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Fekete Seretlek a Studio
DAMÚZA: Kar
divadlo objektů & koncert na motivy Anny Kareniny
Během smuteční večeře, během cinkání skleniček a klidného doprovodu
smuteční kapely, se místo klidného rozloučení začnou odehrávat střípky
ze života minulé osoby. Ta skrz náhodné pohyby číšníka, skrz nenápadné
kombinace hudby, slov a předmětů, ožívá, tak jako ožívá i představivost
hostů. Ti se opojení vínem začnou vžívat do minulosti, až se nakonec
sami stanou postavami příběhu o Anně Karenině.
Kabaret ruského realismu staví a nastoluje dramaturgii živou, živočišnou,
autorsky zpracovanou hudbou, postavenou na základě ruských tradic.
Harmonika, perkuse, housle, cello, basa a pěti hlas provede
metamorfózu hudby a divadla, kabaretu a intimních scén pohyblivých
předmětů. Rytmika stoupá do poslední chvíle, ve které se (před dveřmi
smrti) najednou divák a herec octnou opět na začátku - u stolu se
skleničkou vína v ruce.
Koprodukce: Palác Akropolis (CZ) a KD Matita (SLO)
Napsali o nás:
Divadelní noviny, 31. 5. 2017 „Opět je kladen veliký důraz na rozpohybování
nerozpohybovatelného, na komiku, která tímto vzniká, na překvapivost
a uhrančivost zdá se nevyčerpatelné imaginaci tvůrců. A opět je to
energická a neuvěřitelně zábavná inscenace, takže ani není divu, že byla
nominována na Cenu Divadelních novin za sezonu 2015/2016 v kategorii
Loutkové a výtvarné divadlo.“ ¨- Dominik Melichar
http://www.divadelni-noviny.cz/ostravska-tovarna-na-sny-no-1
Kulturní deník ostravan.cz, 31. 5. 2017 „Následuje něco málo přes hodinu
trvající doslovná smršť hudebního a divadelního mistrovství nejvyšších
kvalit. Všichni účinkující střídají hudební, pěvecké a herecké výstupy ve
strhujícím rytmu a tempu. Prolog festivalu Dream Factory nasadil
mimořádně vysokou laťku celému programu.“ - Ladislav Vrchovský
http://www.ostravan.cz/40689/vasnivy-energicky-i-varovny-prolog-dream-factory-byl-tak-zdarily-ze-se-stal-prvnim-vrcholem-festivalu/
...

Projekt vznikl s laskavou podporou:
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hudba:
hrají:
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Kontakt
jak se s námi spojit
Svoje dotazy, připomínky a postřehy nam můžete posílat na:
info(at)damuza.cz
Studio Damúza, o. p. s.
se sídlem Karlova 223/26,
116 65, Praha 1
IČ: 70099715
DIČ: CZ 700 99 715
nejsme plátci DPH
číslo účtu: Fio Banka 2801202795/2010
Studio Damúza, o.p.s., O 1353 vedená u Městského soudu v Praze
Barbora Kalinová - ředitelka o.p.s.
administrativa, granty, provoz
+420 776 777 914
info (at) damuza.cz
Sára Pospíšilová
produkce, zájezdy, fundraising
+420 724 006 503
sara.pospisilova (at) damuza.cz
Zuzana Cajtlerová
produkce, zájezdy inscenací pro batolata a Fekete Seretlek
+420 728 980 795
zuzana.cajtlerova (at) damuza.cz
Eva Matoušová
produkce představení pro školy
produkce, zájezdy inscenace Spal jsem s Marilyn
+420 777 874 760
eva.matousova (at) damuza.cz
Dan Brátka
PR, propagace
+420 731 411 025
press (at) damuza.cz
Jan Bubal
technika, logistika
+420 604 878 918
bubal (at) damuza.cz
Nadan Pojer
produkce
+420 723 923 350
nadan.pojer (at) damuza.cz
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