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Tisková zpráva k připravované premiéře “Přijdu včera”
Premiéra 21.12.2017 v 19:30
V Centru experimentálního divadla se 21. prosince uskuteční letošní druhá
premiéra inscenačního cyklu ProEntree a to na sklepní scéně v Domě Pánu z
Fanalu na Zelném trhu.
Autorská dokumentární pohádka PŘIJDU VČERA je divadlem loutkohereckým,
které provazuje objektové divadlo s loutkami, hereckými vstupy a
improvizovanými sekvencemi, vtahuje tak diváka do světa dávno zasutých
vzpomínek a situací.
Trio Tereza Volánková, Sára Arnsteinová a Tereza Bartůňková budou mísit
deníkové záznamy se sny a rodinnými legendami, to vše pomocí vizuálně
náročného, ale originálního divadelního tvaru.
Jaké máme vztahy s prarodiči, jak si je pamatujeme, co z nich si neseme v
sobě, co nás poznamenává, co nás nadnáší a životem nese? Autorky samy
deklarují, že nechtějí otevírat žádnou diskusi nad společensky zásadním
tématem, chtějí vytvořit spouštěč vzpomínek a asociací, které by nás mohly
přivézt ke svým prarodičům, třebaže už dávno nejsou mezi námi.
“Mám přání. Ale fakt největší přání. Ještě jednou potkat babičku. Představuju
si to jako dlouhej a úplně stoprocentně živej sen, kdy cítím doteky, vůně,
všechno si pamatuju. A babička se mnou bude mluvit a její slova budou
opravdu její a ne výplod mojí mysli ve stavu spánku. Já teď vlastně můžu bejt
třeba hodinu toho představení s babičkou. A pak každou další reprízu.”
Scénář, režie, dramaturgie, hrají: Tereza Volánková, Sára Arnsteinová
Výprava: Tereza Bartůňková
ProEntree je inscenační cyklus zaměřený na podporu výrazných absolventů
uměleckých oborů vysokých škol. Především se zaměřuje na autorské
inscenační počiny, do kterých tvůrci vstupují s originálním subjektivním pojetím
inscenačního tvaru. To co by jinde mohlo být problémem v zavedeném provozu
divadelní instituce je v našem cyklu základním požadavkem.
Po premiéře 21. 12. budou následovat reprízy 22. 12. v novém roce pak 17. 1.
a 18. 1. vždy od 19:30hod.

