Umělecký životopis
Ing. Lukáš Kučera
Narozen - 15. ledna 1983
Adresa – Třeboradická 16, Praha 8, 182 00
Vzdělání – České vysoké učení technické v Praze
E-mail – kejklirlukas@gmail.com
Telefon - +420 777 023 247
Web – www.kejklirlukas.cz
FB: - www.facebook.com/kejklirlukas

Představení
Od roku 2004 věnuji žonglování, od roku 2006 vystupuji jako Kejklíř na historických akcích,
klaun na akcích pro děti a jako žonglér s ohvnivou a světelnou show. Do svého vystoupování
a aktivity přináším i zkušenosti z lektorování, zážitkového vzdělávání a provázení osobním
rozvojem.
Dovednosti


Žonglování s 5 míčky, 4 kruhy, 4 kužely.



Kontaktní žonglování s míčky a kužely



Flowerstick, Diabolo, Balanční talíře



Točení 1 tyčí, 2 tyčemi, točení poi



Kontaktní improvizace



Intuitivní tanec



Klaunérie



Chození na chůdách



Párová akrobacie

Kurzy a zkušenosti z oblasti pohybu a žonglování a práce s tělem


Integrativní psychoterapie se zaměřením na tělo (2017-2022)
o



Somatic Experience (2013 – 2016)
o



Výcvik zaměřený na práci s traumatem a autoregulací nervového systému.

Párová akrobacie (2014-2018)
o



Pětiletý terapeutický výcvik

Různé workshopy a setkání zaměřené na párovou akrobacii a akrojogu. Zkušenosti
jako letec i báze.

Aleje (2020)
o

Letní týdenní žonglérská dílna divadla Kufr ve Spáleném poříčí. Letos zaměřené na
párové žonglování pod vedením Doreen Grossmann.
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Fireshow a performance (2015,2019)
o



Evropský festival žonglování (2008-2018)
o



Dva dvoudenní semináře na práci s hlasem s Ivanou Vostárkovou.

Cirqueon (2007-2010)
o



Feldenkraitsova metoda – sedm dnů s Joe Stollerem (2020). Cvičení Čchi Kung Osm kusů brokátu – dvoudenní dílna s Michalem Ďurom (2019)..Fascie a kosti, mysl
a srdce v kontaktní improvizaci, pětidenní workshop s Joe Stollerm (2015), Tanec 7
zvířat - třídenní taneční workshop s Paulou Holskou (2015). Intuitive dance – třídenní
workshop zaměřený na Intuitivní tanec a vystupování s Izraelských tanečníkem
Shaharem Dorem (2015). Axis Sillabus třídenní taneční workshop s Freyem Faustem
(2014).

Hlasosemináře (2012-2013)
o



Účast na Evropském festivalu žonglování - vždy 7 dnů workshopů a vystoupení. 2018
- Azory. 2017 - Lublin (žonglerský workhsop Anthony Trahair (12h). 2014 - Millstreet
(Účast na uzavřeném 3 denním žonglérském workshopu Victora Kee). 2013 –
Tolouse. 2011 – Mnichov. 2009 – Vitoria. 2008 – Karlsruhe.

Druna (2015-2020)
o



Týdenní letní dílny zaměřené na propojení pohybu, točení ohněm a vystupování
vedené Terezou Kerle.

Kurzy pozemní akrobacie, jevištní akrobacie, závěsné akrobacie (šála, hrazda),
žonglování

Historický šerm ve škole Magistérium (2000 – 2006)
o

6 let scénického historického šermu u Dalibora Belfína nyní šermířská škola Digladior
a semináře u Mgr. Kozy (boj mečem a štítem, dřevcové zbraně, jedenapůlruční meč).

Pracovní praxe v oboru


Kejklíř Lukáš (2007 – dosud)
o



Klaun Lukýno (2010 – dosud)
o



Vystupování v roli kejklíře na historických akcích, městských a vesnických
slavnostech, až 3 vystoupení v rozsahu 30 min během dne. Výuka žonglování, aktivity
pro děti. Chození na chůdách. Ohnivá a světelná show. Více na www.kejklirlukas.cz

Vystupování v roli klauna na dětských oslavách, ve školkách a dětských dnech.
Žonglování, maňásci, zvířátka z balonků, velké bubliny, hraní s dětmi.

Inspyro (2012– 2016)
o

Vystupování ve fireshow skupine Inspyro. Žonglování pochodněmi, točení poi, točení
tyčemi.
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Vybrané reference


Polná v plamenech
o



Vinobraní Velké Žernoseky
o



Kejklířské vystoupení a doprovázené průvodu na chůdách v rámci Pochodu pro život
27. 4. 2019. Předběžně jsme domluveni opět na vystoupení v roce 2021.

Libercký jarmark
o



Opakovaně vystupuji a dělám doprovodný program na akcích na zámku Krásný dvůr.
Například Pohádkové Velikonoce na krásném dvoře (20. 4. 2019)

Pochod pro život
o



Opakovaně vstupuji na akcích na hradě Hartenberg. Například na Hartenberském
strašení.

Krásný dvůr
o



Od roku 2015 pravidelně vystupuji jako Kejklíř Lukáš a Klaun Lukýno na Dni rodin,
který organizuje o.p.s Náhradním rodinám na koupališti Rolava v Karlových varech
s podporu města.

Hartenberg
o



Kejklířské či klaunské vystoupení a doprovodný program pro děti, chození v průvodu
v kostýmu kejklíře. Pravidelně v letech 2015 – 2018.

Den Rodin
o



Festival ohňových umění. Vystoupení s fireshow skupinou Inspyro (2015).
Samostatné vystoupení (2019).

Od roku 2018 vystupuji v rámci Libereckého Jarmarku. Letos jsem se zapojoval do
programu s kejklířskými vystoupeními, atmosférickou interakce s diváky a aktivitami
pro děti 15. a 16. 8. 2020.

Vírské vanutí
o

Kejklířské vystoupení a doprovodné aktivity na festivalu Vírské vanutí 1. 8. 2020

Fotky z akcí
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Stránky
Výčet akcí, na kterých jsem vystupoval naleznete na :
www.kejklirlukas.cz/akce
novější fotky a vide potom na
www.facebook.com/kejklirlukas.
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