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O organizaci 

 

Produkční platforma ProFitArt byla založena v roce 2012 Šárkou 

Pavelkovou a Josefem Neufusem, její zaměření je zejména na oblast nezávislého 

nonverbálního, fyzického a současného tanečního divadla. 

Záměrem založení produkční platformy ProFitArt byla optimalizace fungování 

nezávislých divadelních subjektů a jedinců, kteří nedisponují vlastním produkčním 

zázemím. Napomoci jim najít způsob k realizaci svých projektů, které se vyznačují 

jevištní mezižánrovostí, novátorstvím, novými tvůrčími metodami a postupy, 

kreativitou v interpretaci jevištního jazyka, originalitou a nadnárodností 

interpretovaných témat na jevišti. Takovéto produkční zázemí jim zároveň dokáže 

zekonomičtit náklady na projekt díky kontaktům v českém nezávislém divadle, 

a tím poskytnout ve všech složkách i položkách servis za velmi příznivé ceny, 

a tím zvládnout vyprodukovat profesionální divadelní projekt.   

Zároveň má každý takto začínající či již zkušený tvůrčí subjekt či jedinec bez 

vlastního zázemí šanci se stát součástí mezinárodní sítě, se kterou ProFitArt již 

dlouhá léta spolupracuje, a tím může být zařazen do kreativních mezinárodních 

kooperací, výměn, rezidencí a jiných do budoucna dveře otvírajících aktivit. 

ProFitArt může tak benefitovat nejen směrem k novým spolupracujícím 

a neetablovaným subjektům, ale může zároveň poskytnout kontakty již 

renomovaným formacím a umělcům, kteří se takto velmi snadno v rámci 

platformy s novými talenty pracovně seznámí.  

Unikátnost naší činnosti je právě ve zmiňovaném produkčním zázemí, které 

nabízíme mladým tvůrcům, tak aby se mohli soustředit pouze na tvorbu 

a nemuseli se zaobírat otázkami výkonné produkce, fundraisingu, propagace atd. 

Nicméně v průběhu naší spolupráce se těmto stránkám vlastní produkce stejně 

pomalu učí a setkávají se s nimi v podobě řešení problémů tak, že jsou postupně 

vybavováni know-how, které si odnesou pro svou případnou budoucí 

samostatnou produkci. Nadále jsme jim k dispozici na bázi konzultační, 

poradenské i pro přímou výpomoc v otázce grantů.  

http://profitart.cz/index.php/cs/2013-07-25-09-01-46/lide
http://profitart.cz/index.php/cs/2013-07-25-09-01-46/lide
http://profitart.cz/index.php/cs/2013-07-25-09-01-46/lide
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Dalším průsečíkem těchto snah je spolupráce s již zavedenými zahraničními tvůrci 

– režiséry a choreografy – kteří si pro svou inscenaci vyberou české či v ČR žijící 

performery. Nabízí se tak šance pro mladé české jevištní umělce získat zkušenosti 

v rámci zahraniční spolupráce, která může s sebou přinést nové příležitosti 

a kontakty. 

 

Cílová skupina 

- studenti středních a vysokých škol z celé ČR 

- laická pražská divadelní veřejnost 

- mezinárodní odborníci v divadelní oblasti přijíždějící do Prahy 

- zahraniční studenti studující v Praze 

- turisté přijíždějící do Prahy  

- pražská odborná divadelní veřejnost 

- divadelní profesionálové 

- zahraniční rezidenti žijící v Praze 

- lidé z českých regionů přijíždějících do Prahy 
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Profesionální tým – organizační struktura 

 

o Šárka Pavelková – producentka 

o Josef Neufus – ekonom, komunikace 

o Martina Měšťanová – marketing a mezinárodní projekty 

o Mikoláš Holba – technický manažer 

o Zoe Hayter – online reklama 

 

Soupis spolupracujících umělců 

- Cécile Da Costa (FR/CZ) 

- Maxim Didenko (RU) 

- Katarina Kalivodová (SK/CZ) 

- Jun Wan Kim (KO/CZ) 

- Nela Kornetová (CZ/NO) 

- Kateřina Eva Lanči (CZ) 

- Lukáš Lepold (CZ) 

- Matěj Matějka (SK/PL) 

- Róbert Nižník (CZ/SK) 

- Marta Sobotková (CZ) 

- Martin Talaga (SK) 

- Valentin Verdure (FR) 

- Lenka Vagnerová (CZ) 

- Alexandr Volný (CZ) 
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Realizovaný harmonogram 2018 

Představení Datum Místo  

BOI  27. 9.  10. 10. 18. 11. Venuše ve Švehlovce, Praha 

THE TRIAL 30. 10. 31. 10. DUP39, Praha 

Fillet of Soul - PREMIÉRA 20. 10.  19. 11.  DUP39, Praha 

 

Premiéry roku 2018 

FILLET OF SOUL 

Miniatura tohoto projektu pod názvem „Stín“ byla uvedena dne 19. 12. 2014 v 

divadle Ponec ve spojeném večeru s Martinem Dvořákem (ProArt) a další uvedení 

následovalo se souborem 30. 5. 2015 v Divadle Archa 420PEOPLE. Dva umělci, 

kteří vzešli z brněnského tanečního podhoubí, spojili síly a chtějí původní 

17timinutový duet rozšířit do celovečerní inscenace.  

Projekt už má určitou tvář z první týdenní rezidence, která proběhla v říjnu 2017 

v brněnské Industra Stage. Prostor DUP39 se stal mateřskou scénou této nově 

vznikající inscenace s premiérou 20. října 2018 a první reprízou v listopadu téhož 

roku. 

 Koncept a choreografie: Lukáš Lepold, Alexandr Volný 

 Světelný design: Jan Mlčoch 

 Zvukový design a hudba: Jan Balcar 

 Bicí: Jan Svačina 

 Housle: Veronika Linhartová 

 Producent: ProFitArt 

 Koproducent: Divadlo X10 

 Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Prahy, Státní fond kultury, 

Divadlo X10, Jatka 78, La Putyka 

 Účinkující: Lukáš Lepold, Alexandr Volný, Valentin Verdure, Filip Staněk 

https://www.profitart.cz/repertoar/boi/
http://www.venuse-ve-svehlovce.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/the-trial/
https://www.divadlox10.cz/cs
https://www.profitart.cz/repertoar/fillet-of-soul/
https://www.divadlox10.cz/cs
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Premiéra: 20. říjen 2018 

Vypátrat svůj vlastní stín, postavit se mu čelem a konfrontovat se s ním, nakonec 

ho přijmout a naučit se mít ho rád. Robert Bly, zabývající se mimo jiné temnou 

stránkou mužství, mluví o stínu jako o pytli, který za sebou vlečeme. Bly vychází 

z toho, že jsme až do dospělosti zaměstnáni tím, že do tohoto černého pytle na 

stín cpeme vše, co odmítáme tolerovat v našem vědomí. Po zbytek života se pak 

snažíme dostat tyto části duše opět z tmavého pytle ven a integrovat je do života. 

V dětství, mládí a v průběhu dospívání vytváříme stín, abychom stvořili svou 

osobnost a abychom byli schopni přežít.  

Smíření s vlastní říší stínu je nejvyšším a současně i nejhlubším cílem, jaký si 

člověk může vytyčit. Jde o opravdu obrovskou škálu emocí, negativních, ale i 

pozitivních vlastností co nám pomáhají v tvorbě naší budoucí taneční inscenace 

Fillet of Soul, ve které chceme propojit emoce, pohyb, akrobacii a mluvené slovo 

v jeden celek, který by měl sdělit divákovi určitou pravdu. Hledáme způsob, jak 

v sobě odhalit stinnou stránku a probudit nevědomou část, která ukrývá naše 

pravé já. Děj se odehrává na místě, které vlastně neexistuje, ale jde spíše o 

setkání 4 performerů, setkaní emocí, setkaní sebe sama tváří tvář. 

Foto - Pavel Ovsík 1 



7 
 

 

Reprízované tituly 

BOI 

ProFitArt si klade za cíl každý rok pomoci k realizaci jednomu scénickému 

projektu, zařadit jej mezi svou produkci, podporovat propagačně i produkčně do 

budoucna, a tím projektu zajistit udržitelnost na několik let.  BOI Martina Talagy 

a Katariny Kalivodové byl vybrán v roce 2014, a již v listopadu téhož roku jej 

ProFitArt odvezl na alžírský FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL DE LA DANSE 

CONTEMPORAINE anebo v květnu 2015 na Festival choreographic miniatures do 

srbského Bělehradu. 

V roce 2019 jsme uvedli dvě reprízy ve Venuši ve Švehlovce, z čehož druhá v 

pořadí byla zároveň derniérou. 

 Režie: Matěj Matějka (SK/PL) 

 Choreografie: Martin Talaga (SK/CZ) 

 Scénografie: Agnieszka Pátá 

 Hudební aranžmá: Katarina Kalivodová (CZ/SK), Cécile Da Costa 

(FR/CZ) 

 Světelný design: Karel Šimek, Mikoláš Holba, Janka Galkó (HU) 

 Zvukový design: Andrey Shvetsov (RU) 

 Producent: ProFitArt 

 Koproducent: ROXY NoD, Záhrada (SK), Pro-Progressione (HU), Studio 

Matějka (PL) 

 Projekt podpořili: Visegrad Fund, Hlavní město Praha, Česká centra, 

Švandovo divadlo 

 Účinkující: Martin Talaga, Katarina Kalivodová, Cécile Da Costa, Kateřina 

Eva Lanči  

Premiéra: 27. duben 2016 
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Foto - Michal Hančovský 1 

Fúze tance a tradičních lidových písní z různých regionů Slovenska rámcovaná 

otázkami a odpověďmi na to, co je „mužské“.  

V kontextu od sebe propastí oddělených zvyků a hodnot dvou generací se v tomto 

tvůrčím procesu zaměřujeme na přechod dospívání chlapce v muže. V současné 

společnosti se důležité téma iniciace mužství úplně vytrácí, přičemž právě dnes 

je otázka místa v rodině a společnosti mnohem naléhavější než kdysi. Nacházíme 

se totiž v období, kdy se rozpadá celý dosavadní tradiční systém. 

Kdysi byla silná tělesná schránka zárukou jistoty a stability, znakem, že se muž 

dokáže postarat o rodinu. Byl totiž lovcem, bojovníkem i ochráncem. Jaké je dnes 

místo muže ve společnosti? 

 

THE TRIAL 

THE TRIAL je mezinárodní divadelní projekt inspirovaný známou prózou Franze 

Kafky i současnou ruskou realitou. Šestice performerů v režii oceňovaného 

petrohradského režiséra Maxima Didenka (cena „Vyrobeno v Rusku 2016“ za 

nejlepší divadelní režii) vytvořila jedinečné pohybové představení speciálně pro 
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probouzející se polyfunkční prostor legendárního Kina 64 U Hradeb v Mostecké 

ulici na pražské Malé Straně. Po pěti reprízách jsme se rozhodli z důvodu rozsáhlé 

rekonstrukce původního inscenačního prostoru a zároveň kvůli změně jeho 

programového směřování přemístit na následující 2 roky inscenaci do prostoru 

DUP39. Ten taktéž skýtá paletu různých přístupů k této site-specific inscenaci, 

THE TRIAL. 

V roce 2019 jsme zrealizovali vzhledem k velkým finančním nákladům na 

jednotlivé reprízy pouze dvě v Praze, v prostoru Divadla X10, a jedenkrát jsme 

hostovali ve Francii, na festivalu Le Manifeste. 

 Režie: Maxim Didenko (RU) 

 Výprava: Pavel Semchenko (RU) 

 Kostýmy: Jana Stanulová (CZ) 

 Hudba: Ivan Kushnir (RU) 

 Světelný design: Mikoláš Holba (CZ) 

 Projekce: Oleg Michaylov (RU) 

 Sound design: Andrey Shvestov (RU) 

 Producent: ProFitArt 

 Koproducent: Jsme U Hradeb, z.s. 

 Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Prahy, Státní fond kultury, 

Česko-německý fond budoucnosti, Divadlo X10, Institut Intermédií, 

Divadlo bratří Formanů 

 Účinkující: Róbert Nižník (CZ/SK), Martin Šalanda (CZ), Marta Sobotková 

(CZ), Jun Wan Kim (CZ/KR), Nela Kornetová (CZ/NO), Roman Zotov 

(CZ/RU) 

Premiéra: 27. a 28. února 2017 
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Foto - Vojtěch Brtnický 1 

Režisér Maxim Didenko se inspiroval mimo jiné autentickými přepisy výslechů 

současných politických vězňů, korespondencí a výpověďmi u soudů. 

Inscenace reflektuje projevy sovětských trestanců obžalovaných v období 

stalinismu i odsouzených nacistů v rámci Norimberského procesu. THE TRIAL 

se zamýšlí nad etickým a humanistickým smyslem soudů a samotného trestu 

smrti. Inscenátoři zkoumají prostého lidského jedince válcovaného mašinérií 

soudů.  

„Kafkovy absurdní romány se postupně stávají obrazem každodenní 

ruské reality. Inscenaci tedy bude možné číst jako varování. Námět, 

který Kafka napsal před sto lety, je v širším kontextu opět aktuální.“ 

říká režisér Maxim Didenko. 
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Ohlasy v tisku a recenze 

 BOI 

"Naopak Martin Talaga, který na sebe upozornil už v nedávných večerech HAMU, 
potvrdil, že je nejen šikovný tanečník, ale především talentovaný choreograf s 
velkou invencí a originalitou. V kuse nazvaném BOI vystoupil spolu se zpěvačkou 
Katarínou Kalivodovou, která tanec doprovázela variacemi na slovenské lidové 
písně, hrála (nebo spíš vyluzovala zvuky) na dudy, stejně jako v závěru sám 
Talaga. Soudě dle jeho choreografie, uvedené na Tanci HAMU, slovenský folklór 
ho zajímá a inspiruje. Nejedná se ale o žádné variace na folklórní tance; ty jsou 
jenom výchozím bodem, který Talaga rozvíjí v opravdu originální dílo. Doufejme, 
že mu to zůstane."  Eva Orcígrová, Taneční zóna 

"V Praze měly premiéru dva výrazné projekty, které jsou syntézou pohybového 
divadla a koncertu. Tvůrci inscenací Vypravěč a BOI také shodně zvolili emočně 
silné téma. A posledním, avšak výrazným průsečíkem je výtečná tanečnice, 
performerka a zpěvačka Cécile da Costa…Talaga s Matejkou vystavěli choreografii 
především propojením krátkých, avšak zásadních úseků ze života probouzejícího 
muže. Od rebelie jako sprejerství, objevení vlastní sexuality přes svatbu až k 
uvědomění si vlastní konečnosti – ke smrti matky. A do těchto pohybových scén 
je opět zakomponovaný zpěv obou tanečnic, tentokrát je však spíše hudebním 
doprovodem, jenž vyvolává nostalgickou atmosféru.“  Lenka Dombrovská, 

Lidové noviny 

"Tvůrci vystihli a velmi zřetelně interpretují pocity, které se odehrávají v mysli a 
těle adolescenta (včetně přítomnosti oidipovského archetypu a nezbytné 
autoerotiky) a kombinují je s “doslovně” pojatými situacemi. Boy – tanečník 
Martin Talaga – podstoupí nejokatější pseudorituály, které naše doba nabízí v 
podobě sprejerství, opilosti, diskotéky nebo lehké dívky. A do toho se míchá 
tradice společných rodinných večeří, zasnoubení, svatby. Jednoduché dudy, které 
hrdina zkoumá a jejichž prostřednictvím nabírá dech a hledá vlastní melodii, 
symbolizují prapůvodní vzor. Z jedné strany ho podporují nápěvy slovenských 
lidových písní a etnické bubnování, z druhé útočí módní angličtina nebo rap."  
Veronika Boušová, BOI mezi chlapcem a mužem; Divadelní noviny (BOI 

mezi chlapcem a mužem – Divadelní noviny (divadelni-noviny.cz)) 

„Martin Talaga není v zajetí dvou žen pasivní postavou. Procházíme spolu s ním 
několik fází mladého života, fází odpoutání a nových závazků. Na jedné straně je 
to vzdor matce, jejímu komandování, výčitkám i podstrojování – v inscenaci 
částečně figuruje mluvené slovo, takže některé výjevy jsou skutečně „jako ze 
života“, z úst obou žen mimo jiné slyšíme známé fráze o tom, co by měl umět a 
dělat „pravý muž“. V dospívajícím muži je ale i chlapec, který nechce matku ze 
svého života vytěsnit, a tak se třeba přidržuje její dlouhé pružné sukně. Obě ženy 
jsou oblečeny v černém, Katarina Kalivodová ztělesňuje přesně mateřský typ a 
Cécile da Costa svou subtilní konstitucí splňuje představu mladého 
děvčátka….Spojení lidové hudby a současného tance je funkční a jde skutečně o 
přirozené řešení, žádná násilná implementace folklóru tam, kam nepatří, ani 
citace v pohybu z celku nijak neční. Od počátku v této souvislosti zaujmou diváka 

https://www.divadelni-noviny.cz/boi-mezi-chlapcem-a-muzem
https://www.divadelni-noviny.cz/boi-mezi-chlapcem-a-muzem
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dudy, které na scéně po celou dobu představení slouží jako rekvizita – pro 
choreografa jsou pojítkem tradičního a současného, jsou atributem, jehož se v 
závěru chopí a v posledních vteřinách začne na ně hrát. V tomto směru mohou 
také představovat onu dospělost, které se snažil po celou hodinu dosáhnout.“ 
Lucie Kocourková, Boj o místo na slunci se zpěvy a tanci; Opera Plus 

(Boj o místo na slunci se zpěvy a tanci | OperaPlus) 

 THE TRIAL 

„V srpnu roku 2016 jsem viděla work-in-progres inscenace The Trial režiséra 
Maxima Didenka. Ve fascinujícím, syrovém prostoru 64 U HRADEB byl rozehrán 
mystický a existenciální zápas o lidství a spásu. Precizní souhra těl, slov a světel 
vytvořila silně očišťující divadelní zážitek. Didenko se svými performery nejde 
vyšlapanou cestou, ohledává možnosti sdělení i místa. Proto si myslím, že by měl 
tento site-specific dosáhnout svého naplnění.“ Lenka Dombrovská, 

Divadelní noviny (Podzemní proces – Divadelní noviny (divadelni-noviny.cz)) 

 „Zajímá mě, jak v současném světě funguje soudní aparát, nakolik se stírají 
hranice mezi pojmy, jako je spravedlnost a bezpráví, pravda a lež, vina a nevina. 
Zajímá mě vztah různých mocenských institucí k jednotlivci, člověku, jeho životu,“ 
vysvětluje Maxim Didenko, čím vším se v inscenaci zabývá. 

 

Inspirací pro režiséra byly i současné soudní aféry v Rusku. „Soud je velmi 
zajímavý civilizační nástroj, který má smysl sledovat a zkoumat ho, mimo jiné i 
divadelními prostředky.“ Marina Feltlová, Kamila Schusterová; Český 
rozhlas Plus (Ruský režisér Maxim Didenko uvádí inscenaci The Trial | Vltava 

(rozhlas.cz)) 

„Šestice performerů v režii petrohradského režiséra Maxima Didenka vytvořila 
speciálně pro tento prostor originální pohybové představení inspirované prózou 
Franze Kafky Proces. Didenko se vedle toho inspiroval autentickými přepisy 
výslechů současných politických vězňů, korespondencí a výpověďmi u soudů. 
Inscenace reflektuje projevy sovětských trestanců obžalovaných v období 
stalinismu i odsouzených nacistů v rámci Norimberského procesu. Inscenace se 
pokouší zkoumat etický a humanistický smysl soudů a samotného trestu smrti. 
Kdo je soudce? Kdo jsou obvinění? Co je to zločin? V projektu jde o hledání 
divadelního jazyka, který by odpovídal potřebám dneška. Režisér v něm zúročuje 
své dosavadní divadelní zkušenosti, a tak se zde objevují prvky klauniády, 
aktivistické performance, psychologického divadla, současného tance, cirkusu a 
fyzického divadla, stejně jako hudebního a dokumentárního. S režisérem jsme se 
sešla několik dnů před premiérou.“ Jana Soprová – Maxim Didenko: 

V podzemí pracuju rád; Divadelní noviny (Maxim Didenko: V podzemí 

pracuju rád – Divadelní noviny (divadelni-noviny.cz)) 

„Nedávno otevřený prostor 64 U Hradeb vyzývá neutěšeným stavem i atmosférou 
k divadelním intervencím. Připomeňme, že se tam konal např. loňský ročník 
festivalu ...příští vlna/next wave... Produkční platforma ProFitArt oslovila ke 
spolupráci petrohradského avantgardistu Maxima Diděnka. Ten si vybral Kafkův 
román Proces a U Hradeb nazkoušel s českými tanečníky podobenství o ruské 

https://operaplus.cz/boj-o-misto-na-slunci-se-zpevy-tanci/
https://www.divadelni-noviny.cz/profitart-maxim-didenko-the-trial-recenze
https://vltava.rozhlas.cz/rusky-reziser-maxim-didenko-uvadi-inscenaci-trial-5342919
https://vltava.rozhlas.cz/rusky-reziser-maxim-didenko-uvadi-inscenaci-trial-5342919
https://www.divadelni-noviny.cz/maxim-didenko-v-podzemi-pracuju-rad
https://www.divadelni-noviny.cz/maxim-didenko-v-podzemi-pracuju-rad
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policejní šikaně.“ Martin Macho Macháček – Tyjátr: Josefa K. čekala U 

Hradeb namísto procesu rovnou poprava; Český rozhlas Radio Wave 
(Tyjátr: Josefa K. čekala U Hradeb namísto procesu rovnou poprava | Radio Wave 

(rozhlas.cz)) 

„Vynikající byla ale vizuální stránka, které hodně přidal právě prostor Kina 64 U 
hradeb. Všechny kusy kulis se při pohybovém projevu herců využijí na maximum 
– zeď s oknem v jedné chvíli slouží pro naznačené prolézání oknem a v druhé 
chvíli jako vězení pro dva, když je okenní prostor obemkne kolem pasu. 
V průběhu inscenace podléhá prostředí cílené destrukci a když divák na konci vidí 
zničené věci na pódiu, dostaví se akutní tísnivý pocit toho „že je něco špatně.“ 
Efektní je také promítání záběrů na zeď, která má pravděpodobně evokovat 
výslech vězňů. Výkony umělců je potřeba také pochválit, protože bylo vidět, že si 
hradní v THE TRIAL užívali po všech stránkách.“  Jaroslav Totušek, 
Lidovky.cz: THE TRIAL. Ruské politické procesy se utopily v symbolických 
náznacích.  

ČT ART: Události v kultuře - Proces v divadle U Hradeb — Události v kultuře 

— iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz) 

 

 FILLET OF SOUL 

„Fillet of Soul je sondou do spletité mužské duše (i mozku), plné nejrůznějších 

pocitů a představ nejen o světě kolem, ale hlavně o sobě samém. Dílo si pokládá 

mnohé otázky: Jaké je to být k sobě upřímný? Říct opravdu kdo jsem a co si o 

sobě myslím? Být přirozený? Na tomto podkladu se rozvíjelo hodinové tanečně-

pohybově-divadelní představení. Pohybové provedení nelze hodnotit jinak než 

jako brilantní. Účinkující proplouvali prostorem v nekonečných zvedačkách a 

akrobatických prvcích, celému dílu dominovala důsledná partnerská práce. 

Performeři vynikali přesností a jistotou od prosté chůze po náročná salta či vysoké 

výskoky. Jejich mužné a zároveň ladné pohyby opravdu fascinovaly. Mimo to jim 

nechyběl herecký um, dobré ovládnutí mimiky a gest.“   Monika Štúrová, 

Taneční aktuality: Fillet of Soul aneb Jeviště plné testosteronu - Taneční 

aktuality (tanecniaktuality.cz) 

  

https://wave.rozhlas.cz/tyjatr-josefa-k-cekala-u-hradeb-namisto-procesu-rovnou-poprava-5969624
https://wave.rozhlas.cz/tyjatr-josefa-k-cekala-u-hradeb-namisto-procesu-rovnou-poprava-5969624
https://www.lidovky.cz/kultura/the-trial-ruske-politicke-procesy-se-utopily-v-symbolickych-naznacich.A170228_152010_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/kultura/the-trial-ruske-politicke-procesy-se-utopily-v-symbolickych-naznacich.A170228_152010_ln_kultura_jto
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000120227/obsah/526646-proces-v-divadle-u-hradeb
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000120227/obsah/526646-proces-v-divadle-u-hradeb
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/fillet-of-soul-aneb-jeviste-plne-testosteronu2
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/fillet-of-soul-aneb-jeviste-plne-testosteronu2
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Podporují nás 
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