Týmito slovami uviedlo Divadlo Jonáš a
Záborského veľ kolepý muzikál o zbojníkovi
Nikolovi Š uhajovi. Naš a š kola si bola pozrieť
tento pôvodný slovenský muzikál v rámci osláv
Dň a š tudentov. Prináš ame vám postrehy, dojmy
a pocity z tohto predstavenia oč ami naš ich
tretiakov.
Anita: „ Z pohľ adu š tudenta hodnotím muzikál
veľ mi dobre. Hra je veľ mi zaujímavá, s
nádychom folklóru, č o sa mi veľ mi páč i. Hneď ,
ako som voš la do priestorov divadelnej scény,
ohúrili ma veľ kolepé kulisy v podobe malých
drevených domč ekov a veľ kého dominantného
mesiaca. Tieto kulisy sa postupne striedali, č o
muselo byť obzvláš ť komplikované.“
Katarína D.: „ Úvod a prvé scény boli rýchle a prudké. Zobrazovali chytanie Nikolu, prič om strhli
pozornosť diváka. Celkovo úvod bol z môjho pohľ adu veľ mi pútavý a nabitý energiou, ktorá
sprevádzala celé divadelné predstavenie Veľ mi kladne hodnotím aj efekty a celkové vytvorenie
prostredia, prepracované rekvizity, č o celkovému dojmu dodalo dôveryhodnosť . Masky a kostýmy boli
prepracované do hlbokých detailov a vyjadrovali charakter postáv.“
Rastislav: „ Muzikál ma veľ mi milo prekvapil. Neč akal som od toho veľ a, ale hneď , ako som sa
posadil a uvidel som celú scénu, tak som si uvedomil, ž e to nebude len taký „ béč kový“ muzikál. Príbeh
sa nikam neponáhľ al a dal mi dosť č asu porozumieť mu a nájsť si svoje obľ úbené postavy. Tie boli
skvelo napísané! Hra výborne spája tragédiu s komediálnymi prvkami.“
Viktória: „ Výkon hercov vš etkých ohúril. Dokonale sa vcítili do svojich rolí a vtiahli diváka do deja.
Svojimi prejavmi vyvolali pocit lásky, š ť astia, ale aj smútku. Rôzne dejové línie boli sprevádzané
famóznym spevom. Neuveriteľ nú atmosféru vytvárala ž ivá kapela a v taneč ných choreografiách aj
č lenovia Poddukelského umeleckého ľ udového súboru.“
Katarína V.: „ Celý muzikál je obohatený nádhernými piesň ami a taneč nými č íslami, ktoré boli
sprevádzané orchestrom pod taktovkou Martina Husovského. Celkový dojem dopĺ ň ali aj zaujímavé
kulisy a prekrásne kostýmy. Z majstrovského spojenia vš etkých týchto prvkov divákovi niekedy až
naskakujú zimomriavky. Ale nieč o by sa predsa len dalo vytknúť . Aj keď boli piesne krásne, č asto krát
sa stávalo, ž e sa nedalo spevákom rozumieť .“
Tomáš : „ Dej bol napínavý, plný neč akaných situácií. Kaž dý si priš iel na svoje vď aka dávkam humoru,
romantiky, č i dramatickým scénam. Na konci sme vš etci ostali v nemom úž ase. Zaslúž ený „ aplauz“ a
„ standing ovation“ boli na mieste.

