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DATUM 
DATE

ČAS  
TIME

PROGRAM  
PROGRAMME

CENA 
PRICE

MÍSTO  
VENUE

6.9.
út/tues

18.00 ORIENT EXPRES Vernisáž výstavy Aleny Anderlové 
ORIENT EXPRES Opening of the exhibition 

zdarma 
free

Moving Station

6.–
13.9.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO SEKCE JOHAN UVÁDÍ  
INTERNATIONAL FESTIVAL THEATRE

6.9.
út/tues

20.00 JAK ZABÍT HAMLETA (Jan Komárek, Andrea Miltner, Jana Weberová, CZ/GB/
SK) Pohybová asociace na téma Hamlet Williama Shakespeara, vytvořená pro 
jednu herečku a jednu tanečnici (Ofélie a Gertruda). ● HOW TO KILL HAMLET 
Two female performers: an actress and a dancer in an original movement 
theatre piece inspired by William Shakespeare’s play The Tragedy of Hamlet. 

120/ 
180,–

Moving Station

7.9.
st/wed

14.00–
18.00

CECI 3.0 (Fadunito, ES) – Invalidní vozík, křeslo na kolečkách! Zdá se opuštěné. 
Proč tu stojí? Pohne se? Samo? Provokuje. Co po nás chce? Křeslo!  
BABIES (Fadunito, ES) – Jdou ulicí, potkávají situace, lidi, věci. Nevinnost 
batolat v čertovském těle, nebo zlotřilosti čertů v těle batolete? Kdo asi 
zvítězí v tomto sváru? ● CECI 3.0 A wheelchair, an armchair on wheels! It loos 
abandoned. Why is it standing here? Will it move? By itself? It’s provoking. 
What does it want from us. Chair! BABIES They go down the street, coming 
across situations, people, things. The innocence of toddlers in devil’s bodies, 
or the heinousness of devils in the bodies of toddler? Who wins in this feud?

zdarma 
free

ulice města 
Streets in Pilsen

 
Sadový okruh,  

U Branky,  
Bedřicha Smetany,  
náměstí Republiky, 

Františkánská ul.

20.00 BÚVAJ (NA PERÓNE, SK) Divadelní koláž vystavěna na základě skutečných, 
zatím žijících, výpovědí klientů zařízení pro seniory, koláž smutno-směšných 
výjevů ze života. ● BÚVAJ Theatrical collage built on the basis of real, yet 
living, testimonies of seniors, collage sad-funny scenes from the life.

120/ 
180,–

Moving Station

8.9.
čt/th

11.00  
a 18.00

STOKORCOVÝ LES (Kartel, CZ) Krycí jména a masky jsou 
pro toto přátelství nezbytné. ● ASHDOWN FOREST Code 
names and masks are necessary for this friendship.

120/ 
180,–

Moving Station

15.00 SETKÁNÍ ASOCIACE NEZÁVISLÝCH DIVADEL Jak je to s tou nezávislostí? Veřejné 
setkání Asociace nezávislých divadel, diskuse o aktuálních otázkách života 
a tvorby divadel v otevřené společnosti. ● MEETING OF THE ASSOCIATION 
OF INDEPENDENT THEATRES How does independence work? A public 
meeting of the Association of Independent Theatres, with discussion of 
current issues regarding the life and work of theatres in an open society.

zdarma 
free

Moving Station

9.9. 
pá/fri

14.00–
17.00

CECI 3.0 (Fadunito, ES) – Invalidní vozík, křeslo na kolečkách! Zdá se opuštěné. 
Proč tu stojí? Pohne se? Samo? Provokuje. Co po nás chce? Křeslo!  
BABIES (Fadunito, ES) – Jdou ulicí, potkávají situace, lidi, věci. Nevinnost 
batolat v čertovském těle, nebo zlotřilosti čertů v těle batolete? Kdo asi 
zvítězí v tomto sváru? ● CECI 3.0 A wheelchair, an armchair on wheels! It loos 
abandoned. Why is it standing here? Will it move? By itself? It’s provoking. 
What does it want from us. Chair! BABIES They go down the street, coming 
across situations, people, things. The innocence of toddlers in devil’s bodies, 
or the heinousness of devils in the bodies of toddler? Who wins in this feud?

zdarma 
free

ulice města  
Streets in Pilsen

 
Sadový okruh,  

U Branky,  
Bedřicha Smetany,  
náměstí Republiky, 

Františkánská ul.

20.30 CATAPLACE (Irina Andreeva, RU) V divadelním prostoru Cataplace 
se setká člověk sám se sebou, bude sám sobě svědkem i soudcem. Čas 
se zbláznil a zhmotňuje všechny vnitřní katastrofy, na které by člověk 
nejraději zapomněl. ● CATAPLACE In the space Cataplace time has gone 
mad and executing all internal disaster, which one would like to forget.

zdarma 
free

DEPO2015

10.9.
so/sat

15.00 BESEDA O SOUČASNÉM TURECKÉM DIVADLE Co je a co není turecké divadlo? 
Beseda o současném tureckém divadle s tureckými tvůrci. ● DISCUSSION OF 
CONTEMPORARY TURKISH THEATRE What is and what is not Turkish theater? 
A discussion of contemporary Turkish theatre with Turkish theatre artists.

zdarma 
free

Moving Station

19.00 HOŘÍ (MeetFactory, Sudabeh Mohafez, CZ/D) Skvostně vystavěný 
psychologický thriller s detektivními prvky podává sugestivní zprávu 
o člověku, pro kterého byla kdysi hudba vším. ● BURNING This 
psychological thriller with a mystery twist provides a story of a woman 
who, once not so long ago, believed that music is everything.

120/ 
180,–

Moving Station

20.30 CATAPLACE (Irina Andreeva, RU) V divadelním prostoru Cataplace 
se setká člověk sám se sebou, bude sám sobě svědkem i soudcem. Čas 
se zbláznil a zhmotňuje všechny vnitřní katastrofy, na které by člověk 
nejraději zapomněl ● CATAPLACE In the space Cataplace time has gone 
mad and executing all internal disaster, which one would like to forget.

zdarma 
free

DEPO2015

11.9.
ne/sun

11.55–
00.00

PO ROCE … SLAVÍME 1. ROK V NOVÉM  
A YEAR LATER…WE CELEBRATE THE 1. YEAR

Moving Station

11.55 „KÁVA K PRÁCI“ Workshop s Terezou Magnan (Ryba řvoucí). Bez práce nejsou 
koláče aneb kutilské odpoledne v dílně. Zatluč hřebík, obruš to rašplí, nalakuj 
to balakrylem, sešroubuj šroubem, omotej drátem a hotovo. Pro děti od 7–15 
let. ● „COFFEE TO WORK“ Workshop for children with Teresa Magnan.

zdarma 
free

Moving Station

18.30 OPEŘENEC (Komárek, Miltner) Performance britské tanečnice a choreografky 
českého původu a autora scénického divadla a světelného designéra, 
inspirovaná jejich společným představením Tanec magnetické balerínky. 
● BIRD Performance of the British dancer and choreographer, inspired 
by their common dance performances The Magnetic Ballerinas.

zdarma 
free

Moving Station

20.00 GODT OG ONDT (Kolonie, z.s., CZ) Role oběti a role agresora. Dvě strany jedné 
mince. Obě v sobě můžeme mít. ● GODT OG ONDT Role of the victim and 
the aggressor role. Two sides of the same coin. Polarities of good and evil.

120/ 
180,–

Moving Station

12.9.
po/mon

20.00 ENOLA (Eliška Brtnická, Cirkus Mlejn) Míváme nereálná přání a přesto 
si stále říkáme: možná...musíme jen splnit tisíc úkolů! Tisíc vytřených 
podlah, tisíc dobrých skutků, tisíc kliků...? ● ENOLA We all have 
unreal dreams, but inside we still hope that maybe... it just needs 
to fullfil one thousand of tasks. One thousand times to wipe up the 
floor, one thousand of good deeds, one thousand of pull ups...?

120/ 
180,–

Moving Station

13.9.
út/tues

20.00 A CO POEZIE? (TYAN, CZ) Kudy vede cesta? Kudy vedou naše 
cesty? Kolik cest kolem nás vede? Jak že si to vedeme? Jdeme 
kupředu (ještě)? ● AND WHAT ABOUT POETRY? What is the 
way? Where are our ways? We are moving forward (yet)?

120/ 
180,–

Moving Station

17.–
18.9.
so/sat 
ne/sun

10.00–
17.30  
a 9.00–
15.30

WORKSHOP STORYTELLINGU: Fantastické příběhy – dílna živého 
vyprávění (16+), lektoruje Martin Hak. ● STORYTELLING Fantastic 
Stories – storytelling workshop (16+), lecturer Martin Hak.

850/ 
950,–

Moving Station

18.9.
ne/sun

16.00 AFRICKÉ POVÍDAČKY II Zemité příběhy, vypráví Martin Hak.  
 AFRICAN STORIES Old Tales, tells Martin Hak.

60/
90/ 
120,–

Moving Station

19.9.
po/mon

20.00 ANTIDEPRESIVNÍ VEČÍREK (Jan Burian) Večírek s písničkami a fejetony Jana 
Buriana. ● ANTIDEPRESSANT PARTY with songs and sketches by Jan Burian.

90/ 
120,–

Moving Station

23.9.
pá/fri

18.00 KULTURA BEZ HRANIC „Z DENÍKU HRABĚNKY M.“ Benefiční představení 
pro Hospic svatého Lazara v Plzni „Z deníku hraběnky M.“ Zora Jandová 
v hlavní roli japonské dívky, která se stala hraběnkou na českém panství. 
Příběh z našeho kraje o prolnutí dvou odlišných kultur. Veškerý výtěžek 
bude použit na nákup léků pro Hospic svatého Lazara v Plzni. ● CULTURE 
WITHOUT BORDERS Benefit performance for St. Lazarus Hospice in Pilsen. 

150/ 
250/ 
350,–

Moving Station

24.–
25.9.
so/sat 
ne/sun

VÍKEND OTEVŘENÝCH ATELIERŮ „PLZEŇ TVOŘIVÁ“  
OPEN STUDIOS

zdarma 
free

Moving Station

25.9. 
ne/sun

15.00 DOBRODRUŽNÁ CESTA ČERNOUŠKA JOEA Divadlo pro děti s dílnou. 
Rytmus bubnů a obyčejný den jednoho afrického chlapce. Hraje a lektoruje: 
Duo Afrika. ● JOE´S ADVENTUROUS JOURNEY Theater workshop for 
children. The rhythm of drums and ordinary day, one of the african boy.

60,– Moving Station

26.9.
po/mon

20.00 PROJEKCE FILMU ZOO Rozjetý vlak jen tak nezastavíš, nevyskočíš, zůstáváš 
jeho součástí, dokud sám nezabrzdí. Známý svět zůstává tam venku, 
uzavřený ubíhá za okny. Vevnitř zatím vzniká nový ekosystém, dočasně 
nezávislý. Vytváří náhodné kombinace lidí. Není těžké protnout osudy, stačí 
vstoupit do kupé. Kdo sedí naproti? ● FILM SCREENING „THE ZOO“The 
film takes place on a train journey. There is a new ecosystem, temporarily 
independent. It creates random combinations of people. Who sits opposite?

100,– Moving Station

centrum 
pro kulturní 
a sociální projekty

programová 
nabídka 
září 2016

Moving Station



JOHAN

Centrum pro kulturní
a sociální projekty

Divadlo pod lampou,
Havířská 11,
Plzeň 301 00
www.johancentrum.cz

MOVING STATION

Nádraží Jižní předměstí
Koperníkova 56
MHD trolejbus 16,
bus 22 (zastávka Jižní předměstí)

Lukáš Kubec / produkce, provoz
(+420) 775 025 801

DRAMACENTRUM JOHAN

Centrum pro tvořivou 
dramatiku a divadlo
Koperníkova 56
Plzeň 301 00

Martina Šimánková
(+420) 775 131 440

PO ROCE … 
SLAVÍME 1. ROK 
V NOVÉM
6.9.–13.9.2016
Moving Station
Pro letošní již 24. ročník 
Mezinárodního festivalu DIVADLO 
se podruhé otvírá samostatná 
festivalová sekce „JOHAN uvádí…“ 
v rekonstruované nádražní budově 
Plzeň Jižní předměstí. Jedenáctého 
září tomu je přesně rok, co fungujeme 
v novém a naplno. Oslavy budou 
pochopitelně netradiční a divadelní. 
Přímo v narozeninový den se pak 
návštěvníci dočkají proměny 
kavárny v jeviště performancí 
a divadelních workshopů. Pestrost 
a odvaha propojuje představení, 
jež u nás letos při festivalu Divadlo 
můžete potkat. Dramaturgie sekce 
odpovídá našim celoročním cílům. 
Sekce „JOHAN uvádí …“ je v rámci 
festivalu Divadlo jen kapkou v moři 
festivalových zážitků, ale možná 
některá z vln, jež chceme svou 
prací čeřit bude i pro Vás, vážení 
a milí diváci, zajímavá... Těšíme 
se na Vás velmi … přijďte ochutnat… 
nebojte se experimentovat.

JAK ZABÍT 
HAMLETA  
(Jan Komárek, 
Andrea Miltner, 
Jana Weberová, 
CZ/GB/SK)
6.9.2016 
20.00

Moving Station
Jak zabít Hamleta je divadelně – 
pohybová asociace na téma 
Hamlet Williama Shakespeara, 
vytvořená pro jednu herečku a jednu 
tanečnici (Ofélie a Gertruda), 
protkaná originálními česko – 
anglickými texty, zaměřenými 
na obraznost slova, rytmus mluvy 
a zvukomalebnou expresi. Všechny 
složky inscenace, jako je světelný 
design, hudba, slovo a tanec, 
jsou si rovnocennými partnery. 

Texty, hudba, design a režie: Jan Komárek
Choreografie a tanec: Andrea Miltnerová
Herečka / performerka: Jana Wernerová 
(Divadlo na peróne, Košice)
Délka: 50 minut

CATAPLACE  
(Irina Andreeva, RU)
9. a 10. 9. 2016
20.30

DEPO2015
V divadelním prostoru Cataplace 
se setká člověk sám se sebou, bude 
sám sobě svědkem i soudcem. 
Hlavní hrdina utíká od minulosti. Je 
katapultován a přistane na místě, 
které ho ihned srdečně vítá. Okouzlen 
náhlým a vítaným komfortem je 
přesvědčen, že tu může zůstat 
a konečně si odpočinout. Ale 
záhy zjistí, že se místo ráje ocitnul 
v katakombách vlastní duše. Čas 
se tu zbláznil a chaoticky zhmotňuje 
všechny vnitřní katastrofy, na které 
by člověk nejraději zapomněl. Odsud 
nelze uniknout. Místo funguje jako 
katalyzátor řetězové reakce svědomí. 
A člověk stojí před rozhodnutím, 
kterým směrem ten řetězec spustí. 

Projekt je inspirován sochařským dílem 
Čestmíra Sušky a jeho výstavou RE:START  
v prostorách DEPO2015. 
Režie: Irina Andreeva 
Autor výstavy RE:START: Čestmír Suška 
Hrají: Balász Szitász, Vaclav Kovar, 
Dana Palatova, Zuzana Tokoly,  
Tereza Hronikova, Michal Nagy, 
Ondrej Lidicky, Milan Sperling
 

GODT OG ONDT 
(Kolonie, z.s., CZ)
11.9.2016
20.00

Moving Station
Záleží na situaci, která strana v nás 
se projeví. Tanečnice a performerka 
Jindřiška Křivánková, herečka Anita 
Krausová a hudebnice a performerka 
Jana Kozubková si pro svůj nový 
projekt vybraly aktuální téma násilí. 
Středem jejich zájmu je dobro a zlo, 
norsky "godt og ondt", zvláště vzá-
jemnost dobra a zla v mezilidských 
vztazích. Autorky podrobují studiu 
jak fenomén agrese a manipulace, 
tak vztahové situace plné lásky 
a zároveň nenávisti, jejich vzájemné 
přelévání, které pak násilí generuje. 
Nahlížejí hypotézy, které by mu 
mohly zabránit, a naléhavě se ptají: 
Co vede k násilným činům mezi 
původně milujícími osobami? Co chybí 
těmto lidem? Proč se oběť mnohdy 
zamiluje do svého násilníka? Proč 
se čím dál více dětí stává agresory?

Spoluvytvářely a hrají: Jana Kozubková, 
Anita Krausová, Jindřiška Křivánková
Režijní supervize: Jan Kačena
Délka: 45 minut

ENOLA  
(Eliška Brtnická, 
Cirkus Mlejn, CZ)
12.9.2016
20.00

Moving Station
Míváme nereálná přání a přesto 
si stále říkáme: možná...
musíme jen splnit tisíc úkolů!
Tisíc vytřených podlah, tisíc dobrých 
skutků, tisíc kliků...? Jsme svým 
vlastním zadáním. A tak se neko-
nečně obtiskujeme v čase, než 
pochopíme, že shora je lépe vidět.
Inscenace je inspirována tématem 
přeživších atomového výbuchu 
v Hirošimě (hibakuša), legendou 
o tisíci jeřábech a japonskými 
estetickými koncepty, je ale hlavně 
o tom, co Vám během jejího sledování 
vyvstane na mysl...každý máme 
svojí malou válku a svojí tragédii. 
Specialistka na statickou visutou 
hrazdu se už dlouhou dobu zabývá 
výzkumem akrobatického pohybu, 
jehož některé výsledky budou 
využity v tomto autorském díle. 

Koncept, choreografie, 
interpretace: Eliška Brtnická
Supervize: Stéphanie N'Duhirahe
Hudba: Stanislav Abrahám
Pohybová spolupráce: Minh Hieu 
Nguyen, Ilona Jäntti, Jana Vrána
Kostým: Yumi Hayashi
Light design: Karel Šimek
Foto: Vojtěch Brtnický
Grafika: Prokop Vondruška
Trailer: Petra Bučková
Produkce: Dagmar Bednáriková
Délka: 50 minut
Projekt podpořili: KD Mlejn, Cirqueon, 
Ministerstvo kultury ČR, Hl.město Praha
Zvláštní poděkování: Albin Warette,  
Denisa Vostrá, divadlo Yarmat, Jan Kohout

A CO POEZIE? 
(TYAN, CZ)
13.9.2016
20.00
Moving Station
Kudy vede cesta? Kudy vedou 
naše cesty? Kolik cest kolem nás 
vede? Jak že si to vedeme? Jdeme 
kupředu (ještě)? Poslední inscenace 
společenství TYAN, sólová akce 
Romana Černíka, nabízí setkání 
veršů básníka Ivo Hucla s úvahami 
scénického experimentátora Oskara 
Schlemmera a esejí o pohybu 
a pohybech kolem nás z pera výtvar-
níka Jiřího Skály. V kombinaci hry 
předmětů a fyzické akce ožívá prostor 
a čas ve své vlastní poezii . Akce 
balancuje na pomezí divadla poezie 
a osobní improvizované modlitby.

Koncept a performance: Roman Černík
Technická spolupráce: Petr Beránek
Délka: 40 minut

WORKSHOP 
STORYTELLINGU: 
FANTASTICKÉ 
PŘÍBĚHY 
17.–18.9.2016
10.00–17.30 
a 9.00–15.30
Moving Station
Můžete se těšit na vypravěče Martina 
Haka a jeho worskhop živého 
vyprávění a divadelní předsta-
vení Africké povídačky II. vhodné 
i pro děti od 7 let (18.9. od 16.00). 
Workshop je určen umělcům, rodičům, 
učitelům a každému, který svým 
blízkým rád vypráví. Představivost, 
obrazotvornost, fantazie, uvěřitelnost 
a logika příběhu, to budou klíčová 
slova pro setkání nad příběhy, které 
dosud nikdo neslyšel. Budeme si 
vymýšlet a hrát si s realitou, cvičit 
dovednosti vypravěčského řemesla, 
učit se vidět v příběhu strukturu, cvičit 
se v představivosti, obrazotvornosti, 
fantazii a umění pečlivého průvodce. 
Přihlášení a platba (nutná předem): 
martina.simankova@johancentrum.cz

DIVADLO  
PRO DĚTI
18.9. a 25.9.2016
16.00 a 15.00
Nedělní pohádkový expres přiveze 
v září na Moving Station dvě před-
stavení pro děti a rodiče, tentokrát 
s Africkou tématikou. 18.září to budou 
Africké povídačky vypravěče Martina 
Haka. Pomocí jeho živého vyprávění 
se přesuneme do surové Afriky, díky 
moudrosti a důvtipu tamních příběhů 
si i dospělí přijdou na své. Představení 
začíná v 16.00 a je vhodné pro děti 
od 7 let v doprovodu dospělých. Další 
neděli 25.září se i mladší děti mohou 
těšit na interaktivní divadelně-hu-
dební projekt Dobrodružná cesta 
Černouška Joea. Společně budeme 
cestovat do africké školy, kde si 
vyzkoušíme pár afrických rytmů 
a nahlédneme do obyčejného dne 
jednoho afrického chlapce. Na závěr 
bude připravena výtvarná dílna. 
Hraje a lektoruje: Duo Afrika. Vhodné 
pro děti od 2 let a jejich rodiče.

MOVING CAFÉ

otevřeno  
po–pá: 10.00–18.00  
v době konání akce vždy 
hodinu před začátkem

Tereza Karbanová / koordinace 
klientských akcí, provoz Moving Café
(+420) 775 131 309

Orient expres
Alena Anderlová
6.9–18.10.2016
 
Alena Anderlová, absolventka ateliéru 
Michaela Rittsteina na Akademii 
výtvarných umění, se věnuje figurální 
malbě – jejími obrazy se procházejí 
lidé, zvířata, stroje, tematizuje však 
i města a krajiny. K budování svých 
obrazových světů používá širokou 
paletu výrazových prostředků: 
klasickou malbu štětcem, stopy sprejů, 
různých válečků, otisků šablon a koláží, 
přičemž velký důraz klade zejména 
na zachycení světla pomocí precizní 
práce s barvou. Díky tomu jsou její díla 
plná magické atmosféry, tajuplného 
étosu a podprahového napětí.
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Vstupenky lze zakoupit v online předprodeji prostřednictvím GoOut, Plzeňské vstupenky nebo přímo 
na Moving Station od pondělí do pátku, vždy v čase 10.00—18.00. V případě zájmu o permanentky 
na festival Divadlo v rámci sekce JOHAN uvádí pište na petra.stepanova@johancentrum.cz


