Divadelní fakulta JAMU nabízí předplatné na sezonu 2014-15 ve dvou budovách:
muzikály v DIVADLE NA ORLÍ, činohry ve STUDIU MARTA
ZVONOKOSY

Autoři úspěšného českého muzikálu se inspirovali jedním
z nejpopulárnějších humoristických románů – Zvonokosy francouzského
autora Gabriela Chevalliera, nejveselejší knihou roku 1934. Dílo dodnes
„Knihovnu stavět nebudeme, ještě by nám lidi začali patří mezi nejbrilantnější lechtivé satiry, zobrazující provinciální
číst! Postavíme pisoár.“
maloměstské mravy, pokrytectví a přetvářku. Děj kroniky malého
muzikál městečka v jihofrancouzském Beaujolais se točí kolem bizarní snahy
o vybudování obecního pisoáru.
hudební nastudování: Tomáš Küfhaber
režie: Sylva Talpová
Řada písní, z nichž se mnohé staly známými hity, s patřičnou nadsázkou
vystihuje praktiky a neduhy, které jsou nadčasové a můžeme se s nimi
setkat v každé době, neboť lidské povahy se s časem příliš nemění...
Premiéra: 14. září 2014
DIVADLO NA ORLÍ Tichošlápky, prospěcháře, závistivce a kariéristy potkáváme v panoptiku
lidských typů i dnes.
Petr Markov, Jindřich Brabec

Muzikál z pera známého amerického skladatele Stephena Sondheima,
který mimo jiné proslul jako textař legendární Bernsteinovy West Side
Story, se dočkal svého první uvedení na Broadwayi v roce 1979. Vypráví
příběh ďábelského holiče Sweeneyho Todda, který se vrací z vězení zpět
Hugh Wheeler, Stephen Sondheim
do Londýna poté, co byl nespravedlivě odsouzen. Netouží po ničem jiném
než po kruté pomstě. Zákazníci jeho holičského salónu se začnou záhadně
„Další pán na holení“
ztrácet a masové koláčky Toddovy společnice paní Lovettové najednou
muzikálový thriller chutnají masem, které doteď v Londýně nikdo nejedl...
hudební nastudování: Dada Klementová
Čeští diváci se s tímto hororovým muzikálem mohli setkat poprvé
režie: Hana Mikolášková
prostřednictvím stejnojmenného filmu Tima Burtona z roku 2007. V režii
Hany Mikoláškové se tak brněnské muzikálové publikum dočká tohoto
skvostu hudebního divadla poprvé v českém jazyce!
Česká premiéra: 12. prosince 2014

SWEENEY TODD: Ďábelský holič
z Fleet Street

DIVADLO NA ORLÍ

NA DNO
Pavel Drábek, Ondřej Kyas
„Je to drama? Je to hudba? Je to radost?
Je to show? Je to výkřik? Je to zhýralost?
Je to tyátr? Je to dost?“
hudební nastudování: Ondřej Kyas
režie: Tomáš Studený

Světová premiéra: 30. ledna 2015

Závěrečné představení se blíží: ubývá času a přibývá nervů.
A navíc všechno kolem se začíná komplikovat… Osm svérázných postav
během zkoušení a příprav propadá tvůrčímu vytržení. Čím více pronikají
do tajů představení, tím hlouběji se jejich role protínají s jejich vlastními
životy. A když ze sebe skutečně vydají vše, co vyjde na povrch? Původní
muzikál napsali kmenoví autoři Ensemblu Opera Diversa (Pickelhering
1607, Dýňový démon ve vegetariánské restauraci, Ponava (Zmizelé řeky),
muzikál Everyman čili Kdokoli) pro tuto inscenaci stálého režiséra souboru.
Muzikál Na dno vznikl na míru absolventskému ročníku a je příběhem
o osudovém přechodu od odkouzlené reality školy, povinnosti a tikající
uzávěrky – k magickému světu muzikálu s nadreálnými příběhy,
vypjatými situacemi a vzněty, které jdou až na dno. Co má cenu, dokud to
není uděláno pořádně?

DIVADLO NA ORLÍ

Pod taktovkou režiséra Lukáše Kopeckého vám studenti 4. ročníku
muzikálového herectví prostřednictvím téměř zapomenutého žánru
Martin Sládeček, Lukáš Kopecký, Mario Buzzi
singšpílu odvypráví příběh života kontroverzního rakouského herce, pěvce
a básníka Emanuela Schikanedera (1751-1812). Ten byl miláčkem davů,
„Mozarte, Papageno a Papagena by na sebe měli jen
které fascinoval svými divokými jevištními nápady, a zároveň buřičem,
tupě zírat a pak začít koktat: pa-papapa-pa-pa.“
který se opakovaně dostával do křížku s mocí a byl proto mnohokrát
donucen změnit své působiště. Není bez zajímavosti, že byl jistý čas také
divadelní schikanederiáda ředitelem brněnské Reduty. I přes 56 libret a 45 dramat, které napsal,
zemřel nakonec v naprosté chudobě.
V unikátní divadelní schikanederiádě s názvem PA-PAPAPA-PA-PA
hudební nastudování: Mario Buzzi
uslyšíte nejen hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, se kterým Schikaneder
režie: Lukáš Kopecký
spolupracoval, ale především současného brněnského skladatele Maria
Buzziho. Přijďte! Bude to PA-PA-PAPAPA-PA-PArádní!

PA – PAPAPA – PA - PA

Světová premiéra:12. dubna 2015

DIVADLO NA ORLÍ

MOJE VÝCHOVA K HERECTVÍ
Pedagogická poéma K. S. Stanislavského a
J. A. Pitínského
činohra

režie: Jan Antonín Pitínský

Česká premiéra: 8. 9. 2014
STUDIO MARTA

ABSOLUTNÍ ŠTĚSTÍ MOUCHY ANEB
POSLEDNÍ MYSTIFIKACE SALVADORA DALÍ
Oxana Smilková
činohra
režie: Oxana Smilková
Premiéra: 12. 10. 2014
STUDIO MARTA

ČASOPROSTOR
Autorský projekt ateliéru VDN
pohybové divadlo
koncepce a režie: Zoja Mikotová

Premiéra: 30. 11. 2014
STUDIO MARTA

PLÁŇKA
Federico García Lorca

Chcete se stát hercem? Podnikněte cestu peklem. Přihlaste se na
hereckou akademii. Básník herectví Arkadij Nikolajevič Torcov právě
formuje svoji Metodu. Metodu!! O tom budou naše babičky říkat: „To je,
hrome, divadlo!“ A budou mít pravdu. Nehorázné scény z moskevského
divadelního učiliště.
„Až na Veronskou ulici dnes večer padne modrý svit
nemohu má milá svůj plášť v mocném gestu odhodit
nesmím si oči zaclonit až poznám že jsem smutný kat
má milá zkus to pochopit
musím pravdivě prožívat
musím pravdivě prožívat“
(z Písně o pravdivém prožívání)
Konstantin S. Stanislavskij – teoretik a pedagog herectví, velekněz Velké
divadelní reformy. Jeho učebnice Moje výchova k herectví i dnes
pomáhá připravovat herecké adepty od Omsku po Hollywood. Mrštili
jsme s ní na jeviště.
Absolventská inscenace oxanovců o torcovcích. Je nám něco přes dvacet
a učíme se divadlu. Děláme o tom s panem režisérem Pitínským divadlo.
Vše vzniká v prostoru prorockého surrealistického snu Salvadora Dalí,
který se mu zdál v noci jeho sebeupálení. Hlavní tématem snu je
nesmrtelnost tvorby a energie, z níž se formuje duchovní prostor
vesmíru, ve kterém člověk nachází své věčné „Já“. Tvorba jako
nekonečný proces zrození lidstva. Ve scénáři je propojen osobní život
genia Dalí s jeho uměním a láskou. Vyvstávají tak otázky morálního
zákona pro tvůrce. Ve snu se Dalí setkává s různými umělci, kteří
ovlivnili jeho život. Potkává se například s Pablem Picassem,
Dostojevským, Tonino Guerrou a také s postavami z románu Idiot.
Proč Dalí a Dostojevský? Mýtus krásy? Smrti? Co si můžeme myslet
o popravě dnes? Jaké bytosti jsou děti? KDO JSME? Potřebujeme
polidštění? Nebo se obejdeme bez něj?
V režii Zoji Mikotové se představí v týmové autorské inscenaci
studentky 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku magisterského
studia oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící. Jedná se o pohybověvýtvarnou inscenaci, emocionální výpověď, kde znakový jazyk je řečí
i pohybem.
Ateliér Výchovné dramatiky pro Neslyšící uvedl ve studiu Marta od
svého vzniku v roce 1992 řadu inscenací, které slavily úspěch i na
mezinárodních festivalech. Za všechny můžeme jmenovat Capricos,
Genesis, Bajky a sny, Sem tam, Písně, básně, balady a mnoho dalších.
Důležité je také zmínit inscenace pro děti a mládež, které jsou stejně jako
inscenace pro dospělé diváky, určeny jak pro neslyšící, tak i pro slyšící
publikum. Jevištní znakový projev neslyšících herců je pro slyšícího
diváka vizuálním zážitkem, baletem rukou a možností nahlédnout do
duše neslyšícího člověka.
„Která děti má mít, ta je má.“

činohra Mládí, zdraví, práce... i zítra. A potom? Vrůst do samoty, vykřičet přání,

které zanikne v ozvěně... Kam až hodláme zajít, abychom došli naplnění?
… Být matkou, vědět, že kamsi pokračuji. Ale které dítě je to pravé? …
Drásavý příběh španělského dramatika a básníka Federica Garcíi Lorcy
o příliš silné touze, která se ztratila v posedlosti. … Text, který propojuje
dramatické situace, v nichž kypí horká krev, i poetické chvíle naplněné
samotou, touhou a bolestným smutkem.

režie: Gabriela Krečmerová

Premiéra: 14. 12. 2014
STUDIO MARTA

„Ano, mé robátko, říkám já,
jsem po tobě celá bolavá.
A nejvíc pod srdcem, tam, kde se
pohoupáš v první kolébce!
Kdy už, dítě, přijdeš sem?“

ADAM 2.0
Matyáš Dlab, Otto Kauppinen
činohra
režie: Matyáš Dlab

Premiéra: 8. 2. 2015
STUDIO MARTA

Jaké je naše tělo? Skvělé? Nedostačující? Každý jistě někdy přemýšlel
nad možnostmi, které jsou mu kvůli jeho tělesným dispozicím navždy
odejmuty. Z těchto myšlenek vzešlo ve 20. století hnutí tzv.
transhumanismu. Autorská inscenace se chce pokusit o sondu do
myšlenek transhumanistického proudu a porovnat je s realitou všedního
dne. Skrze epizodické části, které se budou věnovat různým
transhumanistickým cílům (nesmrtelnost, zatraktivňování těla, zvyšování
fyzické výkonnosti), se bude skládat obraz lidské snahy překročit
omezení daná vlastním tělem v různých časových epochách.

činohra

Kopanec do zadku může obrátit naruby celý život, ale názorem na vesmír
neotřese. A co válka, zrada, zemětřesení a inkvizice? Ještě, že je tento
svět nejlepší ze všech možných. Uf!
Zběsilé filozofické utkání naivní duše s nelidským světem přeplněným
lidmi. Malé divadlo světa, které o nás před dvěma sty padesáti lety napsal
filozof v bělostných punčocháčích.

STUDIO MARTA

„Račte vyzvat některého cestujícího, aby vám vyprávěl, co ho v životě
potkalo, a najde-li se jeden, který nebude nadávat, že měl mizerný život,
a který si ani jednou neřekl, že je nejnešťastnějším člověkem pod
sluncem, hoďte mě po hlavě do moře.“

CANDIDE ČILI OPTIMISMUS
Voltaire
režie: Zuzana Patráková

Premiéra: 29. 3. 2015

Změna programu na obou scénách vyhrazena.

Předplatné na sezonu 2014-15
Ve dvou budovách!!!

- muzikály v DIVADLE NA ORLÍ
- činohry ve STUDIU MARTA
4 muzikály, 5 činoher a 1 představení Neslyšících

pouze za 800 Kč
Získáte-li tři nové předplatitele, jako odměnu
obdržíte zdarma V.I.P.předplatenku pro 2 osoby!

Předplatné bude v prodeji od 1. 9. 2014
na kase STUDIA MARTA(Bayerova 5)
každé úterý od 16 do 19 hodin
a DIVADLA NA ORLÍ (Orlí 19)
každý čtvrtek od 16 do 19 hodin
www.studiomarta.cz, marta@jamu.cz / www.divadlonaorli.jamu.cz, dno@jamu.cz

