


Autorská mult ižánrová komédia na úrovni  vznikla na motívy f ikt ívnej  básne 
„Ach,  kde mi miesto na zemi!"  Umelci  sebestredne hovoria o sebe,  svoj ich 
osudoch,  ľutujú sa a svoje ž ivoty porovnávajú s pr íbehom č loveka,  ktorý je  pre 
nich zosobnením úspechu v súčasnom svete.  A závidia mu. A ľutujú sa.

Pozývame Vás na inscénaciu kultovej  hry nemeckého klasika    Georga Büchnera -  
Woyzeck,  ktorá už  takmer storoč ia  tvor í  neodmysl i te ľnú súčasť  repertoáru 
európskych divadelných scén.  Vychutnajte si  nesmrte ľný pr íbeh dehumanizácie 
spoločnosti  v  kontraste s krehkosťou jedinca skrze perspektívu mladých 
divadelníkov.

Mozaika tragikomických situáci í  zo ž ivota sympaticky čudáckej  herečky Magdy 
Kl imkovej  vytvára sugestívny obraz ženy uväznenej  v  súkol í  svoj ich túžob a 
povinností .  Na jednej  strane herečka túž iaca neustále hrať  a  tvor iť ,  na druhej  
strane milujúca matka pr ipravená pre svoje jediné dieťa obetovať  a j  to posledné,  
čo jej  ešte z nej  samej ostalo.  Musí sa č lovek pre lásku vzdať  samého seba? 
Ako sa s nastolenou rolou ženy vysporadúva samotná žena? Pozývame Vás na 
pr íbeh plný smiechu a fantázie ,  a le aj  osobných drám a rozporov.  Lebo presne o 
tom čarovný vzťah medzi  matkou a dieťaťom je.

Čarovný fantazi jný pr íbeh dvoch bytostí ,  ktoré cestujú v  čase,  pr iestore a snaž ia  
sa nájsť  odpovede,  r iešenia ,  no najmä ľudstvo.  Jedinečná pôvodná inscenácia 
plná fantázie ,  humoru,  no zároveň  h lbokých otázok ľudského byt ia a zmyslu 
existencie.  Kam sa dnes hýbu hodnoty? Ako sa cít i  č lovek,  ktorý má chuť  byť  
konštrukt ívny? Má každý č lovek svoju ž ivotnú tému? Čo znamená pre nás čas? 
Má vôbec zmysel  na t ieto témy hrať  d ivadlo? Vieme si  zo seba popri  tom 
všetkom vystrel iť? Pozývame Vás na humorne-bláznivú cestu dej inami ľudstva,  
kde spr ievodcami sú bytost i  s  kr ídlami. . .

Ž id ,  nepriate ľ ,  emigrant ,  a lebo Leopold Lahola.  Dokudráma o zakázanom 
autorovi ,  ktorého nezlomil i  nacist i ,  ani  drt ivý nástup komunizmu,  ale prázdno 
doby,  v  ktorej  sa ocitol .  V hre sú použ i té  autentické citáty z diela Leopolda 
Laholu (1918 – 1968) ,  a le aj  z  korešpondencie medzi  Laholom a Špitzerom, č i  
Špitzerovej  knihy Nechcel  som byť  Ž id .  Rovnako na dokreslenie doby sa 
stretávame s autentickými výrokmi Laholových súputnikov:  Jána Roznera,  
Agneši  Kal inovej ,  a le aj  z  rozprávok Pavla Dobšinského,  ktorého si  Lahola ve ľmi 
váž i l  a  dokonca ho nazval  naj lepším slovenským spisovate ľom.

Školská 14 Brat is lava Vstupenky v cene 1€ plat ia iba na uvedené 
podujat ia.   Rezervácia vstupeniek:t ichoasopol@gmail .com
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