ORTEN!
Adam Steinbauer a kolektiv
Autorská adaptace deníků básníka Jiřího Ortena.

MALÉ DIVADLO
Režie

Adam Steinbauer

Hraje

Ondřej Kolín

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z dějepisu
a literatury. „Povinná“ literatura tou nejpřitažlivější formou,
výborná příležitost k setkání s kouzlem poezie.
O čem se dozvíte víc: česká literatura první poloviny
20. století, dějiny Československa, druhá světová válka, holocaust. Studenti poznají mladého básníka zblízka, na vlastní
kůži s ním prožijí začátek války, a díky přesvědčivému hereckému umění zjistí, že jeho poezii rozumí a je jim blízká.
Co vás bude bavit: herectví Ondřeje Kolína je mladému
publiku přístupné svou strhující energií i klaunskou nadsázkou.
V dospívání básníka a jeho hledání tvůrčí cesty a vlastní identity
najdou mladí diváci snadno své vlastní otázky a pochyby.
Při návštěvě večerního představení si můžete vyžádat
setkání s hercem Ondřejem Kolínem. Vřele doporučujeme.
Inscenace Orten! je původní adaptací deníků Jiřího Ortena, které si mladý básník židovského původu psal v letech 1939–1941,
až do dne svých dvacátých druhých narozenin, kdy byl sražen
projíždějící německou sanitkou. Opírá se také o jeho poezii
a korespondenci, především se snoubenkou Věrou Fingerovou
a blízkým přítelem Ivanem Blatným.
Díky naléhavému herectví Ondřeje Kolína nahlížíme téměř intimně do duše dospívajícího básníka. Osud výjimečně nadaného
mladíka se dramaticky střetává s dějinnou katastrofou nacismu
a druhé světové války. V období prvních lásek, hledání vlastní
identity a objevování opojné magie básnické tvorby, psané na
kulatých stolečcích pražských kaváren, se Orten stává v důsledku svého původu a stupňující se nacistické perzekuce štvancem
ve vlastní zemi, známé město se proměňuje v hrozivé nepřátelské území a přecitlivělý básník se ocitá v nedobrovolné izolaci
daleko od všeho, co mu bylo blízké.

Skutečnou divadelní atmosféru zažijete jedině večer! I večer
hrajeme pro školy, ptejte se na tel. 485 107 836 nebo e-mailem info@saldovo-divadlo.cz na výhody večerní návštěvy
divadla se studenty. Doprovodný program zdarma!
AKTUÁLNÍ TERMÍNY NAJDETE V PROGRAMU DFXŠ
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