PLI, fin balansgång mellan galenskap och engagemang.
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Pressinbjudan - PLI, fin balansgång mellan
galenskap och engagemang
22 konferensstolar och en extremt hängiven man utgör grunden för detta
intelligenta och lekfulla solo.
PLI är ett genialt scenkonstverk som briljerar i sin förmåga att överraska.
Viktor Černický är den multidisciplinära konstnären som redan i början av
karriären tagit scenkonstfältet med storm. Han har förbluffat publiken med
sina uppfriskande idéer och kammat hem priser för sin unika stil. Han har
kallats för både visionär och ett framtida hopp för scenkonsten.

PLI är Černickýs andra verk, en nervkittlande föreställning som ställer
scenkonstens konventioner på ända. Med ett enormt tålamod och en gnutta
galenskap staplar Černický sina stolar en och en tills de utgör magnifika
fragment av arkitektur eller fantasieggande skulpturer.
Med den smarta kombinationen av ett anspråkslöst rum och en uppsjö av
stolar har föreställningen förmågan att vara minimalistisk och grandios på
samma gång.
PLI är en oförutsägbar och humoristisk föreställning som balanserar mellan
galenskap och engagemang.
9/11 19.00, Lokstallarna Karlshamn
10/11 19.00, Lokstallarna Karlshamn
11/11 kl 19.00, Lokstallarna Karlshamn
För mer information eller för att boka pressplats kontakta Linda Himsel eller
Marie Björkman.
Turnerar med Dansnät Sverige hösten 2021.
I samarbete med: PONEC – dance venue (CZ), BuranTeatr Brno (CZ), CNK
Záhrada Banská Bystrica (SK), Théâtre De L’arsenal Val-de-Reuil (FR),
CIRQUEON Praha (CZ), Alfréd ve dvoře Theatre (CZ), Studio Alta and Festival
Bazaar (CZ), Pôtoň Theatre (SK), Festival Kiosk (SK), CSC – Centro per la
Scena Contempora- nea Bassano del Grappa (IT)Med stöd från: Ministry of
Culture of the Czech Republic och The City of Brno.KONCEPT, KOREOGRAFI,
FRAMFÖRT AV VIKTOR ČERNICKÝ LJUS ZUZANA REŽNÁ
DRAMATURG LUKÁŠ KARÁSEK
TEKNISKT GENOMFÖRANDE DRAHOMÍR STULÍR
Regionteatern Blekinge Kronoberg är från början två ihopslagna länsteatrar.
Tillsammans utgör de ett kulturellt nav i södra Sverige, med särskilt fokus på
scenkonst för barn och unga. Under 2017 och 2018 har Regionteatern arbetat
fram en ny riktning för verksamheten och har i och med det utökat dels
dansverksamheten och dels föreställningar och evenemang på de egna
scenerna. Varje år möter Regionteatern en publik på ungefär 45.000. Hälften
av föreställningarna går på turné och spelas i skolor, på bygdegårdar och på
andra typer av scener, främst i Kronoberg och Blekinge. Den andra hälften
spelas på de egna scenerna i Växjö och Karlshamn. På Regionteatern
Blekinge Kronoberg finns Sveriges första fasta Medborgarscen - ett koncept
som omfattar bland annat konserter, föreläsningar, debatter och

föreställningar som medborgare medverkar i.
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