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františkovy lásky
FRANTIŠEK’S LOVES
Motus o.s. a Bio Oko

  1. světová láska. Sousedská 
slavnost v ulici Františka Křížka
World Love I. A block party of love 
on Františka Křížka Street

14.00     20.00  ulice Františka Křížka

06 07 | 05    CZ / EN
sticker
Jan Bárta, Halka Třešňáková
& Milou Veling NL

   Co vás může potkat na 
zdánlivě nekonfliktní návštěvě 
manželského páru, nacházejícího 
se za jakousi únosností vztahu?  
What could you encounter during 
a visit with an apparently good-
natured married couple beyond the 
bearability of their relationship? 

20.00  Velký sál

16 | 05   pREVIEw  
 ∞   

sayat nova
C. Maldonado MEX, L. Koenig FR, 
M. Beuter DE

  Obrazová, pohybová a zvu-
ková koláž stejnojmenného filmu 
Sergeje paradžanova / An image, 
movement and sound collage of the 
eponymous film by Sergei Parajanov

20.00  Velký sál

17 | 05  CZ  Sp
skřítci
HOBGOBLINS
Divadlo / Theatre Toy Machine

  Velmi kouzelné stínové lout-
kové představení / A very magical 
shadow puppet show

17.00  Malý sál
pro děti od 3 let / for kids 3 and up

20 21 | 05  CZ  
MetaMorPHÓsis
faMfUláre
wariot Ideal

  Jean Baptiste Bombardon 
a jeho kolega plomba společně 
vytvářejí večery plné nahodilých 
nápadů, mini příběhů, skečů 
a písní, lásky a pochopení, anarchie 
a naivní revolty, zrady a nenávisti, 
příběhy plné neuvěřitelných zvratů 
a náhod / Jean Baptiste Bombardon 
and his fellow Plomba together 
create evenings full of incidental 
ideas, miniature stories, sketches 
and songs, love and understand-
ing, anarchy and naïve revolts, 
betrayal and hatred, with stories full 
of incredible twists and coincidences

20.00  Malý sál

27 28 | 05 pREMIéRA  
 ∞  

svěcení jara
RITE OF SpRING
Handa Gote Research
& Development & pasi Mäkelä FIN

  Handa Gote pojímá Svěcení 
jara svým vlastním způsobem, 
performancí na pomezí rituálu, 
koncertu, tance, baletu a opery. 
A možná přijde i Václav Nižin-
skij! / Handa Gote conceives of 
Rite of Spring in its own way, 
a performance on the border-
lands of ritual, concert, dance, 
ballet and opera. And perhaps 
even Vaslav Nijinsky will come! 

20.00  Velký sál

30 | 05  CZ / EN
scÉnickÝ DokUMent
roPa: světlo Z HaliČe
A STAGED DOCUMENTARY: 
LIGHT FROM GALICIA
M.Bambušek, E. McLaren / 
o.s. Mezery

  O kořenech těžby ropy na 
Haliči, místě, kde se kde se tato 
surovina ve středoevropském pro-
storu začala dobývat poprvé / This 
staged documentary looks at the 
roots of the oil industry in the region 
of what once was Austro-Hungarian 
Galicia, where Central Europe-
ans first learned to acquire oil

20.00  Velký sál          

Sp    v rámci cyklu sobotních 
                       pohádek / part of the “saturday 
                        kids’ shows” series
∞    jazykově bezbariérové
                       no language barrier
CZ    v češtině / in Czech
CZ / EN    česky s anglickými titulky
                      in Czech with English subtitles 

Autor vizuálu měsíce / May illustration  
Jessica Serran

Adresa divadla / Address of the Theatre
Františka Křížka 36, praha 7, 170 00 
Motus, o.s., Veverkova 28, praha 7, 170 00

předprodej / Advance Tickets
www.ticketstream.cz | www.alfredvedvore.cz

poděkování městu praha, které podporuje naši činnost 
částkou 4,2 milionu ročně. Ministerstvu kultury, 
Nadaci DrAK, Česko-německému fondu budoucnosti, 
Festivalu theater.cz, Rumunskému kulturnímu 
institutu, Národnímu centru pro tanec v Bukurešti, 
Graffitti networks, magazínu A2, tiskárně Integraf, 
ČRo3 – Vltava, Expats.cz, Radiu 1, Tanečním aktualitám 
a Taneční zóně.
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