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"Co život rozděli l , smrt spojí navěky" (neznámý autor)__.,
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Psychologická reflexe nastiňuje myšlenkové pochody
mladíka Kristiána hledajíciho svou identitu skrze imaginárn í
představy, které podkresluj í jeho rozpolcenou osobnost.



Slovo autora:

Mili diváci, naše hra má tentokrát docela jiný žánr, než na jaký
jste byli doposud zvykli. Společně se přeneseme do rozdílných
představ člověka, které narušují jeho osobnost. O tom, jak moc
jsou a nejsou Kristiánovy představy skutečné, se ostatně

přesvědčíte sami. Přeji Vám hezké zážitky a doufám, že se hra
bude libit.

Jak se vypořádali s hlavními rolemi jejieh představitelé?

Luděk Fuxa: "Kristián je role velice náročná na emoce. Jeho
ztvárněn í pro mě není nikterak jednoduché, možná právě proto
jsem tuto roli pojal jako osobní výzvu, kterou se pokusím dnes
uvést zdárně do konce. Tak držte palce" ©

František Kubásek: "Strýček je Kristiánův největší přítel,

který mu pomáhá v jeho rozhodnutich a realizuje jeho sny.
Strýčkova přítomnost má určitou symboliku, která se vyvíjí
v průběhu celé hry. Tato hra, ve které se angažuji, mě zaujala
převážně proto, že má podle mého názoru jemný dekadentní
náboj tzv.JDN!"
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