Tisková zpráva:

Světová premiéra České
kuchařky
V Kladně dne 20. dubna 2015.

Sedmou premiérou 100. sezóny Městského
divadla Kladno je divadelní adaptace největšího
českého bestselleru všech dob Česká kuchařka!
Světová
premiéra
originální
dramatizace
kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové se
uskuteční ve středu 6. května v 19:30 v Divadle
Lampion.
Česká kuchařka
Režisérem sedmého titulu sté sezóny Městského divadla
Kladno je Šimon Caban. Ve své vlastní adaptaci
Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové
nesleduje pouze, co se odehrávalo na jejím kuchyňském
a psacím stole, ale především, co se dělo v její duši.
Rettigové Domácí kuchařka vyšla poprvé v roce 1826,
ihned se stala samozřejmou součástí téměř každé
domácnosti, nedocenitelným průvodcem a zastáncem
všech začínajících a bezradných kuchařek i inspirací těm
zkušenějším. Předávala se z generace na generaci a
počtem vydání snadno předstihla všechna velká díla
české literatury. Mnohem méně jsou známé osudy její
autorky, Magdaleny Dobromily Rettigové, ženy
činorodé, podnikavé, nápadité, která láskou k lidem,
dobrotou, citem a touhou po kráse překonávala osobní
trápení.
Režisér a autor dramatizace Šimon Caban o Rettigové
říká: „Baví mě na ní, že se chtěla stát spisovatelkou, ale
dějiny ji znají jako autorku kuchařky. Obdivuji na ní tu
schopnost pozorovatelky, kdy z běžných životních
situací formuluje poučení, která jsou aktuální dodnes.
Třeba moje oblíbené, že každá věc má mít své místo,
odkud se bere a kam se vrací.“
V hlavní roli Magdaleny Dobromily Rettigové se
představí hned tři herci – Alena Štréblová, Petra
Tenorová a hostující Ivan Vodochodský, který zve diváky
na Českou kuchařku proto, „aby zjistili, že za ten čas,
který uplynul od jejího života, se tak výrazně v lidech
neposunuly názory na kuchyň, na rodinný život, na to,
co by měl člověk dělat, aby zachoval spokojený rodinný
krb. To je myslím otázka, která dneska hodně lidí pálí,
kterou se zabývají knihy, časopisy a psychologové, ale
Rettigová to věděla. Dej chlapovi najíst a je klid. Takže
diváci by si k nám měli přijít třeba i pro inspiraci, jak si
to doma ‚udělat hezký‘.“

	
  
Další informace a fotografie v tiskové kvalitě jsou
k dispozici na požádání na e-mailové adrese:
zelenkova@divadlodkladno.cz.
www.divadlokladno.cz
www.facebook.com/divadlokladno.cz

Magdalena Dobromila Rettigová (1785 – 1845)
byla
první
českou
kuchařkou,
spisovatelkou
a vlastenkou. Prožila nelehké dětství a češtině se začala
učit až v dospělosti. Teprve manželství s právníkem
Josefem Aloisem Rettigem jí otevřelo dveře do české
vlastenecké společnosti. Vychovávala a vyučovala dívky
v hospodaření, vaření, domácích pracích i české
literatuře. Osobně se stýkala s významnými vlastenci.
Napsala několik desítek děl, prózu, poezii i drobné
dramatické práce. Jejím nejznámějším dílem je však
Domácí kuchařka, ve které položila základy české
kuchyně. Zemřela v Litomyšli v roce 1845.	
  
Šimon Caban (*1963 v Praze) vystudoval Vysokou
školu umělecko-průmyslovou, atelier scénografie u prof.
Josefa Svobody. Caban spolu s bratrem Michalem
založil tanečně divadelní soubor Baletní jednotka Křeč,
s nímž realizoval divadelní představení, multimediální
akce a filmy. Scénicky režíruje ceremoniál pro MFF
Karlovy Vary. Věnuje se také fotografii. Za své
architektonické práce byl několikrát oceněn cenou
Grand Prix. Spolu se Simonou Rybákovou získali v roce
1999 pro ČR první cenu – Zlatou trigu na světové
výstavě scénografie Pražské Quadrienále.
Ivan Vodochodský (*1963 v Praze) se sám prezentuje
jako hrající kuchař nebo vařící herec. Věnuje se též
televiznímu i rozhlasovému moderování. Do inscenace
jej přizval režisér Šimon Caban, se kterým spolupracoval
již u muzikálu Galileo v pražském Divadle Kalich.
Česká kuchařka / Šimon Caban, Magdalena Dobromila
Rettigová
Scénář, scéna a režie: Šimon Caban;
kostýmy: Simona Rybáková;
hudba: Martin Wiesner;
dramaturgie: Jana Slouková,
hrají: Alena Štréblová, Petra Tenorová, Jiří Böhm, Petr
Buchta, Jiří Š. Hájek, Tomáš Petřík a Ivan Vodochodský.
Premiéra
středa 6. května / 19:30
Reprízy
úterý 26. května / 19:30
středa 10. června / 19:30
Sezóna 2014 / 2015
Jentl / Isaac Bashevic Singer, Leah Napolinová
Plíce / Duncan Macmillan
Brémská svoboda / Rainer Werner Fassbinder
Česká kuchařka / Šimon Caban, Magdalena
Dobromila Rettigová
Nekonečný příběh / Michael Ende
Tiskovou zprávu vypracovala
a Magdaléna Zelenková.
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