
Kate
kolem pětašedesáti let

Jitka Nerudová

Eileen
kolem pětašedesáti let

Eva Elsnerová

Johnny Pateena Mika
kolem pětašedesáti let

Martin Hofmann

Billy
sedmnáct-osmnáct let, Mrzák

MATOUŠ RUML

Bartley
šestnáct-sedmnáct let

Aleš Petráš

Helena
sedmnáct-osmnáct let, Hezká

Martina Prášilová

Markéta Coufalová

Bobík Bobby
něco přes třiceT, svalnatý

Adrian Jastraban

Doktor
něco přes čtyřicet

Lukáš Jůza

Máti
něco přes devadesát

Miloš Kopečný

Překlad – Ondřej Pilný
Režie – Jakub Špalek

Výprava – Libuše Josefy 
Hudba – irská lidová upravená Petrem Maláskem 

Pohybová spolupráce – Michaela Váňová 
Dramaturgická spolupráce – Lenka Bočková

Produkce – Blanka Štrayblová
Producent – Jakub Špalek

Inspice – Robin Seidl
Světla – Robert Kühnl
Zvuk – Petr Machovec

Garderoba – Radka Josková
Fotografie – Michal Hladík

Design programu a plakátu – Aleš Najbrt /Studio Najbrt/
Film Petr Svoboda /Mat Movie & TV Studio/

Premiéra 6. března 2015

106. premiéra spolku Kašpar

Kašpar podporují
Hlavní město Praha (částkou 5 000 000 Kč ročně) a Ministerstvo kultury ČR.

Kašpar Divadlo v Celetné

Autorská práva k dramatickému textu a překladu zastupuje Aura – Pont s. r. o.,  
Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, Česká republika.
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Martin McDONAGH (*1970) se narodil irským rodičům v Londýně, 
kde také žije. V dětství často trávil léto na západě Irska – potud tedy jeho 
bezprostřední kontakt s realitou a jazykem irského venkova. McDonagh 
se však nejméně stejnou měrou inspiruje soudobými nezávislými filmy, 
televizními sitcomy a díly jiných uznávaných irských dramatiků (J. M. Synge, 
Tom Murphy, Brian Friel). Prosadil se už svou první černou tragikomedií 
Kráska z Leenane (1996), kterou na volnou trilogii doplnily hry Lebka 
v Connemaře (1997) a Osiřelý západ (1997). Mrzák inishmaanský (1997) 
je prvním dílem dalšího triptychu, který pokračuje Poručíkem z Inishmoru 
(2000) a nedokončenou hrou Smrtky z Inisheeru. McDonagh je vedle 
divadelních her i autorem filmových scénářů, které si sám také režíruje 
(Six Shooter; V Bruggách a Sedm psychopatů).

Pár slov o Martinu McDonaghovi a Irsku:

Nevnímají Irové vaše hry jako urážlivé?

„Ne, to jenom tady v Londýně se na mě rozčilovalo pár anglických 
sucharů, že prý si dělám z Irů srandu. ... Možná to tak nevypadá,  
ale já se nikdy nepokouším psát o konkrétním místě – důležitý je  
pro mě jen a jen příběh.“ 

Martin McDonagh, The Guardian, březen 2001

„Po premiéře Krásky z Leenane v Galwayi za mnou přišla jedna paní, 
utírala si z očí slzy od smíchu, a říkala mi: ‚Mám takový divný pocit, 
že bych se tomu zas tak moc smát neměla.“ 

režisérka Druid Theatre Garry Hynesová

„McDonagh je jako Synge: je to píšící turista, diletant na návštěvě 
v Irsku, spřízněný pozorovatel zvenčí.“ 

kritik John Waters
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