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DNES SOUTĚŽÍ
Festivalové klání o titul Komedie roku
2011 zahájí naši kolegové ze sousedního královéhradeckého Klicperova divadla, jejichž komedii Světáci (Malované
děti) jistě nemusíme vůbec představovat, neboť je adaptací jedné z nejslavnějších českých filmových komedií,
kterou určitě všichni dobře znáte.
Nyní se tedy pohodlně usaďte a nechte
se unášet Prahou plnou neonů let šedesátých, kdy noční velkoměsto ještě
svůdně přijímalo své návštěvníky
a Vašek měl v hlase smích, Helena
slunce a Marta slzy… Příjemnou zábavu!

A ZÍTRA VÁS POBAVÍ
V úterý dáme vašim bránicím opravdu zabrat! Čeká vás jeden z nejnabitějších dnů letošního
ročníku festivalu! Začínáme už v deset ráno v Městském divadle komedií Capo Comico,
v níž budou studenti Pražské konzervatoře pátrat po nejlepším světovém komikovi.
V deset hodin ožije i Malá scéna ve dvoře, která se změní na dostihové závodiště Velké pardubické, kde se odehrává autorská komedie domácího souboru Utíkej, Váňo, utíkej! aneb
Velká divadelní steeplechase. Od sedmi se na Malé scéně přeneseme z Pardubic do New
Yorku, kam Woody Allen zasadil svou komedii o krizi dvou manželských párů Central Park
West, kterou představí Žižkovské divadlo a 3D company.
Rovněž v sedm večer, ale v Městském divadle začíná další Woody Allen! Nenechte si ujít
jeho rafinovanou komedii o lásce a nejrůznějších vášních Sex noci svatojánské, kterou do
soutěže vyslalo Divadlo pod Palmovkou.

Milí přátelé humoru a dobrého divadla,
čeká nás radostný a divadelními zážitky nabitý týden. XII. ročník GRAND Festivalu smíchu
však nezačal až dnes, několik představení jste již mohli vidět v rámci Prologu festivalu.
Nesmím ale zapomenout ani na Epilog, který vás potěší třemi skvělými komediemi – velkolepou Tančírnou Divadla Radka Brzobohatého, komornějším představením Hledání slov
Divadla Kalich a bláznivou komedií Divadla Na Fidlovačce Jen žádný sex, prosím, jsme
přece Britové.
Zvát vás na soutěžní představení skoro ani nemá smysl, protože kdo nezískal vstupenky
v prosince, dnes má už malou šanci. Ale souběžně s nabídkou v Městském divadle poběží
večerní doprovodná představení na Malé scéně ve dvoře či v Kulturním domě Hronovická
a to jsou komedie kvalitativně srovnatelné s těmi v soutěži.
Central Park West je nejen komedie od mistra vytříbeného humoru Woodyho Allena, ale
i výbornou příležitostí pro skvělé herce. Pojednává o krizi v manželství nahlíženou ale
až s groteskním humorem.
Divadlo tří dělá humor na hraně, drsný a s nadsázkou, který nebude chybět ani v jejich
komedii Prasklá hřídel u sifonu.
Soubor Do Houslí se účastní festivalu již potřetí, letos diváky překvapí novou českou hrou
o manželském páru z vyšší newyorské společnosti – Když se zhasne, která zaujme všechny
věkové kategorie.
Sdružení mladých pražských herců říkajících si Geisslers Hofcomoedianten zahraje hned
dva výborné kusy – retro komedii s písněmi Lakomec podle Molièra a vokálně-loutkové
Pražské legendy určené opravdu pro celou rodinu.
Cvidoule di Campo je dálkou vonící název představení, ale překvapivě je to velmi český
kabaret z pražské Kampy v podání herců Cabaretu Calembour.
Brněnský Buranteatr je zavedený soubor, který letos kandiduje na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Divadlo roku. Jejich Amazonie je o natáčení divácky úspěšného televizního seriálu,
který z herců dělá celebrity…
Cyrano určitě není komediální titul,
řeknete si, ale omyl! V podání
Túlavého divadla ze Slovenska se
i převyprávění romantického příběhu o velké lásce a nedorozumění
může stát báječnou zábavou!
Vtipné verše a šermířské souboje
okoření krásný příběh, to vše s humorem a nadhledem.
Doprovodný program nemusí být
však jenom divadlo. Může to být
i pěkné sportovní odpoledne v Malé
hale ČEZ arény, kde se včera před
samotným zahájením festivalu
cvrnkaly kuličky na ledě. Druhý
ročník Kuličkiády smíchu byl
zábavným nedělním povyražením
nejen pro děti, ale i pro dospělé a těšil se velkému zájmu. Pokud jste ho propásli, nenechte
si ho za rok ujít!
Všechno je připravené, nasmlouvané, herci jsou v divadle či na cestě, hrací sály jsou uklizené
a my čekáme jenom na vás, na naše diváky. Doufám, že přijdete a budete se dobře bavit.
Příjemnou zábavu po celou dobu festivalu!

Jana Uherová, dramaturgyně GFS

Divadlo v rámci Prologu naplnil Testosteron
Prolog letošního již dvanáctého ročníku GRAND Festivalu smíchu zahájilo Strašnické divadlo
z Prahy hrou Andrzeje Saramonovicze s názvem Testosteron.
Tato svižná situační komedie nás přivádí
mezi sedm charakterově zcela odlišných
mužů, kteří se po nevydařené svatbě jednoho z hlavních představitelů, Kornela
(Jan Zadražil), namísto plánované oslavy
věnují řešení podstaty mužského bytí a nebojí se při tom sáhnout po sklence dobrého
pití, kterého postupně přibývá. V rámci
dynamických dialogů nám dovolují nahlédnout pod pokličku často až velmi intimních
sfér jejich životů, z čehož si lehce odvodíme zákaz přístupu osobám nezletilým.
De facto jde o 85 minut konfrontace rozmanitých a často zcela rozdílných názorů
na ženy, partnerské vztahy a smysl mužské existence, při čemž se ovšem divák
rozhodně nenudí. A smích vám nevykouzlí pouze samotné dialogy, herci své situace rozehrávají zábavně a nenuceně i beze slov. Chválu lze vedle samotného textu přičíst jak hereckému projevu všech zúčastněných, především však Janu Zadražilovi, Janu Novotnému
a Jaromíru Noskovi, tak i režijní složce, kterou má na svědomí Vojtěch Štěpánek.
Koho tato zdařilá, leč trochu nemravná komedie zaujala, může 3. dubna opět zavítat do VČD,
kde se Strašnické divadlo tentokrát představí s komedií P.R.S.A., v níž se do řešení existenciálních, generačních a partnerských problémů nyní ponoří ženy.
HaR

Festival předznamenala Kuličkiáda smíchu
Samotné zahájení festivalu v neděli 26. února předznamenala oblíbená Kuličkiáda smíchu,
která se tradičně konala v Malé hale ČEZ arény. Cvrnkání kuliček na ledě bavilo nejen děti,
ale i dospělé. Do soutěže se zapojili také naši herci, kteří se zde před večerní premiérou
komedie S cizí dámou v cizím pokoji alespoň trochu odreagovali…

Mezi účastníky Kuličkiády nechyběli ani ředitel divadla Petr Dohnal či Pavel Novotný.

GRAND Festival smíchu i letos s podporou Skupiny ČEZ, a. s.
Organizace tak náročného projektu, jakým je GRAND Festival smíchu, vyžaduje velké úsilí,
vlastní realizace pak samozřejmě i nemalou finanční částku. Pardubický festival nejlepších českých a moravských komedií tradičně podporuje generální sponzor, kterým je Skupina ČEZ, a. s.
Našemu generálnímu sponzorovi patří velký dík, protože bez jeho pomoci by festivalová nabídka nemohla být tak bohatá a pestrá. Ještě
před zahájením festivalu jsme proto požádali tiskovou mluvčí společnosti Skupina ČEZ, a. s. Šárku Beránkovou o krátký rozhovor.
Paní Beránková, jistě nejsme jediný projekt, který podporujete. Proč jste
se rozhodli kontinuálně podporovat právě GRAND Festival smíchu?
Jako jedna z největších firem v regionu podporujeme řadu projektů z různých oblastí. GRAND Festival smíchu patří ke stálicím.
Rok od roku se stává známějším jak pro laickou, tak odbornou veřejnost, a těší se stále rostoucímu zájmu diváků. Proto i my jsme
rádi, že jsme partnerem již několik let.
Festival se koná už dvanáctým rokem. Jak se těšíte na letošní ročník?
Jak jsem zjistila, festivalová nabídka představení je jako vždy velmi
pestrá a zajímavá. Bohužel z časových důvodů se nedají stihnout všechna představení. Na
„domácí“ divadelní představení chodím během roku, takže bych ráda v rámci festivalu
zhlédla představení jiných divadelních souborů. Přiznám se, že se těším na představení
Zločin v Posázavském Pacifiku Městského divadla Mladá Boleslav s Divadlem Kalich v Praze.
Náš festival je festivalem smíchu a legrace. Najde se prostor pro humor i ve vaší společnosti?
Myslím, že na humor by se čas najít měl. Ale bohužel realita je někdy trošku jiná a doba
hodně uspěchaná, takže jsem ráda za váš Festival smíchu.
A závěrem, mohla byste divákům v krátkosti představit Skupinu ČEZ?
Skupina ČEZ patří do první desítky evropských energetik dle počtu zákazníků i podle výše
tržní kapitalizace. Na evropských trzích obchoduje s elektřinou, plynem či povolenkami
CO2. Elektřinu, plyn a teplo dodává více než 9 miliónům zákazníků v zemích střední
a východní Evropy a v Turecku.
Jen v České republice dodává Skupina ČEZ elektřinu pro téměř 3,5 miliónů odběrných
míst. Je největším výrobcem elektřiny a tepla, na většině území provozovatelem distribuční
soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou.
PřipravilzaRadek
Smetana podporu.
Děkuji vám za rozhovor a vaší společnosti
dlouholetou
RaS
Připravil Radek Smetana
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Informace o GRAND Festivalu smíchu, reportáže, rozhovory a perličky i „drby“ ze zákulisí nabízí Český rozhlas Pardubice ve Festivalovém okénku každý den v době festivalu od 8:10 a 14:40 hodin.

GRAND Festival smíchu se koná pod záštitou Statutárního města Pardubice a primátorky města Pardubic MUDr. Štěpánky Fraňkové.
Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje.
Pardubický kraj podporuje GRAND Festival smíchu, který byl zařazen do dokumentu Tvář Pardubického kraje jako významná událost.

