
Aleš Honus

Romantická komedie o ženách
nejenom pro ženy. Tak prezentu-
je Národní divadlo moravsko-
slezské v Ostravě novou činoher-
ní inscenaci, která bude mít
premiéru ve čtvrtek. Diváci se
mohou těšit na hru Perfect Days
z dílny skotské autorky Liz
Lochheadové.

Děj hry se odehrává v součas-
ném Glasgowě, hlavní hrdinkou
je úspěšná kadeřnice Barbs, kte-
rá má prosperující firmu, peníze,
přátele a luxusní byt. Přesto ča-
sem dospívá k poznání, že to
všechno jí ke štěstí nestačí. 

„Má sice vše, po čem jiní jen
touží, měla by být šťastná, ale ne-
ní. Uprostřed svého prostorného
a luxusního bytu totiž pocítila
nudu a úzkost ze samoty. A za-
toužila po něčem jiném, zatouži-
la po rodině, po blízkosti, po lás-
ce a porozumění. Zatoužila nebýt
na světě sama,“ tvrdí herečka
Renáta Klemensová, která si za-
hraje představitelku hlavní role.
Barbs podle inscenátorů tikání
svých „biologických hodin“ hod-
lá vyřešit hledáním toho pravého
muže.

„Celý děj se odehrává v bytě

hlavní hrdinky. Vzhledem k to-
mu, že Barbs je materiálně dobře
zajištěna a také je to extravagant-
ní žena a má vkus, bydlí v lofto-
vém bytě ve známé glasgowské

čtvrti,“ říká dramaturgyně Dag-
mar Radová.

Velmi důležitou součástí in-
scenace jsou kostýmy a scéna,
protože hlavní hrdinka se pohy-

buje ve světě módy a designu.
Návrhů kostýmů a líčení se ujala
výtvarnice Hana Knotková.
„Snažila jsem se hlavní hrdince
vytvořit styl, který podtrhne její
ženskost a temperament. Inspira-
cí mi mimo jiné byla móda v du-
chu Pomády, 50. léta nebo obdo-
bí 80. let zpěvačky Madonny,“
říká Knotková.

Inscenaci v Ostravě nastudo-
vala hostující režisérka Janka
Ryšánek Schmiedtová, která vel-
mi dobře zná Glasgow, kde se
příběh odehrává a kde jistou do-
bu pobývala na stáži. 

„Na spolupráci jsem kývla
hned z několika důvodů,“ říká
s tím, že má ostravské divadlo rá-
da, stejně jako jsou jí blízká žen-
ská témata. „V Ostravě má vel-
kou cenu dělat divadlo, když
všem uvnitř divadla jde o to, aby
inscenace dobře dopadla. Každý
tu maká, od každého cítím pod-
poru,“ říká režisérka.

Kromě Renáty Klemensové se
mohou diváci těšit na Pavlínu
Kafkovou, Alexandru Gasnárko-
vou, Františka Večeřu, Tomáše
Jirmana a Aleše Bílíka. Pre-
miéra romantické komedie Per-
fect Days se koná ve čtvrtek od
18.30 hodin v Divadle Antonína
Dvořáka. 

Blíží se premiéra komedie Perfect Days

Pavlína Kafková a Renáta Klemensová v připravované inscenaci.

Fo
to

 R
ad

ov
an

 Š
ťa

st
ný


