
Skupina 8lidí připravila s herci divadla Na zábradlí netradiční inscenaci – 
výpravu se sluchátky na uších do historického centra Prahy. Od 5. června 
budou moci diváci zažít procházku egyptským podsvětím, ve kterém se 
společně s Kleopatrou setkají s hlavními postavami jejího života.

Kleopatra umírá, s ní končí rod Ptolemaiovců, egyptská civilizace pomalu 
zaniká a na trůn už žádný faraon neusedne. Královnu i diváky čeká dlouhá pouť 
podsvětím, během níž bude váženo jejich srdce i jejich činy. Na této poslední 
cestě nejsou hlavním nebezpečím démoni či zbloudilé duše, ale naše vlastní 
svědomí. Egyptské podsvětí je v inscenaci Kleopatra svým způsobem „druhým 
městem“, alternativní realitou, která je v Praze pro běžné smrtelníky neviditelná.

Inscenační tvar vychází z formy audiowalku. Skrz netradiční zvukový zážitek 
a herecké akce ve veřejném prostoru Prahy 1 bude možné zdánlivě obyčejná 
místa nahlédnout z jiné perspektivy a upozornit na detaily, které nám často 
unikají. V úvodu inscenace se diváci v sále Divadla na Zábradlí stanou přímými 
svědky Kleopatřiny smrti; pak už je cesta podsvětím doprovázená dominantním 
sluchovým zážitkem. Inscenace postavila před členy hereckého souboru Divadla 
na Zábradlí novou výzvu, jelikož mnozí z nich se z „bezpečného“ jeviště 
vydávají hrát do veřejného prostoru. Inscenačním záměrem je brát mětský 
prostor důsledně do hry a přijímat všechny podněty, které z něj vycházejí. 

Autorem hudební složky, jež vynalézavě využívá prostorovou dynamiku, je 
skladatel Matouš Hejl. Při nahrávání byl použit binaurální mikrofon, který 
umožní divákům stanout přímo ve středu egyptského prostředí a nechat jej na 
sebe působit ze všech stran.

8lidí je tvůrčí umělecká skupina, která vznikla v roce 2017 jako nezávislé 
divadelní uskupení. Je složena z režisérů, dramaturgů a scénografů, kteří 
se potkali v roce 2014 ve společném ročníku na katedře alternativního 
a loutkového divadla DAMU. Stálými členy jsou Petr Erbes, Emilie Formanová, 
Nina Jacques, Boris Jedinák, Anna Klimešová, Alice Kofláková, Karolína 
Kotrbová, Zuzana Sceranková, Vendula Tomšů a Viktorie Vášová. Skupina se 
zabývá převážně projekty s aktuální společenskou tématikou na pomezí divadla, 
performance, instalace a happeningu.

Premiéra Kleopatry není však jediným lákadlem, které si Divadlo Na zábradlí 
v průběhu léta nachystalo pro své diváky. Kromě již tradičních, populárních 
repertoárových inscenacích uvedených v domácím divadelním sále bude 
příležitost shlédnout tvorbu Divadla Na zábradlí ve Valdštejnské zahradě 
či v holešovickém šapito Azyl78. Intenzivně se též připravuje druhá 
letní premiéra – Ahoj vesmíre!, a to přímo pro exkluzivní prostor Pražského 
Planetária ve Stromovce.

Divadlo Na zábradlí

Kleopatra



8lidí  
Kleopatra

Koncepce, scénář, režie 8lidí, Per Erbes, Boris Jedinák 
Hudba Matouš Hejl

Hrají Jakub Žáček, Anežka Kubátová, Dita Kaplanová,  
Kateřina Císařová, Vojtěch Vondráček, Václav Vašák, Hanuš Kroupa

Premiéry: 4. a 5. června

Reprízy: 22., 23., 24., a 25. června

Při každém uvedené začíná první běh v 19:00,  
další pak 19:45 a poslední 20:30.
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