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První letošní činoherní premié-
rou Národního divadla moravsko-
slezského bude ve čtvrtek insce-
nace nové české hry nazvané
Odsun!!!. Jak už napovídá název,
námětem nové hry, kterou napsali
ostravští divadelní dramaturgové
Marek Pivovar a Dagmar Radová
ve spolupráci s hostujícím režisé-
rem Ivanem Burajem, je pováleč-
ný odsun sudetských Němců.

Činoherní soubor největšího os-
travského divadla uvedením nové
inscenace završí volnou trilogii
o problému ztráty historické pa-
měti.

„Děj inscenace zavede diváka
do města v pohraničí a především
do jednoho domu stojícího na sa-
motě, kde žije německá rodina
a také rodina česká,“ uvedla mluv-
čí divadla Marcela Bednaříková.
Důležitou složkou děje jsou také
bouřlivé schůze ve městě těsně po
válce, na nichž se rozhoduje, jak
bude odsun vlastně probíhat, do
jaké míry půjde o akci klidnou či
naopak provázenou násilím.

„Naše inscenace ovšem tyto
historické děje nebude zobrazovat
jen bezprostředně, klade si také za
cíl poukázat na to, že byť se odsun
může zdát jako dějinami zpraco-

vaná a uzavřená událost, jeho ná-
sledky a paralely jsou stále pří-
tomné,“ uvádí dramaturg Marek
Pivovar, který je jedním z autorů.

Spolu s Dagmar Radovou se na
tvorbě textu podílel i režisér Ivan
Buraj. „Psaní ve třech byl nakonec
docela koncepční tah, jelikož té-
matem inscenace je mizení blíz-
kosti mezi lidmi a sociální izolo-
vanost,“ tvrdí Buraj.

„Pokoušíme se spíše nahléd-
nout na naši současnost perspek-
tivou historické události a na zá-
kladě tohoto pohledu poukázat na
to, že odsun nebyl jenom střetem
dvou národů, ale jednalo se přede-
vším o důsledek civilizační krize
moderní doby. A tyto krize – kri-
ze hodnot, krize pocitů, krize po-
vídání si, krize důvěry mezi sou-
sedy, krize chápání skutečnosti,
krize občanské společnosti, krize
kultury a krize ekonomická, které
provázely nejhorší tragédie dvacá-
tého století, nejsou ani dnes zda-
leka překonány,“ dodává Buraj.

V hlavních rolích budou účin-
kovat Jan Fišar, Anna Cónová,
Petra Lorencová, Ivan Dejmal,
Lada Bělašková a řada dalších os-
travských herců. Česká premiéra
inscenace Odsun!!! je připravena
na zítřek od 18.30 hodin v Divad-
le Antonína Dvořáka.

Odsun sudetských Němců završuje volnou trilogii

Ze zkoušky nové inscenace Národního divadla moravskoslezského Odsun!!!.
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