TEATR PLASTIČESKI
A
ČESKÉ CENTRUM V MOSKVĚ
UVÁDÍ PREMIÉRU PŘEDSTAVENÍ MUŽSKÉHO
PLASTICKÉHO DIVADLA

„PROČ JSOU KVĚTINY KRÁSNÉ?“
28. února, v 20:00,
V kulturním centru ZIL, (sál Konstruktor)
Metro Avtozavozskaja, ul. Vostočnaja 4, korp. 1,
Vstup placený, vstupenky na stránkách KC ZIL
http://zilcc.ru/afisha/4181.html
„PROČ JSOU KVĚTINY KRÁSNÉ?“ je nové představení Lary Garri a Jevgenije Věnina na hudbu českého
skladatele Jaroslava Málka vzniklo za partnerské podpory Českého kulturního centra v Moskvě.
Autoři představení se inspirovali poezií Williama Blaka. „Uvidět svět v zrnku písku a oblohu v polním kvítku,
udržet nekonečnost v dlani a věčnost v hodině.“ „Proč jsou květiny krásné?“ je představení mystické, filozofické,
založené na obrazech a pocitech. Člověk proplouvající životem ve své samotě jako v nekonečném vesmíru, jenž
se snaží zachytit nekonečně unikající dojem stability.
Myšlenka představení zní: „umět být tady a teď“. Člověk, který se pohybuje v nekonečném životním prostoru, se
často zamýšlí nad tím, co se děje kolem něj místo aby se soustředil na to, co se děje uvnitř něj. Toto představení
divákům umožňuje pohledět do nitra sebe sama, najít sám sebe a svoji cestu, odhalit vnitřní krásu, harmonii a
květinu v každém člověku. Květinu, která je skutečným životním darem.
Po premiérovém vystoupení v Moskvě se Teatr Plastičeskij vydá se svým představením na turné po České
republice. Představení bude uvedené v Ostravě, Olomouci, Zlíně, ale také na zámku v Holešově a ve
varnsdorfském divadle. Soubor také chystá několik workshopů pro studenty ve Zlíně a v Olomouci.
Program představení a workshopů v ČR
09.03. — Představení v Ostravě http://cooltourova.cz/program/proc-jsou-kvety-krasne/
10.03. — Workshop v Olomouci
11.03. — Představení ve Zlíně
12.03. — Workshop ve Zlíně http://zlin.cz/8439a-moskevsky-soubor-teatrplastycznyj-proc-jsou-kvety-krasne
13.03. — Představení v Olomouci http://vstupenky.olmuart.cz/divadlo-hudby/titledetail/715-proc-jsou-kvetykrasne
15.03. — Představení na zámku Holešov https://www.holesov.info/akce/260-proc-jsou-kvety-krasne-moskevskydivadelni-soubor
17.03. — Představení v divadle Varnsdorf http://divadlo.varnsdorf.cz/cs/predstaveni/proc-jsou-kvetiny-krasne
Hudba - Jaroslav Ejali Málek (živý hudební doprovod představení v Moskvě, host v ČR)
Námět a režie - Lara Garri
Choreografie – Jevgenij Věnin
Světelný design – Jevgenija Kaufman
Asistent světelného designéra – Georgij Novikov
Tanečníci: Roman Mustafin, Ivan Sačakov, Pavel Kosarjev, Artjom Bogučarskij
Přestavení trvá 60 minut, věk 18+
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