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KOPANIČIAR expres
Vianoce v divadle 2017:

7. 11. 2017

Pre mládež

Dušičkové sviečky pomaly dohoreli a začína sa predvianočný ošiaľ. Zotmelo sa a ochladenie ktoré prišlo už nemožno pokladať za prechodné. Každé ráno sa prehrabujeme v šatníkoch a hľadáme čo si obliecť. To čo bolo dobré minulý rok už sa vraj
nenosí... Kde sú tie časy, keď sa oblečenie dedilo medzi súrodencami niekoľko rokov až do zodratia... A nikoho nenapadlo sa
zaoberať módou. Každý bol rád, že je mu teplo. A topánky, aby dlhšie vydržali, si ľudia z okolitých dedín obúvali až v meste
a z domu kráčali bosí. To bola iná doba!
A teraz máme akú dobu ? Platí ešte, že šaty robia človeka? Žijeme v konzumnej spoločnosti. Oblečenie už málo kedy nosíme
do zodratia a častejšie ho triedime a posúvame do zberných kontajnerov, aby sme uvoľnili v šatníkoch miesto pre nové. A načo
potrebujeme nové ? Zato , že to pásikavé sa teraz nenosí ? Zato, že skoro nové rifle nie sú dobré, lebo majú málo moderných dier...?
Viac tvorivosti a originality by sme potrebovali do uponáhľaného života ! Plytváme oblečením. - Znie to asi čudne, ale je tomu tak.
Máme k dispozícii lacné nové oblečenie dovezené z tretieho sveta. Tu ho často vo veľmi zlých pracovných podmienkach šijú aj malé deti, ktoré by ešte mali
chodiť do školy... Skôr ako sa vyberieme nakúpiť zopár lacných handier do supermarketov, porozmýšľajme, či nám ich skutočne treba...
To bola len taká malá úvaha na úvod, ktorá sa týka skôr mladšej strednej generácie. Teenagerov, pre ktorých je úplne jasné, že šaty robia človeka a dotvárajú ich identitu... Bolo by zaujímavé zaviesť do škôl uniformy, tak ako je to vo svete, ale aj na mnohých súkromných školách u nás na Slovensku. A zrazu
by si boli všetci navonok rovní a mohli by si porovnávať napríklad vedomosti. A mohli by možno o pätnásť minút dlhšie spať, lebo by nepotrebovali čas na
dokonalé zladenie svojho denného výzoru... A bolo by to hrozne ekologické, lebo by mohli vzniknúť sekondhandy uniforiem, kde by sa tieto posúvali podľa
potrieb rýchlo rastúcej mládeže. A bolo by možno menej textilného odpadu a viacej zábavy...
Iná generácia, iné názory...

V snahe, aby sme sa čo najviac
priblížili našej mládeži, oslovili sme
opäť ich rovesníkov. Po úspešnom
predstavení z minulého roku, pod názvom Divadelná komédia, sme oslovili
Divadelné štúdio, ktoré pre potreby
interných, ale aj verejných prezentácií prác svojich študentov zriadilo
Súkromné konzervatórium D. Kardoša
v Topoľčanoch. Táto stredná umelecká
škola „produkuje“ ročne minimálne
štyri nové inscenácie. Často sú to
ročníkové práce, ale aj maturitné či absolventské predstavenia. K najnovším
prírastkom patrí inscenácia Dámska
šatňa z pera známeho českého divadelníka Arnošta Goldflama (ktorého
si môžete pamätať ako „Doktora“
z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág). Goldflam, sám herec, režisér
a dramatik, nás ako skutočný znalec
uvádza do tohto prostredia a odhaľuje
„tajomstvá“ dámskej šatne. S humorom a láskyplným porozumením nás
sprevádza osudmi jednotlivých postáv
a dáva nahliadnuť do ich vnútra. Je to
vynikajúca príležitosť pre štyri herečky zahrať si – herečky. Tejto vďačnej
úlohy sa zhostili študentky teraz už
3. ročníka hudobno-dramatického odboru pod vedením pedagóga a režiséra
Jozefa Krasulu. Výsledkom je divácky
úspešná inscenácia, ktorú už videli diváci nielen na domovskej scéne, ale aj
návštevníci medzinárodného festivalu
slovenských divadiel v Sarvaši v Maďarsku či frekventanti medzinárodného divadelného workshopu S.M.A.D.
v českom Šumperku.

Dámska šatňa
Táto skvelá komédia, odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne vidieckeho divadla. Odkrýva osudy štyroch
herečiek, ktorým sa divadlo stalo ich
druhým domovom a obetovali mu časť
svojich životov. Ich šatňa je taká prestupná stanica. Prichádzajú, odkladajú
svoju civilnú identitu, premieňajú sa
na dramatické postavy a odchádzajú
na javisko. Potom sa vracajú späť
z divadelnej ilúzie do reálneho života.
Šatňa je ten magický priestor, kde sa

prelínajú ich súkromné životy, ich
každodenné radosti aj starosti s divadelným snením.
Prostredníctvom tejto divadelnej
komédie máme možnosť nahliadnuť
do tajomného zákulisia, bez bulvárnej prezentácie. Svet, ktorý ukrýva
Dámska šatňa nebýva bežne k nahliadnutiu. Preto je toto predstavenie
jedinečné. Máte možnosť sledovať
kontrast prchavej slávy a hmotného
prospechu s individualitou každej
herečky a s láskou k divadlu.

Predstavenie uvedieme v piatok,
8. decembra 2017 v kultúrnom dome
Samka Dudíka na Myjave, a to hneď
dvakrát, o 9.00 a o 11.00 hodine.
Veríme, že táto komédia zaujme najmä
žiakov stredných škôl, pre ktorých je
určená.
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