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Nově vzniklý divadelní soubor Alfréd&Doris uvádí inscenaci

POSLEDNÍ PROMAZÁNÍ

Groteskní divadelní kresba podle komiksu Miloše Mazala „V pajzlu u Looa“ 

Premiéra: 1. října 2012 v 20:00
Nejbližší reprízy:  31. října v 20:00

	„Alkoholik, kurva, zloděj a Ježíš sedí v hospodě a drbou... To je špatnej vtip...“

	Divadelní soubor Alfréd a Doris se představuje groteskní inscenací propojující komiksové a divadelní prvky. Do pajzlu čtvrté cenové kategorie přijde frajer, který si říká Bůh a objedná si whisky. Když opije, oblouzní a ukřižuje celou hospodu, zaklepe na dveře někdo další...

	Komiksová předloha Miloše Mazala nabízí nový, satirický pohled na vztahové poměry svaté trojice. Inscenace se opírá o téma rozdílu mezi vírou a náboženstvím, bohem a Bohem, whisky a žitnou. Jako hlavní výrazový prostředek používá naprostý základ výtvarného umění, kterým je kresba. Autoři se pokouší najít vlastní osobité vyjádření v rámci výtvarného divadla, nejedná se tedy ani o komiks, ani o divadlo, ale spíše o scénickou malbu. Malba a kresba zde nemají pouze dekorativní funkci, ale jsou v kombinaci s hereckou akcí nositelem hlavního narativního a emočního výrazu. Pracuje se s nimi v jejich ryzí, syrové, expresivní formě. 

Alfréd a Doris
Divadlo Alfréd a Doris je skupinou mladých umělců, herců a hereček, kteří se programově věnují především autorskému divadlu, jež pomocí divadelních prostředků spojuje a kombinuje nejrůznější umělecká odvětví, žánry a postupy do jednoho celku, který zasazuje do souvislostí dnešní doby a dnešního světa.

Miloš Mazal (1981)
Absolvent grafického ateliéru katedry Výtvarné tvorby na Ostravské univerzitě a VOŠ herecké v Praze, herec, ilustrátor a tvůrce autorských komiksů. Publikoval v Česku, Polsku, Srbsku a na Slovensku. V mezinárodním komiksovém časopise Stripolis reprezentoval svou tvorbou Českou republiku. Dvakrát obdržel cenu za nejlepší český komiksový scénář a na Mezinárodním komiksovém festivalu v Lodži dostal cenu za nejlepší černobílý komiks.

Linda Dušková (1988)
Studentka oboru režie alternativního divadla na pražské DAMU. Její absolventskou prací je režie současné hry Absint autora Pierre-Yves Chapalaina, kterou za tímto účelem přeložila z francouzštiny. Během svého studia absolvovala stáže na pařížské Sorbonně a varšavské Akademii Teatralne. V divadelní tvorbě ji zajímá především autorský přístup k textu. Během studia se dramaturgicky i režijně podílela převážně na autorských, loutkových a pohybových inscenacích, zúčastnila se však i několika site-specific projektů.  

Anotace k inscenaci

Šest herců, papír a plechovky s balakrylem. Všichni jsme tak trochu bozi.  
�Měl jsem tě nechat narazit na kůl, nad oltářem by ti to slušelo mnohem víc.“
Vježíš?

režie: Linda Dušková
dramaturgie: Braňo Holiček
kostýmy: Joanna Žaganová
scéna: Libor Novotný

hrají: Miloš Mazal, Pavel Blažek, Joanna Žaganová, Patrik Vojtíšek, Ondřej Švec a Jakub Albrecht

Upozornění: Inscenace obsahuje základní informace o někom, o kom je každá informace nedostatečná.

