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Jiné jeviště
Jiné jeviště 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 smyslem 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.
Sdružení za svoji existenci odpremiérovalo 5 profesionálních inscenací, odehrálo celkem 20 repríz
těchto inscenací, spolupracuje dlouhodobě s Divadlem Vzhůru nohama, podílí se na fungování
Studijní specializace Divadla ve specifických skupinách na DAMU a výzkumných aktivitách v tomto
oboru, včetně publikační činnosti.
Na konci roku 2014 pod hlavičkou Jiného jeviště vznikl nový divadelní soubor „11:55“ složený z
čerstvých absolventů KALD DAMU , kteří tak zahájili svou profesionální činnosti.
V roce 2015 uspořádalo úspěšně druhý ročník festivalu Menteatrál s účastí předních souborů
z Česka, Slovenska a Polska. Soubor 11:55 se oddělil od občanského sdružení Jiné jeviště a to se
oficiálně transformovalo na zapsaný spolek.
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Jiné jeviště + Zapětdvanáct – výroční zpráva 2v1
Rok 2015 byl pro Jiné jeviště v mnoha věcech zásadním. Jednou z nich byla definitivní
transformace Jiného jeviště na zapsaný spolek a s tím spojená úprava stanov. V nich
dostal náš spolek také novou adresu svého sídla, vzhledem k lepší dostupnosti a logistice.
V letošním roce se od sdružení odpojil soubor 11:55 a založil samostatný zapsaný spolek.
Jelikož však do konce srpna 2015 fungoval stále pod Jiným jevištěm, rozhodli jsme se
vytvořit jednu společnou výroční zprávu, která však obsahuje dvě samostatné činnosti.
Obě aktivity se však vzájemně prolínají, a to zejména co se týká spolupráce s herci a
tvůrčím týmem, kteří na obou projektech spolupracují.
Pro větší přehlednost jsme se rozhodli oddělit výroční zprávu Jiného jeviště a 11:55,
přestože se jejich činnost v průběhu roku překrývala, repsektive šla paralelně pod jednou
právnickou osobou. Při psaní této zprávy jsme nelpěli na přesných pojmenováních a
změnách názvů (ty ponecháme zprávám účetním) a rozhodli se ji podřídit přehlednosti z
pohledu aktivit.
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JINÉ JEVIŠTĚ V ROCE 2015
Hlavním cílem sdružení zůstala i v tomto roce divadlení tvorba ve specifickým skupinách
zaměřená na práci s lidmi s mentálním postižením. Pokračovali jsme především ve
spolupráci se Sdružením Neratov, která trvá již od roku 2011. V rámci této spolupráce
zkoušel tým profesionálních divadelníků společně s klienty z Neratova v průběhu celého
roku novou inscenaci Vinnetou, vedl v Neratově workshopy a natočil krátkometrážní
experimentální film Příběhy ze Záhoří. V létě pak projekt vyvrcholil druhým ročníkem
mezinárodního festivalu divadel tvořících s lidmi s mentálním postižením - Menteatrál.
Výsledky práce byly prezentovány na akademické půdě a staly se součástí bádání
probíhajícího na výzkumném pracovišti Katedry alternativního a loutkového divadla a
studijní specializace Divadelní tvorba ve specifických skupinách na DAMU.
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INSCENACE VINNETOU
Již od roku 2011 spolupracuje tým Jiného jeviště s klienty ze sdružení Neratov. Inscenace
Vinnetou, která měla v roce 2015 premiéru na festivalu Menteatrál, se stala již pátou
inscenací vzniklou během naší spolupráce.
Společná práce probíhala opět po celý rok 2015. Na jaře proběhly v Neratově postupně
celkem 3 workshopy zaměřené především na práci s loutkou a na práci se zvukem na
jevišti. Také jsme společně hledali téma/předlohu, na kterém bychom mohli v létě
intenzivně pracovat.
Letní zkoušení v Neratově
V létě proběhlo v Neratově intenzivní čtrnáctidenní zkoušení nové inscenace. Předlohou
se nám stal slavný příběh přátelství Apače Vinnetoua a jeho bílého bratra Old
Shatterhanda. Zkoušení bylo letos velice intenzivní a probíhalo dva týdny denně v několika
fázích: přípravě týmu Jiného jeviště na každou zkoušku, odpolední hudební zkoušky a
hlavní večerní zkoušky.
Zkoušky se skládaly především z improvizací, jak hereckých, tak hudebních. Během
prvního týdne jsme nastřádali mnoho materiálu a v dalším týdnu jsme dávali dohromady
výsledný tvar. Vznikla inscenace založená z velké části na práci s hudbou, zvuky, ale také
využitím loutek a čistě hereckých improvizací. V každé fázi zkoušení byli zapojeni klienti i
herci tak, aby se všichni společně měli možnost zapojit a vytvořit autorskou inscenaci.
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Slavností premiéra proběhla jako první představení festivalu Menteatrál. Na podzim začalo
plánovaní repríz, které proběhnou během první poloviny roku 2016, potvrzeno je již hraní v
Žamberku, Hradci Králové a Praze.
Anotace inscenace:
Znáte ho všichni. Vinnetou. Ušlechtilý syn náčelníka kmene Apačů. Jeho jméno znělo v
každém stanu, v každé vesnici, u každého táborového ohně. Byl přítelem i ochráncem
všech utiskovaných a neúprosným bojovníkem proti bezpráví. Dnes to zní jako pohádka,
co před stoletím bylo ještě skutečností. Hořkou, tvrdou skutečností. Poslední zoufalé
vzepětí rudých domorodců proti bílým dobyvatelům.
Příběh přátelství. Pravého, čistého přátelství.
„Bratře.“
„Můj bratře.“
Během podzimu 2015 proběhla reflexe naší letošní práce a plánování toho, co nás čeká v
nadchízející divadelní sezóně.
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FILM PŘÍBĚHY ZE ZÁHOŘÍ
Jednou z novinek letošního roku bylo filmové natáčení. Přestože neratovští jsou na
kameru zvyklí od filmaře Tomáše Kratochvíla, který s námi dlouhodobě spolupracuje
(dokument Kamarádi, Neratovský klip), tentokrát šlo o natáčení hraného experimentálního
filmu v režii Tomsy Legieského a Davida Ryska. Jako herci se před kameru postavili klienti
ze Sdružení Neratov.
Natáčení probíhalo paralelně se zkoušením inscenace Vinnetou. První týden se natáčelo a
druhý týden probíhala posprodukce.
Ve výsledku vznikl krátký film inspirovaný místními obyvateli a jejich každodenním
životem, prostředím a přírodou, který posunul „obyčejný“ život neratovských do
mysteriozního světa a atmosféry plné podivných postav a jejich příběhů.
Premiéra filmu proběhla také na festivalu Menteatrál, 1.8.2015, za doprodovu živé hudby.
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FESTIVAL MENTEATRÁL
Menteatrál je mezinárodní festival divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením.
Festival má za sebou dva úspěšné ročníky a stal se důležitou kulturní akcí v regionu
Orlických hor, kde probíhá. Přesněji 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) 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.
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CO BYLO V ROCE 2015?
Tento rok proběhl druhý ročník festivalu. Po úspěšném prvním ročníku jsme se rozhodli
rozšířit dramaturgii festivalu o další zemi – Polsko, a to vzhledem k tomu, že Neratov
sousedí s polskými hranicemi. Na festivalu se v hlavním programu představilo šest
divadelních souborů: Jiné jeviště /CZ/, Divadlo Ujeto /CZ/, Divadlo Vzhůru nohama /CZ/,
Divadlo Aldente /CZ/, Divadlo z Pasáže /SK/ a Teatr 21 /PL/.

Kromě hlavního programu mohli diváci i zúčastněné soubory využít bohatého
doprovodného programu, který byl směřován tak, aby doplnil hlavní program, ale také aby
podpořil myšlenku festivalu – tedy setkávání lidí a poznávání (v kavárně, na obědě...).
Během festivalu proběhly koncerty kapely Květy, kapely 27 a Minikapely z Prahy,
inscenace a několik outdoorových vystoupení Tanečního studia Light. Dále také oficiální
Ozvěny filmového festivalu Mental Power, společné workshopy pro zdravé i postižené
účastníky, výtvarné instalace v areálu festivalu, putovní Herbarium scénografky Kateřiny
Hadravové, po celou dobu fungoval ve vesnici festivalový rozhlas, lidé se mohli v
přestávkách mezi programem občertvit v chill out zóně s kavárnou či v místní neratovské
kavárně s upravenou otevírací dobou. Celá vesnice Neratov jedním slovem žila festivalem.
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STAVBA DIVADLA
Jedním ze specifik festivalu je také ekologická budova divadla. Jedná se o experimentální
dočasnou stavbu. Její stěny tvoří slaměné balíky a zastřešení speciální membránová
konstrukce zvaná „grid shell“. Tato konstrukce se letos stala největší stojící v České
republice a byla jedním z velkých lákadel našeho festivalu. Divadlo mělo vnitřní rozměry
25x12m, což je velikost vetší profesionální divadelní scény. Přestože se nejedná o
primární cíl festivalu, je přemýšlení o (eko)logické tvorbě festivalového areálu důležitou
součástí naší práce a příprav.
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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:

Projekt je podpořen Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky jako součást programu „The PolishCzech Forum for rapprochement societies, intesify cooperation and good-neighborly 2015″
Dále nás podpořili Anna Hořejší, Tomáš Bařinka, Jiří Markvart, Marcela Klanicová, Barbora Součková, Irena
Fejtová, Petra Majerčíková, Světlana Kubíková, Anna Panochová a Tereza Vostradovská. Fakt díky!
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Soubor 11:55_Závěrečná zpráva za rok 2015
Zapětdvanáct z.s.
IČO: 04234553
sídlo: Krátká 411, Dolní Břežany, 25241

Soubor 11:55 (čti Za pět dvanáct) vznikl v květnu roku 2014 z iniciativy absolventů KALD
na Divadelní fakultě AMU. Po velice úspěšné absolvenstké sezóně v divadle Disk a
vzhledem k nutnosti opustit tento prostor, se studenti 4. ročníku rozhodli dosavadní práci
posunout dál a i přes ukončení studia pokračovat jako jeden soubor. V první fázi vzniku
(do srpna 2015) soubor vystupoval pod právnickou osobou sdružení „Jiné jeviště o.s.“, pod
kterým se ucházel o první granty – Ministerstvo kultury ČR, Nadace život umělce. Byl to v
polovině kalendářínho roku nejjednodušší způsob jak rychle začít novou sezónu
2015/2016. Od září 2014 soubor získal rezidenci v začínajícím kulturním prostoru Venuše
ve Švehlovce na Praze 3 – Žižkov. Již v průběhu své rezidence však 11:55 hostoval i v
jiných divadlech mimo Prahu a později také v nově otevřeném multikulturním centru
Jatka78 na Praze 7 v Holešovicích.
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REPERTOÁR 11:55
Repertoár se skládal až do koce roku 2014 z divácky úspěšných inscenací, které soubor
převzal z divadla Disk (Hodní chlapci – r.: Jan Mikulášek, Regulace intimity – r.: Jiří
Havelka) a menších impovizačních projektů.
15.4. 2015 měla premiéru inscenace Střepy a chlebíčky, kterou se souborem připravil
jeden z nejvýraznějších českých divadelních režisérů Jan Mikulášek. Spolupráce s ním
byla velice obohacující a zároveň celý soubor vedla k dalšímu kroku profesionalizace
(úspěšné žádosti o granty na vznik představení, premiéra v jednom z nejprogresivnějších
kulturních prostorů v Praze). Po úspěšném konci sezóny 2014/2015 jsme dostali nabídku
na dlouhodobou rezidenci v prostoru Jatka78 a ukončili tak spolupráci s Venuší ve
Švehlovce. Dramaturgie i vybavenost prostoru Jatka78 vyhovuje souboru 11:55 i jeho
dalšímu směřování.

V srpnu 2015 soubor založil vlastní spolek Zapětdvanáct (do té doby fungoval pod
hlavičkou spřátelného sdružení Jiné jeviště, jehož zakladatelé jsou zároveň členové
souboru 11:55). Od září 2015 tedy 11:55 funguje jako samostatná entita a vešerou
administrativu a organizaci přebírá předsedkyně spolku a produkční Amálie Kovářová.
V listopadu se soubor rozhodl uvést obnovenou premiéru inscenace Umění Braku ON AIR
ve spolupráci s režisérkou Petrou Tejnorovou. Inscenace původně vznikla jako klauzurní
práce na Divadelní fakutě, po úspěšně premiéře se však stala natolik divácky zajímavou a
úspěšnou, že byla až do konce sezóny minimálně jednou měsíčně uváděna v kavárně
Divadla Disk jako oficiální součást programu divadla, dále se zúčastnila ještě tentýž rok 5
festivalů vysokých uměleckých škol v ČR a na Slovensku a prezentovala současnou
tvorbu studentů AMU na festival Accidental festival v květnu 2014 v Londýnské venue
Roundhouse.
V současné době má soubor na repertoáru 4 autorské insceance, úspěšně se prezentuje
jako jeden z rezidenčních souborů na Jatkách78 v Praze, hostuje na divadelních
festivalech (Divadelní Flora Olomouc, Dream Factory Ostrava, MFDF Jihlava) a je zván na
hostování do regionálních divadel (Tábor, Plzeň, Zlín, Brno..).
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NOVÉ INSCENACE V ROCE 2015
STŘEPY A CHLEBÍČKY (původní název projektu Za pět minut dvanáct)
První inscenace souboru 11:55 v režii Jana Mikuláška. Jaký je obraz doby, ve které žijeme,
v očích dnešní mladé generace? Co o nás vypovídají kauzy, které se v posledních letech
objevily na titulních stránkách novin? Osm lidí, osm pohledů na věc. Bulvár i závažná
témata dostávají stejný prostor. Výsledkem je bizarní svědectví o Češích a České
republice. „Vezmi si chlebíček a připoj se k naší oslavě češství! Proslav se životem!“
premiéra: 15.4. 2015, Jatka78
režie: Jan Mikulášek
Hrají: MgA. Johana Matoušková, MgA. Pavlína Skružná, MgA. Tereza Volánková, MgA.
Michal Bednář, MgA. Jan Čtvrtník, MgA. Bořek Joura, Martin Dědoch a Patrik Holubář
Scéna a kostýmy: Pavla Kamanová
Produkce: Lucie Špačková, Amálie Kovářová a Aneta Ruttenbacherová
Dramaturgie: Jana Macíčková
J. Sinclair: Umění braku ON AIR
UMĚNÍ BRAKU ON AIR vysílá čerstvě naporcovanou zvrhlou literaturu – strašidelnou krimi
o lovci duchů. Jak bude vypadat poslední příběh Johna Sinclaira, Syna světla, Dědice
kříže? Rozhlasová hra, kterou musíte vidět!
Obnovená premiéra: 24.11. 2015, Jatka78
režie: Petra Tejnorová
Hrají a ruchaří: MgA. Johana Matoušková, MgA. Pavlína Skružná, MgA. Tereza
Volánková, MgA. Michal Bednář, MgA. Jan Čtvrtník, MgA. Bořek Joura, Petra Majerčíková,
David Ryska, Martin Dědoch a Patrik Holubář
Produkce: Lucie Špačková, Amálie Kovářová a Aneta Ruttenbacherová
Vzniklo za podpory městské části Praha 7.
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Rok 2015 v číslech:

počet repríz ve Venuši ve Švehlovce: 8
počet repríz na Jatkách78: 11
počet repríz mimo Jatka78: 13
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soubor děkuje za podporu:

 Divadelní fakulta AMU
 Ministerstvo kultury ČR
 Nadace život umělce
 Jatka78
 městská část Praha 7

kontakt:
Zapětdvanáct z.s. - www.zapetdvanact.cz
Amálie Kovářová
amalie.kovarova@gmail.com
tel: 723 907 413

16

