Máme rádi divadlo
Na druhý oborový den jsme se sešli ve školní knihovně v půl deváté, což bylo nepochybně
příjemné. Jeli jsme do Divadla pod Palmovkou na hru Don Juan. Po příchodu do divadla jsme se
posadili a vyčkali pár minut do desáté hodiny, kdy hra začínala. Předpokládám, že je známo, o čem
Don Juan pojednává, přesto se o tom ale zmíním. Hlavní postavou je samozřejmě Don Juan, Don
Juan je nespoutaný, volnomyšlenkářský a záletnický syn šlechtice. Celá hra pojednává o jeho
záletnickém životě, který je plný drog, žen a lží. Don Juan je toho názoru, že jeho srdce má patřit
všem krásným ženám. A tak se žení každou chvíli s jinou a těm ostatním láme srdce. Také proto má
tolik nepřátel, kteří mu jdou v patách. Sám si to ovšem nezlehčuje, svou prostořekostí, drzostí a na
šlechtice ne příliš dobrými mravy je oblíbencem žen a nepřítelem mužů. Sám si z toho ovšem nikdy
těžkou hlavu nedělal, až jednou mu hrozilo, že mu jeho otec, který měl kvůli němu hanbu mezi
všemi přáteli, přestane dávat peníze. To by pro něho byl zcela jistě konec, minimálně konec jeho
hrátkám s ženami, drogám a vlastně všemu, co má tak rád a co ho asi naplňuje. Tak vymyslel plán,
jak s tímto vším pokračovat, ale přesto nepřijít o peníze, které mu otec dává. Na veřejnosti se tvářil
jako hodný, věřící člověk, který se snaží napravit. Ale přitom žil stále stejně hříšný život. Dlouho to
tak ale nepokračovalo, protože ho brzy dohnaly jeho celoživotní hříchy. Celá hra končí bědováním
jeho sluhy, který nedostal poslední výplatu. Tak, to by bylo asi k ději. Celá hra se mi líbila a myslím
si, že zrovna Don Juan je ten typ divadelní hry, která se může hrát do nekonečna a stále bude nejen
mít co říct svým divákům, ale bude je i schopna mimořádně pobavit. Představení trvalo okolo dvou
hodin. Po představení jsme se vrátili do školy a tím tento oborový den skončil. Já tento oborový den
hodnotím velmi kladně, hra se mi velmi líbila a doporučil bych všem jí dát šanci.
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