TISKOVÁ ZPRÁVA
Molière v Molièrovi
V Ostravě 13. 3. 2015
Po více jak desetileté odmlce se na jevišti NDM objeví komedie z pera největšího
francouzského komediografa Jeana-Baptisty Poquelina, známějšího pod uměleckým jménem
Molière. Škola pro ženy je satirickou komedií o strachu z „nasazení parohů“ a sveřepé snaze,
aby vše v našem životě probíhalo dle našich plánů. V hlavní roli uzurpátorského Arnolfa
se představí herec Jan Fišar.
„Komedie Škola pro ženy (nebo také Škola žen) byla poprvé uvedena 26. 12. 1662 v Palais Royale
v Paříži. Molière touto komedií přivedl na scénu téma postavení ženy v tehdejší společnosti
a zejména mířil na starší muže, kteří si berou o mnoho let mladší ženy,“ uvádí dramaturgyně
Dagmar Radová.
Hlavním hrdinou je Arnolf, starší muž, který je znám svým výsměchem a pohrdáním vůči ženatým
mužům. Je totiž přesvědčen, že všechny krásné, chytré a oduševnělé ženy zákonitě nasazují
svým mužům parohy. V hlavní roli uzurpátorského Arnolfa, jenž si pro sebe vychovává mladou
dívku, se představí herec Jan Fišar, který tak bude moci zhodnotit zkušenosti z práce na titulní roli
v inscenaci Molière. Ta byla uvedena v roce 2006 v nastudování činohry NDM a taktéž v režii
Janusze Klimszy. Role Arnolfa je současně poctou Janu Fišarovi, a to u příležitosti
jeho významného jubilea, které oslaví v září tohoto roku. „Těšila mě práce na Škole pro ženy. Sešla
se báječná parta kumštýřů (myšleno žen i mužů). Zkoušeli jsme a hrajeme mimořádně těžký
Kadlecův překlad – o to více všichni pracovali, byly to příjemné dny,“ hodnotí spolupráci Jan Fišar.
Hereckou partnerkou Janu Fišarovi bude Petra Lorencová v roli Anežky a milostný trojúhelník
bude doplňovat Ivan Dejmal jako Horác. Můžete se těšit také na Tomáše Jirmana v roli Chrysalda,

Marcela Bednaříková
Tisková mluvčí a PR
NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
příspěvková organizace statutárního města Ostrava
Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava
GSM: +420 774 997 516
E-mail: marcela.levickova@vasedivadlo.cz
www.ndm.cz

Arnolfova přítele a věčného oponenta, dále na Davida Viktoru, Jana Lefnera a Michaelu
Petřekovou.
Přestože Molièrovy komedie patří ke klasickým titulům repertoárových divadel, na scénu NDM
se tento ostrovtipný znalec a kritik lidských slabostí a nešvarů vrací po více jak deseti letech.
„Molière pracuje s osvědčenými komickými postupy, kdy divák ví více než postavy, a situace vedle
komiky nepostrádají napětí i překvapení,“ dodává Dagmar Radová.
Premiéra se uskuteční 19. března 2015 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.
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