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obsazení hlasu:

• Hlas redaktora televizního poradu "Kreslo pro hosta"
ONDREJSÝKORA

• Hlas hosta poradu "Kreslo pro hosta" Thomase Sladea a
televizních titulku - LUDEK FUXA

zvukovÝ doprovod: , ONDREJ SÝKORA

osvetlení a svetelné efekty: , ,.LUCIE KOPECKÁ

VÝtvarník: , .. , DAVIDDRAXLER

, b k I" .. ,vvro a u lS: ONDREJ SYKORA.~\
............ , ,. DA VID DRAXLER
............ , , .. , .. , , FRANTIŠEK KUBÁSEK

režie: DA VID DRAXLER

zvláštní dík patrí: - Karlu Gíirtlerovi jun.
Mateji Jelínkovi
Martinu Kozákovi

Sandre Havlujové

Budeme velice vdecní za Vaše postrehy, dojmy a názory z dnešní hry,
které nám mužete sdelit na našich webových stránkách

http://wwW.zumpa.webzdarma.cz

,

David Draxler

"Ženy jsou andelé, když se o ne ucházíme" (W.Shakespeare)

Hra o ctyrech dejstvích pojednává o živote trech bratru - Jacka, Franka a
Rika. Jejich život, který poslední dobou spocíval v pohodlném
stereotypu, se rázem zacíná menit príchodem novinárky Emi1ie Fontein.



slovo autora:

Milí diváci, rád bych napsal nekolik rádek o vzniku Andílka. Trvalo
približne šest mesícu, než byla hra napsána. Prvotní impuls jsem dostal pri
rozmluve s mým kamarádem Jakubem Pilarem, který stejne jako já tvrdi~
že bychom meli hrát neco jiného, než na co byli diváci Žumpy doposud
zvyklí. Rozhodl jsem se tedy, že hra bude tentokrát vážnejšího charakteru
a zároven by vás mela primet k zamyšlení. Mou hlavní inspirací pro její
vznik jsou neustále se opakující rituály v našem živote. Clovek si na ne
snadno zvyká a o to hure potom odvyká. Otázkou zustává, co by se muselo
stát, abychom se vyprostili z takového zamotaného kruhu?

Jak se vyporádali s hlavními rolemi ieiich predstavitelé?

David Draxler: "Jack Boneti je talentovaný anglický spisovatel, poeta
s bohémským vzhledem. Nálady se u nej projewjí ve vlnách, je citlivý a
také beznadejný romantik. Jeho emocní potenciál mu pomáhá v jeho
tvorbe, spisovatelská nit je ale rázem pretržena! Proc? Nechte se
prekvapit©. "

František Kubásek: "Frank Boneti je nejstarší ze trí bratru, je zároven
vydavatelem Jackových knih. Pusobí spolecenským a sympatickým
dojmem. Frank je sveták, hrát si ho baví©. Vadí mi jenom, že me režisér
nutí nosit v prvním dejství pantofle."

J~kub Pilar: ,,Riko Boneti je ze trí bratru nejméne sobestacný, jeho
chování pusobí flegmatickým dojmem, navíc je notoricky závislý na
alkoholu, takže jeho ztvárnení pro me nebylo nikterak jednoduché. Za
jedno predstavení musím vypít 5-7 piv, takže si jiste dokážete predstavit,
co to se mnou udelá ©. Role Rika, podíváte-li se na jeho život, je vlastne
smutná, ale je vdecná pro diváka, nebot místy navozuje i humorné scény."
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herecké obsazení:

• Jaci.., (Boneti - DA VlD DRAXLER

• Prani..,(]Joneti - FRANTIŠEK KUBÁSEK

• ~ CBoneti - JAKUB p/LAR

· 8-6 VoJ.. -IVETALEGÁTOVÁ

• 1fJ~ (peggy)- šÁRKA MORYSOVÁ

• J-.,., - TEREZA POJKAROV Á

• 1(pnstantin - PETR DUCHÁCEK

• 1fJtIf- TEREZA POJKAROV Á

• C(,uci.., - LUDEK FUXA

• éacIuJ jtrtma. - LUCIE KOPECKÁ

• CBo6-LUDEKFUXA


