Ingmar Villqist: HELVEROVA NOC

August Strindberg: OTEC

Albert Camus: CALIGULA

O postihnutých ideou zdravého národa.
Helver a Karla žijú spolu v jednom byte.
Ona mu nie je matkou, ani sestrou, ani manželkou.
Je mu všetkým a ničím zároveň.
Jedného dňa sa pod ich oknami, na ulici a v celom meste
začne zhrčovať dav.
Masa, ktorej úmysly sú vždy nepredvídateľné.
Kuchyňa, kedysi bezpečný úkryt Karly a Helvera, sa stáva
pre oboch pascou...
Ingmar Villqist (vlastným menom Jarosłav Świerszcz) sa
narodil v roku 1960 v Chorzówe. Je dramatikom, režisérom, historikom umenia, prednáša na varšavskej Akadémii výtvarných umení. V roku 1998 založil divadlo Teatr
Kriket v Chorzówe, kde inscenuje svoje texty. Je jedným
z najhranejších súčasných poľských dramatikov v Poľsku
i v zahraničí. Je autorom cyklu jednoaktoviek Bezkyslíkovce (1998-2000), a divadelných hier Oskar a Ruth (1998),
Helverova noc (1999), Preparáty (2001), Entartete Kunst,
Helmutko (2002).
Réžia: Anton Korenči
Účinkujú: Zuzana Konečná, Marián Labuda ml.

„Ak je pravda, že muži a ženy pochádzajú
z opice, tak potom museli byť dva druhy opíc.“
Strindberg napísal Otca počas svojho dobrovoľného
vyhnanstva, ktoré začalo na jeseň roku 1883. Nazvali ho
vtedy škandálnym pisárikom (Nová ríša) a v roku 1884
obžalovali za rúhanie (zbierka poviedok Manželstvo).
Jeho život v tých rokoch vyzerá ako bezhlavý útek štvanca,
prenasledovaného strachom zo súdneho konania, dlhmi
a žiarlivosťou z hotela do hotela po Nemecku, Švajčiarsku,
Taliansku a Francúzsku v sprievode svojej prvej ženy Siri
von Essen s tromi malými deťmi. Po slovensky vyšiel
Otec až roku 1957, inscenovaný nebol nikdy; jediná
inscenácia v SND z roku 1922 bola v českom jazyku.
Réžia: Štefan Korenči
Účinkujú: Michal Ďuriš, Jana Strnisková, Igor Adamec,
Lena Košická, Alfréd Swan, Monika Stankovičová

Dráma o človeku, ktorý chcel pohnúť vesmírom.
„Caligula: A propo, zišla mi na um pekná myšlienka,
ktorú by som vám rád povedal. Za mojej vlády bolo až
dosiaľ priveľmi dobre. Ani morová epidémia, ani kruté
náboženstvo, ba ani štátny prevrat, slovom nič, čo by
vám umožnilo, aby ste vošli do dejín. Vidíte, práve preto
sa snažím aspoň čiastočne nahradiť skúposť osudu. Totiž... neviem, či ste mi rozumeli. (Usmeje sa.) Skrátka, ja
nahrádzam mor.“
Réžia: Štefan Korenči
Účinkujú: Ondrej Kaprálik, Renáta Rundová,
Martin Horňák, Dušan Kaprálik, Lukáš Frlajs,
Martin Kaprálik
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Jean Genet: BALKÓN
Revolučná groteska v prepychovom bordeli
„Veľký Balkón“ je vznešený, skvele organizovaný, ale
nevšedný bordel. Nepredáva sa v ňom len fyzická
„láska“, ale rafinovanejšie a zložitejšie pôžitky. Každý
návštevník podľa dokonale pripraveného scenára
s patričnými partnerkami a rekvizitami „uskutočňuje“
svoj životný, veľký sen, svoje najtajnejšie priania: ako
Biskup spovedá a rozhrešuje, ako Generál prežíva
okamihy vojenskej slávy spolu s vernou kobylou, ako
Sudca trestá viny zločincov.
Vonku však zúri Revolúcia a stále viac sa zdá, akoby
jej cieľom nebolo dobytie Kráľovského paláca, ale
prepychového „domu ilúzií“.
Réžia: Anton Korenči
Účinkujú: Judita Hansman, Elena Kolek Spaskov,
Gregor Hološka, Juraj Hrčka, Erik Peťovský, Dominik
Gajdoš, Veronika Strapková, Lukáš Pelč, Cyril
Žolnír, Lukáš Dóza, Monika Stankovičová, Sylvia
Mannová, Zuzana Šuvadová, Bronislava Kováčiková/
Alexandra Urbanová, Jozef Jurčišin-Kukľa, Matúš
Mihálik, Ondrej Bortlík, František Polák

130 minút
s prestávkou
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ĎAKOVNÝ KONCERT
PRE DOBRÝCH OTCOV 2015

utorok

Peter Shaffer

19:00

ČIERNA KOMÉDIA

Slávna Shakespearova tragédia
o sile slova a manipulácii,
o predsudkoch a neznášanlivosti
a o láske, ktorá vraždí.
Úprava a réžia: Štefan Korenči
Účinkujú: Michal Ďuriš, Igor Adamec, Adela Mojžišová,
Lenka Košická, Přemysl Boublík, Martina Majerníková

obnovená premiéra absolventov VŠMU
Mladý sochár Brindsley Miller a jeho snúbenica Carol
Melkettová očakávajú vzácnu návštevu. Miliardára
Georga Bambergera, zberateľa umenia, ktorý si
má prísť pozrieť Brindsleyho práce a Carolinho
otca, plukovníka Melketta, ktorý má prísť posúdiť
Brindsleyho ako potenciálneho zaťa. Aby na nich
urobili dojem, z bytu ich suseda Harolda si požičajú
vzácny starožitný nábytok. Avšak bez jeho vedomia.
Zrazu vypadne prúd, Harold sa predčasne vracia
a zjaví sa aj Brindsleyho bývalá priateľka Clea. Všetkých
zahalí tma, ktorá odhalí viac, než by sme čakali.
Peter Shaffer (*1926) je slávny anglický dramatik, u nás
známy najmä ako autor predlohy k rovnomennému
filmu Miloša Formana Amadeus.
Réžia: Juraj Bielik, Anton Korenči
Účinkujú: Dominik Gajdoš, Marta Maťová,
Júlia Kováčiková, Jozef Jurčišin-Kukľa, Lukáš Pelč,
Veronika Strapková, Michal Thomasy, Cyril Žolnír

Michail Jurievič Lermontov
MAŠKARÁDA

Fiodor Michajlovič Dostojevskij
VEČNÝ MANŽEL

Vášnivá ruská dráma o láske, žiarlivosti a pomste.

Večný súboj večného manžela a večného milenca.

Maškaráda je jednou z najvýznamnejších drám M. J.
Lermontova (1814-1841). Napísal ju v roku 1835, avšak
kladie v nej dodnes aktuálne otázky po zmysle ľudského
bytia, slobody, lásky, dobra a zla. Nechýba v nej ani humor,
vtip a irónia. Zobrazuje prostredie petrohradskej smotánky,
ktorá trávi čas bezuzdnými zábavami, hazardnými hrami,
či milostnými avantúrami. Hlavná postava, bývalý náruživý
hráč, Arbenin však svetom mravnej lability, honby za
peniazmi, titulmi a mocou, z vlastnej skúsenosti pohŕda.
Chcel by skoncovať so svojou búrlivou, hriešnou, ba až
zločinnou mladosťou - túži viesť pokojný rodinný život
s mladučkou, krásnou Ninou, ktorú si vzal za manželku.
Osudná náhoda na maškarnom plese však spôsobí
nedorozumenie, nedorozumenie splodí klebetu, a tú každý
využije vo svoj prospech. Arbenin začne Ninu podozrievať
z nevery a démoni minulosti sa vracajú...

Dramatizácia málo známej Dostojevského novely Večný
manžel je slovenskou premiérou.
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F. M. Dostojevskij (1821 - 1881), autor ťažiskových diel
svetovej literatúry ako Zápisky z mŕtveho domu, Zločin
a trest, Diablom posadnutí, Bratia Karamazovovci či Idiot,
bol už počas života legendou, ktorej diela dramatizovali
a inscenovali najväčšie scény európskeho divadla. Novelu
Večný manžel napísal v roku 1870 a radí sa do jeho
komornejších diel. Tvorcovia označujú inscenáciu ako
„večný súboj večného manžela a večného milenca.“

pondelok - piatok
10.00 - 18.00
alebo hodinu
pred predstavením

21. 6. 2015

Réžia: Štefan Korenči
Účinkujú: Marek Majeský, Igor Adamec,
Lukáš Frlajs a Monika Stankovičová

PROGRAM
MAOK
Martin Valihora a hostia

Úprava a réžia: Anton Korenči
Účinkujú: Michal Jánoš, Monika Stankovičová, Marián
Viskup, Danica Matušová, Gregor Hološka, Lukáš
Pelč, Erik Peťovský, Kristína Grolichová, Bronislava
Kováčiková, Petra Malatincová, Silvia Mannová, Klára
Mockovčiaková, Zuzana Šuvadová, Alexandra Urbanová,
Ondrej Bortlík, Brian Brestovanský, Matúš Mihálik a ďalší
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Peter Shaffer: ČIERNA KOMÉDIA
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William Shakespeare: OTHELLO

Generálny partner:

Organizátori:

Spoluorganizátori:

Hlavný partner:

90 minút
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JUZU

OZ Záhorská Ves

Partneri:

130 minút
s prestávkou

Viac info na: www.dobriotcovia.sk, www.profitmedia.sk,
www.ahoj-oz.sk, www.centrumslniecko.sk, www.malascena.sk

