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A. Zpráva o činnosti sdružení 2013 
 

ALT@RT během roku 2013 výrazně rozšířil svou produkční činnost a zorganizoval tak čtyři 

hlavní projekty: 

 

Studio ALTA – pátá sezona kulturního crosspointu, kde se na jednom místě organicky 

propojuje svět profesionálního umění se zaměřením na současný tanec a experimentální 

divadlo s představeními pro dětského diváka a komunitními aktivitami pro děti i dospělé. 

Studio ALTA se stalo svébytným inkubátorem, který pomáhá dozrát mladým tvůrcům, 

umožňuje prezentaci jak zavedených, tak i méně známých umělců a zároveň poskytuje 

nezbytný zkušební prostor pro tvorbu mnoha profesionálních souborů z oblasti tance a 

divadla. Nedílnou součástí konceptu je i důraz na další vzdělávání profesionálů i aktivní 

kulturně-sociální zapojení široké veřejnosti.  

 

EDGE - mezinárodní autorská inscenace pod vedením režisérky Petry Tejnorové o životě 

umělců po padesátce. Premiérové uvedení proběhlo 19. února na Nové scéně Národního 

divadla; během podzimu 2013 proběhlo turné po Slovensku a Maďarsku.      

 

ImproEvents Prague 2013 – čtvrtý ročník festivalu taneční a divadelní improvizace. Letos 

zcela unikátně obohacený o dvě uvedení projektu TRI-O, v němž se v improvizovaném 

představení setkaly tři mimořádné osobnosti taneční a hudební improvizace - Iva Bittová, 

David Zambrano a K.J. Holmes. 

 

Boys Who Like To Play With Dolls - světová premiéra projektu dvou mimořádných tvůrců, 

slovenského choreografa žijícího v Bruselu Petera Šavela a zakladatelky souboru 

VerTeDance Terezy Ondrové proběhla 17. května; projekt se stal součástí prestižního 

seznamu 20 evropských Priority Companies List 2014 sítě Aerowaves, která sdružuje experty 

ze třiceti evropských zemí.  

 

Sdružení zůstává beze změn ve vedení: ředitelka sdružení MgA. Lucia Kašiarová odpovídá za 

chod sdružení, organizaci a umělecký provoz Studia ALTA. MgA. Karolína Hejnová se stará 

o produkci, PR a koordinaci veškerých aktivit spojených s činností sdružení ALT@RT. 

Novou produkční posilou se v lednu 2013 stala Klára Basjuk, která zodpovídá za provoz a 

produkci Studia ALTA. Petr Voříšek zajišťuje supervizi technického provozu Studia ALTA. 

O každodenní technický provoz Studia ALTA se stará Lukáš Benda. 
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B. Jednotlivé projekty: 

 

1. Studio ALTA 
 

Rok 2013 znamenal pátou sezonu existence kulturního crosspointu, kde se na jednom místě 

organicky propojuje svět profesionálního umění se zaměřením na současný tanec a 

experimentální divadlo s představeními pro dětského diváka a komunitními aktivitami pro 

děti i dospělé. Studio ALTA se stalo svébytným inkubátorem, který pomáhá dozrát mladým 

tvůrcům, umožňuje prezentaci jak zavedených, tak i méně známých umělců a zároveň 

poskytuje nezbytný zkušební prostor pro tvorbu mnoha profesionálních souborů z oblasti 

tance a divadla. Nedílnou součástí konceptu je i důraz na další vzdělávání profesionálů i 

aktivní kulturně-sociální zapojení široké veřejnosti.  
 

1/ Divadlo:  

datum  Akce diváci placeno volných vstupné procento 

leden             

12.1. Olympiáda techniků / 18,00 50 0 50 0 100% 

13.1 Lenka Tretiagova / Hodně malá čarodějnice / 14,00  65 59 6 0 81% 

14.1 Lenka Tretiagová/ Hodně malá čarodějnice /9,00 77 75 2 0 96% 

14.1. Lenka Tretiagova / Hodně malá čarodějnice / 10,30 64 60 4 0 80% 

únor             

1.2.2013 ME-SA / Much more than nothing / 19,30 56 44 12 6200 70% 

2.2.2013 ME-SA / Much more than nothing / 19,30 89 64 25 6890 100% 

3.2.2013 ME-SA / Much more than nothing / 19,30 37 26 11 2650 46% 

4.2.2013 ME-SA / Much more than nothing / 19,30 49 28 21 3020 61% 

23.2.2013 
Fest.Malá inventura/ Much more than nothing / 
17,00 79 29 50 3510 98% 

24.2.2013 
Fest. Malá inventura/Hodně malá čarodějnice / 
14,00 83 50 33 6950 100% 

25.2.2013 Fest.Malá inventura/ Boxteska + Margareta / 20,00 103 43 60 5200 100% 

březen             

1.3.2013 Lenka Tretiagová/Putování ve větvích /  9,00 38 35 3 0 47% 

2.3.2013 Lenka Tretiagová/Putování ve větvích / 17,00 78 68 10 0 97% 

4.3.2013 Lenka Tretiagová/Putování ve větvích / 9,00 59 55 4 0 73% 

4.3.2013 Lenka Tretiagová/Putování ve větvích  / 11,00 60 56 4 0 75% 

8.3.2013 ME-SA/ Solos part III / 19,30 34 30 4 3400 42% 

15.3.2013 English College / 20,00 80     0   

16.3.2013 English College / 20,00 80     0   

17.3.2013 English College / 20,00 60     0   

23.3.2013 ALT@RT / Bujaro / 14,00  40 0 20 0 80% 

25.3.2013 Karel Vaněk / Tanzhuren / 19,30 - PREMIÉRA 76 51 25 4350 95% 

duben             

4.4.2013 
Lenka Tretiagová,Vojta Švejda / Malá čarodějnice / 
9,00 65 59 6 0 81% 

5.4.2013 
Lenka Tretiagová, Vojta Švejda/ Malá čarodějnice / 
9,00 87 82 5 0 100% 

5.4.2013 
Lenka Tretiagová, Vojta Švejda / Malá čarodějnice 
/ 10,30 98 97 1 0 100% 

5.4.2013 
Lenka Tretiagová, Vojta Švejda / Malá čarodějnice 
/ 14,00 65 60 5 0 81% 

5.4.2013 Lenka Tretiagová, Vojta Švejda / Malá čarodějnice 55 45 10 0 68% 
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/ 16,00 

8.4.2013 Lenka Tretiagová/Pohádka po kapkách / 9,00 61 60 1 0 76% 

15.4.2013 
Miřenka Čechová / Hra o tři sestry / 19,30 -  
PREMIÉRA 63 46 17 4710 79% 

21.4.013 na:u a hosté / Místo proměny /  19,30 - PREMIÉRA 45 25 20 2600 56% 

22.4.2013 Roja Capacita / španělské gymnázium / 20,00 90     0 100% 

26.4.2013 
KALD DAMu / 9x On my Shoulders / 19,30 - 
PREMIÉRA 70 56 14 5475 88% 

27.4.2013 KALD DAMU /  Pohybová improvizace / 19,30  53 38 15 3750 66% 

květen             

1.5.2013 Koncert FAMU/ 19,30 50 0 50 0 50% 

3.5.2013 HAMU / Piráti/19,30      PREMIÉRA 75 47 28 5270 94% 

5.5.2013 Tantehorse / Light in the darkness/19,30 56 28 28 2490 70% 

12.5.2013 Jaro Viňarský / Animal Inside/19,30    PREMIÉRA 73 28 45 2570 91% 

17.5.2013 

P. Šavel, T. Ondrová / Boys who like to play with 

dolls / 19,30 PREMIÉRA 78 31 47 3460 98% 

18.5.2013 P.Šavel,K.Mihalov / Shifts /19,30    PREMIÉRA 52 13 39 1230 65% 

29.5.2013 VerTe dance / Boxteska / TP dětem /16,00 50 50 0 2090 100% 

31.5.2013 Roja Capacita / španělské gymnázium / 10,00 80 0 80 0 100% 

31.5.2013 Roja Capacita / španělské gymnázium/13,00 80 0 80 0 100% 

červen             

5.6.2013 

I.Bittová, K.J.Holmes,D.Zambrano / TRI:O/20,00    

PREMIÉRA 114 80 34 21130 100% 

6.6.2013 I.Bittová, K.J.Holmes,D.Zambrano / TRI:O/20,00     96 72 24 18920 100% 

7.7.2013 Na:u a hosté / Místo proměny /  19,30  37 25 12 3150 46% 

10.6.2013 Altík Show/17,00 78 40 36 1760 98% 

17.6.2013 L.Tretiagová / Slunovrata/ 17,00 80 0 80 0 100% 

19.6.2013 English College /  módní přehlídka/14,00 80 0 80 0 100% 

21.6.2013 ZUŠ Šimáčkova /17,00 80 0 80 0 100% 

22.6.2013 Bílá holubice / Freedom4 /19,30 90 0 90 0 100% 

září             

2.9. Opening sezóny 160   160 0 100% 

6.9. TS Light / Putování ve větvých 9,00 86 22 64 0 100% 

6.9. TS Light / Putování ve větvých 10,30 59 58 1 0 74% 

9.9. Nová generace /19,30 56 33 23 2250 70% 

20.9. Lucia Kašiarová / Imago / 19,30 předpremiéra 60 0 60 0 75% 

říjen             

4.10. 
Dominika Andrašková/ Psychóza ve 4.48/ 19,30 
PREMIÉRA 75 50 25 5810 94% 

5.10. English College / Jim Sho/ 19,30 80 0 80 0 100% 

6.10. English College /Jim Sho/ 19,30 80 0 80 0 100% 

7.10.  Benefice Pošli příběh / 19,30 80 0 80 0 100% 

13.10. 4Dny v pohybu /18,00           

18.10. 

Vanda Hybnerová,Lucia Kasiarová / Angel-y / 

19,30 PREMIÉRA 77 50 27 6270 96% 

25.10. English College / 19,30 80 0 80 0 100% 

26.10. English College / 19,30 80 0 80 0 100% 

30.10. 
Fest.Partitura/L.Tretiagová/Pohádka po 
kapkách/10,00 91 70 21 0 100% 
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31.10. 
Fest.Partitura/L.Tretiagová/Putování ve větvích 
10,00 75 52 23 0 94% 

31.10. Fest.Partitura/Nu,vot! 16,00 51 44 7 0 64% 

Listopad             

1.11. Fest.Partitura/L.Tretiagová/Krabat/10,00 90 77 13 0 100% 

1.11. Fest.Partitura/VerTe - Boxteskaú 16,00 68 36 32 0 85% 

1.11. Fest. Partitura / Velká Párty 18,00 75 55 20 0 94% 

3.11. 
Fest.Partitura/ L.Tretiagová/Hlasy země/17,00 - 
předpremiéra 53 25 28 0 66% 

4.11. 
Fest.Partitura/ L. Tretiagová/ Hodně malá 
čarodějnce/ 10,00 106 95 11 0 100% 

9.11. Dagmar Spain/ Sorry you are  in my space/ 19,30 80     0 100% 

10.11. Dagmar Spain/ Sorry you are in  my space/ 14,00 50     0 64% 

10.11. Dagmar Spain/Sorry you are in my space/19,30 70     0 88% 

15.11. 
Sarah Kane/Dominka Andrašková/Psychóza ve 
4.48/ 19,30 59 51 8 5600 74% 

16.11. 
Noc Divadel/Lenka Tretiagová/Pohádka po 
kapkách/ 16,00 78   78 0 98% 

16.11. 
Noc Divadel/ME-SA/Much more than nothing/ 
19,00 69   69 0 86% 

16.11. 
Noc Divadel/V.Hybnerová, L. Kasiarová/Angel-y/ 
20.30 94   94 0 100% 

18.11. 
Radim Vizváry-Tantehorse/ Uter Que/ 19,30 - 
PREMIÉRA 80 60 20 0 100% 

22.11. Nová generace/19,30 57 36 21 2500 71% 

23.11. Nová generace/19,30 44 22 22 1350 55% 

24.11. Nová generace/19,30 53 34 19 2900 66% 

25.11.  
P.Šavel,T. Ondrová/Boys who like to play with 
dolls/19,30 58 46 12 2600 73% 

29.11. 
Me-sa, P.Šavel, S. Dobák/Much more than 
nothng/19,30 54 45 9 3750 68% 

30.11. 
Sarah Kane/Dominka Andrašková/Psychóza ve 
4.48/ 19,30 65     0 81% 

prosinec             

6.12. Rasmus, Me-Sa/ Swarming/19,30 PREMIÉRA 33 20 13 2150 66% 

7.12. Rasmus, Me-Sa/ Swarming/19,30 40 28 12 3630 80% 

8.12. TS Light/Alta/Mikulášská nadílka 74 57 17 5750 93% 

9.12. Radim Vizváry-Tantehorse/ Uter Que/ 19,30 59 37 22 4250 74% 

13.12. Vanda Hybnerová,Lucia Kasiarová/Angel-y/ 19,30 43 37 6 3550 54% 

14.12. R.Štabrňák/ Kouzelnická show/16,00 43 0 43   54% 

14.12. Vanda Hybnerová,Lucia Kasiarová/Angel-y/ 19,30 67 54 13 4800 83% 

16.12. TS Light / Pohádka po Kapkách / 10,00 88 78 10 0 100% 

17.12. TS Light/ Hlasy Země - PREMIÉRA 100 75 25 0 100% 

22.12. Divadlo Bufet/ Škoda 1981 - PREMIÉRA 70 43 27 0 88% 

       

 

celkem představení  94 
    

 

z toho dětských 33 
    

 

počet diváků celkem 6468 
    

 

počet premiér 15 
    

 

průměrná návštěvnost v procentech 81% Kapacita 80 míst 

 

vstupné celkem 177.935,- 
     

http://www.altart.cz/
mailto:info@altart.cz


ALT@RT o. s. 
ALT@RT o.s. 

V Háji 32, Praha 7 170 00 

IČ: 270 45919 

Tel: +420 739 615 148 

www.altart.cz, info@altart.cz 

- 6 - 

 

V roce 2013 uvedlo Studio ALTA celkem 94 

představení; z toho 12 světových premiér a 3 

pražské premiéry tanečních a divadelních projektů. 

Uvedené premiéry naplňovaly cíle vytyčené 

v grantové žádosti, tedy kombinovat současný 

tanec na špičkové profesionální úrovni (Boys Who 

Like To Play With Dolls, Uter Que, Shifts, Animal 

Inside) s divadelním experimentem (Psychóza ve 

4.48, ŠKODA 1981), inkubátorem pro mladé tvůrce 

(Hra o tři sestry, Piráti), posílením zahraničních 

spoluprací (TRI-O, Swarming, Tanzhuren), uváděním zavedených tvůrců v nečekaném 

kontextu (ANGEL-y) a interaktivními inscenacemi pro děti (Hlasy země). 

 
Dále se prohlubovalo zaměření na dětského 

diváka - celkem se odehrálo 33 interaktivních 

inscenací, do kterých se mohli vždy zapojovat i 

příchozí diváci. Sedm komunitních akcí 

v produkci ALT@RT již tradičně propojovalo 

svět mladých uměnímilovných návštěvníků 

s širokou diváckou obcí. Průlomovou se 

v tomto smyslu stala akce Much More Than 

Theatre, která proběhla první únorový víkend 

jako doprovodný program ke čtyřnásobnému 

uvedení úspěšného projektu souboru ME-SA a 

choreografického dua Peter Šavel, Stano Dobák. Studio ALTA po oba víkendové dny 

morfovalo z živého tržiště plného nejrůznějších stánků na divadlo pro inscenaci Much More 

Than Nothing a následně na klub, kde si návštěvníci užili stylovou retro party. Podobným 

způsobem zafungovala i událost ANGEL-y speciál, během které se mohli příchozí vyfotit ve 

stylovém divadelním fotoateliéru, vyrobit vánoční ozdoby, poslechnout koncert a samozřejmě 

shlédnout představení ANGEL-y. Díky těmto víkendovým komunitním akcím, které přesahují 

rámec pouhého divadelního představení, se do ALTY dostává nová skupina návštěvníků, kteří 

jinak tanec a pohybové divadlo nevyhledávají a takto mají možnost ho objevit. Ze stejného 

důvodu se Studio ALTA s úspěchem zapojilo do prvního ročníku české Noci divadel, která 

přivedla do holešovického skladu množství nových diváků. V rámci Noci divadel jsme uvedli 

celkem 3 představení - odpolední Pohádku po kapkách pro děti od 4 let, fragment z projektu 

Much More Than Nothing a představení ANGEL-y Vandy Hybnerové a Lucie Kašiarové. 

 

2/ Zkušebna: 

Provoz divadelní zkušebny zůstává jedním ze 

základních kamenů činnosti ALT@RT. Jejím cílem 

je vytvořit stabilní pracovní prostředí pro nezávislé 

umělce - prostor pro výzkum a hledání, v němž je 

možné si dovolit i chybu - jen tak lze posouvat věci 

dále. Snahou je poskytnout umělcům pocit 

profesního domova, který je pro umělce obdobně 

klíčový, jako je kancelář pro pracovníka 

v administrativě. Přestože jsou provozní hodiny pro 

zkušebnu již od roku 2011 omezeny výrazným 
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rozšířením hracích dnů, stále se daří umělcům prostor pro tvorbu poskytovat, a to hned v obou 

prostorech Studia ALTA - hale 30 i 31. Studio ALTA využívá během celého roku několik 

desítek umělců či uskupení, z nichž většina využila prostor již v minulosti, neustává ale ani 

příliv nových skupin a jednotlivců.   

 

Seznam skupin / umělců, kteří využili nebo využívají prostor Studia ALTA v roce 2013:  

VerTeDance, ME-SA, Tantehorse, Cirqueon, 

NANOHACH, 420people, HAMU, DAMU, 

FAMU, Pohybové studio H, Divadlo Bufet, Mirka 

Eliášová, ProART, Kateřina Szymanská, English 

College, Petra Tejnorová, Institut světelného 

designu, SE.S.TA., Lenka Tretiagová a Taneční 

studio Light, Décalages, Confidance, Joe Alegado 

Dance Company, Tanec Praha, Karel Vaněk, Sarah 

Brook, La Putyka, Jaro Viňarský, Španělské 

gymnázium, ZUŠ Simáčkova, Rebecca Halls, 

Dagmar Spain, Nadace Rakovina - Věc veřejná. 

 

 

3/ Rezidence: 

  

V roce 2013 jsme pokračovali v rezidenčním 

modelu z předešlých let 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 2012/2013 pokračovala rezidence pro skupiny ME-SA a /na:u/ a 

nově přibyl soubor Tantehorse. Další poskytnuté rezidence již nebyly vázány na soubor, ale 

na konkrétní projekt, což byl případ např. projektu BOXTESKA souboru VerTeDance a dále 

logicky i projektu Boys Who Like To Play With Dolls, který vznikl přímo v produkci 

ALT@RT. V sezoně 2013/2014 se rezidenčními projekty staly: IMAGO Lucie Kašiarové a 

slovenského seskupení bees-R, Uter Que souboru Tantehorse, ANGEL-y Vandy Hybnerové a 

Lucie Kašiarové, Psychóza ve 4.48 režisérky Dominiky Andraškové s Ivanou Uhlířovou a 

Irenou Kristekou a Swarming souboru ME-SA a švédského choreografa Rasmuse Olmeho.  
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4/ Vzdělávací činnost  
 

I nadále pokračujeme ve vzdělávací činnosti, kterou 

považujeme společně s provozem zkušebny za 

nedílnou součást podpory dalšího rozvoje 

nezávislých umělců. Neméně důležitou 

podkapitolou v rámci vzdělávací činnosti jsou 

workshopy pro širokou veřejnost, která umožňuje 

přímé a inspirativní setkání tanečních a divadelních 

nadšenců s profesionálními pedagogy a získává tak 

nové potenciální diváky pro obor současného tance 

a experimentálního divadla. Během roku 2013 jsme 

zorganizovali 14 workshopů, kterých se účastnilo celkem přes 300 lidí z oblasti profesionální 

taneční, divadelní a scénografickou tvorby a široké veřejnosti. Výběr pedagogů kombinoval 

přední české profesionály s uznávanými zahraničními lektory - únorový týdenní seminář, 

který se zrealizoval ve spolupráci se souborem VerTeDance, vedla Lali Ayguade Farro, 

dlouholetá tanečnice světoznámého souboru Akram Khan Dance Company. V rámci 

červnového festivalu ImproEvents Prague se podařilo do ČR dovézt venezuelského rodáka 

Davida Zambrana a Newyorčanku K. J. Holmes, kteří svou prací definovali podobu 

současného tance tak, jako ho známe dnes. Workshopy s českými tvůrci a pedagogy nabídly 

širokou škálu přístupů k osobitému charakteru současného tance a divadla a účastníci tak měli 

možnost se seznámit jak s velmi pohybovou formou současného tance, tak s fyzickým 

divadlem, improvizací, metodou Duncan, partneringem apod. Posledním workshopem roku 

2013 se staly hodiny Petera Šavela, slovenského tvůrce žijícího v Bruselu, absolventa 

prestižní bruselské školy P.A.R.T.S. a spoluautora projektů Boys Who Like To Play With 

Dolls a Much More Than Nothing.    

 

WORKSHOPY 2013 

 

2. – 3.2. Stano Dobák, Peter Šavel 

11. - 16.2.  Lali Ayguade Farro 

2. - 3.3. VerTeDance 

9. - 10.3. Dorka Hoštová 

16. - 17.3. Jun Wan Kim 

21. - 24.3. Jaro Viňarský 

3. - 7.6. ImproEvents Prague / David Zambrano 

3. - 7.6. ImproEvents Prague / Lisa Nelson 

9. - 11.7. Věrka Ondrašíková 

23. - 25.7. Dorka Hoštová 

6. - 8.8. Věra Ondrašíková 

13. - 15.8. Dorka Hoštová 

20. - 22.8. Martina Hajdyla Lacová 

19.-21.10. DAMU / Světelný design 

30.10. - 4.11. Partitura / Dílny pro děti 

23. - 24.11. Peter Šavel 
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5/ Programy pro děti: 

 

Nedílnou součástí dramaturgie Studia ALTA jsou představení a komunitní akce určené 

dětskému divákovi. Hlavní iniciátorkou dětských aktivit zůstává zkušená pedagožka Lenka 

Tretiagová, jejíž interaktivní inscenace pomáhají dětem objevit divadlo jako přátelské a hravé 

místo, do něhož se budou rádi a bez obav vracet. V březnu proběhl již druhý ročník akce 

Bujaro! - vítání jara s říkankami, písněmi a pohybovými hrami zorganizovalo sdružení 

ALT@RT ve spolupráci s Alfredem ve dvoře a Českou společností ornitologickou. Novinkou 

letošní sezony, kterou bychom rádi udrželi i v sezonách nadcházejících, byla spolupráce 

s festivalem TANEC PRAHA DĚTEM. V rámci něho proběhlo na konci května uvedení 

projektu BOXTESKA spojeného s interaktivní pohybově - hudební dílnou pro děti. 

 

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 ALTíku se také 

představily v rámci závěrečného vystoupení, 

Mikulášské, různých soutěží apod. 

 

Mezi 30. říjnem a 5. listopadem proběhl již třetí 

ročník komunitního divadla pro děti 

PARTITURA. Na sedm dní se proměnila 

bývalá industriální hala v originální kulturní 

hřiště plné fantazie, nápadů, radosti a především dětí - na devět interaktivních programů jich 

přišlo více než 800 a dalších 200 se jich přímo účastnilo. Součástí festivalu bylo též uvedení 

work in progress inscenace Hlasy země, v níž účinkují babičky společně se svými vnuky a 

vnučkami. Unikátní projekt propojující seniory s nejmladší generací byl premiérově uveden 

17. prosince 2013. 

 

6/ Spolupráce s festivaly:   
Ve Studiu ALTA proběhly v roce 2013 festivaly Malá Inventura, Česká taneční platforma, 

TANEC PRAHA DĚTEM, 4+4 dny v pohybu, Partitura a Nová generace.  

 

7/ Zahraniční spolupráce:  

Studio ALTA se stalo jedním z koproducentů česko-

německého projektu Tanzhuren choreografa Karla 

Vaňka. Pražská premiéra proběhla 25.3. 2013 a 

vzbudila pozitivní ohlas u diváků i kritiky. Projekt 

Boys Who Like to Play With Dolls, který vznikl 

v produkci ALT@RT, spojuje v ČR žijící 

choreografku Terezu Ondrovou se slovenským 

tvůrcem Peterem Šavelem, který působí v Bruselu. 

Další produkční počin ALT@RT, mezinárodní 

autorská inscenace EDGE, svádí dohromady 

performery ze zemí Visegradu - ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Projektu Swarming 

souboru ME-SA a švédského choreografa Rasmuse Ölmeho se účastní 3 čeští a 5 švédských 

tanečníků a vznikl v rámci rezidencí ve Stolzenhagenu, Drážďanech a Studiu ALTA. 
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Podstatnými z hlediska dlouhodobých spoluprací se staly oba workshopy se zahraničními 

tvůrci - Lali Ayguade Farro spolupracovala v rámci svého pražského semináře po 

odpoledních se souborem VerTeDance na tvorbě nového projektu, jehož světová premiéra 

s názvem Naučená bezmocnost proběhla v říjnu 2013 v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. 

David Zambrano přijel do Prahy dvakrát v jediné sezoně, díky čemuž se podařilo navázat 

bližší vztah slibující potenciál další spolupráce.     
 

PŘÍNOS PROJEKTU: 

 

Činnost Studia ALTA zahrnuje jak podporu tvorby (zkušebna), tak prezentace (divadlo) i 

další rozvoj a tím i zvyšování kvality a konkurenceschopnosti umělců a uměleckých děl 

(vzdělávání). Mimo prezentaci již zavedených a profesně i divácky oceňovaných projektů 

(projekt Boys Who Like To Play With Dolls, Uter Que, Psychóza ve 4.48 ad.) umožňuje 

„dozrát“ mladým absolventům a aktivně vyhledává nové talenty v oboru (premiéry Piráti, 9x 

On My Shoulders ad.). 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 ALTÍK, 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. Během pětiletého fungování se ve Studiu ALTA 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. Studio ALTA díky otevřenosti svého konceptu přispívá k rozvoji nejenom umělecké 

komunity, ale kulturní a sociální vnímavosti na všech společenských úrovních. 
 

 

Výňatky z recenzí 2013: 

Karel Vaněk: Tanzhuren (25.3. 2013) 

Jak daleko je tanečník ochoten zajít, aby měl na zaplacení nájemného? Trpí (a jak moc), když 

musí pro peníze dělat něco, co je mu proti srsti? A je vlastně tanečník umělec, nebo spíš 

prostitut? Tato témata předkládá ve své choreografii Tanzhuren – Ohlédnutí Karel Vaněk a 

opírá se přitom i o autentické výpovědi tanečníků, které během představení zaznějí, a to v 

několika jazycích; v mezinárodním projektu vystupuje „naše“ Lucia Kašiarová, Němka Erika 

Winkler a exoticky působící tanečník s dlouhým copem Gabriel Wong. (…) 

Přestože k sobě choreograf i všichni tři tanečníci (kteří mimochodem podali i skvělé herecké 

výkony) přistupují s velkou nadsázkou, hodinu a půl dlouhá choreografie je plná situací, které 

jsou skoro děsivé. Oni opravdu nenávidí svoje povolání, nenávidí sebe navzájem a nenávidí i 

nás - diváky. Nakonec ale Erika pozve publikum, aby s tanečníky za určitý obnos strávilo 

nějaký čas v šatně. Tanečníci totiž obdiv publika milují a vědí, že ono je miluje.  

Eva Orcígrová, Taneční zóna 
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Iva Bittová, David Zambrano, K. J. Holmes: TRI-O (4.+5.6. 2013) 
 

(..) Iva Bittová je fascinující. Housle nejsou jejím 

nástrojem, ale její součástí, splynula s nimi v jednu 

bytost, vyjadřování pomocí hudby a hlasu je pro ni 

tím nejpřirozenějším způsobem komunikace. Je 

bezprostřední, hraje si s polohami hlasu, 

experimentuje; v jejích melodiích jsou zřetelné 

vlivy rodného Slovácka i jižního Slovenska. V Tri-u 

není jen improvizovaným hudebním doprovodem, 

ale plnohodnotnou aktivní součástí, zapojuje se 

hlasem i pohybem, svou hudbou inspiruje tanečníky 

nebo se nechává inspirovat jimi a situacemi, které na scéně vznikají. 

 

David Zambrano je silná a výrazná postava, solitér, který by celou scénu „utančil“ sám. Svým 

zjevem i originálním pohybovým slovníkem, leckdy vtipným, na sebe strhává pozornost; Iva 

Bittová vedle něj nezapadne, ale své taneční partnerce poněkud znesnadňuje situaci. K. J. 

Holmes se snaží navazovat kontakt, Zambrano se ale ne vždy nechá strhnout a spíše je to ona, 

kdo se nakonec přizpůsobí nebo přenechá prostor. Pokouší se vytvářet situace, Zambrano ale 

nechává situace, aby se vytvářely samy. Holmes má ovšem zajímavý a zvučný hlas, který 

dokáže využít, a s Bittovou se vokálně doplňují. Z jejího pohybu lze vyčíst studium 

klasického i současného tance, ale její projev je spíše divadelní. 

(…) 

Kouzlo improvizace není jen v jedinečnosti okamžiku a nepředvídatelnosti toho, co divák 

uvidí. Zábavné je sledovat reakce účinkujících na vzniklé situace i na sebe navzájem, ale 

především cítit intenzitu tvůrčího soustředění, které se v repertoárových inscenacích může 

postupem času vytrácet, ve středečním Tri-u by se ale dalo krájet. 

 

Eva Orcígrová, Taneční zóna  

Nová generace (9.9. 2013) 

(…)Velmi vyzrálým dílem byla závěrečná choreografie Venduly Poznarové Nenaříkej. 

Jeviště obkroužil půlkruh ze dvou řad židlí a pozornost publika se upřela na stupňovité 

hlediště, v jehož levém rohu byl umístěn malý orchestr. Tato choreografie byla totiž 

provedena s živou hudbou, což jí dodalo působivosti. Studenti choreografie dostávají 

pravidelná zadání, podle nichž musí pracovat s konkrétní hudební formou, přičemž 

nejzáludnější bývá fuga. Vendula Poznarová si vybrala netradiční dílo z 20. století – 

kompozici židovského skladatele Pavla Haase, který zahynul v koncentračním táboře. Studii 

pro smyčcový orchestr zkomponoval v roce 1943 v terezínském ghettu, její premiéru zneužili 

nacisté ve filmovém dokumentu ilustrujícím předstíraně idylicky život Židů v Terezíně, 

zatímco ve skutečnosti autor i všichni hudebníci o měsíc později zemřeli v Osvětimi. Skladba 

je to těžká, ale není obrazem zoufalství či blížící se smrti, je spíš vyjádřením touhy lidského 

ducha po kráse, která se rovněž stává útočištěm v nejtěžších časech. A tak je dílo pojato i 

choreograficky. Mezi pěti tanečníky je zřejmá postava skladatele, který na scénu přichází v 

plášti s charakteristickou žlutou hvězdou a s kufrem plným not. Všichni interpreti (dva 

chlapci a tři dívky, ale jedna z nich je také oblečena jako hoch) jsou oděni v bílé barvě, která 

je vyčleňuje z šedi jejich světa. Choreografie sleduje hudbu a její členění, tanečníci jsou 

ztotožněni s hlasy jednotlivých nástrojů, základnímu tématu je přiřazen taneční motiv, který je 

dále rozvíjen a variován, dochází k mnoha interakcím, dynamické pasáže střídá zklidnění. 
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Tanečníci se pohybují jak v prostoru pod stupni hlediště, tak na nich, a ačkoli jejich pohled 

míří nad diváky, vzniká mezi nimi určité pouto. K silnému dojmu přispěl i výkon uskupení 

Piccola orchestra pod vedením Marka Valáška. (…) 

Lucie Kocourková, Taneční aktuality 

Psychóza ve 4.48 (4.10. 2013) 

Velmi přímočaře, místy dokonce vtipně, zpracovaná extrakce deprese od Sarah Kane. Text je 

striktně rozdělen mezi psychiatričku a její pacientku, i když z jejich chování není vždy jasné, 

kdo je kdo. Obě herečky podávají fantastický výkon. (…) 

Veronika Štefanová, i-divadlo.cz 

 

ANGEL-y (18.10. 2013) 

 

První tvůrčí setkání slovenské performerky a 

české herečky, oscilující mezi pantomimou a 

klauniádou, vtipně a přitom vkusně pojednávalo 

o tom, jak to mají andělé s lidmi těžké. 

Základní kostra je jednoduchá – dva andělé 

stojí před nebeskou bránou a uvádějí lidi 

dovnitř. Jenže nikdo nepřichází, nakonec si jich 

už nevšímá ani nikdo shora, až jsou odkázáni 

sami na sebe. 

V duchu klaunských výstupů se autorky 

pohybují na pomezí trapného, dojemného a směšného, sentimentálního a cynického, zatímco 

si pohrávají s různými „andělskými“ asociacemi. Jejich cherubíni jsou typicky androgynní, 

ani muži ani ženy. Jsou oděni celí do černého, mají černobílý klaunský make-up i klaunské 

boty, meč, luk a šíp. Jejich dalším atributem je plechová popelnice, a tak se nabízí otázka, 

jestli už náhodou andělé nepatří do starého železa – pod rovinou grotesky tihle černí andělé 

vlastně ukazují jak se z náboženských a mytických bytostí staly vyprázdněné popkulturní 

symboly. Vše vážné je ale včas zesměšněno, hrozící pohnuté a výchovné momenty se ve 

správnou chvíli shazují. Autorky-performerky si zjevně sedly smyslem pro ironický humor, 

Vanda Hybnerová navíc nezůstávala za Lucií Kašiarovou pozadu v pohybové složce, ačkoli 

zřejmě nebude jejím denním chlebem. 

Tereza Hýsková, Divadelní noviny 
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Radim Vizváry / Tantehorse: Uter Que (18.11.  2013) 

 

(…)Název jeho poslední premiéry zní jako 

zaříkání: UTER QUE, přičemž podle autora 

znamená – Jsem jeden i druhý. V podstatě jde 

o nejosobnější výpověď pětatřicetiletého 

umělce, který prošel nelehkými životními 

zkouškami. Dnes je nahlíží formou ponoru do 

vlastního nitra a s nadhledem váží a 

přehodnocuje zážitky, které měly na utváření 

jeho životní cesty vliv. Neobává se ani sdělení, 

jež bývají obvykle utajována před zraky okolí, 

neleká se ani obdivu, ani odporu, které by 

mohla v určitých kruzích diváků vzbudit. 

Představení je vlastně cesta zkoumání vlastního „já“, jehož závěrem se nevědomé stane 

vědomým – poznáním sebe sama. A díky zvolené metodě má i jistou obecnou platnost.  

Na to, aby mohl tělesnou řečí přetlumočit psychologické stavy prožité během své životní 

pouti, je mimořádně vybaven. Nejde jen o tělesnou krásu jeho pohybových dispozic, které 

jsou zde důležitým estetickým faktorem, ale také o mimořádně kvalitní techniku pohybu 

vycházející z kombinace stylu mime corporel a butodance. Skvěle připravený a všestranně 

rozpohybovaný tělesný aparát mu umožňuje vyjadřovat proud vědomí a psychologický vývoj 

postavy formou originálně stylizovaného tvarosloví. To využívá většinu viditelného tělesného 

svalstva k elektrizujícím stahům, tenzi i pohybu s minimalistickou plasticitou. Třebaže je jako 

správný mim chodidly téměř stále připoután k zemi, je jeho vlastní výraz místy téměř taneční 

a je podán s mimořádnou výrazovou sugestivitou. Jakožto autor sice také občas užije něco 

z konvenčních gestických znaků běžného lidského chování, ale většinou je to ve prospěch 

sdělnosti a fázování pohybové struktury inscenace. Mám na mysli hlavně gesto ruky obrácené 

dlaní k obličeji – i to je však umělecky zpracováno do celé řady variant postihujících různé 

psychické stavy. Radim Vizváry neváhá vyhledat i pohybovou metaforu ze světa přírody a 

proměnit svlékání hadí kůže v mimický akt namáhavého a bolestného prohlédnutí. (…) 

Pro běžného diváka asi nebude UTER QUE snadnou záležitostí – jak pro způsob zpracování, 

tak pro obsah, jež vyžadují otevřeného, citlivého a pravděpodobně i v oboru poučeného 

diváka. Takové publikum však naštěstí do divadla ALTA chodí. Inscenaci předpovídám 

úspěch i na evropském jevišti.  

Ladislava Petišková, Taneční aktuality 

 

(…)Radim Vizváry je fascinující osobnost. Svým stoprocentním soustředěním, napětím a 

koncentrovanou energií nutí stoprocentně se soustředit i nás. Málokterý tanečník dokáže 

hodinu udržet pozornost obecenstva, když se k tomu motivy stále opakují. S využitím 

úsporných vyjadřovacích prostředků nám o sobě prozradil mnohem víc, než se jiným podaří 

bohatou scénografií a polopatickým vysvětlováním. 

Eva Orcígrová, Taneční zóna 
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ME-SA / Rasmus Ölme: Swarming 

 

(…) V okamžiku, kdy diváci vešli do sálu, 

tanečníci již byli nenápadně rozestavěni podél 

stěn. Postávali v legínách, tričkách s potiskem 

a v šusťákových bundách a vypadali jako 

něco mezi příznivci joggingu a chovanci 

psychiatrické léčebny. Tato „individua“ se 

pozvolna přesunula doprostřed jeviště a na 

pokyn svého vůdce Rasmuse Ölmeho (který 

předem divákům oznámil, že následující 

situation potrvá zhruba patnáct minut) se 

rozjela první část představení. Byla to 

částečná improvizace, vystavěná na sérii předem daných pravidel a pokynů. Tanečníci na sebe 

vzájemně reagovali, přebírali si pohyby, snad si i navzájem vydávali rozkazy a vytvářeli 

jakýsi koordinovaný chaos. Tato sekvence se následně přelila do další části, ve které interpreti 

komunikovali přímo s publikem. Stoupali si před jednotlivé diváky a vyprávěli jim své 

podivné příběhy, přičemž jejich pohyby byly ale zezadu ovládány někým jiným. Vznikaly tak 

dost absurdní a zábavné okamžiky. (…) 

Velmi propracovaná byla již výše zmíněná práce s publikem, jíž se choreograf detailně 

zabývá ve svém doktorském výzkumu. (…)Již od počátku docházelo ke komunikaci a 

interakci, která byla nenásilná, přátelská a vedla skutečně k lepšímu porozumění či 

k plnohodnotnějšímu prožitku představení. K tomu je ovšem také nutné, aby divák na tuto hru 

přistoupil, byl aktivní a pozorně sledoval dění na scéně. A dovolím si tvrdit, že alespoň během 

první premiéry choreografie Swarming 6. prosince 2013 nastala v tomto ohledu téměř ideální 

konstalace. Tanečníci si svým charismatem téměř okamžitě získali spontánní publikum, které 

často hlasitě reagovalo na různé situace. Vrcholem byl závěr: tanečníci postupně ukončili 

svou předchozí improvizaci na téma jediného opakovaného pohybu, chodili po scéně a jen 

s úsměvem pokyvovali hlavou na sebe navzájem i na diváky. Ti z tohoto gesta pochopili, že 

„je to dobré, můžeme skončit“, a sami se roztleskali. Bez zastavení hudby, bez zhasnutí 

světel, prostě jen tak. 

Rasmus Ölme vytvořil fungující koncept, díky kterému na základě improvizace vzniká 

atraktivní představení. Diváci se během něho snaží rozkódovat klíč, podle něhož se tanečníci 

hýbou, je to pro ně jakási hádanka a jim nedá, než aby ji vyřešili. Při sledování díla Swarming 

nelze zůstat pouze pasivním pozorovatelem, a tak je obecenstvo vtaženo do dění víc, než by si 

uvědomovalo. Je vlastně jednou z jeho nejdůležitějších součástí. A být součástí tohoto 

představení je zábavné a osvěžující, jelikož to divákům přináší nečekaný a zajímavý zážitek.  

Petra Dotlačilová, Taneční aktuality 
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2. EDGE 
 

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 ALT@RT a Stanicou Žilina-

Záriečie, L1 association, Brott Fabrik Bonn, Sztruks a Novou scénou ND. 

  

První uvedení work in progress verze projektu proběhlo 2.10. 2012 na Nové Scéně 

Národního Divadla. Premiéra byla uvedena 19.2. 2013 Nové Scéně Národního Divadla, 

dále 21.2. 2013 na Stanici Žilina a 26.2. v Brottfabrik v německém Bonnu.  

Dalších uvedení se projekt dočkal v létě 2013 (festival Kiosk, Žilina) a na podzim 2013: 
 

3.11. Nová scéna ND, Praha (CZ) 

4.11. Nová scéna ND, Festival Německého jazyka, Praha (CZ) 

7.11. Multikulturní centrum Bakelit, Budapešť (HU) 

9.11. A4 nultý priestor, Festival NuDance Fest, Bratislava (SK) 

11.11. Kultúrne centrum Záhrada, Banská Bystrica (SK) 

13.11. Kasárne / kulturpark, (Kukučínova 2, Košice) na pozvanie projektu SPOTs / Košice 2013 

v rámci festival Cesta do Neznama 2013 

 

Projekt získal podporu Magistrátu hlavního města Prahy a Českoněmeckého fondu 

budoucnosti. Druhou část projektu v roce 2013 podpořil Visegrádský fond.  

 

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/  

 

Cílem projektu byla snaha přinést nový pohled na život 

lidí (umělců) starších 50 let a vytvořit konfrontaci na 

téma stáří v současném umění. 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 
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živě na jevišti brněnský hudebník Tomáš Vtípil ( cena 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.  

 

3. ImproEvents Prague 2013 

 
Čtvrtý ročník festivalu taneční a divadelní improvizace ImproEvents Prague 2013 se 

uskutečnil v Praze 3. – 7. června 2013 ve Studiu ALTA – Hala 30. 

 

Hlavním záměrem čtvrtého ročníku ImproEvents Prague bylo uskutečnit v Praze odbornou 

stáž pod vedením významných světových osobností, které se ve své tvorbě a umělecké praxi 

dlouhodobě věnují taneční a divadelní improvizaci. 

 

Naším 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 třech ročníků jsme se znovu rozhodli prezentovat dva 

různé přístupy k jevištní improvizaci. 

 

Pozvání na ImproEvents Prague 2013 přijali 

světoznámý venezuelský improvizátor a tanečník 

David Zambrano, americká tanečnice a performerka 

K. J. Holmes a česká zpěvačka a houslistka Iva 

Bittová. 

 

První části stáže, která probíhala každý den 

v dopoledních hodinách pod vedením Davida 

Zambrana a byla zaměřena na rozvoj 

improvizačních technik, se zúčastnilo 25 lidí.  

Druhé, odpolední části, kterou vedla K. J. Holmes a byla zaměřena na principy taneční a 

divadelní improvizace v duchu americké postmoderny se zúčastnilo 24 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 dvě přestavení pozvaných umělců, kteří se 

českému publiku představili společně s významnou 

českou zpěvačkou a houslistkou Ivou Bittovou. 

Jednalo se o první společný projekt těchto tří umělců.  

http://www.altart.cz/
mailto:info@altart.cz


ALT@RT o. s. 
ALT@RT o.s. 

V Háji 32, Praha 7 170 00 

IČ: 270 45919 

Tel: +420 739 615 148 

www.altart.cz, info@altart.cz 

- 17 - 

 

Představení bylo uvedeno 5. a 6. června ve studiu ALTA. Obě představení byla zcela 

vyprodána a setkala se u diváků s velkým ohlasem. Dále bylo v rámci festivalu 7. června 

uvedeno představení improvizační skupiny /na:u/ Po představeních následovaly diskuse 

s umělci. 

 

V rámci teoretického vzdělávacího programu proběhla 4. června přednáška a video prezentace 

určená 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, 

přispěla přednáška k pochopení kulturně-historických souvislostí postmoderní tvorby v USA 

a Evropě. 

 

4. Boys Who like To Play With Dolls 

 
Občanské sdružení ALT@RT se mimo provozování holešovického Studia ALTA dlouhodobě 

věnuje iniciování a produkčnímu zastřešení mimořádných projektů, ke kterým zve umělce 

působící solitérně na evropské divadelní a taneční scéně bez dostatečného produkčního 

zázemí. Takto vznikl například projekt Wait, wait, wait Heleny Arenbergerové, Anny 

Synkové a Thomase Steyaerta (2010) či Ias On Medea Petry Tejnorové (2011). V roce 2013 

se k výčtu úspěšných a umělecky radikálních produkcí přidal projekt Boys Who Like To Play 

With Dolls (přejmenováno z původního Boys Can Play With Dolls). 

 

 
 

Projekt Boys Who Like To Play With Dolls spojuje na jevišti dva mimořádné tvůrce. 

Zatímco Peter Šavel je nedávným absolventem 

nejprestižnější evropské školy současného tance 

P.A.R.T.S. v Bruselu a v současnosti 

tanečníkem vyhledávaným předními 

evropskými choreografy (Wim Vandekeybus, 

Pierre Droulers ad.), Tereza Ondrová patří 

k nejúspěšnějším českým tanečnicím 

(Tanečnice roku 2010) a choreografkám (Cena 

Sazky za Objev v tanci 2005, Cena za taneční 

inscenaci roku 2012 – obě v rámci 

VerTeDance). Oba tito mimořádní tvůrci se 

setkali při koprodukčním projektu ME-SY a ALT@RT Much More Than Nothing, jehož 

premiéra proběhla v červnu 2012 ve Studiu ALTA. Projekt se stal pro rok 2014 součástí 
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prestižního výběru „Priority Companies List“ celoevropské sítě Aerowaves a v dubnu 2014 

pojede reprezentovat ČR na festival „Spring Forward“ do švédské Umea. 

 

Tematicky se projekt zabývá problematikou 

genderu jako výsledku společenského 

rozhodnutí.  „Gender – tedy sexualita osobnosti 

– je mnohem spíš než jevem biologickým (jako 

tomu je u pohlaví) fenoménem společenským. 

Podstata toho, co znamená bytí mužem nebo 

ženou, nevychází pouze z množství estrogenu 

či testosteronu v těle, ale je z podstatné míry 

výsledkem společenského vlivu či rozhodnutí, 

vzdělání, procesu socializace.“, doplňuje 

k tématu projektu Peter Šavel. 

  

Oběma tvůrcům se v projektu podařilo vytvořit fantaskní svět, v němž mužský a ženský 

princip nemusí být totéž co muž a žena. Pohyb a tanec se v tomto projektu stává prostředkem 

pro vyjádření kontrastu mezi projevem těla a duše, mezi genetickými danostmi a 

společenskými předsudky ve snaze zpochybnit nejrůznější společenské stereotypy a 

nahlédnout tematiku genderu čistě fyzicky. 

 

 
 

Nazkoušení projektu proběhlo v prostorách Studia ALTA ve třech fázích v dubnu a květnu 

2013, kdy se k oběma tvůrcům přidali ještě kostýmní designérka Máša Černíková a light 

designer Jiří Hajdyla. Premiéra projektu byla uvedena 17. května 2013 tamtéž. Další 

reprízy projektu proběhly 25. listopadu ve Studiu ALTA, 28. listopadu v Divadle 29 

v Pardubicích, 1. prosince v Elledanse v Bratislavě a 3. prosince v Záhradě v Banské Bystrici. 

Na rok 2014 jsou naplánovány reprízy v rámci festivalů Malá Inventura (Studio ALTA) a 

Spring Forward (Umea, SWE), které by měly přitáhnout pozornost producentů a umožnit tak 

další reprízování projektu především v zahraničí.      
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Název účtu
Číslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501000 54 165,0054 165,0054 165,000,00Spotřeba materiálu 0,00
501010 22 154,0022 154,0022 154,000,00kancelářské potřeby 0,00
501020 87 152,1087 152,1087 152,100,00drobná provozní vydání 0,00
501030 59 768,0059 768,0059 768,000,00umělecko-technický materiál 0,00
502010 61 542,0061 542,0061 542,000,00elektřina 0,00
502020 97 397,0997 397,0997 397,090,00plyn 0,00
502030 33 862,0033 862,0033 862,000,00voda 0,00
50x Spot řebované nákupy 416 040,19 0,00 416 040,19416 040,190,00

512000 4 595,404 595,404 595,400,00Cestovné 0,00
512999 416,96416,96416,960,00Cestovné daňově neuznatelné 0,00
513000 16 103,0016 103,0016 103,000,00Náklady na reprezentaci 0,00
518000 57 854,2057 854,2057 854,200,00Ostatní služby 0,00
518020 1 222 922,241 222 922,241 222 922,240,00honoráře 0,00
518030 283 643,00283 643,00283 643,000,00propagace 0,00
518040 78 749,2478 749,2478 749,240,00ubytování 0,00
518050 34 191,8234 191,8234 191,820,00telefony, internet 0,00
518060 755 846,00755 846,00755 846,000,00pronájmy 0,00
518070 277 821,00277 821,00277 821,000,00technicko-umělecké práce 0,00
518080 241 227,16241 227,16241 227,160,00doprava 0,00
518090 374 230,00374 230,00374 230,000,00produkční práce 0,00
51x Služby 3 347 600,02 0,00 3 347 600,023 347 600,020,00

521000 64 305,0064 305,0064 305,000,00Mzdové náklady 0,00
52x Osobní náklady 64 305,00 0,00 64 305,0064 305,000,00

545000 9 449,499 449,499 449,490,00Kurzové ztráty 0,00
549000 15 975,6515 975,6515 975,650,00Jiné ostatní náklady 0,00
549020 0,600,600,600,00haléřové dorovnání 0,00
549030 5 000,005 000,005 000,000,00stravné umělci 0,00
549999 0,370,370,370,00Jiné ostatní náklady - přeplatky 0,00
54x Ostatní náklady 30 426,11 0,00 30 426,1130 426,110,00

0,00 3 858 371,32 0,00 3 858 371,323 858 371,32Náklady celkem

Výnosy
602000 76 392,0076 392,000,000,00Tržby z prodeje služeb 76 392,00
602010 103 438,57103 438,570,000,00Tržby z prodeje služeb - kurzovné 103 438,57
602020 912 660,00912 660,000,000,00Tržby z prodeje služeb z hlavní činnosti 912 660,00
602030 233 806,80233 806,800,000,00Tržby z prodeje služeb - vstupné 233 806,80
602040 159 735,00159 735,000,000,00Tržby z prodeje služeb - kurzovné dě 159 735,00
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 1 486 032,37 1 486 032,371 486 032,370,00

644000 105,55105,550,000,00Úroky 105,55
645000 4 257,894 257,890,000,00Kurzové zisky 4 257,89
649999 3 124,053 124,050,000,00Jiné ostatní výnosy - přeplatky 3 124,05
64x Ostatní výnosy 0,00 7 487,49 7 487,497 487,490,00

691010 1 070 000,001 070 000,000,000,00dotace - města, obce 1 070 000,00
691020 1 066 335,001 066 335,000,000,00dotace - ministerstva 1 066 335,00
691030 403 678,00403 678,000,000,00dotace - ostatní 403 678,00
69x Provozní dotace 0,00 2 540 013,00 2 540 013,002 540 013,000,00

0,00 0,00 4 033 532,86 4 033 532,864 033 532,86Výnosy celkem

175 161,54Hospodá řský zisk celkem

175 161,54Hospodá řský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013


