Oživený zámek - netradiční prohlídky zámku / Náměšť nad Oslavou
Místo konání: Státní zámek Náměšť nad Oslavou
Organizátor: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou ve
spolupráci se správou Státního zámku Náměšť nad
Oslavou, scénář JéTé Pádlo
Termín konání: 8. - 9. září 2018
Akce „Oživený zámek“ je v Náměšti nad Oslavou pořádána každoročně od roku
2000. Akce se stala nedílnou součástí kulturní scény města a oslovuje i mnohem širší
okolí.
Oživený zámek tradičně podává historické události s určitou nadsázkou, neklade si
za cíl absolutní historickou věrnost, cílem je, na pozadí dobových událostí, divákovi
předložit některá základní významná fakta k zadumání, ale současně ho pobavit,
rozesmát a někdy dojetím rozplakat.
Hlavním trumfem náměšťských oživených zámků je velký počet účinkujících jak
z regionu, tak i ze vzdálenějších míst. Tradičně se do akce zapojuje zhruba stovka
lidí v rolích herců, několik desítek lidí plní úlohy podpory a zabezpečení. (Do těchto
počtů není zahrnuto několik desítek šermířů a bojovníků, kteří ve stejném termínu
využívají pro své historické ležení a ukázky zámecký park a představují vítaný
doplněk pro návštěvníky, čekající na vlastní netradiční prohlídku).
Oslavy výročí 100 let novodobého československého (respektive českého) státu se
staly ústředním motivem mnoha vzpomínkových akcí, tematických výstav, televizní
i filmové tvorby roku 2018.
Je velice obtížné, v takto silné obsahové konkurenci, přijít s něčím novým, neotřelým
a zaujmout diváky. Dalo se očekávat, že diváci mohou být podobnými akcemi,
věnovaných těmto výročím, již přesyceni.
Na základě předchozích, skoro dvacetiletých zkušeností (v poslední době např. 100.
výročí narození Marie Terezie, 600. výročí úmrtí Wiliama Shakespeara, 100. výročí
Sarajevského atentátu apod.), však 100. výročí založení republiky představovalo pro
autory významnou výzvu a Oživený zámek v Náměšti nad Oslavou 2018 s tímto
tématem spojili.
Cílem akce bylo poukázat na radostné i stinné stránky naší novodobé historie,
vzbudit a posílit pocity národní hrdosti, na druhé straně se však dotknout některých,
ne zcela pozitivních, stránek naší národní povahy.
Ohlasy návštěvníků byly více než příznivé. Smích, rozzářené úsměvy, ale i dojetí,
byly pro účinkující největší odměnou.

Více na: www.mks-namest.cz

