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Od dnes Denník Anny Frankovej s Táňou Pauhofovou v Štátnom divadle Košice
Nový autorský projekt tandemu Ondrej Šoth a Zuzana Mistríková Denník Anny
Frankovej sa dnešnou premiérou na Malej scéne Štátneho divadla Košice vydá
na cestu za divákmi. V hlavnej úlohe sa v experimentálnom tanečnom divadle
ako hosť predstaví známa slovenská herečka a čerstvá držiteľka sošky OTA Táňa
Pauhofová.
Režisér a choreograf Ondrej Šoth sa tentoraz inšpiroval skutočným príbehom židovskej
rodiny, ktorá sa skrývala počas druhej svetovej vojny v Amsterdame, ale tesne pred
koncom vojny padla za obeť nacistickému vyvražďovaniu. O tejto téme som začal uvažovať
pred desiatimi rokmi. Predstavenie je o našej súčasnosti, o tom, čo sa okolo nás doma a
vo svete deje. Vidíme veľkú časť mladej generácie, ktorá nevie o histórii, kontinuite tohto
obdobia, ale často sa vyjadruje, dáva rôznorodé vyhlásenia, ktoré sa nezakladajú na
pravdivej histórii, ktorá je pre mňa základom čestného postoja. Potom sú nenápadne a
nevedome ľahko manipulovateľní. Určite to nie je zlé mať vlastný názor, ale niektoré
názory nie sú podložené poznaním, sú veľmi nebezpečnými, a ich dôsledok môže byť
veľmi tragický. Najmä tie, ktoré sa týkajú ekonomickej manipulácie, potom rasizmu
,šovinizmu, nenávisti, závisti, pocit menejcennosti, obdivovanie fašizmu, komunizmu, ktoré
sú tragické pre našu budúcnosť. Je to pre mňa veľmi dôležitá téma a je dôležité, že sme sa
ako tvorcovia tejto témy dotkli. Vyjadriť obsah knihy, ktorá je po Biblii druhou
najčítanejšou knihou, vždy v tom danom časovom úseku predstavenia, je strašne
komplikované,“ hovorí o novej inscenácii Šoth.
Scenár novej inscenácie pripravil osvedčený autorský tandem Ondrej Šoth a Zuzana
Mistríková, choreograf a režisér Ondrej Šoth vybral aj hudbu do predstavenia. Scénu
navrhli bratia Jaroslav a Miroslav Daubravovci a kostýmy Ľudmila Várossová. Košický
Denník Anny Frankovej je z viacerých hľadísk výnimočný. Je prvou inscenáciou baletu na
zrekonštruovanej Malej scéne ŠD Košice. Jedinečný je aj v tom, že postavu Anny Frankovej
hrá v predstavení hosťujúca, populárna slovenská herečka, Táňa Pauhofová. „Bola to pre
mňa veľká výzva. Som členkou činohry a nemám žiadne skúsenosti s pohybovými
predstaveniami, ktoré ale ako divák, ak sú dobre urobené, veľmi obdivujem. Poznám prácu
Ondreja Šotha a aj Zuzky Mistríkovej, ktorá je aj mojou priateľkou. A tak, keď už dávnejšie
prišla táto ponuka, tak napriek tomu, že toho mám pomerne dosť a Košice naozaj nie sú za
rohom, lákalo ma to natoľko, že som si povedala, že to skúsim. Kvôli zážitku a kvôli
výzve,“ povedala o rozhodnutí hrať v tomto predstavení Táňa Pauhofová.
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