Meeting the Odyssey je společenský a umělecký projekt, který v příštích třech letních
sezónách (2014 – 2016) popluje Evropou. Plavby od Baltského moře k moři Středozemnímu se
zúčastní umělci a umělecké organizace z různých evropských zemí.
Na programu budou workshopy a společná divadelní představení. Projekt propojí prvky
Homérovy Odyssey se současnými evropskými tématy a příběhy účastníků v každém z míst, do
nichž loď zavítá. Meeting the Odyssey je však i cesta sama o sobě, jejímž cílem je spojit lidi
prostřednictvím dlouhodobé spolupráce, objevit nové umělecké prostory a kulturní přístupy a
dospět ke vzájemnému obohacení na evropské úrovni.
V Praze se Divadelní Odysea odehraje ve dnech 20. – 30. července 2014.
Diváci budou mít příležitost shlédnout více než 30 představení několika vynikajících tanečních
inscenací, z toho 3 premiéry včetně nové inscenace souboru Lenka Vagnerová & Company v
koprodukci s hannoverským souborem Landerer & Company s názvem SORCERER. Pražská
část programu se bude odehrávat na třech scénách – Divadlo Hybernia, Loď Tajemství Divadla
bratří Formanů a v Cirkusové aréně souboru Sacra Circus v Zítkových sadech, jehož program
bude určen převážně pro děti (umlěci: Sacra Circus, Squadra Sua, Divadlo Minor aj.) Nebude
chybět ani bohatý doprovodný program – koncerty, workshopy, milongy aj.

Co je vlastně naše „Společná Evropa“? Je to snad €uro? Máme vůbec společné území, které
by bylo založeno na sdílené kultuře? Jak si můžeme připomenout naše společné kořeny? V této
souvislosti má projekt za cíl snížit předsudky a na příbězích extrahovaných z každodenních životů
milionů Evropanů sdělovat odpovědi na tyto otázky; stejně jako to bylo v bájích o Odysseovi.

Program Divadelní Odysea Praha
Neděle 20. 7.
16:15 – 17:30 – Slavnostní zahájení projektu
Plavba po Vltavě a setkání s Lodí Tajemství Divadla bratří Formanů
Zahájení Divadelní Odysey - české části projektu Meeting the Odyssey. Lodě zakotví na Výtoni a bude následovat
seznámení se s projektem, jeho kořeny a již proběhlými akcemi, vzpomínkový návrat k projektu Mir Caravan z roku
1988, a další průvodní akce – promítání fimů, živá hudba, živí umělci z několika zemí Evropy aj.
19:15 – Jezdci (Lenka Vagnerová & Company) – Divadlo Hybernia
21:15 – Quilombo (Patricie Poráková) – Loď Tajemství
22:15 – Milonga – Loď Tajemství
Pondělí 21. 7.
19:15 – Jezdci (Lenka Vagnerová & Company) – Divadlo Hybernia
21:15 – Quilombo (Patricie Poráková) – Loď Tajemství
22:15 – Milonga – Loď Tajemství
Úterý 22. 7.
19:15 – Jezdci (Lenka Vagnerová & Company) – Divadlo Hybernia
21:15 – Quilombo (Patricie Poráková) – Loď Tajemství
22:15 – Milonga – Loď Tajemství
Středa 23. 7.
19:15 – SCLAVI/Emigrantova píseň (Farma v jeskyni) – Divadlo Hybernia
21:15 – La Loba (Lenka Vagnerová & Company) – Loď Tajemství
22:15 – Koncert (Jana Vébrová) – Loď Tajemství
Čtvrtek 24. 7.
19:15 – SCLAVI/Emigrantova píseň (Farma v jeskyni) – Divadlo Hybernia
21:15 – La Loba (Lenka Vagnerová & Company) – Loď Tajemství
22:15 – Koncert (Jana Vébrová )– Loď Tajemství
Pátek 25. 7.
19:15 – SCLAVI/Emigrantova píseň (Farma v jeskyni) – Divadlo Hybernia
Sobota 26. 7.
21:15 – Čekání na déšť (Opolski Teatr Lalki i Aktora), Polsko – premiéra – Loď Tajemství
Neděle 27. 7.
21:15 – Čekání na déšť (Opolski Teatr Lalki i Aktora), Polsko – Loď Tajemství
22:15 – Instant Prague (Sestup Odyssea do Hádu), Cada Die Teatro, Itálie – premiéra – Loď Tajemství
Pondělí 28. 7.
19:15 – SORCERER (Lenka Vagnerová & Company) a Landerer & Company, Německo - premiéra – Divadlo Hybernia
21:15 – Čekání na déšť (Opolski Teatr Lalki i Aktora), Polsko – Loď Tajemství
22:15 – Instant Prague (Sestup Odyssea do Hádu), Cada Die Teatro, Itálie – Loď Tajemství

Úterý 29. 7.

19:15 – SORCERER (Lenka Vagnerová & Company) a Landerer & Company, Německo – Divadlo Hybernia
21:15 – Mah Hunt (Lenka Vagnerová & Company) – Loď Tajemství

Středa 30. 7.

19:15 – SORCERER (Lenka Vagnerová & Company) a Landerer & Company, Německo – Divadlo Hybernia
21:15 – Esence tance (ukázky z tvorby vybraných mladých umělců)– Loď Tajemství
22:15 – Závěrečný večírek – Loď Tajemství

ProFitArt spoluorganizátor Meeting the Odyssey
Produkční platforma založená v roce 2012 Šárkou Pavelkovou a Josefem Neufusem, která stála u zrodu
tvůrčího osamostatnění současné přední choreografky a tanečnice - Lenky Vagnerové. Spolupráce ProFitArt a Lenka
Vagnerová & Company se zaměřuje na tvorbu nových uměleckých kreací soudobého tance. Zaměření organizace
je zejména na oblast nezávislého nonverbálního, fyzického a soudobého tanečního divadla. ProFitArt je hlavním
organizátorem pražské Divadelní Odysey.
Od září 2013 začíná Šárka Pavelková spolupracovat s ústředím Českých Center v rámci programu „Lab for
Future“. Z této spolupráce by měl vzejít projekt NET PRO ART, čtyřletý umělecký, vzdělávací, sociální a kulturní
projekt s cílem posílit kapacity vybraných špičkových nezávislých souborů pohybového, nonverbálního a současného tanečního divadla v České republice. Divadelní Odysea by měla být prvním z viditelných kroků projektu.

Umělci
Lenka Vagnerová & Company
Lenka Vagnerová působí jako nezávislá choreografka, taneční pedagog a tanečnice na současné české a
zahraniční taneční scéně. V roce 2012 založila soubor tanečního divadla Lenka Vagnerová & Company produkovaný platformou ProFitArt Šárky Pavelkové.
Existenční otázky, naléhavost témat vztahu člověka ke zvířatům a okolí, hra se skutečností a fantazií jsou
charakteristické pro tvorbu LV&C. Lenka klade důraz na preciznost pohybových kvalit a detailů, využívá sílu a
dynamiku skupiny, hledá fyzické možnosti a pohybové hranice vlastního těla. Soubor pravidelně spolupracuje s
tanečníky, herci i hudebníky.
Lenka Vagnerová bude součástí projektu Meeting the Odyssey coby choreograf první velké divadelní
produkce hlavního organizátora celého projektu finského souboru Viirus Theater. Toto představení, a tedy tvorba
Lenky Vagnerové, bude během čtyř let projektu prezentována ve více jak pěti zemích Evropy (premiéra v
Petrohradě, dále Estonsko, Finsko, Dánsko a v roce 2016 turné po řeckých ostrovech).
Farma v jeskyni
Mezinárodní divadelní studio tvořící v Praze, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu.
Moderní tvorba souboru překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního nebo hudebního divadla. Představení Farmy
v jeskyni vznikají na základě dlouhodobého výzkumu, který je zaměřený na přenos lidské zkušenosti mimo slovo a
limity běžného porozumění . Nachází ho například v odkazech minoritních kultur, hudby, fyzického projevu,
atmosféry a faktů, spojených se specifickým místem. V inscenacích se konfrontuje osobní a sociální vnímání světa a
dochází při nich k silnému sdílení zážitku ze zkušenosti mezi performery a diváky.
Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění, mezi kterými je nejprestižnější Evropská cena
Nové divadelní reality pro režiséra Viliama Dočolomanského, který se tak stal jediným českým držitelem této ceny.
Patricie Poráková
Patricie Poráková studovala v Barceloně na Estudis del Teatre – Jaques Lecoq poezii těla. Zabývala se současným
tancem, butoh, kontaktní improvizací, africkými tanci a tangem. Dlouhodobě spolupracovala s mezinárodním
divadelním studiem Farma v jeskyni a Spitfire Company. Kromě práce v České republice působila také ve Španělsku, Německu, Portugalsku, a podílela se na kulturních a scénických výzkumech v Mexiku, Kolumbii, Brazílii a
Peru. Tangem se zabývá již 7 let, poslední roky intenzivně přímo v Argentině. Pracuje na tanečních a divadelních
projektech jako herečka a tanečnice nebo choreografka. V roce 2011 byla nominována na titul Tanečnice roku v
rámci České taneční platformy za ztvárnění role v inscenaci DIVADLO souboru Farma v jeskyni.
Opolski Teatr Lalki i Aktora
Opolski Teatr Lalki i Aktora je jedním z nejstarších loutkových divadel v Polsku. Soubor byl založen v roce 1937
Alojzy Smolkou a stal se od počátku místem setkání významných umělců, mimo jiné i z Čech a Slovenska.
Smolka se od počátku snažil vybudovat a udržet vysokou kvalitu uměleckého repertoáru a divadlo si brzy
získalo velkou popularitu u širokého obecenstva. Od roku 1990 je ředitelem divadla Kristian Kobylka, který
úspěšně navazuje na tradici založenou Alojzy Smolkou a nadále rozvíjí spolupráci se zahraničními umělci.

Kobylka navíc otevřel repertoár současné dramaturgii pro děti i dospělé. Inscenace divadla jsou velmi kladně
hodnoceny jak odbornou kritikou tak laickou veřejností. Otevřenost tvůrců novému divadelnímu jazyku,
kreativita a schopnost vést dialog s dětskými i dospělými diváky patří mezi hlavní devizy jedné z nejlepších
loutkových scén v Polsku
Od roku 1962 organizuje divadlo Festival loutkového divadla, který je každoroční přehlídkou nejazajímavějších
loutkových inscenací v Polsku.
Inscenace divadla obdržely mnohá ocenění a divadlo hostovalo v řadě zemí (Německo, Finsko, Ukraine, bývalá
Jugoslávie, Švédsko, Dánsko, Španělsko, Slovensko, Israel a dalších).
Cada Die Teatro
Divadlo Cada Die Teatro bylo založeno v roce 1982 v Cagliari na italské Sardinii. Hlavní aktivitou souboru je produkování, komunikace a vzdělávání v oblasti kultury a dramatických umění. Divadlo rozvíjí umělecký výzkum
zaměřený na aktuální témata ze současného života s cílem vybudovat inovativní scénu, která by byla zároveň
oblíbena u široké veřejnosti. Umělecky se zaměřuje na koaždodenní herecký trénink a velkou pozornost věnuje
jazyku a kultuře ve vlastním sociálním kontextu.
Divadlo se hodně věnuje vzdělávací činnosti, v jejímž rámci rozvíjí nové experimentální způsoby uměleckého
vyjadřování. Ve své škole Scuola di arti sceniche vede kurzy pro zájemce bez ohlednu na věk a herecké vzdělání.
Momentálně se věnuje i speciálnímu projektu Migranti, který pracuje s fyzicky a mentálně postiženými lidmi. Mezi
produkční aktivity Cada Die Tetaro patří například organizace festivalu Ogliastra Teatro Festival dei tacchi.

Představení
Jezdci (Lenka Vagnerová & Company)
Jsme zde, mezi vámi. Jsme rychlí, respektujeme vítr. Jsme silní i zranitelní. Rádi vás pozorujeme, vy nás často
nevnímáte. Vaše osudy neměníme, vy naše mnohdy ano. Sdílíme stejný svět, ale díváme se na něj z jiné
perspektivy. Znamená to, že dokážeme také sdílet stejné hodnoty?
Ptáci jako tiší pozorovatelé příběhů na zemi jsou vyjímeční, jejich svět se rozprostírá v jiné rovině. Vždy byli
součástí mytologie, víry i duchovního bohatství lidí. Jsou to opravdoví „Jezdci“ ve smyslu volného a svobodného pohybu na naší planetě. Nebo jsme „Jezdci“ my, lidé, kteří dokážeme během hodin nenávratně zničit vše
kolem nás? Inspirace světem ptáků je nekonečná a jejich říše hodná obdivu.
Koncept a choreografie: Lenka Vagnerová
Účinkují: Markéta Frösslová/Tereza Voříšková, Andrea Opavská, Ladislav Cmorej/Štěpán Pechar, Tomáš
Červinka/Josef Bartoš, Radoslav Piovarči
www.lenka-vagnerova.cz
La Loba (Lenka Vagnerová & Company)
LA LOBA na první pohled zvláštní, docela mimořádná. Přesto si jí málokdo všimne. Nikdo jí neslyší, ale není
němá. I když stojí, přece se točí.
La Loba je představení souboru Lenka Vagnerová & Company, které spojuje dva umělecké žánry a dvě jevištní
osobnosti, a to tanečnici Andreu Opavskou a zpěvačku Janu Vébrovou. Vychází z jejich nespoutané energie,
souhry a především síly projevu. Stěžejní složkou představení je hudba Ivana Achera vycházející v základu ze
zvuku přírodních materií. Kosti, dřevo, struny a zvířecí kůže jsou elementární esencí pro vystavění rituálních
nálad pojených naživo hlasem Jany Vébrové.
La Loba je inspirována příběhem, který si na různých místech Země předávají generace vypravěčů. Žena, která
roky putuje krajinou a ze svých sbírek kostí skládá tvory, má schopnost bytosti na svět vracet, schovává a nosí v
sobě život i smrt současně.
Choreografie a režie: Lenka Vagnerová
Účinkují: Andrea Opavská, Jana Vébrová
www.lenka-vagnerova.cz
Mah Hunt (Lenka Vagnerová & Company)
“Žiji ve světě bez zvířat, postrádám jejich pravidla.” V tomto duetu se dva lidé rozhodli zažít lov. Jak bude
vypadat závisí na tom, jaká pravidla budou nastolena.
Kritikou oceňované představení je vášnivou hrou dvou lidí, dravost, neustálý souboj i vzájemný respekt se
prolínají s harmonií. Z lovce se snadno může stát kořist. Inscenace zobrazuje absurdní vztah dvou lidí v apokalyptické době bez zvířat, kteří se snaží najít ztracené emoce i smysl jejich života.
Koncept a choreografie: Lenka Vagnerová a Pavel Mašek
Účinkují: Andrea Opavská/Lenka Vagnerová, Radoslav Piovarči
www.lenka-vagnerova.cz
Sorcerer (Lenka Vagnerová & Company/Landerer & Company)
Svůj zatím poslední projekt vytvořila Lenka Vagnerová ve spolupráci s úspěšným a oceňovaným německým
choreografem Felixem Landererem.
Téma projektu se zabývá iluzí, kouzelnictvím, magií a triky. Zkoumá, jak je lidské vnímání snadno ovlivnitelné a
lehce uvěří tomu, co je mu předkládáno, i když se může jednat jen o pouhou iluzi. V takovém stavu je pak člověk
schopen následovat prakticky cokoli a kohokoli. Kam až může pozitivní i negativní iluze zajít a jaké mohou být
její důsledky?
Kouzelník pracuje na principu odpoutání pozornosti. Skrze tělo, jeho schopnost plasticity, rychlosti, izolace jeho
částí v dynamických a rytmických obměnách lze dosáhnout podobného efektu. Dokonalý tanečník je schopen
svým tělem a kvalitou pohybu vytvořit iluzi vesměs čehokoliv. Spojení současného fyzického tance s trikem,
kouzly a iluzemi vytváří jedinečnou divadelní formu, dodnes nevídanou a průlomovou.
Choreografie: Lenka Vagnerová a Felix Landerer
Účinkují: Simona Machovičová, Josef Bartoš, María Pilar Abaurrea, Pao-su Chiang, Simone Deriu, Petr Klimeš

Představení
SCLAVI / Emigrantova píseň (Farma v jeskyni)
Anonymní gastarbeiter se po letech vrací z Ameriky do své vesnice na Slovensku. Jeho místo je obsazené.
Emigrantovi splývají jeho pokusy včlenit se zpátky mezi své „tady“ se vzpomínkami na snahu včlenit se
do společenství „tam“. Rozkol mezi neschopností být plně tam, kde je, a „bare life “, který emigrant
prožívá, neznamená jen život bez sociálních práv a identity, zredukovaný na materiální potřeby, ale
hlavně život bez duše, bez zázemí vztahů.
Režie: Viliam Dočolomanský
Účinkují: Róbert Nižník, Hana Varadzinová, Jun Wan Kim, Roman Horák, Eliška Vavříková, Anna Kršiaková, David Jánský
www.infarma.info
Quilombo
Ojedinělý projekt přinášející fascinující pohled na svět argentinského tanga.
Quilombo v „Lunfardu“ (slang z podsvětí argentinského tanga, kterým jsou napsané texty písní,)znamená
„chaos, bordel, nevěstinec“. V afrobrazilské kultuře znamená Quilombo „komunitu zběhlých otroků
hluboko uvnitř džungle“ - symbol revoluce a osvobození.
Tango vzniklo v přístavu mezi muži. Tam, kde se míchají v jednom hrnci kultury, příběhy, osudy, vůně, pot
a špína... Tam, kde je cítit dálku, moře a nekonečný horizont. Kde ve vichru divokého Atlantiku muži sní o
jemnosti a o doteku. Touží po blízkosti těch, které už neuvidí. Tanec, ve kterém se jedno tělo ztrácí v
druhém. Odevzdáváš se jako stín druhému, tomu koho miluješ, ať už milovat pro nás znamená cokoli.
Koncept a choreografie: Patricie Poráková
Účinkují: Patricie Poráková, Leandro Furlan, Matias Facio & Ivo Saint
www.profitart.cz
Waiting for the Rain (Čekání na déšť)
Inscenace s mezinárodním obsazením, v níž se na jevišti setkávají herci, muzikanti, tanečníci a loutky.
Ústřední postavu inscenace je Penelopé, její práce a sny. Dny a noci Penelopé jsou vyplněny prací, kterou
je tkání a opětné párání rubáše – tvoření a destrukce zároveň, budování obrazu světa a jeho následné
ničení. Vedle skutečného světa se zjevuje svět přízraků. V představách Penelopé sestupuje Odysseus do
Hádu, Penelopé vstupuje do světa jeho snů. Démonické mořské panny, příšery, symboly lidského strachu
i touhy, pronásledují naše hrdiny a proměňují je. Látka, ze které Penelopé tká svůj rubáš, je materií světa
– světa čekajícího na déšť, déšť, který padá, aby proměňoval a osvobozoval.
Režie: Kristian Kobylka
Účinkují: Aleksandra Adamska as Penelope (PL), Lukasz Bugowski (PL), Sambor Dudzilski (PL), Marco
Ferro (IT), Hugo Giordano (FR), Milosz Konieczny (PL), Aineias Tsimati (GR)
http://www.teatrlalki.opole.pl
Instant Prague
Během projektu Meeting the Odyssey 2014 vznikne v každém ze sedmi měst, v nichž divadelní Odysea
zakotví (Petrohrad - Rusko, Hanko - Finsko, Tallinn - Estonsko, Opole - Polsko, Praha - Česká republika,
Kodaň - Dánsko, Helsinky - Finsko), jedna inscenace. Tematicky se inscenace inspirují Odysseovými
dobrodružstvími. V každém ze sedmi míst bude převyprávěna jedna z epizod Odysseova putování, která
bude umělci adaptována na podobný příběh z historie dané země, její ústní nebo literární tradice.
Tématem pražského zastavení je Sestup Odyssea do podsvětí.
Každé představení vznikne na základě workshopu s mladými umělci pod vedením členů italského Cada
Die Teatro. Účastníci workshopu půjdou mezi lidi, do hospod, parků, barů, a budou sbírat krátké příběhy,
vyprávění, zaznamenávat nálady, postoje, gesta, způsoby chování, které následně přenesou na jeviště.
Inscenace bude používat techniky narativního, pouličního a fyzického divadla, tance a hudby. Výsledkem
by měla být krátká, spontánní jevištní akce inspirovaná jedním z Odysseových dobrodružství a historií a
zvyky každé z účastnických zemí.

www.meetingtheodysey.eu
www.odysea.pro
www.profitart.cz

