Divadlo Na zábradlí

Noc divadel na Zábradlí
Již tento týden proběhne devátý ročník Noci divadel. Zapojí se do něj
i pražské Divadlo Na zábradlí, které svým divákům nabídne bohatý
program – návštěvníci si budou moci nakoupit v charitativním bazárku,
navštívit zákulisí nebo si poslechnout koncert. Součástí večera bude
také vernisáž výstavy zaměstnanců divadla.
V sobotu 20. listopadu se Divadlo Na zábradlí stane dějištěm tradiční akce
Noc divadel. Letošní devátý ročník nese podtitul „Fresh air”, kterým navazuje
na loňské téma udržitelnosti, ale zároveň se zaměřuje na novátorské přístupy
k divadelní tvorbě.
V duchu udržitelnosti bude ve foyer Divadla Na zábradlí od 10 do 17 hodin
probíhat bazárek, kam svými oděvy přispějí i herci a zaměstnanci divadla, kteří
pak část výtěžku z prodeje věnují na podporu projektu Sám doma a v bezpečí
organizace Život 90. Netradiční divadelní zážitek pak návštěvníkům nabídne
interaktivní hra Angažmá – diváci na sebe na základě zábavných úkolů budou
moci na krátkou chvíli vzít role zaměstnanců divadla a nahlédnout do zákulisí.
„Úkoly, které si budou diváci v rámci performance Angažmá losovat, je povedou
do zákulisí, které veřejnosti není běžně přístupné. Vymýšleli jsme je tak, aby
zároveň hráči plněním úkolů vytvářeli zážitek pro další diváky,” říkají autoři
konceptu akce, dramaturgové Petr Erbes a Boris Jedinák. „Velkou inspirací pro
tento typ performance nám byly akce Jiřího Kovandy nebo básně Ladislava
Nováka z Třebíče, kteří ve své tvorbě hledali způsoby, jak mohou být diváci sami
sobě aktivními tvůrci uměleckého zážitku,” dodávají. Performance bude probíhat
v prostorách celého divadla od 19 do 21 hodin. Diváci budou moci navštívit
maskérnu, prozkoumat herecké šatny nebo pronést pár vět přímo na jevišti.
Během hry se navíc setkají s herci a dalšími zaměstnanci Divadla Na zábradlí.
Divadelní svátek zakončí ve 21:30 vernisáž výstavy Tři z techniky a herečka,
kterou však návštěvníci divadla budou moci obdivovat již během dne.
Retrospektivní výstava čtyř zaměstnanců divadla poukáže nejen na důsledky
lockdownů v divadle, ale i na běžný život divadelních pracovníků. Svá díla
zde představí rekvizitářka Tereza Klimovičová, technici Kryštof Lubomirský
a Jan Tischler a herečka Magdaléna Sidonová. Vernisáž doprovodí koncert dua
Joska a Kiki a kapely Chleba se salámem, který od 22:00 rozezní foyer divadla.
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