
BRATISLAVSKÉ SND HOSTEM V PRAZE

Duben je ve znamení tradiční výměny činohry ND a SND. O víkendu 10. a 11. dubna 2010 uvede
činohra ND v Bratislavě dvě úspěšné inscenace ze Stavovského divadla - Ibsenova Nepřítele lidu
a Lettsův Srpen v zemi indiánů.

Na oplátku představí bratislavský soubor na jevišti Stavovského divadla v sobotu 24. dubna
2010 inscenaci současné hry na ještě současnější téma PLANTÁŽ od Davida Gieselmanna. 
„Víte, kolik se dalo v devadesátých letech vydělat na popovém hitu? Dost na to, abyste 
si za to mohli koupit opuštěnou kasárnu, nastěhovat do ní všechny své kamarády, vysadit 
políčko s konopím a s ničím si nedělat starosti,“ říká o inscenaci její režisér Marián Amsler. 
„Lucii a jejím kamarádům se to podařilo a zdálo se, že jejich život bude už jen věčná svoboda. 
Po několika letech však přestanou vydělávat i největší megahity a mezi Luciiny přátele se začne 
nezastavitelně vdírat dlouho odsunovaná realita i se svými zákony, postavenými na penězích.“

V neděli 25. dubna bude mít pražské publikum možnost shlédnout slavnou hru Petera Shaffera,
podle které Miloš Forman natočil svůj oskarový film AMADEUS. V hlavních rolích se představí
Martin Huba jako Antonio Salieri a Ondrej Kovaľ jako Wolfgang Amadeus Mozart. Hra zobrazuje
věčný konflikt mezi umělcem geniálním a průměrným, skladatelem nekonvenčním a konvenčním,
muzikantem rebelujícím a oficiálním, duchem svobodným a úřednickým. V originální koncepci 
režiséra a herce Martina Huby (Antonio Salieri) se skrývá mnoho fascinujících otázek...

Pražáci i Bratislavané tak budou opět moci okusit něco z toho, co se na jevišti „konkurenčního“
Národního divadla v uplynulé sezoně urodilo. Srovnání tvorby obou divadel je atraktivním 
magnetem – nejen pro divadelníky, ale především pro diváky. Záštitu nad hostováním SND 
v Praze převzal J. E. Peter Brňo, velvyslanec Slovenské republiky v ČR. Představení se konají 
ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze.
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Sledujte profil činohry na sociální síti Facebook.com
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