TLAČOVÁ SPRÁVA č. 4
Dobrá pouličná zábava, vynikajúce tanečné divadlo a úsmevní generáli
Druhý deň jubilejného 5. ročníka Festivalu divadiel strednej Európy opäť prilákal do centra
Košíc stovky milovníkov divadelného umenia. Tí si počas piatkového večera mohli vychutnať
tri rôzne podoby divadelného umenia, všetky vo vynikajúcom prevedení.
Zoskupenie Fekete Seretlek z Prahy prinieslo na resp. pred malé pódium pri Historickej
budove ŠD pestrú zmes ľudových piesni z celej Európy v naozaj originálnom spracovaní. Ich
pouličná šou plná improvizácií reagujúcich na konkrétne situácie, ktoré vznikali počas
koncertu, festivalové publikum naladila na tú správnu nôtu. Druhým predstavením druhého
festivalového dňa bol Nový svet v podaní Nového maďarského tanečného divadla
z Budapešti. Najmladšie profesionálne tanečné divadlo u našich juţných susedov prinieslo na
pódium Historickej budovy ŠD nefalšované moderné tanečné divadlo plné tanca všakovakých
štýlov rozprávajúce príbeh talentovaného rómskeho chlapca spoznávajúceho svet v jeho
rôznych podobách. Večerný čas patril Dvom generálom. Tí prišli do festivalového Stanu pri
Immaculate z Prešova, z Divadla A. Duchnoviča. Trojica hercov, Joţko Tkáč a Vasiľ Rusiňák
ako penzionovaní generáli a Ţeňa Libezňuk rozohrali klasický text Saltykova - Ščedrina do
jedinečnej podoby, ktorá dala poriadne zabrať brániciam divákov. A nielen tým. Niektorí
dokonca dostali priestor priamo na javisku a stali sa súčasťou divadla v nezameniteľnej
podobe, akú mu dokáţu dať prešovskí „rusnacki“ herci.
Festival sa dostáva do svojej druhej polovice. Na sobotu pripravili organizátori štyri
predstavenia. Popoludní o 14,30 hod. si prídu na svoje najmenší divadelní diváci. V Stane pri
Immaculate sa im predstaví košické divadlo Maškrta s divadelnou adaptáciou televíznej
relácie Maškrtníček. Dobrú zábavu sľubuje aj predstavenie Bábkového divadla zo Ţiliny
Othello alebo Škrtič benátsky o 18,00 hod. na festivalovom Pódiu pri Historickej budove ŠD.
Nefalšované jarmočné predstavenie v réţii Jakuba Nvotu prináša nový pohľad na klasickú
drámu Williama Shakespeara aj na to, čo sa vlastne v Othellovi stalo a kto je ten dobrý a kto
ten zlý. Ďalším z ťahákov festivalu bude dnes o 19,30 hod. predstavenie Sladké roky 20.,30.
..., ktoré na festival prinesie Teatr W. Siemaszkowej z poľského Rzeszowa. Vráti divákov do
doby pred osemdesiatimi rokmi, na varšavské ulice, ktoré boli plné hudby, kabaretných
predstavení a zábavy. Neskorý večer bude o 22,00 v divadelnom Stane pri Immaculate patriť
Divadlu Actores z Roţňavy a ich hre Stretnúť teba bolo krásne, v ktorej sa herci vyjadrujú
zväčša rečou tela na argentínsko-uruguajskú hudbu Bajofondo.
Festival, ktorý organizuje Občianske zdruţenie Košické divadlo v spolupráci so Štátnym
divadlom v Košiciach, potrvá do nedele 4. septembra. Viac informácií na www.kosicefest.eu.
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