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ALT@RT, z.ú.
Výroční zpráva 2017
ALT@RT v roce 2017 zorganizoval tyto projekty:
-

Studio ALTA – Neustále v pohybu
RespondART
Myslet tancem
Kulturní obývák + Living Realities

V roce 2017 byla nadále ředitelkou ALT@RT, z.ú. Lucia Kašiarová. Mimo vedení týmu a statutárního
zastupování organizace se věnuje celkové koncepci Studia ALTA, programu a financím. Karolína
Hejnová se zaměřuje na dramaturgii, vzdělávací program Myslet tancem a mezinárodní spolupráce.
Ludmila Vacková je šéfkou produkce, koordinačně-produkční úkoly zajišťuje společně s Kateřinou
Szymanskou. Tatiana Brederová má na starosti PR společně s Jiřím Šimkem, který se stará o video
obsahy, technickým ředitelem je Štěpán Hejzlar a tým doplňuje provozní Jiří Michálek.

1/ Studio ALTA – Neustále v pohybu
Studio ALTA vstoupilo v roce 2017 do deváté sezony své existence a působí jako jedinečný pracovní
prostor pro tanečníky, divadelníky, umělce, aktivisty, freelancery, rodiny s dětmi i širokou veřejnost.
V jádru naší činnosti stojí tanec jako nositel zásadních hodnot (hravosti, zodpovědnosti, komunikace,
sdílení či tolerance), které chceme nenásilně šířit mezi většinovou společnost, a člověk jako součást
většího společenského celku, a s ním spojený respekt, fantazie, kreativita a kvalita života.
Provoz Studia ALTA v roce 2017 jsme rozdělili tří sektorů DIVADLO-TVŮRČÍ HUB-KULTURNÍ OBÝVÁK.

Studio ALTA – divadlo
ALT@RT, z.ú., v průběhu roku produkoval a koprodukoval několik premiér, zajišťoval regionální a
zahraniční výjezdy svých představení, organizoval, či spoluorganizoval řadu festivalů a komunitních
akcí. Ve spolupráci se sdružením tYhle vytvořil představení Legorytmus, které je určeno pro veřejný
prostor a má tak potenciál přilákat do ALTY a k současnému tanci obecně nového diváka. Projekt byl
uveden v rámci Dne tance a Dne Prahy 7 na Výstavišti, dále na Letní Letné, Designbloku a Táboře. Další
reprízy proběhnou v roce 2018.
Od ledna do května probíhal projekt RespondART, podpořený grantem Česko-německého fondu
budoucnosti, v rámci kterého jsme v české premiéře uvedli 3 německá a 2 česká představení.
Nedílnou součástí programu zůstává cyklus ALTA IN PROGRESS, který umožňuje nahlédnout divákům
pod pokličku vznikajících představení. Otevřených zkoušek proběhlo v roce 2017 celkem 7.
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Novinkou roku 2017 se stal cyklus ALTA BY, který nabízí možnost osobního setkání s umělci
pobývajícími v ALTĚ. Ti mají v rukách dramaturgii jednoho celého večera a mohou si s ním udělat, co
uznají za vhodné – prezentovat sebe, své přátele, oblíbené umělce, popovídat si či povečeřet
s diváky...Cílem programu je zapojit umělce do procesu tvorby dramaturgie Studia ALTA. V roce 2017
své večery představili Martina a Jiří Hajdylovi a Tereza Ondrová/Peter Šavel.
Druhou dramaturgickou novinkou se stal cyklus Po pás kurátorovaný Janou Novorytovou z Crew
Collective. „Po pás“ je sérií improvizovaých setkání, které vždy využívá pražské přítomnosti některého
z pedagogů, kteří sem přijíždějí v rámci vzdělávacího programu Myslet tancem. Jde o mimořádnou
možnost spatřit na jevišti zahraniční „hvězdy“ oboru společně s vybranými českými tanečníky či
divadelníky. V roce 2017 se v rámci večerů představili David Zambrano, George Cremashi, Florent
Golfier, Jan Bárta, Julyen Hamilton, Malgorzata Haduk, Lucia Kašiarová, Claudia Pellicia a Jana
Novorytová.
1/ Premiéry
V roce 2017 jsme uvedli ve Studiu ALTA tyto premiéry:
Handa Gote: Die Rache / březen 2017
Psychedelický western z česko-německého pomezí kultovního souboru Handa Gote.
tYhle, Marie Gourdain: Legorytmus / květen 2017
Pouliční představení spolku fyzického divadla tYhle v koprodukci se Studiem ALTA.
Monika Částková, Helena Ratajová: Pokoj č. F44.81 / září 2017
Duet vzniklý v rámci letošního programu studentských rezidencí.
VerTeDance, Petra Tejnorová: Nothing Sad / říjen 2017
Taneční hra inspirovaná esejí astronoma J.Keplera O šestiúhelné sněhové vločce – poutavé čtení o
ničem, hrou s gravitací a organizací.
Markéta Jandová, Jitka Tůmová: Kar / listopad 2017
Taneční projekt inspirovaný knihou socioložky Jiřiny Šiklové Vyhoštěná smrt.
V české premiéře se představily tyto projekty:
Karel Vaněk, Guido Preuß: Jáchymov
Anna Konjetzki: Chipping
Ceren Oran: Sag Mal!
David Zambrano: Porta Llave
Milan Herich: Solo for Mr. Folk
Julyen Hamilton: Interview
2/ Spolupráce s festivaly
Během roku 2017 proběhlo ve Studiu ALTA množství festivalů – Malá inventura, BAZAAR, Česká taneční
platforma, 4 + 4 dny v pohybu, festival pro dětského diváka PARTITURA, KUK – festival pro nejmenšího
diváka (0-3 roky), Sněz tu žábu (festival francouzského divadla) a festival vydavatelů KNIHEX.
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3/ Zahraniční spolupráce
V roce 2017 - 2018 je Studio ALTA partnerem projektu „Living Realities“, který probíhá ve spolupráci
s vídeňskými Brunnenpassage a Dschungel Wien a aténským Impact Hub za podpory programu
Kreativní Evropa – fondu Evropské unie. Více o projektu Living Realities níže v sekci „Obývák“.
Holešovické Studio ALTA je jedinou pražskou kulturní institucí, která je členem sítě Trans Europe Halles,
sdružující nezávislá kulturní centra obvykle vybudovaná v opuštěných industriálních objektech a
podporuje jejich mezinárodní umělecké spolupráce napříč Evropou.
V rámci projektu RespondART jsme v roce 2017 uvedli německé projekty Jáchymov (Karel Vaněk),
Chipping (Anna Konjetzki) a Sag mal! (Ceren Oran).
Jako součást projektu Myslet tancem proběhla představení Davida Zambrana Porta Llave a sólo Julyena
Hamiltona. Samozřejmostí jsou projekty s mezinárodním obsazením (Nothing Sad, Legorytmus ad.).
4/ Programy pro děti
Nedílnou součástí dramaturgie Studia ALTA zůstávají představení a komunitní akce určené dětskému
divákovi. Hlavní iniciátorkou dětských aktivit je v ALTĚ zkušená pedagožka Lenka Tretiagová, jejíž
interaktivní inscenace pomáhají dětem objevit divadlo jako přátelské a hravé místo, do něhož se rádi
a bez obav vracejí.
TS Light a ALT@RT spolupracovaly mimo jiné v rámci výše zmíněného programu Living Realities, a to
na tvorbě divadelního představení s dětmi a pro děti, které se zaobírá tématem cesty do vysněné
země a strachu. Součástí projektu byl výlet českých dětí a režisérky a pedagožky Lenky Tretiagové do
Vídně, kde se zúčastnily workshopu pod vedením choreografky Sanjy-Troop Fruhwald a režisérky
Corinne Eckstein. Představení Bratři lví srdce (s českými dětmi a profesionálními umělci) jsme
v premiéře uvedli 17. prosince 2017.
Studio ALTA i nadále pokračuje v spoluorganizaci dětského studia ALTík, které navštěvuje přes 50 dětí
ve věku 1-15 let. Děti ze Studia se také představily v rámci závěrečného vystoupení ALTíku, Rozkvetlého
Altíku v dubnu 2017, v rámci Dne Prahy 7 apod.
Program leden – září 2017
14.1. 19:30
20.1. 9:00 +
10:30
23.1. 19:30
26.+27.1.
19:30
28.1. 19:30
30.1. 19:30
2.2. 19:30
9.2. 19:30

NANOHACH NAPOSLED
L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích / Hrajeme školám

12.2. 19:30

Ufftenživot: Loneliness & Stuff + Lukáš Homola: Solus

Alicia Cubells: Solo
Kristýna Täubelová a kol.: Všechno jsem viděla
Tomáš Procházka a Peter Tilajčík: KAFKA.DREAMING
Tanzwerke Vaněk Preuß: Jáchymov / RespondART
Csaba Molnár a kol.: Potmehúd
Markéta Jandová, Jitka Tůmová: Ve jménu KAR
Hana Polanská Turečková: Choreografická cvičení I.
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16.2. 18:00
17.+18.2.
19:30
22.2. – 1.3.
23.2. 18:00
24.2. 16:00
25.2. 11:00

Rezidenti 2017 / ALTA in PROGRESS
Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou

25.2. 16:00
26.2. 12:00
27.2. 18:00
28.2. 18:00

Marek Menšík, Sláva Zubkov: Kocour
Juanitas Bananas: Chuťovky
Ufftenživot: Loneliness & Stuff + Valencia James: Mezi světem a mnou
tYhle / Marie Gourdain: Un

26.2. 16:00
3.3. 9:00 +
10:30
6.3. 9:00 +
10:30
17.-19.3.
17.3. 16:00
18.3. 14:00 –
18:00 + 18:30
– 22:00
19.3. 18:00
21.3. 9:00 +
10:30
30.+31.3.
19:20
3.4. 19:30
6.-8.4.
6.4. 18:00 +
7.4. 15:30
8.4. 17:00
10.4. 19:30
20.-23.4.
19:30
24.4. 19:30
29.4. 15:00
30.4. 17:00

L. Tretiagová a TS Light: Jola Mangpo / PREMIÉRA
L. Tretiagová, TS Light a Dětské studio Altík: Pohádka po kapkách / Hrajeme
školám
L. Tretiagová a TS Light: Jola Mangpo / Hrajeme školám

4.5. 19:30
12.-14.5.
12.5. 19:30
13.5. 17:00
14.5. 15:00
16.5. 9:30

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou
RespondART 2017 aneb Jak vnímáme autorská představení?
Anna Konjetzki: Chipping
Ufftenživot: Keep Calm
Ceren Oran: Povídej ...
L. Tretiagová a TS Light: Jola Mangpo / Hrajeme školám

Festival Malá inventura
Csaba Molnár a kol.: Potmehúd
Plata Company: Tisíc tuctů
Mir. Theatre: μSputnik

Festival Bazaar / organizuje Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře
Silke Grabinger a kolektiv: Disastrous
Sobotní Bazaar + diskuze RespondART

Ingrida Gerbutavičiūtė & Agnija Šeiko: Dior v Moskvě
L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice / Hrajeme školám
Handa Gote Research & Development: Die Rache / PREMIÉRA
Dr.amAS: Jiný, než kdo?! / PREMIÉRA
Česká taneční platforma 2017
Petra Tejnorová (CZ), Jaro Viňarský (SK) a kol.: You Are Here
Viktor Černický: Parolapolea
VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche
Handa Gote Research & Development: Die Rache
Marie Gourdain / Hana Polanská Turečková / Viktor Černický: ALTA risk!
Mezinárodní den tance
Cécile Da Costa: Bublínek a Pápeří / ALTA in Progress
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17.5. 19:30
19.5. 9:00 +
10:30
25.-28.5.
25.5. 20:00
26.5. 20:00
27.5. 18:00
27.5. 20:00
28.5. 18:00
28.5. 20:00
28.5. 17:00
2.6. 19:30
9.6. 19:30
11.6. 16:00
14.6. 19:30
15.6. 10:00
21.6. 9:00
21.6. 10:00,
13:00, 16:00
23.6. 18:00
10.8. 17:00
24.8. 19:30
4.9. 18:30
14.9. 19:30
15.9. 19:30
19.9. 9:00 +
10:30 + 17:00
2.10. 19:30
11.+12.10.
19:30
13.10. 19:30
14.10. 19:30
15.10. 16:00 +
16.10. 9:00 +
16.10. 10:30
17.10. 9:00 +
10:30
18.+19.10.
19:30
21.+22.+23.10.
19:30
28.10. 15:00
28.10. 19:30

BodyVoiceBand: Milovnice / PREMIÉRA!
L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice / Hrajeme školám
Sněz tu žábu
Projekt nuda - Le cabinet de curiosités (FR) - zahájení festivalu
Ghost Protocol, režie: Tereza Říhová (Divadlo Letí)
MIGRANTI! aneb JE NÁS NA TÝHLE ZASRANÝ LODI MOC, režie: Strašnické divadlo
X10
Vnitřní nepřítel, režie: Filip Nuckols
Můj bratr, má princezna, režie: Petr Hašek
Císařský les, režie: Jan Holec
tYhle / Marie Gourdain: LEGOrytmus / PREMIÉRA!
Alicia Cubells: Solo
David Zambrano: Porta Llave + Milan Herich: A Solo For Mr. Folk
CreWCollective: Veřejná prezentace improvizačního workshopu / TANEC PRAHA
2017
Po pás #01
Damúza: Bajaja
L. Tretiagová a TS Light: Krabat / Hrajeme školám
Lucia Kašiarová, Peter Šavel, Tomáš Vtípil: Eau de Vie
Csaba Molnár a kol.: Potmehúd + tancovačka s cimbálovkou!
In association with / M. Hajdyla Lacová a kol./ ALTA in Progress
SE.S.TA.: Prezentace letních rezidencí
Prezentace letních studentských rezidencí v rámci zahájení sezony
ME-SA: SuperNaturals + L. Kašiarová: Imago / DERNIÉRY
ALTA by Hajdyla
L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích
Andrea Miltnerová, Rita Góbi, Jan Komárek: Kontrapunkt (Obrazy z říše pohybu)
VerTeDance, Petra Tejnorová a kol.: Nothing Sad / PREMIÉRA!
Po pás #2
Julyen Hamilton: Interview
L. Tretiagová a TS Light: Jola Mangpo

L. Tretiagová a Taneční studio Light: Hodně malá čarodějnice / Hrajeme školám
Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou
Handa Gote Research & Development: Die Rache
tYhle / Marie Gourdain: LEGOrytmus / DESIGNBLOK
Jan Bárta: Pitch + Benjamin Jarrett: Spring Cleaning / DESIGNBLOK
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29.10. 11:00 +
16:00 + 20:00
30.10. – 8.11.
11.11. 19:30
12.11. 19:30
13.11. 19:30
15.11. 11:00 +
16:00 + 20:00
18.11. 19:30
19.11. 19:30
23.+24.11.
19:30
30.11.-4.12.
5.+6.12.
8.-10.12.
12.+13.12.
19:30
15.12. 16:00
17.12. 17:00 +
19:00
18.+19.12.
19:30
20.12. 19:30

Lucia Kašiarová, Peter Šavel, Tomáš Vtípil: Eau de Vie / (Mo)mentální tanec /
DESIGNBLOK
Festival Partitura
Markéta Jandová: Ve jménu KAR / PREMIÉRA
Lukáš Homola: Eroze
VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche
Lucia Kašiarová, Peter Šavel, Tomáš Vtípil: Eau de Vie / (Mo)mentální tanec
ALTA by Tereza & Peter
Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou
MINE by T.I.T.S.
Festival KUK
Mikulášská
KNIHEX
VerTeDance, Petra Tejnorová a kol.: Nothing Sad
L. Tretiagová a TS Light: Krabat
L. Tretiagová a TS Light: Bratři lví srdce / PREMIÉRA
VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche
Csaba Molnár a kol.: Potmehúd

Studio ALTA – Tvůrčí hub
Provoz divadelních zkušeben zůstává jedním ze základních kamenů činnosti ALT@RT. Zkušebna pro
tvorbu a pohybový výzkum je pro nezávislé umělce podobně klíčová, jako je kancelář pro pracovníka
v administrativě. Cílem ALT@RT je dlouhodobě napomáhat dalšímu rozvoji nezávislých umělců a
provoz zkušeben tak patří k jedné z hlavních nabízených služeb. ALT@RT disponuje dvěma plně
funkčními zkušebnami a divadelním sálem, kde si umělci mohou otestovat své principy tvorby,
nastudovat své dílo, či vyzkoušet technologická řešení. 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.
Nové projekty zde několik týdnů zkoušely VerTeDance (Nothing Sad, Pojďme na tanec, Void), Lenka
Vágnerová a comp. (Amazonky), Pulsar (Pulsar), ME-SA (REPLAY), tYhle (LEGOrytmus), Karine Ponties
(SAME SAME) ad. Krátkodobě zde našly svůj pracovní prostor desítky dalších umělců.
V roce 2017 jsme nově zavedli rezidence pro profesionální umělce, kterou v únoru získali Marie
Gourdain s Hanou Polanskou a trojice absolventů DAMU Ivo Sedláček, Daniel Tůma, Pavel Kozohorský.
Jejich dvoutýdenní výzkum byl zakončen veřejnou prezentací a diskuzí.
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Rezidenční prostor pro pohybový výzkum získaly v létě také Tereza Hradilková jako vítězka České
taneční platformy 2017 a Martina Hajdyla Lacová jako dlouholetá rezidentka Studia ALTA.
Kratší rezidence v průběhu roku získaly Cécile da Costa s Kateřinou Lanči, Markéta Stránská či Kateřina
Szymanská.
Studentské rezidence letos využily Monika Částková s Helenou Ratajovou, Eva Urbanová a Anna
Benháková. Studentské rezidence byly zakončeny veřejnou prezentací 4.9., která zároveň otevřela
novou sezonu ve Studiu ALTA.
Nedílnou součástí tvůrčího hubu, na kterou ovšem čerpáme samostatné dotace jak MHMP, tak MKČR,
je vzdělávací program „Myslet tancem!“. V rámci MYSLET TANCEM! proběhlo 6 týdenních workshopů
se zahraničními pedagogy, 4 vícedenní workshopy pro širokou veřejnost s českými lektorkami, 25
ranních tréninků, dvě přednášky a dramaturgický koučink pod vedením Marty Ladjanski.

Studio ALTA – Obývák
Kulturní Obývák rozšiřuje dosavadní uměleckou činnosti o multikulturní a mezioborové aktivity.
Obývákem vznikl prostor pro setkávání a navazování nových spoluprací (prostřednictvím networkingů,
seminářů či neformálních setkání) – jak jednotlivých umělců, tak umělců a neziskového sektoru či
diváků. Obývák tím podpořil společenskou funkci divadla a umění a přímé zapojování různorodých
skupin návštěvníků do činnosti Studia ALTA. Program Obýváku je nedílnou součástí Studia ALTA, jeho
aktivity jsou ovšem pokryty samostatnými granty (MHMP, EU ad.)
Mimo celoročně probíhající diskuze, přednášky, networkingy, setkání, koncerty, křty, charitativní
sbírky, projekce či komunitní akce se hlavní událostí roku 2017 stal projekt Living Realities, podpořený
grantem EU, na kterém jsme spolupracovali s dalšími třemi partnery ze dvou evropských zemí. Projekt
obsahoval fotografickou výstavu mapující cestu uprchlíků z Asie do Evropy a množství doprovodných
programů, které jsme realizovali v úzké spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. Dalšími
podstatnými body programu v Obýváku byl výstavní cyklus Living Room Art Space kurátorky Evy
Riebové a Kino v Obýváku.
Více informací níže v sekci „Kulturní Obývák“.

2/ RespondART
Projekt RespondART proběhl od února do května 2017. Hlavním místem konání bylo pražské Studio
ALTA jako hlavní organizátor; německými partnery se staly divadlo LOFFT v Lipsku a České centrum
v Berlíně.
Hlavní aktivitou projektu byl RespondART víkend, který proběhl 12. – 14.5. ve Studiu ALTA. V rámci
víkendu jsme prezentovali dvě německá představení (Anna Konjetzky a Ceren Oran) a proběhl „Critical
Response Workshop“ pod vedením Alice Koubové, spojený s ukázkou z tvorby představení Keep calm
souboru Ufftenživot. Doprovodným programem víkendu byla Otevřená snídaně, v rámci které se
potkali ve Studiu ALTA různorodí návštěvníci různých národností i náboženských vyznání, a workshop
„Sound Painting“, kterého se zúčastnili jak děti, tak dospělí.
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Čeští umělci vycestovali v rámci projektu celkem 2x – soubor ME-SA představil projekt L/One of the
Seven v Českém centru v Berlíně a dále projekt REPLAY v divadle LOFFT v Lipsku.
RespondART 2017 aneb Jak vnímáme autorská představení?
Uvádění autorských představení je jedna z nedílných součástí aktivit Studia ALTA. Co ovšem znamená
takové autorské představení shlédnout? Je možné tancem předat nejen vjemy a pocity, ale i zřetelné
myšlenky? Je o performanci možné mluvit a nezničit její význam? Lze tanec rozvíjet slovem?
Projekt RespondART nabízí prostor, ve kterém na tyto otázky hledají účastníci konkrétní odpovědi.
Cyklus vybraných autorských představení doplňujeme o následná diskuzní setkání autorů a diváků,
jejichž cílem je představení neukončit jeho prostou konzumací, ale naopak rozvinout do dalších
dimenzí. Slovo a verbalizace, fyzické převzetí a interakce pak může pomoci v odhalení dalších významů
uměleckého díla, včetně aspektu sebepoznání, či rozvoje sociálních a komunitních vztahů.
V rámci RespondART víkendu jsme sledovali tři různorodá představení nikoli s důrazem pouze na
konkrétní projekty, nýbrž s důrazem na jejich recepci.
Záměrem projektu je umělecká díla zažít a zkusit jim věnovat různé druhy divácké pozornosti. Zkusit si,
jaký vliv může mít další pozorná práce s představením na divákovy vlastní myšlenky, rozhodování,
vnímání a každodennost.

Program RespondART 2017:
18.3. / 18:30 / Festival Bazaar / Studio ALTA
friendly fire: Sionisticko-socialistická republika Uganda: Stát věcí budoucích
Založení ambasády v Praze. / v angličtině, němčině a hebrejštině
friendly fire je kolektiv nezávislých umělců z Lipska. Vytvářejí časoprostory, v nichž se probouzejí
duchové, zvířata a monstra z minulosti a zbavují se pout. Otázky možných budoucností 20. a 21. století
jsou v jejich tvorbě leitmotivem, který zkoumají na rozhraní faktů a fikce, archivu a halucinace. Ve svých
pracích využívají různých formátů: divadelní performance, scénických přednášek, audioprocházek či
intervencí. Vyvíjejí divadelní situace a experimentální rozhraní, které působí zároveň nepřirozeně a
komicky, zábavně a rušivě i intimně a cize. Od podzimu 2015 jsou friendly fire součástí programu LOFFT
Arts Development. Jejich poslední inscenací byla ZOOROPA (2016).
25.4. / 19:00 / ME-SA, Andrej Petrovič: L / One of the Seven / České centrum Berlín
L jako „Lust“ – touha, vášeň, rozkoš, smilstvo. Vztahuje se k čemusi za hranou, k extrému. Choreograf
Andrej Petrovič staví na jeviště jedinou bytost – ženu, jejíž žízeň (ne)může nikdy být uhašena. Královnu,
která se propadá do hlubin vlastní neschopnosti spočinout, zklidnit se, zastavit se, a zároveň odolat
svým přáním a tužbám. Sebedestrukce se stává volbou.
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L / One of the Seven je prvním ze sedmi sól, kterými chce autor převést na jeviště tematiku sedmi
smrtelných hříchů. Je zároveň návratem choreografa Andreje Petroviče do středoevropského prostoru,
poté, co působil téměř deset let v zahraničí, především jako tanečník a asistent choreografa v Akram
Khan Company. Ústřední postavou projektu je Martina Hajdyla Lacová, zakladatelka souboru ME-SA a
držitelka ocenění Tanečnice roku 2015.
27.4. / 20:00 / ME-SA, Renan Martins: REPLAY / LOFFT, Lipsko
Jaké to je, když něco očekáváme? REPLAY se zaobírá propastí mezi akcí a reakcí, zklamáním
i uspokojením.
Pětice tanečníků uvádí svá těla do pohybu jako by je poháněly nekonečné příběhy, záhadné události i
prožitá traumata. Společně se snaží rozlousknout hádanky, vyřešit rébusy a složit tak celkový obraz.
Po deseti letech strávených v Evropě se brazilský choreograf Renan Martins ohlíží zpět a reviduje
evropská klišé spojená s latinskoamerickou kulturou. Za pomoci vášnivých, pestrobarevných a
přehnaně dramatických útržků vytváří představení, v němž se celkový význam vyjeví až jako
podivuhodná skládačka nejrůznějších významotvorných akcí.
Společně se souborem ME-SA a světelnou designérkou Katarínou Ďuricovou přivádí diváky
i performery do prostoru, který je stejně tak tragický jako komický, romantický i suchopárný a výpravný
i absudrní zároveň.
REPLAY je druhou spoluprací ME-SY a Renana Martinse. Jejich první projekt „Let Me Die In My
Footsteps“ byl zařazen na prestižních seznam 20 evropských prioritních představení sítě Aerowaves
pro rok 2016.
12.5. / 19:30 / Anna Konjetzky: Chipping / Studio ALTA
Všechno vibruje – jeviště v tomto představení je v neustálém pohybu. Krychle se pohybují, někdy velmi
pomalu a nepozorovatelně, někdy zase rychleji, jako kdyby chtěly všechno zbořit. Měnící se obrazy a
tvary zaplavují prostor, narušují ho, rozšiřují a srovnávají ho. Uprostřed toho všeho je tělo tanečníka,
které se snaží prosadit v prostoru a které se musí neustále přizpůsobovat novým podmínkám.
Tělo si hledá cestu skrz oscilující prostor – každý krok je balancováním, každý pohyb je vymyšlen tady
a teď. Dokonce i pasivní tělo nemůže být na tomto jevišti v klidu – pohybující se prostor ním pronikne,
zdeformuje ho a spolkne. Tělo je dohnané za hranice vyčerpání. „Dle mého názoru je neklid velmi
vzrušující aspekt výzkumu těla a pohybu. I společnost se stává rychlejší a rychlejší. Záplava informací,
které jsou vždy v dosahu a k dispozici, naoko nekonečné odhodlání a snaha být neustále produktivní –
tyto aspekty vytvářejí prostor, který nás nutí (anebo nám umožňuje) dělat určité „kroky“. (Anna
Konjetzky)
13.5. / 17:00 / Ufftenživot: Keep calm + Critical Response Process / Studio ALTA
Představení souboru Ufftenživot jsou založena na úzké komunikaci s divákem. Většina situací vzniká až
na místě, tady a teď, ve vzájemném kontaktu. Celý tvůrčí proces spočívá v hledání strategií, jak onen
„kontakt s diváky“ prohloubit. Na začátku hledání je vize, nápad, který se během následné realizace v
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určité chvíli dostává na hranici, kdy je potřeba onu vzniklou strategii otestovat a vyzvat publikum ke
spolupráci a společnému nacházení té správné cesty.
Projekt KEEP CALM cestuje historií lidstva i života obecně a snaží se hledat principy, důvody a vzorce
chování, které ovlivnily vývoj člověka. Současnost nahlíží celistvě, v širších souvislostech, a proto se
obrací zpět do historie. Ve snaze o komplexní vnímání se zabývá ekologií, prehistorií života, vývojem
druhu Homo Sapiens Sapiens, marketingem, internetovou kulturou dneška, tělem jako takovým, jeho
proměnami v historii i manipulací v širokém slova smyslu. Tato témata, poznatky, znalosti a nové
informace jsou prezentovány formou storytellingu, přednášky, poezie, RAPu, nebo tance, pohybu,
loutkohry a projekce.
V současné chvíli se tvůrci snaží z menších součástek představení postavit funkční stroj, ekosystém,
nebo funkční organismus, a právě proto jsme spojili v sobotním odpoledni ukázky z připravovaného
představení s workshopem vedeným Alicí Koubovou inspirovaným technikou „Critical Response
Process“.
14.5. / 11:00 / Otevřená snídaně / Studio ALTA
Seznámení, setkání, příjemné posezení s lidmi nejrůznějšího původu i náboženského vyznání. Každý
připraví oblíbené jídlo a ochutnává delikatesy ostatních. Vstup je zdarma a jediným cílem je sednout si
k jednomu stolu a prožít okamžik plný jinakosti.
14.5. / 13:00 / workshop Malování zvukem / Studio ALTA
Malování zvukem je metoda živého komponování znakové řeči, kterou vytvořil newyorský skladatel
Walter Thompson a která je určená hudebníkům, tanečníkům, hercům, básníkům i výtvarníkům. V
současnosti má tato metoda přes 1200 znaků, kterými skladatel / režisér určuje materiál pro
performery. Malování zvukem je dnes mezinárodně uznávanou metodou, kterou používají umělci
z celého světa v tvorbě i výuce. Workshop vedla Ceren Oran společně s performerek Roni Sagim a
muzikatem Tuncay Acarem.
14.5. / 15:00 / Sag mal... / Povídej... / Studio ALTA
Povídej… je taneční představení pro děti od 2 let o non-verbální komunikaci a hledání různých cest
k porozumění druhých. Dva tanečníci a jeden hudebník vyprávějí minimalistickými prostředky příběhy
různých postav a zvířat. S humorem se pohybují mezi jednoduchými obrazy a různými prostředími,
jakými je džungle či oceán. Postavy na jevišti se učí si navzájem porozumět beze slov. Se zvědavostí a
potěšením si vytvářejí vlastní společný jazyk, protože jazyk je více než jen slova – zahrnuje taky tělo,
mimiku, gesta, rytmus a znakovou řeč.
Všechna v Praze uvedená představení byla doprovázena diskuzí pod vedením Alice Koubové.
Alice Koubová je vědeckou pracovnicí Filosofického ústavu Akademie věd a přednáší na Akademii
múzických umění v Praze. Orientuje se především na témata performativní filosofie, postfenomenologie, filosofie tělesnosti a etiky. Je autorkou knihy Self-Identity and Powerlessness
(nakladatelství Brill, 2013) a dalších knih a odborných článků v uvedené oblasti. Kromě tradiční filosofie
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vede kurzy a organizuje dílny na pomezí filosofie, uměleckého výzkumu a autorské performance. Je
držitelkou ceny Josefa Hlávky, ceny Libellus Primus a prémie Otto Wichterle.
Projekt RespondART si klade za cíl posílit společenskou funkci divadla a tance, poukázat na nerozlučný
vztah mezi občanskou společností a kulturou v nejširším slova smyslu a vést diváky k aktivní recepci
uměleckého díla. Zároveň projekt upozorňuje na fakt, že tanec a fyzické divadlo nemusí být jenom čistě
estetické dílo, ale naopak propojením těla, emoce a materiálu vzniká specifický komunikační model,
který daleko více apeluje na vlastní diváckou recepci (na rozdíl od např. činoherního divadla, které svou
pozici více či méně jasně artikuluje slovem). Jedinečnost projektu spočívá v tom, že diskuze nejsou
vedeny jako kritické analýzy shlédnutých děl, nýbrž vycházejí z témat představovaných tvůrci a dále
posouvají přemýšlení o nich.
Cílem projektu bylo navázat na dosavadní zkušenost organizátorů a nadále nabízet diskuze, které
povedou k pochopení současného živého umění nejenom jako estetické lahůdky či zábavy, nýbrž jako
svérázných komentářů společenských jevů a situací, které inspirují člověka k zamyšlení. Tento cíl se
v rámci realizovaných aktivit podařilo naplnit.

3/ MYSLET TANCEM
Cílem projektu MYSLET TANCEM je zacelit rozšiřující se mezeru mezi vzdělávacím systémem v ČR a
realitou tvorby projektů v oblasti nezávislé scény. Formou celoročního cyklu workshopů nabízí
mnohostranně zaměřený vzdělávací systém, který reflektuje významné směry v přístupu
k současnému scénickému tvaru, a napomáhá rozvoji potenciálu profesionální umělecké komunity.
V roce 2017 proběhly tyto stáže:
1/ Jos Baker / 23. – 27.1. 2017
Britský tanečník, bývalý člen světoznámého souboru Peeping Tom, přijel vyučovat do Prahy specifickou
kombinaci improvizačních cvičení a techniky současného tance.
Workshop byl rozdělen do dvou částí, první část se věnovala základům „fyzikologie“, která nahlíží
taneční techniky skrz fundamentální principy pohybu těla v prostoru a jeho proměnu na komplexní
taneční materiál. Fyzikologie se snaží o lepší pochopení fyzikálních principů propojení těla a podlahy,
sjednocení a izolování těla pomocí představivosti. Tyto zásady se pak využívají v detailních a fyzických
tanečních frázích.
Ve druhé části se lektor věnoval analýze improvizace a pohybu, který je odvozený z techniky Passing
Through Davida Zambrana a z improvizačních technik Williama Forsytha. V průběhu týdne byli
tanečníci vedeni k novému chápaní pohybu z pohledu geometrie.
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2/ Francesca Pedulla: Axis Syllabus / 15. – 17.4. 2017
Poprvé do ČR přijela Francesca Pedulla, italská tanečnice, choreografka a pedagožka, která propojuje
živelný africký tanec s technikou Axis Syllabus – metodou využívající maximální pochopení anatomické
pozice páteře jako základní osy lidského těla.
Workshop reflektoval probíhající výzkum principů Axis Syllabus – metody, která se soustředí na
komplexní architekturu těla a na to, jak může být tělo dynamické a senzitivní. Každý pohyb je
výsledkem kontinuálního přizpůsobování se vnějším a vnitřním podmínkám. Prostřednictvím výzkumu
biomechaniky, hudebnosti, prostorových vztahů a v rámci kolektivních diskuzí nabídl workshop
účastníkům základ a souhrn doporučení na všech úrovních. Workshop se věnoval improvizaci a
kreativním hrám, které usměrňovaly expresivní potenciál individuálního a kolektivního těla, které bylo
dále zkoumáno v sérii pohybových frází.
Francesca Pedullà je tanečnice, choreografka, pedagožka a nezávislá kurátorka. Studovala dějiny
divadla v Janově, jako odbornice na expresivitu afrického tance získala profesuru na Centre Artistique
6-éme Parallel - FEIDA Bordeaux. Několik měsíců žila v Beninu. Je aktivní členkou výzkumné komunity
Axis Syllabus a certifikovanou lektorkou této metody. Od roku 2005 realizovala jako choreografka
několik uměleckých projektů v Evropě a Beninu. Momentálně žije v Berlíně a působí v celé Evropě,
Izraeli, Brazílii, USA, Kanadě a Beninu.
3/ Karine Ponties / 22. – 26.5. 2017
Francouzka usazená v Belgii Karine Ponties do ALTY přijela vyučovat seminář zaměřený na improvizaci
a kompozici jako základ tvůrčího procesu. „Výzkum je jako překlad. Překlad, přepis (nejenom nás ve
světě, ale i světa v nás) je jako mediace mezi pluralitními kulturami a lidskou jednotou. Podstatou
tohoto překladu je přeložit cizince v nás. Tento jazyk vychází z těla, ve kterém je několik jazyků, protože
tělo má více tužeb.“, doplňuje Ponties.
Cílem workshopu nebude tanec jako takový (v estetickém či formálním slova smyslu). Tanec bude
nástrojem těla, který bude zkoušet jeho limity, identity a možné budoucnosti. Jde o proces vnitřní
transformace, který je podněcovaný aktuálně žitou zkušeností.
Karine Ponties má na svém kontě přes třicet scénických projektů, díky nimž, a jejich nezaměnitelnému
poetickému rukopisu, patří k nejznámějším evropským tvůrcům na poli tanečního a pohybového
divadla. Původem Francouzka trvale žijící v Belgii studovala tanec v Barceloně, poté absolvovala
slavnou školu Mudra Maurice Béjárta. Než v roce 1996 založila vlastní soubor Dame de Pic, působila
v předních evropských souborech jako tanečnice a performerka (např. v souboru MossouxBonté). Řada jejích děl, jako Brutalis (2002), Holeulone (2006), Mi non sabir (2004) a další byla
uvedena v Česku díky Tanci Praha.
4/ David Zambrano / 12. – 16.6. 2017
Potřetí se do Studia ALTA vrátil světoznámý improvizátor venezuelského původu David Zambrano,
jehož techniky Passing Through a Flying Low definovaly podobu současného tance tak, jak ho známe
dnes.
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„Tanec je perfektní, když existuje vztah jednoty. Propojení nebe/tanečníka/země,
minulosti/současnosti/budoucnosti a ženského/mužského vede k taneční zkušenosti, která je vzrušující
pro tanečníky i diváky.“
David Zambrano je významnou osobností mezinárodní taneční komunity. Jeho tvorbu ovlivňuje vášeň
pro mezikulturní výměnu. Jako pedagog a performer působí po celém světě, díky čemu je
prostředníkem mezi mnohými kulturami a ve svých projektech propojuje umělce z celého světa.
Inspirativní pedagog, vášnivý improvizátor, vynikající tanečník a inovativní choreograf Zambrano
významně přispěl do oblasti tance a ovlivnil ho v mnoha ohledech. Jeho techniky „Flying Low“ a
„Passing Through“ jsou z jeho posledních inovací, které pomohli improvizovanému tanci posunout se
do vzrušující budoucnosti. Za svou dvacetiletou kariéru profesně navštívil přes 40 zemí a jeho umění
se učilo neuvěřitelných 25.000 studentů. David Zambrano je taneční a pedagogická legenda, jehož
pedagogický systém založený na vztahu tanečníka k zemi vzalo za své mnoho škol a skupin současného
tance: P.A.R.T.S., Ultima Vez, Sasha Waltz and Guests ad.
5/ Stano Dobák / 14.-16.9. 2017
„Strávil jsem hodně času spoluprací s různými tanečníky a choreografy a každá z nich dala mé tvorbě
nové vrstvy, které bych chtěl na tomto workshopu sdílet. Po spolupráci s Davidem Zambranem, s nímž
jsem působil jako tanečník a pedagogický asistent, se mým hlavním zájmem stala úzká spolupráce se
skupinou. V posledních letech jsem dlouhodobě spolupracoval se Salvou Sanchis a během toho jsem
účinkoval v několika představeních založených na improvizaci. Ve svých choreografiích rád pracuji
s prvky syrové výbušnosti, opakování, vyčerpání, soustředění a expresivity. Toto budou pro nás hlavní
cíle výzkumu.“
6/ Improvizace s Julyenem Hamiltonem / 9. – 13.10. 2017
Ve svém pedagogickém působení zkoumá Julyen Hamilton kreativní jednání a techniky potřebné na
jeho realizaci. Jeho práce sleduje jak věci vznikají, jak fungují a jak nám vzdělání, zkušenosti a intuice
můžou pomoct vytvořit taková díla, jaká si přejeme. Tato metoda se přirozeně dotýká fyziologie,
filozofie, kultury, představivosti a budoucnosti. V poslední době jsou největším zájmem Julyena
Hamiltona kompoziční prvky jako čas, prostor, dramaturgie, hudba či hlas. Základem jeho práce je
schopnost ovládat tělo a mluvit skrz něj v prostoru, dále pak pohyb a čas, koordinace těla a vztah
k materiálům, které vytváří – a následně schopnost vše sdílet v představení.
Improvizace je propracovaná a vytříbená dovednost, která umělci nabízí možnost nalezení a hlubšího
zúročení vlastního tvůrčího materiálu.
Britský tanečník a pedagog Julyen Hamilton se tanci věnuje více než čtyřicet let. Ve skupinové i sólové
tvorbě se převážně věnuje improvizovanému tanečnímu divadlu v duchu postmoderních pravidel.
Divadlo vnímá jako přítomné místo transformace, vhledu a porozumění, v kterém jsou tanečníci, herci,
hudebníci či světelní designéři vedeni ke komponování v bezprostředním okamžiku.
Mimo týdenní stáže proběhly letní taneční tréninky i víkendový workshop pro všechny taneční
nadšence. Tréninky vedly Veronika Knytlová, Martina Hajdyla Lacová a Cécile da Costa; víkendový
workshop v říjnu 2017 Martina Hajdyla Lacová a Lucia Kašiarová. Dále se uskutečnily dvě přednášky
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reflektující dramaturgii tanečních děl: přednáška Jeana Gaudina proběhla v červenci 2017 ve
spolupráci s festivalem KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou, víkendový workshop s Petrem Tycem
pak v září 2017 ve Studiu ALTA.
Novinkou podzimu 2017 se staly ranní tréninky, ve kterých hodláme pokračovat i v dalších letech.
Pedagogy ranních tréninků doposud byli: Peter Šavel, Lenka Kniha Bartůňková, Tina Breiová, Helena
Araújo, Cécile da Costa.
Součástí projektu bylo i několik představení, díky kterým mohla široká veřejnost vidět práci
zahraničních pedagogů na jevišti. Dvakrát se představili David Zambrano a Julyen Hamilton (ve
vlastních představeních i v improvizovaných večerech v rámci cyklu „Po pás“) a jednou Stano Dobák
v derniéře představení SuperNaturals.
Již tradičně proběhl dramaturgický koučink studentských rezidentů během léta, tentokrát pod
vedením maďarské choreografky Marty Ladjanski. Nadále jsme pokračovali ve vzdělávacím cyklu „ALTA
in progress“, který umožňuje divákům nahlédnout pod pokličku tvůrčího procesu a zúčastnit se zkoušky
ještě před tím, než je dílo připraveno k uvedení na jevišti.
SOUPIS AKTIVIT MYSLET TANCEM:
WORKSHOPY PRO PROFESIONÁLNÍ TANEČNÍKY:
Jos Baker / 23. – 27.1.
Francesca Pedulla / 15. - 17.4.
Karine Ponties / 22. - 26.5.
David Zambrano / 12. - 16.6.
Stano Dobák / 14. – 16.9.
Julyen Hamilton / 9. – 13.10.
WORKSHOPY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST:
11. – 13.7. / Cécile da Costa
22. – 24.8. / Veronika Knytlová
29. – 31.8. / Martina Hajdyla Lacová
7. – 8.10. / Martina Hajdyla Lacová, Lucia Kašiarová
RANNÍ TRÉNINKY:
5. – 10.9. / Peter Šavel
23. – 25.9. / Helena Araújo
27.9. – 30.9. / Lenka Bartůňková
2. – 6.10. / Tina Breiová
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13. – 14.11. + 16.11. / Peter Šavel
29.11. – 1.12. / Cécile da Costa
4. – 5.12. + 7.12. / Peter Šavel
PŘEDNÁŠKY:
9.7. / Jean Gaudin
9. – 10.9. / Petr Tyc
DRAMATURGICKÝ KOUČINK:
3. – 9.7. + 28.8. – 4.9. / Marta Ladjanski
PŘEDSTAVENÍ:
9.6. / David Zambrano: Porta Llave
14.6. / Po pás 1 (David Zambrano)
14.9. / ME-SA, Martina Hajdyla Lacová, Stano Dobák: SuperNaturals
13.10. / Po pás 2 (Julyen Hamilton)
14.10. / Julyen Hamilton: Interview
ALTA IN PROGRESS:
16.2. / Rezidenti 2017 – Ivo Sedláček, Daniel Tůma, Pavel Kozohorský // Marie Gourdain, Hana
Turečková
17.2. / ME-SA, Renan Martins: REPLAY
18.3. / Bazaar
30.4. / Cécile da Costa, Kateřina Eva Lanči: Bublínek
13.5. / Ufftenživot: Keep calm
4.9. / Prezentace studentských rezidencí
24.10. / VerTeDance, Veronika Knyltová: Void
Hlavním přínosem projektu je zaplnění prázdného prostoru v možnosti dalšího koncepčního vzdělávání
umělců na volné noze. Většina tanečníků v oblasti současného tance a pohybového divadla jsou
zpravidla tzv. "freelancers", nemají tedy stálé angažmá a jsou odkázáni zcela na sebe. V obdobích, kdy
zrovna nezkouší nový projekt, nemají jinou možnost kontaktu s oborem než skrze workshopy, které
zvýší jejich kvalifikaci, schopnost uplatnit se na pracovním uměleckém trhu, a zároveň často vedou k
cenným setkáním, která ústí ve společnou práci s pozvaným pedagogem/tvůrcem či dalšími členy
skupiny. Přijíždějící pedagogové patří ke světové taneční špičce a možnost zažít jejich práci na vlastní
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kůži za dostupnou cenu je neocenitelným krokem v rozvoji každého tanečníka, choreografa,
dramaturga apod.
Oproti workshopům, které nabízejí taneční studia, se jedná o projekt s promyšlenou skladbou a mnoha
dalšími návaznostmi – kontakty, rezidencemi, diskuzemi, představeními apod.
V neposlední řadě jsou workshopy a další vzdělávací aktivity důležitým místem setkání i v rámci české
taneční obce – zatímco velké instituce jako např. Národní divadlo pořádají pravidelné konkurzy do
svých ansámblů, projektově fungující a obvykle pouze několikačlenné soubory současného tance si
často vybírají spolupracovníky bez otevřených konkurzů, spíše na bázi osobních vazeb. Workshopy
představují jedinečnou příležitost pro absolventy či do Prahy nově přistěhované tanečníky seznámit se
s místní komunitou a získat pracovní příležitosti do budoucna, což se v kontextu Studia ALTA
opakovaně stalo.

ALT@RT pořádá MYSLET TANCEM již potřetí a kontinuálně reviduje jeho podobu. Příjezd špičkových
evropských pedagogů je vždy svátkem nejenom pro aktivní tanečníky, ale i pro organizátory. Mnoho
pedagogů nepřijíždí do Studia ALTA poprvé, a tak nám svými postřehy pomáhají soustavně vylepšovat
naši činnost i uvědomovat si aspekty, které člověk v každodenním provozu nevidí. Za velký přínos
považujeme čím dál aktivnější komunitu umělců, kteří sami přicházejí s nápady na pedagogy, které
bychom měli do Prahy pozvat. Díky těmto osobním doporučením budou roce 2018 vyučovat Hannes
Langolf či Elia Lopez. Pozorujeme také generační proměnu ve skupině účastníků i různorodé cílové
skupiny u různorodých pedagogů, přesto však dochází k jejich mísení – právě tento přirozený mix, který
nahrává dalším spolupracím v budoucnu, považujeme za ojedinělý a mimořádně přínosný.

4/ Kulturní Obývák + Living Realities
Cílem projektu Kulturního Obýváku bylo rozšíření dosavadní umělecké činnosti o multikulturní a
mezioborové aktivity. Obývákem vznikl prostor pro setkávání a navazování nových spoluprací
(prostřednictvím networkingů, seminářů či neformálních setkání) – jak jednotlivých umělců, tak
umělců a neziskového sektoru či diváků. Obývák tím podpořil společenskou funkci divadla a umění a
přímé zapojování různorodých skupin návštěvníků do činnosti Studia ALTA. Cíle popsané v žádosti se
podařilo bezezbytku naplnit.
Mimo celoročně probíhající diskuze, přednášky, networkingy, setkání, koncerty, křty, charitativní
sbírky, projekce či komunitní akce se hlavní událostí roku 2017 stal projekt Living Realities, podpořený
grantem EU, na kterém jsme spolupracovali s dalšími třemi partnery ze dvou evropských zemí. Projekt
obsahoval fotografickou výstavu mapující cestu uprchlíků z Asie do Evropy a množství doprovodných
programů, které jsme realizovali v úzké spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. Dalšími
podstatnými body programu v Obýváku byl výstavní cyklus Living Room Art Space kurátorky Evy
Riebové a Kino v Obýváku.
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Living Realities
Projekt „Living Realities“ získal finanční podporu v rámci programu EU „Kreativní Evropa“. Partnery
projektu jsou Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not / Brunnenpassage (Vídeň, Rakousko), Impact
Hub Labs (Atény, Řecko) a Dschungel Wien - Theaterhaus für junges Publikum (Vídeň, Rakousko).
Living realities je mezioborový socio-politický projekt, v jehož centru stojí lidé, kteří žijí jakousi „novou
realitu“. Lidé, kteří byli nuceni opustit svoje domovy a vydat se na cestu s cílem nalézt nový domov i
nový život. Jádro projektu představuje fotografická výstava Stages of Flight, která dokumentuje
průběh cesty uprchlíků z Řecka do střední Evropy. Fotograf Simon van Hal a novinářka Nermin Ismail
doprovázeli minulý rok několik rodin, které opustily své domovy kvůli válečnému konfliktu, na cestě ze
Sýrie do Řecka a dále do Maďarska a Rakouska. Cílem výstavy i stejnojmenné knihy, která vyšla na
sklonku roku 2016, je dát tvář uprchlické krizi skrze prezentaci konkrétních lidských osudů konkrétních
lidí a bojovat tak proti mediální hysterii spojované s bezejmennou uprchlickou masou. Výstava byla
představena v ALTA Obýváku mezi 30.10. – 17.12. 2017 a dále poputuje do Atén a Vídně.
ALT@RT se díky projektu stal aktivním hráčem na poli integrace a věnuje velkou péči propojení
uměleckých aktivit (tradiční doména ALT@RT) se společenským diskurzem, který podle našeho
přesvědčení k sobě neoddělitelně patří. Věříme, že tanec je nositelem hodnot, které stále naléhavěji
potřebujeme ve společnosti i v každodenním životě – vyzývá ke sdílení, dialogu bez jakékoli hierarchie,
toleranci, různorodosti, tvořivosti, stejně tak jako k radosti, hravosti či zodpovědnosti. Právě tyto
hodnoty se staly průsečíkem našeho obvyklého programu s projektem Living Realities. Snažíme se tak
v rámci našich možností bojovat proti nevědomosti i strachu z neznámého a otevírat prostor pro
diskuzi a svobodný diskurz tak, jak to každá zdravá občanská společnost potřebuje.
V rámci projektu jsme představili intenzivní doprovodný program, který vznikl ve spolupráci
s organizacemi Inbáze, Centrum pro integraci cizinců, Sdružení pro integraci a migraci, Člověk v tísni,
Konsorcium nevládních organizací pro integraci, Hate Free či TS Light. Vznikl tak pestrý mix programů,
který kombinoval divadelní představení, koncerty, diskuze, stand-up comedy, gastro ochutnávky či
workshop pro děti. Nechyběla ani debata s předními českými a zahraničními disidentkami o boji za
práva utlačovaných skupin, již tradiční Otevřená snídaně spolupořádaná iniciativou HateFree Culture
či oslava Dne migrantů. Projekt vyvrcholil 17. prosince premiérou představení Tanečního studia Light
s názvem Bratři lví srdce o překonávání strachu, jehož součástí byla i cesta dětských tanečníků do
Vídně, kde se zúčastnili workshopu s dětmi uprchlíků.
Program Living Realities:
30.10. – 17.12. / Stages of a Flight (výstava)
30.10. 18:00 / TS Light: Snění – work in progress (ukázka z připravovaného představení)
9.11. / 19:00 / Ženy v boji za práva marginalizovaných skupin před 25 lety a dnes (diskuze)
Debata s předními českými a zahraničními disidentkami a aktivistkami
Diskuzi spolupořádá Sdružení pro integraci a migraci
11.11. / 15:00 – 17:00 / Tvořivá dílna pro děti: Pohádková Sýrie (literatura + výtvarné umění)
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Dílna probíhá ve spolupráci s organizací Inbáze.
14.11. / 19:00 / Češi a cizinci: mluvíme spolu! (diskuze)
Den hrůzy - krátký seriál Centra pro integraci cizinců, který vtipnou formou pracuje s předsudky v
každodenním životě.
Večer probíhá ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců.
15.11. / 11:00 + 15:00 + 19:00 / Lucia Kašiarová, Peter Šavel, Tomáš Vtípil: Eau de Vie (představení)
22.11. / 20:00 / Ondřej Galuška: The Odd Gifts / (koncert)
26.11. / 10:00 – 14:00 / Otevřená snídaně: Jak se žije a tvoří umělcům-migrantům v České republice
(snídaně, workshop, diskuze)
10:00 - 12:00 Otevřená snídaně
12:00 – 13:00 Výtvarná dílna s uprchlickou tematikou, do které se budou moci zapojit všichni
zúčastnění bez ohledu na věk či talent.
13:00 - 14:00 Diskuze na téma, jak se žije a tvoří umělcům-migrantům, kteří našli svůj nový domov v
České republice. Naši hosté se s vámi podělí o svůj životní příběh a ukáží, jak jim umění pomáhá v
integraci do společnosti a jak kulturní dědictví svých zemí původu přenášejí do své tvorby
Program probíhá ve spolupráci s organizací Inbáze a iniciativou Hate Free
6.12. / 19:00 / Cesta komika do středu Evropy (stand-up comedy + diskuze)
Stand-up comedy s migračním pozadím: skeče a debata s Tigranem Hovakimyanem a dalšími.
Akce probíhá ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.
16.12. / 17:00 / Den migrantů 2017: Porozumění prochází žaludkem
(promítání, koncert, gastro ochutnávky, party)
K příležitosti dne migrantů pořádá Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty večer
plný hudby, filmů a exotického jídla. Proběhne akce "Porozumění prochází žaludkem", kde se budete
moci seznámit s lidmi, kteří přestěhovali do Česka z různých zemí, ochutnat jejich oblíbená jídla a
dozvědět o tom, jak přišli, jak se jim tady žije a co nejraději vaří. Budeme promítat dokumentární
filmy na migrační témata a debatovat o nich. V závěru večera nám zahraje kapela a DJ.
17.12. / 17:00 / TS Light: Bratři lví srdce (představení)

Living Room Art Space
Výstavní program kurátorky Evy Riebové představil v roce 2017 celkem 4 umělce: Daniela Vlčka, AnneClaire Barriga, Kateřinu Zochovou a Veroniku Daňhelovou s Pavlem Havrdou.
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V prostředí žánrově rozdělených uměleckých kruhů dochází jen málokdy k možnosti propojení disciplín,
které mají k sobě velice blízko, mohou vzájemně čerpat ze svých výstupů a obohacovat se. Začleněním
výstavního plánu do programu a koncepce Obýváku přináší Studio ALTA výzvu k tomuto propojení.
Living Room Art Space se inspiruje experimentálním a mezioborovým charakterem holešovického
kulturního centra. První ročník výstav se zaměřil na prezentaci umělců, kteří se pohybují v rovinách
několika (nejen) uměleckých disciplín. Propojují vizuální tvorbu s hudbou, poezií, pohybem, vědou a
dalšími odvětvími. V lehce chaotickém, negalerijním prostoru Obýváku zkoumají výstavy možnosti
vizuální prezentace, mezioborové a společenské komunikace.
Výstavy se doposud setkaly s nadšením přijetím nejenom ze strany návštěvníků vernisáže, ale i všech
dalších, kteří projdou prostorem Obýváku kvůli nějaké jiné aktivitě. Přirozeně tak dochází k naplnění
jednoho z cílů ALT@RT – přivézt současné umění i k lidem, kteří by ho jinak – sami od sebe –
nevyhledali.

Spolupracující organizace na projektu Kulturního Obýváku:
V roce 2017 našli svůj domov ve Studiu ALTA tyto organizace: taneční skupina VerTeDance, produkční
Honza Malík, francouzská výtvarnice Marie Gourdain, Institut světelného designu a nezisková
organizace Zachraň jídlo. V „coworkingových“ prostorách dále pracují architekti, projektanti a
produkční, kteří pomáhají vytvořit pestrou směsici uživatelů Obýváku.
Dlouhodobě se Studiem ALTA spolupracují: Centrum pro integraci cizinců, Zachraň jídlo (etické
zacházení s jídlem), Inventura (podpora a prezentace umělecké a publicistické tvorby lidí s mentálním
hendikepem), Dům zahraniční spolupráce, Institut dokumentárního filmu, Iniciativa Hate Free Culture,
INEX (organizace dobrovolníků), Inbáze, Člověk v tísni, Sdružení pro integraci a migraci, Konsorcium
nevládních organizací pro integraci, Glopolis, Svaz skatů a skautek ČR, Ramus o.s. (volnočasové aktivity
pro postižené), Taneční studio Light (alternativní formy výchovné dramatiky), Dům dětí a mládeže Ulita
a další. Samozřejmostí je úzká spolupráce s většinou organizací z oblasti současného tance (SE.S.TA,
Nová síť, Tanec Praha, Motus a další).

Cílové skupiny:
-

Široká veřejnost se specifickým důrazem na komunitu Prahy 7

-

Studenti uměleckých, humanitních i jiných škol

-

Rodiny s dětmi, senioři, menšiny a sociálně vyloučené skupiny

-

Umělci širokého spektra oborů a neziskové organizace

-

Expati a cizinci žijící v Praze
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Program kulturního obýváku v roce 2017:
Celkem jsme v roce 2017 zorganizovali v Obýváku přes 80 různorodých akcí:
24.1. 20:00 / Kino v Obýváku: Gayby Baby (Maya Newell, AUS, 2015)
Půvabný dokument o každodenních radostech a strastech australských dětí homosexuálních rodičů je
důležitým příspěvkem k diskuzi o podobách současné rodiny. Vstup zdarma!
26.1. 15:00 / Maskovaný Altík, aneb Karnevalové odpoledne, kde nebude nikdo odhalen
Výtvarně-pohybové odpoledne pro děti a jejich kamarády v přestrojení. V průběhu tvořivé dílny
budou mít děti možnost vyrobit si nebo vylepšit své kostýmy a masky, které pak předvedou v dílně
pohybové. Čeká nás mnoho zajímavých úkolů a veliký rej masek na závěr.
7.2. 19:00 / Living Room Art Space: Dan Vlček
Dan Vlček je vizuální umělec a hudební tvůrce. Jeho site specific projekt pro nový výstavní program
Living Room Art Space přirozeně přibližuje kresbu zvukovému projevu díky práci s prostorovými
vlastnostmi. Po vernisáži následuje koncert dua Ba:zel a vstup je zdarma!
13.2. 13:00 / konference IDU mobilita
13.2. 18:00 / SE.S.TA: kulatý stůl
14.2. 20:00 / Promítání filmů Hany Polanské-Turečkové
20.2. 15:00 / Ping-pongový turnaj divadel
22.2.-1.3. / Festival Malá inventura
15. ročník přehlídky nového divadla s festivalovým centrem opět v ALTĚ. V Obýváku probíhaly
prezentace, networkingy a výstava.
26.2. 15:00 / Časolap - přijď strávit čas s prarodiči (kulturně-vzdělávací odpoledne ve spolupráci
s DOX)
8.3. 20:00 / Koncert Milánosz
11.3. 18:15 / Superstudio Contest
Celorepublikové finále a závěrečné prezentace soutěže studentů architektury, která se zabývá
aktuálními architektonicko-urbanistickými tématy.
14.3. 20:00 / Kino v Obýváku: Zločinci podle zákona (Alexander Gentelev, ISR/DE/ESP, 2010)
Nebývale otevřené výpovědi představitelů ruského podsvětí společně s archivními záběry z ruských
věznic podávají ucelený pohled na rozvoj organizovaného zločinu v Rusku od perestrojky až do dnešní
doby. Vstup zdarma!
19.3. Visegrad Dance Exchange (v rámci festivalu Bazaar)
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22.3. 11:00 – 18:00 / Charitativní sbírka pro maminky z azylových domů
Přineste, co vám doma přebývá a darujte to potřebným - odměnou vám kromě dobrého pocitu bude
také bohatý doprovodný program - semináře, workshopy a dílny pro rodiče s dětmi. Akci pořádají
české mama-blogerky.
23.3. 19:30 / Jan Toloch: Cestovatelská přednáška
28.3. 19:30 / Michal Müller: Cestovatelská přednáška
4.4. 19:00 / Living Room Art Space: Anne-Claire Barriga / VERNISÁŽ
Výstava francouzské umělkyně a básnířky pracuje se třemi vrstvami – malované symboly, objekty a
poetický text. Jejich společným jmenovatelem je invaze, narušení a s tím spojená změna struktury.
6.4. 18:00 – 22:00 / Máme otevřeno
Desítky kulturních a kreativních hotspotů na Praze 7 otevře své brány a připraví si pro vás zajímavý
program a vstup zdarma. V ALTĚ se můžete těšit na slovenskou taneční smršť Potmehúd, nahlédnutí
do procesu kvalitní řemeslné výroby kostýmů s designéry značky Novadiva a mnoho dalšího!
8.4. / program Obýváku v rámci České taneční platformy:
13:00 brunch
13.30 Meet the artists
15.00 prezentace BeSpectActive
15.30 prezentace Bettina Masuch
17.30 choregrafické forum
11.4. 12:00 / brunch + prezentace TanzNetDresden
11.4. 20:00 / Kino v Obýváku: Královna ticha (Agnieszka Zwiefka, PL, 2014)
Dokumentární příběh hluché dívky z ilegální romské osady v Polsku. Cesta do světa hudby, tance a
fantazie. Promítání ve spolupráci s institutem dokumentárního filmu. Vstup zdarma!
18.4. 20:00 / Promítání filmu Sonita a diskuze (ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců)
20.4. 17:00 / Aranžérie: workshop výroby kokedamy
27.4. / Setkání Nadace VIA
3.5. / Workshop INEX
9.5. 19:00 / Koncert Gastro punk
12.5. / Setkání nakladatelství Domino

Adresa Studia ALTA:
U Výstaviště 21
170 00 Praha 7

Fakturační adresa: ALT@RT z.ú.
V Háji 32, 170 00 Praha 7
IČ: 27045919
Č. účtu: 2560726001/5500

STUDIO ALTA – NEUSTÁLE V POHYBU
www.studioalta.cz

14.5. 11:00 / Otevřená snídaně ve spolupráci s iniciativou HateFreeCulture
23.5. 14:30 - 17:30 / Rozkvetlý Altík
Tvůrčí program pro děti od 1-13 let pod vedením lektorek z Dětského studia Altík a premiéra nové
choreografie souboru Altcore31 (dívky 10-15 let) s názvem Cup Song pod vedením Markéty Pucové.
Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
25-28.5. / Sněz tu žábu
3. ročník festivalu Sněz tu žábu představuje českému publiku nejzajímavější tendence francouzského
divadla a dramatiky. Program v Obýváku:
26.5. 21:00 / Koncert Annešanté
27.5. 21:00 / DJ Idefix
28.5. 11:00 / Brunch a diskuze
28.5. 21:00 / Závěrečný večírek
26.-28.5. / Gallery Weekend Prague
6.6. 19:00 / Living Room Art Space: Kateřina Zochová / VERNISÁŽ
Audiovizuální instalace zúročí zkušenosti umělkyně s výrobou strunných nástrojů. Vystavené objekty
bude možné poslouchat, hrát na ně, či je jen pozorovat. Meditativní zvuky vycházející z objektů
vystřídají pohádkové příběhy namluvené autorčiným jemným hlasem.
23.6. 19:00 / Ukončení sezony s cimbálovkou
20.8. 13:00 / SE.S.TA: kulatý stůl
21.8. 19:00 / Lukáš Škorvánek, Ján Bátorek: Kysuce!!! / Vernisáž
31.8. 20:00 / Koncert Giedi Prime
4.9. / Zahájení sezony (workshopy pro děti, videoinstalace, představení Juanitas Bananas:
Chuťovky)
7.9. 19:30 / Koncert Skladatelovo ucho
19.9. 18:00 / Beseda na téma veřejný prostor
20.9. 20:00 / Koncert Ludmi & the Band
24.9. 18:00 / Mrtví osli se hyen nebojí / promítání v rámci festivalu Země na talíři
24.9. 20:30 / Udržitelné občerstvení + networking
25.9. 19:00 / Pavel Havrda + Veronika Daňhelová: Bipolární září / Vernisáž
26.9. 20:00 / Kino v Obýváku: Konec světa
4.10. / 20:00 / Koncert Shores of Others
8.10. / 14:00 – 18:00 / Dobročinný bazar Šatník
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11.10. / 10:00 – 18:00 / Nová škola: Konference
16.10. / 20:00 / Kino v Obýváku: Normální autistický film
17.+24.+31.10. + 7.+14.+21.+28.11. / 17:30 – 19:00 / Inbáze inkubátor
20.10. / 10:00 – 18:00 / Konference ČVUT: Industriál a železnice
28.10. / 19:30 / Benjamin Jarret: Spring Cleaning (představení)
30.10. / 18:00 / Living realities: Stages of a Flight / Vernisáž
31.10. / 19:00 / Koncert Genot Centre
4.11. / Ekodomov: Miss Kompost
6.11. / 14:00 – 17:00 / Vize tance: Diskuze ke grantům 2018
9.11. / 19:00 / Living Realities: Ženy v boji za práva marginalizovaných skupin před 25 lety a dnes
11.11. / 15:00 – 17:00 / Living Realities: Tvořivá dílna pro děti: Pohádková Sýrie
14.11. / 19:00 / Living Realities: Češi a cizinci: mluvíme spolu!
20.11. / 20:00 / Kino v Obýváku: Na Vodě
21.11. / 10:00 – 16:00 / Veletrh Uplatni se udržitelně
22.11. / 20:00 / Living Realities: Ondřej Galuška: The Odd Gifts
26.11. / 10:00 – 14:00 / Living Realities: Otevřená snídaně: Jak se žije a tvoří umělcům-migrantům v
České republice
28.11. / 19:00 / Projekce Kyrgystán
29.11. / 14:00 – 22:00 / Hnutí Duha – dobročinná aukce
30.11. – 4.12. / Festival KUK
6.12. / 19:00 / Living Realities: Cesta komika do středu Evropy
8. – 10.12. / KNIHEX
11.12. / 20:00 / Kino v Obýváku: Pět životů
15.12. / 19:00 / Živé kvety: Benefiční koncert pro Natálku
16.12. / 17:00 / Living Realities: Den migrantů 2017: Porozumění prochází žaludkem
17.12. / 17:00 / Living Realities: ukončení výstavy
21.12. / 17:00 – 21:00 / Mexická posada
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A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.

Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Podíly - podstatný vliv
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Zápůjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2. Oprávky k softwaru
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.
2.

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

Materiál na skladě
Materiál na cestě

A.I.+...+A.IV.
A.I.1+...+A.I.x
účet 012
účet 013
účet 014
účet 018
účet 019
účet 041
účet 051
A.II.1+...+A.II.x
účet 031
účet 032
účet 021
účet 022
účet 025
účet 026
účet 028
účet 029
účet 042
účet 052
A.III.1+...+A.III.x
účet 061
účet 062
účet 063
účet 066
účet 067
účet 069
A.IV.1+...+A.IV.x
účet 072
účet 073
účet 074
účet 078
účet 079
účet 081
účet 082
účet 085
účet 086
účet 088
účet 089
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 112
účet 119

001

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

810

685

892

892

892

892

-82

-207

-82

-207

769

753

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

3.

Nedokončená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odběratelé

2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

2. Ceniny
3. Peněžní prostředky na účtech
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Peníze na cestě
B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období

2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

účet 121
účet 122
účet 123
účet 124
účet 132
účet 139
účet 314
B.II.1+...+B.II.x
účet 311
účet 312
účet 313
účet 314 - ř. 51
účet 315
účet 335
účet 336
účet 341
účet 342
účet 343
účet 345
účet 346
účet 348
účet 358
účet 373
účet 375
účet 378
účet 388
účet 391
B.III.1+...+B.III.x
účet 211
účet 213
účet 221
účet 251
účet 253
účet 256
účet 261
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 381
účet 385
A.+B.

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

044
045
046
047
048
049
050
051
052

501
112

561
13

292
95

294
101

2

1

053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068

152

069
070
071
072

246
44

178
57

202

121

22
22

14
14

1 579

1 438

073
074
075
076
077
078
079
080
081
082

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

číslo
řádku

PASIVA

Označ.

Vlastní jmění

2.

Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Dlouhodobé úvěry

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
účet 901
účet 911
účet 921
A.II.1+...+A.II.x
účet +/-963
účet +/-931
účet +/-932
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 941
B.II.1+...+B.II.x
účet 951
účet 953
účet 954
účet 955
účet 958
účet 389
účet 959
B.III.1+...+B.III.x
účet 321
účet 322
účet 324

001
002
003

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

1 014
888
888

786
942
942

126
XXXXXXXXXXX
126

-156
-156
XXXXXXXXXXX

565

652

327

327

327

327

234
45

322
51

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

číslo
řádku

PASIVA

Označ.

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

účet 325
účet 331
účet 333
účet 336
účet 341
účet 342

10. Daň z přidané hodnoty

účet 343

11. Ostatní daně a poplatky

účet 345

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

účet 346

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

účet 348

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

účet 367

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

účet 368

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

účet 373

17. Jiné závazky

účet 379

18. Krátkodobé úvěry

účet 231

19. Eskontní úvěry

účet 232

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

účet 241

21. Vlastní dluhopisy

účet 255

22. Dohadné účty pasivní

účet 389

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období

účet 249
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 383
účet 384

PASIVA CELKEM

A.+B.

Okamžik sestavení: 5.6.2018
Právní forma
účetní jednotky:

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

025
026

4

027
028
029
030
031

4

8

181
4

263
3

4
1 579

3
1 438

032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

MgA. Kašiarová Lucia

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 28.6.2018
Schránka/DSId: 7nyn2d9/588117876
Stav podání: vyřízeno

Obchodní firma nebo název účetní jednotky
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Od:

1.1.2017

Do:

ALT@RT z.ú.
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31.12.2017

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč

V háji 1068/32

IČ

2

7

0

4

5

9

1

9

................................................

Praha 7

................................................

170 00

................................................
otisk podacího razítka

Označ.

................................................

Běžné období

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Hlavní
A.

Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.I.1+...+A.I.x

002

A. I. 1.

účty 501, 502, 503

003

2.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Prodané zboží

účet 504

004

3.

Opravy a udržování

účet 511

005

4.

Náklady na cestovné

účet 512

006

5.

Náklady na reprezentaci

účet 513

007

6.

Ostatní služby

účet 518

008

A.II.1+...+A.II.x

009

účty 561, 562, 563, 564

010

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

účty 571, 572

011

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

účty 573, 574

012

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

013

A. III. 10. Mzdové náklady

účet 521

014

11. Zákonné sociální pojištění

účet 524

015

12. Ostatní sociální pojištění

účet 525

016

13. Zákonné sociální náklady

účet 527

017

14. Ostatní sociální náklady

účet 528

018

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. IV. 15. Daně a poplatky

účty 531, 532, 538

020

A.V.1+...+A.V.x

021

A. III.

A. IV.

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

účty 541, 542

022

17. Odpis nedobytné pohledávky

účet 543

023

18. Nákladové úroky

účet 544

024

19. Kursové ztráty

účet 545

025

20. Dary

účet 546

026

21. Manka a škody

účet 548

027

22. Jiné ostatní náklady

účet 549

028

A.VI.1+...+A.VI.x

029

účet 551

030

24. Prodaný dlouhodobý majetek

účet 552

031

25. Prodané cenné papíry a podíly

účet 553

032

26. Prodaný materiál

účet 554

033

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

účty 556, 559

034

A.VII.1+...+A.VII.x

035

účty 581, 582

036

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

A. VIII. 29. Daň z příjmů

účet 591

038

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
A. VIII.

Náklady celkem

039

B.

Výnosy

040

B. I.

Provozní dotace

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x

041

B. I. 1.

Provozní dotace

účet 691

042

B. II.

Přijaté příspěvky

B.II.1+...+B.II.x

043

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

účet 681

044

3.

Přijaté příspěvky (dary)

účet 682

045

4.

Přijaté členské příspěvky

účet 684

046

účty 601, 602, 603

047

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Hospodářská

Celkem

7 707
7 259
830

7 707
7 259
830

23

23

6 406

6 406

303
303

303
303

20

20

20

20

125
125

125
125

7
5
4
4

707
538
528
528
20

2 013

20
880

7
7
4
4

707
551
528
528
20
20

2 013

2 893

Označ.

Běžné období

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Hlavní
B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

B.IV.1+...+B.IV.x

048

účty 641, 642

049

6.

Platby za odepsané pohledávky

účet 643

050

7.

Výnosové úroky

účet 644

051

8.

Kursové zisky

účet 645

052

9.

Zúčtování fondů

účet 648

053

účet 649

054

B.V.1+...+B.V.x

055

10. Jiné ostatní výnosy
B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

účet 652

056

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

účet 653

057

13. Tržby z prodeje materiálu

účet 654

058

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

účet 655

059

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

účet 657

060

Výnosy celkem

061

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

B. - A. + D. x.

063

Okamžik sestavení: 5.6.2018
Právní forma
účetní jednotky:

Hospodářská

110

110

36
74

36
74

5 538
-2 169
-2 169

2 013
2 013
2 013

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

MgA. Kašiarová Lucia

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Celkem

7 551
-156
-156

Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2017

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 01.01.2016 do 31.12.2016

A. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky (§39 odst 1. písm. a) Vyhlášky)
Obchodní firma

ALT@RT z.ú.

Sídlo

V háji, 17000 Praha

Právní forma
IČO

27045919

DIČ

CZ27045919

Zapsán v obch. rejstříku, který je veden / oddíl /
vložka

U 161 vedená u Městského soudu v Praze

Rozhodující předmět činnosti

Účelem ústavu je poskytnout lidem zabývajícím se
nekomerční uměleckou činností, kteří společně rozvíjejí a
sdílí své poznatky s experimentální soudobou uměleckou
tvorbou, prostor pro výkon těchto uměleckých aktivit,
zprostředkovávat výměny informací a poznatků v této
oblasti, umocňovat česko-slovenskou kulturní výměnu
prostřednictvím festivalu "HYBAJ HO!", jakož i
provozovat volnočasové aktivity obyvatel Prahy.

Datum vzniku účetní jednotky

07.11.2006

Rozvahový den

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

2. Způsoby korekcí oceňování aktiv (§ 39 odst. 1 písm. b) bod 2 Vyhlášky)
2.1. Odepisování
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku:
* odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu
tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.
Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.
Daňové odpisy - použité metody:
* rovnoměrné odpisy.
2.2. Opravné položky a oprávky k majetku
Druh opravné položky nebo oprávky / Způsob stanovení OP / Zdroj informací výpočtu OP

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.
3. Přepočet cizích měn na českou měnu (§ 39 odst. 1 písm. b) bod 3 Vyhlášky)
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
* Denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu.
Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k
rozvahovému dni.

C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1.1. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti (§ 39 odst. 1 písm d) Vyhlášky)
Splatnost / Běžné účetní období (Z obchodního sytku / Ostatní) / Minulé účetní období (Z obchodního styku /
Ostatní)
nad 5 let: 0 Kč
nad 10 let: 0 Kč
1.2. Dlouhodobé pohledávky ve lhůtě splatnosti (§ 39 odst. 1 písm d) Vyhlášky)
Splatnost / Běžné účetní období (Z obchodního sytku / Ostatní) / Minulé účetní období (Z obchodního styku /
Ostatní)
nad 5 let: 0 Kč
nad 10 let: 0 Kč
6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období (§ 39 odst. 1 písm i) Vyhlášky)
Stav / k 31.12. min. účetního obd. / k 31.3. běžného účetního obd. / k 31.6. běžného účetního obd. / k 31.9.
běžného účetního obd. / k 31.12. běžného účetního obd.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:
z toho řídících pracovníků:
0

0

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné
za sestavení přílohy účetní závěrky

29.05.2018

Lucia Kašiárová

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

PREMIER system (c) 1995 - 2018

STUDIO ALTA – NEUSTÁLE V POHYBU
www.studioalta.cz

Studio ALTA
Mediální ohlasy 2017
Rozhlas a televize:
Marina Feltlová: Rozhovor s Karlem Vaňkem
ČRo Vltava, 31.1. 2017 (10:20 – 16:00)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3792217
Marina Feltlová: Rozhovor s tvůrci představení Kafka.Dreaming
ČRo Vltava, 1.2. 2017 (40:10 – 48:35)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3793197
Václav Müller: Prahou křížem krážem
ČRo Regina, 2.2. 2017 / rozhovor s Lucií Kašiarovou
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3794066
Reportáž z premiéry inscenace Jola Mangpo
ČT – Události v kultuře, 28.2. 2017 (13:55 – 16:00)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/217411000120228/
Veronika Štefanová: Rozhovor s Janou Novorytovou
ČRo Vltava, 13.6. 2017 (17:35 – 22:44)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3876013
Veronika Štefanová: Rozhovor s Martinou Hajdyla Lacovou
ČRo Vltava, 10.8. 2017 (8:10 - 13:10)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3903206
Veronika Štefanová: Rozhovor s Petrou Tejnorovou
ČRo Vltava, 10.10. 2017 (17:15 - 21:15)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3931915
Reportáž z inscenace Nothing Sad
ČT Art – Divadlo žije!, 31.10. 2017
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095352674-divadlo-zije/217542152010008/
Veronika Štefanová: rozhovor s Markétou Jandovou
ČRo Vltava, 8.11. 2017 (25:20 – 31:03)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3947213

Adresa Studia ALTA:
U Výstaviště 21
170 00 Praha 7

Fakturační adresa: ALT@RT z.ú.
V Háji 32, 170 00 Praha 7
IČ: 27045919
Č. účtu: 2560726001/5500

STUDIO ALTA – NEUSTÁLE V POHYBU
www.studioalta.cz

Veronika Štefanová: Když se na to podíváte z opačného úhlu, stojí podlaha na vás. Jos Baker učí ve
Studiu Alta fyzikologii
ČRo Vltava, 25.1. 2017 / rozhovor s Josem Bakerem
http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/kdyz-se-na-to-podivate-z-opacneho-uhlu-stojipodlaha-na-vas-jos-baker-uci-ve-studiu-alta-fyzikologii--1691912?pos=10&mode=10
Speciální metoda, pomocí níž performer nahlíží taneční techniku skrze základní principy pohybu těla
a skrze proces proměny těchto pohybů má název fyzikologie. Ve Studiu Alta ji vyučuje britský
tanečník Jos Baker, který například působil ve výrazném belgickém tanečním souboru Peeping Tom.
Absolvoval Labanovo centrum v Londýně a také akademii PARTS v Bruselu. Prošel si různými
technikami tance, mezi nimi i technikou Marty Graham nebo Merce Cunnighama. Jos Baker se kromě
fyzikologie zaměří v rámci pražského workshopu také na chápání těla skrze geometrii. Jak takový
trénink vypadá? „Stačí se podívat kolem sebe,“ objasňuje Jos Baker, „a zjistíte, že nejen lidé, ale také
zvířata a vůbec vše, co nás obklopuje je organizováno a uspořádáno podle nějakých předem daných
trajektorií, cest a drah. V živočišné říši jsme toho svědky možná mnohem víc, než v případě lidských
společenství. Když například sledujete, jak se pohybují ptáci nebo ryby ve větších skupinách, zjistíte,
že instinktivně následují velmi komplexní systém drah. Vznikají tak neviditelné, mnohdy ale
geometricky přesné, trajektorie. Na druhou stranu ve světě lidí je tato dokonalá geometrie
zastoupena stroji, různou mašinerií, která do sebe musí zapadat, aby i její výkon byl přesný.
Podle mě je pro tanečníka důležité pochopit tyto prostorové i tvarové vztahy. Může mu to pomoci
porozumět i vlastnímu tělu a smyslu pohybu. Já byl vždy fascinován matematickou a geometrickou
přesností předmětů a jevů. Na druhou stranu jsem toto své vnímání prostředí vyvažoval dramatickým
smýšlením. To znamená, že se ve mně mísí chuť lidí rozesmávat i rozbrečet a zároveň touha pochopit
ty nejmenší detaily mechanického fungování věcí.
Mohl byste uvést praktický příklad toho, jakým způsobem technické i geometrické aspekty pohybu
v tanci zkoumáte?
Vycházím z techniky „fyzikologie“, což je metoda, na které pracuji už dlouhá léta. Ta je založena na
jasných fyzikálních jevech, jako zákon akce a reakce. Například když stojíte na podlaze, musíte si
uvědomit, že když se na to podíváte z opačného úhlu, stojí podlaha na vás. Zákonitě pak dochází k
reakcím mezi vámi a podlahou. Je to jako kdybyste se po prostoru procházel a pod vámi byla druhá
verze vás samotných. Tím pádem nejste nikdy sami. Pokaždé máte s kým interagovat. Toto
uvědomění může být pro tanečníka nebo herce uklidňující. Nejen že získá větší stabilitu a rovnováhu,
ale také se zbaví nervozity.
Bavíme se tady o fyzikálních a matematických zákonech i jevech, které využíváte ve své metodě.
Jedná se pouze o metodu tanečního tréninku, nebo ji využíváte i v tvůrčí praxi?
Těchto metod lze využívat i v taneční tvorbě. Já se v tomto případě také hodně řídím tanečními
metodami Rudolfa Labana a Wlliama Forsytha, protože vychází z určitého geometrického rámce. Ale
to jsou pouze inspirační zdroje, na základě kterých tanečně či jinak pohybově improvizuji.
Adresa Studia ALTA:
U Výstaviště 21
170 00 Praha 7

Fakturační adresa: ALT@RT z.ú.
V Háji 32, 170 00 Praha 7
IČ: 27045919
Č. účtu: 2560726001/5500

STUDIO ALTA – NEUSTÁLE V POHYBU
www.studioalta.cz

To je tedy způsob umělecké sebeprezentace, ve kterém se cítíte nejpohodlněji?
Já se cítím nejpohodlněji nejvíce, když ze své zóny pohodlí vystoupím. Když to přeženu, tak se mi líbí,
když vstupuji před lidi a v podstatě si ještě nejsem úplně jistý tím, co budu dělat. Pokaždé, když mám
pocit, že jsem něčemu porozuměl, snažím se změnit úhel pohledu nebo trochu obměním metodu,
abych byl pořád ve střehu, abych nezlenivěl a měl pořád důvod hledat v pohybu i ve výrazu nové a
nové prvky. Cítit se pohodlně je nebezpečné, a to nejen pro tanečníky, ale pro jakéhokoliv umělce.
Zmínil jste, že se ve své tanečné praxi částečně inspirujete metodu Labana i Fosytha. Kdo nebo co
vás ale v tanci inspirovalo nebo inspiruje skutečně nejvíc?
V mém životě to byly rozhodně dva zásadní lidé, kteří určili, jakým směrem se vydám. Jako první to
byla moje učitelka tance Cecilia Macfralane, kterou jsem v rodném Oxfordu potkal už v 7 letech. Byla
úžasná, protože mě i další malé tanečníky naplnila sebedůvěrou a hravostí. Motivovala nás, abychom
byli zvídaví a více se dozvěděli o svém těle a o tom, co všechno dokáže. Například to, že
prostřednictvím těla a pohybu můžeme vyprávět příběhy. Nebýt jí, tak se nikdy neodvážím o tanci
uvažovat jako o možné profesi.
Druhé jméno, které zmíním, je Peeping Tom, což není osoba, ale název souboru, ve kterém jsem delší
dobu působil a který mě ovlivnil velkou měrou jako performera. Pohyboval jsem se tam ve skupině
neuvěřitelně pracovitých a talentovaných lidí. V jejich společenství jsem jako tanečník i jako člověk
dospěl.
Vnímáte tanec jako prostředek sdělení, jako formu vyprávění?
Já vyprávění příběhů v tanci zbožňuju. Podle mě je už každé tělo nositelem nějakého příběhu. Je
fascinující, že na každém člověku je patrné, jak se do jeho těla vrývá jeho životní příběh. A na tanci
mě baví, že tyto příběhy umí osobitě oživovat. V kontrastu proti tomu mám naopak rád, když v centru
pozornosti stojí tanec někdy jen sám za sebe, bez příběhu. Tyto tvůrčí přístupy rád střídám.
Pochopitelně najdeme i témata, která tanec vyprávět neumí. Ta se týkají například oblasti ekonomie
a financí. V tomto případě je lepší používat slova, která jsou explicitní a ve vztahu k takovému tématu
méně abstraktní. Pro tanec mají větší váhu témata, která se pojí s duševním životem člověka. Emoce
se totiž více projevují na fyzické úrovni. Toho si můžete všimnout, když například v restauraci
sledujete mladý pár, který je na své první schůzce. Sice neslyšíte, o čem se baví, ale na jejich reakcích,
tvářích i pohybech je patrné, jaký příběh zrovna prožívají. V životě často prožíváme tento druh situací,
kdy se více vyjadřujeme tělem než slovy. Slova jsou v takovém případě pouze vodním tokem, na
kterém pluje skutečná podstata sdělení.
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Lucie Kocourková: Taneční týdeník tentokrát o Ponci, Altě a Alfredu, ale i o baletní soutěži v
Lausanne
Opera Plus, 30.1.2017 / rozhovor s vedením Studia ALTA
http://operaplus.cz/tanecni-tydenik-tentokrat-ponci-alte-alfredu-i-baletni-soutezi-lausanne/?pa=1
Alta se stala divadlem, kavárnou, coworkingovým centrem, obývákem, zkušebnou… Čím by se ještě
chtěla stát? Jaké jsou ambice pro letošní rok?
Nadále pracujeme na vytváření inspirativního pracovního prostoru pro tanečníky, divadelníky,
umělce, aktivisty i freelancery. Naším cílem je poskytnout umělcům prostor k bádání a posouvání
vlastních hranic. Naší ambicí je, aby Alta byla místem, kde si mohou umělci klást otázky a promluvit si
s ostatními, a to v nesoutěžním, nehodnotícím a otevřeném prostředí, které propojuje profesionály s
běžnými lidmi a jejich aktivitami.
Naším cílem je s přijetím kontinuální proměny hledat rovnováhu mezi profesionálním a komunitním,
lokálním a světovým, experimentálním a divácky vstřícným, řízeným provozem a volným pádem,
pořádkem a chaosem.
Altu charakterizuje vyhraněná otevřenost – je to platforma pro sdílení názorů, postojů, přístupů,
která stojí nad krátkodobými trendy. Základním směřováním Alty zůstává tanec jako představitel
charakteristik, které chceme ve společnosti podpořit: tolerance, fantazie, kreativity, risku, hravosti a
sdílení.
Jaké nejzajímavější taneční projekty doporučíte divákům do konce sezony?
Mimo všechny reprízované inscenace bychom určitě doporučily všechny prezentace work in progress
našich únorových i letních rezidentů, které představují mimořádnou příležitost nahlédnout pod
pokličku jejich tvorby a následně přímo poskytnout zpětnou vazbu na práci tvůrců. V květnu
připravujeme opět netradiční formát RespondART, který bude tentokrát zajímavý zejména pro
náročné diváky, kteří rádi o představeních diskutují a nechávají si možnost změnit svůj běžný pohled
na tvorbu. V neposlední řadě doporučujeme festival Bazaar, který nabízí množství různorodých
projektů v kondenzované podobě. Po letech se k nám do Alty vrací také věční experimentátoři Handa
Gote, jejichž premiéru uvádíme na konci března.
Kdo získal možnost únorové tvůrčí rezidence a budou veřejné výstupy?
Pro profesionální rezidence jsme letos vybrali dva tvůrčí kolektivy: Ivo Sedláček, Daniel Tůma, Pavel
Kozohorský: I lidé mají duši, Marie Gourdain & Hana Polanská Turečková. Work in progress jejich
práce můžou diváci vidět 16. února.
Stále pořádáte i workshopy pro tanečníky – jakého zajímavého pedagoga aktuálně čekáte, na co se
mohou přihlásit?
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Velikonoce nám vyplní Francesca Pedulla se seminářem zaměřeným na metodu Axis Sylabus, v
květnu pak přijede francouzská choreografka působící v Belgii Karine Ponties a sezonu zakončíme
týdenním workshopem s nestárnoucím Davidem Zambranem.
Marcela Benoniová: Stále aktuální odkaz Franze Kafky ve Studiu ALTA
Opera Plus, 31.1.2017 / recenze inscenace Kafka.Dreaming
http://operaplus.cz/stale-aktualni-odkaz-franze-kafky-ve-studiu-alta/
V holešovickém Studiu ALTA, vedeném již několik úspěšných sezon slovenskou tanečnicí a schopnou
manažerkou Lucií Kašiarovou, se pravidelně prezentují díla na rozhraní tance a divadla, fyzického
divadla a všech možných alternativ tanečního umění.
Kafka.Dreaming alebo o čem snívám, keď snívám o tom, že se jako chrobák mením na Kafku?
V pražské premiéře se představila dvojice slovenských umělců, herců, performerů, Tomáše Procházky
a Petera Tilajčíka s projektem Kafka.Dreaming. Původní premiéra se konala 5. prosince 2015 v
Bratislavě.
Na vymezeném místě scény jsou seshora rozvěšené košile, kalhoty, prádlo. Jsme doma u Kafků? Je
potřeba velmi intenzivně vnímat detaily: na židli pod schnoucím prádlem sedí podivná stvůra, muž
částečně proměněný v nepříjemný hmyz (Peter Tilajčík). Po zemi rozlité mléko, tekutiny, rozkousaná
jablka. Oba aktéři jsou zpočátku zamaskováni, obličeje mají stažené do nepopsatelné zrůdy.
Druhý vůdčí typ v roli komentátora, Kafkova otce Tomáš Procházka inscenuje situace, které přímo
vychází ze slavné Kafkovy povídky Proměna a následně z Dopisu otci. Obě díla patří k přelomovým v
jeho tvorbě. Ve zbytečně dlouhé expozici věší inscenátor fotografie různých politicky významných
osobností nejen první republiky. Vidíme tam fotoportréty v podivné společnosti – jako třeba Tomáš
Garrigue Masaryk, Klement Gottwald, Václav Havel. Režisér Procházka prezentuje a vedle sebe staví
biskupy i komunisty, novodobé kapitalisty i různá budižkničemu. Opět pak i tváře současné politiky
slovenské i české, pro někoho byl či je někdo z nich „tatíčkem národa“ nebo myšlenkovým vůdcem té
které doby a rozličné společenské úrovně. V tomto směru je to podobenství vskutku „kafkovské“.
Těžko by s nimi Franz Kafka asi rozmlouval. A už vůbec by si s nimi nerozuměl. Poukázání na ně je
však obrazotvorné, bohužel v krátkém hodinovém představení v mnohém nedotažené a poněkud
laciné.
Slavný a nikdy za života Franze Kafky nevydaný Der Brief an den Vater (Dopis otci) je největší inspirací
pro následný scénosled a detailní, velmi emotivní situace. Oba performeři pracují se scénicky
limitovaným prostorem, s rekvizitami, které symbolikou připomínají dramatické situace (jablka hází
Kafkův otec po synovi, plátky chleba na sebe absurdně lepí postava Franze Kafky – hmyzu z
Proměny).
Dvojice aktérů spoluvytváří expresivní silnou atmosféru. Pohybově je nejvěrohodnější Peter Tilajčík,
již proměněný v chrobáka, mouchu, hmyz. I když je ze začátku pouze přilepen na židli, jeho pohybově
sporé sdělení je velmi autentické, plné energie a vnitřního soustředění. Následně se situace mění.
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Oba aktéři změní podivné absurdní bytí. Postava otce se rozmělňuje a rozpadá do beztvaré hmoty.
Naopak Peter Tilajčík si obléká sako a snad se zosobňuje s postavou Franze Kafky samotného.
Zpracované téma má dobře našlápnuto. Chybí mu však širší rozsah dramatického i scénického
zpracování i rozvíjení pohybového slovníku. Texty čteného Dopisu otci v nahrávce se překrývají s
torzem dalších textů Kafkových povídek. Pro diváky je to však dobrá výzva – připomenout si opět
absurdity existenciálního bytí a nebytí a často marného lidského snažení a počínání.
Lucie Kocourková: Balada pro Jáchymov ve Studiu ALTA
Opera Plus, 2.2.2017 / recenze inscenace Jáchymov
http://operaplus.cz/balada-jachymov-ve-studiu-alta/?pa=1
Studio ALTA sází v tanečních produkcích nejen na své domácí rezidenty, ale také na hostující soubory.
Tentokrát se o čerstvý tanečně-divadelní projekt podělil s pražským publikem choreograf Karel Vaněk
a jeho skupina. V inscenaci Jáchymov nabízejí „taneční monument“ jako poctu městu, které má za
sebou pohnutou historii, o níž ne každý ví. A protože projekt má ambice skutečně upozornit na
minulost, využívá více prostředků než jen samotný tanec.
Co víme o Jáchymově, Joachimsthalu? Město s necelými třemi tisíci obyvateli se proslavilo nejprve
těžbou stříbra a mincovnictvím, vznikl tu jáchymovský tolar, který dal později jméno i americkému
dolaru. V této oblasti bylo naleziště stříbra velmi bohaté a stejně tak bohatý to byl v té době kraj.
V šestnáctém století ve městě žilo kolem osmnácti tisíc obyvatel. Vyčerpávání zásob rudy a historické
události, spojené s třicetiletou válkou a rekatolizací, město zase vylidnily. Západněji v Krušných
horách se těžil cín a v kraji se rozvíjela výroba docela jiného druhu, především rukavičkářství, výroba
krajek nebo třeba zpracování perleti na knoflíky. Pro Jáchymov znamenalo znovuzrození, když Marie
Curie-Skłodowská objevila ve smolinci, uranové rudě, čisté radium (kdo chyběl v hodinách dějepisu,
jistě tuto informaci pochytil z populárního filmu Světáci) a v Jáchymově vznikl vůbec první důl na
světě, kde se těžilo. Radioaktivita dokáže zabíjet i léčit, Jáchymov proslul radonovými lázněmi,
zejména pro poruchy pohybového aparátu, ale také nechvalně známými uranovými doly, které byly
založeny už za druhé světové války a sloužily i nacistům, i když známější je jejich poválečná historie
jako místa, kde byli internováni političtí vězni.
My „Krušnohorci“ máme o mnohém povědomí. Ale vědí to také jiní? To byla motivace vzniku tohoto
projektu. Míra povědomí či nepovědomí o tomto pozoruhodném místě se však těžko posuzuje, každý
divák má jinou zkušenost, ale troufám si předpokládat, že české publikum leccos ví. Inscenace však
není také primárně určena jemu. Poukazuje na historii a souvislosti pro mnohé neznámé a
překvapivé, apeluje na zachovávání živé paměti. V inscenaci se objevuje řada témat od nukleární
katastrofy po zmiňované lázeňství.
Obrazy a výjevy inspirované událostmi, které jsou s tímto malým krušnohorským městem spojeny,
tvoří emotivní osu inscenace. Druhou, faktickou linii, která má divákům pomoci ukotvit tyto dojmy
v konkrétních historických souvislostech, představuje mluvený dialog, který vede choreograf
s dramaturgem a performerem. Choreografovo důrazné „stop“ tvoří předěly mezi výjevy a určuje
rytmus inscenace. Výměna názorů mezi hledištěm a scénou působí bezprostředně, ačkoli je
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připravena. Spoluautorem a spoluhráčem je choreografovi německý hudebník Guido Preuss, který
přitom zcela drží krok s ostatními performery v pohybových pasážích.
Bez dialogů, které odlehčují jednotlivé výjevy, by inscenace mohla působit až příliš melancholicky,
ačkoli jsou v ní i jiná místa, kde autoři volili nadsázku, ať je to neumělá recitace nebo zpěv
Internacionály, červené ponožky jako symbol komunistické moci nebo někdy jen milá
bezprostřednost interpretů, třeba když dívky imitují plavání v lázních. Ale ani při využití mluveného
slova nejsou všechny výjevy jednoznačně rozklíčovatelné. Mnohé napoví a dovysvětlí následná
diskuse s tvůrci, ale nabízejí se otázky – pokud tvůrci chtějí, aby dílo bylo diváky jasně interpretováno,
pochopeno, neměli by ubrat na abstrakci? A pokud chtějí ponechat divákům plnou svobodu ve
vytváření asociací, které vůbec nemusí souviset s historickými událostmi, proč ještě o díle hovořit?
Například inspirace životem hokejisty Bohumila Modrého, který byl jedním z vězňů v uranovém dole,
je něco, co prostě divák nemá šanci sám odhalit. V sólu křehké tanečnice s asijskými kořeny
(Iorhanne Da Cunha) lze jen těžko rozeznat lázeňskou manažerku, i když je to brilantní miniatura,
která evokuje proměnu lidské bytosti v démona.
Atmosféru kromě hry na piano a zvukových efektů tvoří především světelný design. Soustava světel
zahrnuje i blikající zářivky, které mají na příkaz navodit „postapokalyptickou“ atmosféru, nebo
jedovatě zeleně svítící kostky, které evokují radioaktivní záření. Scéna se pravidelně noří do šera až
tmy a téměř ve tmě také inscenace začíná, jen za zvuků kapající vody a s tanečníky probouzejícími se
z nečinnosti v uvolnění na zemi. Černá, zelená a bílá jsou vůbec dominantními barvami. Starosvětské
časy evokují krajkové topy tanečnic, mnohdy se ale tančí jen v tílku. Skupinové scény jsou
synchronizované, tanečníci efektně rozviřují energii i v sólech a duetech. Tanec sice neumí
odvyprávět historická fakta, ale jako nositel emocí a citů je nejsilnějším médiem. I když někdy diváka
ukolébá téměř ke spánku…
Skupina na scéně je různorodá, ale sladěná, každý je individualitou. Křehká Kanaďanka s čínskými
kořeny Iorhanne Da Cunha má za sebou klasické vzdělání, ale z její bytosti čiší kultura asijského tance,
je to cosi, čím je vybavena genetická paměť jejího těla, zcela bezpochyby. Její výraz, její ruce, jež se
dokáží pohybovat tak elegantně, a z čista jasna se změnit v ohavné pařáty, schopnost z krásné křehké
bytosti vykřesat malou stvůru. Pak je to Tobias Weikamp jako typ současného tanečníka vybaveného
mužskou energií a bezstarostností, Michelle Cheung, která vlastně není tanečnicí, ale akrobatkou,
nicméně v inscenaci předvede jen zlomek svých schopností. Guido Preuss nejen s citem hraje
Chopinovo nokturno, jeho jevištní zjev je elegantní a rovněž zcela přirozený.
Je Jáchymov monument? Náš divák si pod tímto pojmem představí možná Žižkův pomník na Vítkově
nebo nechvalně známé stalinovské sousoší na Letné. Zato Guido Preuss vysvětluje hrstce diváků na
diskusi, že pro něj je pomník místem, které slouží všem a návštěvník si v něm může udělat třeba
piknik s rodinou… Tedy žádný patos a monumentalita jako taková. Inscenace také monumentální
není. S těmito jevištními prostředky ani být nemůže. Je melancholická s několika ostrými záseky
ironie a vtipu, s uměřenými výkony, výpravou, která zůstává často v náznaku (light design je
vynikající, ale větší práce se scénografií by posunula dílo výš a dala mu pevnější obrys – ale funkce
scénografa je v oblasti současného tance celkově spíš potlačovaná a nevyužívaná), sem tam drhne,
ale zanechává po sobě hutnou atmosféru.
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Duch Krušných hor je subtilní. I když v nich začínaly mnohé dějinné události velkého dosahu, třebas
takovou maličkostí jako návštěvou Marie Curie, je to prostý kraj. Ano, na historii lze někdy narazit na
každém kroku, ale je skrytá, pokrytá mechem a zarostlá lesy, uprostřed nichž se sem tam vyloupnou
základy zbořeného domu, který pohltila příroda, na kraji rašeliniště stojí troska starého hamru, za
stezkou k hranicím se z houštiny vynoří starý tovární komín. To všechno je živou historií, ale velmi
těžko postižitelnou. Autoři si vybrali jedno město a složili pro ně jevištní baladu, ale zvolili cestu nikoli
jedné události či jednoho příběhu, nýbrž kaleidoskopu a hry s asociacemi a také parodie. Sledovat
jejich hru bylo přinejmenším poučné.

Barbora Pokorná: Kafka.Dreaming – Cesta za vlastním egem
Taneční aktuality, 9.2. 2017 / recenze inscenace Kafka.Dreaming
http://www.tanecniaktuality.cz/kafkadreaming-cesta-za-vlastnim-egem/
V současné době můžeme v divadlech vídat mnoho titulů inspirovaných dílem či životem Franze
Kafky, i když většina z nich vzniká na půdě činoherních souborů. Pokud se podíváme do světa tance,
na českých scénách se vyjímala Kauza Kafka v choreografii Attily Egerháziho, která se objevila v roce
2013 na scéně českobudějovického divadla (více zde).
Nová inscenace Kafka.Dreaming, uvedená ve Studiu Alta, je zase jiného rázu. Staví sice na bázi
pohybové performance, ale slovo zde má mnohem významnější úlohu.
Kafka jako člověk a zároveň jako autor děl, do nichž se bezprostředně promítá jeho komplikovaný
vztah k otci, se stává základním východiskem pro tvorbou Petera Tilajčíka a Tomáše Procházky, který
v inscenaci také hraje a je autorem konceptu a režie. Nejen Franz Kafka, ale i jeho povídka Proměna
a poněkud těžce literárně zařaditelný Dopis otci jsou stěžejními prameny, z nichž tvůrci čerpali.
Ústředním motivem zůstává vztah muže k jeho otci. Sama o sobě těžko uchopitelná skutečnost, která
je mnohdy předmětem psychologického zkoumání, se dostává do divadelního prostoru. Poněkud
komplikované téma, vysoce intimní a osobní, je řešeno před zraky diváků.
První polovina působí poněkud nedůvěryhodně. Divák si uvědomuje závažnost tématu a vnímá herce,
kteří se snaží pomocí trhaných pohybů, v minimalistické scénografii, v odporných degradujících
maskách (silonových punčochách přes obličej) a za doprovodu deformovaně znějící hudby navodit tu
„správnou“ atmosféru. Avšak naléhavý pocit zmaru a zápasu nepřichází. Pochybnosti mizí asi tak
v půlce představení.
Díky neúnavnému udržování napjatého tempa se to, co na začátku působilo jako póza, mění
v opravdovou zpověď. Přihlížející najednou začnou hercům důvěřovat, podrobují jim své city, až se
jich inscenace zmocní úplně. To, jak se dva herci vypořádávají se vztahem otce a syna, který je
provázán s Kafkovou Proměnou, se nás bytostně dotýká.
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Proměna postavy Řehoře Samsy je v povídce naturalisticky fyzická. Jeho nitro vzdoruje, zatímco tělo
se mění do hmyzí podoby. Jak sami autoři inscenace avizují, cílem není odvyprávět děj Kafkovy
povídky, ale prostřednictvím „metaforických obrazů“ dovést diváka (a možná i sebe sama)
k přemýšlení nad tématy, která jsou tady pomocí různých scénických prvků rozehrávána. Kromě
osobní roviny syn–otec inscenace zdůrazňuje také vztah občan–vlast. Nad hracím
prostorem nepravidelně, ale nahusto vedle sebe visí košile světlých pastelových barev, na něž během
představení Tomáš Procházka umisťuje fotografie různých mužských autorit. V závěsu se tak vedle
sebe ocitají vyobrazení politiků („tatíček Masaryk“, „tatínek Havel“ či „kokot Zeman“), ale i otců obou
herců či otců duchovních.
Metafora inscenaci neopouští ani ve scénografickém řešení. Uprostřed jeviště na zemi leží lavor plný
jablek jako přímý odkaz na „vražednou zbraň“ z Kafkovy povídky. Její hlavní hrdina Samsa v ní umírá
na následky hodu jablka, které se mu zasekne na hřbetě. Osudný čin vedený otcovou rukou má pak
ve scénickém provedení a ve spojení s reprodukovaným čtením Kafkova nikdy neodeslaného Dopisu
otci hluboký dozvuk. Kromě dvou židlí, rozlitého mléka, několika plátků bílých toastových chlebů a
pár předmětů, které bezprostředně odkazují na otce jakožto nepřekonatelnou autoritu (pěna a štětka
na holení, brýle na čtení), zůstává scéna úplně prázdná.
Vyhranění postav určuje především fyzická akce. Pohyby Petera Tilajčíka jsou submisivní a slabé –
jako by vycházely z vnitřního strachu před dominancí Tomáše Procházky. Prostupuje je těkavost,
cukání, náhlé střídání tempa a opakování. Tilajčík využívá ve svém pohybovém projevu své fyzické
vzezření stejně jako jeho kolega. Ten se po jevišti pohybuje přirozeněji, za to ale dynamičtěji a
k rozehrání využívá celou hrací plochu, což přímo souvisí s rázem jeho role.
Zpočátku nevyjasněný experiment nakonec vykrystalizuje ve formálně i tematicky ukotvenou
performanci. Až přehnaně působící nasazení postupně získává diváka a udává jasný rytmus, v němž
nás herci citlivě provádějí cestou za vlastní identitou a za svým egem.

Kateřina Korychová: Potmehúd – Slovenský temperament
Taneční aktuality, 28.2. 2017 / recenze inscenace Potmehúd
http://www.tanecniaktuality.cz/potmehud-slovensky-temperament/
V rámci druhého dne festivalu Malá inventura 2017 se odehrálo představení Potmehúd (potmehúd,
huncút, lapaj, figliar znamená šprýmař, potvůrka, falešný člověk). Na jednotlivé večery jsou vždy
zváni speciální hosté, kteří jsou do hry zapojeni. Na festivalové uvedení přijel hlavní choreograf
inscenace Csaba Molnár.
Celkový inscenační minimalismus je velmi příjemný. Na jevišti není skoro nic, kromě válendy a
několika židlí, na kterých jsou při příchodu diváků do sálu usazeni tanečníci zabraní do pozorování
šramotu v sále a lehké konverzace mezi sebou. Kostýmy jsou jednoduché s rafinovaným zdobením.
Všichni jsou oblečeni v bílém, jen jednotlivé doplňky (drobné výšivky na košilích a sukních, folklorní
motivy na stužkách, které mají někteří uvázány kolem zápěstí či kotníku) odkazují k obyčejům, ale
Adresa Studia ALTA:
U Výstaviště 21
170 00 Praha 7

Fakturační adresa: ALT@RT z.ú.
V Háji 32, 170 00 Praha 7
IČ: 27045919
Č. účtu: 2560726001/5500

STUDIO ALTA – NEUSTÁLE V POHYBU
www.studioalta.cz

zbavily se „zaprášenosti“. Tradici se zde podařilo nejen ukázat jako muzejní artefakt, ale oživit ji a
rozvíjet.
O hudební doprovod se stará Tomáš Vtípil. Díky nahrávání zvuků, které postupně spojuje, poskytuje
velkou oporu tanečníkům, je schopný přesně vystihnout náladu na jevišti a podpořit ji jak hrou na
housle, tak i vytvořenými zvuky nebo zpěvem.
Začátek představení se nese ve velmi odlehčeném, laškovném duchu. Tanečníci si předávají impulz
k pohybu naznačeným gestem. Jeden tančí, přijde k někomu dalšímu a předá mu svou „taneční
energii“. Tento princip hry se opakuje, předávané pobídky k tanci se zrychlují. Diváci se příjemně
naladí na tempo, které se zvyšuje a postupně se ustálí v jednu energetickou vlnu.
Tanečníci se rozdělí na menší skupiny, končí ve dvojicích. Z laškovné nálady přechází do těžkého,
hlasitého, temného, drásavého tance. Vypjatá atmosféra, která je vyšponována k prasknutí, se uvolní,
a další vlna tak odeznívá. Interpreti přestanou tančit a všichni si posedají kolem dřevěného stolu. A
začne se, bohužel, mluvit.
Inscenace se utápí v proudu slov, která místo, aby navodila další příval energie a jen utvrdila
předchozí taneční výpověď, se stávají zbytečnou překážkou a zvláštním koncem předtím tak
dynamického představení. Jako by bylo třeba nejen tancem naznačit, ale všechno vyslovit. Pohádají
se mezi sebou, kdo je více slavný, na usmířenou se zjeví lahev slivovice, kterou začnou nabízet
divákům. Některé z nich si v závěrečném obrazu pozvou na jeviště a zatančí si s nimi.
Tento razantní přechod od tanečního vyjádření po chatrné pokusy o dialog mi není zcela jasný.
V první části inscenace se podařilo vybudovat atmosféru, z hravého a dynamického tance se bez
škobrtnutí přesunout do vážných rovin, aby se pak všechno shodilo a popřelo v „ukecané“ druhé
části, kdy mluvený projev tanečníků nepřesvědčil a nadšení z představení vyprchalo.

Eliška Seveldová: Loneliness & Stuff, Mezi světem a mnou – O hledání identity s vtipem a šarmem
Taneční aktuality, 7.3. 2017 / recenze inscenace Loneliness & Stuff
http://www.tanecniaktuality.cz/loneliness-stuff-mezi-svetem-a-mnou-o-hledani-identity-s-vtipem-asarmem/
Dvě inscenace Loneliness & Stuff souboru Ufftenživot a Mezi světem a mnou Barbadosanky žijící v
Maďarsku Valencie James byly společně prezentovány během festivalu Malá inventura 2017 ve
Studiu Alta. Obě spojuje především myšlenka hledání.
V první produkci, kterou vytvořili a prezentují zakládající členové souboru Ufftenživot Sára Arnstein a
Jiří Šimek, se sice oba snaží spíše zkoumat, co je samota, avšak během toho musejí každý projít i
hledáním sebe sama.
Loneliness & Stuff otevírá velmi působivě rozehraná scénka jasně a srozumitelně navozující téma, o
kterém se dalších 40 minut hraje. Sára Arnstein a Jiří Šimek jsou oděni do podobného kostýmu
(barevné kalhoty a retro svetr), každý sedí na své židli a pokukují po sobě. Zdá se, že jsou na prvním
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rande a nevědí, co si k sobě mohou dovolit. Oba se chtějí toho druhého dotknout, ale všechny pokusy
ztroskotají. Celá scéna svou trapností vyvolává u diváků smích. Aktéři pak rozehrávají pohybovou
etudu v prostoru. Z té posléze uniká Sára, která se ve svém anglicky mluveném monologu pídí po
tom, co je štěstí. Dochází k myšlence, že jsou to částice rozptýlené v prostoru, a tak se je vydává
hledat. Její pohyb je při tom stejně roztěkaný jako ony částice v prostoru.
Mezitím se Jiří publiku svěřuje se svým traumatickým zážitkem z dětství, kdy si během pobytu na
skautském táboře rozsekl nohu sekerou. Bolest a trapnost tohoto zážitku přetrvávají i během jeho
následné cesty životem, když hledá svou identitu a místo ve světě. Vše nakonec vyznívá do ztracena.
Za zmínku ještě stojí výjev, kdy si oba aktéři v rychlém sledu převlékají různá bláznivá trička s
přihlouplými nápisy. Kromě toho, že očividně dámské svršky vypadají na Šimkovi komicky, nápisy o
štěstí na nich zase vtipně komentují Sářino hledání štěstí.
Největším plusem je fakt, že vše je podáno s mírnou nadsázkou a vtipem, a tak i závažné téma
osamění vyznívá až nadmíru lehce. V druhé půli dění už zlehka ztrácí dech, už se neobjevují žádné
nové myšlenky a ani pohyb už tolik nezaujme jako na začátku.
(...)

Martin Macho Macháček: Handa Gote westernem z Šumavy prostřelilo srdce žánrové škatulce
Radio Wave, 10.4. 2017 / recenze inscenace Die Rache
http://www.rozhlas.cz/radiowave/tyjatr/_zprava/tyjatr-handa-gote-westernem-z-sumavyprostrelilo-srdce-zanrove-skatulce--1717226
Kolektiv Handa Gote, který dlouhodobě působí v divadle Alfred ve dvoře, uvedl v nedalekém Studiu
ALTA svoji novinku Die Rache. Po zběsilé audiovizuální litanii Eleusis, prověřující pravidla antického
divadla v současných podmínkách, se vrhli na další žánrovku. Jako východisko pro melancholickou
studii života na horách si vybrali western. Každodenní banální maličkosti i drobné dějové změny v
něm povyšují na velké, životní události.
V posvátném tichu hor občas někdo po někom zatouží, dojde k nevěře nebo i vraždě, která musí být
zákonitě pomstěna. Kolektiv Handa Gote v novém projektu Die Rache, v překladu zkrátka Pomsta,
vyměňuje kulisy Divokého západu za česko-německé pomezí, za odlehlá a mlhavá zákoutí Šumavy,
které obývá čtveřice záhadných horalů a horalek. Úhledný a čitelný žánr s poměrně jasně
vymezenými pravidly se pro Handa Gote stává materiálem, ve kterém se jindy jasně vymezené role –
vrah, oběť, mstitel – mění bez větší žánrové logiky. Postavy se porůznu vraždí, vstávají z mrtvých a
jediné, co zůstává zřetelné, je syrové prostředí hor podkreslené zvukem zneklidňujícího vichru z
gramofonu.
Ačkoliv toho Handa Gote o svých protagonistech, jejich minulosti nebo původu příliš mnoho neříká,
existuje mezi nimi vztah. Jejich příběh tvůrci rozkládají do dlouhých, bezeslovných obrazů. Ze začátku
jednotlivé situace bez pointy přechází jedna do druhé. Postupně, velmi nenápadně, se mění pravidla
hry a inscenace tak pomalu graduje. Performeři přidávají rekvizity, a čím bizarněji se s nimi nakládá,
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tím zábavnější a méně předvídatelné jsou pointy jednotlivých situací. Handa Gote tím také stupňují
napětí, které ve vrcholových scénách připomíná třeba nesnesitelné čekání na masakr v Tarantinových
Hanebných panchartech. Scény vraždy lopatou a poté obrovským koltem, který pro inscenaci navrhl
František Skála, má člověk tendenci sledovat se zatajeným dechem. Skálovy samorosty se stávají
dokonce spoluaktéry velkolepých situací – například když dva z performerů pomocí lan táhnou kládu
po scéně jako pluh.
Schopnost postupně vybudovat z ničeho ohromné napětí je pro Handa Gote typická. V Die Rache ji
ještě zdokonalují. Performeři spolu přicházejí do kontaktu jen tu a tam a v momentech, kdy je úplné
ticho, je každé zašustění látky nečekaným a překvapivým prvkem. Většina inscenace se odehrává v
tichu, slyšet je ale i sypání mouky i křupání, které zní, když po ní aktéři chodí nebo přetahují pluh.
Ve světě Die Rache se svébytným plynutím času každá, jindy nepostřehnutelná součást pohybu
proměňuje na napínavý detail. Handa Gote v jejich pojetí westernu nejde o příběh ani postavy,
nepotřebují okázalé přestřelky ani honičky po prérii. Mimoděk říkají, že hory člověka přežijí. Jejich
majestát i hrůzostrašnost nikdy nepokoří ani zemědělstvím, ani žádnou jinou činností.

Marcela Magdová: (Ne)snesitelně dlouhá pomsta
Taneční zóna, 10.4. 2017 / recenze inscenace Die Rache
http://tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/706-ne-snesitelne-dlouha-pomsta
Skupina Handa Gote svého diváka ráda znejisťuje a provokuje. Každým dalším projektem potvrzuje a
zároveň vyvrací dosavadní scénické postupy a v nové inscenaci s úderným názvem Die Rache, která
měla premiéru v holešovickém Studiu Alta, napíná strunu divácké pozornosti až na samotnou mez
snesitelnosti.
Handa Gote většinou experimentují se starými přenosovými technologiemi – mechanickým
gramofonem, projektorem se skleněnými negativy a množstvím důmyslných readymade objektů,
které nesou zároveň punc nostalgie, ale i úsměvné řemeslnické zručnosti. V jejich inscenacích se
neobjevují tradiční herecké prostředky, herci nejednají, nýbrž jaksi bytostně existují na jevišti a
vykonávají předem domluvené činnosti. Pokud je zrovna nezdobí nějaká ručně vytvořená maska, mají
strnulý výraz ve tváři, jakoby snad ani nešlo o živé tvory. Zdá se, že právě průzkum hereckých
možností či přesněji řečeno odosobněného ničím nemotivovaného jednání podnítil vznik nové
inscenace Die Rache.
Pomsta, jak zní český překlad původního názvu, je zatím nejkoncentrovanějším tvarem co do
atmosféry i stylové čistoty, co Handa Gote doposud vytvořili. Čtveřice aktérů (dvě ženy a dva muži)
úspornými mnohdy až sošnými gesty s minimálním pohybem a beze slov předvede zločin a následnou
mstu. Handa Gote zbytečně nezatěžují motivací mladé dívky, která zkrátka jde, zvedne ze země
lopatu a náznakem jí udeří naproti ní stojícího muže do hlavy. Stejně tak je zbytečné spekulovat, zdali mladá vražednice zprovodila ze světa svého manžela nebo milence či zvažovat druh pokrevního
vztahu mezi mrtvým a po pomstě lačnící starší ženou. Handa Gote zde pracují s archetypy, základními
lidskými pudy i animálností. Hluboce zakořeněné motivy se v jejich tvorbě pochopitelně neobjevují
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poprvé, nejvýrazněji je tematizovala inscenace Erben: Sny, inspirovaná krátkým textem K. J. Erbena.
Právě na ní v jistém duchu navazuje Die Rache. Podle tvůrců má jít o psychedelický western z českoněmeckého pomezí.
Scéna je po celou dobu ponořena do přítmí, z něhož tu a tam vystupují detaily – sepjaté ruce mladé
ženy stojící nad mrtvolou, dvě topůrka symbolizující bodnou zbraň, které drží naproti sobě stojící
ženy – sokyně, nebo modlitební knížka, jež slouží jako úkryt cenných bankovek. Napětí se i přes
hodně rozvláčné tempo daří obdivuhodně dobře udržet. Zásluhu na tom má i zlověstný zvuk kvílícího
větru, nahraný na gramofonové desce, kterou ovládá muž představující oběť. Přitom jedinou
dramatickou situací, kterou nám Handa Gote během hodiny předloží, je vražda a její pomsta. Spíš než
k westernu odkazují kostýmy, náznaková scénografie (čtyři štokrlata, špalek na dříví) i několik
použitých rekvizit k vesnickým dramatům z konce 19. století, jen s tím rozdílem, že ty mají daleko
složitější zápletku. Dějiště – česko-německé pomezí zpřítomňují hudební vstupy pěvce s citerou, který
svojsky a pochopitelně v řádu ironie v němčině interpretuje (českou lidovou) píseň Na krásné Šumavě
a lyrický popěvek Tolik hvězd na nebi svítí.
Inscenace Die Rache vyžaduje od diváků mnohem větší koncentraci, než na kterou jsou při běžném
sledování divadla zvyklí, a na kterou jsou možná ochotní přistoupit. Pokud tak učiní, zakusí společně s
Handa Gote zcela jiné plynutí času a zahlédnou drobnosti, které by jinak zůstaly bez povšimnutí, což
jim může přinést na závěr očistný zážitek.

Dominik Melichar: Pomsta divadlu
Divadelní noviny, 11.4. 2017 / recenze inscenace Die Rache
http://www.divadelni-noviny.cz/pomsta-divadlu
Psychedelický western z česko-německého pomezí – tak pojmenovali žánr svého nového počinu Die
Rache experimentátoři spolku Handa Gote research & development. Die Rache znamená v němčině
pomsta a právě tu se rozhodli tvůrci zkoumat. Pomstu jako univerzum nezávislé na historickém,
národním ani věcném kontextu. Pomstu jako atavismus animální podstaty člověka. Pomstu, kterou
když nekonáme, chceme se jí aspoň kochat. Milujeme ty příběhy.
Procházka, Mäkelä, Švábová, Kalivodová, Smolík, Housková, Dörner, Hybler, Svatoš, Skála, Kropáček –
to jsou ti, kteří na zkoumání fenoménu odplaty pracovali. Záměrně destruovali obvyklé divadelní
vyprávění na základní schéma. Jako zdroj si vzali tradiční syžet, v němž figuruje láska, peníze, vražda a
odplata. Výrazným projevem redukce je pak naprostá absence dialogů – v představení vyjma dvou
pěveckých výstupů nezazní ani hláska. Ty ale zároveň obnažují podstatu zkoumaného jevu v mnohem
jasnějších konturách. Za pomyslným horizontem ale už dávno není nic o pomstě, zato je tu mnoho o
divadle.
Podle programu se tedy příběh odehrává na česko-německém pohraničí, v šumavských lesích. Tahle
informace má spíše estetickou povahu, pro to, co se na jevišti odehraje, je naprosto bezpředmětná.
Stejně tak to bude fungovat v paneláku na jižáku nebo v slaměné chatrči na pláži v Karibiku. Přichází
jakýsi minnesänger (Tomáš Procházka), nekonečně dlouho se vleče na sněžnicích, složí pár kousků
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dřeva a začne pět za doprovodu citery ódu na Šumavu. Záhy se bez jakékoli motivace uskuteční
vražda. Pak už vše metodicky směřuje k odplatě, během níž se původní pohnutky částečně odkrývají.
Na scéně se objeví bankovka zjevně nevyčíslitelné hodnoty, puška, jed. Veronika Švábová v roli jedné
ze dvou žen zopakuje produktivní extrémně zpomalenou scénu výstřelu (podobně viz ve starším
kousku Mission). Vnější nesmyslnost odplaty, pro nezaujatého pozorovatele je vlastně každý takový
čin nepochopitelný, i když vzrušující a lákavý, končí v absurditě. Tu završuje opět „minnesängerův“
zpěv. Wald Legende, dalo by se říci, je u konce.
Veškeré jednání probíhá ve zdrcující pomalosti. Jednotlivé úkony jako by vycházely z metodické
příručky, jak se pomstít. Žádný pohyb tu není navíc. Nechybí ani pro Handa Gote tradiční
alchymistické míchání různých substancí a tekutin. Tentokrát ovšem bez evidentního vizuálního
efektu, jde pouze o jed. Na scéně ale naprosto chybí loutky či jakákoli audiovizuální technika, která se
už pomalu pro inscenace souboru stala normou. Tradičně vynikající hudební složka inscenací souboru
však ani tentokrát nechybí. Horror vacui neutichajícího větru dodávalo baladě tísnivou atmosféru. V
duchu divadla Nó, jehož inspiraci sami tvůrci přiznávají, hrají všichni v maskách, byť žádné nemají. V
maskách svých obličejů. Zcela bez grimas, bez hnutí brvou.
Tento experiment nutí k mnoha otázkám. Paradoxně ale žádná nesměřuje k motivu inscenace, k
pomstě jako námětu diskusí. Veškerým odstrojováním divadelnosti a vykosťováním příběhu se
podařilo téma odsunout na druhou kolej a zůstaly otázky zas a jenom po divadelnosti. A tak je to
vlastně u Handa Gote skoro pokaždé. Jako by veškeré náměty sloužily jen jako záminka pro další krok
v destrukci toho, co lze považovat ještě za divadlo. Pořád je to ještě vzrušující, ale zřejmě to není
nevyčerpatelné.

Eva Smolíková: Pomsta nebo groteska?
Taneční magazín, 9.5. 2017 / recenze inscenace Die Rache
https://www.tanecnimagazin.cz/2017/05/09/pomsta-nebo-groteska/
Handa Gote, svérázní tvůrci na poli alternativního divadla, přináší na jeviště pomstu. Jak vypadá?
„Když se chceš pomstít, vykopej dva hroby.“ – Konfucius
21. dubna uvedlo Studio Alta inscenaci Die Rache (Pomsta). Skupina Handa Gote (nezvyklý název
tohoto uskupení snad údajně pochází z japonštiny) přinesla divákům western z česko-německého
pomezí. Protože jde o vraždu, pomstu, nedlouhé představení bylo hráno v příšeří, což dodávalo
některým momentům až strašidelný nádech, ostatně pro seskupení Handa Gote dosti typické,
protože se rádi pohybují na „pomezí strašného a komického“. Stejně tak jako ve filmu „Tenkrát na
západě“, kde se určité scény táhly nekonečn￼ě ￼ dlouho, i zde jsou okamžiky, které se zdají být
věčností.
Začátek hry poměrně zaujme: Do tmy se pomalu, velmi pomalu šourá postava v dobovém oblečení,
doslova vidíme oblast Šumavy a pohraničí. Svítí si lucernou a posvítí si i na diváky, zazpívá si
písničku, poměrně skvěle. Po dlouhé, dlouhé době žena bere lopatu a jistého muže zabije. Důvod
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neznámý. Pečlivě zahrabává tělo a celá atmosféra je dosti tíživá. Hudba je v tomto okamžiku
skřípající a sténající. Jako vítr v Pošumaví. Tmavá, ponurá, děsivá atmosféra.
Posud se hra jeví jako napínavá a divák netrpělivě čeká, co bude dál.
Další žena na jevišti opět nekonečně dlouho táhne nebohé tělo z místa činu, pečlivě ho omývá, snad i
důstojně pohřbívá. Nebožtík ovšem vstává, bere si klobouk a svléká se do spodního prádla.
Proč? Vyrazil si snad z hrobu na vycházku? Ještě několikrát během hry tento proces zopakuje.
Obléká se a vysvléká, z naprosto neznámých příčin. Je mu snad po smrti trochu
přespříliš teplo? Vytápí se snad v záhrobí nad míru? Jediná příjemná věc je v této chvíli hu dební
doprovod. Diváci se lehce vrtí a jejich výrazy hovoří o jistých pochybách….
Hra tady nemá spád, ani hlubší myšlenku. Není co sledovat, není o čem přemýšlet. Ke konci hry jedna
z žen zastřelí tu druhou a poté i sebe. Budiž. Ale výstřel mrtvého na posledního přeživšího už dělá
z dramatu trošku frašku. Diváci celkem rozpačitě tleskají. Co si myslet?
Budu-li hodnotit tuto hru očima vážného ‚recenzisty‘, potom budu pokračovat asi takto:
Handa Gote se pokusili ztvárnit pomstu, což zpočátku budilo zájem a zvědavost diváka. Naneštěstí tu
nebyla žádná linie příběhu, takže divák se neměl o co opřít, aby postavám porozuměl, z názvu
vyplývající příběh o pomstě není nijak propracován. Podíváme-li se na inscenaci pouze jako na
ztvárnění aktu pomsty a vraždy, pak bych očekávala více rozehrát právě to drama, které se odehrává
v takovýto kritický životní okamžik uvnitř člověka. Nepochopitelné okamžiky oblékání se a svlékání
se a závěrečný výstřel již zavražděného, který bez jakékoliv příčiny zastřelí postavu nehrající
v dramatu doposud žádnou roli, jsou rušivé a srazily tuto inscenaci s dobrým a poutavým začátkem
do kategorie druhořadých až velmi špatných her.
Ovšem, podívám-li se na tuto hru očima současného diváka, proč ne? Handa Gote se opět pohybuje
mezi komickým a strašidelným, což jejich záměru odpovídá. Vnímáme-li „Die Rache“ jako hru na
rozhraní parodie na všechny svlékání a oblékání, které v dnešní době neodmyslitelně patří do všech
inscenací, ať už se tam hodí či ne, parodii na western „Tenkrát na západě“, kde všechno trvalo
věčnost, parodii na všechny krvelačné hry, potom musíme uznat, že jejich „Die Rache“ je opravdu
geniální věc na současné scéně a člověk se musí v duchu smát i kdyby nechtěl. A možná právě tohle
je ten pravý záměr tvůrců Handa Gote.

Michal Stein: Za kulisy před premiérou
Taneční magazín, 18.5. 2017 / recenze projektu RespondART
https://www.tanecnimagazin.cz/2017/05/18/za-kulisy-pred-premierou/
Taneční magazín se druhý květnový víkend vypravil na festival RespondART do pražského divadelního
studia ALTA. Jak si vedlo oblíbené duo „Ufftenživot“?
RespondART zajímavý celoroční projekt, který kouká nejen přes rameno, ale doslova do tvůrčí
kuchyně divadelníků pokračoval druhý květnový víkend v pražském holešovickém studiu ALTA. První
den tam patřil německému projektu „Chipping“ režisérky a choreografky Anny Konjetzké. Jak jsme se
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dočetli, byl o vztahu těla a měnícího prostoru. Aktivně jsme se zúčastnili druhého dne představení
v podání (již našem magazínu dostatečně populární) dvojice Sára Arnsteinová – Jiří Šimek. Jinak jsou
v divadelním světě všeobecně známější pod originálním souborovým jménem „Ufftenživot“. Třetím
v pořadí květnových víkendových prezentací RespondARTu v ALTĚ byla dětská inscenace Cerena
Orana „Povídej“.
Populární divadelní pár „Ufftenživot“ uvedl inscenaci pod titulem „Keep Calm“. Je možná diskutabilní,
zda představení, které má dlouhé a nosné dialogy i monology v našem mateřském jazyce má mít
„světově“ anglický název? Ale budiž. Patří to k tradici tohoto minisouboru. Jejich příznivci to
očekávají, tak na tom v jádru není nic až tak zlého…
Bezprostředně před samotným začátkem nás tvůrci ujistili, že inscenaci stále berou jako ve stadiu
zrodu. Vznikala prý průběžně v Olomouci i na jihu Čech. A tím pádem, že ještě teprve hledají výsledný
tvar celého představení. Dlužno podotknout, že i přes takový úvod působil předvedený „Keep Calm“
vyzrále a téměř (až na opravdu malé výjimky) uceleně. A to, ačkoli má mít vlastní premiéru až 28. září
tohoto roku na scéně „Alfed ve dvoře“.
„Ufftenživot“ opět překvapil. Jsme od něj zvyklí, že umí interaktivně zatáhnout diváky do vlastního
představení. Že nachází stále novou a neokoukanou divadelní řeč. Že se snaží objevovat možnosti
netradičních sdělení. Že se snaží nacházet stále novější pohybovou mluvu.
Tentokrát se zbrusu nový divadelní tvar věnoval nejen moderní technice. A to prostřednictvím
prezentace části úvodu na notebooku hlavní představitelky, ale také zapojením diváků s mobilními
internetovými aplikacemi v druhé polovině „Keep Calmu“.
Až téměž nadužívání různorodých výrazových i inscenačních prostředků je vůbec hlavním rysem této
napadnuté divadelní hry. V pravém smyslu slova hry, neboť zde dochází i ke hře s divákem. A to hře
na té nejvyšší možné úrovni. Divák není zesměšňován, ani zahrnován nepatřičným množstvím
pseudofilosofických mouder.
Zbylo zde místo také na satiru. Sára Arnsteinová se v úvodní pasáži citlivě dotkla našeho pana
prezidenta. Stačila na to jediná fotografie a téměř holá věta: „Také jsem objímala stromy.“
K vrcholům inscenace patří stínové divadlo. Velice jednoduchými prostředky zde oba protagonisté
dosahují velkého účinku. A před závěrečnou finální scénou graduje představení rapovými
vystoupeními obou herců. Texty rapů, stejně jako celý scénář, jsou nápadité. Mají tolik potřebný
kontrapunkt i vtip v mužském a ženském vnímání světa.
„Keep calm“, i když nebyl ještě údajně plně inscenačně ukotven, patří k tomu nejlepšímu, co jsem od
dvojice „Ufftenživot“ viděl. V rámci RespondARTu následovala ještě beseda po představení vedená
PhD. Alicí Koubovou. Moderátorka spíše technickým pojetím diskuse nezapřela, že je původně
vystudovanou matematičkou.
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Jana Bitterová: Chipping z pohledu choreografky
Taneční aktuality, 19.5. 2017 / recenze inscenace Chipping
http://www.tanecniaktuality.cz/chipping-z-pohledu-choreografky/
V rámci celoročního projektu RespondART ve Studiu Alta hostoval umělecký tým z Německa
s představením Chipping. Dílo zapadalo do dramaturgie projektu, který přináší divákům české
a zahraniční produkce se společensky angažovanou tematikou, po nichž následují diskuse výborně
moderované Alicí Koubovou. Chipping se dotýká vztahu jedince a prostředí, jejich vzájemného
ovlivňování, hierarchie, možností přizpůsobení či ztráty kontroly.
Zatímco Sahra Huby s neupadajícím interpretačním nasazením tančila hodinové sólo vytvořené
choreografkou Annou Konjetzky, technici Timm Burkhardt a Anton Lukas skryti za publikem
koncentrovaně vypouštěli světlo z projektoru a kontrolovali pohybující se scénu. Vše se dělo za
doprovodu elektronické kompozice zvuků Brendana Doughertyho, což byla jediná fixní předem
nahraná složka díla.
Linka představení byla vystavěna na faktu, že prostředí (tvořené pěti obrovskými dřevěnými bednami
a projekcí) nezůstalo statické, ale naopak se neustále měnilo. Tanečnice se objevovala v pohybujícím
se proudu světla vypouštěném z projektoru, který byl jediným zdrojem osvětlení.
Jako plaché zvíře, které se zmateně snaží porozumět či snad se vyhnout světlu, provádí genderově
neutrálně působící tělo v džínách a kapuci těkavé pohyby, sekvence třesů. Postava hledá vhodnou
tělesnou reakci na prostředí. Avšak jakmile se zdá, že skrz použití variovaných repetitivních pohybů
najde vhodný motiv, prostředí se opět změní. Dřevěné kvádry se posouvají, nejprve jen o pár
centimetrů, poté křižují celou scénu. K tomu se neustále proměňuje i světlo vytvářející obrazy
abstraktních hranatých tvarů a linek a občas konkrétnější odkazy na kvádry domů moderního
velkoměsta. Postava s charakterem zprvu plachým je dynamickým prostředím postupně vybičována
až k agresivním reakcím se snahou převzít kontrolu, stát se hrdinou světa, vykřikovat vítězná hesla.
Avšak její hlas zůstává němý. Promlouvá tělem, směsicí gest, napětím mezi chtěním se vyjádřit a
vyčerpáním z okolních nepředvídatelných podmínek. Vnímáme umlčený hlas a znovu a znovu se
regenerující energii těla, které přeskakuje dřevěné kvádry, opakovaně z nich sklouzává k zemi, avšak
opět se vzmůže k akci. Až postava zůstane na zemi polomrtvá, posouvaná jako kus hadru. Ovšem pak
znovu oživne a v několika málo momentech dokonce úspěšně harmonizuje svůj pohyb s posuny
kvádrů, a projednou je snad dokonce kontroluje. Tělo je formované prostředím, a to nejen v přímé
interakci, ale i ve chvílích, kdy se mobilní scéna zastaví. Postava nese otisk prostředí a nadále setrvává
ve zformovaném pohybovém vzorci.
Ale je to potřeba? Je to nutnost, anebo pouze volba jedince? To byla jedna ze zajímavých otázek,
která vyvstala z diskuse po představení. Zatímco někteří diváci při sledování prožívali drama konfliktu
jedince s urbanistickým prostředím a vnímali depresi z marných pokusů souznění, jiní spíše postřehli
fakt, že prostředí je nevlídné jenom kvůli chování tanečnice, nikoli ze své podstaty. Interpretka s
bravurností klauna přehnaně reagovala na vlastně úplně neškodné, jen občas se měnící dřevěné
kvádry a světlo. Svým naprosto kontrolovaným pohybem byla schopna vzbudit iluzi, že ji světlo
utlačuje, a tak sama svým počínáním vytvořila drama.
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Možnost různých výkladů a oscilace mezi polohou velkého dramatu a komediálností byla jednou ze
sympatických charakteristik díla. Stejně tak jako pohybové řešení v dialogu se scénou a videoart.
Pohybový slovník zahrnoval široku škálu napětí i úplného „release“ a množství izolovaných pohybů,
což (v kombinaci s volbou kostýmu a urbanistickými vizuály) místy odkazovalo až ke streetovým
tanečním stylům. Spolu s obdivuhodnou interpretační dovedností Sahry Huby přivezl tým Anny
Konjetzky do Prahy jedinečný zážitek.

Ian Biscoe: Visual artist´s review
Taneční aktuality, 19.5. 2017 / recenze inscenace Chipping
http://www.tanecniaktuality.cz/en/chipping-visual-artists-review/
Investigating what it is to be confused and consumed by a dense urban landscape, this 2014 work by
Munich based choreographer Anna Konjetzky made its Czech debut in Studio ALTA this evening.
Chipping employs a dynamic stage set, physically, dramatically, emotionally... in which our soloist
runs the gamut of emotions from curious to confused, at ease to driven, and finally subverted to the
greater forces or their world, our world.
Through a series of motor drives, pulleys and cables that laterally cross the stage, four wooden
structures – resembling gymnast's vaulting boxes – glide, judder and sweep to reshape the set which
our single androgynous and hooded inhabitant must navigate.
Chipping is driven by a soundtrack of glitches, rhythmic pulsations and heavy beats, changing in
volume and intensity, briefly falling to silence about two-thirds through the performance, giving our
dancer a brief moment of respite before she is turned by the machine, entering the beat of the city,
emerging from the crash, a technically digested life form of the environment, the movements
converted to a more rigorous, precise and digital form yet maintaining the low frequency vibration in
movement that anchors almost the entire human movement.
Though the audience observes only one performer – the agile and unstoppable Sahra Huby – there
are in fact two more performers (Timm Burkhardt and Anton Lukas) actively participating in the
piece, yet their presence is confined to the gods of the theatre, unnoticed by the audience who
assume them only to be the technicians necessary for the operation of a production which employs a
wider range of technologies. The sole source of light for the performance is a single projector, it
produces a digital light aesthetic which is in keeping with the sometimes dystopian nature of the
work. It is also used to play digital patterns and distorted facades of urban landscapes across the set,
not in the form of precision mapping to individual structural elements but as a broad spectrum that
encompasses all.
Control of much of the technical dynamics in the performance is manual and a performatively
collaborative act with our dancer. Every small movement of each of the sliding boxes that harass,
steer, intimidate and cajole our avatar, here, alone on the stage, is the result of momentary finger
touches to control the motors that modify the landscape. Most of the projected lighting effects are
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rendered in real time and often the result of input to a touchpad. There is a hidden dialogue between
our technicians and the dancer, one that is the result of a dynamically changing landscape, of
physical motion and sweeping, isolating beams.
That the set is installed in a variety of theatre environments dictates the need for rehearsals at each
venue between the three performers, to calibrate and coordinate their actions in each new setting.
The fact that much of this semiotic choreography is unknown to the audience does not detract from
the dynamism that this interaction surely brings to each new performance of Chipping.
The performance draws to a close with a ballet of urban elements manipulating and migrating our
inhabitant in a near-death submissive body language to the edge of the space. Our figure
momentarily rises to the peak of the set for the climax but it appears more the final realisation of
consumption than it does a moment of conquering the environment.

Jana Bitterová: Porta Llave, A Solo For Mr. Folk – Tajemství Davida Zambrana
Taneční aktuality, 17.6. 2017 / recenze inscenací Davida Zambrana
http://www.tanecniaktuality.cz/porta-llave-a-solo-for-mr-folk-tajemstvi-davida-zambrana/
Začátek června 2017 vyhlásilo Studio Alta jako období s umělcem věhlasného jména, venezuelského
původu a často skloňovaného v evropských centrech současného tance: David Zambrano vede v
Praze workshop a sám se několikrát objeví na jevišti. Nutno podotknout, že v Altě není poprvé a
tento rok se zde prvně představil 9. června v roli choreografa i interpreta v díle Porta Llave a jako
režisér inscenace A Solo For Mr. Folk.
Modré nadělení
Dveře se otevřou a dva performeři (Florian Vuille a David Zambrano) připraveni k akci okamžitě
vzbudí úsměv obecenstva. Vybaveni světle modrými kombinézami a ten známější z nich
extravagantním dvojcípým bělavým vousem se vydávají vstříc publiku. Klasická hudba hraje a oni
provádějí všemožné variace s důrazem na kontakt chodidel s podlahou. S originálním nepravidelným
rytmickým členěním pohybu, které zaujímá během celého představení, tanečníci hlasitě podupávají a
skáčou. Když po dostatečně dlouhé době ustanoví pevné spojení pohybu nohou a zvuku, provedou
několik vazeb překvapivě naprosto neslyšně.
Dráhy pohybu jsou limitovány do nepravidelného obvodu černé fólie, která pokrývá střed jeviště. Je
jasné, že tato zvláštní scénografie bude mít svůj důvod. Ten je odkryt ve chvíli, kdy po skončení
prvních několika skladeb s pocitem lehké parodie klasického tance si performeři přinesou tuby barvy
a pěkně do hudby ji s velkou vážností vybraného směru dopadu vystřikují.
Performeři baví. Avšak nějak nepřekvapí, že následuje pasáž omatlávání chodidel a postupně celého
těla, včetně vousů, v modrém nadělení. Působí tak trochu jako dva klauni, u nichž si nejste jisti
taneční virtuozitou, kteří si však dokážou diváka získat, aby s nimi prožíval dobrodružství banálního
patlání barvy. A to i přesto, že i průběh poslední části představení se dá, jakmile postřehnete bílý
papír ve tvaru jednoduché krajiny připravený na zadní stěně, celkem s jistotou předvídat.
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Bavila jsem se až do konce, ale zároveň trochu kroutila hlavou: Čím to, že tento svéráz má tak slavné
jméno? Snažila jsem se (a ne poprvé) objevit onu tajemnou ingredienci jeho celosvětového
improvizátorského věhlasu anebo snad alespoň zahlédnout manifestaci využití jeho proslavené
techniky flying low. Odpověď na mé pátrání je pro mě však stále nejasná.
Nezdálo se, že by mi v tom David Zambrano chtěl svým výstupem nějak výrazněji pomoct a zřejmě
mu o to ani nešlo. Je zkrátka silnou osobností, která je na jevišti pro diváky. Jestli mají někteří z nich
stejně jako já potřebu hledat něco víc, srovnávat a očekávat, je slavné jméno spíše na škodu.
Pán z folklorních zdrojů
Druhou část večera tvořila premiéra sóla Milana Hericha v jeho vlastní choreografii a pod
Zambranovým režisérským dohledem. Na rozdíl od předešlého výstupu strukturované improvizace
působilo A Solo For Mr. Folk jako pevně uchopený a velmi promyšlený materiál.
Milan Herich evidentně čerpá z pohybového slovníku slovenského folkloru, jehož briskní kroky
bravurně ovládá. Lidový tanec dekonstruuje na jednotlivé elementy a posouvá je dále, do svébytné
současné výpovědi. V choreografii se kombinují tempa maximální rychlosti s úplným zpomalením,
stejně tak jako víření celého těla v prostoru se stáhnutím pozornosti na detail (například pohyb
prsteníčku).
V dramaturgii inscenace hrají důležitou roli jednoduché rekvizity: dřevěný stůl, stolička a černé boty.
Další předměty přibývají po skončení proudů pohybů, kdy se performer objevuje s kbelíčky medu a
modrého peří. Se zapojením diváků a notnou dávkou humoru probíhá fascinující transformace
tanečníka v mystického opeřeného boha anebo možná superstar v drahém hávu. Na vyvýšeném
piedestalu v soustředěném pomalém tempu vzdává Milan Herich závěrečný hold gestům folklorního
tance či s nadsázkou poukazuje na jejich možnou teatrálnost.
Performer zval divákovu pozornost, aby putovala od obdivu interpretační zdatnosti dále a rozpustila
se spolu s medem kapajícího z jeho upoceného těla ve světě imaginace. Představení ve Studiu Alta
poskytlo nejen dostatečně vysokou teplotu pro rozpuštění medu, ale také příjemně hřejivý zážitek
pro divákovu duši.

Lucie Břinková: Ni Omnibus a LEGOrytmus – Francouzská poetika versus česká spartakiáda
Taneční aktuality, 8.9. 2017 / recenze inscenace LEGOrytmus
http://www.tanecniaktuality.cz/ni-omnibus-a-legorytmus-francouzska-poetika-versus-ceskaspartakiada/
(…)
Další produkcí, která z Letní Letné stojí za zmínku, je francouzsko-česká koprodukce (kolektivu) tYhle
a Studia ALTA s názvem LEGOrytmus. Je připomenutím totalitního režimu, a tak jsou v představení
patrné fenomény jako spartakiáda, aerobic, ukazují se i danou dobou ovlivněné vztahy. Cvičenci
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oděni v červených trenýrkách a bílých tílkách nastupují vždy ladným během, sbíhají se do různých
obrazců, jsou vzpřímeni a drží si neměnný výraz. Jsou jako jeden muž.
Jakmile z reproduktorů zazní diskotéková hudba, nastává velká proměna: dochází k soubojům
kamarádů, kteří se vzájemně hecují. Rodí se i milostné vztahy (ne náhodou jsou nejsilnější ročníky
právě ty, kdy se konaly spartakiády). Velké geometrické obrazce tu slouží jako ochranný štít, podnos
nebo vývěsní tabule s nápisem.
Dílo působí groteskně, ale vůbec ne hloupě. Pohybové možnosti všech pěti protagonistů jsou nejen
vyrovnané, ale také na velmi vysoké úrovni. Hlavním nástrojem pro ztvárnění humoru je především
kvalitní pohyb, proto je LEGOrytmus přitažlivý od začátku až do konce. Letní Letná zkrátka nabídla
kvalitní program včetně open air představení, hraných zdarma pro širokou veřejnost na louce mezi
velkými cirkusovými stany.

Lucie Kocourková: Dvojí zastavení na 4 + 4 dnech v pohybu
Opera Plus, 13.10. 2017 / recenze inscenace Nothing Sad
https://operaplus.cz/dvoji-zastaveni-4-4-dnech-pohybu/
VerTeDance a inspirace sněhovou vločkou
V rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu se ve středu 11. října uskutečnila premiéra souboru VerTeDance.
Během letošního podzimu zvládají představit publiku čtyři nové tituly, což je produkčně možné jen
díky tomu, že jde o komorní projekty, v tomto případě o performanci pro trojici tanečníků. V režii
Petry Tejnorové se objevují jako interpreti i jako tvůrci Tereza Ondrová, Nathan Jardin a Matthew
Rogers.
Taneční hra, pohybové divadlo inspirované světem fyziky a chemie, to je Nothing Sad, přinášející
několik pozoruhodných momentů v práci s energií. Prvotní inspirace vychází dokonce z eseje
Johannese Keplera, od níž se tvůrci postupně dostali k obecnému pohledu na proměnlivost struktury
a energii pohybu. Vzniklá choreografie je navzdory chladnému obecnému tématu velmi osobní.
Přitom také zcela abstraktní, ačkoli mezi interprety vzniká nezpochybnitelný vztah. Působí
bezprostředně jako hra.
Úvodní i závěrečný obraz evokuje z celé choreografie nejvíc původní inspiraci, kterou tu ještě
můžeme rozeznávat, později jen tušit v pozadí. Tři tanečníci, kteří dostali zřejmě velkou volnost
v tom, kam tento společný pohybový výzkum vést, vytvářejí na začátku pomalu se proměňující, ale
soudržnou strukturu s jasným středem. Ve vzájemném držení za ruce se stávají jeden pro druhého
oporou a pomalu zkouší limity, přesuny těžiště do krajnosti, odstředivou sílu. Připomínají spíš
organickou strukturu než anorganickou hmotu, jako kdyby se vlnila a přelévala améba. Podobnost
prologu i závěru vytváří rámec celé hravé inscenaci, zajišťuje její soudržnost. To, co je zobrazeno, je
pak především hra s formou.
Interpreti se – vybaveni chrániči kloubů a údů – pouští do hry, která skutečně připomíná mnoho ze
sportovního zápolení, pracují se zpomalením pohybu a relativizací času, reagují na sebe, některé
pasáže jsou z principu téměř nekontaktní a energii si předávají jen volně, myšleným a neviditelným
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impulzem. Jejich hravost se přenáší na diváky, dynamika roste a zase se uklidňuje, jako v pulzujícím
organismu. Živé tělo tanečníka je koneckonců předurčeno k dalšímu a dalšímu ztvárňování forem
života, nemá být nástrojem matematicky chladným. Těla v neustálé tenzi zanechávají stopy na
papírovém povrchu scény, který stoupá až přes celý horizont. Stopy zůstávají, struktury se mění.
Soustředění střídá uvolnění a kompozice je sice volná, ale ne do té míry, aby se propadla v anarchii. I
když jde spíš o jeden jediný obraz, výjev, dojem, se kterým se umělci svěřují svým divákům.
Většina pohybů je úsečná, ostrá, ale ke konci přichází i zjemnění a vláčnost, třeba v pohybech paží
Terezy Ondrové. Také hudba se přizpůsobuje náladě představení, jako obvykle jde spíš o zvukovou
krajinu, která je organickou součástí představení. Nezanechá v paměti motivy nebo vzpomínky na
zvuk nástrojů, ale dojem souznění. Nothing Sad je hrou s pohybem, která uspokojí diváka naladěného
na proměnlivost dynamiky pohybu a schopného vnímat čistý pocit, nikoli hledat význam. Protože i
když byly motivace intelektuální, výsledek je čistě emoční a analýze se vzpírá. V konkurenci
s inscenacemi tanečního a fyzického divadla, jejichž autoři se v současnosti čím dál víc zabývají
společenskými a aktuálními tématy, zůstane tato éterická hříčka zřejmě v pozadí a jako publikum
přitáhne opět především tanečníky.
(…)

Daniela Machová: Nothing Sad – O pomíjivosti pomíjivě
Taneční aktuality, 15.10. 2017 / recenze inscenace Nothing Sad
http://www.tanecniaktuality.cz/nothing-sad-o-pomijivosti-pomijive/
VerTeDance tento podzim nezahálí. V polovině září se konala premiéra Heroin West, kde tančila
Veronika Knytlová a autorsky se na představení podílela Halka Třešňáková. O necelý měsíc později
bylo ve Studiu Alta uvedeno v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu dílo Nothing Sad v režii Petry
Tejnorové, v němž účinkuje Tereza Ondrová, Nathan Jardin a Matthew Rogers. Aby toho nebylo
málo, na konec října chystá soubor ukázku work in progress opět z rukou Petry Tejnorové
s aktivizačním názvem Pojďme na tanec!. Nabízí se však otázka, zda v tomto případě kvantita
vyprodukovaných inscenací za tak krátkou dobu nepřebije jejich kvalitu.
Autorský tým v anotaci k inscenaci odkazuje na esej O šestiúhelné sněhové vločce, kterou napsal
astronom Johannes Kepler jako novoroční pozdrav svému mecenáši s trefným podtitulem „poučné
čtení o ničem“. Stejně jako sněhová vločka je i tanec a pohyb prchlivý. Před vteřinou tu byl a už není.
Umělci jako by chtěli s tímto faktem bojovat a bořit daná očekávání. Inscenaci tak plní zajímavými
paradoxy. Pomíjivé stopy tanečníků jsou nekompromisně a trvale zaznamenávány do vlnitého
kartonu, který pokrývá celou plochu jeviště a zadního prospektu.
Tématem Nothing Sad je ale také dotyk a strach z něj. V jednu chvíli se tanečníci intenzivně drží za
ruce a přelévají se jako jedna hmota, aby se pak před sebou navzájem ozbrojili různými chrániči
kolen, loktů, holení a ramen. Čekáte souboj a oni se odpuzují jako opačné póly magnetů, když pak
dojde k sotva znatelnému dotyku, ozve se „Au!“. Dělají všechno pro to, aby si vzájemně znemožnili
bezkontaktní průchod mezi hradbami ze svých těl, a když se to přeci jen podaří, uznale gestikulují a
pokyvují.
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Nothing Sad je uvedeno jako taneční hra. Hra s pestrým a rychle se měnícím pohybovým základem, v
němž se vzdáleně mihotají i inspirace různými tanečními styly, street dance nevyjímaje. Tanečníci své
tělo v rozličných pohybových kličkách dokonale ovládají. Do akce vstupují s proměnlivou energií.
Pohyb velmi často vzniká a odeznívá bez zjevných příčin. Jako by interpreti byli poháněni nějakým
neviditelným, náhlým impulzem. Jeho charakter je nejčitelnější v kombinaci se slovním doprovodem
ze záznamu, kdy si dodávají bojovnosti, sebedůvěry a vzájemně se provokuji. Jinak se většinou tváří
nezúčastněně, uzavřeni ve svých světech, bez výrazu. Možná právě kvůli tomu energie jako by
proudila jen kolem nich a nedostala se až k divákům. Ti jsou do hry vtaženi očním kontaktem až
v samotném závěru, kdy je interpreti prošpikovávají pohledy a přitom se stylizovaně vlní jako
v tanečním klubu.
Vztaženo k onomu námětu se sněhovou vločkou lze konstatovat, že z hlediska nápadů dílo tak trochu
připomíná sněhovou bouři. Co do kvality je ovšem nevyvážené. Zdá se, že nejvíce fungují scény, kdy
spolu tanečníci spolupracují nejaktivněji, ať už v přímém kontaktu či bez něj. Nejsilnější trumf vytasí
hned v úvodu, a to ve formě dlouhého balancování, kdy se trojice vzájemně zcela zvolna přetahuje.
Působí vyrovnaně, soustředěně, zpomaleně, jako na pomyslné houpačce s nohama ukotvenýma ve
společném středu, držíce se za předloktí. Když jeden klesá dolů, dva jdou nahoru. Tento leitmotiv
předchází samotnému dílu v podobě záběru z ptačí perspektivy, kdy jsou tanečníci promítáni ve
stejném seskupení ve zmenšené podobě na podlahu při vstupu do sálu. Poté se však vrhají do
nesouvislých, na sebe navršených scének, které většinou splývají svou nevýrazností a ve výsledku by
jich mohla být tak polovina. Zcela nedotaženě vyznívá závěr, kdy tanečníci opustí scénu, jako by si
řekli, že už toho bylo dost…
Nothing Sad chce promlouvat o pomíjivosti. Zdá se bohužel, že pomíjivé je i celé představení. Z hlavy
se vám snadno vytratí vše kromě úvodního obrazu. Je otázka, zda právě toto umělci zamýšleli. Dílo
prozatím působí spíše jako work in progress, které je třeba ještě prostříhat a doladit, aby dostálo
kvalit, na něž jsou diváci z předchozích inscenací VerTeDance zvyklí. Doufejme, že se tak ještě stane.

Lucie Kocourková: Týden s tancem (46)
Opera Plus, 15.11. 2017 / recenze inscenace Ve jménu KAR
https://operaplus.cz/tyden-tancem-zaciname-ve-jmenu-kar-nechybi-aktuality-ze-sveta-tance-baletu/
Kar je nejen smuteční hostina, ale také námět nového projektu, který v sobotní premiéře uvedly ve
Studiu ALTA Markéta Jandová a Jitka Tůmová s běloruským hudebníkem Aliaksandrem Yasinskim.
„Je to představení o tématu smrti a situacích spojených s pohřby. Pohled, který má vybízet k novému
postoji,“ píší autorky mimo jiné v kratičkém úvodu k této performanci. Divák se ale nemusí bát, že na
něj dolehne smutek nebo vypjaté emoce. V tomto představení spíš vplouvá do jednoho rozsáhlého
výtvarného obrazu.
Téma samotné je rámováno skutečností, že současný člověk smrt vytěsnil ze svého života a neumí žít
s vědomím její existence, i když se jí nevyhne. Tváříme se, jako že není, a když přijde, jsme zaskočení
a ukřivdění, někdy nechápající, často bezradní, protože jsme ji neviděli přicházet. Není to samozřejmě
stejné ve všech zemích, prožitek rituálů doprovázejících smrt je dosud silný tam, kde je silnější
Adresa Studia ALTA:
U Výstaviště 21
170 00 Praha 7

Fakturační adresa: ALT@RT z.ú.
V Háji 32, 170 00 Praha 7
IČ: 27045919
Č. účtu: 2560726001/5500

STUDIO ALTA – NEUSTÁLE V POHYBU
www.studioalta.cz

náboženské cítění. Náš západní civilizační svět je však nesporně ovládán kultem mládí, zdraví a
dokonalosti, a do něj konec a zmar jaksi nezapadá. Nevyhnutelnost je ale absolutní silou. Jak s tím
naložit v divadle? V projektu Ve jménu KAR, který je inspirovaný knihou známé socioložky Jiřiny
Šiklové Vyhoštěná smrt, vysloveně jemnocitně. Není se čeho bát – a to by vlastně bylo docela hezké
poselství takového tanečního divadla, že?
Markéta Jandová a Jitka Tůmová se na scéně objevují nejprve v nepříliš ženském oděvu, v žaketech.
Jitka se ve svém zřejmě cítí nepohodlně, Markéta si oblek navléká opačně, jako by se jím chtěla ne
odít, ale nechat obejmout. Toporné pohyby provází skřípání gumových podrážek neohrabaných bot,
jako kdyby se tanečnice snažily přímo zpodobit vnitřní pocit nepohodlí v situaci setkání se smrtí. Když
se však z obleku vynoří sklenky na sváteční tabuli a dívky odloží černou a zůstanou jen bílých košilích
a krátkých kalhotách, vše se začíná ustalovat a harmonizovat.
Kromě hudby. Aliaksandr Yasinski na scéně dotváří zvukovou kulisu hrou na akordeon, a spíš než
melodie z něj vyluzuje kakofonické disonance, jež bouří vzduchem a narušují zadumané výjevy, které
performerky rozehrávají. Spolu s nimi má důležitou úlohu i nízký bílý stůl, s nímž mohou pohybovat a
vykreslovat dráhy. Vše je podřízeno bílé barvě, která je historicky smrti a smutku blízká, dokonce
bližší než naše dnešní černá. Bílý ubrus, bílá vejce vařená natvrdo, v nichž tedy žádný nový život už
nečeká, ale přece jsou jeho projevem. Ale stále bílá, bílá, všudypřítomná bílá. Jen uvadlé květiny ve
váze jsou z tohoto světa.
Inscenace je chození po špičkách kolem rituálu. Přesný obraz odstupu, který k tomuto tématu máme.
Obavy z emocí, ať už jsou jakékoli. Zoufat si zakázáno, smát se nedovoleno. Vznášíme se
v abstraktním světě a pohybujeme se zlehka kolem nedotknutelného, co ještě včera bylo realitou.
Performerky vytvářejí především poetický obraz. I zapojení projekce, na níž se objeví další smuteční
hosté, působí jako lehce pohyblivá malba dotvářející neskutečnou atmosféru. Některé výjevy jsou až
surrealistické. Za neutuchající množství způsobů, jak se napájet bělostným mlékem, by se nemusel
stydět ani Švankmajer.
Jen neproměnlivá dynamika inscenace, která ale souzní s tématem tak, jak je prožíváme v našich
končinách, ukolébá diváka natolik, že nepostřehne, že nastal konec představení. Ačkoli je truchlení
rituál, inscenace není tak rozfázovaná, aby formu rituálu připomínala. Je pozoruhodně nedramatická,
vlastně nedivadelní. Může to však znamenat úmyslné konstatování stavu, kdy jsme se skutečně ocitli
bez rituálu, a tak jen prožíváme řady absurdních situací, které ani nám samotným mnohdy nedávají
smysl.

Nina Vangeli: Ve jménu KAR – Nejapné pocity smutečních hostí
Taneční aktuality, 16.11. 2017 / recenze inscenace Ve jménu KAR
http://www.tanecniaktuality.cz/ve-jmenu-kar-nejapne-pocity-smutecnich-hosti/
Markéta Jandová je nezařaditelný solitér naší současné taneční scény; vrozená melancholie ji sbližuje
s jiným solitérem naší scény – Janem Komárkem. Pro oba platí, že rubem každé melancholie je ironie.
Proto je její kar, tedy smuteční hostina, která měla právě premiéru v nabité Hale Alta, představením
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melancholicko-ironickým. Odehrálo se v náladě jaksi bytostně středoevropské, bytostně rakouskouherské (a ve fracích).
Samo tělo choreografie je vytvářeno ve (fyzicky) těsné taneční spolupráci s partnerkou na scéně
Jitkou Tůmovou. Pohybovému stylu se choreografka učila nejen v kontaktní improvizaci, ale dost i od
Chaplina. Tanečnice částečně popřely ve svém těle ženskost, oblékly si fraky, ale nestaly se proto
muži, zůstaly ambivalentními smutečními hosty, koupajícími se v trapných pocitech – neboť projevy
smutku nemají v naší kultuře oporu ve spolehlivém scénáři. Představení Ve jménu KAR bychom mohli
nazvat taneční etudou trapně smutných prožitků o pohřbu ve střední Evropě.
Jediným scénografickým objektem na čisté scéně je stůl s bílým ubrusem, již značně oschlou kyticí ve
váze a pohoštěním. Jandová jako eskamotér nad ním brzy po začátku z hlubin svého fraku vykouzlí
dvě vinné sklenky, snad mají přinést úlevu, a v závěru, zdá se, i přinesou.
Do scénického obrazu vstupuje i na scéně viditelný a hudebně přítomný tvůrce hudby a hráč na
akordeon Aliaksandr Yasinski; už svými bílými vlasy vyhovuje elegantnímu černobílému konceptu
výtvarnice kostýmů Kateřiny Jirmanové Soukupové. Střídání černé a bílé barvy akcentuje pohybové
detaily – třeba bílé ponožky k frakům a bytelným, lesklým pánským polobotkám přitahují pozornost k
práci nohou. Péče věnovaná detailu je ostatně pro celé představení charakteristická. Možná až
fetišistická.
Vždyť fetiše po mrtvých k pohřebním slavnostem také patří. Pohřební hosté v zastoupení dvou
tanečnic ztvárňují civilizační rozpaky nad faktem smrti a špatné vyrovnávání se pozůstalých a
účastníků pohřbů s moderní neexistencí jasného scénáře pohřebního obřadu či rituálu. Nejapné
fyzické pocity, které přepadají lidské bytosti tváří v tvář smrti blízkého, ruší pravost a ušlechtilost
zármutku, znemožňují dát smutku autentický a zároveň i socializovaný průchod. Tanečnice tyto – více
trapné než tragické – pocity přenášejí do svého tělesného, tanečního výrazu, vidíme, jak jejich těla
trpí, jak se po celé představení, celým tancem, snaží z nich vysvléknout. Srdcervoucí tóny akordeonu
nám napoví, kdybychom se v svých pocitech ztratili.
V rámci tohoto vysvlékání se z tělesné trapnosti tanečnice k sobě fyzicky utíkají; v těchto útěcích není
nic plačtivého, vše zůstává v čistě fyzické rovině. Tanečnice nám v těchto pohybových etudách také
sdělují, že ani ve chvílích smutku a smutečního souznění nevyvanou zcela antagonistické pocity mezi
dvěma blízkými lidmi, nezmizí jejich drobné hry dominance a submisivity. V tomto představení se
nelže. Závěr tanečně-rituálního představení vyzní nicméně jako rozhřešení. V diváckém dojmu však
přetrvává především čistý choreografický, scénografický a hudební koncept a bytostná, tichá ironická
melancholie Jandové.
(Přesvědčivé a uvěřitelné představení se zadrhne jen v neústrojném a zbytečném okamžiku
filmového promítání. Film v tomto fyzickém představení ruší styl, aniž rozhojňuje message.)
Post scriptum: Osudová tvář tanečnice Markéty Jandové ve mně evokuje vzpomínku na poezii
zapomenuté básnířky Irmy Geisslové.
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