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Jednou z nejvíce očekávaných událostí sezony je v Národním divadle moravskoslezském premiéra nové divadelní verze
Formanovy komedie Hoří, má panenko. Pro prostor Divadla Jiřího Myrona tento titul nastudoval přední český režisér Tomáš
Svoboda. 
Návštěvníci se tak mohou těšit na ples požárníků, ve kterém se organizátorům vše postupně vymkne z rukou. Chybět nebude
tombola, soutěž o královnu krásy, výčep s pivem, ale třeba ani dechovka, která má v repertoáru hity současné pop-music. 
Režisér Svoboda, který si scénář filmu i sám upravil, tvrdí, že diváci se mohou těšit nejenom na děj známý z filmu, ale také na
některé nové scény i nově dopsané postavy. 
"Připsal jsem třeba moderátory, kteří nás budou filmem provázet. Hrát je budou Jiří Sedláček a Izabela Vydrová. V inscenaci jsme
použili i některé scény, které byly v původním filmovém scénáři, ale musely být vystřižené," řekl Svoboda Právu. 
Zajímavostí je, že herci v představení vystupují pod svými občanskými jmény. Do některých postav režisér obsadil i neherce,
například produkční činoherního souboru nebo i rekvizitářku, ale i studenty Janáčkovy konzervatoře. 
"Ve filmu postavy hrály samy sebe. Forman hodně pracoval s neherci, právě tento film je touto metodou pověstný. Takže já na tento
způsob práce navazuji a chci po hercích, aby nekopírovali postavy z filmu, ale aby hráli sami sebe. Aby se chovali autenticky, jako by
byli na místě hasičů," dodal režisér. 
V hlavních rolích publikum uvidí téměř celý činoherní soubor posílený také o členy muzikálového souboru. Premiéra v Divadle
Jiřího Myrona se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 18.30 hodin. 

Foto: Ze zkoušky inscenace Hoří, má panenko. 
Foto Martin Kusyn 
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