Divadelní OST-RA-VAR opět
přinese spoustu novinek
Poprvé se přehlídky zúčastní mladý divadelní soubor ze Staré Arény
hovořili téměř výhradně kritici a studenti. Slibujeme si od
toho, že debaty tak získají zpět
svěžest a jiskru, jichž se v posledních ročnících pohříchu
nedostávalo,“ dodal Marek Pivovar. Součástí celého festivalu jsou také již zmíněné tradiční rozborové semináře.

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Devatenáctý ročník festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR, který se uskuteční od
středy 25. listopadu do neděle
29. listopadu, přinese řadu novinek.
Tou největší je asi účast dalšího divadla. „Ze Staré Arény
se pozvolným procesem stává
profesionální divadlo, a proto
se zúčastní jednou inscenací,
která se stane také předmětem rozboru na seminářích.
Pro příští ročník plánujeme,
že od nového člena ‚rodiny‘ ostravských profesionálních divadel uvedeme v oficiálním
programu inscenace dvě či tři.
Letos druhou inscenaci tohoto divadla uvidí diváci v off
programu, který je další novinkou přehlídky,“ řekl jeden
ze zakladatelů festivalu a dramaturg činohry Národního
divadla moravskoslezského
Marek Pivovar.
Smyslem festivalu je účast-

Šance pro diváky

VLADIMÍR JUST, divadelní kritik, pravidelný účastník festivalu
OST-RA-VAR. Foto: Radovan Šťastný
níkům v několika dnech nabídnout reprezentativní průřez tvorbou ostravských profesionálních divadel za poslední rok. Své názory na uvedené inscenace pak mohou zúčastnění vyjevit na seminářích, jichž se účastní divadel-

ní kritikové a teoretikové,
studenti divadelní vědy a samozřejmě inscenátoři a ti z
herců, kterým to náročný festivalový program dovolí. „Důležitou změnou je také větší
zapojení divadelníků do debat
na seminářích, kde doposud

A tady je příležitost pro všechny
diváky. „Máte-li odvahu a chuť
zapojit se do debaty na tematickém semináři, zkuste odpovědět na následující otázky:
Čtete divadelní kritiky? Mají pro
vás nějaký význam při vlastním
úsudku o viděném představení?
Jaký význam vlastně má divadelní kritika? Jak své poslání
naplňuje ta současná? Odpovědi
prosím zašlete na e-mailovou
adresu marek.pivovar@seznam.cz a doplňte i své telefonní
číslo. Ozveme se vám,“ uvedli
pořadatelé festivalu.

