TISKOVÁ ZPRÁVA
Ostrava 18. října 2018
DRAMATIZACE ROMÁNU ROK NA VSI V NDM JE O KAŽDÉM Z NÁS – PREMIÉRA 25. ŘÍJNA
Ta ves, to jsme my, to je obraz archetypu rodiny, obce, třeba i státu nebo celého lidstva. Je to o
každém z nás. Tady a teď. Nevybíráme si, do jakých vztahů se narodíme, a když celé generace
spějí jedním směrem, ani ta poslední (ta naše), z toho směru neurve se…. To vše platí pro dramatizaci zásadního díla českého realismu, kterou diváci v premiéře uvidí na prknech Divadla Jiřího Myrona 25. října v 18.30 hodin. Rok na vsi bratří Aloise a Viléma Mrštíkových uvádí činohra Národního divadla moravskoslezského v režii Vojtěcha Štěpánka, který je zároveň autorem dramatizace.
Rok na vsi v NDM v jeho pojetí není obrazem moravské vesnice 19. století. „Snažíme se tu vytvořit jakousi bezčasovou krajinu, neukotvenou dobově ani místně. Divák bude mít pocit, že je to o
něm, tady a teď, že je to jeho svět,“ říká dále o svém pojetí Vojtěch Štěpánek. Drama se během
jednoho roku odehraje v komunitě lidí, kteří zdědili nějaké sousedské a rodinné vztahy, z nichž se
chtějí, ale nemohou vymanit.
„Ten rok, to je obraz života, zrození i smrti. Rok plný naděje, ale i rozpadu a úpadku. Rok, kdy i Farář pomalu, ale jistě ztrácí víru v dobro v tvoru lidském,“ poeticky napovídá Štěpánek. Role Faráře
se tu ujal Stanislav Šárský, který se po letech strávených v Praze vrací do svého domovského divadla. Dramatizace se také snaží zachovat podobu jakéhosi moravského nářečí, v němž je románová
předloha napsána.
„Tuto sezónu jsem si pracovně nazval rokem velkých hereckých příležitostí a plníme to beze
zbytku už v první premiérové inscenaci,“ napovídá zároveň šéf činohry Štěpánek, jak náročná
bude stá sezóna pro jím řízený soubor.
„Činohra NDM tímto otevírá novou uměleckou kapitolu své existence. V sedmi premiérách u nás ve
sté sezóně 2018/2019 diváci uvidí zásadní díla klasiků 19. a 20. století, ale také hry současných
dramatiků. Všechna jakýmsi způsobem vypovídají o nás, o lidstvu, dramaturgie sezóny reflektuje
naši současnost a směřování,“ doplňuje ředitel NDM Jiří Nekvasil.
Dramatizace Roku na vsi je tedy první činoherní premiérou sezóny, následovat bude 8. listopadu
kontroverzní Naše třída Tadeusze Słobodzianka. Ve druhé polovině sezóny pak Král umírá Eugèna Ionesca, v březnu Dokonalá svatba Robina Hawdona, a Vyrypajevova hra Opilí , v květnu
Ostrovského komedie Výnosné místo (s všeříkajícím podtitulem „Úplatky, úplatky!“) a konečně
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Rádce Johna Hodge, kde si Stalin vymění místo se spisovatelem Bulgakovem a vznikne řada spíše
mrazivých než humorných situací.
Inscenační tým Roku na vsi:
Dramatizace a režie Vojtěch Štěpánek
Výběr hudby Vojtěch Štěpánek; dramaturgie Adam Gold; scéna Milan David; kostýmy Marta
Roszkopfová
Rok na vsi v NDM - osoby a obsazení:
Cyril Rybář František Strnad; Rybářová Kateřina Vainarová; Anežka Rybářová Izabela Firlová;
Vrbková Lada Bělašková; Vrbka Jiří Sedláček; Starosta Tomáš Jirman; Starostová Renáta Klemensová; Antoš Ivan Dejmal; Maryška Anna Polcrová; Krištof František Večeřa; Řezník Martin
Petr Panzenberger; Chocholáč Miroslav Rataj; Stařenka Alexandra Gasnárková; Farář Stanislav
Šárský; Stéskal Pavel Liška; Hrabálek Josef Novák-Wajda; Barborka Sára Erlebachová; Hanča
Bára Vidomská; Honza Pazdera Vít Hofmann; Janek Ondřej Malý; Kadla Jan Lefner; František
Psota Filip Salamon
Premiéra v Divadle Jiřího Myrona ve čtvrtek 25. října v 18.30 hodin, první repríza 27. října,
další představení 14. listopadu.
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