Divadlo Na zábradlí

Ahoj vesmíre!
V měsíci červnu Divadlo Na zábradlí představuje již druhou premiéru,
tentokrát připravenou do exkluzivního prostoru Planetária Praha ve
Stromovce. Autorská inscenace Ahoj vesmíre! v režii Jana Mikuláška
zve diváky do prostředí vědecké konference We Are The Humans 2021,
jejímž cílem je shodnout se spolu s diváky na znění zprávy určené
mimozemským civilizacím.
Vesmírná sonda Pilgrim 1 bude za několik dnů vypuštěna do širokého kosmu.
Vědecký tým vedený manželi Lindou a Tomem Goodmanovými (Kateřina
Císařová a hostující Jan Cina) pořádá konferenci se záměrem vybrat skrz
demokratické hlasování za přímé účasti obecenstva obsah zprávy, která má co
nejlépe reprezentovat lidskou civilizaci v případě, že bude zpráva zachycena
bytostmi z dalekého kosmu. Jejím obsahem mají být například fotografie
zachycující jak výjimečné historické události, tak i běžný život na planetě Zemi.
Diváci tak budou přímo konfrontováni s otázkami „Co o nás chceme bytostem
z kosmu vlastně sdělit? A co se o nás nesmí nikdy dozvědět? Můžou nám cizí bytosti
mimo sluneční soustavu vůbec rozumět? A rozumíme sami sobě...?”
Autorská inscenace vzniká ve volné inspiraci reálnými pokusy o vytvoření
intergalaktické zprávy. Nejznámější z nich je projekt „Zlatá deska“. Tým vedený
astronomem Carlem Saganem v 70. letech vystřelil do kosmu na sondě Voyager
pozlacenou gramofonovou desku, která obsahovala komplexní zvukovou
i vizuální zprávu o lidstvu. Saganův tým se ovšem rozhodl do obsahu Zlaté desky
nezačlenit sebemenší zmínku o stinných stránkách naší historie. O válečných
střetech, zločinech a nemocích raději pomlčeli. Fiktivní vědecký tým v inscenaci
Ahoj vesmíre! se rozhodl tuto chybu napravit a vybrat i infromace o negativních
vlastnostech lidské civilizace.
Ahoj vesmíre! vzniká ve spolupráci s holešovickým Planetáriem, kde se také bude
trvale uvádět. Prostor určený k simulaci hvězdné oblohy a dalších vesmírných
objektů disponuje největší projekční plochou v ČR. Projekce proto budou
výraznou vizuální složkou, která divákům umožní na vlastní kůži zažít například
průlet Sluneční soustavou. Publikum bude mít v inscenaci důležitou roli
odborné veřejnosti, jejímž úkolem je podílet se na hlasování, co má zpráva pro
mimozemskou civilizaci obsahovat. Při každém představení tak bude odeslána
do kosmu trochu jiná zpráva, na jejímž obsahu se budou podílet i diváci.
Inscenace bude reprízována jak v průběhu letních aktivit Divadla Na zábradlí,
tak samozřejmě v následující sezoně. Ohledně epidemiologických opatření
doporučujeme sledovat webové stránky Divadla Na zábradlí, kde se snažíme
poskytovat veřejnosti aktuální relevantní limity návštěvy divadel. Vstupenky
budou k dispozici jak na pokladně Divadla Na zábradlí, tak i před představením
v samotném Planetáriu. Vzhledem k omezeným kapacitám však doporučujeme
online nákup přes portál GoOut.
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