Deň v znamení Juraja Kukuru
Festivalový štvrtok prináša aj výstavu a predstavenie kníh
Dňom v znamení výnimočnej hereckej osobnosti, slovenského herca Juraja Kukuru, bude na 11.
ročníku Festivalu divadiel strednej Európy v Košiciach festivalový štvrtok. Už dopoludnia sa s ním
tri dámy, výherkyne veľkej festivalovej súťaže, stretnú pri raňajkovom stole. Patriť mu bude aj
večer v Historickej budove Štátneho divadla Košice, kde sa predstaví v titulnej postave inscenácie
Bratia Karamazovci.
Päťdňový divadelný maratón má za sebou viac ako zaujímavý prvý deň. Pred prvým predstavením
ochotníkov z košického Divadla Actor pod vežou sa nebo nad Košicami natiahlo a diváci sa spočiatku
pred občasnými kvapkami museli chrániť dáždnikmi. Klasická veselohra Júliusa Barč-Ivana Mastný
hrniec napokon vyvolala nielen úsmevy na tvárach divákov, ale zahnala aj dážď.
Festivalové dianie sa potom presunulo na Malú scénu Štátneho divadla Košice, kde najprv sláčiky
známeho mládežníckeho orchestra Musica Iuvenalis pohladili hudbou dušu divákov v átriu. Večer
patril na javisku pätici hercov ostravského Národného divadla moravsko-slezského, ktorých Teď mě
zabij z pera Brada Frasera bolo naozajstnou lahôdkou pre divadelných fajnšmekrov. Vydarila sa aj
neskorá večerná ohňová šou pri Immaculate, ktorá program prvého dňa uzavrela.
Viac ako bohatý program prináša aj druhý deň festivalu. V budove Alfa košických Kasární/Kulturparku
bude pokračovať tanečný workshop s Alenou Peškovou, tanečníčkou, choreografkou a súčasnou
šéfkou baletu Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Séria sprievodných podujatí bude pokračovať v átriu Malej
scény ŠD Košice. Milan Kolcun tu od 16:00 predstaví dve zaujímavé knižné publikácie. Spolu
s autorom Štefanom Eliášom sa budú venovať štvrtému dielu jeho Dejín Košíc v dátach, v ktorom sa
okrem iného v špeciálnej kapitole venuje aj divadelnému životu v Košiciach v rokoch 1849 až 1918.
O hodinu neskôr sa o poschodie vyššie, na javisku Malej scény ŠD Košice predstaví nastupujúca
generácia hercov. Divadlo Akedémie umení z Banskej Bystrice tu uvedie hru Ivana Bukovčana Zažeň
vlka.
Ďalším sprievodným podujatím bude počas festivalového štvrtka vernisáž výstavy Ján Jaborník –
milovník divadla, ktorú organizátori festivalu pripravili v spolupráci s Divadelným ústavom
v Bratislave. Výstava, ktorú sprístupnia o 18:30 v salóniku Historickej budovy ŠD Košice, priblíži pri
príležitosti nedožitých 75. narodenín osobnosť a dielo divadelného dramaturga, dokumentaristu,
kritika, historika, teatrológa a vysokoškolského pedagóga.

A večer bude patriť už spomínanému Jurajovi Kukurovi v hlavnej postave dramatizácie slávneho
románu Fiodora M. Dostojevského Bratia Karamazovci v naštudovaní pražského Činoherného klubu.
Do posledného miesta vypredané hľadisko sa môže tešiť na výnimočný herecký koncert nielen
hlavného predstaviteľa, ale aj výborného česko-slovenského obsadenia, v ktorom sa v ďalších
postavách predstavia Martin Finger, Jan Hájek, Michal Čapka, Matěj Dadák, Natália Puklušová,
Gabriela Míčová a Ivana Uhlířová. Inscenácia v réžii slovenského režiséra Martina Čičváka bola v
ankete Divadelních novin vyhlásená za Inscenáciu roka 2015 v Čechách a divadelný kritik Jan Kolář
o nej napísal: „Nielen vďaka výnimočnému hereckému výkonu Juraja Kukuru, ktorý je na českých
scénach naozaj nevídaný, ale aj zásluhou citlivej aktualizácie dávnej Schormovej dramatizácie vznikla
inscenácia, z ktorej nespustíte oči ani na sekundu.“
Festival divadiel strednej Európy organizuje Občianske združenie Košické divadlo. Z verejných zdrojov
ho podporili Fond na podporu umenia a grantová schéma vyhlásená organizáciou K13 – Košické
kultúrne centrá. Bližšie informácie nájdete na www.kosicefest.eu.

