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Kašpar Divadlo v Celetné

Něžná je noc
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Adaptace příběhu Marmeladova z románu Zločin a trest
a povídky Něžná F. M. Dostojevského
Hrají: Martin Hofmann, Marika Šoposká
Překlad: Jaroslav Hulák, Emanuel Frynta
Režie, dramaturgická úprava: Patrik Hartl
Scéna a kostýmy: Karel Špindler, Marcela Rejmonová
Hudba: Marko Ivanović
Foto: Adam Holý
Design: Zuzana Lednická /Studio Najbrt/
Světla, zvuk: Ondřej Růžička
Inspice: Jan Jakubec
Produkce: Blanka Štrayblová

Premiéra 5. listopadu 2011
87. premiéra divadelního spolku Kašpar
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Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Ruský novelista, romanopisec, publicista
a myslitel, jeden z nejvýznamějších
spisovatelů všech dob Fjodor Michajlovič
Dostojevskij se narodil roce 1821
v Moskvě, v rodině lékaře. Vystudoval
vojenské technické učiliště, ale poté
se rozhodl pro literaturu. Ve svých
dílech psychologicky rozebíral zločince,
revolucionáře, prostitutky a lidi
s duševními poruchami. Viděl kolem
sebe víc hrůzy než lásky, více anarchie
než řádu. Lidé ho považovali za psychologa,
což on odmítal. Přesto se stal zakladatelem
psychologické prózy a ovlivnil filozofii
dvacátého století. Fjodor Michajlovič
Dostojevskij zemřel v roce 1881.
Výběr z díla:
Chudí lidé /1846/, Dvojník /1849/, Hráč
/1867/, Zápisky z mrtvého domu /1860–62/,
Uražení a ponížení /1861/, Zápisky z podzemí
/1864/, Zločin a trest /1866/, Idiot /1868/,
Běsové /1871–72/, Bratři Karamazovovi
/1879–80/
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Román Zločin a trest Fjodora Michajloviče Dostojevského jsem četl
pod lavicí na střední škole. Je to nejlepší kriminální příběh, s jakým jsem
se kdy jako čtenář setkal. Vždycky, když jsem na tu knížku vzpomínal,
kromě hlavní dějové linie se mi vybavil především monolog bezdomovce
Marmeladova, který během jediného rozhovoru odhalí Raskolnikovovi
groteskně tragickou podobu svého života.
A tak, když jsem pro Martina Hofmanna hledal monodrama, rozhodl
jsem se adaptovat tento fascinující příběh zábavného ožraly, který je
k smíchu a zároveň z něj jde strach. Zatímco Marmeladov má rád lidi,
zastavárník z povídky Něžná je nesnáší. Ti dva muži by si skoro nemohli
být charakterově vzdálenější. A přesto i zastavárník přitahuje a zároveň
odpuzuje čtenáře (diváky) takovou mírou, že jim nemůže být lhostejný.
Kdo totiž pochopí jeho, jako by nahlédnul do zvráceného uvažování lidí,
kteří zdánlivě žijí jako spořádaní slušní sousedé, a přitom doma trýzní
své milované ženy.
Naše inscenace je nocturnem dvou zcela odlišných sugestivních příběhů.
Je setkáním se dvěma rozporuplnými postavami, které nás děsí
i magnetizují. Je cestou do hlubin psychologie člověka, jakou před více
než sto lety Dostojevskij popsal tak, že to od té doby nikdo nedokázal líp.
Patrik Hartl
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Kašpar podporují: Hlavní město Praha /částkou 3 849 000 Kč ročně/,
Ministerstvo kultury ČR a Městská část Praha 1

Mediální partneři:

Práva k divadelnímu představení: Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární,
audiovizuální agentura, občanské sdružení, Krátkého 1, Praha 9.
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