviště se promění v luxusní restauraci, jenže o čem se v ní mluví…

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Národní divadlo
moravskoslezské (NDM) je
prvním divadlem v České re-
publice, kterému se podařilo
získat práva na uvedení dra-
matizace cenami ověnčeného
bestselleru Večeře nizozem-
ského spisovatele Hermana
Kocha. Dílo bylo přeloženo do
mnoha jazyků, získalo množ-
ství nejrůznějších cen a dlou-
ho na sebe nenechalo čekat ani
filmové natáčení. Samozřej-
mě došlo i na dramatizaci ro-
mánu. Pořídil ji nizozemský
herec a dramatik Kees Prins
a činohře NDM se podařilo zís-
kat práva k jejímu prvnímu
uvedení u nás.

Zločiny dětí
„Děj nás zavádí do luxusní re-
staurace, kam se přišly na-
jíst dvě manželské dvojice.

Najíst – a přitom probrat či-
ny svých dospívajících dětí.
Pikantní příchuť tomu dodá-
vá fakt, že jedním ze zúčast-
něných je politik, jemuž je
předpovídána zářná karié-

ra,“ přibližuje děj dramaturg
Marek Pivovar. „Jako se na-
třásá třešnička na vršku šle-
hačkového kopečku na de-
zertu, tak se nad stolem v
chvějivém očekávání vznáší

historie spojená se zloči-
nem,“ dodává Marek Pivo-
var. Během jednotlivých cho-
dů opulentního hodokvasu se
rodiče snaží zaujmout postoj k
nelidským zločinům svých
dětí. Rozhodují se, zda se ma-
jí pokusit jejich jednání za-
tajit, nebo se k němu posta-
vit čelem. Hra je právě tako-
vá jako rodinné historie – ko-
mická, dramatická i drsná.
Navíc plná nečekaných pře-
kvapení a zvratů.

Režie se v tomto případě
ujal umělecký šéf činohry Pe-
ter Gábor, scéna je dílem Mi-
chala Syrového a kostýmy na-
vrhla Alena Schäferová. V pě-
tici hlavních rolí tohoto za-
peklitého příběhu se před-
staví David Viktora (Paul),
Renáta Klemensová (Claire),
Václav Klemens (Manažer),
Vladimír Polák (Serge) a
Pavlína Kafková (Babette).

Česká premiéra opulentní
Večeře se odehraje13. listo-
padu v 18.30 hodin v Divadle
Antonína Dvořáka.

Premiéra

RENÁTA KLEMENSOVÁ (Claire), David Viktora (Paul) a Vladimír Po-
lák (Serge) v inscenaci Večeře. Foto: NDM/Radovan Šťastný


