Výroční zpráva DBF
2017
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 2017 organizovalo tyto projekty:
I.
II.
III.
IV.

Sezóna na lodi Tajemství 2017
Festival ARENA
Představení DBF
Výstava Imaginárium

Aktivity DBF, z. s. v roce 2017:
I. Sezóna na lodi Tajemství 2017
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

Stand-up Factory vol. 2 na lodi Tajemství
Datum: 18. 5. 2017
90 minut zábavné show v sestavě: Jiří Charvát, Kristýna Haklová, Martin Jirman, Kateřina Hašková a tajný
host. Večerem provázel Jiří Jakima.
Letadýlko letí: Království
Datum: 22. 5. 2017
V rámci festivalu divadla Anička a letadýlko. Květinový muzikál s autorskými písněmi a bleskovými převleky.
Kapka rosy podávaná s kostkou léta a půlnoční vytí vlčích máků.
Holčička Ema na stopě největšího tajemství přírody. První jarní pryskyřník hlídá Severní bránu a vrátný
Šedozelený snídá žížaly. Dole v podzemí není tma, ale vedou tam neuvěřitelně klikaté chodby a chodbičky.
Jsou to cesty vzhůru, dolů, k životu i tlení. A ta poslední je cesta k tatínkovi.
Letadýlko letí: Chroust
Datum: 22. 5. 2017
V rámci festivalu divadla Anička a letadýlko. Příběh o velkých přáních a malých chroustech. Již po staletí celé
generace chroustů věří, že jednou ovládnou svět. Pepík Slepička je trochu trouba, ale má svůj veliký kuchařský
sen. Nela Nylonová je spíš rozpálená pec a má půvabně dlouhé nohy. Všechny postavy se nakonec setkávají
v náruči Nesmírně dobré chuti z vesmíru. Ta to myslí se všemi dobře, ale nakonec CHROUST! Představení
vzniklo na památku všech snílků a uvařených chroustů. Doporučují 4 z 5 šéfkuchařů.

Letadýlko letí: Kill Will
Datum: 23. 5. 2017
V rámci festivalu divadla Anička a letadýlko. Will zabil skoro všechny. Kdo zabil Willa? William S. je nejslavnější
světový dramatik. Ale stal se mu malér! Ztratilo se mu jeho plnící pero. Teď se pero toulá světem a vypráví
příběhy dětem. Pro děti a všechny milovníky pana S.
Letadýlko letí: Pičus není kretén
Datum: 23. 5. 2017
V rámci festivalu divadla Anička a letadýlko. Slavnost velké oběti začíná. Zahradní trpaslík ladí atmosféru a
připravuje česnekové jednohubky. Maruška a Jaruška obcují s minulostí, sklerózou i ďáblem, a nakonec v
kostnatých dlaních drží srdce diváků. Je to příběh nesentimentálně dojemný. Groteska o dvou starých krávách
a jednom zahradním trpaslíkovi. Představení nevhodné pro děti.
Letadýlko letí: Frutti di mare
Datum: 24. 5., 19. a 20. 6. 2017
V květnu v rámci festivalu divadla Anička a letadýlko.
Tam kde moře v přílivu
zvedá se a šílí
tam žijou tiše na břehu
dvě divné rybí víly...
Ovoce mořských pohádek, lahodně za úplňku připravené, nejjemnějším pískem
posypané, servírovaly Anežka Kubátová a Anička Duchaňová.
Letadýlko letí: Sólo pro Bedřicha
Datum: 24. 5. 2017
V rámci festivalu divadla Anička a letadýlko. Loutková črta, na kterou nesmí děti. Příběhem provází perverzní
múza – Duše umělce a tajemný Medvěd, který hraje na kytaru píseň, jejíž melodii nikdo neslyší. Bedřich chtěl
zachránit svět, ale nakonec nezachránil ani sám sebe: „Umírám se svou věrnou Marlborkou na rtech, kterou
sem za svůj posranej život ani nestihl vykouřit.“ Děj je místy smutný, ale představení je veselé a jako celý
lidský život i krátké. Mládeži do 15 let nepřístupné.
Divadýlko z pytlíčku: Ham, ham, aneb velký hlad já mám
Datum: 28. 5. 2017
Nedělní pohádka pro děti. Děj se odehrává na louce plné květin a broučků. Jejich poklidný život naruší velká
hladová a obří housenka. Ale že všechno dobře dopadne, se přesvědčí malý i velký divák sám. Představily se
dvě herečky a s nimi výrazné originální loutky, vytvořené z deštníků. Nechyběla živá i reprodukovaná hudba
a hlavně nadsázka, typická pro tento soubor. Herečky nechaly na základní písničku notový materiál.
Divadlo Aqualung: Vynález zkázy new generation
Datum: 29. 5. (s plavbou a koncertem) a 5. 6. 2017
Strhující podívaná s ponorkami, padouchy a dramatickými zvraty!
Vynález zkázy pohledem šikovatele Josefa Vimra. Šílená setkání v podivuhodné době plné převratných
vynálezů. Zachrání kapitán Nemo svět? Nalezne Atlantidu, nebo ztracenou dceru? Co skutečně vynalezl
profesor Roch? Vernův svět ožívá a nikdy už nebude stejný!
Divadlo Aqualung: Cesta kolem světa za 60 dní
Datum: 30. 5. 2017
Podle románu J. Verna Cesta kolem světa za 80 dní
Výpravné „steam-punkové“ představení. Kapesní revue, v níž obkroužíte svět ve společnosti anglického
gentlemana, francouzského sluhy, nefalšovaného britského detektiva a dalších pěti českých herců. Ale také
budete moci projít napříč časem ze současnosti takřka o sto let nazpátek! Žánr revue se zpěvy a tanci, akční
scénografií a prostorem pro hru a improvizaci.

Divadlo Aqualung: Válka s mloky
Datum: 2. 6. (s koncertem) a 3. 6. 2017
Apokalyptická vize o konci světa
Ani utopie, ani sci-fi. Čistá divadelní realita.
Je Mlok inteligentní? – Ano.
Je pracovitý? – Jistě.
Chce být podřízený člověku? – Ne.
Půjde do konfliktu? – S největší pravděpodobností.
Mysleli jsme, že jsme si je ochočili. Ale oni si ochočili nás.
Divadlo Aqualung: Čtyři vraždy stačí, drahoušku!
Datum: 6. 6. a 8. 6. (s plavbou a koncertem) 2017
Divadelní šlágr o mdlém učiteli, který se bez svého přičinění stal populárním masovým vrahem
Neenergický Georg, navíc absolutně bez sexappealu, a jeho nudné verše, půvabná redaktorka Sabrina, které
nemá o čem psát, tuny gangsterů a hromady mrtvol… Jen pár postav z mnoha dalších. Nespoutaný spektákl
odhalující veškeré divadelní fígly a triky. Co je sen, co je skutečnost? S živou hudbou!
Divadlo Aqualung: Pytlákova schovanka (s plavbou a koncertem)
Datum: 7. 6. 2017
Pytlákova schovanka 2010 aneb Šlechetný milionář
Offbeatová opereta o tom, kterak počestná dívka z lesní samoty dobyla velkoměsto a srdce milionářovo
Po stopách krásné a nevinné Elén Hadrbolcové, tohoto času na útěku, za novým životem, kariérou zpěvačky
a také za René Skalským, mužem zcela fatálním.
Goon: Krvavá pomsta
Datum: 2. 7. a 28. 8. 2017
Krvavá komiksová jízda plná krve, komiksový poetiky a jízdních řádů. Jediný představení, který překousne i
tvůj pubertální brácha. Tak bacha! Přiď se přesvědčit, že život není spravedlivej, násilí plodí násilí a alkohol
tvý problémy nevyřeší. BANG!
Cloud 9
Datum: 3. a 4. 7. 2017
V angličtině s českými titulky.
Komediální parodie, která nás přenese v čase do časů Viktoriánského impéria a jeho represivních přístupů k
různým tématům, zejména sexu. Hrají: Clive, britský kolonizátor a jeho žena Berry (hraje ji muž), jejich dcera
Victorie (hraná panenkou). Cliveův kamarád Harry - objevitel, vdova paní Saunders, Cliveův syn Edward, který
si hraje s panenkami a ztvárňuje ho žena a Joshua, domorodý služebný, který přesně ví, co se děje v
nekonečném řetězci sexuálních hrátek. A k tomu všemu vždy přítomní domorodci v pozadí. Druhé dějství se
posouvá do Londýna v roce 1979. Pro přeživší postavy je to jen o 25 let později a všechny sexuální represe
skončily spolu s impériem.
Drunk Titanic
Datum: 18. 7. 2017
Uvedli jsme americký epicko-romanticko-pohromový film hraný naživo na lodi a obsazený velmi
talentovanými a opilými herci. Od tvůrců Drunk Hamlet, All’s Well that End’s Drunk a Drunk Ceasar - noc byla
plná smíchu a hlavně alkoholu.
ADA na lodi Tajemství
Datum: 21. 7. 2017
ADA je autorské představení studentů DAMU volné inspirované osobností Ady Lovelace. Poetický salónní
večírek se skrz algoritmický pohled proměňuje v myšlenkovou mapu. Touha po poznání a žízeň po uznání.
Představení o tom, jak láska k vědě a strojům ovlivní vnímání prostředí kolem nás. Jak tenká hranice může
být mezi vědeckým a poetickým světem. Matematický princip se projevuje jako charakterový rys a algoritmus
se promění v partituru. Půvabný kalkulus – stroje s intuicí – exaktní krása.

MÁJ – scénický koncert
Datum: 23. 7. 2017
Severočeský folklor je krutý, stejně tak i Máchův Máj. Scénický koncert studentů DAMU inspirovaný žánry
post-punku, rockové balady, smashpopu, trashcooru, doksyland blues, semily noise a psychadelic folku.
ROADMEO aneb Mor na ty vaše rody
Datum: 31. 7. 2017
Romeo je puberťák. Zajímá se víc o holky než o školu. S rodiči spíš bojuje, než žije. Jeho důvěrníkem je kněz
Vavřinec, který má dokonalý plán.... Zprostředkujeme setkání s nesmrtelným příběhem velké lásky, z pera
alžbětinského velikána. V moderním překladu Martina Hilského je naše plenérová inscenace současným
pohledem na tragické vyvrcholení osudového vztahu.
Divadlo z pytlíčku: O princezně Mlsalce
Datum: 20. 8. 2017
Děj této komedie nás zavede do království na straně jedné a do obyčejné chalupy na straně druhé... Hlavní
postavou je princezna, která stále mlsá, až z toho onemocní. V obyčejné chalupě si spokojeně žije pracovitý
mládenec, dokud ho nenavštíví rozcuchaná a neupravená Lenóra. To vše z povzdálí sleduje vodník a jak se to
vše zamotá a rozmotá? To už se nechte překvapit. Dvě herečky a pružinové loutky vám vše objasní. Na
základní píšničku zanechají na místě notový materiál.
Silverr – plavba psychomagická
Datum: 1. 9. 2017
Vemte své podvědomí na palubu tančící lodi a stanete se svědky zázraku. Plovoucí audiovizuální zážitek s
katarzí a mejdanem. Křehká site-specific performance i pohanský útok na dobrý vkus. Posvátné i obscénní,
nevhodné pro epileptiky a dětské diváky.
Projekt vznkl v koprodukci Lodi Tajemství bratří Formanů a hnutím theaterr.
Imigrant Comedy Show – komedie s pšizvukem
Datum: 13. 9. 2017
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.
DBF – Aladin (pro MČ Praha 2)
Datum: 16. 9. 2017
Rodinné divadelní představení “Aladin“ zve do světa příběhů „Tisíce a jedné noci“. Vypráví barvitý příběh
chlapce Aladina, který se prolíná s vyprávěním o králi Šahriarovi a statečné a moudré Šeherezádě. Před smysly
diváka se rozprostírá cizokrajný a dálkou vonící svět putujících nomádů, moudrých vezírů, tajuplných míst,
zahrad a paláců s bohatstvím mocných vladařů a králů.

2.

Tvůrčí dílny, přednášky

Tvůrčí dílna pro děti: Chytit kapra na udici…
Datum: 13. 5. 2017
Chytit kapra na udici.....a pak si ho opéct a sníst. Kreativní dětská dílna se zkušenými umělci a jejich milými
asistenty. Své výrobky si mohou děti odnést domů. V rámci doprovodného programu na RIver Food Festivalu.
Ratolest fest na lodi Tajemství
Datum: 27. 5. 2017

Celodenní taneční pididílna pro rodiče & děti a pěvecká soutěž s muzikálem Ferda Mravenec v podpalubí a
přes 100 dalších sportovních, uměleckých i vědeckých aktivit pro nejmenší na souši. V rámci festivalu Moře v
komoře: sla(v)nosti Bretaně.
Tvůrčí dílna na lodi Tajemství: Výroba dřevěných lodiček
Datum: 3. 6. 2017
Výroba dřevěných lodiček. Kreativní dětská dílna se zkušenými umělci a jejich milými asistenty. Své výrobky
si mohly děti odnést domů.
Cestovatelské středy: Ivan Březina – Coca–colonizace: zánik cestování kvůli globální limonádě?
Datum: 2. 8. 2017
Večery na lodi Tajemství každou srpnovou středu večer, přednáška zajímavých lidí s cestopisným podtextem.
Na svých cestách po Asii Ivan Březina už deset let fotí Coca-colu v nejrůznějším etnickém a kulturním
kontextu. Jak funguje v tradičních kulturách a co vše je za ní skryto? Může globální limonáda i za to, jak se za
poslední čtvrtstoletí svět změnil, zestejněl a zprůměroval? V čem všem se lišíme od Hanzelky a Zikmunda? Je
svět, do kterého se vydáváme, ještě vůbec dobrodružný a zajímavý, nebo je to už jen virtuální realita? A má
v „globální vesnici” ještě vůbec cestování smysl, když se už dnes všude domluvíte anglicky, všude zaplatíte
kartou, všude si přes Airbnb nebo Booking předem zamluvíte ubytování a všude si dáte hamburger a pizzu?
Jsme ještě vůbec cestovatelé, nebo už jen znudění konzumenti prefabrikovaných pseudozážitků? Proč někam
jezdit, když s to dnes můžete prohlédnout na Google Earth a přes Street View? Otázky, samé otázky…
Bell Amit
Datum: 8. 8. 2017
Manželé Bell a Amit se pokoušeli žít celý jejich život v Izraeli. Potom, co přišli při porodu o miminko se rozhodli
všechno prodat a vyrazit na cestu světem, aby našli smysl života.
Cestovatelské středy: Petr Jan Jurečka – S dronem na K2
Datum: 9. 8. 2017
Večery na lodi Tajemství každou srpnovou středu večer, přednáška zajímavých lidí s cestopisným podtextem.
Jižní Afrika a Lesotho. Rakouské Alpy, Krkonoše. Příbramské podzemí či České Švýcarsko – to jsou destinace,
kde se přírodovědec a fotograf Petr Jan Jurečka připravoval na svůj životní sen, druhou nejvyšší horu světa.
K2 (Pákistán), kam se vypravil po boku naší nejlepší vysokohorské lezkyně Kláry Kolouchové. A jak je pro Petra
typické, v jeho zavazadlech nechyběl ani dron, se kterým v prvním výškovém táboře stanovil nový světový
rekord v létání ve vysoké nadmořské výšce. Po K2 následoval další z Petrových vysokých letů, a to na nejvyšší
hoře Afriky, Kilimandžáru. Povídání, u kterého se účastníci nejen pobavili, ale i poučili, byla jedna velká
multimediální show.
Cestovatelské středy: Jindřich Böhm – Tajemství potopení trajektu Estonia
Datum: 16. 8. 2017
Večery na lodi Tajemství každou srpnovou středu večer, přednáška zajímavých lidí s cestopisným podtextem.
Hledal vrak letadla Antoina de Saint-Exupéryho. Potápí se za polárním kruhem, viděl i vrak parníku Wilhelm
Gustloff – na jehož palubě zahynulo šestkrát víc lidí než na Titaniku. Hloubkový potápěč, který se dvakrát
potopil k trajektu Estonia a svými snímky nafotil stopy výbuchu vedoucího k potopení lodi. Podle něj není
zájem tragédii vyšetřit, tamní vláda se dokonce pokusila vrak zalít betonem. Na českého potápěče byl
následně ve Švédsku vydán zatykač pro porušení zákona.
Tvůrčí dílna na lodi Tajemství Báry Hubené: výroba zvířátek
Datum: 10. 9. 2017
Výroba zvířátek. Kreativní dětská dílna Báry Hubené. Své výrobky si mohou děti odnést domů.

3.

Festivaly

Veggie náplavka – LOVE
Datum: 30. 4. - 1. 5. 2017
Dvoudenní festival nejen veganského jídla a pití tentokrát na téma LÁSKA. Během festivalu se na lodi
Tajemství promítal film VEGAN FIGHTER/OTEVŘI OČI: Nekrváky o zvířatech, jídle a planetě.
Festival publicistiky a nových médií Všemi směry 2017 - Včera, dnes a zítra
Datum: 3. 5. 2017
Festival pořádaný studenty Vyšší odborné školy publicistiky představuje současný svět médií a otevírá
zajímavá témata očima mladé generace. Hosty festivalu jsou tradičně známí čeští novináři, publicisté,
nakladatelé a další mediální odborníci. Jeho cílem je poodhalit návštěvníkům práci ve sdělovacích
prostředcích a zprostředkovat debaty se zajímavými osobnostmi ze světa médií. Ukazujeme, co jsme se na
VOŠP naučili v dílnách audiovizuálních, public relations nebo ve školní redakci.
River food fest
Datum: 12. - 14. 5. 2017
Unikátní projekt, ve kterém se snoubí kvalitní gastronomie s geniem loci místa. Bohatý program nejen pro
děti na lodi: muzeum gastronomie, dřevěná dílna pro děti, čtení pro děti Terezy Víznerové, pohádka Až na
dno mamuta, kino, pohádka O dobrém jídle.
Naše náplavka
Datum: 21. 5. 2017
Festival, jehož cílem bylo představit pouliční umělce z celé republiky i zahraničí, kteří vynikají talentem nejen
v oblasti hudby, ale například i výtvarného umění, recitace, tance nebo něčeho úplně netradičního a současně
zahájit letní sezónu a představit lidem i jiná místa v okolí Vltavy, než jen nejznámější Rašínovo a Hořejší
nábřeží. V rámci akce na lodi probíhal workshop výroby dětských kytar pod vedením dílny Báry a Pepy
Hubených.
Moře v komoře: sla(v)nosti Bretaně
Datum: 26. - 27. 5. 2017
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:
pátek: Zahajovací koncert a tancovačka Ossian, Bára Ciprová & Martin Vejvoda
sobota: Přes den celodenní námořní pididílna pro rodiče & děti na Smíchovské náplavce, odpoledne piknik s
tancovačkou, večer muzika a mejdan až do noci.
9:00 Celodenní námořní pididílna pro rodiče & děti. Vyrobte si vlastní moře, postavte maják a naučte se pár
veselých tanců.
16:00 - 19:00 Fest-deiz aneb odpolední tancovačka s piknikem. Co si v košíku donesete, to si sníte. Hrají Mr.
Fruits, Yanyk a Bára Ciprová & Martin Vejvoda.
19:00 bretonská tancovačka na lodi: Ossian, Mr. Fruits, ba.fnu
Dětský KomiksFEST
Datum: 11. 6. 2017
Program a kreativní dílny pro děti.
Program osobně zahájil Petr Sís.
1) workshop k novému číslu časopisu RAKETA na téma „POD HLADINOU“
2) Vystřihni si vystřihovánky s KÁJOU & FILIPEM — lodě, vznášedla i postavy známého komiksu Tomáše
Chluda
3) PRAGUE POST — pošlete do světa pohlednici z Prahy! Výtvarná dílna s Míšou Kukovičovou, ilustrátorkou
knihy „To je Praha“ (Baobab)

4) „PROČ OBRAZY NEPOTŘEBUJÍ NÁZVY“ — vytvořte si vlastní knížku s kamarády Jirkou Frantou & Ondřejem
Horákem
5) TRPASLIČÍ DÍLNA — vyrobte si vlastního trpaslíka pod vedením zkušeného komiksového houbaře Karla
Jerie
6) malování na obličej, plackovací stroj a každou hodinu soutěže o dětské knihy
Festival ARENA
Datum: 14. - 18. 6. 2017
První ročník festivalu Divadla bratří Formanů, více informací níže.
OKOfest vol. 1: Na stejné vlně
Datum: 8. 7. 2017
OKO – mobilní komunitní centrum
Pražané si mohly vyzkoušet, jak se cítí schizofrenik
Na pražské Náplavce odstartovala série akcí s cílem destigmatizace duševně nemocných. Na speciálním
trenažéru si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak se cítí člověk se schizofrenií. Proběhla také vernisáž výstavy děl
výtvarníků s duševním onemocněním. Zahrál oceňovaný Kittchen, se slam poetry vystoupil Bio Masha. Děti
si mohly vyzkoušet animační dílnu.
Akce obsadila dvě lodě na pražské Náplavce – Avoid Gallery hostila výstavu třiceti velkoformátových obrazů,
na lodi Tajemství bylo divadlo a slam poetry.
Celá akce měla za cíl propojit světy duševně nemocných a těch (zatím) zdravých. „Přiznat, že mi není psychicky
dobře, se v české společnosti stále nenosí. To stigma, které na duševních nemocech leží, způsobuje mimo jiné
to, že lidé odkládají návštěvu lékaře a jejich nemoc se zbytečně zhorší,“ říká psychiatr Radkin Honzák, který
přispěl přednáškou s názvem „Jak se nezbláznit.“
Akci pořádala společnost Art Movement, která se tématu destigmatizace věnuje dlouhodobě. Záštitu měl
radní pro kulturu Prahy 2 ing. Jaroslav Šolc a Fokus, nejdéle fungující nezisková organizace na pomoc duševně
nemocným.
Program OKOfest, vol. 1 - Na stejné vlně
12:00 – 14:00_____animační dílna s www.freecinema.cz
Téma: Kdo jsme?
15:00___________Pinocchio (divadlo Toy Machine)_na náplavce před Lodí tajemství
Někdy se může splnit i ten nejnesplnitelnější sen. Ale cesta k němu bývá delší než Pinocchiův nos.
délka 40 minut, pro děti od 3 let
15:00___________Paralelní životy (projekce filmu s diskusí)
Dokumentární, Česko, 52 minut
Film o lidskosti a naději se zabývá problematikou lidí s duševním onemocněním a ukazuje, jak se s nelehkým
tématem vyrovnali v jiných evropských zemích.
16:30___________Richard Müller: Nepoznaný (projekce filmu)
Životopisný/Dokumentární film, Slovensko, 90 minut
Intimní portrét výrazné autorské osobnosti a jejího boje s neléčeným – a konzumací drog akcelerovaným –
psychickým onemocněním: maniodepresí.
20:00___________Psycho Reloaded (divadlo Buchty a Loutky)
„Matko, cos to provedla?“
Na motivy slavného hororu loutkové divadlo. Poklona dobrému filmu, poklona špatnému humoru, poklona
loutkové tradici. Tolik poklon, až mrazí v zádech.
délka 60 minut
LowCost Race
Datum: 4. - 5. 8. 2017
Úderem poledne odstartovala 5. 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

YALA YALA fest
Datum: 12: 8. 2017
Jídlo, DJ’s, performance
LowCost Race - finále
Datum: 15. 8. 2017
Finále závodu LowCost Race, kterého se účastnila téměř stovka dvojic.
Startup Boat Night
Datum: 22. 8. 2017
Setkání a prezentace úspěšných i neúspěšných starupových projektů.
Veggie Náplavka
Datum: 10. 9. 2017
Máme pro vás 5. ročník největšího setkání zdravého a etického životního stylu - Veggie Náplavky, tentokrát s
podtitulem HOPE.

4.

Koncerty, tančírny

Čilagi + Trio Romano
Datum: 13. 5. 2017
Gypsy night na Vltavě. Vokální soubor (výhradně ženský) tvoří desítka zpěvaček. Zaměřen je primárně na
romské lidové písně (klasické i moderní), ovšem aktuální repertoár je obohacen také balkánskými hity.
Společně s romskou kapelou Trio Romano tvoří unikátní spojení, kdy romské písně zpívají „gádžovky“ a
doprovází je špičkoví romští hudebníci. V rámci doprovodného programu na River Food Festivalu.
Jitka Malczyk & Kieren Alexander
Datum: 14. 5. 2017
Francouzský balfolk k tanci i poslechu, hudební ochutnávka na festival Mořevkomoře: sla(v)nosti Bretaně
(26.-27.5.). V rámci doprovodného programu na River Food Festivalu.
Dum Doobie Doobie Band (s plavbou)
Datum: 17. 5. 2017
Koncert & tančírna na vlnách doo-wopu.
Tropical Boats
Datum: 23. 6. 2017
Koncert s prvky Latin Afro Beats, Carnival Vibes, Tropical Bass
Diktuje: MR.TROPICALISTA y DJ ROMARIO
Live Jam: HADASH (saxofon)
Flamenkeria: Fiesta Flamenca
Datum: 24. 6. 2017
Temperamentní rytmy španělské hudby, efektní tanec, puntíkované sukně se smrští volánů a klapání
kastanět – nemusíte jet až na jih Španělska, abyste toto všechno zažili na vlastní kůži.
Nezbytnou součásti fiesty bylo vystoupení studentek všech pokročilosti, které se ve Flamenkerii učí pod
vedením španělských lektorů.
Začátek vystoupení v 18:30.
Pak se party nesla v duchu španělských a latino tanečních melodií.
Taneční parket rozpohyboval DJ Clara Bailar.

Good Bye Music’s Cool
Datum: 27. 6. 2017
Doprovázen sonickým třeskem přetlakovaných trubek, rozehrátých na 196° BPM, vystartoval J.J. Big Band na
magnetické vlně z náplavky směrem k Orionu. Tam nechal zaznít úvodní téma Star Wars, aby se vzápětí
ponořil až na dno úvah o tom, How Deep Is Your Love. Během dalších okamžiků udeřila do slunečními větry
ošlehaného trupu lodi Tajemství kosmická smršť funku o síle 105 dB, která s sebou přinesla i zásadní změnu
mikroklimatu na palubě. Teplota vyletěla prudce vzhůru a zorničky se rozšířily při pohledu na to, jak si pět
saxofonů s beztížnou lehkost&i acute; pohrávalo se supertěžkými materiály dovezenými během poslední
mise astronautů, kteří si familiérně říkají Big Phat Band. Následoval extraterestriální prožitek se skladbami
autorů, kteří na Zemi buďto působí (Jan Karez, Bruno Mars) a nebo se rozhodli k návratu na rodné planety
(Ray Charles, Michael Jackson). Před finálním přiblížením na přistání bylo třeba naposledy volat Houston...
Whitney Houston a pak už trombony naplno otevřely wasserklapky, aby zpomalily sestup k základně na
Výtoni.
Swing na lodi Tajemství
Datum: 29. 6. 2017
Taneční swingová plavba po Vltavě.
All Star band : MELODY BOYS
Dance Diva : YAZZ
Dj LOUIE PRIMA ( Berlin )
Dj SACHA DIEU( London )
Dj MACKIE MESSER ( Praha )
Charleston : ZIG ZAG TAP & SWING www.swingnalodi.cz. Ve 22:00 vyplouváme!
Bengas na lodi Tajemství
Datum: 30. 6. 2017
Legendární rómská super skupina BENGAS znovu hezky spolu na jednom koncertním pódiu. Kamarádi a
rodina mají být pohromadě. Kapela vystoupila v původní sestavě a v nejlepší koncertní kondici celé kariéry.
Koncertovali na velkých festivalech po celém světě v New Yorku, v Londýně nebo v Paříži. Mnohokrát zazářili
na pódiu s milovanými GYPSY KINGS nebo se zbožňovanou Hanou Hegerovou. Odehráli stovky klubových
koncertů napříč Evropou. Roztočili to v Miláně, Vídni nebo v Berlíně. Všude tančili úplně všichni. Pěkně v
jednom kole. ČISTÁ RADOST ZE ŽIVOTA!
Tentokrát rozhoupali největší divadelní loď na Vltavě, téměř stometrovou loď Tajemství. BENGAS (česky čerti)
to roztočili tak, jak je všichni známe. Koncertní show vyšperkovaná největšími romskými hitovkami všech dob.
Kapela nenechala nic na náhodu. Vše bylo pečlivě připravené do posledního detailu. Jako vzácný host večera
to před koncertem rozzářila hvězda Rádia 1, vyhlášený sympaťák DJ GADJO.CZ. Sedět tam nevydržel nikdo.
Celá loď byla vzhůru nohama. JAKO KDYŽ SE ČERTI ŽENÍ!
Ethno party na lodi Tajemství
Datum: 14. 7. 2017
Na tomto večírku se zpívalo hned v několika jazycích (romsky, srbsky, česky, slovensky, polsky atd). Na pódiu
se představilo dohromady více než deset interpretů!
Ženské vokální uskupení ČILAGI, které zpívá výhradně romské písně a ROMBA – v současné době sestava,
která patří mezi velmi populární skupiny v Čechách a na Slovensku. A co si pod tím představit? Kdo má rád
lidovky, popřípadě moderní songy v netradičních úpravách, ten si rozhodně přišel na své.
TOGO + koncert Bároty
Datum: 25. 7. 2017
Věhlasný koloniální přístav na Výtoni! Právě z něj, jak Tyjátr přísně vědecky zdokumentoval, druhé léto po
vniku ČSR vyrazila dobrodružná výprava do východní Afriky - kolonizovat ve jménu TGM. Vypluli jsme z Výtoně
po jejich stopách - místo paluby Legie paluba lodi Tajemství, místo Toga první pražský jez!

Tropical Boats
Datum: 30. 7. 2017
Koncert s prvky Latin Afro Beats, Carnival Vibes, Tropical Bass
Diktuje: MR.TROPICALISTA y DJ ROMARIO
Listeners (USA) & Laser Viking (CZ)
Datum: 31. 7. 2017
Kapelu Listener se podařilo na poslední chvilku odchytnout na jejich právě probíhajícím turné, a tak se již
potřetí představili pražskému publiku, tentokrát na vodě a za hudební podpory rock’n’rollového písničkáře
Laser Viking.
Love Song Orchestra & DJ Gadjo + El Checo
Datum: 3. 8. 2017
Tullamore D.E.W. uvádí - Balkánská fiesta na lodi.
První ze čtyř tanečních prázdninových večírků na lodi Tajemství.
DJ Hlava
Datum: 8. 8. 2017
Večerní posezení za hudebního doprovodu DJ Hlavy.
BTnJ koncert
Datum: 10. 8. 2017
Kapela BTnJ hraje německou dechovku s prvky anglického golfu.
Summer Render-vous
Datum: 11. 8. 2017
Tomáš Mach na housle a Hiroko Matsumoto (JAP) na piano + zpěv.
Circus Problem & DJ Gadjo + El Checo
Datum: 14. 8. 2017
Tullamore D.E.W. uvádí - Balkánská fiesta na lodi.
Druhý ze čtyř tanečních prázdninových večírků na lodi Tajemství.
Love Song Orchestra & DJ Gadjo + El Checo
Datum: 24. 8. 2017
Tullamore D.E.W. uvádí - Balkánská fiesta na lodi.
Třetí ze čtyř tanečních prázdninových večírků na lodi Tajemství.
Circus Brothers & DJ Gadjo + El Checo
Datum: 29. 8. 2017
Tullamore D.E.W. uvádí - Balkánská fiesta na lodi.
Poslední ze série tanečních prázdninových večírků na lodi Tajemství.
Beseda s Mjúzičkou na americkú nótu / Cimbálová muzika
Datum: 30. 8. 2017
Rozloučení MUZIČKY před odletem do USA. Zpěv a tanec u cimbálu.
Tančírna s Lufik bandem
Datum: 4. 9. 2017
Babí léto si zaslouží pořádnou tancovačku a kde jinde než na lodi Tajemství! Skvělý taneční večer s romskou
kapelou Lufik band Neratovice. Těší se na vás Pavel Bodor a přátelé.

Faarao &The Spermbankers (CZ/FIN/NL)
Datum: 6. 9. 2017
Garage-psyché-gospel trio z Prahy, které hraje okolo České republiky již více než 6 let. Organizovali už třikrát
svůj vlastní Spermfest. Kombinace materiálna a spirituality, venkovského garážového nářezu s heavy
psychadelickým, unikátním undergroundem!
Jazz Kiss Soul
Datum: 8. 9. 2017
Soulová a gospelová zpěvačka Simona Tomisc s „černým hlasem“ žijící 30 let v Bavorsku potkává báječné
české jazzmany z celé republiky a ti to na lodi pořádně roztočí!
Přijďte si poslechnout songy světového repertoáru, jazzové balady, soulové divočinky, trochu gospelu a
skvělá sóla zkušených muzikantů.
Helping is Progressive - Benefiční koncert
Datum: 9. 9. 2017
Benefiční koncert na podporu neziskové organizace PROGRESSIVE ops. Obecně prospěšná společnost
PROGRESSIVE je nestátní nezisková organizace, která reaguje pružně a adekvátně na potřeby současné
společnosti s důrazem na děti, mládež a mladé dospělé. Již od svého vzniku se organizace zaměřovala na
specifickou protidrogovou prevenci, především na harm reduction programy. Mezi hlavní cíle organizace
patří prevence HIV/AIDS, ochrana veřejného zdraví a poskytování odborného poradenství v oblasti závislostí.
Pracuje nejen s lidmi, kteří již návykové látky užívají, ale také s rodinnými příslušníky, partnery, přáteli těchto
osob. Realizuje se rovněž na poli primárně preventivních aktivit.
Voyage Back to Music’s Cool
Datum: 20. 9. 2018
Doprovázen sonickým třeskem přetlakovaných trubek, rozehrátých na 196° BPM, vystartuje ve sředu 20. září
v půl osmé večer J.J. Big Band na magnetické vlně swingu z náplavky směrem k Orionu. Tam nechá zaznít
úvodní téma Star Wars, aby se vzápětí ponořil až na dno úvah o tom, How Deep Is Your Love. Během dalších
okamžiků udeří do slunečními větry ošlehaného trupu lodi Tajemství kosmická smršť funku o předpokládané
síle 105 dB, která s sebou přinese i zásadní změnu mikroklimatu na palubě. Teplota vyletí prudce vzhůru a
zorničky se rozšíří při pohledu na to, jak s i pět saxofonů s beztížnou lehkostí pohrává se supertěžkými mat
eriály dovezenými během poslední mise astronautů, kteří si familiérně říkají Big Phat Band. Následovat bude
extraterestriální prožitek se skladbami autorů, kteří na Zemi buďto působí (Jan Karez, Bruno Mars) a nebo se
rozhodli k návratu na rodné planety (Ray Charles, Michael Jackson). Před finálním přiblížením na přistání bude
třeba naposledy volat Houston… Whitney Houston a pak už trombony naplno otevřou wasserklapky, aby
zpomalily sestup k základně na Výtoni.
Povzbuzen grandiózním úspěchem svého červnového představení i tentokrát opět nastoupí a vystoupí
elegantní hudební žonglér – vynikající francouzský jazzový a soulový zpěvák a skladatel Hermes Karel a
excentrická violoncellistka a zpěvačka v jedné osobě Judita Škodová. No a pokud se podaří navázat spojení,
zazní v podání Věry Špinarové opět píseň „A nedá se zapomenout…
DownLoud
Datum: 21. 9. 2017
Koncert šestičlenného tělesa seskupeného kolem zpěvačky a autorky písní Zuzany Kropáčové. Kapela se
skládá ze zajímavých hudebníků, působících již dlouho na české hudební scéně. Jejich hudba prochází napříč
různými hudebními žánry od popu přes elektroniku, folk až po psychadelic groove. Kapela letos vydala album
Better Than Worse a plynule tak navazuje na předcházející tvorbu Zuzany Kropáčové s kapelou SOIL.
Love Song Orchestra & DJ Gadjo + El Checo
Datum: 26. 9. 2017
Tullamore D.E.W. uvádí - Balkánská fiesta na lodi.
Pro velký úspěch jsme se rozhodli přidat páté pokračování tanečních prázdninových večírků na lodi Tajemství.

Rainbow Gospel Choir
Datum: 4. 10. 2017
Pražský gospelový sbor po letech vydává své druhé CD a chystá se ho pokřtít na Lodi Tajemství.
Název CD "Get on board" nás jednoznačně vyzývá k nalodění a poslechu energické gospelové muziky.

5.

Pronájmy, komerční akce a ostatní

10. narozeniny Fullface Productions
Datum: 4. 5. 2017
Video-produkce Fullface Productions letos slaví 10. narozeniny. 4.5. vypluli zpět proti proudu času a
připomněli si nejzásadnější kousky z první dekády jejich tvorby. Snowboarding na Aljašce, lyžování v Japonsku,
Rallye Dakar, horská kola v Kanadě, Indonésii, nebo v Maroku. To jsou jen některá z témat, kterým se za tu
dobu věnovali a ke kterým se v průběhu rekapitulačního večera vrátili! Soukromá oslava s plavbou a
afterparty.
15. narozeniny Jules a Jim
Datum: 9. 5. 2017
Organizace Jules a Jim, z. s. oslavila 15. narozeniny. V průběhu večera se zpívalo a tančilo na živou hudbu,
kochalo se světelnou show, odhalovalo tajemství 15. narozenin pomocí celovečerní hry.
Oslava 10 let Českého institutu biosyntézy
Datum: 9. 6. 2017
„V pátek 9. června jsme radostně a důstojně oslavili 10 let od založení Českého institutu biosyntézy. Všem
přítomným ještě jednou děkujeme za krásné setkání. Během plavby nás přes video pozdravili David a Silvie
Boadella, poslechli jsme si živý koncert uskupení našich přátel Ukulele Orchestra of Eternal Sunshine,
proběhlo slavnostní předání diplomů absolventkám a absolventům výcviku v biosyntéze a na závěr jsme se
pohupovali do rytmů kapely The Landscapes.“
15. výročí folklorního souboru Šarvanci
Datum: 10. 6. 2017
Folklórní soubor Šarvanci vznikl na počátku roku 2002 jako občanské sdružení. Jeho členy jsou mladí zájemci
o slovenský folklór, kteří žijí v Praze, nebo je do Prahy přivedly jejich povinnosti. Lze mezi nimi najít jak
Slováky, tak Moravany a Čechy, kterým slovenská lidová kultura učarovala. Protože si tanečníci, zpěvačky a
muzikanti přinesli s sebou zkušenosti z jiných souborů a v začátku pomohli přátelé ze Slovenska, mohl v krátké
době začít soubor vystupovat před publikem.
Skautské vyplutí
Datum: 3. 9. 2017
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.
Hanspaulka pluje
Datum: 11. 9. 2017
Známé hanspaulské kapely na vlnách Vltavy.
Uzavřená afterparty TEDxYouth@Prague , téma HRA/NA
Datum: 14. 9. 2017
Setkání po konferenci Tedex.
V průběhu sezóny 2017 byla loď Tajemství pronajímána k dalším soukromým účelům typu firemních oslav,
narozeninových oslav, setkání ad.

II. Festival ARENA

Datum: 14. - 18. 6. 2017
Divadlo Bratří Formanů zakládá nový festival na začátku léta ARENA 2017.
První ročník nového festivalu zahájí česká premiéra Forman Brothers Wild West Show – DEADTOWN. Vedle
zcela nového projektu DEADTOWN Divadla Bratří Formanů uvidí návštěvníci festivalu ARENA od 14. do 18.
června v prostoru Smíchovské náplavky u železničního mostu též další rodinná představení z produkce
Divadla Bratří Formanů. Jsou to Aladin, výtvarné představení Matěje Formana uvedené na lodi Tajemství, a
JURI – kosmonaut – o výletu do vesmíru s italským klaunem ze speciální základny postavené na břehu Vltavy
v režii Petra Formana. Kromě divadelních představení nabídne festival i množství koncertů na souši i na lodi,
tančírnu, dílny pro děti a především dostatek příležitostí k relaxaci v originálním prostoru na břehu řeky
vytvořeném výtvarníky spojenými s poetikou a tvorbou Divadla Bratří Formanů.
Poděkování patří všem partnerům, bez jejichž pomoci by nebylo možné festival realizovat.
Festival vznikl při příležitosti prvního uvedení nového představení Divadla Bratří Formanů v České republice
pojmenovaného DEADTOWN. Cílem festivalu je vytvořit další prostor v centru Prahy, který mohou návštěvníci
využít ke kulturním zážitkům i k relaxaci. Festival se neopírá pouze o jeden svět nebo žánr. Vedle tzv. „nového
cirkusu“, který díky své atraktivitě zůstane i v dalších ročnících jedním z hlavních pilířů dramaturgie festivalu,
si dává za cíl představit publiku i jiné formy divadla, které odpovídají posunu doby a vzniku nových médií,
potřebám tvůrců mladé generace i nárokům publika.
Každý festivalový den nabídne návštěvníkům nejenom divadelní představení, ale i množství koncertů na souši
i na lodi, tančírnu, dílny pro děti a především dostatek příležitostí k relaxaci v originálním prostoru na břehu
řeky. Zkrátka přijďte si odpočinout, dobře se najíst, pobavit a zabavit od 14. do 18. června 2017 na
Smíchovskou náplavku u železničního mostu. Děti rozhodně nenechávejte doma, z pestrobarevné ARENY
budou nadšené a stoprocentně se nebudou nudit. ARENA Divadla Bratří Formanů se poprvé probudí k životu
ve středu 14. června 2017 v 16.00 hodin.
Program
STŘEDA 14.6.2017
16:00 Otevření ARENY včetně Přístavu
17:00 DJ PAM/horní paluba lodi Tajemství
18:00 Zahájení festivalu
19:00 Deadtown / SALOON
19:00 Aladin / Loď Tajemství
19:00 JURI - kosmonaut / Planetárium
20:30 Koncert kapely Deadtown + hosté / Loď Tajemství
ČTVRTEK 15.6.2017
15:00 Otevření ARENY včetně Přístavu
16:00 JURI - kosmonaut / Planetárium
17:00 Aladin / Loď Tajemství
19:00 JURI - kosmonaut / Planetárium
20:00 Deadtown / SALOON
21:00 Koncert Mario Bihari
22:00 Koncert Cirkus Brothers a DJ Gadjo a Mario Bihari / Loď Tajemství - plavba
PÁTEK 16.6.2017
15:00 Otevření ARENY včetně Přístavu
16:00 JURI - kosmonaut / Planetárium
17:00 DJ PartneR / horní paluba Lodi Tajemství
18:00 Aladin / Loď Tajemství
19:00 JURI - kosmonaut / Planetárium
20:00 Deadtown / SALOON

22:00 Koncert The Prostitutes / Loď Tajemství
SOBOTA 17.6.2017
10-12:00 Dřevěná dílna Báry a Pepy Hubených
11:00 Aladin / Loď Tajemství
12:00 DJ Hlava / horní paluba Lodi Tajemství
12-14:00 Dřevěná dílna Báry a Pepy Hubených
14:00 JURI - kosmonaut / Planetárium
17:00 JURI - kosmonaut / Planetárium
17:00 Jeníček a Mařenka / HD Karlín
18:00 Deadtown / SALOON
20:30 Koncert ORCHESTRoj
NEDĚLE 18.6.2017
10-14:00 Dřevěná dílna Báry a Pepy Hubených
11:00 Jeníček a Mařenka / HD Karlín
14:00 JURI - kosmonaut / Planetárium
16:00 Aladin / Loď Tajemství
18:00 JURI - kosmonaut / Planetárium

III. Představení DBF
DEADTOWN

Reprízování:
Sénart (Francie): 7., 8., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17. a 18. 3. 2017
Mairieux (Francie): 2., 3., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13. a 14. 5. 2017
Marchin (Belgie): 23., 24., 25., 26. a 28. 5. 2017
Praha (ČR): 9., 10., 14., 15., 16., 17., 20., 21., 23., 25., 27., 28., 29. a 30. 6. 2017
Antverpy (Belgie): 18., 19., 21., 22., 23., 25., 26., 28., 29. a 30. 7. 2018, 1., 2., 4., 5. a 6. 8. 2017
Andria (Itálie): 3., 4., 5., 6. a 7. 9. 2017
Paříž (Francie): 19., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 29., a 30. 9., 1., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 14. a 15. 10. 2017
Silkeborg (Dánsko): 10., 11. a 12. 11. 2017
Bourges (Francie): 21., 22., 24., 25., 26., 28., 29. a 30. 11. 2017
Colombes (Francie): 8., 9., 10. a 12. 12. 2017
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:
Litomyšl: 20. a 21. 4. 2017 (3x)
Praha: 14., 15., 16., 17. a 18. 6. 2017, 16. 9. 2017 (2x)
Bolfánek u Chudenic: 6., 7., 8. (2x) a 9. 7. 2017
Kuks: 11. - 13. 8. 2017 (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: 7+
Délka představení: 60 minut

IV. Výstava Imaginárium
Datum:
Litomyšl - Regionální muzeum: 5. 2. - 3. 9. 2017
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy: 17. 9. 2017 - 11. 2. 2018
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.

