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Činnost spolku Jiné jeviště z.s. v roce 2020
V tomto roce byla činnost spolku zásadně ovlivněna pandemií koronaviru a opatřeními s ní
spojenými. Právě proto se neuskutečnil 7. ročník festivalu Menteatrál v Neratově v Orlických
horách. To se také stalo důvodem pro nevyužití dotací z Ministerstva kultury ČR a
Královéhradeckého kraje.
Přesto probíhaly přípravy festivalu až do konce května 2020, kdy bylo definitivně rozhodnuto o
zrušení letošního ročníku festivalu.
Přesto se podařilo v červenci uskutečnit 14denní zkoušení inscenace Legenda o semínku v
Neratově v Orlických horách.
V září proběhla díky dočasně příznivějším epidemickým podmínkám pražská verze festivalu
Menteatrál v Altě, samozřejmě v mnohem menším rozsahu než v Neratově.
Jiné jeviště bylo dále zázemím pro projekt Dialog a Tamura Jana Čtvrtníka a Terezy Bartůňkové.

Přehled akcí 2020
Legenda o semínku

- premiéra 1. 8. 2020

Menteatrál v Altě

- 18. - 20. 9. 2020

Tamura - Zámek Děčín

- 23. 8. 2020

Dialog - Alfred ve dvoře

- online podzim 2020

Legenda o semínku
I přesto se uskutečnilo zkoušení inscenace v Neratově. Proběhla premiéra pohádky Legenda o
semínku, která se uskutečnila jako venkovní představení. Na tvorbě inscenace se podílel tým
Jiného jeviště a klienti Sdružení Neratov. Inscenace bude reprízována v roce 2021 v Neratově,
blízkém regionu a doufáme, že situace nám dovolí odehrát představení i v Praze, případně na
dalších místech.
Premiéra proběhla 1. 8. 2020 v Neratově v Orlických horách.

Menteatrál v Altě
18. 9. - 20. 9. proběhla v Invalidovně ve Studiu Alta jakási miniatura neratovského festivalu, kde
zahráli svá představení Divadlo Aldente, Divadlo Ujeto, Dr.amAS a Divadlo Vzhůru nohama.
Workshopy, které měly v rámci tohoto víkendu proběhnout, byly zrušeny z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace.
Akce byla pořádána bez jakékoli grantové podpory, pouze za laskavé podpory Studia Alta.

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 spolek pokračoval v celoročním projektu Neratov – divadlo má (s)mysl a v
srpnu 2014 uspořádal 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.
V roce 2020 byla činnost spolku zásadně omezena koronavirovou pandemií. Přesto byla
nazkoušena inscenace Legenda o semínku, proběhl Menteatrál v Altě a proběhly reprízy projektů
Tamura a Dialog II.

Děkujeme naším podporovatelům:
Ministerstvo kultury České republiky, Královéhradecký kraj, Sdružení Neratov z.s.
AMU v Praze, Alfred ve dvoře, Divadlo DISK
Pivovar Neratov, Tiskárna Kerschbaum Žamberk

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

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. 2020 3 registrované členy
• Předsedou a statutárním orgánem spolku byl 31. 7. 2015 zvolen v souladu s novými Stanovami
MgA. Jan Čtvrtník
• Jiné jeviště z.s. nemělo v roce 2020 žádné zaměstnance v pracovním poměru
Přílohy:
1) Výkaz zisku a ztráty
2) Finanční rozvaha pro nevýdělečné organizace
3) Příloha k účetní závěrce

