TLAČOVÁ SPRÁVA č.1/2017
Juraj Kukura ako Karamazov a pestrá divadelná zmes
Košice budú na začiatku septembra opäť žiť Festivalom divadiel strednej Európy
Už jedenásty krát bude na začiatku septembra predzvesťou novej divadelnej sezóny v Košiciach
Festival divadiel strednej Európy. Program festivalu ponúkne počas piatich dní od stredy 6.
septembra do nedele 10. septembra pestrú divadelnú zmes. Do Košíc v rámci festivalu zavíta aj
Juraj Kukura ako Karamazov v úspešnom predstavení pražského Činoherního klubu. Okrem
divadiel zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka sa prvý raz na festivale predstaví aj divadlo
z Macedónska.
Festival, ktorý organizuje Občianske združenie Košické divadlo, z verejných zdrojov podporili Fond na
podporu umenia a grantová schéma vyhlásená organizáciou K13 – Košické kultúrne centrá. Jednotlivé
predstavenia v tomto roku diváci uvidia nielen na oboch scénach Štátneho divadla Košice
a v obľúbenom festivalom priestore medzi divadlom a spievajúcou fontánou, ale aj v átriu Malej
scény ŠD Košice, v Bábkovom divadle a v Kasárňach/Kulturparku. Organizátori pripravili pestrý
program predstavení rôznych žánrov, medzi ktorými nechýbajú produkcie určené detskému divákovi,
ale aj predstavenia pre divadelných fajnšmekrov ako komorná opera či netradičné spracovanie
Williama Shakespeara. „Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto chceme ešte pred začiatkom
sezóny v kamenných divadlách ponúknuť pestrú škálu predstavení, ktoré by prilákali nielen tých, čo
do divadla chodievajú, ale aj tých, ktorí ešte nezistili, že každé divadelné predstavenie je jedinečným
umeleckým zážitkom a že návšteva divadla je vynikajúcou alternatívou pre príjemné strávenie
večera,“ hovorí riaditeľ festivalu František Ténai.
Už druhý deň festivalu ponúkne jedinečný zážitok. Na javisku Historickej budovy ŠD Košice sa
predstaví pražské divadlo Činoherní klub s dramatizáciou románu Fiodora M. Dostojevského Bratia
Karamazovovci. Inscenácia v réžii slovenského režiséra Martina Čičváka s Jurajom Kukurom v postave
Karamazova bola v ankete Divadelních novin vyhlásená za Inscenáciu roka 2015 v Čechách. „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,“ napísal o inscenácii divadelný kritik Jan Kolář.
Aj ďalšie produkcie, ktoré prináša Festival divadiel strednej Európy ponúkajú skvelé zážitky. Okrem
pražského Činoherního klubu, sa na festivale predstaví aj Národné divadlo moravskoslezské z Ostravy
s tragikomédiou Brada Frasera Teď mě zabij, študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici uvedú hru
Ivana Bukovčana Zažeň vlka, tradičný hosť festivalu Túlavé divadlo z Trnavy opäť ponúkne netradičné
spracovanie Shakespeara v predstavení Jakuba Nvotu NONsenS noci svätojánskej. Projekt Dvořák hudba života prinesie Divadlo Teatro Sapiens, herec Peter Cibula, sólista opery Marián Lukáč
a klaviristka Júlia Grejtáková a komornú operu zas divadlo Maladype z Budapešti. Pre detského
diváka je určené predstavenie Sloník košického Bábkového divadla. Slovenskú divadelnú scénu budú
zastupovať Divadlo Gasparego s hrou Martina McDonagha Osamelý zápas a Prešovské národné

divadlo s hrou Michaely Zakuťanskej Deň, keď zomrel Gott. Posledný deň festivalu bude patriť
významným zahraničným hosťom. Divadlo Peripetija z macedónskeho Skopje uvedie hru Ingmara
Bergmana Súkromná spoveď a Teatr im. Wandy Siemaszkovej z poľského Rzeszowa hru Wajdy
Mouwad Pogorzelisko. Sprievodnými podujatiami festivalu budú workshop študentov Konzervatória,
výstava aj besedy so zahraničnými hosťami.
Viac informácií na www.kosicefest.eu
Svjatoslav Dohovič, tlačový tajomník festivalu
PROGRAM FESTIVALU
6. september 2017 /streda/
18:00 – Otvorenie festivalu, Sláčikový orchester Musica Iuvenalis – átrium Malej scény ŠD Košice
19:00 - Brad Fraser: Teď mě zabij, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava /CZ/ - Malá scéna ŠD
Košice
7. september 2017 /štvrtok/
17:00 - I. Bukovčan: Zažeň vlka, Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici /SK/, Malá scéna ŠD
Košice
19:00 F.M.Dostojevskij: Bratia Karamazovci, Činoherní klub, Praha /CZ/, Historická budova ŠD Košice
8. september 2017 /piatok/
17:00 - Jakub Nvota: Nonsens noci svätojánskej , Túlavé divadlo /SK/, pred Historickou budovou ŠD
Košice
19:00 - Dvořák - hudba života, Divadlo Teatro Sapiens /SK/, átrium Malej scény ŠD Košice

20:00 László Sáry: Skvelé tóny v zhone, Maladype divadlo, Budapešť /HU/, Malá scéna ŠD Košice
9. september 2017 /sobota/
16:30 Michail Uryckij: Sloník, Bábkové divadlo v Košiciach /SK/
17:00 Martin McDonagh: Osamelý západ, Divadlo Gasparego /SK/, Malá scéna ŠD Košice
20:00 Michaela Zakuťanská: Deň keď zomrel Gott, Prešovské národné divadlo /SK/, KasárneKulturpark
10. september 2017 /nedeľa/
17:00 Ingmar Bergman: Súkromná spoveď, Peripetija, Skopje /MK/, Malá scéna ŠD Košice
19:00 Wajdy Mouwad: Pogorzelisko/Incendies, Teatr im. Wandy Siemaszkovej, Rzeszów /PL/,
Historická budova ŠD Košice
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

