IRSKO ASI NEBUDE TAK ŠPATNÁ ZEM
Nela Chamrádová
Komorní scéna 21 představuje aktuálně hru irského dramatika Martin McDonagh a to
Mrzák z Inishmaanu. Po velice úspěšné premiéře 6. dubna 2011 se soubor nezastaví a
hraje jako o závod. Je to sdružení, které hýří nejen talentem, zvláštním druhem chaosu
a impulzivnosti, ale především obrovskou energií, kterou umí bravurně během hry
,,hodit“ na diváka. Základem dobrého souboru jsou herci, režisér, dramaturg,
produkční a to všechno Komorní scéna 21 má. Ostravské publikum se na jejich
zběsilou jízdu může těšit na festivalu Kajdeš. Režisér Norbert Závodský má hlavu na
správném místě. Přečtěte si, něco o souboru a jeho historii.
Co si máme představit pod názvem Komorní scéna 21?
Komorní scéna 21 je nově založené občanské sdružení, které vzniklo osamostatněním
divadelního souboru 21 gramů, jenž byl v letech 2006-2010 součástí divadla Čtyřlístek ve
Frýdku Místku. Naše sdružení je tvořeno především mladými studenty (jak středoškolskými
tak i vysokoškolskými) a již několik let se úspěšně snaží o rozvoj a podporu divadla ve městě
Frýdek-Místek. Soubor 21 gramů (nyní Komorní scéna 21) si během čtyř let své existence
našel početnou návštěvnickou základnu a vydobil si stabilní pozici mezi kulturními akcemi ve
městě. Odehrál přes 50 představení pro širokou veřejnost i studenty střední školy. Počet
diváků se za tu dobu vyšplhal na více než dva tisíce.
Jakému druhu divadla se věnujete?
Věnujeme se především autorskému divadlu. Diváci tak mohli shlédnout hry Příběh
z Montmartru (premiéra 28.4.2007), Hořkosladká (10.5.2008), Křehkosti (21.3.2009),
Perfect Day (23.1.2010) a nově neautorskou hru Mrzáka z Inishmaanu.(6. 4. 2011)
Máte nějaké viditelné úspěchy za sebou?
Mezi naše největší úspěchy patří účast na festivalu Sweetsenfest 2010 ve Frýdku-Místku a
festivalu Malé jevištní formy 2010 ve Valašském Meziříčí, kde se scénáři Perfect Day
dostalo uznání poroty. Dále postup na festivalu Malé jevištní formy 2011. Jako velký úspěch
vnímáme i vysokou návštěvnost našich her a přízeň fanoušků.
Kdy a kde vás mohou diváci vidět v nejbližší době?
Diváky srdečně zveme 23. dubna od 19:00 - 22:00 do Divadla Čtyřlístek Frýdek Místek.
Odkaz na recenzi:
http://www.youtube.com/watch?v=pSpQzgrfuEs

