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alexandr Nikolajevič ostrovskij

LES
Hru „ruského Shakespeara“, zakladatele ruského realistického divadla  
Alexandra Nikolajeviče Ostrovského Les připravuje ve Stavovském divadle 
šéf Činohry Michal Dočekal. Hra nabízí skvělou příležitost komediálnímu he-
rectví Ivy Janžurové, která ztvární titulní roli stárnoucí statkářky Gurmyžské, 
rozprodávající své panství a pokoušející se zastavit prchající čas koketérií 
s mladíkem Bulanovem. Vedle Ivy Janžurové se v inscenaci představí Igor 
Bareš, Vladislav Beneš, Vladimír Javorský či Ladislav Mrkvička nebo mladé 
posily souboru Pavla Beretová, Igor Orozovič a Filip Kaňkovský.

premiéra:
19. března 2014 ve stavovském divadle
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LES
Režie: Michal Dočekal
Dramaturgie: Jan Tošovský
Scéna: David Marek
Kostýmy: zuzana Bambušek krejzková
Hudba: ivan acher

Gurmyžská: iva Janžurová
Bulanov: igor orozovič
Vosmibratov: vladislav Beneš
Petr: Filip kaňkovský 
Axjuša: pavla Beretová
Karp: Ladislav Mrkvička
Ulita: Johanna Tesařová
Nešťastlivec: igor Bareš
Šťastlivec: vladimír Javorský j. h.

premiéra: 19. března 2014 ve stavovském divadle

Ohniskem hry je spor o les. Zatímco pro bohatou majitelku panství Raisu Gurmyžskou 
představuje les pouze šanci jak rozmnožit majetek a získat mladého milence, pro bez-
skrupulózního obchodníka Vosmibratova je les pouze byznys. Druhou, neméně význam-
nou linii hry tvoří postavy dvou neúspěšných herců Nešťastlivce a Šťastlivce. Jejich život 
je naplněn ideály, které mohou v době, které vládne utilitární přístup k životu a hodnotám, 
jen stěží uspět. Vypočítavost, intriky, měnící se hodnoty i konvence jsou témata, která Os-
trovského hře dominují. 

Les je hra o hraní rolí v životě. Tím je současná. Každý z nás hraje ve svém životě celou 
řadu rolí, různě je kombinuje a obměňuje. Role na sebe bereme z více či méně zištných 
důvodů – abychom dokázali vycházet s lidmi ve svém okolí, abychom si získali nebo udr-
želi zaměstnání, abychom si získali lásku či sympatie určité osoby, abychom někoho přel-
stili či podvedli... Problém je, že je velice snadné se se svou rolí ztotožnit – zapomenout, 
že byla původně pouze prostředkem k dosažení cíle. A je jen otázkou vůle či síly osobnos-
ti, nakolik se necháme či nenecháme pokřivit.

Právě takové prostředí kolem sebe vytváří Gurmyžská. Sama je bezmála svou vlastní ka-
rikaturou – hraje svou roli bohabojné, dobročinné dámy, že až sama věří, že je to pravda. 
Všichni lidé v jejím okolí jsou touto životní přetvářkou deformováni – ať už se jí snaží vetřít 
do přízně, nebo se vůči ní vymezují, nikdo nezůstane nepoznamenán. Přítomnost dvou 
herců, kteří celou tu maškarádu pozorují, tento dojem ještě zesiluje.
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V některých svých hrách – a Les k nim bezesporu patří – je Ostrovskij výsostně moderní 
autor. Psal v době, kdy carské Rusko procházelo dalekosáhlými změnami. Byl ostatně 
současníkem Dostojevského, Turgeněva, Čajkovského či Rimského-Korzakova. Jeho hry 
inspirovaly Čechova, v některých se dokonce objevují jeho citace. Národní divadlo se pří-
tomnou inscenací vrací k tomuto autorovi po 25 letech.

Videotrailer k inscenaci bude ke stažení na videokanálu Činohry ND na www.youtube.com
Fotogalerie ze zkoušek na profilu Činohry na sociální síti Facebook.com

kontakt pro média:
Tomáš Staněk, public relations Činohry
tel.: 224 902 126
mobil: 605 207 249
e-mail: t.stanek@narodni-divadlo.cz

www.narodni-divadlo.cz
www.cinohraND.cz
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