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STUDIO ALTA – POPIS ORGANIZACE
Studio ALTA původně vzniklo v opuštěném skladu naproti pražskému Výstavišti a sloužilo jako
zkušebna pro tanečníky a divadelníky tvořící na nezávislé scéně, mimo kamenná divadla. Postupem
času se z iniciativy rezidenčních umělců zkušebna rozrostla o divadelní sál. Po dalším rozšíření v
únoru 2015 se Studio ALTA přeměnilo na polyfunkční kulturní centrum a tvůrčí hub s
všestranným využitím a bohatou programovou nabídkou. V roce 2020 vstoupilo Studio ALTA do
dvanácté sezony své existence.
Na jaře 2020 Studio ALTA opustilo holešovické prostory a zahájilo provoz v nových prostorách
v západním křídle Invalidovny, které získalo do výpůjčky od Národního památkového ústavu.
Vznikl zde jedinečný kulturně-komunitní prostor pro umělce všech oborů, neziskové organizace
i širokou veřejnost, rodiny s dětmi, lokální komunity či cizince přijíždějící do Prahy.
Studio ALTA dlouhodobě usiluje o propojení uměleckého světa se širší společností a o rozvoj
současného umění a občanské společnosti. Sloganem „Studio ALTA – neustále v pohybu“
vyjadřuje svou potřebu tvořit, být kreativním prostředím a reagovat na aktuální výzvy umění, kultury a
společnosti v českém i mezinárodním kontextu.
NAŠE VIZE A POSLÁNÍ
Provozovatelem Studia ALTA je ALT@RT, z.ú. Naším posláním je podpora nezávislé umělecké tvorby
a rozvoj občanské společnosti. Kulturu a umění vnímáme jako nástroj společenské změny, díky
kterému rozvíjíme v lidech kritické myšlení a hlubší chápání svobody a demokracie.
Cílem naší činnosti je hledání inovativních uměleckých výpovědí a propojení špičkových
profesionálních umělců, začínajících tvůrců, neziskového sektoru a nejširší veřejnosti, včetně
vyloučených sociálních skupin a na první pohled nesourodých komunit, které ovšem spojuje
společný hodnotový základ.
Poskytujeme prostor uměleckému výzkumu, bez kterého nemůže vzniknout hodnotné dílo. Dáváme
potřebnou důvěru experimentům, neuchopitelným aktivitám i omylům, bez kterých nelze najít
správnou cestu. Flexibilně reagujeme na dynamické změny ve společnosti a svoji činnost
realizujeme v komplexní síti našeho světa a rozmanité společnosti, před kterou se neuzavíráme do
bubliny. Zvláštní prostor věnujeme současným ekologickým výzvám a snažíme se vytvořit modelový
příklad maximálně ekologického provozu.
Prostřednictvím našich aktivit i rozsáhlé sítě pražských, českých i zahraničních partnerských
organizací vstupujeme do aktivního dialogu s veřejným i soukromým sektorem a hledáme inovativní
nástroje kulturní politiky. Neustále iniciujeme dialog, který vede k pochopení vzájemných potřeb,
důležitosti nezávislé kultury a k obecně prospěšné spolupráci.
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DRAMATURGIE STUDIA ALTA
Spektrum aktivit Studia ALTA je široké – těžištěm naší dramaturgie zůstává tanec, pohybové divadlo,
přesahové cross over divadelní projekty a performing arts, a to ve všech fázích uměleckého procesu
– od vzdělávání a poskytování zázemí a rezidencí, až po samotné veřejné prezentace, ať už work in
progress či „hotových“ děl.
V programu Studia ALTA dominují odvážná, inovativní díla, jejichž cílem je inspirovat k
angažovanosti, kreativitě, sdílení a konstruktivnímu dialogu s jinakostí, která je základem otevřené a
zdravé společnosti.
Kromě toho se plnohodnotnou součástí programu staly diskuse, přednášky, setkání, filmová
promítání, výstavy, hudební akce a nejrůznější komunitní a tvořivé aktivity pro široké cílové skupiny.
Tyto programy iniciujeme my, jiné profesionální organizace i jednotlivci z široké veřejnosti. V rámci
reagování na probíhající pandemii a aktuální opatření, se součástí programů staly také různé online
podoby programů (stream představení, video záznamy představení, online diskuse a workshopy
apod.).
Přestěhováním Studia ALTA do Invalidovny došlo k několika programově provozním úpravám.
Největší změnou je posunutí hlavní sezony určené pro širokou veřejnost, která je nyní v letních
měsících, a naopak útlum aktivit během zimy z důvodu obtížného vytápění prostor. V tomto
chladnějším období se činnost soustředí na rozvíjející aktivity zaměřené na uměleckou komunitu,
rezidence a výzkum. Divadelní sál je ve srovnání se sálem v Holešovicích menší, a proto se některá
prostorově náročnější představení původně uváděná v ALTĚ nyní uvádějí na spřátelených scénách
(Divadlo Ponec a další). Naopak prostory Invalidovny ještě více lákají k produkci malých formátů,
venkovních a site-specific představení a komunitních aktivit, které nyní Studio ALTA intenzivně
podporuje. Výsledkem je mimo jiného úplně nová dramaturgická linie performance art, která se
připravuje pro rok 2021.
MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Studio ALTA vychází z lokálních potřeb a specifik, avšak svoji činnost realizuje v mezinárodním
kontextu. Od roku 2015 je členem mezinárodní sítě nezávislých kulturně-společenských center
Trans Europe Halles a své aktivity díky četné účasti na světových festivalech a konferencích
neustále konfrontuje se zahraniční zkušeností – ať už osobně, anebo prostřednictvím online setkání.
V roce 2017 jsme se zúčastnili jako partnerská organizace projektu Living Realities podpořeného
programem Creative Europe. Udržení mezinárodního směřování včetně mezinárodního
spolufinancování aktivit je jedním z cílů pro následující roky.
Od roku 2019 jsme aktivně připravovali projekt s novými zahraničními partnery z Norska. Těmi se
staly Baerum Kulturhus (Sandvika, Norsko) a Black Box Theatre (Oslo, Norsko), kulturní domy
zaměřené na rozvoj performativního a tanečního umění, jejichž práce se v mnoha liniích protíná s
činností Studia ALTA. Společně jsme se ucházeli o podporu z mechanismů fondů EHP (Norské
fondy) a v říjnu 2020 jsme dostali oznámení, že tento projekt byl vybrán k podpoře. Od února
2021 do února 2023 budeme tedy moci intenzivně pracovat na této mezinárodní spolupráci, která
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přinese podporu vybraným českým umělcům a jejich dílům, jejich rozvoj v mezinárodním kontextu a
také přinese rozvoj jednotlivých zapojených organizací a jejich pracovníků. To vše bude probíhat
společně s pokračující kontinuální činností Studia ALTA a bude rozvíjet české umělecké prostředí v
oblastech divadla, tance a jiných performativních žánrů.
V roce 2020 jsme zahájili projekt Eco Moving House, jehož cílem je vybudování mobilní ekologické
scény ALTY. Na tomto projektu pracujeme s našimi partnery z Německa (ufaFabrik Berlin a
Technická univerzita v Berlíně). Cílem projektu je na základě zkušeností a projektových dokumentací
německých partnerů vybudovat model mobilní scény s důrazem na nejvyšší ekologické standardy
provozu. Součástí projektu je mentoring partnerů a poskytnutí know-how, ale i vzdělávací aktivity
směrem k týmu ALTY i k široké veřejnosti.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Lucia Kašiarová – Ředitelka ALT@RT, z.ú., umělecká ředitelka
Katarina Živanović – Výkonná ředitelka
Dramaturgie: Lucia Kašiarová, Ludmila Vacková, Šimon Pohořelý
Produkční tým: Ludmila Vacková, Lucie Fabišiková, Anežka Medová
PR tým: Tatiana Brederová, Simona Rybová, Darja Lukjanenko
Technicko-provozní tým: Martin Hamouz, Jan Hubač, Jiří Šmirk, Hynek Petrželka, Valtteri Alanen
Vstupenky: Klára Basjuk
Správní rada ALT@RT, z.ú: Petr Voříšek (předseda), Karolína Hejnová, Lukáš Benda, Klára Basjuk,
Štěpán Hejzlar, Tereza Ondrová.
PROPAGACE A CÍLOVÉ SKUPINY
I s ohledem na pandemii se těžištěm naší propagace stal online prostor a nástroje komunikace. I
přes krizi a nepříznivou situaci v kultuře náš web v roce 2020 navštívilo 40,000 uživatelů, na
Facebooku máme 10,000 fanoušků a na Instagramu 2,400.
Největší podíl návštěv na Facebooku již tradičně připadá na ženy ve věku 25-34 let (35 % fanoušků)
a ženy ve věku 35-44 let (19 % fanoušků). V nových prostorách Invalidovny si k nám cestu našly
široké skupiny umělců – výtvarníků, filmařů i hudebníků, ale i lokálních komunit, rodin a zájemců o
historii budovy. Díky tomu se nám daří ještě více prohlubovat propojování různých skupin a
motivovat je k mnohdy nečekaným spolupracím. Hlavními nástroji komunikace s veřejností jsou:

- Web www.studioalta.cz
- Sociální sítě – zejména Facebook (hlavní profil Studio ALTA a oborová skupina ALTA profi) a
-

Instagram, okrajově Twitter a Youtube
Newsletter se 730 odběrateli
Media relations
Propagace v oborových médiích – zejména Taneční aktuality, Opera plus, I-divadlo.cz
Outdoorová propagace v Karlíně
Programové tiskoviny
GoOut a další kulturní přehledy
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V roce 2020 jsme na základě výběrového řízení hl. m. Prahy získali zdarma CLV plochy v centru
Prahy. Vytvořili jsme pro tento účel vizuálně atraktivní kampaň s cílem zvýšení povědomí o novém
působišti ALTY v Invalidovně.
Dále se snažíme kontinuálně rozvíjet různé cílové skupiny, rozšiřovat je a prohlubovat osobní
kontakt s nimi. Propagačně propojujeme ALTU s fanoušky a cílovými skupinami spolubydlících
organizací, ambasadorů, rezidentů a NPÚ (viz kapitola Spolupracující organizace).
Úzce spolupracujeme s Klubem mladého diváka a místními ZŠ. Děti do 14 let mají na všechny
večerní programy ALTY vstup zdarma, čímž se snažíme podpořit kulturní vyžití mnohdy sociálně
izolovaných rodičů. Seniorům nabízíme vstup za 50 Kč a pravidelně oslovujeme pražské kluby
seniorů a univerzity třetího věku se speciálními nabídkami. Jazykově bezbariérové programy se staly
oblíbeným cílem expatů a cizinců žijících v Praze. Divákům s fyzickým či mentálním hendikepem
poskytujeme asistenci.
KONTAKT
ADRESA STUDIA ALTA:
Západní křídlo Invalidovny
Sokolovská 136/24
186 00 Praha 8-Karlín
FAKTURAČNÍ ADRESA:
(pouze pro účely fakturace a korespondence)
ALT@RT z.ú.
V Háji 32, Praha 7, 170 00
IČ: 27045919
Číslo účtu: 2560726001/5500
IBAN: CZ92 5500 0000 0025 6072 6001
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STUDIO ALTA V ROCE 2020 – NOVÉ PROSTORY A PANDEMIE
Studio ALTA stálo v roce 2020 hned před dvěma výzvami: stěhování z industriálního areálu
v Holešovicích do Invalidovny a pandemie koronaviru.
PROSTORY STUDIA ALTA V INVALIDOVNĚ
Koncem roku 2019 byl provozovatelům Studia ALTA zvýšen nájem za prostory v industriálním areálu,
a zároveň také oznámen termín jeho bourání, kterým je předběžně léto 2021. Tyto dva faktory a
s tím spojená nemožnost dlouhodobého plánování aktivit vedly vedení Studia ALTA k rozhodnutí
opustit tyto prostory na konci února 2020. Během března a dubna 2020 se Studio ALTA stěhovalo do
karlínské Invalidovny, kde získalo od Národního památkového ústavu do výpůjčky celé západní
křídlo. V těchto měsících zároveň probíhaly přípravy prostorů k zahájení provozu v květnu 2020.
Prostor západního křídla Invalidovny poskytuje zcela jiné možnosti využití než původní prostory
v Holešovicích. Těm se musela přizpůsobit naše činnost i aktivity pro veřejnost. Těžištěm sezony
jsou nyní letní měsíce, jelikož prostory Invalidovny nelze zcela efektivně vytápět. V zimních měsících
pořádáme pouze divadelní a taneční představení a jejich četnost je ve srovnání s letním provozem
nižší. Součet aktivit během celého roku ale přesto přesahuje původní plán.
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V západním křídle Invalidovny jsme vybudovali několik multifunkčních prostorů: jeden stálý
hrací sál (ALTA room), 3 místnosti, které slouží jako příležitostné sály pro nejrůznější akce pro
veřejnost, pop-up galerie či zkušebny, jeden stálý výstavní sál, komunitní místnost a zahradu
pro uvádění představení i další aktivity. V západním křídle Invalidovny využíváme pro umění a
divadlo opravdu každý metr – všechny místnosti jsou multifunkční, a to včetně chodby a zahrady, kde
rovněž pořádáme různé aktivity. Od roku 2019 navíc pracujeme na myšlence ekologického mobilního
divadla. Množství menších místností poskytujeme různým organizacím a jednotlivcům ke kontinuální
činnosti (viz Spolubydlící organizace).
Ve spolupráci s NPÚ oživujeme a otevíráme veřejnosti dlouhá desetiletí zanedbávanou kulturní
památku, kterou za několik let čeká rozsáhlá rekonstrukce. Spolupráci s tak významnou státní
institucí vnímáme jako unikátní prototyp možné a oboustranně přínosné spolupráce veřejného a
neziskového sektoru, která je v takovém rozsahu v českém kontextu prozatím zcela unikátní.
I po přestěhování nadále provozujeme jednu zkušebnu v původních prostorách v Holešovicích,
která odpovídá nárokům větších tanečních projektů.
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PANDEMIE A STUDIO ALTA
V roce 2020 jsme aktivně reagovali na celosvětové změny související s pandemií Covid 19,
které zasáhly všechny oblasti našich životů. Velice intenzivně jsme v této souvislosti vnímali nutnost
změny chápání významu umění jako takového.
Flexibilita, autenticita a kreativita, které jsou základními pilíři tvorby umělců v ALTĚ, se staly
východiskem i pro inovativní formáty online tvorby, které jsme v době karantény v ALTĚ iniciovali
a prohlubovali. Posílili jsme vzdělávání technického týmu v oblasti technologií online přenosů, ale i
komunikaci s umělci a jejich nasměrování tak, aby jednotlivé online výstupy nebyly pouhým
záznamem jejich tvorby, ale autentickým a svébytným online dílem, které z formátu videa vychází a
respektuje jeho danosti. Kromě streamů jsme rozvíjeli různé interaktivní online umělecké formáty
(přes Zoom), ale i online vzdělávací aktivity (streamy přednášek s možností klást otázky, online
workshopy apod.).
ALTA v Invalidovně navíc svým specifickým uspořádáním prostor nabízí možnost hraní pro malé
skupiny diváků, v exteriérech, případně lze diváky rozdělit do více menších skupin a nabídnout jim
několik programů současně. Tyto vlastnosti prostoru jsme naplno využili během částečného
lockdownu, kdy většina divadel nemohla uvádět svá díla pro veřejnost vůbec. V ALTĚ jsme
realizovali aktivity i pro 6 diváků. S příchodem zimy a kratších dní jsme začali pravidelně uvádět
zvukově-vizuální videoinstalace na fasádu západního křídla Invalidovny, které lze sledovat z ulice a
s ohledem na pandemii zcela bezpečně.
V roce 2021 budeme věnovat velkou část našich personálních, časových i finančních kapacit právě
vývoji a prohlubování našich online aktivit. Prostřednictvím naší budoucí činnosti se budeme i nadále
snažit motivovat umělce k tvorbě, podporou kreativního vývoje projektů ať už směrem k online verzi
nebo k samotnému procesu zkoušení a výzkumu, který povede k vytvoření finálních forem projektů a
jejich uvedení v dalších letech živě.
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STUDIO ALTA – SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Hlavním cílem Studia ALTA je neustálé propojování nejrůznějších umělců, neziskových organizací,
aktivistů, lokálních sdružení i neformálních skupin obyvatelů. Díky velkorysým prostorům západního
křídla Invalidovny a přilehlé zahrady se nám povedlo rozšířit a prohloubit síť partnerských organizací
a jednotlivců a poskytnout ještě větší prostor aktivitám, které souzní s našimi hodnotami a pomáhají
nám všestranně rozvíjet prostředí, v němž působíme.
Nejintenzivnější spolupráce probíhá s tzv. Ambasadory, tedy se skupinami nezávislých umělců
z oblasti současného tance a divadla, které se staly integrální součástí provozu i dramaturgie Studia
ALTA. Těmto skupinám ALTA poskytuje prostor pro kontinuální práci a umělecký výzkum – tedy
nezbytné zázemí, které nezávislým umělcům v České republice zcela schází.
Množství menších prostorů a ateliérů poskytujeme tzv. spolubydlícím organizacím, které vybíráme
na základě otevřené výzvy. Program a doprovodné aktivity již tradičně realizujeme s širokou sítí
dalších spolupracujících organizací.
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SPOLUBYDLÍCÍ ORGANIZACE
V západním křídle Invalidovny se nacházejí prostory, které využívají jednotlivci a organizace vybrané
na základě otevřené výzvy pro svou kontinuální činnost a jako ateliéry. V roce 2020 si u nás našlo
svůj domov 18 organizací a jednotlivců pracujících v oblasti umění, kultury či společenské
angažovanosti. Ty se zároveň podílejí částečně na dramaturgii Studia ALTA. Jedná se o tyto
organizace:

-

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA
3Kurátorky
cosa.cz, kulturní družstvo
Nezávislá cyklodílna Žalář
Ateliér Marie Gourdain a Lukáše Škorvánka
Michal Horáček - Hór Light Lab a Hór Gallery
Umělecká platforma Karavana, z.s.
Místní místním
Tlustá čára
Elephant Work Company
Ultrafun
tYhle
Ateliér Iniciativy pro Invalidovnu
Ateliér Jana Horálková
Ateliér Antonie Marie Nová
Tereza Nesnídalová ateliér
Anna Knoppová ateliér
Město přátelské k dětem, z.s.
Ateliér Tereza Nevzdalování
Ateliér Anna Knoppová

Spolubydlící organizace pro rok 2021 vybereme ze zaslaných přihlášek na jaře 2021.
AMBASADOŘI
Kolem Studia ALTA se pohybuje řada uměleckých uskupení, která postupně vznikají a zanikají.
Několik z nich projevilo schopnost kontinuální činnosti a my jsme se rozhodli podpořit jejich činnost.
Jako ambasadory pro léta 2020 a 2021 jsme vybrali skupiny Ufftenživot, tYhle, Terezu Ondrovou a
Petera Šavela. Ambasadoři reprezentují Studio ALTA v českém i mezinárodním kontextu, jsou s naší
organizací úzce propojení, včetně zapojení se do dramaturgie programu, výběru rezidentů atd. Tímto
krokem chceme mimo jiné zaplnit díru v grantovém systému, který podporuje kontinuální práci
takových menších subjektů a jednotlivců pouze formou podpory vzniku a realizací produkcí, tedy nutí
je každoročně produkovat nová díla a nereflektuje nutnost dovzdělávání, uměleckého výzkumu atd.,
které jsou nezbytnou podmínkou pro vznik nových produkcí. Ambasadoři v ALTĚ získávají toto cenné
zázemí a možnost celoroční pravidelné práce.
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DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Dlouhodobě se Studiem ALTA spolupracují na tvorbě programu: ME-SA, Dětské studio Altík, Taneční
studio Light, Ostružina, A studio Rubín, ProFitArt, CreWcollective, Tabula rasa, Pulsar, Chemické
divadlo, Divadlo utlačovaných, PIO, orchestr Berg, divadlo Tineola a mnoho dalších.
Samozřejmostí je úzká spolupráce s většinou organizací z oblasti současného tance (SE.S.TA, Nová
síť, Tanec Praha, Motus a další) a škol (HAMU, Duncan Center, KALD DAMU). Významnou
partnerskou organizací se stal i Národní památkový ústav, který nám nejen poskytuje prostory, ale
společně vytváříme různé programy pro veřejnost a komunikační strategie.
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STUDIO ALTA – DIVADLO A TANEC
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 a uváděl představení vybraná na základě open call. Průměrná návštěvnost činila 79,6 %.
PREMIÉRY
V roce 2020 jsme uvedli ve Studiu ALTA tyto premiéry:

-

Markéta Stránská a Jean Gaudin: …Or to Be
Štěpána Mancová: Árbakkinn
ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Momentum | NEVEŘEJNÁ PREMIÉRA
Taneční studio Light: Dva životy | PREMIÉRA ONLINE
tYhle, Lukáš Karásek: Obývací pokoj | PREMIÉRA ONLINE

SPOLUPRÁCE S FESTIVALY
V roce 2020 proběhlo ve Studiu ALTA několik festivalů – Malá inventura, Nultý bod, KoresponDance
Praha, Menteatrál a Lusófona. Festival Bazaar, jehož část se měla konat v ALTĚ, proběhl s ohledem
na protipandemická opatření online. Studio ALTA navíc produkovalo vlastní festival slovenského
performativního umění HYBAJ HOnline!
PROGRAMY PRO DĚTI
Nedílnou součástí dramaturgie Studia ALTA zůstávají představení a komunitní akce určené
dětskému divákovi. Nadále úzce spolupracujeme s Lenkou Tretiagovou a Tanečním studiem Light,
jejíž interaktivní inscenace pomáhají dětem objevit divadlo jako přátelské a hravé místo, do něhož se
rády vracejí. Dále u nás svá představení pro dětského diváka uvedly soubory Ostružina, divadlo
Tineola, Kolonie z.s. a další. V ALTĚ proběhlo i několik komunitních dní pro rodiny s dětmi –
Maskovaný Altík, Den dětí, Den otců a příběhový Jukebox u ohně.
HYBAJ HONLINE!
I přes nepříznivou pandemickou situaci, která nám znemožnila uvést původně plánovaný program
desátého ročníku festivalu slovenského performativního umění, si umělci ke svým divákům našli
cestu. Během několika málo dní od vyhlášení lockdownu do termínu konání festivalu se produkčnětechnickému týmu a umělcům povedlo program přizpůsobit a přenést do online prostředí. Na
festivalu se tak mohla prezentovat většina zúčastněných umělců, a to formou streamovaných
rozhovorů, záznamů představení i interaktivních online formátů.
DALŠÍ ONLINE FORMÁTY A VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Pandemie koronaviru nás ještě více utvrdila v nutnosti využívání nových technologií a online
prostoru. Nové online formáty, které jsme vyvíjeli od první jarní vlny pandemie, se ovšem nesoustředí
pouze na pouštění záznamů představení. Chceme umělce motivovat k tomu, aby s mediem videa
aktivně komunikovali, respektovali jeho danosti a těžili z něj. Výsledkem je série představení
adaptovaných pro formát videa, série video rozhovorů s uměleckými intervencemi, ale i video
mapping na fasádě západního křídla Invalidovny.
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STUDIO ALTA – UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM
Studio ALTA vzniklo v roce 2008 jako pracovní prostor pro tanečníky a divadelníky a dodnes v duchu
tohoto původního záměru flexibilně reaguje na nejrůznější potřeby tvůrců. Cílem ALT@RT je
dlouhodobě napomáhat dalšímu rozvoji nezávislých umělců. S tímto záměrem provozuje zkušebny,
rezidenční program a program workshopů pro profesionální umělce.
ZKUŠEBNA
Provoz divadelních zkušeben pro tvorbu a pohybový výzkum zůstává jedním ze základních kamenů
činnosti ALT@RT, a to i po přestěhování do nových prostorů. ALT@RT nyní disponuje externí
zkušebnou v Holešovicích a třemi plně funkčními zkušebnami v západním křídle Invalidovny, 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 v roce 2020 dlouhodobě zkoušeli:

-

ME-SA
tYhle
Ufftenživot
Nela Kornetová a T.I.T.S.
Taneční studio Light
Tereza Ondrová
Petra Tejnorová
Peter Šavel
Zdenka Sviteková
Laura Brechmann
Lucia Kašiarová
Jan Malík
Lenka Vagnerová & Company
Kateřina Szymanski
Jitka Čechová
Štěpánka Mancová
Eliška Benešová
Markéta Stránská
Darja Lukjanenko
Tabula rasa
Chemické divadlo
Cie Pieds Perchés (Stéphanie N’Duhirahe, Cécile da Costa)
Francisco Gonzalez a Sergio Patricio
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UMĚLECKÉ REZIDENCE
Cílem rezidencí je podpořit identitu Studia ALTA jako pracovního prostoru, v němž je možné
vyzkoušet si různorodé přístupy bez tlaku na výsledek, s možností nalezení slepých uliček a poučení
se z chyb. Rezidence probíhají dvakrát ročně – v létě pro studenty (výzva vyhlašovaná v lednu) a
v únoru pro profesionální umělce (výzva vyhlašovaná v září předchozího roku). Vybraným projektům
nabízíme intenzivní dvoutýdenní rezidenci, prezentaci work in progress a potenciál další spolupráce
ve formě koprodukce, zařazení projektu do dramaturgie Studia ALTA apod.
Pro rok 2020 byly do programu profesionálních rezidencí vybrány tyto projekty:

- Felix Baumann, Sean Henderson: How Things Go
- Jitka Čechová: Anti.LOVE
- Krystyna Slobodianiuk: It´s Warm in the Corner
Jejich dvoutýdenní výzkum byl zakončen veřejnou prezentací a diskusí.
Studentské rezidence v roce 2020 využili:

-

Adéla Voldrábová (HAMU, Nonverbální divadlo)
Ester Trčková (HAMU, Choreografie)
Marta Hermannová (KALD DAMU)
Karol Filo (KALD DAMU)

WORKSHOPY PRO PROFESIONÁLNÍ UMĚLCE
Cílem workshopů 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.
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 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, diskusemi, představeními apod.
Workshopy představují navíc 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.
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PROGRAM WORKSHOPŮ 2020
PO 27.01 – PÁ 31.01.2020 / 18:00 - 21:30 / Workshop s Daphnou Horenczyk
SO 15.02. – NE 16.02.2020 / 9:30 – 18:00 / Ulov realitu 2
ÚT 18.02 – SO 22.02.2020 / 10:00 - 16:00 / Tina Afiyan Breiová: Play Along
PO 11.05 – ST 13.05.2020 / 19:00 / Lekce Feldenkraisovy metody
PO 25.05 – PÁ 29.05.2020 / 10:00 - 17:00 / Nela H. Kornetová: Keep dis-dance
SO 06.06 – NE 07.06.2020 / 9:30 - 18:00 / Ulov realitu 3
ÚT 09.06 – ČT 11.06.2020 / Zdenka Brungot Svíteková: Tekto Party (umělecko-performativní
zkušenost)
PO 22.06 – ST 24.06.2020 / 19:00 / Lekce Feldenkraisovy metody
PO 29.06 – NE 05.07.2020 / Felix Baumann: Laboratory of Fools
ÚT 11.08 –- ČT 13.08.2020 / 19.00 - 20.30 / Letní taneční tréninky s Eliškou Benešovou
ÚT 11.08.2020 / 10.00 – 11.30 / KoresponDance Praha: WORKSHOP HOUSE DANCE
ČT 20.08 – ST 26.08.2020 / 9:30 / SE.S.TA: Ateliery s účastníky Rezidence pro choreografy
s koučinkem
PO 31.08 – PÁ 04.09.2020 / 10:00 - 17:00 / James Batchelor: Rozšiřování mikro-prostor
SO 03.10 – ÚT 06.10.2020 / Blurrylingualism – Babylonská laboratoř
SO 10.10 – NE 11.10.2020 / 9:30 – 18:00 / Ulov realitu 4
SO 12.12 – NE 13.12.2020 / 10:00 - 18:00 / Video pro pokročilé
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STUDIO ALTA – DALŠÍ KULTURNĚ-KOMUNITNÍ AKTIVITY
Kulturně-komunitní aktivity rozšiřují a prohlubují uměleckou činnost Studia ALTA. Jejich cílem je
zejména podpora reflexe palčivých společenských a ekologických témat v umění, ale i rozšíření
cílových skupin našich uměleckých programů a poskytnutí zázemí pro aktivní trávení volného času.
ALTA je dynamický organismus a prostor pro setkávání a navazování nových spoluprací
(prostřednictvím networkingů, seminářů či neformálních setkání) – jak jednotlivých umělců, tak
umělců a neziskového sektoru či diváků. ALTA tím podporuje společenskou funkci divadla a umění a
přímé zapojování různorodých skupin návštěvníků do činnosti Studia ALTA.
V roce 2020 zde proběhlo množství diskusí, přednášek, networkingů, setkání, koncertů, výstav,
charitativních sbírek, komunitních akcí pro celou rodinu a promítání.
Kromě jednotlivých akcí je v ALTĚ návštěvníkům k dispozici velká zahrada s možností venkovních
her, komunitního pěstování a kompostování, sdílený šatník (tzv. swap čili second-hand zdarma) a
sdílená lednice, která na principu „přines – odnes“ motivuje lidi k menší produkci odpadu a nabízí
všem, zejména potřebným zdarma oblečení a jídlo.
TRVALÁ UDRŽITELNOST
Důraz na ekologii a trvalou udržitelnost se odráží v mnohých vzdělávacích a kulturních programech,
ale i v samotném provozu ALTY. Považujeme za nesmírně důležité, aby se kulturní instituce
proaktivně stavěly k ekologickým výzvám a inspirovaly širokou veřejnost k zodpovědnějšímu
zacházení se zdroji.
Neustále hledáme nové způsoby, jak snížit uhlíkovou stopu provozu a množství odpadu. S našimi
partnery z Berlína (ufaFabrik Berlin a Technická univerzita v Berlíně) pracujeme na konceptu
ekologické mobilní scény. Prozatím jsme v oblasti trvalé udržitelnosti implementovali tyto dílčí kroky:

- MINIMALIZACE ODPADŮ: klademe důraz na bezobalové produkty, nepoužíváme jednorázové
nádobí, netiskneme vstupenky (máme dřevěné „vratné“ vstupenky), minimalizujeme množství
propagačních tiskovin (pouze pár kusů plakátů měsíčně) a kancelářského tisku,

- MINIMALIZACE UHLÍKOVÉ STOPY A CHEMICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ: používáme energeticky
úsporné technologie, v zimě vytápíme pouze malý divadelní sál, používáme pouze ekologické
čisticí prostředky, nabízíme pouze vegetariánská jídla z lokální nabídky,

- RECYKLACE A UPCYKLACE: swapy (sdílení přebytečného oblečení a jídla), sdílení a půjčování
techniky, důkladné třídění odpadů a kompostování, veřejný kompost.
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STUDIO ALTA – PROGRAM 2020
V roce 2020 uvedlo Studio ALTA ve vlastní produkci a v koprodukci celkem 260 akcí (včetně online),
z toho:

-

5 premiér profesionálních tanečních a pohybových inscenací,
150 repríz tanečních a divadelních inscenací,
14 kulturně-komunitních dnů pro rodiny s dětmi,
15 work in progress prezentací a prezentací tvůrčího procesu,
10 festivalů se zahraniční účastí včetně festivalu Hybaj HOnline!,
27 online uměleckých a diskusních akcí,
24 diskusí a přednášek,
12 výstav,
8 promítání Kina v Obýváku,
24 hudebních produkcí,
a 13 jiných akcí / další program.

CELKOVÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ: 3235 v ALTĚ a 15000 pro online akce
NÁVŠTĚVNOST V ALTĚ: 83 %
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LEDEN 2020
09.01. / 9:00 + 10:30

L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích | Hrajeme školám

10.01. / 9:00 + 10:30

L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích | Hrajeme školám

11.01. / 16:00

L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích

17.01. / 19:30

Cécile da Costa: Roselyne

18.01. / 19.30

Koncert Pyré a Přetlak

19.01. / 19:00

Koncert Ještě můžem

20.01. / 19:00

Kino v Obýváku: Proč se cítím jako kluk? + předfilm O-chlup

21.01. / 19:30

Divadlo utlačovaných: Odchodem to nekončí

22.01. / 19:30

CreWcollective: Tohle všechno patří tobě vol. II

24.01. / 19:30

Tomáš Janypka/Sabina Bočková (SK/CZ): song lines: expedice 97/18 +
diskuse s Cestou domů o umírání

27.01. / 15:00 - 18:00

Maskovaný Altík, aneb karnevalové odpoledne, kde nebude nikdo odhalen

28.01. / 19:30

Prezentace studentů KATaP DAMU

29.01. / 19:30

Anna Konjetzky: The Very Moment

31.01. / 19:30

Prezentace z workshopu s Daphnou Horenczyk
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ÚNOR 2020
04.02. / 19:00

Helena Blašková, Marie Hladíková: Dokola tma | Vernisáž

05.02. / 19:30

Zlatko Teskere: Kde identita má? + diskuse „Lepší život?“ | Máme otevřeno

06.02. / 19:30

Andrea Miltnerová, Jan Komárek: Oslava

09.02. / 16:00

L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice

10.02. / 19:00

Kino v Obýváku: Sólo (Artemio Benki, 2019) + diskuse

10.02. / 9:00 + 10:30

L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice | Hrajeme školám

14.02. / 18:00

Prezentace rezidentů 2020

16.02. / 19:30

Markéta Stránská a Jean Gaudin: …Or to Be | Premiéra

17.02. / 19:30

Markéta Stránská a Jean Gaudin: …Or to Be

18.02. / 19:00

Vernisáž Alžběty Mirjam Procházkové + koncert Vlnotaj

19.02. / 19:30

tYhle, Marie Gourdain: Medúza

21.02. - 28.02.2020

Festival Malá inventura 2020

21.02. / 20:00

tYhle, Marie Gourdain: Medúza | Malá inventura 2020

22.02. / 18:00

Peter Šavel: Kvint et Sense | Malá inventura 2020

22.02. / 20:00

T.I.T.S. v koprodukci s A studio Rubín: Tumor (Karcinogenní romance) | Malá
inventura 2020

26.02. / 18:00

Cécile da Costa: Roselyne | Malá inventura 2020

27.02. / 16:00

Nova Dance: Ženy z hlíny | Malá inventura 2020

28.02. / 18:00

Mirka Eliášová: Boxinbox | Malá inventura 2020

29.02. / 15:00 - 22:00 ALTAgedon, aneb Zítra máme zavřeno
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BŘEZEN - KVĚTEN
2020
23.04. / 18:00

ALTA live! s Florentem Golfierem a Katarinou Živanović | LIVE STREAM

29.04. / 17:00

ALTA live! Mezinárodní den tance v ALTĚ | LIVE STREAM

05.05. / 17:00

ALTA live! s Tlustou čárou | LIVE STREAM

15.05. / 16:00

ALTA live! Debata o protestech za ochranu přírody v ČR a Německu | LIVE
STREAM

20.05. / 16:00

ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage | Outdoor version

21.05. / 16:00

ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage | Outdoor version

21.05. / 17:00

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA: Klub čtení tance

22.05. / 19:30

Ufftenživot: Words of Apology | ZADÁNO

27.05. / 18:00

Koncert Duo Yanyk

31.05. / 15:00 - 19:00

Den dětí v ALTĚ
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ČERVEN 2020
01.06. / 18:00

Online prezentace výsledků laboratoře s Nelou H. Kornetovou

02.06. / 18:00

Becka McFadden: Stories of the Present War

02.06. / 20:30

Příběhový Jukebox u ohně na zahradě

04.06. / 18:00

Institute H21: Křest knihy O svobodě myšlení a slova

05.06. / 18:00

Milan Starý: Hlavně hlavy | Vernisáž

05.06. / 19:30

CreWcollective: Tohle všechno patří tobě vol. II

06.06. / 15:00

Kladení věnců k pomníku Petra Strozziho

10.06. / 18:00

Umělecká skupina Tlustá čára: Nesvobodné umění | Vernisáž

11.06. / 19:00

Prezentace výsledků workshopu Tekto Party

13.06. / 18:00

Koncert ba.fnu a BAL LAB: Mořevkomoře

14.06. / 14:00

Sbírka oblečení pro Diakonii Broumov

15.06. / 15:00

Paměť města: Karlínská procházka a beseda

15.06. / 18:00

Diskuse o vězeňství s uměleckou skupinou Tlustá čára

16.06. / 18:00

Debata o ne/udržitelnosti (uváděno s podporou ČNFB)

17.06. / 18:00

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.: Klub čtení tance

17.06. / 19:30

Ufftenživot: Words of Apology

18.06. / 19:00

3Kurátorky: RE-? | Vernisáž

18.06. / 19:00

Michal HōR Horáček: RE-PRESS-e vernisáž v HōR Gallery

18.06. / 19:30

Ufftenživot: Words of Apology

20.06. / 19:00

Koncert příležitostného bigbítového uskupení Ještě můžeme

21.06. / 15:00

Den otců s TABULA RASA: Do zbraně!

22.06. / 20:00

Kino v Obýváku: Mezi odpady a Hnůj vezdejší + debata (uváděno s
podporou ČNFB)

23.06. / 18:00

Svatojánská noc v ALTĚ

24.06. / 19:00

GenotPresents#1: Efemér vs. Invalidovna

25.06. / 19:30

Kateřina Jungová, Jitka Prosperi, Dagmar Urbánková: Zázemí (A bude mi
znít vůně i tohodle místa)

26.06. / 19:30

Kateřina Jungová, Jitka Prosperi, Dagmar Urbánková: Zázemí (A bude mi
znít vůně i tohodle místa)

27.06. / 20:30

Příběhový Jukebox u ohně na zahradě

30.06. / 15:00

Kolonie z.s.: Rusalka od Vydří řeky

30.06. / 16:00

Pohybově-taneční workshop Dětského Studia Altík
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ČERVENEC 2020
02.07. / 17:15

3Kurátorky: REFRESH relaxace | doprovodný program k výstavě RE-?

02.07. / 19:30

Felix Baumann: How things go | Pražská premiéra

03.07. / 18:00

Sára Artnstein/Ufftenživot: This is not a Love Song | work in progress

03.07. / 19:30

Felix Baumann: How things go

05.07. / 20:30

Chemické divadlo: Gomora ekocida

06.07. / 20:30

Chemické divadlo: Gomora ekocida

07.07. / 20:30

Chemické divadlo: Gomora ekocida

08.07. / 17:00

Ostružina z.s.: Kozí kraviny

08.07. / 18:00

3Kurátorky: Přednáška Martina Krupy | doprovodný program k výstavě RE-?

08.07. / 20:30

Chemické divadlo: Gomora ekocida

09.07. / 17:15

3Kurátorky: REFRESH relaxace | doprovodný program k výstavě RE-?

11.07. - 17.07.2020

Festival Nultý bod 2020

11.07. / 15:00, 17:30

Vendula a Jan Tomšů (CZ): VEDUTY

11.07. / 18:00

Cie pieds perchés (CZ/CH): OK (N)o | work in progress

11.07. / 20:00

Nela H. Kornetová & T.I.T.S. (CZ/NO): BADMAN

12.07. / 15:00

Vendula a Jan Tomšů (CZ): VEDUTY dílna

12.07. / 16:00, 17:00,
18:00, 19:00

MIR.Theatre + Plata Company: PREFABY

12.07. / 16:00, 18:00

Spitfire Company (CZ): PODVRAŤÁCI

12.07. / 19:00

Spitfire Company (CZ): KONEC ČLOVĚKA?! REPORTÁŽE PSANÉ Z
KUCHYNĚ

12.07. / 20:00

Nela H. Kornetová & T.I.T.S. (CZ/NO): BADMAN

13.07. / 16:00, 17:00,
18:00, 19:00

MIR.Theatre + Plata Company: PREFABY

13.07. / 19:00

Tantehorse: INVISIBLE I./HANNAH (předpremiéra)

13.07. / 20:30

Markéta Vacovská: ODLOUČENÍ

14.07. / 16:00

Spielraum Kollektiv: EKO-ZPOVĚDNICE

14.07./ 18:00

Debora Štysová, Tinka Avramová: 30 DNÍ

14.07. / 20:00

Juraj Mitro a kol.: CESTA KOLEM MÉHO POKOJE

14.07. / 21:00

Matouš Adam: S-HIT MAKER

15.07. / 10:00

Open Source Concept Lab.
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15.07. / 20:00

Jan Komárek, Andrea Miltnerová: KOUZELNÍK HIROŠIMA

15.07. / 20:45

Process Lab. - závěrečný výstup

16.07. / 18:00

Institut náletových dřevin 2/2020

17.07. / 16:00

Lokvar: ČESKÝ HONZA

17.07. / 17:00

Alyssa Dillard: WE DIDN'T KNOW WHAT TO DO SO WE DANCED

17.07. / 19:00

Bazmek Entertainment: NEUROTIC AND GLITTER SUBJECTIVITY | work in
progress

16.07. / 17:15

3Kurátorky: REFRESH relaxace | doprovodný program k výstavě RE-?

18.07. / 11:00

Paměť města: Karlínská procházka a beseda

18.07. / 16:00

3Kurátorky: REFLECT workshop | doprovodný program k výstavě RE-?

20.07. / 18:00

Představení nové edice děl v Artmatu

20.07. / 20:00

Kino v Obýváku: Sestup do Maelströmu

22.-24.07.2020

Mini-Festival Pražského improvizačního orchestru

24.07. / 19:00

3Kurátorky: Cesta | Vernisáž

25.07. / 15:00

3Kurátorky: YOGA & ART

25.07. / 19:30

Francisco Gonzalez a Sergio Patrico: POLO: Lecture-Performance of a
polarized relationship | Performativní přednáška

29.07. / 18:00

3Kurátorky: YOGA & ART

30.07. / 17:00

3Kurátorky: RELAX & RISE
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SRPEN 2020
01.08. / 17:00

Ostružina z.s.: souHra

02.08. / 17:00

Ostružina z.s.: souHra

04.08. / 19:00

Přednáška Jeníka Tyla: Všechno je v naprostém pořádku

05.08. / 17:30

3Kurátorky: YOGA & ART

06.08. / 17:00

Přednáška o permakultuře

06.08. / 18:00

POLO – CVNT | výstup z rezidence

06.08. / 19:00

Darja Lukjanenko + lūka: A lullaby for plevel | výstup z rezidence

07.08. / 19:30

A studio Rubín: Jenom matky vědí, o čem ten život je

08.08. / 19:30

A studio Rubín: Jenom matky vědí, o čem ten život je

09.08. / 14:00

Místní místním: Interaktivní workshop/dílna s Místními umělci

10.08. / 14:30

MovableEco House prezentace

11.08. 2020

Festival KoresponDance Praha

11.08. / 14:00

KoresponDance Praha / KoresponDance Battle

11.08. / 19:00

KoresponDance Praha / Eliška Brtnická

11.08. / 20:00

KoresponDance Praha / Jan Bárta – Pitch

12.08. / 17:30

3Kurátorky: YOGA & ART

13.08. / 17:00

3Kurátorky: RELAX & RISE

13.08. / 15:00, 18:00

Divadlo Tineola: Jak stromy mluví

15.08. / 17:00

Prezentace studentských rezidencí

20.08. / 19:00

3Kurátorky: ŽENY (Vernisáž)

22.08. / 9:00

3Kurátorky: ESENCE masáže

22.08. / 11:00

Performance Crossings ~ Remote Art Practices

24.08. - 28.08.2020

Altíkův Příměstský tábor 2020

24.08. / 19:30

Kino pod širákem vol II. – Ztracený břeh

27.08. / 19:30

SE.S.TA: Work in progress z Rezidence pro choreografy s koučinkem

28.08. / 19:30

Lucia Kašiarová, Peter Šavel, Tomáš Vtípil: Eau de vie (koncert)

29.08. / 19:30

Tomáš Janypka / Sabina Bočková: song lines: expedice 97/18
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ZÁŘÍ 2020
01.09. / 18:00

Divadlo Tineola: Jak stromy mluví

02.09. / 11:55

Orchestr BERG, Hudba k siréně: Tomáš Reindl – SEIRÉNES

03.09. / 18:00

3Kurátorky: Ženy v umění (přednáška)

03.09. / 18:00

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA: Klub čtení tance – Když čas
znehybní

04.09. / 17:00

tYhle/ Marie Gourdain: Mu-Tation / Open Studio

05.09. / 19:30

Zander Porter, James Batchelor: Alien Intimacy

08.09. / 18:00

3Kurátorky: Ženy v kultuře (diskuse)

08.09. / 19:30

Markéta Stránská a Jean Gaudin: …Or to Be

09.09. / 19:30

Markéta Stránská a Jean Gaudin: …Or to Be

10.09. / 19:30

Andrea Miltnerová, Jan Komárek: Oslava

13.09. / 16:00

Křest básnické sbírky AMEN

14.09. / 19:00

Sacra, umění (diskuse)

16.09. / 19:30

Ufftenživot: Words of Apology

17.09. / 19:00

3Kurátorky: Architektura II | Vernisáž

17.09. / 19:30

Petra Skořepová a Jiří Kovanda: Sklizeň | Vernisáž

18.09 - 19.09.2020

Festival Menteatrál

19.09. / 13:00 - 22:00

Zažít město jinak v Invalidovně

21.09. / 20:00

Kino v Obýváku: Žal žen (Andrea Culková, ČR, 2020)

22.09. / 18:45

Dobrovolnictví v Brazílii a Gruzii, aneb cestovatelské Tamzajdem setkání

22.09. / 19:30

Jan Horák: Rybáři (budeš lovit svoje syny)

24.09. / 18:00

Místa hraničních přechodů | Vernisáž

27.09. / 15:00

Výroba ručního recyklovaného papíru s Petrou Skořepovou

28.09. / 19:00

Koncert BAD MUSIC

29.09. / 19:30

tYhle, Lukáš Karásek: Obývací pokoj | work in progress
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ŘÍJEN 2020
01.10. / 18:00

Příběhový Jukebox u ohně

02.10. - 03.10.2020

Festival LUSÓFONA 2020

04.10. / 15:00

Prof. Dr. Barbara Mertins: Mnoho jazyků – ještě více předsudků? | Interaktivní
přednáška

04.10. / 19:30

Štěpána Mancová: Árbakkinn | Premiéra

06.10. / 18:00

Karel Smejkal: Přednáška o INSPIRELI

06.10. / 19:30

Dagmar Radová & T.I.T.S.: Tumor: karcinogenní romance

07.10. / 19:30

Dagmar Radová & T.I.T.S.: Tumor: karcinogenní romance

08.10. / 19:30

Ufftenživot: Words of Apology

10.10. / 19:00

Příběhový Jukebox u ohně

22.10. - 28.10.2020

Festival HYBAJ HOnline!

22.10. / 18:00

Koncert Tomáš Vtípil & Peter Šavel, Rozhovor s dramaturgem festivalu Petrem
Šavelem a pozdrav od Lucie Kašiarové, moderuje Jiří Šimek

23.10. / 19:00

Rozhovor s Tomášem Janypkou a Viktorem Černickým, moderuje Jiří Šimek +
pozdrav od umělců z představení Smrt Antigony + pozdrav od Sonje Pregrad

24.10. / 18:00

Rozhovor s Martinou Hajdyla Lacovou, moderuje Jiří Šimek + pozdrav od Daniela
Račeka

25.10. / 19:00

mimoOs & ZDRUHESTRANY: Diaries of Touch | Záznam představení a diskuse s
Tomášem Janypkou a Viktorem Černickým + Rozhovory o dotyku / Sessions of
Touch – individuální dotekový zážitek přes Zoom

26.10. / 18:00

Milan Tomášik: Pokrm - záznam představení a pozdrav od umělců

27.10. / 11:00, 16:00,
18:00

Hlasový workshop s Ivanou Mer přes Zoom + Karen Foss Quiet Works & ME-SA:
Man shape Revised | Záznam představení

28.10. / 18:00

Pozdrav a záznam rozhovoru Evy Priečkové a Zuzany Žabkové (představení
Bodies in Trouble) a pozdrav od umělců z performance ShSssh… It´ll be OK!
(Kolektivní rekreace)

31.10. / 17:00

Saturday Bazaar - Bazaar festival ONLINE
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LISTOPAD 2020
08.11. / 21:15

Ufftenživot: Words of Apology | Monologfestival Showcase | LIVE STREAM
IN ENGLISH

10.11. / 18:00

Místní místním – beseda v angličtině o bezdomovectví | LIVE STREAM

14.11. / 19:30

Štěpánka Mancová: Árbakkinn | LIVE STREAM

19.11. / 18:00

Příběhový Jukebox | LIVE STREAM

21.11. / 17:00

Udržitelný provoz kulturních center | Stream diskuse | Noc divadel

27.11. / 20:00

Kabinet kuriozit | ONLINE

28.11. / 19:30

ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Momentum | Neveřejná premiéra

PROSINEC 2020
02.12. / 18:00

Taneční studio Light: Dva životy | Premiéra online

02.12. / 18:00

Dreamtime of Invalidovna | Audiovizuální instalace

09.12. / 18:00

Dreamtime of Invalidovna | Audiovizuální instalace

10.12. / 19:30

tYhle, Lukáš Karásek: Obývák | Premiéra online

14.12. / 19.30

Kateřina Jungová, Jitka Prosperi, Dagmar Urbánková: Zázemí (A bude mi
znít vůně i tohodle místa) | ONLINE

16.12. / 18:00

Dreamtime of Invalidovna | Audiovizuální instalace
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STUDIO ALTA – MEDIÁLNÍ OHLASY
ROZHLAS A TELEVIZE
Reportáž z představení …Or to Be
Události v kultuře, ČT, 15.2. 2020
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/220411000120215/
Anna Ribanská: Současný tanec oživí Invalidovnu
ArtCafé ČRo, 16.3. 2020 / rozhovor s Lídou Vackovou a Jiřím Šimkem
https://vltava.rozhlas.cz/soucasny-tanec-ozivi-invalidovnu-prazske-studio-alta-uzavira-jednu-kapitolua-8163193?
fbclid=IwAR0BKEnqPHQx0LxlWHCUs9WmI-542f7PmSH8s7wQOrcecixHMVWU47Jbpz4
Rozhovor s Lucií Kašiarovou
ČRo Mozaika, 6.5. 2020
https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-8198145?player=on#player
Veronika Štefanová: Studio ALTA v Invalidovně (rozhovor s Lucií Kašiarovou)
ČRo Mozaika, 1.6. 2020
https://vltava.rozhlas.cz/studio-alta-v-invalidovne-narodni-kulturni-pamatka-poskytne-zazemitanci-8214687?
fbclid=IwAR3m1lBLYjWo8jsaoCU7NJqGGhh_b7pdoGRfObf_ibXBzWSnNbkFNcA681k
TIŠTĚNÁ A ONLINE MEDIA – RECENZE A ROZHOVORY (VÝBĚR)
Lucie Kocourková: Rozhovor s Luciou Kašiarovou o Studiu Alta a jeho budoucnosti
Opera plus, 23.1. 2020
https://operaplus.cz/rozhovor-s-luciou-kasiarovou-o-studiu-alta-a-jeho-budoucnosti/
Lucie Kocourková: Balancování na hraně ve Studiu ALTA
Opera plus, 31.1. 2020 / recenze inscenace The Very Moment
https://operaplus.cz/balancovani-na-hrane-ve-studiu-alta/
Lucie Kocourková: … nebo být sám?
Opera plus, 22.2. 2020 / recenze inscenace …Or to Be
https://operaplus.cz/nebo-byt-sam/
Zuzana Smugalová: Prázdnota ve vlnách rozhodnutí „..Or to Be“
Taneční aktuality, 6.3. 2020 / recenze inscenace …Or to Be
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/prazdnota-ve-vlnach-rozhodnuti-or-to-be
Zuzana Smugalová: Malá inventura 2020 (2): Tumor, karcinogenní romance
Opera plus, 10.3. 2020 / recenze inscenace Tumor: Karcinogenní romance
https://operaplus.cz/mala-inventura-2020-2-tumor-karcinogenni-romance/
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Ema Šlechtová: Z hloubky do prázdna
Taneční zóna, 16.3. 2020 / recenze inscenace Song Lines: Expedice 97/18
http://www.tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/897-z-hloubky-do-prazdna
Lucie Kocourková: Studio ALTA jako naše zrcadlo
Taneční aktuality, 1.4. 2020 / glosa
https://www.tanecniaktuality.cz/glosy/studio-alta-jako-nase-zrcadlo
Marcela Magdová: Dřít držkou o beton (rozhovor s Lucií Kašiarovou)
Taneční zóna, 8.7. 2020
http://www.tanecnizona.cz/index.php/rozhovory/item/904-lucia-kasiarova-drit-drzkou-o-beton
Jana Soprová: Dotkni se a sdílej
Divadelní noviny, 18.7. 2020 / reportáž z festivalu Nultý bod
https://www.divadelni-noviny.cz/dotkni-se-a-sdilej
Hana Strejčková: Badman – Supervelmoc ega
Taneční aktuality, 19.7. 2020 / recenze inscenace Badman
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/badman-supervelmoc-ega
Zuzana Smugalová: Ženské pocity v Nultém bodě – ohlédnutí za festivalem
Opera plus, 25.7. 2020 / reportáž z festivalu Nultý bod
https://operaplus.cz/zenske-pocity-v-nultem-bode-ohlednuti-za-festivalem/
Clara Zangová: Alien Intimacy – Doteky z jiného vesmíru
Taneční aktuality, 15.9. 2020 / recenze inscenace Alien Intimacy
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/alien-intimacy-doteky-z-jineho-vesmiru
Marie Kobrlová: Árbakkinn – Tělo jako krajina, krajina jako tělo
Taneční aktuality, 23.10. 2020 / recenze inscenace Árbakkinn
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/arbakkinn-telo-jako-krajina-krajina-jako-telo
Daniela Machová: Tumor: Karcinogenní romance – Překvapivé zpracování závažného tématu
Taneční aktuality, 6.11. 2020 / recenze inscenace Tumor: Karcinogenní romance
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/tumor-karcinogenni-romance-prekvapive-zpracovanizavazneho-tematu
Zuzana Smugalová: Hon na realitu v tanečním světě
Taneční aktuality, 9.11. 2020 / reportáž z workshopu Ulov realitu
https://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/hon-na-realitu-v-tanecnim-svete
Lukáš Karásek: Online neberu jako berličku v době koronakrize
Michaela Kessler, Opera Plus, 27.12. 2020 / rozhovor s Lukášem Karáskem
https://operaplus.cz/lukas-karasek-online-neberu-jako-berlicku-v-dobe-koronakrize/
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Děkujeme našim partnerům:

Autoři fotografií: Simona Rybová, Anežka Medová, Vojta Brtnický, Darja Lukjanenko.
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