
MALÉ DIVADLO
režie Šimon Dominik

hrají Jana Hejret Vojtková, Karolína Baranová, 

Michaela Foitová, Martin Stránský, Jan Jedlinský.

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL 
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z literatury, 
historie, psychologie a občanské výchovy. 
O čem se dozvíte víc: Aktuální společenské až politické téma. 
Silné současné drama modeluje mezní situaci člověka v dneš-
ním světě. Co udělá válka s normálním člověkem a obyčejnou 
rodinou? Jak v takovém světě dospívají děti? Rub všeho, co 
mladí lidé znají z akčních filmů. 
Co vás bude bavit: Přesvědčivé herecké nasazení a poctivé 
dramatické napětí. Drsné současné divadlo vás vtáhne do situa-
ce, dvě dospívající hrdinky hry jsou nejmladším divákům věkově 
blízké. Díky aktuálnímu příběhu studenti poznají divadlo jako 
způsob živé komunikace o naléhavých společenských otázkách 
a jako nepostradatelnou součást demokratické kultury.

Lars Norén je nejuznávanějším současným švédským dramati-
kem, srovnávaný s Augustem Strindbergem. K napsání Války ho 
snad inspiroval konflikt v bývalé Jugoslávii na začátku 90. let 
minulého století, autor se však soustředí spíše na rozpad morál-
ních hodnot, který s sebou přináší každá válka – i ty, co probí-
hající právě teď daleko či blízko od našich hranic: jediným cílem 
i kritériem veškerého lidského konání se stává vlastní přežití. 
Inscenace umožňuje mladým lidem v Čechách, aby prožili sku-
tečnou vděčnost za to, že vyrostli ve vyspělé, kulturní a demo-
kratické zemi, a aby si uvědomili hodnoty této země ne jako cosi 
odtažitého, na co si nelze sáhnout, ale naopak jako něco, co se 
nás všech bytostně dotýká na všech úrovních existence. Příběh 
sleduje dvě normální dnešní dívky (mladší je třináctiletá), které 
vyrůstají v normální rodině, jen se narodily v zemi, kde život 
rodiny i každého člověka poznamenává probíhající (občanská) 
válka. Návrat jejich nezvěstného otce nepřináší v každodenním 
zápase o život úlevu, slepý veterán pomalu poznává, že válka 
proměnila i všechny ostatní v rodině, křehká rovnováha soužití 
se hroutí a každý má svá tajemství, prohry a viny, aby přežil. 
Na modelové situaci sami studenti zakusí, jak důležité je vytvá-
ření společenského řádu, který chrání základní lidská práva.

Skutečnou divadelní atmosféru zažijete jedině večer!

I večer hrajeme pro školy, ptejte se na tel. 485 107 836 

nebo e-mailem info@saldovo-divadlo.cz na výhody večerní 

návštěvy divadla se studenty. Doprovodný program zdarma! 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY NAJDETE V PROGRAMU DFXŠ dfxš

VÁLKA
Lars Norén

O konci lidství v nedávné evropské válce. Česká premiéra.


