TLAČOVÁ SPRÁVA
Festival Astorka 2007
V dňoch 12. až 17. novembra sa pod záštitou predsedu BSK Vladimíra Bajana uskutoční v divadle
Astorka Korzo ´90 medzinárodná divadelná prehliadka komorných inscenácií pod názvom Festival
Astorka 2007. Divadlo je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
V Astorke sa predstavia divadlá, ktoré prinesú umelecky hodnotné projekty s výrazným
spoločensko-kultúrnym dôrazom.
V poradí tretí festival predstaví komorné divadelné inscenácie - postavené na výnimočných
hereckých výkonoch - častokrát ocenené prestížnymi cenami. Bratislavskí diváci tak majú možnosť
vidieť herecký koncert Jiřího Bartošku a Karla Heřmánka v legendárnej inscenácii hry Milana
Kunderu Jakub a jeho pán, či mnohými cenami a uznaniami ovenčený projekt Humbug Theatre San
Franciso s Ronom Severdiom v adaptácii diela Charlesa Dickensa. Festival ponúka aj unikátnu poľskú
inscenáciu hry súčasných ruských autorov s atraktívnym názvom Veľká žranica v podaní súboru Ad
Spectatores z Wroczlawy. Veľký umelecký zážitok sľubuje budapeštianske Stúdio K Színhás s vizuálne
a herecky jedinečnou adaptáciou románu súčasného maďarského románu Nošteky v réžii Jozsefa
Czajlíka. Švandovo divadlo, ktoré sa v Bratislave už niekoľko rokov stretáva s mimoriadnym
diváckym ohlasom, predstaví hru asi najslávnejšieho súčasného európskeho autora, Martina Mc
Donagha Lebka z Conemary a úplne novú inscenáciu Macchiavelliho hry Mandragora. Slovensko
zastupuje domovská Astorka s hereckým koncertom Pred odchodom na odpočinok v podaní Petra
Šimuna, Zuzany Kronerovej a Zity Furkovej, ocenený mnohými významnými divadelnými cenami
a rovnako vynikajúca interpretácia Griškovcovej hry Práve teraz, v ktorej vystupuje výnimočná
osobnosť najmladšej hereckej generácie, Peter Oszlík.
Súčasťou festivalu je aj množstvo sprievodných podujatí – panelové diskusie, prezentácie
jednotlivých divadiel, koncerty, workshop divadelnej fotografie pod vedením Pavla Breiera, výstava
fotografií
Festival je významnou kultúrnou a spoločenskou udalosťou, ktorú poctia svojou prítomnosťou
významné osobnosti slovenského umeleckého i politického života, zástupcovia medzinárodných
diplomatických misií na Slovensku a vzácni zahraniční hostia. Bratislavskému kraju prináša región
možnosť spoznať predstavenia vynikajúcich zahraničných súborov. Spolu so sprievodnými
podujatiami a spoločenskými stretnutiami výrazne obohacuje kultúrno-spoločenský život Bratislavy
a okolia. Stretávanie
divadiel a ich vzájomný kontakt upozorňuje na tradíciu jednotlivých
divadelných kultúr strednej a východnej Európy a na potrebu spolupráce európskych divadiel.
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