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1. Muž, který to dotáhl opravdu vysoko  
Námět: Martin Sochor / Jitka Grígerová

Každý se někdy zastaví a touží být volný a bezstarostný jako tažný pták.
Při představě, jaké by to všechno mohlo být, všechno to plahočení, kariéra, konvence,
všechno moci hodit za hlavu…
Ale hypotéka, daně, zahraniční dovolená a syčák soused má zase nové auto…    

Actor: Martin Sochor
Music: Sylva Smejkalová
Costumes: Dana Svobodová
Production, Libretto and Lighting: Jitka Grígerová

1. The Man Who Made it to the Top 
Storyline: Martin Sochor / Jitka Grígerová

Everyone often wishes to be free and without worry, just like a bird. 
One imagines how it would be if the plodding along, the career, 
the power and social conventions were eliminated… 
Yet… there’s the mortgage, taxes, vacations abroad, and that lousy neighbor of mine
who just bought another car….

P A N T O M I M E  R E C I T A L



2. Muž, který se vrátil
Námět: Martin Sochor 

Když zmizí z našeho života lidský rozměr ani si toho často nevšimneme. 
Jak sladká a příjemná je nevědomost. 
Procitáme většinou až vlivem tragických okolností. 
Nemusí být ještě pozdě na návrat, ale zmařený čas se vrátit nedá.

3. Muž, který jedl srdce svých blízkých
Námět: Alexandr and Axel Jodorowski, Marcel Marceau
Adaptace: Martin Sochor

Vášeň, která nás potkává v našich vztazích může i zabíjet.
Osudové hledání spřízněné duše, člověka se kterým si porozumíme a pro koho stojí
za to žít. 
Setkání, které se může stát osudným. 
Určitě potkáme lidi se srdcem ztvrdlým na kámen i vysušeným jako pouštní písek, 
ale neztrácejme naději, určitě se najde spousta lidí se srdcem čistým a nezkaženým. 
A snad to nemusí být jen srdce lidského mláděte, jako v našem příběhu. 

4. Muž, který se nevzdal
Námět: Martin Sochor 

Žít a nechat žít. 
Bojovat za svojí osobní svobodu se dá i ve zdánlivě nemožných podmínkách.

5. Opera
Námět: Martin Sochor / Jitka Grígerová

Prkna která znamenají svět… život v divadle, divadlo v životě, každý si hraje svojí roli.
Není lehké být při svém povolání závislý na něčem tak malém a choulostivém jako
jsou hlasivky. Kolegové mám vás rád a proto se s chutí pohroužím do světa opery.

2.The Man Who Returned 
Storyline: Martin Sochor 

When the human touch disappears from our lives, we’re seldom aware of it.
How pleasant ignorance is.
Only when tragedy strikes do our feelings become evident; 
their appearance may come late, but, unfortunately, lost time can never be regained.

3. The Man Who Devoured the Hearts of his Loved Ones
Storyline:Alexandr and Axel Jodorowski, Marcel Marceau
Adapted by Martin Sochor

The passion we encounter in our relationships might even kill us. 
We seek kindred souls, people who understand us and for whom life is worth living.  
Fate sometimes steps in and helps arrange these meetings. 
However, we’re sure to run into people whose hearts are made of stone, 
or are even dry as the desert sand, yet we mustn’t lose hope as we can certainly find
many people whose hearts have not been sullied.  
Not do they even need to be the hearts of youth, such as portrayed in our story.

4. The Man Who Didn’t Surrender 
Storyline: Martin Sochor 

Live and let live.  Fighting for one’s personal freedom can be done even underseemingly
impossible conditions.

5. Opera
Storyline: Martin Sochor / Jitka Grígerová

The Boards represent the world. Life in the theatre; theatre in life, we each play a part.  
It’s not easy knowing that your career is dependent upon something so small
and so delicate as your vocal chords.  
But because I like you my friends, I will happily bury myself in the world of opera.  
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