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Divadlo Kontra

Macbeth – štúdia zločinu, Macbeth alebo túžba po moci, Macbeth účel svätí prostriedky, Macbeth – tragédia svedomia... Macbeth je
jednou z najznámejších tragédií najväčšieho dramatika všetkých čias.
Je príbehom statočného vojaka a skutočného vlastenca, oddaného
svojmu kráľovi, ktorý sa pod vplyvom lákavých vízií postupu v
spoločenskom rebríčku, nahovorený bezohľadnou manželkou,
rozhodne zavraždiť svojho vládcu, Duncana. V súlade s veštbami
čarodejníc prevezme po ňom trón.
Od momentu prvej vraždy žije Macbeth v
neustálom strachu. Z nekalých úmyslov
podozrieva dokonca aj svojho najbližšieho
priateľa Banqua. To vyústi do ďalšej vraždy.
Ruleta zločinu sa roztáča, mstvoly sa
kopia...

Režisérka a autorka adaptácie Klaudyna Rozhin sa nerozhodla drámu „prepísať“ na prehovor jednej postavy, práve
naopak, nechá protagonistu odohrať party hneď niekoľkých postáv naraz. Na javisku sa tak objaví Macbeth, Lady
Macbeth, Duncan, Banquo, Macduff, tri čarodejnice, ale i Ross, Angus, bezmenný vojak či najatý vrah – a to nielen
v textovej rovine. Je len hlavný hrdina. Peter Čižmár odlišuje jednotlivé postavy mimikou, gestami i zmenou postoja
a pozície v hracom priestore.

Hypnotizujúce prevedenie
Macbetha, ohromujúce svojou
silou. Ocenené na festivale
WROSTJA 2015 cenou mesta
Wroclaw a hlavná cena na
festivale Albamono v Albánsku
za mužský herecký výkon. .

Kde mi miesto na zemi?
Podtitul: Hra, ktorá dostala grant
Autor: tvorivý a tvoriaci kolektív
Réžia: Katarína Želinská
Scéna: Gabriela Lysičanová
Hrajú: Jakub Matejčík, Mojmír Procházka, Tereza Stachová

PREMIÉRA
30.4.2018

Multižánrová autorská inscenácia o ľuďoch generácie Y v „druhom veku“. Majú nespočetné možnosti,
ale nevedia si vybrať. Vyrástli v kultúre, ktorá ich presvedčila, že môžu byť čímkoľvek chcú. Vyrástli do
reality, ktorá je iná.
Úskalia aj tajné zákutia umeleckého života z druhej strany – očami tých, ktorí tvoria, afektujú, závidia,
trpia, kritizujú, nadchýnajú aj ľutujú sa tak, ako všetci umelci. A popritom študujú na konzervatóriu a
snívajú. Že raz to príde.

Ako ste sa ako dali dokopy?
Bolo to veľmi jednoduché. Stretli sme sa na Cirkevnom Konzervatóriu v Petržalke. Keď bola
Katka šiestačka, Mojmír bol štvrták, Jakub tretiak a Tereza druháčka. Už sme si vyskúšali
vzájomné spolupráce v iných zoskupeniach, ale v tejto zostave sme prvýkrát. V tomto projekte
sme boli pri úplnom vzniku nápadu trojica - Jakub, Mojmír a ešte Janka Holková, ktorá neskôr
vypadla. Následne sme na réžiu oslovili Katku a nakoniec sme potrebovali niekoho namiesto
Janky. Tak sa k nám pridala Tereza. Ona je náhradníčka.
Ako vznikol nápad urobiť túto hru?
Prišiel od Roba Horňáka, ktorý nás učí na konzervatóriu. Navrhol, či by sme nechceli nejakým
spôsobom hovoriť o bizarnosti života, keď študujete na konzervatóriu v dospelom veku.
Nápad ľutovať sa na verejnosti sa nám páčil.

Umelci o sebe hovoria radi a často. V čom je vaše rozprávanie iné?
Videli sme nejaké autobiografické hry, od ktorých by sme sa chceli odlíšiť, ale tvrdiť, že
prinesieme niečo, čo určite nikto nevymyslel, by bolo trápne. Improvizovali sme a cestou
identifikovali veci, ktorým by sme sa chceli vyhnúť. Najprv sme rozmýšľali, čo je
charakteristické pre našu generáciu a spísali to. Zacítili sme, že je to príliš všeobecné. Potom
prišla vlna osobných zážitkov, pohľadov a skúseností. Zacítili sme, že je to príliš interné. Tiež
sme bojovali so sebaľútosťou, ktorá liezla zo všetkého. V skratke: snažili sme sa nebyť ani príliš
všeobecní, ani príliš osobní a čím menej sa ľutovať. Zachytiť bizarnosti a nebrať sa vážne.
V čom si myslíte, že je téma aktuálna a môže diváka zasiahnuť?
Pri vymýšľaní sme sa snažili myslieť na našu generáciu Y, ktorá vyrastala obklopená názormi, že
môžeme byť čímkoľvek chceme a na rozdiel od našich rodičov máme obrovské možnosti – ale
zrazu si z nich vlastne nevieme vybrať. Tak dúfame, že si tam divák niečo nájde. A trochu
rátame s tým, že každý sa ľutuje.

9.3.2018

Jano Svetlan Majerčík
folkový koncert

Jano Svetlan Majerčík je „rodofolkový“
pesničkár, ktorého tvorba sa uberá iným
smerom, než na aký sú dnes priaznivci
folku zvyknutí. V jeho piesňach sa tradičné
spája s moderným, ľudové tóny sa
preplietajú zvonivými zvukmi akustickej
gitary. Mnohé jeho piesne priamo
spracovávajú ľudové motívy alebo sa nimi
voľne inšpirujú. Silnou stránkou jeho
tvorby sú texty, ktoré poslucháča uvádzajú
do krajín duchovna a mystiky.
Presila Svetla zatvára mi oči.
Vnútorným zrakom vidím nebesá.
Také čisté,svietivé,také večné jediné.
Po vodnej hladine kráčam,lebo neviem plávať.
Minulý život kdesi na mori,spomienka.
Aspoň jedna,jediná,taká malá vzdialená.
(Po vodnej hladine kráčam)

16.3.2018

František Báleš
Ansámbel
BÁSNE MÚZICKÉ
- džezový koncert

Návrat džezu do TICHA
Po dlhšej pauze sa do Ticha vracia jazz v netradičnom spojení s
poéziou. Tento multižánrový večer s názvom BÁSNE MÚZICKÉ je
dalším hudobným počinom klavíristu a aranžéra Františka Báleša.
Divákom predstaví autorské skladby, ktoré vznikli pri
príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky. Autor
v nich zhudobnil básne významných slovenských a českých
básnikov (Ján Kostra, Ján Smrek, Jaroslav Seifert, František
Hrubín, Jan Skácel, a iných), pričom žánrovo sa opiera o prvky
jazzovej hudby. Československá poézia v čase spoločného štátu
patrila medzi svetovo uznávanú literatúru o čom svedčia aj rôzne
medzinárodné ocenenia jej autorov (Nobelovu cena za literatúru
získal Jaroslav Seifert). Krása a hĺbka týchto básní láka už
desatročia mnohých hudobníkov k ich zhudobneniu. V priestore
jazzovej hudby je však toto spojenie zriedkavé. Okrem
spomínaných básní zaznejú aj piesne s textami Františka Báleša,
ktoré tiež pôvodne vznikli ako básne (Možno chvíľa stačí, Keď
dážď padá smerom k Slnku, Zvedavý duch, a iné). Skladby
odznejú v komornej interpretácii v zložení klavír, klarinet, saxofón,
kontrabas, mužský a ženský spev.

Začiatkom roka 2018 sme repertoár TICHA
obohatili o nový formát work in progress.
Našim hlavným cieľom bolo týmto
spôsobom poskytnúť mladým umelcom
profesionálny priestor k odštartovaniu a
prezentácii ich tvorby a zároveň zážitok z
kontaktu s divákom. Premiérou tohto
projektu bolo autorské predstavenie
zoskupenia Praktikábel - U kata. V marci
sme sa work in progress posunie za hranice
divadla a priestor dostanú začínajúci
hudobníci. Divákom sa predstaví mladá
kapela Straky a nálezy z Nových Zámkov v
dvojkoncerte s Erikom Žigmundom a
Juliánou Hamranovou, ktorú naši diváci
určite poznajú z predstavenia „...a dážď“ či
projektu Tiché parkety vŕzgajú.

nielen pre divadelníkov

24. 3.2018

Work In Progress :
STRAKY A NÁLEZY
+ JULIÁNA HAMRANOVÁ
A ERIK ŽIGMUND

Straky a nálezy je autorský projekt
dvoch talentovaných hudobníkov a
spevákov z Nových Zámkov:
Tomáš Garai – spev, gitara
Adrián Kelemen – spev, gitara

24. 3.2018

Work In Progress :
STRAKY A NÁLEZY
+ JULIÁNA HAMRANOVÁ
A ERIK ŽIGMUND
Juliána Hamranová, herečka a
speváčka s vlastnou tvorbou. V divadle
TICHO a spol. účinkuje v inscenácii „...a
dážď“ a v hudobnom projekte Tiché
parkety vŕzgajú
Erik Žigmund – spev, gitara a klavír

Foto: Lucia Doubravová

6.4.2018

Braňo Kšiňan a
Boris Čechvala
folkový koncert

Pesničkár, spevák a skladateľ Braňo Kšiňan a na klasickej
gitare „odchovaný“ gitarista Boris Čechvala patria k
muzikantom, ktorým svedčí komorné prostredie a popri
ich vlastnej tvorbe si v repertoári nájdu miesto
napríklad aj piesne Vladimíra Vysockého alebo Bulata
Okudžavu.

Jednofázové kvasenie opäť na
svojej domácej scéne divadla
TICHA a spol.
Štýl hudby, ktorý kapela hrá, sa
síce označuje ako folk či
folkrock, je to však len jedna
vrstva hudby tohto tria. V
pesničkách Jednofázového
kvasenia totiž „kvasí“ všetko
možné - prvky folku, džezu,
rocku, blues, vážnej hudby i
folklóru, všetko premiešané do
divácky i poslucháčsky
mimoriadne príťažlivej podoby.

13.4.2018

Jednofázové kvasenie
folkový koncert

Foto: Lucia Doubravová

Výstava fotografií
Paralympijské hry
RIO 2016
/ vo foyeri divadla
TICHO a spol. /
apríl 2018

Autor:

Radoslav Malenovský

Autor fotografií je paralympionik
- reprezentant SR v športovej
streľbe. Na týchto
paralympijských hrách v Rio de
Janeiro v roku 2016 sa umiestnil
na 4. mieste.
Fotografie vznikli v prostredí
paralympijskej dediny, na
športoviskách, ceremoniáloch
hier a v samotnom meste. Sú to
útržky momentov, ktoré na
takomto podujatí zažíva
športovec a väčšinou nie je
možné zažiť ich z pohľadu
bežného návštevníka/diváka. Sú
to útržky úplne bežných ale aj
klúčových momentov, ktoré sa
do pamäti športovca
nezmazateľne vryjú a majú vplyv
na celý zbytok jeho života.
Foto: Radoslav Malenovský

Obzretie
alebo

Čo bolo v TICHU...
31.1.201

Divadlo Praktikábel

U Kata - PREMIÉRA

Výstava Ema Teren

Maličké portréty
/ Tiny Portraits

Obzretie
alebo

Čo bolo v TICHU...

23.2.2018

Folkový koncert s krstom CD

27.1.2018
Rockový koncert

BUFET & Tomáš Gregor

Foto: Lucia Doubravová

Ponuka pravidelného zasielania
Zaujal Vás tento náš materiál? Jeho odber e-mailom si môžete zaistiť po
registrácii do nášho Kruhu priateľov TICHA
TU:
http://tichoaspol.sk/nepravidelniky-kruhu-priatelov-clenovia/

KNIHA: TICHO a spol. odtlačok na duši divákov a
tvorcov

Pri príležitosti 5.výročia svojho vzniku, vydalo Divadla TICHO a spol. pod vedením Viki
Janouškovej reprezentatívnu publikáciu. Jedinečné prerozprávanie príbehu divadla s
rozhovormi hercov, tvorcov, fotografiami a odbornou štúdiou.

V priestore Divadla TICHO a spol. vzniklo za 5 rokov (2010-2015 ) existencie 19 nových
inscenácií, odohralo sa vyše 360 predstavení, koncertov, výstav a iných eventov,
ktorých sa zúčastnilo cez 12 850 divákov. Okrem toho TICHO i divadlá Platformy sa
zúčastnili mnohých festivalov a zájazdov...

Knihu TICHO a spol. odtlačok na duši divákov a tvorcov, vydalo Divadlo v roku 2015
pomocou sponzorov a dobrovoľných darcov vo vlastnom náklade. Kúpiť si ju môžete v
pokladnici Divadla hodinu pred predstavením alebo objednať prostredníctvom
internetového knižného e-shopu (Gorila.sk, Martinus.sk) alebo v Artfóre:
https://www.artforum.sk/katalog/89556/divadlo-ticho-a-spol
Kniha má 138 strán, u nás v TICHU a spol. si ju môžete kúpiť už za 15 € !!!
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