
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 3.  HEDA GABLEROVÁ (Henrik Ibsen) 

 

Heda Gablerová je třetí drama Henrika Ibsena, které v Divadle v Dlouhé připravil režisér Jan Nebeský. 

Stejně jako v předcházející Divoké kachně (2005) a Eyolfkovi (2013) vychází z překladu Františka 

Fröhlicha a na inscenaci spolupracuje se scénografkou Janou Prekovou, která navrhla kostýmy a 

společně s režisérem také scénu. Titulní roli Hedy Gablerové (Tesmanové) hraje Lucie Trmíková a jejího 

manžela Jørgena Tesmana Jan Vondráček, kteří tak potřetí tvoří ústřední manželský pár. 

 

Heda Gablerová vyšla 16. prosince 1890 a stejně jako většina Ibsenových her způsobila skandál, který 

zároveň podporoval zájem o ni v Norsku i v zahraničí. Ibsen zde opět otevřel mnohá tabuizovaná témata, 

s nimiž si mnozí kritici i čtenáři (a později diváci) nevěděli rady. Dnes je Heda Gablerová jedním z 

nejpopulárnějších Ibsenových dramat, k čemuž jistě přispívá i to, že – stejně jako další Ibsenovy pozdní 

hry – nabízí nejednoznačný výklad a tím možnost různých interpretací. 

 

Bližší informace: http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/heda-gablerova/  

Zvýhodněná cena 100 Kč (běžná cena 190-350 Kč). 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE 
 

V případě zájmu rezervujte vstupenky e-mailem zaslaným na adresu obchodního oddělení divadla 

(obchodni@divadlovdlouhe.cz). 

 

V případě dotazů, nejasností či komplikací se neváhejte obrátit na pavel.burianek@ruk.cuni.cz. 

 

DIVADLO V DLOUHÉ  
ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE UK A ČLENY KLUBU ALUMNI UK 3/2017 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/heda-gablerova/
https://email.seznam.cz/obchodni@divadlovdlouhe.cz


28. 3.  MNOHO POVYKU PRO NIC (William Shakespeare) 

 

Jedna z vrcholných Shakespearových komedií, která stále láká divadelníky i diváky. Mnohokrát předtím 

zpracovaný příběh o dívce, kterou její nápadník pro zlou pomluvu zavrhne, rozšířil dramatik o svébytné 

pásmo ironických milenců Benedika a Beatricie a absurdně groteskní pásmo přiblblých strážníků, díky 

nimž paradoxně příběh dospěje k šťastnému rozuzlení.  Rozličné podoby lásky, otázky zdání a 

skutečnosti, falešné či pravé identity, pomluva, která může vést ke zničení jednoho člověka a jiná zas ke 

štěstí druhého, to jsou hlavní témata této nadčasové hry. Nejvíce se však zapsala do srdcí diváků 

milostným zápolením dvojice Benedika a Beatricie, kteří svým odmítavým namlouváním, inteligencí, 

vtipem a citovou bohatostí převyšují své slavné předchůdce Kateřinu a Petruccia ze Zkrocení zlé ženy a 

mohou se v ní poznat i mnozí dnešní mladí „singles“… 

 

Bližší informace: http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/mnoho-povyku-pro-nic/  

Zvýhodněná cena 100 Kč (běžná cena 190-350 Kč). 
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