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Vernisáž
Není to jen hra o konzumní společností
a konformismu.
Je to rodinná show o třech postavách, z nichž jedna je "opravdový kamarád",
anebo duchovní cvičení na téma jak přestát banální rétoriku lidí, kteří
jsou zaujatí sami sebou a neustálé kladou imperativní otázky. Není to jen
hra o konzumní společností a konformismu.
Hra vážná svou zábavností a zábavná svou vážností. Je jaký-si dialogický opus
o tom, jak člověk je a není spokojen s tím jak je a není " zásoben. Někdo
je přeplněn materiálním, jiný – duchovným nábytkem. Někdo má
a někdo je. Jsou „architekti“, kteří dokáží vyžít podle " módních" žurnálů
každý metr naší intimity, aniž by tušili, že člověk si vystačí třebas jen
s postelí a střechou proti dešti. Ještě hůř – snaží se rozbít naše nosné
zdi, aby postavili na jejích místa koktejlová brčka.
...

Projekt vznikl s laskavou podporou:

Hlavního města Praha a MKČR

režie:

Nikolaj Penev

hrají:

Barbora Poláková
Marek Dalecký
Roman Štabrňák
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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
Dan Brátka
PR, propagace
+420 731 411 025
press (at) damuza.cz
Jan Bubal
technika, logistika
+420 604 878 918
bubal (at) damuza.cz
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