
Divadelní spolek Kašpar podporují
Hlavní město Praha (částkou 5.000.000 Kč ročně) 
a Ministerstvo kultury ČR.
— — —
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, 
divadelní, literární, audiovizuální agentura, 
občanské sdružení, Krátkého 1, Praha 9.

Hra Vernisáž — (1975) — divadelní jednoaktová hra 
— měla domácí premiéru 29. 12. 1989 v režii R. Ráčka  
v Brně v divadle Váha, zahraniční premiéru dlouho  
předtím ve vídeňském Burgtheateru 9. 10. 1976.

Václav Havel

Spolek Kašpar
Klubovna

VERNISÁŽ



Hrají
Věra — Jitka Nerudová
Michal — Miloslav Tichý
Bedřich — Jan Zadražil

Režie — Lukáš Jůza
Výprava — Petra Krčmářová 
Dramaturgie — Lenka Bočková
Inspice, zvuk, světla, garderoba — Tereza Plintová
Fotografie — Martin Svoboda
Design programu — Lucie Valerová
Premiéra — 9. & 10. LISTOPADU  2017 v Klubovně
118. premiéra Spolku Kašpar

— — —
Život v pravdě podle Václava Havla
Život v pravdě pro Havla znamenal život skutečný, důležitý 
a naplněný, spojoval ho s každým individuálním člověkem, 
zároveň však s celou občanskou společností. Právě návrat 
k autentickému, skutečném životu, životu v pravdě je to, co 
nás má vymanit z veškerých krizí lidských společenství. 
Návrat k mravnosti, odpovědnosti, ke svému nejvnitřnějšímu 
svědomí, k lidskosti a k humanitě, k pravdě a lásce. Tento 
návrat k vyšším mravním hodnotám společně s občanskou 
angažovaností ve věcech veřejných je, podle Václava Havla, 
tou správnou cestou jak vybudovat ideální, globální a solidár-
ní společnost. (Více viz. Havel, V. 1999. Eseje a jiné texty z let 
1970—1989: Spisy/4. 1. vyd. Praha: Torst.)

Neautentický život Věry a Michala dokáže autentizovat 
pouze ten, kdo žije autentický život, což je právě Bedřich.

Václav Havel (1936—2011; spisovatel, dramatik, prezident)

Jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost  
politických změn v listopadu 1989, poslední prezident  
Československa a první prezident České republiky.

Václav Havel vyrůstal v pražské podnikatelsko-intelektuál-
ské rodině, spjaté s českým kulturním a politickým děním 
20. až 40. let. Tento fakt se stal důvodem, proč mu komunis-
tická moc po ukončení povinné školní docházky v roce 1951 
nedovolila dále studovat. Po návratu z dvouleté vojenské 
základní služby pracoval jako jevištní technik, nejprve  
v Divadle ABC a od roku 1960 v Divadle Na zábradlí. V letech 
1962 až 1966 studoval dálkově dramaturgii na Divadelní 
fakultě Akademie múzických umění a svá studia zakončil 
komentářem ke hře „Eduard“, který se později stal základem 
hry „Ztížená možnost soustředění“.

Od svých dvaceti let publikoval Václav Havel studie a články 
v různých literárních a divadelních periodikách. V Divadle 
Na zábradlí byly uvedeny jeho první divadelní texty.

Václav Havel si svými postoji v letech totality získal posta- 
vení uznávané morální autority. Hloubkou názorů na pro-
blémy soudobé civilizace a promyšleností jejich formulací 
se stal i v nové ústavní funkci respektovanou osobností, 
mezi politiky ojedinělou.


