
 
 

ČERNÉ PANNY BYLY OCENĚNY  
CENOU MARKA RAVENHILLA ZA INSCENACI NOVÉHO TEXTU 

 
Britský autor a dramatik Mark Ravenhill předal dnes večer v Divadle Komedie 
Dušanu D. Pařízkovi Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci nového textu 
realizovaného v roce 2010 v České republice. Slavnostnímu předání 
předcházelo představení vítězné inscenace Černé panny a uvedení 
dvacetiminutového autorského projektu Marka Ravenhilla s názvem 
Experiment. 
 
„Moc mě těší přebírat takové ocenění z rukou autora, kterého si velice vážím. Mám i 
radost z iniciativy Divadla Letí a Centra současné dramatiky. Na tomto jevišti jsme 
uvedli v českých nebo světových premiérách více než šedesát titulů. Mám tedy pocit, 
že se naše dramaturgické směřování v posledních devíti letech nemíjelo s městem, 
ve kterém a pro které pracujeme. Ocenění navíc přichází v době, kdy se soubor 
Pražského komorního divadla připravuje ukončit svou činnost v Divadle Komedie. 
Tento večer je příležitostí bilancovat a vzpomenout si na to, o co jsme se zde po 
celou dobu snažili,“ uvedl při převzetí ceny režisér Dušan D. Pařízek. 
 
Jako součást projektu Centra současné dramatiky iniciovalo vznik tohoto ocenění 
v roce 2010 Divadlo LETÍ. Z celkem osmdesáti shlédnutých inscenací 
premiérovaných v roce 2010 vybrala sedmičlenná Festivalová rada Centra současné 
dramatiky do nejužší nominace deset inscenací. Mezi nominovanými byli např. 
inscenace textu Bambiland Elfriede Jelinekové v režii Jiřího Honzírka uvedená ve 
Slováckém divadle v Uherském Hradišti, Jsem Kraftwerk Viliama Klimáčka v režii 
Mariána Amslera uvedená v HaDivadle v Brně, Noc oživlých mrtvol Davida Drábka 
v režii autora uvedená v Klicperově divadle v Hradci Králové nebo inscenace hry Úl 
Petra Kolečka v režii Thomase Zielinského uvedená v A Studiu Rubín.  
 
A to nejlepší na konec: Cena má podobu kožichu. Autorem návrhu letošního ocenění 
je výtvarník a scénograf Martin Chocholoušek. 
 
 
 
Tiskové zprávy a fotografie najdete na adrese: http://www.prakomdiv.cz/Media.aspx 
 
činnost Pražského komorního divadla v Divadle Komedie podporuje hlavní město Praha 
příspěvkem ve výši 13,613 mil. Kč 
 
mediálními partnery divadla jsou: Radio 1, kulturní týdeník A2, Respekt, divadlo.cz, kamvpraze.cz a 
pragueout.cz 
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