Výroční zpráva DBF
2018
Divadlo bratří Formanů z. s.

Divadlo bratří Formanů bylo založeno v květnu 1999. Je to živoucí společenství bez stálé scény
a uceleného souboru, společenství svázané blízkým názorem na práci i na způsob života. Společenství divadelních nomádů, vyznávajících kouzlo cest a putování. Pohyb, hra, setkávání a nezávislost jej přivádějí do prostředí často nedivadelních, ale provokujících svou atmosférou, historií,
vnitřní silou. Pro každý projekt vzniká nový tým, vytvářející vždy poněkud odlišný, osobitý náboj,
vlastní náladu, nutnou pro nalezení toho pravého divadelního tvaru.

DBF v roce 2018 organizovalo tyto projekty:
I.
II.
III.
IV.

Sezona na lodi Tajemství 2018
Festival ARENA
Představení DBF
Výstava Imaginárium

Aktivity DBF, z. s. v roce 2018:
I. Sezona na lodi Tajemství 2018
Divadelní Loď Tajemství, která pravidelně každý rok kotví na Rašínově nábřeží mezi Palackého a
železničním mostem, vznikla v roce 2000 v rámci projektu Praha – evropské město kultury, jako
scéna pro divadelní představení Nachové plachty Divadla bratří Formanů a Cabaret Thèatre Dromesko.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Divadelní představení
Tvůrčí dílny, přednášky
Festivaly
Koncerty, tančírny
Pronájmy, komerční akce a ostatní

Divadelní představení

Imigrant Comedy Show - komedie s pšizvukem
Datum: 24. 5. 2018
Skečový a Stand upový večírek!!! Česko-ukrajinsko-ruské arménsko-kazašské uskupení (zkráceně
ČURAK) vás bude bavit svými skeči, bude Stand up, trošku improvizace a na konci bude i Blues. V
pořadí již několikátý večer cizineckého kvartetu (Hovakimyan, Shuvaeva, Konokhov a Nurakhmetov). Prostě komedie plná imigrantů. To, jak Češi vidí cizince, to už víme. Přijďte se podívat a zjistit,
jak cizinci vidí Čechy. Vystoupení je v českém jazyce se silným přízvukem.
Vosto5 na Lodi Tajemství: Košičan 3
Datum: 30. 6. 2018
Noční rozhlasový pořad určený pro posluchače osamělé, opuštěné a neúspěšné. Pořadem Vás
provedou jako každý týden moderátor Pavel Pláteník a jeho stálý host, sólista Příbramského divadla v Příbrami Karel Krautgartner. „Láska plý je jako sklípek, kde vysedávam sám – a kde z kamenného džbánku mladé víno nalevám…“ (Peter Dvorský) Právě díky tomuto pořadu je možné
sledovat nejdojemnější milostný příběh všech dob! Setká se Jarmila T. se Standou Pleskotem?
Kde a za jakých okolností? Vlaková souprava je již odbržděna a my máme celý noční pořad před
sebou!
Vosto5 na Lodi Tajemství: PROTON !!!
Datum: 1. 7. 2018
A kolaps pop-music se točí dál! Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely
PROTON, která byla umlčena těsně předtím, než se stala slavnou. Strhující příběh zapomenuté

hudební legendy, od které velikáni populární hudby i undergroundu čekali asi mnohem více. S hudební kometou zataženého nebe hluboké normalizace je totiž propleteno nevídané množství osudů současných hudebníků.
Vosto5 na Lodi Tajemství: Stand’artní kabaret
Datum: 2. 7. 2018
Chlapci Ondar, Petar, Tomina, Jura a Kurt předvedou svůj maximální improvizační standart! Nic
víc, nic míň! Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer. Stand´artní kabaret prožívá
pokaždé svou premiéru i derniéru a je hudebně doprovázený vlastní kapelou SNAHA.
Vosto5 na Lodi Tajemství: Slzy ošlehaných mužů
Datum: 3. 7. 2018
Osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty v
loutkohereckém pozdravu Divadla Vosto5 podkrkonošským ochotníkům. Sto let po největší české
sportovní tragédii stále s jistotou nevíme, co přesně se tenkrát stalo na krkonošském Zlatém návrší. „…ještě bojoval, ale smrt tiskla svůj ledový ukazováček neodbytně na jeho srdce…“ Když spolu
ošlehaní účastníci zrušeného závodu Češi, Němci a Norové, muži jedné krve, stáli nad tělem Bohumila Hanče, plakali všichni. Jak uvěřit, že ten nejdokonalejší z nich, nejlepší, nejstatečnější a
vždy ochotný pomáhat druhým, leží tu náhle mrtev a nic ho už nevrátí životu.
Kráska a bojovník
Datum: 5. 9. 2018
Divadelní soubor ROZKOŠ tentokrát na vodě!
Hra se odehrává v současnosti a zobrazuje život v oblasti, ze které jde strach. Příběh bojovníka
Petra, který se rozhodne věnovat svůj život Alláhovi, zobrazuje jeho v celku nudný život s partou
jeho kumpánů a postupný přechod na novou víru. Paralelně s ním uvidíte příběh striptérky a tanečnice Emanuely, která se ocitá v rukou místy až namyšleného, bohatého Araba. Humorný a přesto aktuální a vážný děj doplní písně, zpěv, tanec a poprvé i vizuální efekty v podání divadelního
souboru ROZKOŠ. Sama Hanka Malinová dodává: „Úplně nová a navýsost aktuální divadelní hra
zobrazující důsledky úplně jiné migrace než té, které se xenofobně děsíme.“
Operní Klystýr 4.0
Datum: 24. 9. 2018
Těžkej operní underground. Kontroverzní show, která ani Operu Mínus nenechá chladnou. Bizár
operního světa. Světa, kterej stále ještě nepochopil, vo co v týhle hře běží.
Nabízíme Vám hlasivky na hranici samotných lidských možností spolu s potem a slzami, který nakonec proměníme v klasickej mejdan, kde rozhodně nebudou chybět Jílková se Soukupem, Vondráčková s fíkusem nebo Jánošík s Masarykem.
Tenhle totální střet civilizací a kulturních světů si určitě nenech ujít!
Spolek mladých umělců Run OpeRun je nazýván operním undergroundem, který si z opery těžkou
hlavu nedělá a rozhodně tento žánr nebere nějak ukrutně vážně a přesto svými činy potvrzuje, že
se vyrovná velkem divadlům! Run OpeRun pro svá kontroverzní představení vzbuzuje velmi protichůdné ohlasy a je oblíbená především u mladší generace. Všechno děláme naplno.

2.

Tvůrčí dílny, přednášky

DEADTOWN aneb Cesta tam a zase zpátky
Datum: 3. 9. 2018
Film o dobrodružné výpravě Divadla bratří Formanů na Divoký západ spojený se křtem DVD.
#nasenaplavka 2018 - setkání se sousedy a spolky
Datum: 19. 9. 2018
Debata o vývoji pražských náplavek v posledních letech s obyvateli Podskalí, provozovateli lodí a
akcí na náplavce Rašínova nábřeží a správcem náplavek – firmou TCP a.s., reprezentovanou kurátorem pražských náplavek Jiřím Sulženkem. Jak se u náplavek žije? Jak nastavit rovnováhu
mezi zájmy veřejnosti, rezidentů, provozovatelů a města?

Afgánským Pamírem
Datum: 4. 10. 2018
Komentované promítání fotografií z putování čtyř dobrodruhů do zapomenutého kraje.

3.

Festivaly

Veggie náplavka
Datum: 1. 5. 2018
Největší česká a evropská open-air vegan akce se dočkala šestého pokračování a Loď Tajemství
toho byla opět součástí.
Zlomvaz 2018
Datum: 2. 5. 2018
Zahajovací večer mezinárodního festivalu studentského divadla se uskutečnil na Lodi Tajemství pro návštěvníky byla připravena série hudebních vystoupení s plavbou.
Moře v komoře: sla(v)nosti Bretaně
Datum: 22. 5. 2018
Nejmenší moře světa zase připlulo do Prahy. Na dva večery na Loď Tajemství. Kapely z Bretaně,
koncerty a tancovačky, palačinky a cidre. Slavnosti bretonské kultury se vším všudy.
V sobotu přes den navíc letos ožila i Smíchovská náplavka, kde v rámci festivalu Ratolest Fest
mohli (nejen) tancovat malí i velcí.
Program:
16:00 Yves Leblanc (FR) / tancovačka (nejen) pro děti
18:00 KAM (CZ/FR) / taneční rychlodílna
19:00 Planchée (FR) / koncert
20:30 ba.fnu (FR) / electro-folk-after-party
Ratolest fest
Datum: 26. 5. 2018
Pátý ročník rodinného festivalu se opět konal na Lodi Tajemství formou vystoupení Domu dětí a
mládeže Prahy 5.
Dětský KomiksFEST
Datum: 3. 6. 2018
Každoroční dětský Komiksfest bude tentokrát tak trochu maďarský. Těšit se můžete na maďarské
hlavolamy a workshop s Rubikovou kostkou, hry, soutěže a výtvarné dílny pod vedením výtvarníků a tvůrců časopisu Raketa a dalších autorů knih pro děti (Dr. Racek, Tereza Booth z Pinwheels, Baobab, Mařenka Urbánková), hudební vystoupení maďarské hudebnice Agnes
Kutas, která nám zahraje a zazpívá pár maďarských lidovek, naučí děti několik veršů ve své mateřštině a vyrobí s nimi čelenku s národními lidovými motivy, hudební vystoupení českých písní pro
děti, křest maďarského vydání časopisu Raketa, plackostroj a spousta dalších kratochvílí.
Festival ARENA
Datum: 14. - 24. 6. 2018
Loď Tajemství se opět účastnila festivalu ARENA Divadla bratří Formanů, tentokrát své prostory
např. poskytla v období 9. - 14. 6. 2018 pro rezidenci cirkusové školy FLIC z Turína. Více informaci
v článku II.
LowCost Race
Datum: 3. - 4. 8. 2018
Úderem poledne odstartovala 4. 8. téměř stovka dvojic z lodi Tajemství projet ve fenomenálním
závodě LowCost Race co nejvíce míst po Evropě a zažít co nejvíce zážitků za co nejméně peněz
LowCost Race - finále
Datum: 13. 8. 2018
Finále závodu LowCost Race, kterého se účastnila téměř stovka dvojic.

4.

Koncerty, tančírny

Vítání jara: Mário Bihári & Bachtale Apsa
Datum: 10. 5. 2018
Mário Bihári & Bachtale apsa a jejich hosté v rámci festivalu Vítání jara.
Tropical Boat
Datum: 11. 5. 2018
DJ Romario a DJ Tropicalista hráli na Lodi Tajemství pro návštěvníky zdarma.
Cimbálová muzika České filharmonie
Datum: 17. 5. 2018
Lidové písničky i aranže klasické hudby v podání skvělých hudebníků z řad České filharmonie.
baset + / DRTIKOL
Datum: 19. 5. 2018
Koncert kapel baset + a DRTIKOL.
Tajemná 13.ctka Yellow Sisters
Datum: 30. 5. 2018
13. narozeniny Yellow Sisters na Lodi Tajemství - program byl připraven pro dětského i dospělého
návštěvníka.
Balkan Fiesta
Datum: 8. 6. 2018
Letní balkánská fiesta je na palubě divadelní lodi bratří Formanů jako doma. Téměř 100 metrovou
loď Tajemství rozhoupe obrovský náklad balkánského temperamentu, romácké živelnosti i divadelní hravosti. Radost na palubě rozdávají ti nejlepší z pražského BALKAN BEATS rybníčku. K tanci,
rumu i poslechu to roztočí originální gipsy bašável od parádních TRIO ROMANO, šarmantní taneční diva YAZZ, Radio 1 world music selektor GADJO.CZ nebo štramáci z vyhlášené turbo kapely LOVESONG ORCHESTRA.
Good Bye Music’s Cool
Datum: 26. 6. 2018
Magnetická vlna swingu v podání J.J. Big Bandu opět na Lodi Tajemství! Rozlučte se se školním
rokem v rytmu funku, swingu, salsy nebo R´n´B. Na palubu nastoupí a na pódiu vystoupí: elegantní hudební žonglér – jazzový a soulový zpěvák Hermes Karel, muzikálová star Karel Korsa, cellistka a zpěvačka Judita Škodová a zpěvačka Karolína Vágnerová.
Tančírna s Roma Bandem
Datum: 28. 6. 2018
Hraje skupina Roma Band. Přijďte si poslechnout nejen španělské rytmy. Těší se na vás Pavel
Bodor a spol.
Pražský výtěr
Datum: 6. 7. 2018
Koncert kapely hrající covery Led Zeppelin a Deep Purple.
FREE-RIDE
Datum: 13. 7. 2018
Rockový koncert mezinárodní kapely.
Dobré ráno blues band
Datum: 14. 7. 2018
Koncert blues, country-blues a bluegrass.
Swing na náplavce
Datum: 17. + 31. 7. a 14. + 28. 8. 2018
Swingová tančírna spojená s výukovou lekcí.

Prime Services
Datum: 19. 7. 2018
Rockový koncert.
P2O + Tommy Willish
Datum: 27. 7. 2018
Rockový koncert.
Večer mezinárodních muzikantů
Datum: 8. 8. 2018
Soukromé setkání mezinárodních muzikantů za účasti Glena Hansarda.
Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto
Datum: 15. 8. 2018
Tomáš Mach na housle a Hiroko Matsumoto (JAP) na piano + zpěv.
PLAVBA I.
Datum: 18. 8. 2018
Koncertní plavba mladých hudebníků: Dukla, Virval, Johnny the Horse, Kurisutaru.
Tropical Boat
Datum: 30. 8. 2018
Koncert s prvky Latin Afro Beats, Carnival Vibes, Tropical Bass. Diktuje: DJ gadjo.cz.
MamaPapa banda
Datum: 6. 9. 2018
Koncert nejvíc mezinárodní kapely.
LVMEN & Povodí Ohře / Tomáš Palucha.
Datum: 16. 9. 2018 (17:30 a 22:00)
Dva dvojité koncerty spojené s plavbou Lodi Tajemství. Lvmen vyrážejí v září na evropské turné ke
své desce Mitgefangen Mitgehangen, která vyšla loni v červnu. Jejich poslední zastávkou bude
Praha a Loď Tajemství, kde vystoupí 16. září hned dvakrát, nejprve s kapelou Povodí Ohře, následně s kapelou Tomáš Palucha.
Swing na Lodi Tajemství s Ondřejem Havelkou a Melody Makers
Datum: 21. 9. 2018
Magická atmosféra babího léta a večerní tančírna plující po Vltavě mají neodolatelné kouzlo. Romantická plavba řekou tradičního swingu a electroswingu na rozhoupané palubě divadelní lodi bratří Formanů. V hlavní roli večera zazáří samotný král swingu, nejslavnější swingový zpěvák současnosti pan ONDŘEJ HAVELKA a jeho orchestr MELODY MAKERS. Jejich speciální dvouhodinová
lodní show rozhoupe palubu téměř stometrového Tajemství tak jak se sluší a patří.
Fanfán Tulipán
Datum: 26. 9. 2018
Hravost, originalita, groove a neobvyklé nástroje. To je poznávací znamení skupiny Fanfán Tulipán, která se vrací na palubu Lodi Tajemství!
Beseda s Mjúzičkou na vlnách Vltavy
Datum: 27. 9. 2018
Přijďte posedět v předvečer svátku svatého Václava na Loď Tajemství. MUZIČKA zahraje všechny
hity folklorního světa. Nabízí se velký parket, u cimbálu bude mnoho místa k tancování a zpívání!
Druhý den se nejde do práce ani školy, tož přijďte a buďte s námi!
Voyage Back to Music’s Cool
Datum: 30. 9. 2019
Bez ohledu na předpovědi počasí, zeměpisné pásmo a roční období se poslední zářijovou neděli
přižene přes Atlantik k Vltavě hurikán Swing a vzedme hladinu řeky a endorfinu každému, kdo se
udrží na nohou a na palubě divadelní lodi Tajemství. Postupně bude hurikán přecházet v bluesovou vichřici, provázenou funkovými poryvy o rychlosti až 196 BPM. V ohlušujícím rachotu hřmících

trubek pak zanikne volání o pomoc Myče Bjúkenena, který dorazil na náplavku, aby informoval jazzovou policii o notách na zem spadlých a ve 22.00 zajistil dodržování nočního klidu. Spolu s 18
člennou kapelou na palubu lodi nastoupí a během večera na pódiu suverénně vystoupí semaforská diva Olina Patková a přednese svou verzi písně Four, což vůbec není fór… Jako Bond Girl pak
v září v záři reflektorů zazáří (ze zákulisí) vycházející hvězda Karolína Vágnerová s písní Goldfinger. V podání J.J. Big Bandu zazní skladby Stevieho Wondera, Toma Jonese, Dusty Springfield,
Amy Winehouse, Milese Davise i filmová hudba Paula McCartneyho nebo Johna Barryho.
Subito na Lodi aneb 10 let dýcháme spolu
Datum: 1. 10. 2018
Malý koncert a velké společné muzicírování současných i bývalých zpěváků komorního pěveckého
sboru, čeká nás i vás nejedno překvapení. Komorní smíšený sbor Subito je vokální (i vokálně-instrumentální) soubor, který si potrpí na tematické koncerty a na objevování méně známých vokálních děl zejména současných skladatelů. Kvalita hudebních projektů Subita je výsledkem vyvážené směsi muzikality a obrovského nadšení s bohatými pěveckými zkušenostmi jeho členů. Subito
pečlivě zkouší a koncertuje od roku 2008. Sbor organizuje samostatné koncerty zejména pro pražské publikum, pravidelně se vrací také do Valdštejnské lodžie v Jičíně, koncertního sálu Zámku
Děčín, kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci a farního kostela sv. Jakuba v Přepeřích.
O umělecké vedení a dramaturgii koncertů se starají hned dvě sbormistryně: Monika Václová a
Michaela Králová.
Bizzare Band
Datum: 5. 10. 2018
Intimno, absurdno, přirozeně přátelská atmosféra, kouzlo nechtěného, folk, šanson a fúze dalších
popovo-swingovo-jazzových náznaků. To je Bizarre Band (ve zkratce), který ve svém sedmičlenném složení poprvé zavítá na palubu Lodi Tajemství.

5.

Pronájmy, komerční akce a ostatní

Kongres archeologů
Datum: 12. 5. 2018
Pronájem Lodi Tajemství za účelem pořádání kongresu archeologů.
Wine food
Datum: 23. 5. 2018
Pronájem Lodi Tajemství za účelem pořádání setkání společnosti Wine food.
Party VOŠP
Datum: 29. 5. 2018
Zakončení ročníku Vyšší odborné školy publicistiky spojené s vyhlášením cen a koncertem.
Party FSV UK
Datum: 27. 6. 2018
Neformální zakončení ročníku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Skautské vyplutí
Datum: 2. 9. 2018
Tradiční setkání na začátku nového školního roku. Skončily tábory, kurzy, končí prázdniny. Lidé se
po prázdninách opět mohou shledat se svými kamarády, známými, a potkat nové lidi.
Startup Boat Night Vol. II
Datum: 11. 9. 2018
Setkání a diskuze zakladatelů startupových projektů.
Hanspaulka pluje
Datum: 17. 9. 2018
Známé hanspaulské kapely na vlnách Vltavy.

Atlantis
Datum: 20. 9. 2018
Prostory Lodi Tajemství byly poskytnuty pro soukromý večírek společnosti Atlantis.
Shag Republic
Datum: 23. 9. 2018
Tančírna s výukovou lekcí swingu, soukromá akce.
V průběhu sezony 2018 byla Loď Tajemství pronajímána k dalším soukromým účelům typu firemních oslav, narozeninových oslav, setkání ad.

II. Festival ARENA

Datum: 14. - 24. 6. 2018
Loňský druhý ročník open air festivalu ARENA úspěšně navázal na premiérový rok. V desetidenním maratonu se na Smíchovské náplavce divákům představilo několik zahraničních umělců a nechyběla ani produkce Divadla bratří Formanů s oblíbeným představením Aladin.
Zcela vyprodaná představení ukázala, že si festival ARENA i za tak krátkou dobu našel své místo
mezi milovníky (nejen) nového cirkusu. Umění na visutém laně předváděl nadšeným divákům švýcarský provazochodec David Dimitri v představení L’Homme Cirque, což je v současnosti nejslavnější one-man show ve světě nového cirkusu. Zcela neokoukanou formu nového cirkusu pak
přivezl do Prahy francouzský umělec Boris Gibé. Jeho představení L’Absolu se odehrávalo v
originálním prostoru tzv. sila.
Loni poprvé festival spolupracoval také s vyhlášenou cirkusovou školou FLIC z Turína. Dvacítka
studentů pod dohledem světoznámého lektora nového cirkusu Roberta Magra přímo v Praze
připravila své absolventské představení „ušité“ doslova na míru prostoru divadelní lodi TAJEMSTVÍ. Festival ARENA propojuje (nejen) divadelní světy a jednotlivé projekty. Organizátoři pracují třeba i na koncepci oživení veřejného prostoru Smíchovské náplavky u železničního mostu.
ARENA 2019 nabídla divákům i kolemjdoucím kulturně nabitý program na břehu řeky s možností
volné zábavy. I bez lístku na představení si zde návštěvníci přišli na své: koncerty pod širým nebem, výstavy, taneční večery a mnoho jiného, včetně programu pro děti.
Areál byl po dobu konání festivalu přístupný zcela zdarma. Spolu s jednotlivými představení jej tak
během deseti dnů konání akce navštívilo více jak 7000 návštěvníků.
PROGRAM:
14.6.
19:00 Zahájení festivalu
19:30 David Dimitri - L'Homme Cirque
19:30 Boris Gibé - L'Absolu
15.6.
17:00 FLIC - ALEA
19:30 Boris Gibé - L'Absolu
16.6.
17:00 FLIC - ALEA
19:30 David Dimitri - L'Homme Cirque
19:30 Boris Gibé - L'Absolu
17.6.
16:00 David Dimitri - L'Homme Cirque
17:00 FLIC - ALEA
19:30 David Dimitri - L'Homme Cirque
19:30 Boris Gibé - L'Absolu
18.6.
17:00 FLIC - ALEA

19.6.
17:00 FLIC - ALEA
19:30 David Dimitri - L'Homme Cirque
19:30 Boris Gibé - L'Absolu
20.6.
19:30 David Dimitri - L'Homme Cirque
19:30 Boris Gibé - L'Absolu
21.6.
16:00 Divadlo bratří Formanů - Aladin
18:00 Divadlo bratří Formanů - Aladin
19:30 David Dimitri - L'Homme Cirque
19:30 Boris Gibé - L'Absolu
20:00 FBQ - koncert
22.6.
17:00 Divadlo bratří Formanů - Aladin
19:30 David Dimitri - L'Homme Cirque
19:30 Boris Gibé - L'Absolu
19:30 Divadlo bratří Formanů - Aladin
23.6.
18:00 David Dimitri - L'Homme Cirque
18:00 Boris Gibé - L'Absolu
19:30 Tančírna na lodi Tajemství
24.6.
19:30 David Dimitri - L'Homme Cirque
19:30 Boris Gibé - L'Absolu

III. Představení DBF
DEADTOWN

Reprízování:
Madrid (Španělsko): 16., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 27. a 28. 1. 2018
Quimper (Francie): 13., 14., 16., 17. a 18. 2. 2018
Grenoble (Francie): 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 13. a 14. 3. 2018
Hradec Králové: 9., 10., 12. a 13. 5. 2018
Brno: 23., 24., 25., 26., 28. a 29. 5. 2018
Plzeň: 12., 13., 15., 16. a 17. 6. 2018
Spa (Belgie): 8., 9., 10., 11. a 12. 8. 2018
Praha: 9., 10., 11., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22. a 23. 9. 2018 + 5., 6., 7., 9., 10., 12., 13. a 14. 10.
2018
CELKEM: 64 repríz v roce 2018
Začíná dvacáté století a v magické Praze žije své sny kouzelník a iluzionista, majitel laciného kabaretu. Je posedlý technickými zázraky své doby: filmem, fotografií i chraplavým zvukem fonografu. Nejraději se však ve svých představách prohání po arizonských pláních, popíjí v saloonu s
ošlehanými pistolníky a v náručí svírá nespoutané krásky. Alespoň takový obraz o Divokém západě v něm, naivním Evropanovi, zanechaly němé kovbojky a zažloutlé fotografie vyprávějící o daleké zemi. A protože jeho život je neustálým balancováním mezi iluzí a skutečností, není pro něho
těžké vydat se na cestu do vysněného světa.
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA NA DIVOKÝ ZÁPAD
Po deseti letech se Divadlo bratří Formanů opět pouští do nového dobrodružství. Během našeho
nomádského života jsme se plavili po moři, toulali se operními domy, kočovali s pokleslou show
nebo se živili honěním slepic a vepřů kolem dřevěné boudy.
Naše nová výprava za dobrodružstvím směřuje na západ… Na Divoký západ. Do doby, jejíž
opravdovost je zachycena pouze na černobílých fotografiích a k cizincům je nevlídná stejně jako
rozbouřené moře k divadelníkům vyplouvajícím ze středu Evropy.

Kromě starých fotografií, vytvořily náš obraz Divokého západu i němé filmové kovbojky a grotesky.
Jako naivní děti z malého českého města tedy můžeme snadno uvěřit tomu, že na přelomu 19.
století Divoký západ vypadal černobíle nebo byl zabarven jen do měkkého tónu sépie. A i kdybychom tuto představu již ztratili, zůstává onen nedokonalý obraz blízký našemu divadelnímu vidění.
Nové představení Divadla bratří Formanů se tedy pohybuje na pomezí divadla a němého filmu.
Před pár lety by chudá kočovná společnost o takové kombinaci nemohla ani snít. Ale doba jde kupředu, nové technologie se vyvíjejí rychlým tempem a stávají se dostupnými i nám.
SALOON
Abychom patřičné iluze dosáhli co nejpůsobivěji, postavili jsme k tomu i nový divadelní stan. Stejně
jako v našich předešlých představeních se snažíme tento prostor využít ve všech jeho dimenzích a
díky fantazii a práci výtvarníků, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, rozehrát v něm i loutky, masky či malované kulisy.
S tím pak samozřejmě souvisí i výrazná herecká akce, jemné světelné nálady, filmové animace,
živá i reprodukovaná hudba či bohatá ruchová složka. Vše spojené do obrazů a atmosfér, podporujících příběh a jeho sdělení.
ILUZE, FANTAZIE, NOVÁ REALITA
Začátek 20. století byl časem nových technických zázraků. Vedle pohyblivých obrázků tu byl i fotografický přístroj, fonograf či první gramofony. Často šlo jen o pouťovou zábavu, atrakci, která mnoho lidí přitahovala a jiné děsila. Není proto divu, když majitel pochybného pražského kabaretu,
kouzelník a iluzionista, člověk, pro kterého hranice mezi fantazií a realitou není vždy jasná, těmto
bláznivým novinkám docela propadl. Muž, posedlý vášní pro svět Divokého západu, snící o drsném životě pistolníků, pusté arizonské poušti i exotických krasavicích se díky těmto vynálezům ocitá mnohem blíž ke svým představám. A protože jeho podnik v jedné ze zapadlých pražských uliček
zrovna nevzkvétá, rozhodne se změnit svůj sen v nové dobrodružství. Vzít diváky na cestu, na které se iluze mění v novou realitu.

Aladin

Reprízování:
Praha: 21. a 22. 6. 2018 (4x)
Brazílie - Teatro José de Alencar a Teatro Santa Rosa v rámci festivalu Sesi Bonecos do Mundo:
listopad 2018 (5x)
Jak přenést na jeviště jednu z nejkrásnějších pohádek Tisíce a jedné noci?
To je tajemství lodi Tajemství a režiséra Matěje Formana se kterým vplouvá do pražského přístavu
na Rašínově nábřeží slavný příběh moudré a krásné Šeherezády a celá karavana velbloudů,
opravdový slon i nádhera paláce s příběhem, který procestoval kus světa.
Matěj Forman spolu s autorským týmem vytvořil magické představení, kde pomocí loutek, stínohry,
výtvarné dekorace i působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, otevírají se brány velkolepého paláce a pod nebem plným hvězd se rozprostírá nedozírná krajina pouště. Toto rodinné
představení hledá všemožnými prostředky způsob, jak přenést dětské i dospělé diváky do míst,
kde na samé hranici fantazie začíná cesta a na ní velké dobrodružství.
Doporučená věková hranice: 6+
Délka představení: 60 minut
Šťastný princ
Premiéra:
13. 10. 2018
Reprízování:
14., 17., 20. 10. / 17. a 20. 11. 2018
Za zdmi krásných paláců, kde se jen tančí, pije a snadno se žije, existuje svět docela jiný. Možná
ošklivý, ale dost určitě opravdový. Uprostřed toho světa stojí nádherná zlatá socha prince, který
má místo očí drahokamy. Princ shlíží každý den na bídu lidí, kterou za svého života nepoznal. Pomalu se blíží zima a vlaštovky odlétají na jih, až na jednu, jejíž soucitné srdce je nakonec silnější
než touha po exotických teplých krajinách. Ale co princovo srdce olověné? Může se také rozeznít
láskou a soucitem? Výpravná inscenace vznikla ve spolupráci s Divadlem Lampion (Kladno).
Doporučená věková hranice: 5+
Délka představení: 60 minut

IV. Výstava Imaginárium
Datum:
Konírna imaginární: Jičín - Regionální muzeum a galerie v Jičíně: 13. 4. - 16. 9. 2018
Cesta do mytologie: Písek - Galerie Sladovna: 11. 5. - 30. 9. 2018
Imaginárium: Trutnov - Galerie města Trutnova: 22. 11. 2018 - 16. 2. 2019
Zámecké imaginárium bratří Formanů a jejich přátel
Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Dovednost tvůrců však míří
jako oko ostrostřelců na hravost a představivost návštěvníků výstavy. Do této výstavy smíte vstoupit jako do výtvarné herny, oživlé divadelní dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který
vás nechá objevit krásy a taje světa vašima vlastníma očima.

Zpracovala: Anna Chlíbcová, 10. 6. 2019

