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Radovan Lipus, Milan Šotek, David Vávra
Zmužilý kabaret o stavbě Ještědu.
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Radovan Lipus
Václav Helšus, Karolína Baranová, Tomáš Impseil,
Richard Vokůrka, Ondřej Kolín, Jana Stránská,
Eliška Jansová a členové Efix klubu.

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL
a 8. a 9. ročníky ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z dějepisu
a dějin umění. Česká architektura, dějiny 60. let 20. století,
historie regionu.
O čem se dozvíte víc: osud světově proslulé liberecké stavby,
která tu vůbec nemusela stát, dějiny Československa 20. století,
diktatura 50. let, uvolnění let 60. a vznik slavné liberecké
architektonické kanceláře, normalizace 70. let. Studenti poznají
osobnosti české architektury zblízka, a díky přesvědčivému
hereckému umění s nimi prožijí jejich tvůrčí dobrodružství.
Co vás bude bavit: chytlavé písničky s nadupanou živou
kapelou. Studenty baví poodhalení zákulisí vzniku současné
podoby města Liberce a míst, která dobře znají. Dobrodružství
odvážných mladých architektů ze Školky SIAL je dospívajícím
lidem blízké.
Při návštěvě večerního představení si můžete vyžádat dramaturgický úvod, tematický seminář i setkání
s herci.
Autoři Šumných měst vytvořili pro herce DFXŠ kabaret k poctě
slavným libereckým architektům – Karlu Hubáčkovi, Miroslavu
Masákovi a Otakaru Binarovi. Nahlédneme do zákulisí vzniku
snad nejproslavenější české stavby, kterou se Liberec právem
pyšní a která se už dávno stala neodmyslitelným symbolem
města. Jak se přihodilo, že odvážní muži a básníci architektury
ze SIALu dokázali v šermu se socialistickou realitou let šedesátých stvořit neuvěřitelný zázrak rotačního hyperboloidu, který
na temeni Ještědu v ladné taneční póze odolává vichřicím? Dobrodružství SIALských trojčat s původními písničkami a živou
kapelou na jevišti nás přesvědčí, že v každé době můžeme mířit
vysoko. Kabaret praštěný Ještědem oslavuje krásy našeho města
přímo v Hubáčkově Malém divadle!
Režisér Radovan Lipus a scénograf David Vávra jsou neúnavní
propagátoři české architektury doma i v zahraničí, známí především z televizního seriálu Šumná města. Třetí autor SIALských
trojčat Milan Šotek je šéf činohry Národního divadla v Brně
a zkušený kabaretní tvůrce. Autor hudby Jiří Janďourek je
uznávaný liberecký architekt, šéf Kanceláře architektury města
Liberec a žák Jiřího Suchomela ze SIALu.

Skutečnou divadelní atmosféru zažijete jedině večer! I večer
hrajeme pro školy, ptejte se na tel. 485 107 836 nebo e-mailem info@saldovo-divadlo.cz na výhody večerní návštěvy
divadla se studenty. Doprovodný program zdarma!
AKTUÁLNÍ TERMÍNY NAJDETE V PROGRAMU DFXŠ
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