Tisková zpráva:

Knihovna Václava Havla uvede na Mezinárodním festivalu
Divadlo v Plzni vítěznou hru z dramatické soutěže Ceny Alfréda
Radoka Don Juan v posteli
Praha 25. srpna 2008: Premiéra vítězné hry dramatické soutěže Ceny Alfréda Radoka
autora Miroslava Djablika Don Juan v posteli bude uvedena na mezinárodní festivalu
Divadlo v Plzni.

V roce 2007 se Knihovna Václava Havla stala partnerem dramatické soutěže Ceny Alfréda
Radoka. Hlavním cílem tohoto partnerství je podpořit tvorbu autorských dramatických textů
a umožnit mladým či ne příliš známým autorům uvedení jejich autorských her široké
veřejnosti.
Dramatická soutěž Cen Alfréda Radoka je vyhlašována každoročně od roku 1992. Jedná se
o anonymní soutěž, do které mohou přihlásit své divadelní hry všichni česky či slovensky
píšící autoři. Podmínkou je, aby hra nebyla zveřejněna ani uvedena do vyhlášení výsledků
probíhajícího ročníku soutěže. Hry posuzuje pětičlenná porota jmenovaná Nadačním fondem
Cen Alfréda Radoka. Do letošního 16. ročníku anonymní soutěže o Cenu Alfréda Radoka
(2007) bylo přihlášeno 55 textů. Nejlépe byl ohodnocen text Miroslava Djablika Don Juan
v posteli, druhou příčku obsadil David Drábek (Náměstí bratří Mašínů) a třetí skončil Tomáš
Svoboda (Srnky).
Don Juan v posteli je komediální parafrází na průběh revolučních událostí z roku 1989
využívající postavu světoznámého proutníka a nactiutrhače Dona Juana. Postava Juana zde
coby Don Ján je spíše parodickým opakem slavné předlohy, jak napovídá již titul hry a postel
zde není místem nevěry a smilnění, ale místem, kde se simulant a pokrytec skrývá před
okolním světem plným změn. Hra bude uvedena dne 12. září 2008 od 10.00 v Klubu
Komorního divadla v Plzni. Režisérem tohoto uvedení je Tomáš Svoboda. Vstup zdarma.

Knihovna Václava

Havla byla

založena

v roce 2004 Dagmar Havlovou, Karlem

Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Hlavním posláním této obecně prospěšné
společnosti je uchovávat dílo a odkaz Václava Havla, zasazovat je do dobových souvislostí,
v nichž vznikalo a dále rozvíjet jeho základní myšlenky. Mezi základní činnosti Knihovny
Václava Havla patří mapování, shromažďování a zpřístupňování materiálů Václava Havla
jako umělce, disidenta a prezidenta prostřednictvím expozice v Hergetově cihelně a archivu,
které jsou otevřeny široké i badatelské veřejnosti. V neposlední řadě se Knihovna Václava
Havla snaží vystupovat jako společensko-kulturní centrum organizující řadu veřejných čtení
a diskusí na aktuální společenská témata.
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