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Smysl Production poruší divadelní prázdniny, inscenace Interview o půl
třetí se bude hrát i létě
Inscenace Interview o půl třetí, která v podobě psychologického thrilleru zpracovává
na divadelních prknech téma znásilnění, se začátkem března po téměř roční pauze dočkala
obnovené premiéry. Všechny naplánované reprízy však byly z důvodu koronavirové pandemie
zrušeny. Tvůrci se proto rozhodli porušit divadelní prázdniny a představení hrát i během léta.

„Nemůžeme si dovolit nehrát představení půl roku, usnulo by.“ řekla režisérka inscenace, Lenka
Svobodová. Vzápětí zdůraznila, že by to byla pro Interview o půl třetí již druhá pauza, neboť
se v březnu jednalo o obnovené, nikoliv první, uvedení.
Poprvé byla hra uvedena na jaře 2018, za rok svého působení se Interview o půl třetí podařilo
odehrát 15 úspěšných repríz. V červnu 2019 byla hlavními tvůrci založena umělecká produkce
Smysl Production a pro trvající zájem diváků byla hra přezkoušena a znovuuvedena. „Změnila
se asi polovina obsazení, část inscenačního týmu, upravili jsme některé dialogy a máme novou
hudbu, jádro Interview ale zůstává stejné,“ dodala Svobodová.
„Ani z finančních důvodů si nemůžeme dovolit čekat na podzim. Na premiéru padly značné
náklady, které jsme měli v plánu vyrovnat během jarních repríz,“ uvedla producentka inscenace,
Nela Bůšková. Smysl Production nečerpá žádnou dotaci ani jinou podporu, produkce funguje
jen z toho, co vydělá na představeních. Letní divadelní prázdniny by tedy mohly mít
po neplánované koronapauze na provoz produkce značný dopad.
Představení se bude hrát 22. července a 1. září na domovské scéně, v pražském Carpe Diem
Flora. První zářijový termín supluje srpnovou reprízu, která z důvodu rekonstrukce prostor, není
možná. Cena vstupného bude nově 199,- Kč.
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