
záznam představení z Olivier
Theatre, scény londýnského 
Národního divadla 
v kině Aero a Světozor

FRANKENSTEIN 
adaptace slavného románu Mary Shelley 

úterý 23. října 2018 v kině Aero

pondělí 29. října 2018 v kině Světozor

Délka představení je cca 2 hodiny + úvod, hraje se bez přestávky.   
začátek představení: 20 hod.
předpokládaný konec: 22.15 hod.

Hra je přenášena v anglickém jazyce s anglickými a českými titulky. 

Režie: 
Danny Boyle (Trainspotting, Milionář z chatrče, 127 hodin; zahajovací
ceremoniál LOH v Londýně 2012; Steve Jobs, T2 Trainspotting)

Scénář: 
Nick Dear (adaptace gotického románu Mary Shelley)

Obsazení:
Benedict Cumberbatch (23.10.: Monstrum/29.10.: Frankenstein), Jonny Lee Miller (23.10.: Frankenstein/29.10.: 
Monstrum), Mark Armstrong (Rab), Daniel Ings (Rybář 1), Martin Chamberlain (Rybář 2), Josie Daxter (sbor), 
Haydon Downing (William Frankenstein), Steven Elliott (Klaus) a další

Hudba:
Underworld

Dětinská ve své nevinnosti, ale groteskní ve své formě, postava monstra – „creature“ je vržena svým stvořitelem do 
znepřáteleného světa. Toto stvoření bez přátel, stále víc propadající zoufalství a toužící po pomstě, se setkává na 
každém kroku s krutostí a je odhodlané najít svého stvořitele a zúčtovat s ním. Hra o kreatuře sestavené z kusů těl a 
probuzené do světa lidí za pomoci prazvláštních chemikálií je zasazena do devatenáctého století a je – netradičně – 
vyprávěna z pohledu monstra, nikoliv z pohledu stvořitele. 

Naléhavé otázky odpovědnosti vědce, zanedbání rodičovské péče, vývoje poznání a povahy dobra a zla jsou tématy 
tohoto napínavého a zneklidňujíciho gotického příběhu. Záznam představení z roku 2011, vhodné od 15 let.

‛A thrill. The most viscerally exciting and stunning show in town.’ Daily Telegraph
‛A memorable production... will doubtless be spoken of for years to come.’ Daily Mail
‛The actors complement each other perfectly.’ Guardian
‛It's stylish, ambitious and looks astonishing.’ Evening Standard
‛A theatrical coup.’ Times

  Kde se přenos koná? 23.10. v kině Aero / 29.10. v kině Světozor 

  Za kolik? 225,- Kč (Aero) / 250,- (Světozor)

  Jak objednat vstupenku? u prof. Hruškové – objednávky do 14.9. (v případě nepřítomnosti 

mailem), platba do 30.9. 
 

Další informace na https://www.kinoaero.cz/cz/cykly-festivaly/102/Divadlo-v-kine/;
https://www.kinosvetozor.cz/cz/program/filmy/5066/Frankenstein-|-NT-Live-Cumberbatch/

http://www.nationaltheatre.org.uk/63698/company-members/steven-elliott.html
http://www.nationaltheatre.org.uk/63861/company-members/haydon-downing.html
http://www.nationaltheatre.org.uk/63704/company-members/josie-daxter.html
http://www.nationaltheatre.org.uk/34011/company-members/martin-chamberlain.html
http://www.nationaltheatre.org.uk/61000/company-members/mark-armstrong.html
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