TLAČOVÁ SPRÁVA č.1/2015
Deviaty divadelný maratón
Festival divadiel strednej Európy už o tri týždne
Už len tri týždne ostávajú do prvého predstavenia Festivalu divadiel strednej Európy, ktorý
v tomto roku už deviatykrát začiatkom septembra odštartuje po prázdninách novú divadelnú
sezónu v Košiciach. Organizuje ho Občianske združenie Košické divadlo v spolupráci so
Štátnym divadlom Košice a s finančnou podporou grantovej schémy vyhlásenej organizáciou
K13 – Košické kultúrne centrá.
Od stredy 2. septembra do nedele 6. septembra ponúkne festival v svojom programe 10 divadelných
produkcií desiatich divadelných súborov zo Slovenska, Poľska, Česka a Rumunska. Festival bude
prebiehať na oboch scénach Štátneho divadla Košice, na zrekonštruovanej Malej scéne a v Historickej
budove a ako každoročne sa niektoré predstavenia odohrajú aj v exteriéri, v priestore medzi divadlom
a spievajúcou fontánou. Organizátori pripravili pestrý program predstavení rôznych žánrov, medzi
ktorými nechýbajú produkcie určené detskému divákovi, ale aj predstavenia pre divadelných
fajnšmekrov či kabaretné komédie útočiace na bránice. „Zámerom festivalu je opäť, ešte pred
začiatkom sezóny v kamenných divadlách, ponúknuť predstavenia, ktoré by k divadelnému umeniu
pritiahli aj nových divákov. Divákov, ktorí zatiaľ nevymenili pohodlie domova a televízne obrazovky, za
živé divadelné predstavenia, ktoré sú zakaždým jedinečným umeleckým zážitkom. Aj preto sa festival
opäť bude odohrávať aj priamo na ulici v centre mesta,“ hovorí riaditeľ festivalu František Ténai.
Na festivalovú notu naladí v prvý deň festivalu kabaretná komédia Jakuba Nvotu „Reparát
z povinného čítania“ v podaní trnavského Túlavého divadla, ktoré patrí medzi pravidelných a u divákov
obľúbených účastníkov festivalu. V priestore medzi divadlom a fontánou rozohrá trojica hercov takmer
adrenalínový kabaret, v ktorom za necelú poldruha hodinu ponúkne obsah celého povinného čítania
zo slovenskej literatúry. Po nich bude v prvý deň patriť Malá scéna tanečnému predstaveniu „Volanie
hlbín“ Jána Gonščáka a Andrey Šestákovej.
Prvým zahraničným hosťom bude v druhý deň festivalu olomoucká Squadra Sua, ktorá pred
divadelnou budovou uvedie klauniádu troch hercov s názvom „Soldates“. Stredoeurópsky kontext
festivalu absolútne napĺňa druhý zahraničný hosť festivalu, maďarské divadlo Szigligeti Színház
z rumunského mesta Oradea, ktoré v historickej budove divadla uvedie drámu poľského autora
Tadeusza Słobodzianeka „Naša trieda“. Posledným účinkujúcim druhého festivalového dňa bude
Štúdio 12 z Bratislavy a ich naštudovanie hry Egona Bondyho „Návšteva expertov“.
Program troch záverečných dní festivalu organizátori prispôsobili ďalším podujatiam, ktoré budú
v Košiciach začiatkom septembra. Program tretieho festivalového, piatka 4. septembra, otvorí na
Malej scéne monodrámou „Spredu a zozadu“ Mateusz Nowak z poľského mesta Lublin. Po ňom sa
v Historickej budove ŠD predstaví Městské divadlo z Kladna. Uvedenie hry „Prízraky“ najznámejšieho
nórskeho dramatika Henrika Ibsena je zároveň súčasťou aktivít realizovaných v rámci projektu
„Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom
prostredí“, ktorý Štátne divadlo Košice realizuje z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a
Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Program predposledného dňa festivalu organizátori prispôsobili ďalším podujatiam, ktoré budú
v Košiciach začiatkom septembra a tak v sobotu 5. septembra je vo festivalovom programe len jedno
predstavenie na Malej scéne ŠD, „Víťazstvo“ bratislavského Divadla Stoka.
Detskému divákovi ponúkne festival prvé predstavenie posledného dňa festivalu, kedy domáce
Divadlo na predmestí odohrá opäť v priestore medzi divadlom a spievajúcou fontánou rozprávku
„Zabudnutý čert“. Festival ukončí v historickej divadelnej budove „Lietajúci cirkus Montyho Pythona“
v podaní divadla Teatr Polski z mesta Bialsko Biala.
Vstup na festivalové predstavenia pred historickom budovou je voľný, vstupenky zadarmo na
predstavenia uvádzané v Historickej budove ŠD si môžu diváci od 24. augusta rezervovať
a vyzdvihnúť v pokladni Štátneho divadla Košice. Vstupenky na predstavenia uvádzané na Malej
scéne budú kvôli obmedzenej kapacite v predaji, rovnako v pokladni divadla od 24. augusta.
Podrobnejšie informácie o festivale nájdete na stránke kosicefest.eu.
Svjatoslav Dohovič, tlačový tajomník Štátneho divadla Košice
PROGRAM 9. ROČNÍKA FESTIVALU DIVADIEL STREDNEJ EURÓPY:
STREDA 2. SEPTEMBRA 2015
18:00 Jakub Nvota: Reparát z povinného čítania - Túlavé divadlo, Trnava (SK), pred HB
20:00 Volanie z hlbín - Ján Gonščák a Andrea Šestáková (SK), MS
ŠTVRTOK 3. SEPTEMBRA 2015
17:00 Soldates - Squadra Sua, Olomouc (CZ), pred HB
19:00 Tadeusz Słobodzianek: Naša trieda - Divadlo Szigligeti Színház, Oradea (RO), HB
22:00 Egon Bondy: Návšteva expertov - Štúdio 12, Bratislava (SK), MS
PIATOK 4. SEPTEMBRA 2015
18:00 Spredu a zozadu - Mateusz Nowak, Lublin (PL), MS
21:30 Henrich Ibsen: Prízraky - Městské divadlo Kladno (CZ), HB
SOBOTA 5. SEPTEMBRA 2015
22:00 Víťazstvo - Divadlo Stoka, Bratislava (SK), MS
NEDEĽA 6. SEPTEMBRA 2015
16:00 Zabudnutý čert - Divadlo na predmestí, Košice (SK), pred HB
18:00 Lietajúci cirkus Montyho Pythona - Teatr Polski, Bielsko–Biała (PL), HB
Vysvetlivky:
HB – Historická budova Štátneho divadla Košice
MS – Malá scéna Štátneho divadla Košice
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

