Vážený pane, vážená paní,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na divadelní představení Zpěv Modrých Sloupů scénická a
muzikální fikce o Luzném konané 28.8. 2009 od 20:00 na zámeckých arkádách ve
Vimperku.
Projekt „Divadlo Soumarů“ má svou minulost již 5 rokem. Skládá se ze čtyř částí, kdy
účastníci (16 žáků a studentů převážně z příhraničí – Vimperk, Zwiesel, Prachatice, St.
Oswald Grafenau, Volyně, Deggendorf) prožijí na vlastní kůži při 4-5 denním putování
Šumavou zážitky podnícené Zlatou stezkou a okolní přírodou a ty poté v dalších částech
scénicky a hudebně zpracují a přinesou na jeviště.
Letos jsme byli osloveni nejen souamrskou tradicí ale i zaniklým přechodem Modrý Sloup,
který se po dlouhých 17 letech podařilo opět zpřístupnit z obou stran hranice, osloveni vrchem
Luzný a příběhy lidí žijícími v tomto kraji.
Divadlo o 4 aktech, tak by se dal nazvat přicházející kousek z dílny sdružení A BASTA! a
TPI Das Ei.
Příběh jednoho místa otvírá možnost nahlédnout do osudů lidí s ním spjatých. Příběh nejprve
zavede diváka do dob Karla IV. a nechá ho naslouchat tónům středověké hudby a atmosféry
gotické Šumavy.
Po položení základního kamene trasy Zlaté
stezky ve 14. stol jsou naši sluhové vyčerpáni
a míří do nedalekého nově vzniklého
městečka Grafenau. Ruch středověkého trhu
však naruší soud se zradivšími soumary, kteří
údajně kradli. Trest, který rozhodne kníže
Leuchtenberg, se zdá ale býti mírný tlupě
soumarů, kteří městem procházejí. Vyžadují
vlastní soud mezi svými a se svými zákony.
Navíc krajem běží zpráva, že Karel IV. je
mrtev. Karel ale dluží knížeti velký obnos
peněz a k tomu ještě zaručoval bezpečnost
Zlatých stezek. Co si počinou soumaři plní nejistoty, na které číhá nebezpečí na každém
kroku a po uši zadlužený kníže dál ...
30-ti letá válka zuří v druhém aktu. Chamtivý a k smrti unuděný císař na vídeňském dvoře
neví co si počinout. Za dveřmi mu zuří válka a mor, smrt klepe na dveře a vojáci stojí
obrovské hromady peněz. Po 7 letech pronásledování jsou mu k nohám vrženi loupežníci,
žijící volně a svobodně v lesích okolo Modrého sloupu. Císař uvěří myšlence, že jsou
chráněni nějakou magickou mocí. Jeden z loupežníků má u sebe něco jako svíčku, jejíž světlo,
či dým, umí chránit téměř bezbranné loupežníky. Ve své chamtivosti ale musí překonat
šumavský hřeben a vystoupat až na Modré Sloupy, kde údajně má svíčka fungovat. Císař ji
zapálí, ale podle legendy záleží na člověku, který ji zapaluje, jaký bude mít svíčka účinek.
Začnou se dít věci ...
Ve třetím aktu burácí revoluční rok 1848
celou Evropou a stejně tak i v příhraničí.
Dva mladí revolucionáři jsou zahnáni státní
policií do hor, většina jich je ale zastřelena
již při brutálním zásahu. Tajemná mlha na
Modrých Sloupech jim pomůže nakrátko,
ale hlavně jim umožní najít to nejdražší:
vlastní nepolapitelnou svobodu, kterou
máme uvnitř. Dopadeni policií jsou vrženi
do vězení a čeká je soudní proces. Jak
rozhodne osvícený soudce ...?

Ve čtvrtém aktu utíkají dvě smutné děti toužící
po rodině z dětského domova. Píše se rok 1986
a cesta děti zavede na Modrý Sloup. Jejich
vzlet vzhůru přeruší tzv. Železná opona. V noci
dojde k osudovému rozhovoru mezi dětmi a
pohraniční stráží. Děti se dozvědí důležitou
zprávu, kterou záhy sdělí bandě hádajících se
aktivistů a dřevorubců o poslední šumavské
hvozdy ...

Uvěříte i Vy dětem, že jde o život?!

Tešíme se na Vaší návštěvu.
více na www.a-basta.cz
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