TISKOVÁ ZPRÁVA

Brno, 1. 11. 2015

Podzimní festival vyprávění STORYTELLING! 2015
Brno, 7. 11. od 12:00, Malá Amerika, Hybešova 1
První ročník podzimního festivalu vyprávění Storytelling! 2015 představuje brněnskému
publiku jedinečnou formu vyprávění – storytelling jako uměleckou disciplínu, která dokáže
vzdělávat děti i dospělé, pobavit a experimentovat s hudbou i výtvarným uměním.
Akce navazuje na pražskou část festivalu Storytelling! 2015, která proběhla 24. 10. na ostrově
Štvanice. Pořadatel festivalu Spolek Storytelling funguje v České republice dva a půl roku a touto akcí
chce upozornit na svou činnost a odhalit krásy vyprávění brněnskému publiku. V průběhu celého dne
si návštěvníci poslechnou mnoho autorských i tradičních příběhů, od pohádek přes příběhy českých
literátů nebo norskou mytologii až po osobní příběhy v podání profesionálních vypravěčů.
Dramaturgie brněnského festivalu vyprávění se zaměřuje na hledání příběhu nejen v samotném
vyprávění, ale i v dalších druzích umění. Vrcholem vypravěčského programu bude komixová
performance, při níž kreslíři doprovází vypravěče svým štětcem a naživo vytváří ilustraci k právě
vyprávěnému příběhu. Své umění představí brněnští výtvarníci Tomáš Kučerovský a Dalibor Krch. O
příběhový rámec obohatila svůj koncert také brněnská multiinstrumentalistka MAKAK, která pro
festival připravuje speciální audiovizuální vystoupení. Mimo jiné zazní dosud neprezentované písně z
chystaného EP.
Asi největším experimentem festivalu bude koncert kapely 3000 Hodin, která si pro festival
připravila storytellingový muzikál. Vyprávěné pásmo prokládané písněmi zpracovává příběh jedné
velké choroby a osud francouzské modelky Lolo Ferarri. „Příběh Lolo Ferarri byl jeden z prvních
příběhů, kterým jsme formu vyprávění – storytelling v Česku představili. Vznikl v rámci
vypravěčského představení pro olomoucké Divadlo na cucky na konci roku 2011. Od té doby se
věnujeme především příběhům s edukativním a komunitním přesahem, proto jsem ráda, že se
vypravěčka rozhodla oživit starý příběh a vyzkoušet na něm mezižánrovou spolupráci,“ řekla ředitelka
Spolku Storytelling Barbora Schneiderová.
Kromě vyprávění, experimentů s hudbou a ilustracemi bude po celý den v nádražní hale
probíhat výstava příběhových instalací, které si pro festival připravil Ateliér environment při FaVU, a
příběhový bleší trh, který by měl rozvyprávět prodejce a přidat navíc pár historek k jejich zboží.
„STORYTELLING! 2015 je první festival svého druhu v ČR a svou dramaturgií a dobou
konání navazuje na světové vypravěčské festivaly v Amsterodamu a Edinburghu. V příštích ročnících
chceme s těmito festivaly navázat spolupráci a obohatit domácí vypravěčskou produkci o mezinárodní
rozměr. Ale nepředbíhejme, zatím toho máme sami mnoho co říct. Nevěříte? Tak přijďte na náš
festival, ať máte o čem vyprávět,“ zve koordinátorka festivalu Dominika Šindelková.
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