
V Praze, 19. března 2012 

 

Gob Squad & CAMPO – P římo p řed očima (Before Your Very Eyes) 

21. a 22. dubna, 20.00 Divadlo Archa 
 

Co si myslí dnešní d ěti o svém život ě? Tuto i další otázky zodpoví sv ětov ě úsp ěšné p ředstavení 
Přímo p řed očima renomovaného vlámského divadla CAMPO, v režii m iláčků domácího publika - 
německo-britského souboru Gob Squad. P ředstavení je ur čeno pro dosp ělé, i když na jevišti 
vystupují d ěti. Zajímavostí je, že díky jednostranným zrcadl ům diváci malé herce vidí, oni je ale 
však ne. P ředstavení, které bylo uvedeno za obrovského úsp ěchu již b ěhem lo ňského festivalu 4+4 
dny v pohybu, p řiváží Divadlo Archa 21. a 22. dubna. 

Inscenace Přímo před očima v režii Gob Squad je třetí částí trilogie vlámského produkčního domu 
CAMPO s dětskými herci pro dospělé publikum. Čeští diváci měli možnost zhlédnout v Arše obě 
předchozí části – v roce 2003 představení üBUNG (režie Josse De Pauw) následované v roce 2009 hrou 
That Night Follows Day (režie Tim Etchells).  

Britsko-německý soubor Gob Squad se českým divákům představí již počtvrté, poprvé za sedmnáct let 
své historie se však nikdo z jeho členů neobjeví na scéně. Gob Squad v představení Přímo před očima 
režírují skupinku osmi až čtrnáctiletých dětí, které diváci pozorují jako v teráriu. Zatímco diváci nahlížejí do 
jejich „pokojíčku“, který tvoří stěny jednostranného zrcadla, děti hledí do budoucnosti, do času, kdy budou 
dospělí.  

Ondřej Hrab, ředitel Archy k tomu poznamenává: „Archa klade důraz na pomíjivé okamžiky tvorby. Na 
zázraky, které se před našima očima odehrávají. Bude zajímavé podívat se, co se stalo s vlámským 
představením po půl roce od uvedení v říjnu loňského roku. Je to zároveň poslední šance pro ty, kteří 
představení neviděli. Divadlo je platné pouze tady a teď, což u tohoto představení platí zvlášť. Děti po 
čase vyrostou a představení ztratí svůj smysl.“ 

Soubor Gob Squad, který v Praze vystoupil naposled v roce 2008 s představením Kitchen, získal renomé 
jednoho z nejinovativnějších divadelních souborů současnosti. Média označila Gob Squad za „výstřední 
bestii, která osobitě kombinuje performance a happeningy s audiovizuálními prostředky a odkazy na 
popkulturu, přičemž výsledkem je výjimečně nádherný a působivý svět.“ (CULTUREBOT). Mezinárodní 
skupinu umělců, kteří se od 1994 společně věnují projektům na poli live artu, spojuje kolektivní zpracování 
námětu, režie a ztvárnění, na kterém se podílí všech sedm členů - Johanna Freiburg, Sean Patten, 
Sharon Smith, Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost a Simon Will. Jejich představení, které mísí 
performance s výtvarným uměním, videoartem a multimediálními technologiemi, si získaly ohlas nejen po 
celé Evropě, ale i na všech ostatních světadílů vyjma Antarktidy. 

 

 

Koncept, design a režie: Gob Squad (Johanna Freiburg, Sean Patten, Berit Stumpf, Sarah Thom, 



Bastian Trost & Simon Will) 

Hrají: Martha Balthazar, Maurice Belpaire, Spencer Bogaert, Zoë Breda, Faustijn De Ruyck, Ramses De 
Ruyck, Fons Dhossche, Tasja Doom, Gust Hamerlinck, Robbe Langeraert, Zoë Luca, Jeanne 
Vandekerckhove, Aiko Vanparys & Ineke Verhaegen. 

Hlas vypravěče: Rigley Riley 

Zvukový design: Sebastian Bark, Jeff McGrory & Gob Squad 

Kostýmy: An Breughelmans & Gob Squad  

Kamera: Philippe Digneffe, Pol Heyvaert & Gob Squad  

Video postprodukce: Miles Chalcraft, Korneel Coessens, Sarah Michelle Harrison, Anna Zett & Gob Squad 

Asistenti produkce: Stephanie Dewachter & Hilde Tuinstra 

Umělecká spolupráce: Nele De Sloover  

Vedoucí produkce: Wim Clapdorp & Christina Runge 

Produkce představení: CAMPO, GENT (BELGIE) A GOB SQUAD (NĚMECKO/VELKÁ BRITÁNIE) 

Představení vzniklo v koprodukci: Hebbel am Ufer, Berlin; FFT Düsseldorf; Noorderzon/Grand Theatre 
Groningen; NEXT Festival, Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes and Künstlerhaus 
Mousonturm, Frankfurt. 

Užitečné odkazy 

www.campo.nu 

www.gobsquad.com 

Ukázka z představení: http://vimeo.com/25706533 

Představení je uváděno v rámci Vlámské sezóny 2012 za podpory: 

 

Vstupenky za 290,- / studenti a senioři 150,- jsou v předprodeji v pokladně Divadla Archa a na 
www.archatheatre.cz  
 
Další informace, fotografie a noviná řské akreditace: 

Pavlína Svato ňová – pavlina.svatonova@archatheatre.cz , 739 077 956 
Tel: +420 221 716 110  
www.archatheatre.cz 


