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Jiné jeviště v roce 2019 

V tomto roce pokračoval spolek Jiné jeviště ve své činnosti a dále rozvíjel projekty, na kterých pracoval v minulých letech. Za hlavní přínos 
považujeme práci na zkvalitnění a udržitelnosti naší činnosti a také její rozšíření workshopy a větší zaměření na vzdělávání a osvětu v oblasti 
specifického divadla. 


V tomto roce proběhla úspěšně premiéra inscenace Ondra Mattise, která se stala spíše otevřeným tvarem, který v sobě obsahoval výsledky čtrnácti 
denní laboratoře, která proběhla v Neratově v Orlických horách v druhé polovině července 2019. Šlo především o výsledky výzkumu obrazu a zvuku 
na jevišti za použití DIY hudebních nástrojů, které jsme vyráběli společně s herci s mentálním postižením. Premiéra tohoto projektu proběhla 2. 8. 
2019 v rámci festivalu Menteatrál právě v Neratově. 


Již tradičně také proběhl festival Menteatrál a to jeho již 6. ročník. V Neratově v Orlických horách se sjelo sedm divadelních uskupení z České 
republiky a také 18 zástupců divadelních a uměleckých uskupení tvořících s lidmi s mentálním postižením ze 7 zemí Evropské unie a Turecka. Krom 
hlavního programu byl festival plný dalších mnoha aktivit a akcí doprovodného programu. Festival potvrdil největší účastí (dle odhadu) v historii svoje 
pevné místo na kulturní mapě České republiky. 


Novinkou letošního roku byl workshop víkend Menteatrál v Invalidovně, který proběhl 5. - 7. 10. 2019 ve spolupráci s Iniciativou pro Invalidovnu. 
Mimo 4 workshopů bylo na pořadu také kino, divadelní představení a konference, která proběhla ve spolupráci s výzkumným pracovištěm na 
Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. 


I v tomto roce bylo Jiné jeviště produkčním zázemím pro tvůrčí skupinu projektu Tamura, který byl reprízován v divadle Alfréd ve dvoře a na festivalu 
Next Wave v pražském divadle X10. 
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Přehled akcí v roce 2019 
Tamura 	 3. 5. 	 Alfred ve dvoře 

	 	 	 	 5. 5. 	 Alfred ve dvoře

	 	 	 	 11. 6.	 Alfred ve dvoře

	 	 	 	 12. 6.	 Alfred ve dvoře

	 	 	 	 16. 7. 	 Divadlo X 10 

Ondra Mattise 	 2. 8. 	 festival Menteatrál (premiéra) 

	 	 	 	 4. 8. 	 festival Menteatrál 

Festival Menteatrál 2019	 2. - 4. 8. Neratov v Orlických horách 


Menteatrál v Invalidovně 	 5. - 7. 10. Invalidovna Praha 




Ondra Mattise  

Tento projekt byl součástí dlouhodobé spolupráce našeho spolku se Sdružením Neratov z.s., která funguje již od roku 2011. Projektu se účastnili 
herci s mentálním postižením z Neratova a profesionální umělci kolem Jiného jeviště spolu se studenty pražské DAMU a také taneční konzervatoře 
Duncan Center. 


Hlavním tématem inscenace byla umělecká tvorba zasažená nemocí nebo nemohoucností a možnosti, které takové situace přinášení, a to na pozadí 
života slavného malíře Henryho Mattise. Více než o dokumentární inscenaci vycházející z jeho života šlo o obrazy inspirované jeho životem a 
zásadními událostmi spojenými s jeho tvorbou. 


Zkoušení inscenace probíhalo formou workshopů (jaro 2019) a 14 denní laboratoře, které se uskutečnila 21. 7. - 2. 8. 2019 již v Neratově v Orlických 
horách. Samotné laboratoře se účastnilo více klientů Sdružení Neratov, ve výsledném tvaru už účinkovali jen ti, kteří chtěli vystupovat veřejně. 
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3. listopadu 1869 se narodil na statku svého dědečka v severofrancouzském městě Le Cateau-
Cambrésis Henri Matisse. Kdo to byl? Proč začal malovat? Co se vám stane při pohledu na 
jeho obrazy? A co se stalo nám? Loutky, pohyb, hudba, tanec, Zátiší s baklažány, Odaliska s 
tamburínou a Ondra Matěj. 

Tvůrčí tým: Radka Caldová, Květa Čapková, Jan Čtvrtník, Zuzana Dědochová, Viktorie Drdová, 
Jarda Flos, Jirka Pfeifer, David Havlíček, Petr Hlavaty, Luboš Jureček, Renata Kočí, David Králík, 
Tomsa Legierski, Lenka Nahodilová, Irena Plodková, Jiřina Poláková, Romana, Michaela Ruská, 
Barbora Sléhová, Vendy Siváková, Jirka Šitina, Dana Věžníková  






 
 

Festival profesionálních divadel zabývajících se tvorbou s lidmi s mentálním postižením Menteatrál se uskutečnil 2. - 4. 8. 2019 v 
Neratově v Orlických horách. Přípravy festivalu probíhaly od začátku roku 2019, na místě konání pak 14 dní před festivalem. Byl 
vybudován festivalový areál, který čítal 2 divadelní scény, bar, odpočinkovou zónu, scénu v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Kouzelný 
šicí stroj, sociální zázemí a další. 

Na festivalu se představily tyto soubory z Čech: Divadlo Ujeto (Praha), Divadlo Vzhůru nohama (Kladno), Jiné jeviště (Praha/
Neratov), Divadlo Aldente (Brno), Dr.amAS (Praha), DS Jindřich (Jánské Lázně), Taneční studio Light (Praha). Důležitou součástí 
festivalu byl také doprovodný program tj. koncert skupiny Tara Fuki, Letní kino, světelná instalace Kostel vzhůru, výtvarný a pohybový 
workshop a festivalová mše. Na festivalu také probíhaly diskuze o současném stavu specifického divadla, kterých se účastnily dvě 
desítky umělců z 8 evropských zemí, kteří aktivně pracují s lidmi s hendikepem. 

Festival proběhl dle plánů. Za největší úspěch považujeme vzrůstající uměleckou úroveň zúčastněných souborů, dále vědomí, že 
Menteatrál je důležitým bodem v rozvíjejícím se oboru specifického divadla a především velký divácký zájem. V letošním roce se 
zúčastnilo každého představení cca 200 - 400 diváků, kteří se dle reakcí účastní festivalu nejen jako zajímavé netradiční akce, ale jako 
vyhraněné umělecké události, kde mohou sledovat vývoj divadla lidí s mentálním postižením rok za rokem. 

 

Záhy po zakončení festivalu začaly přípravy na Mentetrál 2020, který se nakonec bohužel nemohl uskutečnit kvůli pandemické situaci 
spojené s virem Covid - 19. V roce 2021 proběhne další ročník festivalu.  

Festival vznikl díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, Královéhradeckého kraje, Divadelní fakulty AMU v Praze, štědrých 
sponzorů a především díky všem věrným divákům Menteatrálu.  
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8 divadelních představení 2 koncerty 2 instalace 2 workshopy  

konference letní kino 3 scény účastníci z 8 zemí 
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O nás 

Jiné jeviště z.s. je spolek zabývající se od roku 2011 divadelní tvorbou ve specifických skupinách, a to především profesionální divadelní tvorbou s 
lidmi s mentálním postižením. Startovacím bodem pro vznik spolku byla úspěšná realizace projektu Neratov 2011 - divadlo má (s)mysl v Neratově v 
Orlických horách, který propojoval skupinu studentů uměleckých škol s klienty místního chráněného bydlení při tvorbě. 


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 se stalo Jiné jeviště produkčním zázemím pro začínající generační soubor 11:55, vzniklý z absolventů Katedry alternativního a 
loutkového divadla na DAMU v Praze. V roce 2018 vzal spolek „pod křídla” audiovizuální divadelní projekt TAMURA, který vznikl ve spolupráci s 
divadlem Alfred ve dvoře. 


V roce 2019 proběhl již 6. ročník festivalu Menteatrál, Jiné jeviště nadále spolupracuje s klienty z Neratova při divadelní tvorbě, členové a 
spolupracovníci spolku se aktivně podílejí na praktické i výzkumné činnosti týkající se specifického divadla na DAMU, kde působí jako studenti či 
odborní asistenti. Pokračujeme ve spolupráci s Divadlem Vzhůru nohama a snažíme se najít pevné místo pro divadlo ve specifických skupinách na 
české profesionální umělecké scéně. 


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  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Děkujeme naším podporovatelům:  
Ministerstvo kultury České republiky 

Královéhradecký kraj 

Sdružení Neratov z.s. 

AMU v Praze 

Iniciativa pro Invalidovnu 

Alfred ve dvoře 

Divadlo DISK 

Pivovar Neratov 

Tiskárna Kerschbaum Žamberk 

Bravo Isolit 

Šmídl s.r.o. 

Studio Lunchmeat




Finanční a organizační fakta o činnosti Jiné jeviště z.s. 

Jiné jeviště o.s. jako právní předchůdce Jiné jeviště z.s. bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR a k 1.1.2014 se v souladu s novým 
občanským zákoníkem (NOZ) stalo spolkem (nová registrace ve veřejném rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou 
značkou L 23593).


• Jiné jeviště, z.s. měl k 31.12.2019 3 registrované členy

• Předsedou a statutárním orgánem spolku byl 31.7.2015 zvolen v souladu s novými Stanovami Jan Čtvrtník

• Jiné jeviště z.s. nemělo v roce 2019 žádné zaměstnance v pracovním poměru

• Jiné jeviště z.s v roce 2019 obdrželo z veřejných a soukromých zdrojů tyto dotace a granty:

Ministerstvo kultury ČR - 90 000 Kč 

Královéhradecký kraj - 101 000 Kč

Přílohy:

• 1) Výkaz zisku a ztráty 

• 2) Finanční rozvaha pro nevýdělečné organizace

• 3) Příloha k účetní závěrce
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