
Sen noci svatojánské 
Ak by ste nám hercom snáď, 
chceli niečo vyčítať, 
myslite si, že ste spali. 
My sme tiene, hra je tieň, 
všetko to bol iba sen? 
Dobrú noc a nepískajte,
radšej pekně zatlieskajte, 
buďte takí láskaví –  
a Puk všetko vybaví. 

monolog Puka (překlad Štefan Moravčík)  

Další premiéru Shakespearovských slavností přivítá letos nádvoří HAMU na Malostranském 
náměstí 13.: v neděli 27. července se tu poprvé představí komedie Sen noci svatojánské v režii 
Ľubo Pauloviče s Oldřichem Víznerem,  Ivanou  Jirešovou,  Táňou  Pauhofovou  a  dalšími, 
především  slovenskými  herci.  Čarovná  komedie  o  moci  a  nástrahách  lásky  v  překladu 
Štefana  Moravčíka a  Martina  Hilského byla  uvedena  už  loni  v Bratislavě.  V Praze  je 
naplánováno na 11 večerů. 

Současně se slavnostmi pokračuje i výstava MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE ze sbírky skupiny 
PPF, generálního partnera festivalu: výstava  Noční chodec fotografa Václava Chocholy je 
otevřena v jižních zahradách Pražského hradu až do 28. září, vstup na ni je zdarma.

Ve velké ženské roli ve Snu noci svatojánském poprvé uvidíme Ivanu Jirešovou, která hraje 
Titanii, královnu víl. „Titanie je mi sympatická už pro její vášeň k tanci, hře a lásce,“ říká 
Ivana  Jirešová,  kterou  zaujal  i  vztah  královny  víl  k jejímu  partneru  Oberonovi 
v nonšalantním podání Oldřicha Víznera. „Spojení Titanie a Oberona je divoké, protože se 
oba vášnivě milují a taková láska s sebou přináší i obrovskou dávku žárlivosti,“ říká herečka, 
která v roli královny víl letos nahradila těhotnou kolegyni Sabinu Laurinovou. 

Dodejme,  že  Sen  noci  svatojánské  byl  vůbec  prvním  titulem,  který  se  na 
Shakespearovských slavnostech hrál:  v roce 1990 ho na Pražském hradě inscenoval  Jan 
Kačer, Puka hrál Miloš Kopecký, Titanii Eliška Balzerová.

Shakespeare situoval děj komedie do světa elfů, víl a láskou okouzlených lidských bytostí. 
Jeho čarovná pohádka pro dospělé je vypráví o nešťastně zamilované Hermii (Jana Valocká), 
která se má na přání otce provdat za bezcitného záletníka Demetria (Milan Ondrík). Ona 
však miluje jiného, vznešeného Lysandra (Petr Kadlečík). A zatímco o Hermii usilují hned 
dva  nápadníci,  zoufalá  Helena  (budapešťská  herečka  Anikó  Vargová)  se  chystá  na 
beznadějný  boj  o  náklonnost  Demetria…  Do  citových  zmatků  se  zapojí  i  nadpřirozené 
bytosti: vedle svůdné Titanie i král skřítků Oberon (Oldřich Vízner). Jako Puk, který umí 
podivuhodně  zamíchat  s lidskými  city,  se  představí  Táňa  Pauhofová.  Jak  to  všechno 
dopadne,  uvidíme  ve  snové  scéně  Františka  Liptáka a nezbedných  kostýmech  Judity 
Sommerové.

http://www.shakespeare.cz/lss/?artid=26&lang=cz&mode=normal

