CAMPQ představí adaptační tábor pro
mimozemšťany a jedinečnou show, která trvá celou
noc
Praha, 15. 5. 2019
Největší koprodukční projekt v historii českého divadla CAMPQ vzniká v těchto
dnech na pražském ostrově Štvanice. Ve spolupráci dvou nezávislých
pražských divadel - Tygra v tísni a Divadla LETÍ - a velkého regionálního domu z
Českých Budějovic - Jihočeského divadla - vyrostlo v bezprostřední blízkosti
VILY Štvanice kontejnerové městečko - adaptační tábor pro mimozemské
uprchlíky z dalekých planet. Již v červnu uvítá diváky ze všech koutů světa, kteří
přijedou na světovou přehlídku scénografie a divadelního prostoru - Pražské
Quadriennale, i všechny milovníky divadla, sci-fi, designu a nezapomenutelných
zážitků.
Přemýšleli jste někdy nad tím, co by se stalo, kdyby na Zemi přistáli uprchlíci z cizích
planet? Vypadali by jako jedni z nás, nebo úplně jinak? Způsobili by apokalypsu?
Naučili bychom se s nimi žít? A jak by se k problematice postavily politické elity?
Podobné otázky si pokládají tvůrci projektu CAMPQ - hlavní české expozice PQ 2019,
která vzniká pod vedením kurátora Ivo Kristiána Kubáka. Výstava se otevře již 6.
června a na ostrově Štvanice ji bude možné zdarma navštívit až do 16. června. Kromě
výstavy připravil český pavilon i sedmihodinovou imerzivní inscenaci, která nabídne
možnost strávit noc ve společnosti mimozemšťanů. Tuto příležitost budou mít však
diváci pouze třikrát, a to 6., 8. a 10. června. Na podzim 2019 se pak inscenace na dva
dny přestěhuje na jih Čech, kde bude 13. a 14. září uvedena na českobudějovické
náplavce.
CAMPQ - Prožijte den i noc na ostrově
mezi mimozemšťany!
Imerzivní sedmihodinová inscenace a
desetidenní interaktivní výstava, která
zatím v českém divadelním divadelním
kontextu nemá obdoby, bude českou
expozicí Pražského Quadriennale. Na projektu adaptačního tábora pro
mimozemšťany pracuje 9 scénografů a kostýmních výtvarníků, 4 režiséři a skoro 70
herců z nezávislých divadel LETÍ a Tygr v tísni a ze dvou souborů Jihočeského divadla
- činohry a Malého divadla.
Návštěva CAMPQ ve dne přitom bude začínat již na pražském Výstavišti, které hostí i
všechny ostatní národní expozice. Z něj se diváci na Štvanici budou moci dopravit
speciálním autobusem. Autory scénografického řešení pavilonu na Výstavišti jsou
výtvarníci Kamila Polívková a Antonín Šilar.

“Propojit expozici a inscenaci je nejspíš odpovědí na palčivou otázku, jak vlastně
vystavovat scénografii a prezentovat divadelní prostor. Megalomanská plenérová
výprava a mimozemské kostýmy se propojí v jedinečný zážitek, do nějž se návštěvník
může ponořit ve dne i v noci,” říká kurátor Ivo Kristián Kubák. Ten je zároveň jedním
za čtyř režisérů. Kromě něj režírují CAMPQ Martina Schlegelová, Petr Hašek a Tomáš
Loužný.
Text pro imerzivní inscenaci vznikl ve spolupráci čtyř autorů - podíleli se na něm
katalánští dramatici Claudia Cedó a Joan Yago a čeští autoři spjatí s divadly LETÍ a
Tygr v tísni Marie Nováková a David Košťák. Každý z nich vytvořil jeden mimozemský
kmen, který se utká o přízeň diváků. Zaujme je nejvíce mravenčí národ Attas, který
žije v kokonech a ani na planetě Zemi nepřestává uctívat svou královnu? Nebo
technicky vyspělí Zeyeris? Nebo to budou tajemné Fénické ženy, které se po své smrti
rozpadnou na prach a z něj znovu jako fénixové znovu povstanou? Diváci, kteří se
rozhodnou navštívit imerzivní představení, si se vstupenkou na celonoční show
zakoupí zejména zcela unikátní zážitek - tedy možnost prožít v táboře celou “noc
otevřených dveří”, volně se v něm pohybovat a dle vlastního uvážení navazovat
kontakt s mimozemšťany. Pokud na ně padne únava, mohou se tu s mimozemšťany
navečeřet nebo si odpočinout v relaxační zóně.
Vstup na českou expozici v rámci PQ 2019, jež se koná 6. – 16. 6. 2019, bude možný
v otevíracích hodinách Pražského Quadriennale denně od 10 do 20 hodin, na Štvanici
bude zcela zdarma. Ve dnech, kdy se koná imerzivního představení (6., 8. a 10. 6.
2019) bude otevírací doba výstavy zkrácena do 18:00.
Vstup na představení CAMPQ, jež proběhnou 6. 6. 2019, 8. 6. 2019 a 10. 6. 2019 vždy
od 21:00, bude možný na vstupenku distribuovanou organizátorem CAMPQ a sítí
GoOut.cz.
CAMPQ vznikl v rámci projektu Fabulamundi - Beyond Borders podpořeném z
programu EU Kreativní Evropa.

Děkujeme partnerům, bez jejichž příspěvku a pomoci by se letošní CAMPQ
neuskutečnil. Hlavním partnerem projektu CAMPQ je Skupina ČEZ.

Partnery CAMPQ jsou skupiny Metrostav, Subterra a Alza.cz. Protože je její
maskot Alzák mezi pozemšťany již adaptován, bude zároveň mimozemským
uprchlíkům sloužit jako průvodce pro fungování na Zemi. „Alza fandí mimozemšťanům
i technologiím. V táboře bude proto Alzák vystupovat jako technologický guru a možná
se i osobně zapojí do programu,“ zve na návštěvu CAMPQ marketingový ředitel
Alza.cz Jaroslav Kotápiš.

Claudia Cedó, Joan Yago, Marie Nováková a David Košťák: CAMPQ
Unikátní imerzivní inscenace při příležitosti 14. ročníku Pražského Quadriennale
scénografie a divadelního prostoru. CAMPQ je jeden z mnoha táborů na území
Evropy, v němž své útočiště našli příchozí z jiných planet: tajemné Fénické ženy,
přeživší civilizace technicky pokročilých Zeyris a zvířecích Attas, jež ani na planetě
Zemi nepřestávají uctívat svoji královnu i záhadných nehumanoidních “ježků”. Mají
právo na místo mezi námi? Je jejich integrace v našich možnostech? Na tyto otázky
bude mít divák možnost hledat odpovědi během sedmihodinové návštěvy noci
otevřených dveří unikátního adaptačního tábora.
Režie: Martina Schlegelová, Ivo Kristián Kubák, Petr Hašek, Tomáš Loužný
Scénografie: Aneta Grňáková, Anna Hrušková, Pavla Kamanová, Ivana
Kanhäuserová, Kamila Polívková, Jitka Pospíšilová, Jana Špalová, Antonín Šilar a Ján
Tereba

Světová premiéra 6. 6. 2019 ve 21:00, reprízy 8. a 10. 6. 2018 ve 21:00 na ostrově
Štvanice a 13. a 14. září 2019 ve 21:00 na českobudějovické náplavce.

Vstupenky na pražské reprízy v síti GoOut.cz a na www.campq.cz. Vstupenky na
českobudějovické reprízy v síti prodejen CBsystem, Ticketportal (od 20. 5. 2019), na
www.campq.cz a na www.jihoceskedivadlo.cz

Osobnosti, které se přijely do CAMPuQ vyfotit s nehumanoidním kmenem
ježků - Chantal Poullain a Vojtěch Dyk

Hnízdo Fénických žen

Kokony kmene Attas v CAMPu

