Činoherná rozprávka pre deti: Harún a more príbehov
,,Skutočný svet je plný zázrakov, takže zázračné svety môžu byť celkom ľahko skutočné...“
(Salman Rushdie – anglický spisovateľ indického pôvodu)

V nedeľu 5. júna 2022 sme spolu so žiakmi I. stupňa a ich starými rodičmi navštívili
metropolu východu - Košice. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a úlohám, ktoré sme splnili,
nám bolo umožnené navštíviť divadelné predstavenie na Malej scéne Štátneho divadla Košice.
Vybrali sme si činohernú rozprávku vhodnú pre deti aj dospelých Harún a more príbehov, ktorú
podľa predlohy britského spisovateľa Salmana Rushdieho s hercami činohry pripravil režisér Gejza
Dezorz.
A o čom rozprávka bola?
V krajine Alifbai, v meste tak smutnom, že zabudlo svoje meno, žil s manželkou Sorájou
a synom Harúnom slávny rozprávač príbehov Rašid Kalifa, ktorý jedného dňa stratil svoj
výnimočný dar - Dar výrečnosti. Jeho jediný syn Harún sa rozhodol pomôcť mu získať túto zázračnú
schopnosť späť. Vybral sa na dobrodružnú misiu, na ktorej stretol vodného džina Aktaka,
lietajúceho Dudka, Tárajku a iné rozprávkové bytosti... V postave Harúna deti videli pozitívny vzor
vnímavého a nebojácneho chlapca, ktorý pre záchranu rodiny a oceánu príbehov urobí čokoľvek.
Nám dospelým Harún nastavil zrkadlo a prinútil nás popremýšľať nad sebou, nad spoločnosťou aj
nad tým, čo je v živote naozaj dôležité. A ako to už v rozprávkach býva, všetko zlé sa na dobré
obrátilo - dobrodružná misia sa skončila úspešne, zlo bolo porazené a do života Harúna a jeho
rodičov sa vrátilo šťastie.
Nádherná scéna, orientálna hudba, pôsobivé kostýmy, dobrodružná misia aj vynikajúce
výkony hercov Štátneho divadla Košice zanechali obdiv a hlboký zážitok v srdciach detí aj starkých.
Ak by sme však mali použiť len jedno slovo, ktoré by charakterizovalo činohernú rozprávku Harún
a more príbehov, bolo by to slovo Nádej - nádej, že nezištnou láskou a vierou v dobro dokážeme
prekonať všetky nástrahy a premôcť aj tú najtemnejšiu tmu.
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