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100. repríza inscenace Africká královna

V Divadle  Palace  se  12.  10.  2015  odehraje  slavnostní  100.  repríza  inscenace
Africká královna. 

Příběh o lásce a válce
Těžko by se hledal nesourodější pár, než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který
už prožil na své lodi Africká královna kdeco, a jediné, po čem touží je v klidu a v
závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná
dcera ze slušné farářské rodiny netouží po ničem jiném než po dobrodružství a
odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito
dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklíčení
nepřítele. Nezáviděníhodná situace, překážejí si, lezou si na nervy, mají naprosto
rozdílný názor na pití alkoholu, zpěv náboženských písní, na to, jak se postavit
německé hrozbě, i na to, co je nebo není vlasteneckou povinností. Přesto spolu
nakonec  dokáží  projet  nebezpečnými  peřejemi,  přežít  nepřátelskou  palbu,
zrádné mělčiny,  ztroskotání  i  útoky  komárů  a  původní  vzájemnou nevraživost
proměnit ve velikou lásku. Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže
chytrá žena přinutit zamilovaného muže, odehrávající se v Africe uprostřed první
světové  války,  baví  čtenáře  i  diváky  už  řadu let,  a  přesto  neztrácí  nic  ze  své
působivosti.



Filmový a divadelní tvůrci
Známý příběh spisovatele Cecila Scotta Forestera, který proslavil stejnojmenný   

oscarový  film  z  roku  1951,  do  divadelní  podoby  
převedla  dramaturgyně  Věra  Mašková.  Premiéra  se  
v režii Viktorie Čermákové uskutečnila 19. 10. 2010 a  
postavy Rosie Sayerové a Charlese Allnutta, které ve  
filmu  režiséra  Johna  Hustona  hrají  Katherine  
Hepburnová a Humphrey Bogart (ten za ní získal sošku 
Oscara), ztvárnili v Divadle Palace Linda Rybová a jeden
z nejobsazovanějších  českých  herců  Hynek  Čermák.  
Hlas německého důstojníka ze záznamu patří Philippovi
Schenkerovi. O výjimečnou scénografii, celý příběh se 
odehrává na lodi, se postaral Martin Černý, kostýmy  
navrhla Zuzana Bambušek – Krejzková a hudbu do 
inscenace zkomponoval Jan Kučera.

Hynek Čermák o Africké královně
,,Hrajeme s Lindou dvě hodiny bez pauzy, na divadelní lodi, která se kývá a točí. 
Každý krok na ní je vymyšlený, připravený a nazkoušený. Stačí ho udělat trochu jinak 
a zřítíte se. Je to strašná dřina a ani po těch letech a všech reprízách jsme s Lindou 
nenašli způsob, jak během představení odpočívat. Nejde to. Jsme závislý jeden na 
druhém, když je jednomu špatně, ten druhý musí přidat o to víc a ta zkušenost je 
k nezaplacení. A i když s touto intimní komedií spolu už léta cestujeme po České 
republice a díky ní se s Lindou známe „do mrtě“, pořád nás to stejně baví, je to 
hezký a hraji to rád. “



Nejbližší termíny představení 
12. října (100. repríza), 25. listopadu a 30. prosince 2015

Divadlo Palace
Divadlo Palace klade důraz především na kvalitu a rozmanitost repertoáru, ve
kterém najdete především komedie, a to ve všech jejích podobách. Nachází se
přímo v centru Prahy na Václavském náměstí v pasáži Jalta. 

Pro foto v tiskové kvalitě se zaregistrujte zde: 
http://www.divadlopalace.cz/cz/divadlo-palace-informace-pro-novinare/8/

Pro bližší informace: richard@divadlopalace.cz


