RIADITEĽ FESTIVALU DIVADIEL STREDNEJ EURÓPY FRANTIŠEK TÉNAI:
Jubilejný ročník bude trochu iný
Pred začiatkom divadelnej sezóny v Košiciach bude opäť festival. Čo nám prinesie?
Pripravujeme už 5. ročník, no mne sa zdá ako by to bolo včera, kedy sme sa prvýkrát začali
zaoberať myšlienkou ísť s divadlom bližšie k divákovi. Tento ročník sa bude niesť v hesle:
„Zamerané na ľudí“, čomu zodpovedajú aj témy a názvy divadelných predstavení.
Čo to znamená?
Tento ročník sa bude trocha líšiť od predchádzajúcich. Diváci si iste pamätajú problémy
s počasím, ktoré nás pravidelne trápili, preto sme sa rozhodli trocha zmeniť hracie priestory
a priniesť aj niečo nové a netradičné.
Konkrétne, čo to bude?
Pre veľký záujem o neskoré večerné produkcie sme zväčšili divadelný stan a presunuli sme ho
k súsošiu Immaculata. Tu budú 4 večerné predstavenia a 2 poobedňajšie predstavenia pre deti.
Čo sa bude diať pred Historickou budovou, ak tam nebude stan?
Pred Historickou budovou Štátneho divadla Košice bude umiestnené pódium, kde budú
predstavenia 3 pouličných divadiel, akustického hudobného dua a priamy prenos 3
divadelných predstavení.
To je teda dosť zmien. A čo veľké pódium?
Veľké pódium tohto roku nebude, ale 3 najväčšie produkcie budú uvedené v Historickej
budove. Má to síce menšiu kapacitu, ale prípadných ďalších záujemcov chceme zaujať
priamym prenosom divadelného predstavenia pred budovou.
Teda priamy prenos divadelných predstavení, zaujímavé. Koľko sa ich bude premietať?
Priamym prenosom chceme zabezpečiť predstavenie divadla SkRAT na Malej scéne do
divadelnej kaviarne Caveria Theatru na Hlavnej 76. A potom ešte 3 veľké produkcie z
Historickej budovy priamo pred jej hlavný vchod, kde budú pripravené ďalšie miesta na
sedenie.
Koľko divadiel sa predstaví na tohtoročnom festivale?
Počas 4 festivalových dní bude celkove uvedených 14 produkcií z Českej republiky,
Maďarska, Poľska a Slovenska. Tohto roku bude viac hudobno-tanečných predstavení.
Zaujímavým záverečným projektom bude aj prvé spoločné divadelné predstavenie Národného
divadla v Miškolci a Štátneho divadla Košice pod názvom Robinson & Crusoe.
Ešte niečo na záver?
Aj touto cestou chcem pozvať všetkých divadelných nadšencov na jednotlivé predstavenia a
poďakovať sa všetkým, ktorých síce nie je vidieť na javisku, ale aktívne sa podieľali na
príprave a realizácii jeho doterajších ročníkov, sponzorom a partnerom.

