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Zpráva o činnosti sdružení 2012
ALT@RT v roce 2012 zorganizoval tyto projekty:
Studio ALTA - Hala 30 – celoroční projekt otevřeného zkušebního prostoru, který slouží
jako zkušebna, divadlo a místo pro další vzdělávání profesionálů i odborné veřejnosti
HYBAJ HO! – 6. ročník festivalu slovenského současného tance
ImproEvents Prague 2012 – intenzivní osmidenní workshop taneční a divadelní improvizace
EDGE: Mezinárodní autorská inscenace pod vedením režisérky Petry Tejnorové o umělcích
po padesátce
Sdružení zůstalo beze změn ve vedení: ředitelka sdružení MgA. Lucia Kašiarová odpovídá za
chod sdružení, realizaci a dramaturgii tanečního festivalu HYBAJ HO! a umělecký provoz
Studia ALTA. MgA. Karolína Hejnová odpovídá za produkci, PR a koordinaci veškerých
aktivit spojených s celoročním projektem Studio ALTA – Hala 30. O každodenní technický
provoz Studia ALTA se stará Lukáš Benda.

Studio ALTA v roce 2012
Holešovické Studio ALTA fungující od roku 2007 je nezávislým prostorem pro různé formy
nového divadla se specifickým důrazem na současný tanec a pohybové divadlo. Funguje
jako ojedinělá platforma spojující profesionální divadlo a zkušebnu s komunitními
aktivitami a představeními pro děti. Ve Studiu ALTA se během uplynulých pěti let existence
podařilo vytvořit skutečně otevřené divadelní prostředí, kterému nedominuje jen jedna
umělecká osobnost, ale průběžně v něm pracuje většina výrazných skupin či jednotlivců v
oboru nového divadla. I v roce 2012 jsme ve Studiu ALTA pokračovali v myšlence
organického propojování tří oblastí v oboru současného tance a alternativního divadla:
DIVADLO: prezentace děl nezávislých umělců a skupin včetně tvorby mladých umělců a
představení pro děti; koprodukční zajištění vybraných projektů
ZKUŠEBNA: zkušební prostor a profesionální technické zázemí pro výzkum a tvorbu
autorských projektů
VZDĚLÁVÁNÍ: odborné stáže a tréninky umožňující další profesní rozvoj umělců a
studentů uměleckých oborů; workshopy určené široké veřejnosti – zejména mladým lidem a
dětem
1/ Divadlo:
Na jevišti Studia ALTA se setkávají zavedení
umělci
s věčnými
experimentátory
i
čerstvými absolventy uměleckých škol.
Dramaturgie Studia ALTA se vyhýbá
mainstreamovým projektům a zaměřuje se
především na odvážná, inovativní a
experimentální díla. V roce 2012 jsme uvedli
ve Studiu ALTA celkem 115 představení, což
je téměř o 20% více než v předešlém roce. Přes
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sílící dopady ekonomické krize se podařilo i v loňském roce udržet vznikající návštěvnost,
která činila 88%. Uvedli jsme 34 představení pro děti a patnáct hracích dní komunitním
aktivitám, které si kladou za cíl aktivně vychovávat nové publikum pro obor současného
tance a nového divadla.

Profesionální tvorba:
Z šesti premiér uplynulého roku na sebe
největší pozornost kritické i divácké obce strhl
koprodukční projekt ALT@RT a skupiny MESA Much More Than Nothing, který byl
premiérově uveden 17. června 2012.
Uskutečnění projektu s výrazným vkladem
ALT@RT
patří
k největším
úspěchům
v loňském roce z několika důvodů; v říjnu 2012
byl projekt vybrán mezinárodní skupinou 34
evropských expertů sdružených v síti
Aerowaves mezi tzv. „Priority Companies 2013“, což ho kvalifikuje mezi evropské události
sezony. Projekt zároveň na jeviště přivádí 7 tanečníků, kteří jinak pracují v rozličných
zavedených souborech (VerTeDance, Lenka Vágnerová Company, Farma v jeskyni) a patří ke
špičce české a slovenské taneční scény (Tereza Ondrová - Tanečnice roku 2010, Jaro
Viňarský – Tanečník roku 2006 ad.). V osobách tvůrců projektu, Petera Šavela a Stana
Dobáka, přijeli do Prahy reprezentanti aktuálních evropských trendů v oblasti současného
tance, protože oba jsou čerstvými absolventy nejprestižnější školy současného tance
P.A.R.T.S. v Bruselu, kde nadále pokračují ve spolupráci s výraznými osobnostmi oboru
(David Zambrano, Pierre Droulers ad.). V neposlední řadě se podařilo vytvořit divácky
úspěšný projekt, který ovšem neslevuje z požadavků vysoké umělecké kvality.

Rozšíření programů pro děti:
V roce 2012 pokračovalo Studio ALTA v trendu nastaveném v roce
2011, a to v rozšiřování představení určených dětskému
divákovi, nejvíce pod taktovkou zkušené pedagožky a režisérky
Lenky Tretiagové. Její přístup kombinuje dospělé herce s malými
tanečníky (dětmi), k pohybovým hrám a úkolům však jsou vždy
vyzváni i děti sedící v hledišti – nastává tak mimořádná a dětmi
velmi oceňovaná možnost zapojit se prostřednictvím hry do příběhu,
aktivně se účastnit jeho vývoje a nakonec si užít v divadle i spoustu
zábavy. Díky tomu pak děti chápou divadlo jako přátelské prostředí,
do něhož se mohou a chtějí rády vracet.
Celkem jsme uvedli 34 představení pro děti, což je vůbec nejvíc
v celkové historii Studia ALTA. Interaktivních inscenací se
zúčastnilo více než 2 500 dětí. Podstatnou měrou se na celkových
číslech podílí festival komunitního divadla pro děti Partitura, jehož druhý ročník proběhl
v listopadu. Součástí festivalu bylo také premiérové uvedení interaktivní inscenace Hodně
malá čarodějnice, která pracuje se specifickým prostředím Studia ALTA a malé diváky
přivádí do světa plného kouzel na netradičně pojaté lanové scéně.
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Spolupráce s festivaly:
Zatímco většina alternativních divadel v Praze má svůj profilový
festival, v ALTĚ jako místě setkávání různých světů se setkávají ty
nejdůležitější v tomto oboru, což platilo i v roce 2012. Během roku
ve Studiu ALTA proběhly již tradičně festivaly Malá inventura,
Česká taneční platforma a 4+4 dny v pohybu. V listopadu se
ALTA stala dějištěm Normálního festivalu podporujícího integraci
lidí s mentálním či kombinovaným hendikepem. V rámci nově
zavedené programové linky Studia ALTA, jejíž název „Mladá
krev“ napovídá, že půjde o představení nejnovějších talentů v oboru
veřejnosti, proběhl v listopadu Festival Nové generace. Jedná se o
první festival studentů tanečních vysokých škol. Na tomto prvním
ročníku se představili studenti z ČR, Slovenska, Polska a Španělska
a už teď se pomalu chystá jeho pokračování, které proběhne opět
v listopadu, tentokrát s ještě výraznější zahraniční účastí.
ALT@RT byl i v roce hlavním organizátorem festivalu improvizace ImproEvents Prague,
festivalu slovenského současného tance HYBAJ HO! a koproducentem druhého ročníku
festivalu komunitního divadla pro děti Partitura. Jak květnové ImproEvents, tak říjnový
HYBAJ HO! se mohly pyšnit hvězdnými hosty: lektory odborných stáží v rámci ImproEvents
byli americký tanečník a improvizátor Daniel Lepkoff, který uvedl v ALTĚ také své sólo, a
britská performerka a bývalá členka proslulého souboru DV8 Wendy Houstoun, která svůj
pražský pobyt zakončila taktéž sólovým vystoupením 50Acts to v rámci festivalu Tanec
Praha. Festivalu, jehož součástí bylo také premiérové uvedení projektu Ticho na stanici
Bezpeří improvizační skupiny /na:u/, se zúčastnilo přes 300 tancechtivých návštěvníků.
Šestý ročník tradičního festivalu slovenského současného tance HYBAJ HO! přivezl do ČR
světoznámého
tanečníka
a
častého
spolupracovníka slovenských tanečníků,
venezuelského rodáka Davida Zambrana.
Ten se představil v duetu s Milanem
Herichem a dále v sólovém projektu na
hudbu Ivy Bittové, s níž se do Studia ALTA
vrátí již letos v červnu, kdy přijal pozvání
k vedení workshopu v rámci dalšího ročníku
výše zmíněného festivalu ImproEvents
2013.
V listopadu proběhl ve Studiu ALTA druhý ročník festivalu komunitního divadla pro děti
PARTITURA. Na pět dní se proměnila bývalá industriální hala v originální kulturní hřiště
plné fantazie, nápadů, radosti a především dětí - na osm interaktivních programů jich přišlo
více než 600 a dalších 200 se jich přímo účastnilo. Součástí festivalu bylo taktéž uvedení
premiéry interaktivní inscenace Hodně malá čarodějnice a představili se taktéž děti
z Dětského Studia ALTÍK.

Program 2012
datum
leden
21.1.
22.1.

diváků

Akce
Wariot Ideal / Plošina 19,30
Wariot Ideal / Plošina 19,30

45
72
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27.1.
28.1.
28.1.
únor
3.2.
6.2.
11.2.
12.2.
24.2.
25.2.
26.2.
26.2.
26.2.
29.2.
březen
2.3.
3.3.
8.3.
8.3.
9.3.
9.3.
17.3.
18.3.
19.3.
23.3.
24.3.
duben
2.3.
14.4.
15.4.
16.4.
22.4.
26.4.
26.4.
26.4.
27.4.
27.4.
27.4.
29.4.
květen
1.5.
10.5.
11.5.
12.5.
12.5.
13.5.
14.5.
17.5.
17.5.
18.5.

English Collage 19,30
English Collage 16,00
English Collage 19,30

83
77
81

Ondřej Lipovský / Já moře 19,30
NAU / Impro soiré 19,30
Pro ART / Martin Dvořák 19,30 premiéra
Pro ART / Martin Dvořák 19,30
Festival Malá Inventura / Wariot ideal, Plošina
18,00
Festival Malá Inventura / MESA , Solos 20,00
Festival Malá Inventura / Krabat 14,00
Festival Malá Inventura / Krabat 16,00
Festival Malá Inventura / Folvarčný 18,00
Festival Malá Inventura / Wasted land 18,00

45
50
73
64

English Collage 19,30
English Collage 19,30
Lenka Tretiagova / Krabat 10,00
Lenka Tretiagova / Čarodějnice 17,00
Lenka Tretiagova / Krabat 10,00
Lenka Tretiagova / Krabat 15,00
K4 / Tělovník obecný 19,00
K4 / Tělovník obecný 19,00
MESA / Solos 19,30
Wariot Ideal / Polaris 19,30
ALTART / Bujaro 16,00

88
89
78
88
49
50
78
76
50
65
55
74
70
36
45
52
106

NAU / Impro soiré 19,30
Česká taneční platforma / Jan Komárek 17,00
Česká taneční platforma / Nanohach 15,00
Wariot Ideal / Heavy metal soap opera 19,30
Bandance 19,30
Lenka Tretiagová / Čarodějnice 9,00
Lenka Tretiagová / Čarodějnice 11,00
Lenka Tretiagová / Čarodějnice 16,00
Lenka Tretiagová / Pohádka po kapkách 9,00
Lenka Tretiagová / Pohádka po kapkách 11,00
Byček / Malý princ 19,30
ALTART / Mezinárodní den tance 19,30

45
90
90
68
93
78
68
80
60
65
70
87

ALTART / Find your own ALTA
Tretiagová / Krabat 11,00
Tretiagová / Krabat 11,00
English Collage 18,00
English Collage 20,00
Wariot Ideal / Plošina 19,30
Wariot Ideal / Plošina 19,31
Studio H 18,00
Studio H 20,00
Studio H 18,00

50
65
59
90
90
67
74
90
93
80
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18.5.
19.5.
24.5.
24.5.
25.5.
25.5
27.5.
28.5.
červen
1.6.
2.6.
3.6.
6.6.
17.6.
18.6.
20.6.
21.6.
21.6.
22.6.
24.6.
30.6.
září
4.9.
9.9.
14.9.
15.9.
15.9.
16.9.
16.9.
23.9.
28.9.
28.9.
29.9.
30.9.
říjen
3.10.
5.10.
6.10.

Studio H 20,00
Byček / Malý princ 19,30
Lenka Tretiagová / Putování 9,00
Lenka Tretiagová / Putování 11,00
Lenka Tretiagová / Putování 9,00
Lenka Tretiagová / Putování 11,00
ALTART / Ženy 19,30
Impro Events Prague / Daniel Lepkoff přednáška

HYBAJ HO!/ D. Zambrano, M. Herich 19,30
HYBAJ HO! / P. Šulej, T. Nepšinský 19,30
HYBAJ HO! / ME-SA, P. Šavel, S. Dobák 19,30

75
86
90

7.10.
12.10.
13.10.
14.10.
18.10.
18.10.
19.10.
19.10.

HYBAJ HO! / P. Fornayová, S. Ferienčíková 19,30
Tantehorse / Jiní 19,30
English College 20,00
English College 20,00
Lenka Tretiagová / Putování 9,00
Lenka Tretiagová / Putování 11,00
Lenka Tretiagová / Putování 9,00
Lenka Tretiagová / Putování 11,00

74
62
80
80
54
65

Impro Events Prague / Daniel Lepkoff solo 19,30
NAU / Krajina bezpeří 19,30 premiéra
Impro Events Prague / Lile Ansamble 19,30
Impro Events Prague / Wendy Houston přednáška
MESA / Much more than nothing 19,30 premiéra
ALTART / Dětské studio 17,00
Lenka Tretiagová / Putování 9,00
Lenka Tretiagová / Putování 9,00
Lenka Tretiagová / Putování 11,00
ZUS Šimáčkova 18,00
Den prahy 7 ( Stromovka)
Závěr sezony / Mamapapabanda
HAMU / Nová generace 19,30
Rozjezd sezony aneb Cyklokuchyňa 15,00
English College 20,00
English College 17,00
English College 20,00
English College 17,00
English College 20,00
NAU / Improvizační soirée 20,00
English College 17,00
English College 20,00
Tantehorse / Smrt Markýze de Sade 19,30
HAMU / Nová generace 19,30
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76
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74
68
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85
78
45
74
73
60
60
82
80
70
65
87
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60
90
200
90
85
90
80
87
30
90
79
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21.10.
27.10.
28.10.
29.10.
Listopad
8.11.
9.11.
10.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
30.11.
Prosinec
1.12.
7.12.
10.12.
17.12.
20.12.

Nau / Ticho na stanici Bezpeří 19,30
Festival 4+4 dny v pohybu 21,00
Festival 4+4 dny v pohybu 21,00
Festival 4+4 dny v pohybu 21,00

41
56
51
51

Normální festival cely den
Normální festival cely den
Normální festival cely den
Festival PARTITURA celý den
Festival PARTITURA
Festival PARTITURA
Festival PARTITURA
Festival PARTITURA / premiéra Čarodejnice
Katedra skladby HAMU 19,30
ALTAGRAF 19,30
Festival HAMU 19,30
Festival HAMU 19,30
Festival HAMU 19,30
Wariot Ideal / Plošina 19,30

120
120
120
79
89
105
115
100
85
35
70
50
40
45

Wariot Ideal / Plošina 19,30
Mikuláš 16,00
ME-SA, P.Šavel, S.Dobák / Much More
VerTeDance/ Boxteska 19,30 premiéra
Mše Nové sítě 20,00 premiéra

40
110
81
83
75

souhrn 2012 / představení
celkem představení
z toho dětských
celkem hracích dnů
počet diváků celkem
počet premiér
průměrná návštěvnost
průměrná návštěvnost v procentech

115
34
96
9214
6
80
89%

2/ Zkušebna:
Provoz divadelní zkušebny pokračoval nadále
v roce 2012 a umožňoval intenzivní tvorbu
nezávislých umělců a uměleckých skupin i
zájmových tanečních kroužků. Provozní hodiny pro
zkušebnu jsou od roku 2011 rok částečně omezené
výrazným rozšířením hracích dnů. Díky fungování
haly 30 i 31 se od loňského roku daří vycházet
umělcům vstříc v maximální možné míře i v hrací
dny, kdy mohou na zkoušení využít alespoň menší
-7-

ALT@RT o. s.
ALT@RT o.s.
V Háji 32, Praha 7 170 00
IČ: 270 45 919
Tel: +420 739 615 148
www.altart.cz, info@altart.cz

halu 31. Studio ALTA využilo ke zkoušení celkem 28 nezávislých umělců a skupin, z nichž
většina využila prostor již v minulosti, neustává ale ani příliv nových skupin a jednotlivců.
Seznam skupin / umělců, kteří využili prostor Studia
ALTA v roce 2012:
VerTeDance, ME-SA, Vojta Švejda a Wariot Ideal,
Tantehorse, Ondřej Lipovský, /na:u/, Divadelní
společnost K4, ME-SA, 420people, HAMU,
DAMU, Pohybové studio H, Mirka Eliášová,
ProART, Sára Puchowská, Kateřina Szymanská,
English College, Bandance, Petra Tejnorová,
Inventura o.s., Institut světelného designu, SE.S.TA.,
Lenka Tretiagová a Taneční studio Light, Pražské
komorní
divadlo,
Décalages,
Confidance,
JALEGADO Dance Company, Kredance.

Rezidence pro české umělce:
Čím dál významnější součástí projektu zkušebny se
stávají rezidence pro vybrané české umělce. V roce
2012 se pokračuje v rezidenčním modelu
z předešlého roku, v rámci kterého se ustoupilo od
pouhých letních rezidencí a nahradily je celoroční
rezidence pro vybrané umělce. Novým směřováním
v této oblasti je snaha o výběr menšího počtu
rezidentů, kterým je však určena vyšší podpora ze
strany Studia ALTA, a to jak finanční, tak
v oblastech produkčního zajištění, propagační výpomoci apod. Vybrané subjekty mají
možnost vyčerpat během sezony 200h zkoušení + uvedení premiéry v prostoru bez nutnosti
hradit byť jen režijní náklady. Rezidenti se zároveň aktivně podílejí na podobě Studia ALTA,
účastní se komunitních akcí organizovaných ALT@RT, vedou workshopy, pořádají zde
doprovodné programy k představením (přednášky, diskuze, výstavy) apod. V sezoně
2011/2012 pokračovala rezidence pro skupiny ME-SA, Wariot Ideal a /na:u/. Od července
2012 zůstává rezidenty ME-SA, a to především s projektem Much More Than Nothing a
SoloS/ŽENY a nově se k nim přidává uskupení Miřenky Čechové a Radima Vizváry
Tantehorse. Právě inscenace Miřenky Čechové S/He Is Nancy Joe se řadí k dalším
úspěchům českého tance v roce 2012, který by nevznikl bez podpory Studia ALTA, kde byl
v červenci nastudován. Projekt S/He Is Nancy Joe se v listopadu 2012 vydal na turné po USA,
objevil se na titulní straně magazínu Style, který patří k Washington Post a rozsáhlou recenzi
o něm napsala Sarah Kaufman, jedna z nejdůležitějších osobností americké taneční a
divadelní kritiky. V lednu 2013 se úspěšný projekt představí na mezinárodní veletrhu APAP
v New Yorku.
3/ Vzdělávání:
V roce 2012 se uskutečnilo 23 workshopů,
kterých se účastnilo celkem 472 lidí z oblasti
profesionální taneční, divadelní a scénografické
tvorby a široké veřejnosti. Mimořádným bylo
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posílení workshopů pro profesionální tanečníky, které proběhly během srpna a září 2012 ve
spolupráci se skupinou ME-SA. Letošní rok přinesl výjimečnou koncentraci ve světě
uznávaných pedagogů. Do Prahy přijeli učit přední osobnosti světové scény, jakými jsou
Wendy Houstoun, Daniel Lepkoff, Rasmus Ölme, Thomas Steyaert či Milan Herich. Po
deseti letech se do Prahy v rámci festivalu HYBAJ HO! vrátil David Zambrano,
fenomenální tanečník, který svými technikami formoval podobu současného tance tak, jak ho
známe dnes. Na úspěšnou spolupráci v roce 2012 naváže jeho další působení ve Studiu ALTA
v roce 2013, a to v rámci festivalu improvizace ImproEvents, kde povede týdenní seminář a
představí se na jevišti ve společném projektu s Ivou Bittovou.
Soupis pedagogů:
datum
13. - 16.2.
30.3. - 2.4.
4. - 7.5.
28.5. - 2.6.
4. - 8.6.
9. - 10.6.
11. - 15.6.
13.6.
10. – 12.7.
17. – 19.7.
24. – 26.7.
14. – 16.8.
21. – 23.8.
27. – 30.8.
3. – 7.9.
13. – 16.9.
1. – 2.10.
13.- 14. 10.
14. - 18.11.

Workshop
Rasmus Olme
Damu / světelný design
Institut světelného designu
Impro Events Prague / Daniel Lepkoff
Impro Events Prague / Wendy Houston
Tanec Praha / Charlota Ofverholm
MESALTA / Stano Dobák, Peter Šavel
Tanec Praha / Ty Boomershine
MESALTA / Věra Ondrašíková
MESALTA / Anka Caunerová
MESALTA / Dora Hoštová
MESALTA / Lucia Kašiarová
MESALTA / Věra Ondrašíková
MESALTA / Stanka Vlčeková, Dano Raček
MESALTA / Thomas Steyaert
MESALTA / M. Herich
HYBAJ HO! / David Zambrano
Tantehorse
dílny pro děti v rámci festivalu Partitura 5 x

Účastníků
23
30
30
26
22
18
14
8
10
10
21
12
13
18
14
10
20
16
175

Dětské studio ALTÍK
Studio ALTA i nadále pokračuje v organizaci dětského studia ALTík, které navštěvuje přes
50 dětí ve věku od 1 do 14 let na 6 různých kurzech. Děti z Dětského studia se předvedli v
rámci Mezinárodního dne tance, závěrečného
vystoupení ALTíku, festivalu Partitura,
Mikuláše a nejrůznějších soutěží. Cílem
Dětského studia je využít všech výchovněuměleckých možností pro všestranný rozvoj
osobností dětí, posílit jejich uměleckou
kreativitu a vychovat z dětí aktivní diváky.
Cílem Studia ALTA je taktéž propojit svět
profesionálního umění a volnočasových aktivit
mládeže a dětí. Profesionálové, kteří zde tvoří a
prezentují svá díla, vzdělávají děti z Dětského
studia pravidelně v rámci lekcí a dále v průběhu jednotlivých komunitních akcí, rodiče dětí
navštěvují večerní představení profesionálů a zároveň jsou dobrovolníky podílející se na
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akcích Dětského studia i komunitních akcí Studia ALTA. Děti mají možnost nahlédnout do
„kuchyně“ profesionálního umění, čímž jsou motivováni ke svému dalšímu osobnímu rozvoji.
Starší děti zde mají možnost přijít se svými vlastními projekty, které zde můžou plně
realizovat s profesionální podporou. Veškeré aktivity Dětského studia jsou tak provozovány
v motivujícím, plně funkčním divadelním prostředí.

Rozšíření komunitních aktivit:
V roce 2012 jsme se soustředili na hlubší propojení
komunitních aktivit s uměleckou performancí, čímž
se snažíme aktivně vychovávat nové publikum pro
obor současného tance a pohybového divadla.
V rámci tohoto zacílení jsme zorganizovali speciální
večer k Mezinárodnímu dni tance, ve kterém se
představili známí herci v roli tanečníků, mj. herečka
ND Taťjana Medvecká. Prvního května jsme
společně se skupinou Wariot Ideal (Vojta Švejda)
expandovali do Stromovky, abychom tam připravili
odpoledne plné drobných úkolů a procházku končící ve Studiu ALTA pro rodiny s dětmi.
Rozjezd sezony aneb Cyklokuchyňa zase přivedla do Studia ALTA milovníky nejrůznějších
bicyklů stejně tak jako městského života a sdílení zážitků ve městě. Díky spolupráci
s organizacemi zacílenými na časté návštěvníky pražské náplavky (Auto*mat, Bajkazyl,
Bicykl) se podařilo propojit dvě komunity (tanečníky a umělce s občasnými sportovci a
vychutnávači městského prostoru) a přivést tak k tanci a novému divadlu další přívržence.
V rámci této linie jsme se také zúčastnili Dne Prahy 7 ve Stromovce.
Pokračování ve snaze přesáhnout zdi divadla, zapojit sociální aspekt současného umění a
přitáhnout skrze uměleckou akci obyvatele/diváky k vlastnímu zapojení se a objevení tohoto
oboru považujeme za podstatný pilíř naší práce i do budoucna.
PŘÍNOS PROJEKTU:
Činnost Studia ALTA zahrnuje jak podporu tvorby (zkušebna), tak prezentace (divadlo) i
další rozvoj a tím i zvyšování kvalitu a konkurenceschopnost umělců a uměleckých děl
(vzdělávání). Mimo prezentace již zavedených a vysoce oceňovaných umělců (projekt Much
More Than Nothing či Miřenka Čechová a její projekt S/He Is Nancy Joe) umožňuje „dozrát“
mladým absolventům a aktivně vyhledává nové talenty v oboru. V neposlední řadě jsou
projekty prezentované ve Studiu ALTA jazykově bezbariérové, nabízejí tedy výjimečné
kulturní zážitky i zvyšující se komunitě cizinců žijících v Praze.
Ve Studiu ALTA se střetává oblast profesionálního tance a divadla se světem tanečních
nadšenců a diváků, čímž se rozšiřuje potenciál divácké obce. Četné komunitní aktivity, do
kterých jsou zapojeni jak rezidenti a další spříznění umělci Studia ALTA, tak děti a jejich
rodiče z Dětského studia, mají taktéž potenciál přivést nové diváky k oboru současného tance
a nonverbálního divadla.
Studio ALTA svou činností inspiruje k aktivitě a kreativitě, vychovává (nejen) mladé lidi ke
kultuře a podporuje je v jejich motivaci pro vytváření vlastních kulturně sociálních akcí v
profesionálních podmínkách. Za své 5leté působení se sdružení ALT@RT, provozovatel
Studia ALTA, vyprofilovalo v profesionální produkční a uměleckou jednotku, která pozitivně
přispívá k rozvoji nejenom umělecké komunity, ale kulturní a sociální vnímavosti na všech
společenských úrovních.
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Výňatky z RECENZÍ k projektům
realizovaným ve Studiu ALTA:
ME-SA, Peter Šavel, Stano Dobák:

MUCH MORE THAN NOTHING
Premiéra 17.6. 2012
Slovenská síla v Altě
Petra Dotlačilová, Taneční aktuality
(…)Much More Than Nothing je především
velice fyzické představení. Je o vytváření
pohybu, o orientaci v prostoru a o tom, jak pár
jednoduchých pokynů (či povelů) choreografa
může přivést tanečníky k šílenství. Interpreti se
mění v loutky vykonávající automaticky sérii
pohybů, které jim diktuje hlas „shora“.
Podobají se kresleným postavičkám ze
zrychleného
animovaného
filmu.
Tuto
atmosféru dokresluje velice pestrá hudební
koláž a bizardní kostýmy připomínající
gymnastické úbory z 90.let či oblečky superhrdinů. (…)
Představení je kompaktní, a i přes to, že nemá žádný konkrétní děj, je plné akce a proměn.
Hra a náhoda jsou hlavním principem. Divák někdy neví, koho sledovat dříve, každopádně
jako celek působilo představení uceleně a hlavně, byla to velká zábava.
Choreografické duo Peter Šavel a Stano Dobák přivezlo do Čech svěží vítr: moderní způsob
tvorby, skvělý tanec, humor a nadsázku. Již na podzim roku 2011 během festivalu Hybaj ho!
jsme se mohli přesvědčit, že slovenský tanec má rozhodně co nabídnout, a to se tímto
představením opět potvrzuje. Doufejme, že pro tanec blahodárné spojení českých a
slovenských umělců bude i nadále pokračovat.
Tyjátr – Když je hodně příliš…
Veronika Štefanová, Radio Wave
Už jste někdy zažili představení, ze kterého jste
nemohli spustit zrak, údivem a překvapením se
vám otevřela ústa, a přesto jste po skončení
nevěděli, co na to říct? Pokud se vám to někdy
podařilo, není nutné se cítit provinile. Protože
zrovna taková představení v člověku zanechají
nejsilnější zážitky. Dvě tanečně divadelní
představení, která by odpovídala takovému
popisu, uvedli v polovině června ve Studiu Alta
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dva mladí slovenští tanečníci Peter Šavel a Stano Dobák. (…) Dvě představení Much to
Much a Much More than Nothing se propojují především v tématu, kterým je jednoduše
míra toho, co určuje naše mentální i fyzické proměny. Peter Šavel a Stano Dobák spekulují
nad myšlenkou: Když je hodně příliš, jak se hodně stane opět tolik, kolik je potřeba… Syrová
fyzičnost tělesného pohybu dělá choreografii Much More than Nothing uvěřitelnou natolik,
že i divák má pocit, že prožívá stejné fyzické vyčerpání jako tanečníci a tanečnice.
Představení Much to Much a Much More than Nothing nepatří k těm, která by se měla vidět.
Jsou těmi, která vidět musíte a hlavně je musíte zažít. Výjimečné je na nich to, že v nich vítězí
skutečnost, nikoli fikce.

Miroslav Zwiefelhofer, 29. 7. 2012, KioSK
(…)V Much more than nothing sa zase hlavná
pozornosť
sústredila
na
účinkujúcich
performerov. Spoluprácu Terezy Ondrovej,
Andrei Opavskej, Lucie Kašiarovej, Martiny
Hajdyli Lacovej, Karolíny Hejnovej, Petra
Šavela a Jara Viňarského totiž možno trochu
nadnesene označiť za akýsi All-Stars výber
českej a slovenskej nezávislej tanečnej scény.
Ich predstavenie charakterizoval aj zmysel pre
nadhľad nad sebou samým a pohrávanie sa
s ironizáciou.

VerTeDance:

BOXTESKA
Premiéra 17.12. 2012
Tereza Ondrová a Veronika Kotlíková v ringu
Taneční zóna
(…)Jako inspiraci si VerTe půjčily legendární boxovací scénu Charlieho
Chaplina z filmu City Lights z roku 1931, možná viděly i scénu z jiného
filmu s Busterem Keatonem na stejné téma. Němá filmová groteska je
tanec sám o sobě a Veronika s Terezou oblečené do pánských kalhot a la
třicátá léta, šlí a tílek si toho jsou dobře vědomy. Pohybují se
stylizovaně boxerskými přískoky, využívají pohybových vtípků –
zamotají se i odráží od obvodových pružin ringu, chytají se v objetí jako
zápasníci sumo, tisíckrát se napřáhnou, aby boxerská rukavice proletěla
vzduchem naprázdno, když její cíl už je zase jinde.
Filmové triky fungují na divadle výborně. Asi nejvtipněji pak zpomalení
a rozfázování rychlé akce. Boxérka se milimetr po milimetru přibližuje k
obličeji protivníka, prochází pod černou buřinkou rozhodčího, který ho zdvihá po
pikosekundách z hlavy. Jakmile rána dopadne, Veroničino tělo se rozvlní, úder zpracovává a
pak odlétá vzad. (…)Dětský svět nebo zkrátka svět fantazie, který se objevil již u Malého
- 12 -

ALT@RT o. s.
ALT@RT o.s.
V Háji 32, Praha 7 170 00
IČ: 270 45 919
Tel: +420 739 615 148
www.altart.cz, info@altart.cz

Prince, v The Brave či Emigrantes neodmyslitelně patří k VerTeDance. A určitě také ke
skupině DVA, kteří k divadelní akci hrají naživo na scéně. A my si přejeme, aby nás svět
fantazie neopustil ani v novém roce.

Lenka Tretiagová, Vojta Švejda:

HODNĚ MALÁ ČARODĚJNICE
Premiéra 18.11. 2012
Michal Novák, i-divadlo
Divadelní myšlení této inscenace, ačkoli logicky pracuje s
jednoduchými prvky (hraje se pro nejmenší diváky), využití prostoru
a jakási vnitřní dynamika vyprávění (i přes tu nutnou redukci motivů
předlohy) mi byly stejně jako v případě Krabata velmi sympatické.
Vojta Švejda jako Havran, kterého si děti zamilují. Kdo má dítka
(nejlépe taková, která se nebojí interaktivity), představení Tanečního
studia Light ve Studiu ALTA jim dají rozhodně víc než žvatlavé
divadlo bez invence jinde.

Malá inventura 2012:
Wariot Ideal: PLOŠINA
Plošina je inscenací české tvůrčí skupiny Wariot
Ideal, jejíž výraznou osobností je herec a mim
Vojtěch Švejda, jeden z oceněných na
zahajovacím galavečeru letošní Malé inventury.
Jestli čekáte harmonizující umělecký zážitek,
který pohladí po duši, račte čelem vzad. Čekáte-li
zážitek, račte vstoupit. Plošina–dřevěná paleta je
základním scénografickým prvkem představení.
Plošina–rovina úhlu pohledu je prostorem, ze
kterého hodnotíme roviny ostatní. Ty výše i ty
níže. (…) Dělníci nemají výraz, nemají emoce,
nemají vlastní vůli. Až na jednoho. Ale stojí to vůbec za to, snažit se o vlastní myšlení, o
hodnocení svých činů? Může to vést snad jedině k deziluzi, vyčerpání a zklamání…
Sedmdesát minut trvající divácká směna vyčerpávající je. Ale ne nadarmo. Když se z bludiště
fabriky vymotáte na čerstvý večerní vzduch a oddychnete si, máte rozhodně o čem přemýšlet.
Klára Zindulková, Divadelní noviny
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ME-SA: SoloS
(…)Jako třetí se představila Martina Hajdyla
Lacová spolu s bubeníkem Ivo Sedláčkem. Režijní
spolupráce se chopil Jiří Hajdyla. „Vztah“ tanečnice
a bicí soupravy byl komplikovaný, plný zvratů a
s překvapujícím a vtipným zakončením. Tato
choreografie měla nejvíce čitelnou dramatickou
linku, proměny v ději udržovaly divákovu pozornost
stále v napětí a rytmus bicích rozechvíval i jeho
tělo. Úvodní dialog mezi tanečnicí a nástrojem se
rychle zvrhl a nástroj získal převahu. Bubeník
dokonce pro ilustraci této proměny připoutal Martině k noze činel, zvuk ji tedy neustále
pronásledoval při každém pohybu. Překvapivý a vtipný závěr spočíval v prohození rolí, kdy
tanečnice zasedla k bicím a začala rytmus sama ovládat. Komické až absurdní herecké akce se
střídaly s krásnými tanečními momenty, kdy interpretka a choreografka projevila všechny své
dispozice. Tanec přitom korespondoval svou drsností se zběsilým rytmem bicích.
Zuzana Smugalová a Petra Dotlačilová, Taneční aktuality

Lenka Tretiagová a TS Light: Krabat
Je dnes už trendem na každém festivalu, že mívá
„své“ dětské odpoledne (deset let trvání je
dlouhá doba a za ten čas dospěli i někteří
z organizátorů do období rodičovství), takže
neděle byla ve Studiu ALTA vyhrazena dětem.
Nejprve Krabat, další ze seriálu prací Tanečního
studia Light (dětské studio pod vedením Lenky
Tretiagové) ve spolupráci s profesionálními
umělci. Ve své poslední premiéře nechává
režisérka promluvit výrazné scénické prostředky,
jakými jsou VJing v reálném čase, což s inteligentním light designem dává představení punc
velké aktuálnosti. Zpracování tématu rozebírající touhy je vedeno spíše náznakově skrze
pohybové divadlo na základech literární předlohy (což od neznalého diváka vyžaduje o trochu
více soustředění, než očekával od dětského představení), vypráví o jednom tajuplném mlýně,
síle lásky a chlapeckém dospívání a hledání vzoru. Lenka Tretiagová velmi dobře pracuje, i
dnes už s klasicky pojatou scénografií, která využívá velké mlýnské kolo na mnoho způsobů.
Autorka se také snaží cíleně rozptýlit hranici mezi dětskými interprety a dospělými
profesionály (např. Eliška Kašparová, Vojta Švejda, Ondřej Lipovský atd.). Samozřejmou a
tradiční součástí jejích děl je silná interakce s dětským publikem (představení je určeno též
pro školy), která dostává děti „zvenku“ nenásilnou formou na jeviště a tím jim dopřává
zážitek, který si z jiných divadelních představení odnesou jen těžko.
Zuzana Smugalová a Petra Dotlačilová, Taneční aktuality
Příběh je určen na malou scénu, ale i přes omezené prostory si dokáže úžasným způsobem
pohrát s jevištěm. Zapojení dětí do hry je pak kreativní způsob, jak zabavit drobotinu, aby
hodinu a půl vydržela v klidu. Mile mě překvapilo, že děti různých věkových kategorií
vydržely dlouhou dobu bez vyrušování.
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Inscenace se podobá animovanému filmu. Primárně je určena dětem, ale všichni si v ní najdou
kouzelné momenty. Kde jinde uvidíte mlýnské kolo, které se promění v dětskou průlezku
nebo kolotoč. (…) Akrobacie a využití železného mlýnského kola patří k vrcholům inscenace.
I když se v průběhu okouká, dokáže soubor vymyslet nový trik, který vás překvapí. Diváky
zaujmou také děti převlečené za pytle mouky a taneční kreace podbarvené uhrančivou
hudbou.
Anna Kottová, Topzine

Mezinárodní den tance 2012: To bude tanec!
29.4. 2012
Když herci tančí, tak by mohl znít název
večera v holešovickém Studiu Alta, který
proběhl k Mezinárodnímu dni tance.
První performanci představila Eva
Vrbková. Groteskní pohyby s výraznou
mimikou doplnila vlněním těla uprostřed
obručí.
Úspěšně
synchronizovala
kroužení obručí s pokusem nalíčit se
nebo vypít si v klidu šálek kávy.
(…)
Krásu netradičního hudebního podkladu a příběhu s více divadelními prvky propojila herečka
Anna Polívková. Z rozpačitého malého potůčku se za zvuků Smetanovy Vltavy proměnila
před zraky diváků v divokou a nepředvídatelnou řeku.
Jedním z posledních účinkujících byla
herečka Taťjana Medvecká, která celá
v bílém prokázala taneční um. Ačkoli
herečka, její pohyby byly ladné a ladily
oku. Obličej charakteristickou barvou
připomínal mima. Medvecká si pohrála s
nekonečně dlouhým šálem a následně se
vrátila zpět mezi čtyři bílé stěny
psychiatrické léčebny.
Každý návštěvník si ze Studia Alta odnesl
individuální zážitek. Jedna performance
za druhou byla jedinečná.
Anna Kotová, Topzine
Zadání večera, nazvaného "To bude tanec! Když herci tančí", bylo prosté: Šest herců mělo
jakýmkoli způsobem vyjádřit svůj vztah k tanci. Po úvodním "Labutím jezeru", které odtančili
dva mladíci v přiléhavých trikotech, a po proslovu režiséra Jiřího Hajdyly, přišla na chvilku
řada na nás diváky - skrz změť provazů jsme se museli protančit (většina z nás spíše
proplazit) do hlavního sálu. (…)
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Velkým překvapením, a to v pozitivním slova
smyslu, byla Taťjana Medvecká a její Isadora.
Vystoupení mělo promyšlený koncept, vtip, a
přitom z něj čišelo, že Medvecká tanec skutečně
miluje. Na jevišti se proměnila v Isadoru Duncan se
vším všudy, včetně jejího typického kostýmu,
lososového šálu a hlavně naprosto sebevědomého
tanečního výkonu, který od osmapadesátileté paní
Medvecké nejspíš málokdo čekal.
A pak už byla na řadě volná zábava, ke které hrála
taneční kapela a čepovala se únětická desítka. Altě se podařilo vytvořit příjemnou,
neformální, ale přitom opravdu slavnostní atmosféru, která odpovídala duchu, ve kterém by se
oslavy Mezinárodního dne tance měly nést.
Eva Orcígrová, Taneční zóna

Nová generace
4.9. 2012
Nejzajímavější práce večera - a také nový objev na pražské taneční scéně - patřila turecké
studentce HAMU Belgi Adiguzel s názvem Slepci aneb Jezdci noci, inspirovaná básní
Charlese Baudelaira. Pozoruhodnou kontaktní choreografii Belgi Adiguzel provedli s velkou
taneční kulturou Nikol Fryšová a Jiří Waňka, člen baletu ND. Velmi jemní a intuitivní v
pohybu, byli jako by sami sobě živlem, který jim dává impulsy, který je pohání a nadnáší, a
zároveň byli i součástí živé přírody, která je toho živlu hračkou. Tématem, srozumitelným
ovšem plně pouze na pozadí Baudelairovy básně, která dala choreografii titul (raději bychom
měli taneční sdělení autonomní), byla míjení dvou lidí.
Hledají se navzájem, hledají u sebe pomoc a
oporu, a přesto - díky své "slepotě" si navzájem
často překážejí, ba ohrožují se. Měkký
kultivovaný a citlivý pohyb tak byl střídán pády
a karamboly, tvarově zajímavými zvedačkami,
kdy tanečnice v objetí nebo nad hlavou partnera
vypadala jako geometrická hvězdice nějakého
nindži, připravená k vymrštění. "Nevidoucí"
pohled šel lépe světlookému tanečníku,
tanečnice
poskytovala
zase
ženskou
melancholickou poddajnost těla, hluboké hrudní
záklony a inteligentní lýtka. V rámci kontaktního tance, o který zde šlo, a který je již dnes
obrovskou summou celosvětově vynaložené choreografické invence, se mladá choreografka
Belgi Adiguzel předvedla jak jen možno dobře a těšíme se na další zprávy z její strany.
Nina Vangeli, Taneční zóna
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HYBAJ HO! 2012
Festival slovenského současného tance
2. – 7. října 2012
Průběh projektu
6. ročník festivalu HYBAJ HO! 2012 byl zahájen prvním uvedením mezinárodního projektu
EDGE na Nové Scéně Národního Divadla. Další festivalové dny probíhaly ve Studiu ALTA
v Pražských Holešovicích. V tomto roce se na festivalu prezentovaly zejména koprodukční
česko-slovenské projekty, které vznikly v roce 2012 na Slovensku nebo v ČR. Festival nabídl
ucelený program v pěti hracích dnech. Projekt byl již tradičně realizován v spolupráci se
slovenskými partnery Stanica Žilina - Záriečie, Asociácia súčasného tanca, Záhrada a Les
Slovaks Dance Collective, kteří do projektu vstoupili jako koproducenti. Festival HYBAJ
HO! je již renomovanou kulturní akcí podporující česko–slovenský kulturní dialog. Festival
uvedl celkem 8 představení, 1 workshop a 1 tematickou diskuzi.
Zásadní bylo uvedení mezinárodní inscenace EDGE - jde o výjimečný projekt, který pracuje
s tanečníky a herci staršími 50 let. Tento projekt vznikl v koprodukci ALT@RT o.s. a Stanica
Žilina pod autorským vedením mladých českých a slovenských tvůrců. Inscenaci režírovala
úspěšná česká režisérka Petra Tejnorová a choreografii vytvořila Slovenka Lucia Kašiarová.
V inscenaci účinkují Ján Sedal /CZ/, Krzysztof Raczkowski /DE-PL/, Ildikó Móger /HU/ ,Petr
Veleta /CZ/, Mária Zagátová /SK/ a Martin Bálik /SK/, Petra Walter /DE/. Toto představení
mělo velký ohlas a rozvířilo diskuzi o tom, co se děje s „vysloužilými“ umělci, a jakou
hodnotu mají starší lidé na jevišti a v tvořivém procesu. Partnerem projektu se stala Nová
Scéna Národního divadla, která poskytla prostory, technické zajištění a PR.
Hlavní hvězdou festivalu, jehož přítomnost ocenila především odborná veřejnost, se stal
renomovaný guru současného tance David Zambrano, který zde uvedl duet se slovenským
tanečníkem Milanem Herichem ze skupiny Les Slovaks dance Collective a dále se představil
v emotivním sóle na hudbu Ivy Bittové. David Zambrano vedl i dvoudenní workshop v rámci
festivalu. Spolupráci s festivalem hodnotil velmi pozitivně, díky čemuž se nám podařilo
domluvit jeho další hostování v Praze, a to v rámci projektu Impro Events Prague v červnu
2013. Tentokrát povede týdenní workshop improvizace a představí se v exkluzivním projektu
s živým doprovodem Ivy Bittové, který se doposud představil pouze v Berlíně a Japonsku. Jde
o absolutně výjimečnou spolupráci, kterou se podařilo domluvit jen díky festivalu HYBAJ
HO!
V rámci festivalu byla uvedena i repríza úspěšného projektu Much More Than Nothing, který
vznikl v koprodukci souboru ME-SA, sdružení ALT@RT a dua slovenských choreografů
žijících v Bruselu, Petera Šavela a Stana Dobáka. Projekt přivádí na jeviště nečekanou a
různorodou skupinu tanečníků, kteří patří k absolutní špičce české a slovenské taneční scény
(Tereza Ondrová, Andrea Opavská, Karolína Hejnová, Martina Hajdyla Lacová, Peter Šavel,
Stano Dobák a Lucia Kašiarová). Toto vyvážené česko-slovenské obsazení je naprosto
ojedinělým uskupením v rámci českého současného tance. Výjimečné je i téma manipulace a
česko-slovenských vztahů, které zpracovává s nadhledem. Projekt upoutal i mezinárodní
experty, kteří ho vybrali mezi 20 evropských „Priority Companies 2013“ prestižního
kulturního networku Aerowaves.
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Z výsledků festivalu je zřejmé, že nejde jen o čistě slovenskou platformu, ale platformu
evropského významu.
Naplnění cílů a konkrétní výsledky projektu
Hlavním cílem projektu byla v tomto roce prezentace výhradně koprodukčních projektů s
výrazným slovenským, českým nebo zahraničním zastoupením. To se nám podařilo v plné
míře a s plnou podporou zahraničních partnerů. Projekt přinesl do Prahy profesionální,
umělecky zajímavá díla evropské kvality. Záměrem projektu je prohloubení česko-slovenské
kulturní komunikace a spolupráce v oblasti umění, vzájemné kulturní prolnutí a konfrontace
obou, historií spojených i rozdělených, kultur. Tato spolupráce se díky festivalu každým
rokem skutečně prohlubuje. Na festivalu se osobně setkají čeští a slovenští umělci, a mají tak
možnost přímé konfrontace, a případné domluvy další spolupráce. Opět se díky festivalu
podařilo domluvit již další česko – slovenské spolupráce. Stále více slovenských děl zahrnuje
do svého programu festival 4 dny v pohybu či Tanec Praha, vznikla nová premiéra v Českých
Budějovicích v choreografii Slováka Jara Viňarského, české skupiny jsou zvány na slovenské
festivaly 4 dny tanca pre vás, Nudance fest, KioSK a k vytvoření koprodukčních projektů
v centru Záhrada a Stanica Žilina. To vše dokazuje, že česko-slovenská platforma je každým
rokem aktivnější a vzájemně se inspiruje. Zdá se, že historicky propojené země mají k sobě
pořád blízko, vzájemně se kulturně obohacují a osobnostně a tematicky motivují.
Projekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Praha, Zahraničním odborem Ministerstva
Kultury ČR, a poprvé i Úřadem pro Slováky žijící v zahraničí.
Rozhodli jsme se neuskutečnit festival v roce 2013, ale připravit intenzivnější ročník
s finančně náročnějšími produkcemi v roce 2014. Již teď máme potvrzeno uvedení premiéry
světoznámého souboru Slováků působících v Bruselu Les Slovaks Dance Collective.
Návštěvnost
celkem hracích dnů
celkem diváků
celkem vstupné
průměrná návštěvnost

5
415
21.980,-Kč
96%

Program
2.10./ 20,00 / Nová scéna / EDGE, Petra Tejnorová a kolektiv
3.10. / 19,30 / Studio ALTA / Holes, David Zambrano a Milan Herich / My Fire Is Still
Burning For You, David Zambrano
5.10. / 19,30 / Studio ALTA / Generator X, Peter Šulej / Y.A.N.A, Tomáš Nepšinský
6.10. / 19,30 / Studio ALTA / Much more than nothing, P.Šavel, S.Dobák, ME-SA
7.10. / 19,30 / Studio ALTA / Debody, S. Ferienčíková / Všetko čo mám rada, P. Fornayová
1. a 2. 10. / workshop Davide Zambrano / 10,00 – 13,00 / Studio ALTA
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Mediální ohlas:
David Zambrano a Milan Herich
(…) Oba aktéři se začínají pohybovat odděleně,
každý přichází z jiné strany jeviště. Zanedlouho
se však berou za ruce a rozvíjejí podivuhodnou
partnerskou spolupráci, během které téměř
nepřeruší kontakt mezi sebou. Znovu a znovu se
berou za ruce a reagují na impulzy toho
druhého. V páru není určen ten, kdo vede a kdo
se podřizuje, ale oba dva mohou být na okamžik
vedoucím i následujícím. V jednoduchých
černých kalhotách a bílých košilích tančí svůj
párový tanec za zvuků intenzivní doprovodné hudby s výrazným ženským vokálem. Pohyb se
stále přelévá, plynule navazuje a vyžaduje úzké napojení a vnímání se navzájem. Zambrano
s Herichem jsou obdivuhodně sehraní a i když se v některých okamžicích odpojí a rozejdou
do prostoru, neviditelná síla je brzy připoutá k sobě, aby pokračovali ve vzájemném
proplétání a přelévání taneční energie.(…) V témže večeru ještě Zambrano vystoupil sólově
ve velmi expresivní práci My Fire Is Still Burning For You. V černé košili se zvonovými
rukávy, která odhaluje jeho holé nohy, provádí izolované prudké pohyby často doprovázené
výkřiky. Hudba z dílny Vladimíra Godára a Ivy Bittové má až tragický rozměr (podle textu
zpěvu se jednalo o Stabat Mater) a Zambrano celý svůj výstup velmi silně prožívá. Je na
každém, co si z takovéto performance odnese; Zambranovi však rozhodně nelze upřít silnou
jevištní osobnost a přesvědčení, se kterým svou výpověď prezentuje.
Kristina Durczaková, Taneční aktuality

Peter Šulej a Tomáš Nepšinský
(…) Hlasová linka přednesu a tématika výpovědi jsou hudbou pro těla dvou tanečnic (Jana
Tereková, Soňa Ferienčíková). V prostoru se nezávisle na sobě pohybují pružně, tiše,
improvizovaně a zdařile. Jejich kontrolovaný pohyb v závěru vystřídá spontánní běsnění v
duchu atmosféry klubových parties. (…)
Z díla je cítit absurdita a nadsázka. Vzhledem
ke zvolené koncepci je pro diváka nadmíru
náročné sledovat myšlenkové pochody a jejich
odrazy v tanci. Pracně se hledá spojitost mezi
jednotlivými textovými pasážemi, mezi
slyšeným a viděným. Náhoda se neptá na
souvislosti. Jakýkoli dotaz po smyslu
provedené akce zůstává nezodpovězen.
Generátor X je výsměchem konformnímu
uvažování a zaběhlým stereotypům. Pokud jste
tomuto přístupu dostatečně otevření, dílo si nejspíše užijete. (…)
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Téma lidské existence a jedinečnosti každého jedince znázornil autor
a tanečník Tomáš Nepšinský na abstraktním dialogu se svou matkou.
V choreografii se prolínaly racionální, civilizované, oblečené
momenty s animalitou, pudovostí a nahotou. Působivý byl především
part evokující vývoj lidského zárodku po dospělého jedince.
Tanečníkova záda doslova hrála pohybem, atmosféru umocňovalo
hřejivé a komorní osvětlení. Líbilo se i tělesné zpracování zdráhavosti
a nervozity před vyslovením oněch dvou slov. Naopak až strašidelná
byla scéna s rudou tekutinou ve skleněné nádobě, kterou si tanečník
potřel své tělo a jakoby sebemrskačskými pohyby litoval nám
netušených činů. Intimní, uzavřené a působivé.
Daniela Zilvarová, Taneční aktuality

ImproEvents Prague 2012
28. května – 9. června 2012
Průběh projektu
Hlavním záměrem třetího ročníku ImproEvents Prague bylo
uskutečnit v Praze dvě odborné stáže pod vedením
významných světových osobností, které se ve své tvorbě a
umělecké praxi dlouhodobě věnují taneční a divadelní
improvizaci. Našim cílem bylo poskytnout českým
profesionálním umělcům, studentům a odborné i laické
veřejnosti hlubší vhled do soudobé zahraniční tvorby v oblasti
improvizace, umožnit poznat různé přístupy a způsoby práce a využívání improvizace
v taneční a divadelní tvorbě. Po úspěšných zkušenostech z minulých dvou ročníků jsme se
znovu rozhodli prezentovat dva různé přístupy k jevištní improvizaci.
Pozvání přijali americký choreograf a tanečník, který se podílel na rozvoji Kontaktní
improvizace a Release techniky Daniel Lepkoff a významná britská tanečnice, choreografka a
performerka Wendy Houstoun.
První části, která probíhala od 28. května do 2. června a byla
zaměřena na principy taneční improvizace v duchu americké
postmoderny se zúčastnilo 26 lidí. Druhé části, která probíhala
od 4. do 9. června a byla zaměřena na improvizační principy
Devised theatre se zúčastnilo 22 lidí. Účastníky byli taneční a
divadelní profesionálové, pedagogové a studenti HAMU a
DAMU, odborníci z oboru dramaterapie, taneční a divadelní
vědy a postgraduální studenti FFUK a ČVUT, kteří se
zabývají tanečním a divadelním uměním. V letošním roce se
nám podařilo obohatit doprovodný program o několik
představení. Sólové představení Daniela Lepkoffa bylo
uvedeno 1. června ve studiu ALTA, představení Wendy
Houstoun 9. června ve spolupráci s festivalem TANEC
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PRAHA v divadle Ponec. Dále byla uvedena představení improvizační
skupiny /na:u/ a kanadského souboru Lila Ensemble. Po představeních
následovaly diskuse s umělci. V rámci teoretického vzdělávacího
programu proběhly přednášky a videoprezentace ( 28. května a 6.
června) určené nejen profesionálům, ale i odborné a laické veřejnosti.
Jelikož v českém jazyce dosud neexistuje kvalitní a ucelený studijní materiál k tématu
postmoderní divadelní a taneční scény, přispěly obě přednášky k pochopení kulturněhistorických souvislostí postmoderní tvorby v USA a Velké Británii.
Projekt byl podpořen Magistátem Hl. Města Praha, Ministerstvem Kultury ČR a Amarickou
nadací New York Live Arts.
Naplnění cílů projektu a konkrétní výsledky projektu
Projekt naplnil veškeré své stanovené cíle. Projektu se aktivně zúčastnili
profesionálové z oborů tanec, divadlo, choreografie, dramaturgie, kulturní antropologie,
divadelní věda a taneční a divadelní terapie. Takto koncipovaný vzdělávací program
významně přispívá k otevření mezioborového dialogu a k většímu přiblížení současné
tuzemské tvorby celosvětovým standardům.
Jsme potěšeni, že se workshopů i letos aktivně zúčastnili zahraniční taneční a divadelní
umělci (Slovensko, Španělsko, Norsko, Irsko, Čína, Francie). Zájem zahraničních účastníků
podporuje význam prezentování české taneční a divadelní scény a poukazuje na kvalitní výběr
lektorujících umělců. Letos poprvé se festivalu zúčastnili studenti vysoké umělecké školy
z Hong Kongu, kteří si festival společně s letními kursy DAMU vybrali zcela nezávisle podle
internetové propagace.
Za jednu z velkých předností festivalu považujeme fakt, že se nám i v letošním roce podařilo
pozvat světově uznávané osobnosti, které v Praze doposud intenzivní odborné stáže nevedly.
O workshopy byl enormní zájem. Během jednoho týdne od první propagace se naplnila jejich
maximální možná kapacita podle požadavků lektorů.
Oba lektoři projevili zájem vést workshopy v Praze znovu.
Festival ImproEvents Prague 2012 současně inicioval vznik platformy pro taneční a divadelní
improvizaci a uměleckou výměnu. V rámci této platformy plánujeme zřízení knihovny s
tištěnými a audiovizuálními materiály, pravidelná praktická i teoretická setkávání umělců,
internetový blog zaměřený na výměnu a mapování informací týkající se improvizačních
aktivit v České republice a zahraničí.
Během festivalu vznikl dokumentární film režisérky Kateřiny Mikulcové o stáži Daniela
Lepkoffa a audio záznam z obou přednášek. Dokument s Wendy Houston nevznikl, dle jejího
profesního přání nedistribuovat její poznatky jinak, než pod jejím vedením. Tyto materiály
budou sloužit jako studijní materiál studentům a profesionálním umělcům a k propagaci
dalšího ročníku ImproEvents Prague.
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EDGE
Uvedení work in progress 2.10.2012, premiéra 19.2.2013 Nová scéna ND
Průběh projektu
Mezinárodní autorský projekt s akcentem na
pohybové a dokumentární divadlo pod vedením
mladého autorského týmu režisérky Petry
Tejnorové, choreografky Lucie Kašiarové,
dramaturga
Lukáše
Jiřičky
vznikl
v koprodukční spolupráci se Stanicí ŽilinaZáriečie, L1 association, Brott Fabrik Bonn,
Sztruks a Novou scénou ND.
První uvedení work in progress verze projektu
proběhla 2.10. 2012 na Nové Scéně Národního
Divadla. Premiéra byla uvedena 19.2. 2013
Nové Scéně Národního Divadla, 21.2. 2013 na Stanici Žilina a 26.2. v Brottfabrik v
německém Bonnu.
Uvedené reprízy: 22.11.2012 Stanica Žilina, 24.2. 2013 Nová scéna ND v rámci festivalu
Malá inventura
Projekt získal podporu Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury SR a
Českoněmeckého fondu budoucnosti. Druhou část projektu v roce 2013 podpořil Visegrádský
fond a Ministerstvo kultury ČR.
Mezinárodní autorská inscenace Edge je sondou
do života lidí starších 50 let. V hlavních rolích
se tak ocitají „odborníci všedního dne“ oldageři se svými názory a zkušenostmi, kteří v
různých rolích působili v divadelním a
tanečním prostředí. Scénář vychází z promluv
či textů samotných oldagerů - aktérů. Inscenace
zcela výjimečným způsobem umožňuje
nahlédnout do niterného světa starých umělců s
jejich minulostí a vizemi budoucnosti, které
jsou
divadelně
zhmotněny
s pomocí
autentických materiálů, pohybem, filmových dokumentů a dotáček. Edge pro ně symbolizuje
období přerodu mezi aktivním životem a zdánlivě pasivním stářím. V inscenaci se otevírá
okruh tabuizovaných témat spojených se stárnutím, proměnou sexuality a vnímání vlastního
těla či samoty. Projekt náleží k proudu tzv. devised theatre ve smyslu kolektivního díla
vzniklého bez předem daného textu či scénáře.
V inscenaci účinkují Ján Sedal /CZ/, Krzysztof Raczkowski /DE/, Beatrice Schonherr /DE/,
Ildikó Móger /HU/ ,Alois Bílek /CZ/, Mária Zagátová /SK/ a Martin Bálik /SK/,
První částí projektu se účastnila i Petra Walter /DE/
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Naplnění cílů a konkrétní výsledky projektu
Cílem projektu byla konfrontace na téma stáří v
současném umění a potřeba přinést nový pohled
na život umělců starších 50 let Nepochybným
přínosem projektu byl způsob jeho vzniku
založený na metodě tzv. Devising Theatre totiž divadla, které je založené na procesu svého
vzniku. Projekt dovedl ve scénické kompozici
k harmonii spoluexistenci divadelních forem:
text, pohyb, hudba, film. Hudbu k představení
vytváří živě na jevišti brněnský hudebník
Tomáš Vtípil (Český lev za hudbu k filmu
Pouta), text vznikl dle metody story telling přímo od interpretů, pohyb vychází z jejich
uměleckých a profesních rolí. Do inscenace se tak dostali konkrétní osobní příběhy interpretů
zaměřené na jejich hraniční životní situace. Tím nabývá inscenace osobitý intimní rozměr a
zasahuje diváka v jeho pohodlnosti a je přímo konfrontován s vlastním postojem ke stáří.
Projekt vnesl do života umělců nové rozměry. Jejich nadšení, že mají na jevišti ještě co říci,
že zajímají mladé lidi, že mohou otevřeně mluvit o svých vzpomínkách a názorech byl
enormní. Slovenští tvůrci Mária Zagátová a Michal Bálik vzbudili zájem regionálních
slovenských medií, Ján Sedal dostal nabídku pro vytvoření inscenaci o svém životě, Krzysztof
Raczkowski dostal nabídku vytvořit choreografii pro český soubor. Beatrice Schonherr uvede
své sólové představení v Praze.
Recenze:
Autentické divadlo
Vladimír Hulec, Divadelní noviny
(…)Nejnovější projekt Petry Tejnorové a jejího týmu –
choreografky Lucie Kašiarové a dramaturga Lukáše Jiřičky – Edge
se pohybuje po stejné ose, ale nabízí opačnou část životní úsečky
a existenciálních úvah. Lidi za tvůrčím zenitem, aktéři, kterým je
přes padesát. Jaký život byl a kdo jsme blízko bran smrti?
Dokážeme si stárnutí uvědomit a dotek smrti přiznat? Zvládneme jí
stanout tváří v tvář? A co si vůbec se sebou a svým věkem počít?
(…) Tejnorová s Kašiarovou propojují tyto taneční legendy
s legendami či osobnostmi jiných oborů – divadelní avantgardy,
loutkového divadla, společenských tanců. Staví je vedle sebe
rovnocenně, jakoby nahodile, mimoděk. Divák nemá – či nemusí
mít – tuchy, kdo je kdo. Sleduje totiž především „obyčejné“ lidi,
kteří se před ním zpovídají ze svých životních proměn ve vztahu ke stárnutí a smrti, kteří si
neustále hrají a kteří ani zbla netrpí syndromem vyhoření. Ač jsou dávno za svými hvězdnými
životními okamžiky, ač jsou chtě nechtě nuceni zabývat se posledními chvílemi člověka, je
jejich hra a hraní především oslavou bytí v každém okamžiku, v každé chvíli. Ať už je vidíme
téměř nemohoucí s chodítkem, ať si hrají na umírání a smrt, nebo na věčně mladé. Ať se
vzájemně špičkují (vtipné výstupy Sedala s Rackowským) či vzpomínají na chvíle zásadních
- 23 -

ALT@RT o. s.
ALT@RT o.s.
V Háji 32, Praha 7 170 00
IČ: 270 45 919
Tel: +420 739 615 148
www.altart.cz, info@altart.cz

životních proměn a rozhodnutí (Móger, jež obětovala slibně se vyvíjející taneční kariéru
narození dcery). Ať jsou suverénní či nejistí, ať jsou „za frajery“ ukazující nahá těla a svaly
(Cordua, Rackowski) či zapomnětliví staříci, u nichž se bojíte, zda dožijí konce představení
(Bálik). Vše je podané věcně, nikdo netlačí na naturalistickou expresivní pilu. Přesto jsou
akce a zobrazované životy nepředstírané, opravdové. Nahlížené s jemným nadhledem
a velkým pochopením. Divák sleduje citlivě sestavený kaleidoskop akcí, vesměs civilních,
občas dojemných, často úsměvných a (sebe)ironických, někdy parodických, sem tam
nostalgických. S pelem citu, životní vyrovnanosti a věku a zkušenostem aktérů odpovídající
moudrosti.
Ve výsledku vysílají pozitivní a snad každého diváka zdravě nabíjející zprávu: Život ani
umění nekončí po padesátce. Může se to zdát banální, ale není.
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