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SLOVO REŽISÉRA
„Když jsem před čtyřmi lety začal pracovat s tímto souborem, sešlo
se mi několik studentů, kteří do té doby (až na jedinou výjimku), nikdy
nestáli na prknech, jež pro mnohé znamenají svět.
Prvá divadelní sezóna byla pro všechny ryze pracovní. Mladí
divadelníci společně začali pronikat do tajů divadelního kumštu tak, aby
získali návyky a dovednosti potřebné k realizaci představení.
Prvním společným výtvorem souboru byla hra Jana Dudy s názvem
Útěky, která nás překvapivě vynesla až na přehlídku studentského
divadla – na Náchodskou prima sezónu.
Pak ale přišel pád z výšin. Hra Davida Drábka nazvaná Jana
z parku, na kterou si možná někteří z Vás ještě pamatujete, nás vrátila
zpátky na zem. Přestože v první polovině devadesátých let minulého
století dostala cenu Alfréda Radoka za nejlepší českou původní
divadelní hru, nebyla zřejmě pro soubor vhodná. Veškeré úsilí skončilo
několika oblastními představeními. Možná dobře nevyzněla pointa
celého příběhu, možná herci trochu zpychli, možná jsme nedali
vystoupení vše. Kdoví…
Jeden klad však hra přinesla. Zkušenost. Mladí poznali, že divadlo
není dobrovolnou besídkou pro rodiče, ale zbožím, které se na trhu
musí prodat. Dostali další chuť do divadla, chuť se znovu předvést
v tom nejlepším světle. Chtěli zahrát představení žánrově lehké, kde by
se divák zasmál a pobavil a nemusel přemýšlet nad tím, jak že to
vlastně bylo.
A o tom je Procházkova hra Klíče na neděli. Situační komedie plná
nečekaných zápletek a ještě nečekanějších rozuzlení. Příběh, který se
mohl odehrávat v době nedávno minulé a může se odehrávat klidně i
dnes. Příběh, v němž možná poznáváme sami sebe.
Ale má to jeden háček. Dost neobvyklý. Zatímco na amatérské
scéně je často obvyklé, že mladé děvče ztvární pohledná herečka
pětatřicátnice a jinocha pak statný čtyřicátník, my na to šli z druhé
strany. Mladí si zahrají starší. Oni ten věk neprožili, oni to musí
přesvědčivě vyhrát, reagovat tak, jak by asi reagovali lidé, o nichž
příběh je. A věřte. V tom už kus divadelního kumštu musí být. Nevěříte? Tak se o tom nechte přesvědčit.
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