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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 no-
mádů, 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 di-
vadelního tvaru. 
 
DBF v roce 2019 organizovalo tyto projekty: 
 
I. Sezóna na lodi Tajemství 2019 
II. Festival ARENA 
III. Představení DBF 
IV. Výstava Imaginárium 
 
 
Aktivity DBF, z. s. v roce 2019: 
 
I. Sezóna na lodi Tajemství 2019 
Loď Tajemství je vlajkovým projektem Divadla bratří Formanů. Činnost lodi byla zahájena v rámci projektu 
Praha kulturní město Evropy v roce 2000. Od této doby DBF loď provozuje jako kulturní plavidlo v rámci let-
ních měsíců. Po r. 2006 si našla své stálé místo na kulturní mapě Prahy 2 – pestrým a kvalitním programem 
oživuje náplavku na Rašínově nábřeží, jednu z nejoblíbenějších pražských destinací, a přirozeně dokresluje 
výjimečnou atmosféru tohoto místa, které je v poslední letech pod tlakem komerčních subjektů těžících z 
genia loci místa. Loď poskytuje profesionální zázemí pestré škále tvůrců a divadelních souborů, které nemají 
stálou divadelní scénu, kočují, nebo připutovali z dálek. Lodní scéna s elevací má kapacitu 150 diváků, kul-
turní program ale často obsadí celou palubu i podpalubí. 
 

1. Divadelní představení 
2. Rodiny s dětmi 
3. Hudební produkce 
4. Filmové projekce, přednášky 
5. Pronájmy, komerční akce a ostatní 

 
 
1. Divadelní představení 
 
MÁJ – scénický koncert 
Datum: 1. 5. 2019 
Severočeský folklor je krutý, stejně tak i Máchův Máj. Scénický koncert studentů DAMU inspirovaný žánry 
post-punku, rockové balady, smashpopu, trashcoru, doksyland blues, semily noise a psychadelic folku. Re-
žie: Anna Klimešová 
 
Kabinet barokních kuriozit 
Premiéra: 13.5.2019 
Repríza: 14.5.2019 
Loď Tajemství se tentokrát otevřela baroku. Autentická scenérie a kostýmy, živá hudba, a hlavně tanec. 
Bylo možno vidět tančit nejmenšího kašpárka, nohy bez těla nebo pannu ze lžiček a výpravy do světa com-
medie dell’arte. Jak dnes žijí Harlekýni, Pantaloni, opilí vesničané, služtičky, přejedení benátští obchodníci a 
zamilovaní gondoliéři? 
Kabinet barokních kuriozit uvedl v české premiéře soubor Chorea Historica pod vedením choreografky Kate-
řiny Klementové, v režii Přemysla Bukovského a v hudebním nastudování ansámblu Musica cum gaudio pod 
vedením Martina Šmída, v koprodukci s Lodí Tajemství. 



 

 

SLAM poetry na vodě 
Datum: 18.5.2019 
Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásají-
cím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout – stejně tak může při sebemenším 
náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. 
 
Impresárium B. 
Premiéra: 31.5. a 1.6.2019 
Reprízy: 2x 25.6., 6.8., 8.8., 24.9.2019 
Myslíte si, že vás v dnešní době už nedokáže nic překvapit? Všechno už tady bylo? Skok padákem vás omr-
zel, jízdu tankem jste dostali k Vánocům potřetí v řadě a na vaší konzoli virtuální reality už znáte všechny 
hry nazpaměť? Nevíte, kam dál? Staňte se součástí události, na kterou se jen tak nezapomene! Impresárium 
B. se otevírá veřejnosti, a právě vy můžete být jedním z mála VIP hostů, kteří se do něj podívají. Nastupte na 
loď Tajemství a poplujte s námi vstříc nekonečné zábavě. 
Nový divadelní spolek Tandem kolektiv přichází s dalším site-specific herně inscenačním představením, ve 
kterém se stanete součástí děje. Herci vás provedou po lodi Tajemství a dostanete se i na místa, která nej-
sou běžně přístupná. Impresárium B. je představení na pomezí role playingu, bojovky a únikové hry. 
 
Vltava Waves 
Datum: 3.6.2019 
Stand-up comedy speciál Vltava Waves představili Comedy Prague – stand-up v anglickém jazyce. 
 
49 barů a koncert kapely Plankton 
Datum: 12. a 13.8.2019 
Obnovená premiéra autorské inscenace o ponoru do podmořské hlubiny. Na představení navazuje koncert 
mezinárodní free-diverské skupiny Plankton. Režie V. Vášová a kol. 
 
Imigrant – Stand Up Show s pšizvukem 
Datum: 2.8., 16.8.2019 
Stand upový večírek! Česko-ukrajinsko-ruské arménsko-kazašské uskupení (zkráceně ČURAK) bavilo svými 
stand upy. V pořadí již několikátý večer cizineckého kvartetu (Hovakimyan, Shuvaeva, Konokhov a 
Nurakhmetov). Prostě komedie plná imigrantů. To, jak Češi vidí cizince, to už víme. Jak ale cizinci vidí Če-
chy? Vystoupení v českém jazyce se silným přízvukem. 
 
O. Havelka: Zločin v Posázavském Pacifiku 
Datum: 29.8., 30.8., 1.9.2019 
Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníkova, skrze četná nebezpečenství 
až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. 
Osvědčená autorská dvojice režisér Ondřej Havelka a scénárista Martin Vačkář, která spolu vytvořila řadu 
úspěšných inscenací (mj. Má férová Josefína, Muži v ofsajdu, Saturnin) se ve své nové hudební retrokomedii 
zabývá módním fenoménem třicátých let – světem trampingu. Jde o střet svobodymilovných trampů s praž-
skou smetánkou. Zatímco zlatá mládež se potácí ve stinných údolích továrnického života, smetánku slíznou 
milovníci posázavských roklí. Nebo naopak…? 
 
Tigran Hovakimyan – Povoláním Cizinec 
Datum: 27.9.2019 
Hodinová stand up comedy show Tigrana Hovakimyana. 
 
Tajemství Vesmíru (Bermucký Kosočtverec) 
Datum: 28.9.2019 
Tajemství Vesmíru je čistá improvizace, která nemá žádná pravidla. Duo Metoděj & Dozer a jejich neuvěři-
telná sehranost zaručuje představení plné zvratů, vtipu a skoro až akrobatických kousků. Součástí je muzi-
kant ovládající hudební nástroj, který se bude snažit improvizované divadlo doprovázet. 
 



 

 

2. Rodiny s dětmi 
 
Ratolest fest 
Datum: 25. 5. 2019 
Šestý ročník rodinného festivalu se opět konal na Lodi Tajemství formou vystoupení Domu dětí a mládeže 
Prahy 5. 
 
Dětský KomiksFEST! 2019 
Datum: 2. 6. 2019 
Tradiční dětský Komiksfest tentokrát pro své návštěvníky představil: divadelní představení Cukrárna u šilha-
vého Jima, literární dílnu, výtvarné workshopy, komiksové zpravodajství, cirkusové vystoupení, plackostroj 
a mnoho dalšího. 
 
Festival ARENA 
Datum: 12. - 26. 6. 2019 
Loď Tajemství se opět účastnila festivalu ARENA Divadla bratří Formanů, tentokrát své prostory např. po-
skytla v období 5. - 13. 6. 2019 pro rezidenci souboru Atelier Lefeuvre & André, kteří zde uvedli ve světové 
předpremiéře svou inscenaci Parbleu !. V pražské premiéře jsme také uvedli inscenaci Šťastný princ v režii 
Matěje Formana. Více informaci v článku II. 
 
Příměstský divadelní tábor 
Datum: 19. – 23.8.2019 
Skupinky dětí pod vedením tří lektorů zinscenovali tři pohádky – vlastnoručně vyrobily kostýmy, scénografii, 
masky, nazkoušely a následně vše zahrály pro své známe. 
 
Divadlo bratří Formanů: Aladin 
Datum: 12., 13., 14., 15.9.2019 
Výpravná rodinná inscenace v režii M. Formana. Více viz bod III. 
 
3. Hudební produkce 
 
PLAVBA II. 
Datum: 3. 5. 2019 
Koncertní plavba mladých hudebníků: Mayen, Vellocet Roll, kurisutaru, Lada, M.C.S. 
 
Vítání jara – ACOUSTIC NOISE BAND 
Datum: 9.5.2019 
Rockové balady v podání zpívajících rockových kytaristů Pavla Gregora a Vladimíra Dvořáka. Koncert se 
uskutečnil v rámci hudebního festivalu Vítání jara. 
 
Vítání jara – Ivo Jahelka & Miroslav Paleček 
Datum: 16.5.2019 
Oblíbené soudničky i Ježkárny v originálním pojetí. Koncert se uskutečnil v rámci hudebního festivalu Vítání 
jara. 
 
Balkan fiesta na lodi Tajemství 
Datum: 23.5.2019 
Letní Balkan fiesta je na palubě lodi bratří Formanů jako doma. Téměř stometrové Tajemství rozhoupalo 
pořádné čoro moro. Radost rozdávali ti nejlepší z pražských bašávelů: legendární muzikanti Trio Romano, 
štramáci z kapely Tomáše Průši, vyhlášení Lovesong Orchestra, české akordeonové eso Mário BiháriI, vý-
tečně bassující klezmer expert DJ Hlava nebo charismatický kapitán lodních tančíren DJ Gadjo.cz. 
 
 



 

 

Swing na Náplavce 
Datum: 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8.2019 
Každé prázdninové úterý na Náplavce před lodí Tajemství probíhala tančírna swingu spojená s lekčí pro za-
čátečníky, kteří se mohli naučit základy swingu (Lindy Hop, Charleston, Shag, Balboa apod.) nebo si jen tak 
zatancovat a poslechnout jazz. 
 
D4MN & Oksyi 
Datum: 3.7.2019 
Noc plná rocku a potu! 
 
Cabruera (BRA) 
Datum: 19.7.2019 
Divadlo bratří Formanů se na svém putování Brazílií seznámilo s výjimečnou kapelou hrající výbušný mix 
mangue beatu, baiao, forró, samby, psychedelického rocku, funky, ska a hip hopu a po roce přijela poprvé 
do Prahy. 
 
Tango Argentino 
Datum: 25.7., 15.8., 8.9.2019 
Tangonexion, tedy Patricie Poráková a Javier Antar, připravili jedinečnou příležitost naučit se a zatančit si 
argentinské tango. Výuková lekce spojená s následnou tančírnou. 
 
Beseda s Mjúzičkou na poprázdninovú nótu 
Datum: 6.9.2019 
Cimbálová muzika na vlnách Vltavy. 
 
4. Filmové projekce, přednášky 
 
Expedice Monoxylon III …. 24 dní před vyplutím  
Datum: 1. 5. 2019 
Spolek experimentální archeologie Všestary – Hradec Králové představil Expedici MONOXLON III, která vy-
plula 25. května 2019 na svou cestu po 8000 letech za novým poznáním ve Středomoří. 
 
WORKSHOP: Brát život s podhledem 
Datum: 15.7.2019 
Workshop klaunské improvizace a pantomimy „Brát život s podhledem“ byl dalším z řady workshopů pro-
jektu Nastartuj se!, který je podpořen Evropským sborem solidarity. 
 
WAKE LIFE / premiéra + Urban Robot 
Datum: 18.9.2019 
Pražská premiéra dokumentu Wake Life spojená s plavbou lodi Tajemství a koncertem kapely Urban Robot 
přímo na vodě. 
 
Moje století + autorská diskuze 
Datum: 19.9.2019 
Ve spolupráci s KineDok jsme uvedli promítání filmu Moje století, po kterém následovala diskuse s Theodo-
rou Remundovou a Klárou Formanovou. 
 
5. Pronájmy, komerční akce a ostatní 
 
Neuropsychiatrické fórum 
Datum: 26.4.2019 
Pronájem lodi Tajemství za účelem pořádání fóra neuropsychiatrů s koncertem kapely Klec. 
 



 

 

Do práce na kole 
Datum: 4.6.2019 
Pronájem lodi Tajemství za účelem pořádání závěrečného večírku spolku Do práce na kole. 
 
Hanspaulka pluje 
Datum: 9.9.2019 
Známé hanspaulské kapely na vlnách Vltavy. 
 
Startup Boat Night Vol. III 
Datum: 10.9.2019 
Setkání a diskuze zakladatelů startupových projektů. 
 
V průběhu sezóny 2019 byla loď Tajemství pronajímána k dalším soukromým účelům typu firemních oslav, 
narozeninových oslav, setkání ad. 
 
II. Festival ARENA 
Datum: 11. - 26. 6. 2019 
 
Třetí ročník festivalu ARENA nabídl kromě novinky z produkce Divadla bratří Formanů také jednu světovou 
a několik českých premiér zahraničních představení. Jeden z nejznámějších novocirkusových souborů Circus 
Trottola uvedl v České republice svou zbrusu novou show „Campana“. Divákům se představil také soubor s 
dlouholetou tradicí Circus Ronaldo. V představení „La Cucina dell’Arte” bratři Ronaldové předvedli nezapo-
menutelnou podívanou z prostředí italské restaurace. Francouzští Atelier Lefeuvre & André získali před fes-
tivalem na palubě lodi Tajemství několikadenní rezidenci, která vyvrcholila světovou premiérou představení 
„Parbleu !”. Zde před diváky ožily nejen koule na pétanque, ale i zednická špachtle. 
 
Z dílny Divadla bratří Formanů mohli diváci vůbec poprvé v Praze zhlédnout představení „Šťastný princ” v 
režii Matěje Formana vzniklé pro kladenské dětské divadlo Lampion. Již tradičně jsme na lodi Tajemství 
uvedli i dětské představení „Aladin”, které se každý rok těší obrovskému zájmu. 
 
V roce 2019 ARENA spolupracovala s pražskou Divadelní fakultou Akademie múzických umění, konkrétně se 
studenty katedry alternativního a loutkového divadla. Kromě toho jsme připravili otevřenou výzvu, ve které 
jsme vybrali dalších deset představení vzniklých během studia na umělecké škole nebo neprodleně po jeho 
ukončení. 
 
Festival navštívilo více než 10 000 lidí. ARENA se stala místem, kam lidé nechodí jen za účelem zhlédnutí 
představení, ale i za hudbou a příjemnou atmosférou, která zde po celou dobu festivalu panuje. 
 
PROGRAM: 
Cirque Trottola: Campana 
Datum: 11., 12., 14., 15., 18., 19., 21., 22., 25., 26.6.2019 (10x) 
Hvězdy nového cirkusu představili své dlouho očekávané představení „Campana“. Tato zbrusu nová show 
svou jedinečnou estetikou divákům nabídla pohled do vlastní duše a strhla je do víru emocí. Cirkusovými 
fanoušky milovaný soubor Cirque Trottola s velkým úspěchem pravidelně účinkuje i v České republice, na 
festivalu ARENA se však představil vůbec poprvé. 
 
Atelier Lefeuvre & André: Parbleu ! 
Datum: 11., 12., 13.6.2019 (3x) 
Světová předpremiéra renomovaného uskupení, které oživí vše, co mu přijde do cesty. Jean-Paul Lefeuvre a 
Didier André patří mezi zakladatele žánru nového cirkusu. Více jak třicet let vytvářejí performance plné bri-
lantní artistiky, skvělých hereckých výkonů, a hlavně vtipu s notnou dávkou sebeironie a nadhledu. 
Jejich nová show vychází především z klaunského minimalismu. Oba umělci se nebojí jít až za hranu. Každá 
pomůcka, kterou nacházejí ve své boudě (deska, lopata, palice…), každý všední nástroj, se pod jejich 



 

 

rukama s pečlivou zručností proměňuje. Obratně uvádějí předměty v pohyb, vdechují jim život, duši… a ně-
kdy jdou ještě dál a z nástrojů udělají své partnery, kteří jim čas od času seberou záři reflektorů. 
 
Circus Ronaldo: La Cucina Dell’arte 
Datum: 18., 19., 20., 22., 23.6.2019 (5x) 
Cirkus Ronaldo se po mnoha letech vrátili zpět do České republiky. Rodina cirkusáků, která působí již šest 
generací a objíždí celý svět, mistrně kombinuje znaky tradičního nového cirkusu s poetikou commedie 
dell’arte. Bratři Danny a David Ronaldo divákům naservírovali nezapomenutelný kulinářský zážitek. 
Danny Ronaldo se vyučil u sicilského mistra pizzaře, Paolina Buccy, a tak se kuchyňský dvoukolák z devate-
náctého století naplnil po okraj porcelánovým nádobím a nezbytnými potravinami, se kterými lze žonglovat. 
 
Divadlo bratří Formanů & Divadlo Lampion: Šťastný princ 
Datum: 20., 21., 22., 23.6.2019 (7x) 
Pražská premiéra výpravné rodinné inscenace v režii M. Formana. Více viz bod III. 
 
Divadlo bratří Formanů: Aladin 
Datum: 14., 15., 16., 17.6.2019 (6x) 
Více viz bod III. 
 
KALD DAMU: Kabaret krás 
Datum: 12., 14., 16.6.2019 
Tvůrčí skupina studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU se zabývá tím, jaká je pozice 
žen ve společnosti, která se tváří, že feminismus už není třeba. 
Inscenace vznikla jako klauzurní projekt studentů 2. ročníku bakalářského programu KALD DAMU. 
 
KALD DAMU: Člověk, ten nezměnitelný snivec 
Datum: 13., 15., 17.6.2019 
Studenti KALD DAMU reflektují svůj současný postoj k vlastenectví a ve formě kabaretu nabízejí postřehy 
generace, která za svůj stát doposud nemusela bojovat. Jsem Evropan nebo Čech? 
Inscenace vznikla jako klauzurní projekt studentů 2. ročníku bakalářského programu KALD DAMU. 
 
Impresárium B. 
Datum: 25.6.2019 (2x) 
Více viz bod I. 
 
OPEN CALL pro studenty 
Datum: 18. – 25.6.2019 
V těchto dnech jsme stan Obludária nabídli mladým tvůrcům, aby zde návštěvníkům představili své insce-
nace. Uvedeno tak bylo: Proměním se v zajíce se zármutkem a obrovskou opatrností, Tabernaculum, Micro-
trauma, Sylfidy, Goršek, Tak teda co?!, VKUSUKUS, Mr. Orange, Podivuhodný kabaret, Přes les, Jeníček a 
Mařenka a Nivó. Byly tak představeny inscenace, které vznikly na DAMU, HAMU, JAMU, v Duncan Center 
ad. 
 
Dále jsme během festivalu pro návštěvníky připravili koncerty (Vylitá váza, MamaPapa Banda, Dingo, Safari 
Jazz Orchestra, Fanfán Tulipán, Žampion s plavbou, Lada a J.J. Big band), dětské dílny s Bárou Hubenou, va-
ření s Matějem Formanem a jeho přáteli a tančírnu tanga spojenou s výukovou lekcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III. Představení DBF 
 
DEADTOWN 
Reprízování:  
Caen (Francie): 15., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 24., 26. a 27.3.2019 
Elbeuf (Francie): 25., 26. a 27.4.2019 
Dvůr Králové: 8., 9., 10. a 11.5.2019 
Birmingham (Anglie): 27., 28. a 29.6.2019 
Zámek Kratochvíle: 17., 18., 20., 21. a 22.8.2019 
Ostrava: 29. a 30.9., 2., 3. a 4.10.2019 
Praha: 15., 16., 19., 20., 22., 23., 25., 26., 27., 29. a 30.10., 1., 2. a 3.11.2019 
CELKEM: 44 repríz v roce 2019 
 
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 balanco-
váním 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 nomád-
ského života jsme se plavili po moři, toulali se operními domy, kočovali s pokleslou show nebo se živili ho-
něním 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 diva-
delníkům vyplouvajícím ze středu Evropy. 
Kromě starých fotografií, vytvořily náš obraz Divokého západu i němé filmové kovbojky a grotesky. Jako na-
ivní 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 repro-
dukovaná 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 exo-
tických 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 – Loď Tajemství: (červen 6x, září 4x) 
Chrudim – Divadlo Karla Pipicha – Loutky bez hranic (říjen 1x) 
 
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 Raší-
nově nábřeží slavný příběh moudré a krásné Šeherezády a celá karavana velbloudů, opravdový slon i nád-
hera paláce s příběhem, který procestoval kus světa. 
Matěj Forman spolu s autorským týmem vytvořil magické představení, kde pomocí loutek, stínohry, vý-
tvarné dekorace i působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, otevírají se brány velkolepého pa-
láce 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 
Reprízování:  
Praha – Loď Tajemství: (červen 7x) 
 
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 draho-
kamy. 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 spo-
lupráci s Divadlem Lampion (Kladno). 
Doporučená věková hranice: 5+ 
Délka představení: 60 minut 
 
 
IV. Výstava Imaginárium 
 
Datum:  
Imaginarium: Colombes, Francie – l‘Avant Seine, Théâtre de Colombes 13. 4. 2019 – 11. 5. 2019 
Imaginárium: Litvínov – Zámek Valdštejnů: 24. 5. 2019 – 11. 1. 2020 
L’Immaginario: Trani, Itálie – Palazzo delle Arti Beltrani: 16. 7. 2019 – 6. 9. 2019 
Imaginarium 2019: Silkeborg, Dánsko – Kunst Centre Silkeborg Bad: 28. 9. 2019 – 5. 1. 2020 
 
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 vý-
tvarné herny, oživlé divadelní dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který vás nechá objevit krásy 
a taje světa vašima vlastníma očima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Anna Chlíbcová, 12. 6. 2020 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 


