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Jiné jeviště

Jiné jeviště z.s. vzniklo jako občanské sdružení z neformální skupiny studentů pražských uměleckých škol  
v roce 2011, po úspěšné realizaci projektu Neratov 2011 – divadlo má (s)mysl. Hlavním zaměřením a smys-
lem sdružení je profesionální umělecká tvorba ve specifických skupinách. Členové sdružení jsou zapojeni ve 
studijní specializaci „Divadelní tvorba ve specifických skupinách“ na DAMU jako studenti a odborní asistenti.

V letech 2012 - 2014 jsme pokračovali v celoročním projektu Neratov – divadlo má (s)mysl a v srpnu 2014 
uspořádali první ročník festivalu Menteatrál, zaměřeného na profesionální divadelní tvorbu s lidmi s mentálním 
postižením z Čech, Slovenska a Polska. V květnu 2014 proběhla v experimentálním prostoru NoD premiéra 
inscenace „Generace FB“, mapující problematiku života teenagerů na internetu.

V roce 2015 jsme uspořádali druhý ročník festivalu Menteatrál. V tomto roce jsme také pomohli souboru 
11:55, novému generačnímu divadlu absolventů KALD DAMU, formou oficiálního zázemí právnické osoby.  
V témže roce se soubor 11:55 se oddělil od občanského sdružení Jiné jeviště a to se transformovalo na  
zapsaný spolek.

V roce 2016 jsme pokračovali v našich aktivitách. Proběhl třetí ročník festivalu Mentetrál, vytvořili jsme diva-
delní projekt Stolkování, vznikla kapela Mentallica a spolek dostal cenu festivalu Next Wave za producentský 
počin roku. 

Jiné jeviště v roce 2016

Cílem spolku zůstala především divadelní tvorba ve specifických skupinách zaměřená na práci s lidmi s men-
tálním postižením. Koncentrovali jsme se hlavně na práci v Neratově v Orlických  horách, kde spolupracujeme 
již od roku 2011 se Sdružením Neratov. V rámci této kontinuální spolupráce jsme v Neratově nazkoušeli  
s týmem profesionálních umělců a lidí s lehkým mentálním postižením, kteří jsou klienty Sdružení Neratov, 
několik malých inscenací sdružených pod název Stolkování. Za velký úspěch považujeme vznik první  
neratovské kapely Mentallica, kde spolu tvoří hudebníci Jiného jeviště a chráněného bydlení Domov z Neratova. 

V létě proběhl již 3. ročník mezinárodního festivalu divadel tvořících s lidmi s mentálním postižením - Menteatrál, 
který se opět posunul o kus dále, jak po stránce návštěvnosti, vybavenosti festivalového areálu, stavby diva-
delní scény, tak po stránce dramaturgie festivalu a pestrosti programu.

Výsledky práce spolku byly prezentovány na akademické půdě a jsou součástí bádání probíhajícího na  
výzkumném pracovišti Katedry alternativního a loutkového divadla a studijní specializace Divadelní tvorba ve 
specifických skupinách na DAMU. 

 



Inscenace Stolkování

„Život je jako bomboniéra, každej kousek chutná jinak.“

Již od roku 2011 spolupracuje tým umělců z Jiného jevistě s klienty sdružení Neratov. Za tu dobu vznikl uce-
lený tým, dalo by se řící divadelní soubor, který má pevné jádro členů a společné cítění. V roce 2016 vznikl 
inscenační projekt Stolkování, který se stal již šestým projektem v rámci této spolupráce.

Tvorba projektu probíhala od začátku roku 2016. Na jaře proběhly v Neratově 2 workshopy zaměřené na 
hledání materiálu a tématu pro letní intenzivní zkoušení v Neratově. Zjistili jsme, že po pěti inscenacích  
nazkoušených v minulých letech se nápady začínají opakovat a nedaří se nám najít téma, které by bylo pro 
všechny natolik zásadní a inspirativní, aby dál posouvalo naši tvorbu. Proto jsme se rozhodli, v čele s režisérem 
Jankem Lesákem, pro zcela jiný inscenační klíč a formu samotné inscenace. Tedy vlastně několika inscenací.

V létě proběhlo v Neratově zkoušení 4 malých inscenací, které by se daly nazvat jako „divadlo u stolu“. Zadáním 
bylo vytvořit inscenaci s malým obsazením (1-3 herci) pro omezený počet diváků (ten byl omezen tím, kolik 
lidí se dokáže posadit kolem stolu). Tento komorní formát měl pomoci nahlédnou zblízka do života lidí  
s mentálním postižením.

Na začátku zkoušení nebylo dané nic, ani týmy jednotlivých mini inscenací, ani jednotlivá témata. Začínalo se 
od čistého stolu. Během prvních zkoušek jsme především experimentovali s formou divadla u stolu a snažili 
se postupně hledat osobní témata jednotlivých aktérů, které bychom chtěli zpracovávat.

Během zkoušení došlo k rozdělení do 4 týmů, které se skládali z herců a koučů. To bylo novinkou letošního 
zkoušení. Dříve vystupovali na jevišti herci s postižením spolu s profesionály, letos tvořili většinu herců lidé  
s postižením. Profesionální herci fungovali především jako koučové, režiséři, pomocníci.

Slavnostní premiéra projektu proběhla na festivalu Menteatrál a skládala se ze 4 inscenací. Každá měla svoji 
scénografii, speciální stůl. Ty byly umístěny na různých místech Neratova: ve společenské místnosti, v garáži, 
na půdě a v kulturní místnosti. Každá z inscenací měla 10-15 minut. Inscenace probíhaly současně na všech 
čtyřech místech. Kvůli omezené kapacitě (15 diváků) měla každá inscenace během festivalu 8 repríz.

Na podzim 2016 proběhla repríza společně s koncertem kapely Mentallica v Divadle Drak v Hradci Králové. 



Kapela Mentallica

V letošním roce se nám podařilo uskutečnit jeden z našich vysněných plánů. Tím bylo vytvořit hudební skupinu 
s lidmi s mentálním postižením, ve které by se sami autorsky podíleli na repertoiru. Dali jsme dohromady  
kapelu 5 muzikantů, z nichž 3 jsou z Neratova. Složení kapely je: bicí, baskytara/kytara, klávesy, housle/
baskytara, zpěv (frontmanka). Repertoir kapely je multižánrový. Přesto se kapela nebrání zařazení jako je 
punk, underground, heavy mental, trash mental, rap, deep folk atd.
První koncert proběhl na festivalu Menteatrál jako zahajovací koncert celého festivalu. Kolem 200 diváků 
mělo možnost zhlédnout nabitou show složenou ze 7 hitů jako je Hoří les, Sexy, Rep, Jitka je kráva a dalších. 
Za největších úspěch kapely je zatím považován koncert v legendárním pražském klubu Palác Akropolis 
13.11.2016.

Přestože se jedná o projekt, který vznikl velmi neformálně a živelně (tak jak podle nás má hudba vznikat), 
nejde jen o recesi nebo o volnočasovou aktivitu. Fantazie lidí s postižením, ať už hudební, zvuková nebo tex-
tařská, je obrovská a pestrá a především nesvázána konvencemi. Proto je tvorba velmi přínosná a inspirující  
i pro profesionální hudebníky, kteří v Mentallice účinkují a věříme, že také pro její posluchače. 

Festival Menteatrál

Menteatrál je mezinárodní festival divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením. Festival má za sebou 
tři úspěšné ročníky a stal se důležitou kulturní akcí v regionu Orlických hor, kde probíhá. Konkrétně v malé  
pohraniční vesničce Neratov v Orlických horách, kde působí Sdružení Neratov, o. s., které zde obnovuje poutní 
místo, navrací život do obce a především provozuje několik chráněných dílen a chráněné bydlení pro lidi  
s mentálním postižením.  
Myšlenkou festivalu je vytvořit na několik dní jedinečné místo pro setkání lidí – návštěvníků i umělců. Program 
je tvořen z předních českých, slovenských (Divadlo z pasáže, Divadlo Stopy snov) a polských souborů (Teatr 
21). Diváci festivalu jsou především z regionu i širšího okolí. Díky atmosféře a koncentrovanosti festivalu 
vzniká unikátní atmosféra pro předávání zkušeností, navazování kontaktů a vazeb na profesní i osobní úrovni.



Festival v roce 2016

Tento rok proběhl již třetí ročník festivalu. Dramaturgie festivalu byla opět zaměřena na českou a slovenskou 
scénu profesionálních divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením. Přizvali jsme opět také polský soubor 
Teatr 21, který se účastnil již v roce 2015. Cítíme poměrně těsné spojení s polskou scénou a to i vzhledem  
k poloze Neratova, který leží na česko-polských hranicích. Na festivalu se v hlavním programu představily 
tyto soubory: Jiné jeviště /CZ/, Divadlo Ujeto /CZ/, Divadlo Vzhůru nohama /CZ/, Divadlo Aldente /CZ/,  
Divadlo Stopy snov /SK/, Teatr 21 /PL/ a také hudební těleso - kapela Mentallica /CZ/.

 
Mimo hlavního programu mohli diváci využít bohatého doprovodého programu, který byl koncipován tak, aby 
napomohl hlavní myšlence festivalu – setkávání lidí a jejich vzájemnému poznávání. Tomu byl přizpůsoben i celý 
festivalový areál, který nábízel mnohá místa k setkávání (chill out zóna, kavárna, unikátní neratovský bar atd.). 



Během festivalu proběhly koncerty Lenky Dusilové, Minikapely, Petra Vydareného a skupiny Fork a o zábavu  
v nočních hodinách se staral DJ Destraktor a DJ Hrabák.
Součástí doprovodného programu bylo také letní kino s výběrem nejlepších filmů z festivalu Mental power za 
posledních 10 let, workshop muzikoterapie, audiovizuální performance Divoký, Herbárium scénografky  
KateřinyHadravové, sítotisková dílna a další. Po celou dobu festivalu fungoval festivalový rozhlas, v jehož 
vysílání zaznívaly jak praktické informace, tak např. rozhovory se členy souborů.
Celá vesnice se proměnila ve festivalový areál plný (jak doufáme) spokojených diváků a aktérů.

 
Jedním z velkých lákadel festivalu byla také stavba divadelní scény. Té se letos zhostil ateliér H3T architekti. 
Připravili architektonické návrhy, které na místě, za pomoci členů Jiného jeviště a dobrovolníků, také zrea-
lizovali. Šlo o temporérní stavbu navrženou z konstrukčního systému Ida©, který je založen na kombinaci  
levných subtilních dřevěných prvků, které jsou spojovány pomocí jednoduchých spojovacích prostředků. 
Vznikla zastřešená, zatemněná, plně profesionálně vybavená divadelní scéna pro více než 200 diváků, která 
navíc nabízela střešní vyhlídkovou lávku po obvodu stěn. Při stavbě divadelní scény, stejně tak jako při pří-
pravách celého festivalového areálu, bylo myšleno i na ekologickou stránku stavby. Veškeré dřevo použité na 
stavbu nebylo znehodnoceno a bylo dále použito jako plnohodnotný stavební materiál. Stavba divadla se také  
obešla bez pomoci jakékoli těžké techniky, vše zvládl tým lidí s akuvrtačkami a motorovou pilou za tři týdny. 

Díky velké snaze mnoha lidí se podařilo uspořádat jedinečný festival, který začíná získávat tradici a prestiž. 
Důkazem toho může být i ocenění za producentský počin roku na festivalu Next Wave. 



KONTAKT
 
 
Jiné jeviště z.s.
U Mrázovky 2641/9A, Smíchov, 150 00 Praha
IČO_ 22766138
č.ú. _ 2400212810 / 2010
Předseda spolku_Jan Čtvrtník_ ctvrtnikjan@gmail.com_+420731185142
Produkce_Lucie Špačková_spackova.lucie@gmail.com_+420723178635

Za podporu děkujeme:

KONTAKT

Jiné jeviště z.s.
U Mrázovky 2641/9A, Smíchov, 150 00 Praha
IČO_ 22766138
č.ú. _ 2400212810 / 2010
Předseda spolku_Jan Čtvrtník_ ctvrtnikjan@gmail.com_+420731185142 
Produkce_Lucie Špačková_spackova.lucie@gmail.com_+420723178635

a všem sponzorům, kteří nás podpořili. Děkujeme!


