
Enigmatické variace, aneb záhada... "Enigmatické variace nenaplnily mé představy. Ony je předčily..." 

Tak zní jedna z diváckých reakcí na tohle fascinující představení. Vznikne -li něco mimořádného, vždy 

je za tím souhra mnoha faktorů. Svěží, inteligentní, vtipný a neustále překvapující text nejhranějšího 

francouzského autora současnosti a dokonalá herecká souhra dvou herců, kteří vás na hodinu a půl 

uhranou a nepustí.. Martin Stránský s Janem Maléřem spolu v Plzni hrají spoustu let a tahle 

příležitost jim dokonale sedla. Jsou na vrcholu, v nejlepší formě a působí na jevišti tak sehraně a 

brilantně, jako by Enigmatické variace byly napsány právě pro ně...  

Jsou skvěle typově vybraní : Martin Stránský, televizní hvězda a dabérská extratřída se pro roli 

arogantního spisovatele Abela Znorka, držitele Nobelovy ceny hodí jako nikdo. Honza Maléř jakožto 

nesmělý novinář Erik Larsen přijíždějící na opuštěný ostrov udělat rozhovor se samolibým "Mistrem", 

který jinak striktně odmítá kontakt se světem, působí zprvu jako jasná oběť egoistovy výřečnosti, ale 

pozvolna se karty obrací...  

Čeká vás tolik překvapení a zvratů, že se nestačíte divit. Spád nevšedního rozhovoru napíná, 

mrazí i baví. Záhada, která je tu přítomna tak tiše, až z toho bolí uši, se začíná rozplétat... 

Profesní rozhovor o spisovatelově posledním románu „Zapřená láska“ složeného z milostné 

korespondence Znorka s jeho tajemnou, možná fiktivní milenkou odhaluje mnohé neznámé. 

Proč vůbec nobelista vpustil do svého hermeticky uzavřeného ostrovního světa právě 

provinčního novináře? Toho pochopitelně zajímá, kdo je ta žena. A existuje vůbec? Kolik 

toho vlastně novinář ví? A co všechno oba protagonisté skrývají?  

Osobní souboj dvou mužů s odlišným pohledem nejen na lásku a sexualitu, ale na život 

vůbec. Po jedné vyjasněné záhadě se vzápětí vynoří další a další.. Text je bytostně filosofický, 

přitom zábavný a má švih. Vtahuje svou bezprostředností, záhadností a nečekanými zvraty.  

Drtící a komické se tu střídá s neuvěřitelným načasováním. V příběhu, kde nejde o nic míň, 

než o různé podoby, variace lásky... Porozumění, odzbrojující lidskost a schopnost z 

nejtěžších - vystoupit ze své ulity, ukázat pravdu, překonat sám sebe...  

Enigmatické variace mají nejen obsah v podobě jedinečně chytrého textu, formu v podobě výjimečné 

chemie dvou herců, ale navíc i koření v podobě probleskujícího humoru. Zprvu nenápadná, s každou 

minutou však gradující neuchopitelná síla divadelní magie zvedá zpravidla na konci diváky ze 

sedadel... Zážitek! 


