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Ontogenetická three-men-show
pﬁedstavení divadla Prádelna

Scénáﬁ, reÏie:
Pavel Stra‰ák
Osoby a obsazení:
Thomas: Richard Sedláãek nebo Pavel Stra‰ák
Sandler: Luká‰ Volánek
Norman: Pavel Procházka nebo Tomá‰ Novotn˘
Pﬁedstavení Misionáﬁi je vystavûno jako happeningov˘ spektákl vyuÏívající
klasickou formu pouÈové prezentace, obsahovû v‰ak vyuÏívá ryze
souãasné motivy. Inscenaãním zámûrem bylo vytvoﬁit flexibilní tvar, kter˘
klade minimální poÏadavky na pﬁevoz i provoz, vyuÏívá tedy omezen˘
poãet rekvizit a pouze nejnutnûj‰í technické zázemí. Herecké obsazení se
omezuje na tﬁi postavy. Tato prostá scéna je vyváÏena dynamikou pﬁes
hodinu trvajícího pﬁíbûhu, kter˘ je naplnûn snahou tﬁech kosmonautÛ misionáﬁÛ prezentovat v daleké galaxii planetu Zemi, lidstvo a jeho Ïivot
se v‰emi slastmi i strastmi. Jejich snaha naráÏí na omezené prostﬁedky,
vlastní obsese a "vady na charakteru", které zdaﬁile ru‰í jejich rádoby
osvûtové pásmo. Tisíce svûteln˘ch let od domova se tu více, tu ménû
zdaﬁile vypoﬁádávají s absencí Ïen, s dûtsk˘mi vzpomínkami ãi s vÛní
lineckého cukroví nemilosrdnû pﬁipomínající atmosféru vánoc na
pﬁedaleké Zemûkouli.
Misionáﬁi patﬁí mezi moderní satirické komedie, které mohou vzbuzovat
rÛzné pocity, av‰ak troufáme si tvrdit (podpoﬁeni zku‰eností s mnoha
reprízami), Ïe mezi nû nepatﬁí nuda.
Misionáﬁi mûli premiéru na domácí scénû v ãervnu 2003, za rok a pÛl
stihli uskuteãnit svoji "misi" v témûﬁ 60 reprízách, ãásteãnû v domácím
rosickém prostﬁedí, díky zájmu poﬁadatelÛ v‰ak pﬁedev‰ím v rÛzn˘ch
koutech republiky. Na divadelních pﬁehlídkách pak byli ocenûni napﬁ.
cenou za nejlep‰í inscenaci festivalu a cenou divákÛ na vy‰kovsk˘ch
Trdlovinách, prvním postupov˘m místem na ·rámkÛv Písek na Jarní
divadelní pﬁehlídce v Brnû, v Písku pak bylo pﬁedstavení odbornou porotou doporuãeno na celostátní festival amatérsk˘ch divadel JiráskÛv
Hronov, kter˘ se uskuteãnil v srpnu 2004. Za scénáﬁ a reÏii byl ocenûn
Pavel Stra‰ák na festivalu "Na prknech" ve Veverské Bit˘‰ce.
Pﬁedstavení trvá cca 75 min a je realizovatelné na jakékoliv plo‰e s minimálními rozmûry 4 x 6 metrÛ. VyÏaduje standardní nasvícení scény
a pﬁípojku 220 V na scénu, popﬁ. vyuÏití místní techniky a zvukaﬁe
k pﬁehrání jedné písnû z CD.
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Struãn˘ profil divadla Prádelna
Prádelna - spolek ochotnick˘ byl zaloÏen r. 1994 v Rosicích u Brna a má
na kontû jak nûkolik klasick˘ch titulÛ (Hadrián z ¤ímsÛ, Slamûn˘ klobouk,
Sluha dvou pánÛ, Hrátky s ãertem) v reÏii Jarky Bure‰ové st., tak i nûkolik
ryze autorsk˘ch her kmenového scénáristy Pavla Stra‰áka (Mejdan, Duch
hrabûte Hohenberga, Jadern˘ potlach, Stínohra). Misionáﬁi jsou dal‰í
v ﬁadû autorsk˘ch pﬁedstavení. V souãasnosti disponuje divadlo svoji
stálou scénou na rosickém zámku, kde je moÏné nav‰tívit i dal‰í kulturní
aktivity (vernisáÏe, v˘stavy, koncerty, hostující pﬁedstavení).

