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Prokletí rodu Gordonů
Interaktivní loutkový detektivní příběh.
Hlavní hrdina se po letech vrací na rodinné panství, aby rozluštil sérii
podivuhodných úmrtí, která se na zámku stala. Postupně se střetává se
všemi jeho obyvateli i nedůvěřivým komisařem, který má na starosti
vyšetřování. Děj má pevný začátek i konec, ale průběh představení je
proměnlivý, podle toho, pro jakou variantu se diváci na inkriminovaných
místech rozhodnou. Ti jsou několikrát během inscenace vyzvání, aby (na
základě indicií, které mají) hlasovali, jak bude hra pokračovat. Teoreticky
je tedy možné vidět několikrát lehce odlišný příběh.
Představení bylo realizováno v rámci samostatných magisterských projektů
KALD DAMU, jako absolventský výstup Martina Cikána a Jana Strýčka,
kteří se ve svých magisterských pracích zaměřují na virtuální herní svět
vs. svět divadelní hry, resp. na tvorbu loutkových představení pro
(ne)dětského diváka.
...

Projekt vznikl s laskavou podporou:
hudba:
režie:
scénografie:

Hlavního města Praha a MKČR
Pavel Hrala
Štěpán Krtička
Alžběta Uhlíková
Mikoláš Zika

hrají:

Jan Strýček
Martin Cikán
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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
+420 724 006 503
sara.pospisilova (at) damuza.cz
Zuzana Cajtlerová
produkce, zájezdy inscenací Kar, Batosnění, Moment!
+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
n.pojer (at) gmail.com
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