FESTIVALOVÝ SPRAVODAJ č.3
Od víťazstva Stoky k Monti Pythonovi
Festival divadiel strednej Európy speje k svojmu záveru
Festival divadiel strednej Európy má v svojom programe už len tri predstavenia. Posledné dva
víkendové dni festivalu ponúknu rovnako ako tie predchádzajúce žánrovo rozmanité
predstavenia a ako tradične v nedeľu popoludní nebude chýbať ani rozprávka pre tých
najmenších.
Po piatkových predstaveniach monodrámy SPREDU A ZOZADU v podaní Mateusza Nowaka
z poľského Lublina a pochmúrnej drámy PRÍZRAKY celosvetovo uznávaného nórskeho dramatika
Henrika Ibsena v naštudované Městského divadla z Kladna bude aj sobotňajší program festivalu patriť
náročnejším divadelným priaznivcom. Kvôli množstvu iných podujatí v Košiciach rozohrá populárne
nezávislé bratislavské Stoka svoju hru VÍŤAZSTVO na Malej scéne ŠD až od 22:00 hodiny.
Predstavenie začína videoklipom dvoch slovenských hercov spievajúcich maďarskú pieseň, po ktorom
sú na scéne už len živí herci, dokonca občas aj štyria, čo je v "novodobej" histórii Stoky prvý raz.
Diváci sa stanú svedkami rozhovoru dvoch ľudí, ktorí zistia, že každý z nich je niekto iný, dozvedia sa,
že túžba po práci môže viesť až k vražde a do toho všetkého bude znieť nádherná hudba zo 17.
storočia.
Pre detského diváka je určené prvé predstavenie záverečného dňa festivalu. Domáce Divadlo na
predmestí odohrá opäť v exteriéri medzi historickou budovou divadla a spievajúcou fontánou
rozprávku „Zabudnutý čert“. Činoherno - hudobná komédia s pesničkami je inšpirovaná známym
a jednoduchým príbehom o čertovi, ktorý žije niekoľko storočí pohodlne v chalupe. Až do chvíle, keď
sa k nemu nasťahuje baba Plajznerky, ktorá si zaumieni, že ho poľudští. Ako to s jeho poľudštením
dopadne vám ukážu František Balog a Janka Puklušová.
V samom závere festival opäť dá zabrať brániciam divákov. Pamätáte si ešte populárny bristký
komediálny seriál skupiny Montyho Pythona s poriadnou dávkou neobyčajného a absurdného
britského humoru? Alebo ste o ňom ešte nepočuli? Tak by ste si určite nemali nechať ujsť akýsi jeho
„revival“ v podaní piatich hercov Teatru Polskieho z Bialsko Bialej. Ich LIETAJÚCI CIRKUS
MONTYHO PYTHONA“ ponúkne v nedeľu 6. septembra od 18:00 v Historickej budove ŠD niektoré zo
slávnych skečov a pesničiek z pôvodnej anglickej verzie, ktoré do poľštiny aj so všetkými spletitosťami
jazyka, vynikajúco preložil Tomasz Beksiński. Festivalovým divákom pri pochopení vskutku
originálneho humoru pomôžu slovenské titulky.

