
Ivana Jirešová jako královna víl na Shakespearovských slavnostech 

Premiéra ve velké ženské roli na Letních shakespearovských slavnostech čeká oblíbenou 
českou herečku Ivanu Jirešovou. V komedii Sen noci svatojánské ztvární roli královny víl 
Titanie. Shakespearova čarovná komedie v režii Ľubo Pauloviče se hrála už loni slavnostech 
v Bratislavě. Její česká premiéra proběhne 27. července na nádvoří Hudební fakulty AMU 
na Malostranském náměstí 13.  Ivana Jirešová nahradí v roli Titanie Sabinu Laurinovou, 
která  čeká miminko. 

“Postava Titanie je mi sympatická už pro její vášeň k tanci, hře a lásce,” říká Ivana Jirešová, 
kterou zaujal i vztah královny víl k jejímu manželovi Oberonovi. „Spojení Titanie a Oberona je 
divoké, protože se oba bezesporu vášnivě milují a taková láska s sebou přináší i obrovskou 
dávku žárlivosti. Takovým párům já osobně fandím, jen je v takové "divočině" důležité určit si 
jasné hranice - jinak to vede k rychlému konci a hlubokým jizvám, které se nikdy nezahojí," 
říká herečka. 

Krále skřítků Oberona ztělesní Oldřich Vízner, s nímž se Ivana setkala na jevišti jen jedinkrát 
– když kdysi v divadle Ungelt zaskakovala za kolegyni. “Líbí se mi na něm nadhled, který do 
svých rolí vnáší,” s uznáním říká o svém hereckém partnerovi. 

Na Letních shakespearovských slavnostech poprvé vystupovala Jirešová ještě jako studentka 
konzervatoře,  když  tu  se  svými  spolužáky  před  lety  dělala  „křoví“.  Jako  divačka  nejvíce 
obdivovala  Krále  Leara  v podání  fenomenálního  Jana  Třísky.  „Jsem docela  konzervativní, 
takže se mi spojení  Shakespeara s  letními  scénami v nejkrásnějších pražských památkách 
velmi libí," říká herečka, která zážitek z provedení klasika v autentických kulisách přirovnává 
k  návštěvě koncertu Bedřicha Smetany  v  Rudolfinu.  "Je  mi  ctí,  že mám tu příležitost  na 
slavnostech hrát, “ říká Jirešová. 

Mimochodem,  Sen  noci  svatojánské,  pohádka  pro  dospělé  s brilantními  dialogy  o  lásce, 
kouzlech  a  věcech  tajemných  a  neuchopitelných,  byl  vůbec  prvním  shakespearovským 
titulem,  který  se  v roce  1990  v Nejvyšším  purkrabství  Pražského  hradu  hrál:  v režii  Jana 
Kačera v něm jako Puk vystupoval Miloš Kopecký. 
  
Ivana  Jirešová  má  za  sebou  mnoho  divadelních  rolí,  popularitu  však  získala  hlavně  díky 
televizi.  Za svůj výkon v roli  ztřeštěné barmanky Lucie, jedné z hrdinek televizního seriálu 
Ordinace v růžové zahradě, obdržela v anketě TýTý v roce 2006 ocenění Objev roku. Mezi 
nejnovější projekty, v nichž rodačka z Písku hraje, patří  muzikál Jack Rozparovač v divadle 
Kalich. 

Roli Titanie ve Snu noci svatojánském bude Ivana Jirešová hrát bez alternace. Celkem ji tak 
čeká  až  patnáct  představení,  z toho  čtyři  na  hradě  Špilberk  v rámci  Brněnských 
shakespearovských dnů.
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