TISKOVÁ ZPRÁVA
Ostrava 13. listopadu 2018
PROHLÉDNĚTE SI NOVÉ PROSTORY DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, ZAHRAJTE SI V DRAMATU NA
GENERÁLA, DEJTE SI SPECIÁLNÍ DIVADELNÍ DRINK…aneb NOC DIVADEL V NDM
V sobotu 17. listopadu otevře také Národní divadlo moravskoslezské své brány široké veřejnosti
v rámci Noci divadel 2018. Program bude připraven v rekonstruovaných prostorách Divadla Jiřího
Myrona od 18.30 do 22.00 hodin, až do půlnoci bude pak možné posedět v baru Ve dvanáctce třeba
na speciálním drinku namíchaném jen pro tuto jedinou Noc.
Náš program Noci divadel se tedy odehraje v Ateliéru, Divadle „12“, Slavnostním sále Edmunda
Palkovského a konečně také v baru Ve dvanáctce.
Nový Ateliér pro děti a mládež NDM přivítá v 18.30 hodin na krátkém povídání dramatika Tomáš Vůjtka a
režiséra Vojtěcha Štěpánka. Oba se pak přesunou na druhé scénické čtení do Divadla „12“. Tam máme už
dlouho naplánovaný druhý večer věnovaný osmičkovým výročím našeho státu, tentokráte právě se čtením
hry Tomáše Vůjtka Zápas o generála v režii Vojtěcha Štěpánka: Je o tzv. Semínkovém generálu Šejnovi,
který kariérně strmě díky kreativnímu přístupu k socialismu vystoupal, aby pak podobně strmě jeho sláva
upadla a v roce 1968 emigroval. „Toto je dlouho naplánovaný program, na který diváci potřebují vstupenky,
ale my budeme v Ateliéru i nadále hostit ty, na které se vstupenky nedostanou. Chceme hosty seznámit
s Vůjtkovou hrou, ale u nás malinko jinak než v Divadle „12“. Prostě si scénické čtení zkusíme zase jinak.
Startujeme stejně jako ve Dvanáctce, tedy v 19.00 hodin. S trochou nadsázky se dá říci, že ve stejném čase
se bude odehrávat příběh Semínkového generála profesionálně i amatérsky,“ přibližuje lektorka Ateliéru
Vladimíra Dvořáková. Kromě tohoto pokusu se návštěvníkům Noci divadel a zájemcům o práci Ateliéru
budou samozřejmě jeho lektorky věnovat až do 22.00 hodin.
„Od půl deváté večer (abychom nerušili druhou premiéru baletu Vzlety a pády) až do 22.00 hodin bude v 1.
patře Divadla Jiřího Myrona otevřen Slavnostní sál Edmunda Palkovského s výstavou věnovanou české
kultuře v Ostravě v období od postavení Národní domu po vznik státu, tedy letům 1894-1918. Ve stejném
čase bude možné posedět s Vojtěchem Štěpánkem v Divadle „12“ a až do půlnoci budeme míchat speciální
drinky v baru Ve dvanáctce, což je také nový prostor propojený s komorní scénou. Bar bude otevřen až do
půlnoci,“ doplňuje manažerka speciálních projektů NDM Kateřina Vozňáková.
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