
DVA NA KANAPI – DIVADLO 
V únoru uvedeme na Rabštejně divadelní komedii 

s názvem „Dva na kanapi“.  Jedná se o komedii z pera 

jednoho z nejlepších francouzských dramatiků - Marca 

Camolettiho (1923 – 2003). Zajímavé je, že jedna z jeho 

her byla zapsána do Guinessovy knihy rekordů, jako 

nejhranější francouzský  titul na světě. Jeho hry byly 

přeloženy do 55 jazyků. 

Protože divadelní společnosti Sophia-Art u nás nebude 

vystupovat poprvé, poprosili jsme Pavla Soukupa o krátký 

rozhovor. 

Můžete nám sdělit, co je na komedii Dva na kanapi zajímavé? 

Sophia-Art má v repertoáru tři komedie. Dva na kanapi je top komedie s nejlepším koncem. Jedná se 

o dveřní francouzskou komedii, která má opravdovou tečku. Tato komedie od Marca Camolettiho 

oběhla snad všechna pódia světa, jen v Pařízi měla 1800 repríz (byla hrána i třikrát denně!). 

Co nás v této komedii čeká? 

Určitě dojde na humor nám všem blízký, znásoben výkony herců a výbornou režií Reného Přibila. 

Kupříkladu Ernesto Čekan v pozici sluhy s grácií řídí chod rodiny. Snad diváky neodradí od návštěvy 

ani situace, kdy se Martin Kavan (známý jako pošťák Ondra z Pošty pro Tebe) svlékne donaha a 

ve chvatu opustí jeviště. 

Chcete něco vzkázat kosteleckým divákům? 

Sophia-Art se těší na produkci v Kostelci nad Orlicí. Máte vyspělé publikum, které umí pochopit 

obsahy postav a ocenit dobrý humor. Již dříve se nám u Vás velice hezky hrálo a kromě toho se lidé 

mají v této komedii na co těšit. 

Děkuji Vám za rozhovor. 

Já za Rabštejn ještě dodám, že ve hře figuruje tato zápletka: známý advokát a jeho žena, zubní 

lékařka, se po sérii neshod rozejdou. Jejich kanceláře se však nachází ve společném domě, který na 

truc ani jeden nechce opustit. Oba se snaží žít svůj život a do všecho se plete všudypřítomný a 

mazaný sluha. 

Osoby a obsazení: sluha – Ernesto Čekan / Radek Valenta, Jacqueline – Martina Samková / Světlana 

Nálepková, právník (její manžel) – Martin Sochor / Libor Janík, Bubble – Hana Baroňová / Dáša 

Kouřilová, Robert – Martin Kavan / Ondřej Kavan. 

Na divadelní komedii Dva na kanapi přijďte na Rabštejn dne 21. února 2014 v 19 hodin. Vstupné činí 

190 Kč (v předprodeji) a 230 Kč (na místě). Představení je součástí divadelního abonmá. 

 


