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TrutnovskÃ½ Cirk-UFF letos v australskÃ½ch barvÃ¡ch

10. 4. 2017
TZ: Svátkem milovníkÅ¯ adrenalinu, euforické zábavy i experimentálního umÄ›ní se stane na zaÄ•átku Ä•ervna Trutnov.
Novocirkusový festival Cirk-UFF se jiÅ¾ posedmé stane místem sekání nejlep&scaron;ích Ä•eských i svÄ›tových souborÅ¯ tohot
oboru. UmÄ›lci z rÅ¯zných koutÅ¯ svÄ›ta spolu s diváky rozzáÅ™í podkrkono&scaron;skou metropoli od stÅ™edy 31. kvÄ›tna do
nedÄ›le 4. Ä•ervna.

Po loÅˆském uvedení premiéry divácky neobyÄ•ejnÄ› úspÄ›&scaron;ného mezinárodního projektu Filament, mezi jehoÅ¾
tvÅ¯rci byla Å™ada umÄ›lcÅ¯ se zku&scaron;enostmi z Cirque du Soleil, se letos organizátoÅ™i zamÄ›Å™ili na australskou
produkci. Diváci nejen z ÄŒeské republiky budou mít unikátní moÅ¾nost zhlédnout nové pÅ™edstavení Backbone
mezinárodnÄ› vysoce respektovaného australského souboru Gravity & Other Myths. &bdquo;MÄ›l jsem moÅ¾nost
nav&scaron;tívit premiéru Backbone v polovinÄ› bÅ™ezna v Adelaide a musím Å™íct, Å¾e je to strhující a pÅ™i tom kouzelné
pÅ™edstavení. Jedno z tÄ›ch, z nÄ›hoÅ¾ jsou nad&scaron;eni diváci i kritika. A Cirk-UFF bude, vedle nÄ›meckého
Recklingausenu, jednou ze dvou moÅ¾ností vidÄ›t toto pÅ™edstavení v EvropÄ›,&ldquo; uvedl Å™editel festivalu Cirk-UFF Libo
Kasík.Dal&scaron;ím lákadlem pro &scaron;irokou diváckou veÅ™ejnost bude bezesporu pÅ™edstavení Déluge
francouzského souboru Compagnie SansGravité. &bdquo;Jedná se o smÄ›s nového cirkusu a nové magie. Hra je o
geniálním a zároveÅˆ bláznivém vynálezci, jemuÅ¾ v jeho laboratoÅ™i nejdÅ™íve v&scaron;e funguje aÅ¾ nadpÅ™irozeným
zpÅ¯sobem do momentu, neÅ¾ se naopak zaÄ•ne v&scaron;e hroutit,&ldquo; vysvÄ›tluje Libor Kasík. Leto&scaron;ní roÄ•ník se
oficiálnÄ› prezentuje i jako pÅ™ehlídka Ä•eské novocirkusové tvorby, Czech Showcase. Vedle známých souborÅ¯ jako Cirk
La Putyka, jenÅ¾ pÅ™edstaví právÄ› pÅ™ipravované pÅ™edstavení Batacchio, Ä•i Losers Cirque Company, kteÅ™í odehrají d
dvÄ› rÅ¯zné inscenace, chystá Cirk-UFF i nÄ›kolik premiér. Nejen trutnovskému publiku dobÅ™e známí BratÅ™i v tricku chystaj
pro Cirk-UFF premiéru pÅ™edstavení BÄ›Å¾kaÅ™ská odyssea, Cirkus Tety pak poprvé pÅ™edvede svou novou show Hrdinky
kterou pÅ™ipravuje pod reÅ¾ijním a dramaturgickým vedením novopeÄ•eného drÅ¾itele Thálie Radima Vizváry. &bdquo;Osobn
se tÄ›&scaron;ím i na novinku mladíkÅ¯ z CinkCinkCirku, která má název Dukto a u nás se pÅ™edstaví ve stádiu work in
progress,&ldquo; doplnil Kasík. Kompletní program festivalu, jehoÅ¾ grafickou prezentaci zaji&scaron;Å¥uje jiÅ¾ poÄ•tvrté
malíÅ™ a komiksový kreslíÅ™ JiÅ™í Grus, je moÅ¾no najít na webu cirkuff.cz, prodej vstupenek vÄ•etnÄ› výhodných Cirk-UFF
zaÄ•íná 10. dubna.
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