
MALÉ DIVADLO 
režie Šimon Dominik
hrají Václav Helšus, Martin Polách, Zdeněk Kupka, 
Veronika Korytářová, Ladislav Dušek, Michal Lurie, Petr Hanák 
a Martin Stránský

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL a 8. 
a 9. ročníky ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z literatury, dějepi-
su, občanské výchovy a balzamování.
O čem se dozvíte víc: poznáte důležitý mezník světových 
dějin i jeho hlubší souvislosti, nejvýznamnější postavy dějin i je-
jich „bezvýznamné“ oběti. Zároveň se seznámíte se současnou 
světovou dramatikou a s divadlem jako živoucím organismem 
a součástí dnešní kultury.
Co vás bude bavit: černý humor, napínavý příběh s komedi-
ální nadsázkou, překvapivá scénografie, přesvědčivé herecké 
výtvory a drsně současné rozehrávání groteskních situací. 
A po jevišti jezdí vlak.

K představení Leninovi balzamovači doporučujeme 
tematický seminář – rozvíjíme samostatné přemýšlení 
o umění a jeho kontextu v lidské společnosti.

Kanadský autor s rusko-ukrajinskými kořeny ve své hře z roku 
2010 líčí osud dvou skutečných vědců – Leninových balzamovačů 
Borislava Zbarského a Vladimíra Vorobjova. Na pozadí příběhu 
konkrétních lidí však zachycuje především proměnu politického 
systému v Rusku po smrti Lenina a ničivý mechanismus stalin-
ského režimu. Zbarskij a Vorobjov jsou angažováni Stalinovým 
pohůnkem Krasinem, aby zajistili Leninovi věčný život v mauzo-
leu jako ikoně režimu. Oba vědci byli Židé, a proto byli neustále 
podezíráni ze sympatií k Trockému. Přesto jim zvláštní úkol 
vynesl nečekanou kariéru: Zbarskému politickou, Vorobjovovi 
akademickou. Co všechno museli úspěchu obětovat a co je na-
konec čekalo? Jak vypadal reálný komunismus? V ostré grotesce 
nechybí demonstrace balzamování Leninovy anatomie ani dobo-
vé vtipy, které s oblibou vypráví periodicky z mrtvých vstávající 
Lenin. Uvádíme ke stému výročí VŘSR 7. listopadu 2017.

Kapacita dopoledních představení je omezená, ale 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 di-
vadla se studenty. Doprovodný program zdarma objednávejte 
na chvalova@saldovo-divadlo.cz. 

31. října 2018 – 10.00 dfxš

 LENINOVI BALZAMOVAČI 
 Vern Thiessen

 Česká premiéra černé komedie o vzniku rudé mumie.


