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Festivalem se můžete procházet úplně stejně
jako krajinou. Některé věci jsou náhodné, jiné
naprosto jasné. Můžete se u nich zastavit nebo
pokračovat v chůzi, můžete vnímat věci intuitivně
nebo o nich hluboce přemýšlet.
Florian Malzacher, Práce s nejasným profilem, cílem a budoucností

Každoroční putování festivalu z místa na místo se možná jednou zapíše do Guinessovy
knihy pražských kulturních rekordů. Během dlouhých osmnácti let jsme vám představili
více než tři sta divadelních, tanečních, výtvarných a multižánrových uměleckých souborů
a projektů. Současně jsme mnohým z vás objevili opuštěné továrny, industriální areály
i chátrající a dočasně nevyužité domy, kam byste zavítali v lepším případě jen jako holubi
v příštím životě.
Vedle “klasické” dramaturgické a kurátorské linie zahrnující zahraniční taneční a divadelní
objevy, české premiéry, přednášky, konference, výstavu a koncerty jsme se letos posunuli
ještě o významný krok dál.
Na základě náročného pozorování a výzkumu jsme v okolí Staroměstského náměstí vybrali
sedm nejinteligentnějších a nejstatečnějších pražských holubů, kterým jsme nainstalovali
do jejich peří mikrokamery. A tak se nám povedl husarský kousek. Díky dokonalému systému a exaktní spolupráci s mezinárodní ornitologickou stanicí v Bergenu můžeme dokonale mapovat váš pohyb na trase Palác U Stýblů — Divadlo Archa — Nová scéna — Studio Alta — Orco — Baráčnická rychta a zpět. A nejen to! Na základě tzv. režimu nočního
vidění a termovize budeme sledovat každý váš krok při prohlídce výstavy, uvidíme, zda
nezíváte během české premiéry nebo zahraničního představení, zda tančíte na koncertě,
rušíte průvodce při procházce, nebo nám pláčete na baru. A právě teď právě sledujeme,
jakým způsobem si čtete tento program. Experiment s holuby dokazuje, že se vám snažíme
představit současné živé umění ve všech jeho podobách a rozmanitostech.
Oslava plnoletosti festivalu právě začíná. Jen jednou do roka se s vámi můžeme podělit
o naše nové objevy, domněnky, či přísliby, a to jak v rovině umělecké, tak obecně kulturní.
Nabízíme vám odvážná i odlehčená témata i široké spektrum uměleckých přístupů. Věříme,
že dramaturgie dospělého festivalu vás potěší a zaujme ve vší její celistvosti i detailu.
Vítejte na festivalu
Pavel Štorek
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One can walk through a festival as through
a landscape. Some things are accidental, others
are obvious. To linger or to go on, to grasp things
intuitively or turn them over intellectually.
Florian Malzacher, A Job with Unclear Profile, Goal and Future

One day perhaps, our festival’s annual pilgrimage from one site to another will make the
Guinness Book of Prague Cultural Records. Over the festival’s long 18 years, we have presented more than 300 theatre and dance ensembles or visual and multigenre art projects.
At the same time, we have helped many of you discover abandoned factories, industrial
sites, and dilapidated and unused buildings that, at best, you might visit as a pigeon in
your next life.
In addition to “classical” programming and curatorial selections including foreign dance
and theatre discoveries, Czech premieres, lectures, conferences, exhibitions and concerts,
this year we have taken an important step forward.
Based on painstaking observation and research on and near Old Town Square, we have chosen Prague’s seven most intelligent and daring pigeons, whom we have fitted with microcameras. In so doing, we have succeeded in a truly monumental task. Thanks to a precise
computer system and excellent cooperation with the international ornithological station
in Bergen, we can perfectly trace your movement between the Stýblo Palace, the Archa
Theatre, Studio Alta, New Scene, Orco, and Baráčnická rychta. And that’s not all! Thanks
to nighttime vision and thermo-vision, we will follow your every step as you tour an exhibition, and can see whether you yawn during a Czech premiere or foreign performance, dance
at a concert, interrupt the guide on a walking tour, or cry at the bar. Even now, we can see
how you are reading this program. The pigeon experiment shows that we truly endeavor to
present contemporary live art in all its forms and diverse manifestations.
The festival is now celebrating adulthood. Once a year, we share with you our discoveries, ideas, and promises on the artistic and cultural level. We offer bold as well as lighthearted themes, and a broad spectrum of artistic approaches. We trust that you will be
pleased with the program of this year’s grown-up festival as a whole and in its every detail.
Welcome to the festival,
Pavel Štorek
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12. 10. Divadlo Archa 19.30divadlo / theatre

Foto: Pierre Borosci

MOTUS (IT)

Alexis. Una Tragedia Greca / Alexis. Řecká tragédie
6. prosince 2008 se patnáctiletý Alex Grigoropoulos toulal s kamarády v athénské anarchistické čtvrti Exarchia. Krátká srážka s policisty, jejíž detaily nikdo nikdy neobjasnil, skončila chlapcovou smrtí. Během dvou hodin rozpoutalo Alexovo zastřelení nebývalou celosvětovou vlnu protestů proti zkorumpovanosti politického systému, ve kterém žijeme. ¶
Tvůrčí dvojice Enrico Casagrande a Daniela Nicolò, zakladatelé slavného italského souboru
Motus, kteří dokumentární divadelní představení o Alexovi vytvořili textově, režijně i scénograficky (včetně fotek a videozáznamů natočených v Athénách, kde zazní útržky rozhovorů
s novináři i Alexovými kamarády), potvrzují, že i dnešní divadlo může přímo odrážet dění ve
společnosti. Na půdorysu novodobé Antigony totiž přestavují rebelii mládeže v Řecku doslova na vlastní kůži. ¶ Kromě mnoha jiných cen označila Asociace divadelních kritiků
státu Quebec Alexis za nejlepší zahraniční inscenaci sezóny 2011/12 a tradičně konzervativní
divadelní kritik deníku The New York Times Ben Brantley, který Alexis viděl loni na slavné
off-off-broadwayské scéně La Mama, napsal: „Žár, který vzejde z těchto debat, vám může
vypálit mozek a úplně vás pohltit. Tak si dejte pozor. Ke konci představení možná vyskočíte
na scénu, abyste se přidali k protestnímu hnutí!“
Motus byl založen v roce 1991 v Rimini, v kraji Emilia Romagna, který je považován za centrum italského experimentálního divadla. Během své existence vytvořil tento progresivní
soubor představení adaptovaná do tradičního i netradičního divadelního prostoru. K nejslavnějším patří kus z roku 2003, zachycující život a tvorbu legendárního italského režiséra, provokatéra a komunisty Piera Paola Pasoliniho. Soubor hostoval na festivalu 4+4 dny
v pohybu v roce 2007 s představením Hořké slzy Petry von Kantové podle Fassbinderova
melodramatu a v roce 1999 s představením Orlando Furioso.
On 6 December 2008 15-year-old Alexis Grigoropoulos was walking with his friends through
Athens’ anarchist neighbourhood of Exarchia. A brief skirmish with several police officers,
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the details of which remain unclear, ended with the
boy’s death. Within two hours, his shooting led to an
unprecedented worldwide wave of protests against the corrupt police system in which we live. ¶
With this documentary theatre performance about
Alexis, which they wrote and directed and for which
they did the scenography (including photographs
and videos shot in Athens featuring interviews with
journalists and Alexis’s friends), the artistic duo of
Enrico Casagrande and Daniela Nicolò (the founders of Italy’s famous Motus ensemble) confirm that
today’s theatre can directly reflect events in society. Working with a modern adaptation of Antigone,
they present youth rebellion in Greece literally from
a first-hand perspective. ¶ The performance has
received numerous awards, and was named best foreign play of the 2011/12 season by Quebec’s Association of Theatre Critics. The New York Times’ traditionally conservative theatre critic Ben Brantley, who
saw Alexis last year at the famous off-off-Broadway
venue La Mama, wrote: “The heat that rises from
these debates may give you brain burn, but it’s also
thoroughly absorbing. So watch out. Toward the
show’s end you may wind up leaping to the stage
to join an instant protest movement!”
Motus was founded in 1991 in Rimini in the Emilia-Romagna region, which is seen as the centre of Italian experimental theatre. During its existence, this
progressive theatre ensemble has created performances for both traditional as well as non-traditional theatre venues. One of its most famous productions was a 2003 performance showing the life and
work of legendary Italian director, provocateur and
communist Pier Paolo Pasolini. At the 4+4 Days in
Motion festival in 2007, Motus presented its adaptation of Fassbinder’s melodrama The Bitter Tears
of Petra von Kant and in 1999 with performance Orlando Furioso.

Foto: Urska Bolkovac

Foto: Pierre Borosci

www.motusonline.com
V italštině s anglickými a českými titulky / In Italian with English and Czech subtitles
Délka představení / Duration: 70 min
Za podpory / Supported by: Istituto Italiano di Cultura di Praga
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13. 10. Studio Alta 18.00divadlo / theatre

Foto: Žan Loose

ŽAN LOOSE (CZ/BiH)

Danse, danse, danse comme ça! Ça va? (premiéra)
Režisér nové české inscenace Žan Loose má k ústřednímu tématu hry, tedy bourání a stavění
měst, velmi osobní vztah: narodil se totiž v Mostaru, jednom z nejkrásnějších míst bývalé
Jugoslávie. V letech 1992-1995 byl však Mostar těžce zasažen válkou, 18 měsíců obléhán,
a mimo mnoha jiných památek přišel i o svůj legendární most. ¶ Žan Loose, představitel silné generace umělců, kteří do Prahy přišli právě díky válce v rodné zemi, studoval
v letech 1994—1999 na pražské HAMU na katedře non-verbálního a komediálního divadla;
nyní však žije a tvoří právě doma v Mostaru, městě rekonstruovaném, měnícím se a zcela
jiném, než znal v dětství. ¶ Hlavním hrdinou Looseovy inscenace, jejíž dramaturgyní je
Viktorie Čermáková, je pan Stonebridge, ne náhodou původem z vesnice. Vysvětlí nám, že
města vznikají a zanikají, aby se opět postavila. Možná lepší, možná horší, možná více přizpůsobená našim potřebám. Nebo se člověk přizpůsobuje městu? Vede město naše kroky
nebo kroky obyvatel vedou město?
Žan Loose (1972, Mostar) se autorsky a herecky podílel na vzniku několika filmů (jedna
z hlavních rolí ve filmu Silný kafe islandského režiséra Börkura Gunnarssona). Zakládající
člen Městského divadla Krepsko (1999—2003), společně s Ladislavem Soukupem a Kristýnou Lhotákovou vytvořil představení Tromba. Produkoval inscenaci Miroslava Bambuška Titanik, kterou poté přeložil do srbochorvatštiny, stejně jako hru Egona Tobiáše Slíbil jsem to
Freddymu, která v jeho režii získala hlavní cenu na festivalu Puf v chorvatské Pule. Spolupracoval se sdružením mamapapa (Kladno-Záporno) a se skupinou Jednotka/Unit (Pasažér).
Žan Loose, the director of this new Czech theatre production, has a highly personal relationship to the play’s central theme, the destruction and building of cities: He was born in
Mostar, one of the most beautiful places in the former Yugoslavia. In 1992-1995, the city
was seriously affected by the war, and during 18 months of siege it lost many of its historical
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Foto: Žan Loose

monuments, including the town’s legendary bridge. ¶ Žan Loose is one of many of artists who came to Prague because of the war in their homeland. In 1994—1999 he studied nonverbal and comedy theatre at Prague’s Music and Dance Faculty of the Academy
of Performing Arts (HAMU). Today, he lives and works at home in Mostar, a reconstructed
city that is completely different from the one he knew in childhood. ¶ The main protagonist of Loose’s play, whose dramaturge is Viktorie Čermáková, is Mr. Stonebridge – who,
by no coincidence, is a guide from a village. He explains to us that cities are created and
destroyed only to rise again – perhaps better, perhaps worse, perhaps more adapted to
our needs. Or does man adapt to the city? Does the city define our steps or do the steps
of its inhabitants define the city?
Žan Loose (1972, Mostar) has written and acted in numerous films (he portrayed one of
the main roles in Icelandic director Börkur Gunnarsson’s Bitter Coffee). Loose is also a founding member of the Krepsko theatre ensemble (1999—2003), and worked with Ladislav
Soukup and Kristýna Lhotáková to create the performance Tromba. He produced Miroslav
Bambušek’s Titanic and later translated it into Serbo-Croatian. He also translated and directed Egon Tobiáš’s I Promised Freddy, which won the main prize at the Puf Festival in Pula,
Croatia. Loose has also worked with the mamapapa artists’ association (Kladno-Záporno)
and the Jednotka/Unit theatre ensemble (Passenger).
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka představení / Duration: 55 min
Za podpory / Supported by: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, mamapapa
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14. 10. Divadlo Archa 19.30

tanec / dance

Foto: Attakkalari

ATTAKKALARI CENTRE FOR MOVEMENT ARTS (IND)
AadhaaraChakra, a Dancelogue

Originální taneční, zvuková a filmová exkurze do světa indických vesnic, tržišť i rušných
městských ulic je vůbec prvním hostováním indického souboru v dějinách mezinárodního
festivalu 4+4 dny v pohybu. Dílo tohoto rozsahu a významu je výjimečné i v dějinách kulturní Prahy po roce 1989. ¶ Inscenace nabízí vizuální podívanou prezentující pro „západní
civilizaci“ zdánlivě nesmyslný konflikt vnímání tradičního a současného indického tance.
Jayachandran Palazhy, umělecký šéf prvoligového tanečního centra Attakkalari, o jejich
sedmém celovečerním představení řekl: „Na začátku stála snaha zmapovat zkušenosti současných indických měst.“ Představení se totiž poetickou formou cestovatelské reportáže
snaží vysvětlit, že moderní Indie není jen o tanci kathak; inscenace obsahuje filmové momentky i zvuky z těchto současných, moderních cest, včetně videí a kratších site-specific
performancí, které tanečníci na cestě zažili. ¶ Multidisciplinární povahu inscenace potvrzují němečtí zvukaři Sam Auinger a Martin Lutz, francouzsko-kanadský scénograf Dominic Dube, který žije v indickém Bangalore, německý filmař Rupert Schwarzbauer, světelný
designér Pipon z Francie a digitální designér Ken Furudate z Japonska.
Mezinárodně úspěšný indický taneční soubor fungující při Attakkalari Centre for
Movement Arts, podporovaného mimo jiné prestižní Fordovou nadací a založeno v roce
1992, je jedním z neprogresivnějších uměleckých souborů v Indii. Intenzivně se věnuje učení, vývoji a výzkumu současného pohybového umění, které spojuje vlivy náboženské, sekulární i mezinárodní. Attakkalari centrum pravidelně spolupracuje se zahraničními umělci,
v České republice hostuje vůbec poprvé.
This original dance, audio and film excursion into the world of Indian villages, marketplaces
and busy city streets marks the first time an Indian ensemble has performed at 4+4 Days
in Motion. In the history of Prague’s post-1989 cultural life, the performance is unique in
terms of its extent and significance. ¶ The performance is a visual spectacle presenting the (for “Western civilization”) seemingly pointless conflict between the perception of
traditional and contemporary Indian dance. Jayachandran Palazhy, artistic director of the
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Foto: Attakkalari

first-rate Attakkalari dance centre, says of the ensemble’s full-evening performance: “At the
outset, there was the endeavour to explore the experiences of contemporary Indian cities.”
Through a poetic travelogue, the performance aims to show that modern India is more than
just Kathak dances; the performance also includes cinematic snapshots and sounds of the
contemporary, modern ways, including videos and short site-specific performances that
the dancers experienced on their journey. ¶ The performance’s multidisciplinary nature is underscored by the collaboration of French-Canadian stage designer Dominic Dube,
who lives in Bangalore, German filmmaker Rupert Schwarzbauer, French lighting designer
Pipon and Japanese digital designer Ken Furudate.
The internationally acclaimed Indian dance ensemble from the Attakkalari Centre for
Movement Arts – established in 1992 and funded in part by the prestigious Ford Foundation – is one of the most progressive artistic ensembles in India. It is actively involved
in the teaching, development and study of contemporary movement arts combining religious, secular and international influences. The Attakkalari Centre regularly collaborates
with foreign artists. This is its first performance in the Czech Republic.
www.attakkalari.org
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka představení / Duration: 60 min
Představení vzniklo v produkci Attakkalari Centre for Movement Arts ve spolupráci s Goethe
Institutem Max Mueller Bhawan v rámci projektu „Germany and India 2011—2012 Infinite
opportunitites“
The production was produced by Attakkalari Centre for Movement Arts in collaboration with the
Goethe Institut Max Mueller Bhawan within the framework of „Germany and India 2011—2012 Infinite
opportunities“
Podpořili / Supported by:
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15. 10. Divadlo Archa 19.30

tanec / dance

Foto: Phile Deprez

Foto: Phile Deprez

JAN MARTENS & PETER SEYNAEVE / CAMPO (B)
VICTOR

Z domovského Gentu a úspěšného evropského turné (Amsterdam či Berlín) přijíždí letošní senzace sezóny - intimní taneční duet muže a dítěte. Projekt, který měl premiéru letos
v dubnu, je první uměleckou spoluprací uznávaného vlámského choreografa Jana Martense a herce, divadelníka a režiséra Petera Seynaeve. Je také další z produkcí souboru Campo s dětmi na scéně; jeho hlavním hrdinou jsou třináctiletý Viktor Caudron a profesionální
tanečník a performer Steven Michel. ¶ Jeden má za sebou dlouhou cestu, druhý touží
být co nejrychleji dospělý. Křehká hra svalů i silová hra nerovných možností představuje
malý příběh o velkém a čestném, silném a nevinném, ale především o touze po blízkosti. ¶
Představení Victor se okamžitě dočkalo nadšených mezinárodních kritik. V jedné z nich se
píše: „Obecenstvo je v tichém vytržení a hltá množství pocitů a meziher, které muž a chlapec vytvářejí. Mohou se hihňat či ztichnout pod tíhou emocí. Když se však mladý a starý
konečně opouštějí, poté, co oba balancují na hranici fyzických možností, i my ostatní tajíme
dech. Přemoženi sympatiemi, tiše doufáme, že by to mohlo skončit touto scénou — než,
krátce poté, světla v sále pomalu zhasnou.“
Umělecké centrum Campo v belgickém Gentu bylo založeno v roce 2008 jako fúze progresivní a slavné společnosti Victoria a centra Nieuwpoorttheater. Je známé jako místo ideální
pro experimenty a multidisciplinární umělecké produkce, proslulo jako zastřešující organizace pro divadelní vývoj, který odráží mezinárodní trendy, zabývá se ale i organizováním
festivalů a pomáhá mladým umělcům i tvůrcům bez stálé divadelní budovy. Campo má
v Ghentu hned tři adresy, Campo Victoria, Campo Nieuwpoort a Campo Boma, kde vytváří
a prezentuje svou práci.
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Straight out of Ghent and on the heels of its successful European tour (Amsterdam, Berlin) comes the sensation of this year’s theatre season – an intimate dance duet for a man
and a child. This project, which had its premiere in April, is the first collaborative effort
between renowned Flemish choreographer Jan Martens and actor, theatre artist and director Peter Seynaeve. The piece is another in a series of productions by Campo to feature
children on stage. The performance’s main protagonists are 13-year-old Viktor Caudron and
professional dancer and performer Steven Michel. ¶ One has a long journey behind him
while the other yearns to be an adult as quickly as possible. It is a fragile play of muscles
and power play of unequal possibilities, a small story about large and honourable things,
about strength and innocence, but above all about yearning for closeness. ¶ Victor
was immediately met with rave international reviews. According to one review: “The audience is in silent ecstasy, devouring the many feelings and interplays that the man and boy
create… They giggle, or fall silent under the weight of emotions. When the old man and
young boy finally part ways after having balanced on the very edge of physical possibility,
we, too, hold our breath. Overcome by sympathies, we silently hope that it may end with
this scene – until, shortly thereafter, the lights in the auditorium slowly fade.”
The Campo artistic centre in the Belgian town of Ghent was founded in 2008 as a fusion of
the renowned progressive Victoria centre and the Nieuwpoorttheater. Campo is well known
as an ideal site for experimentation and multidisciplinary artistic productions. The centre is famed as an umbrella organization for theatre that reflects international trends, and
also organizes festivals and helps young artists lacking a permanent theatre base. Campo
develops and presents its work at three locations in Ghent: Campo Victoria, Campo Nieuwpoort and Campo Boma.
www.campo.nu
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka představení / Duration: 60 min

13

16. 10. Nová scéna ND 20.00TANEC / DANCE

Foto: Pavel Hejný

420PEOPLE (CZ)

Mirage (premiéra)
Nová inscenace Václava Kuneše v koprodukci Nové scény Národního divadla a festivalu
4+4 dny v pohybu, je inspirována stand-up komediemi Jimmyho Fallona, Davea Chappella,
Omida Djalili, Mitche Fatela či Robina Williamse. Vzniklo tak dílo, které osciluje mezi humorem a palčivými otázkami — vždyť co se skrývá za zdánlivou ladností a lehkostí tanečníků,
kterou divák obdivuje? Kam až je umělec na scéně ochoten zajít pro svůj pocit dokonalosti? Autorem hudby k inscenaci Mirage je kanadský hudebník Owen Belton, kostýmy vytvořilo mladé české design studio Chatty návrhářek Anny Tuškové a Radky Sirkové (mimo jiné
držitelky Ceny Designbloku 2011).
420PEOPLE je prestižní, moderní, taneční soubor, který na přelomu let 2006/2007 založili
čeští tanečníci a choreografové Václav Kuneš a Nataša Novotná, bývalí dlouholetí členové
Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána. Ve spolupráci s umělci z různých oborů naplňují
svou uměleckou vizi a produkují tvorbu s pomyslnou značkou „Made by Czechs“; soubor
420PEOPLE je však zároveň organickou a právoplatnou součástí mezinárodní taneční scény. Od roku 2009 se skupina, pojmenovaná podle telefonní předvolby do České republiky,
těší podpoře Nadace BNP Paribas.
The latest work by Václav Kuneš, co-produced by 4+4 Days in Motion and the New Stage of
the National Theatre, is inspired by the stand-up comedy of Jimmy Fallon, Dave Chappelle,
Omid Djalili, Mitch Fatel and Robin Williams. The resulting performance fluctuates between
humour and burning issues — after all, what lies hidden behind the dancers’ seeming elegance and lightness that the viewer so admires? How far will an artist go on stage in search
of a sense of perfection? The music for Mirage was composed by Canadian musician Owen
14

Foto: Pavel Hejný

Belton, and the costumes are from Anna Tušková and Radka Sirková’s young Czech design
studio Chatty (recipients of the 2011 Designblok Award).
420PEOPLE is a leading modern dance ensemble founded in 2006/2007 by Czech dancers
and choreographers Václav Kuneš and Nataša Novotná, who had previously been long-time
members of Jiří Kylián’s Nederlands Dans Theater. The duo works together with artists from
various disciplines in order to fulfil their artistic vision while producing work with the label
“Made by Czechs”; at the same time, however, 420PEOPLE is also an organic and rightful
part of the international dance scene. Since 2009, the group (whose name comes from the
calling code for the Czech Republic) has been funded in part by the BNP Paribas Foundation.
www.420people.org
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka představení / Duration: 70 min
Produkce / Production: 420PEOPLE o.s.
Koprodukce / Co-Production: Nová scéna Národního divadla, Čtyři dny o.s.
Za podpory / Supported by: Fondation BNP Paribas, Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní
město Praha, Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, Velvyslanectví Kanady, Státní fond
kultury České republiky, Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, Institut umění – Divadelní ústav
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17.—19. 10. Orco 18.00site specific

Foto: Přemysl Kypta

Foto: Přemysl Kypta

VerTeDance (CZ)

Naučená bezmocnost / Learned Helplessness (premiéra)
Nová inscenace VerTeDance opustila svůj obvyklý prostor pražského domovského divadla
Ponec, aby se vrhla do suterénu bývalých lázní. Projekt je volně inspirován knihou Dagmar
Šimkové „Byly jsme tam taky“ z prostředí komunistického lágru padesátých let. Rozpor
původního účelu místa s jeho současným stavem rezonuje s osudy lidí, kteří byli za projev
ušlechtilosti ducha týráni a zabíjeni. VerTeDance tentokrát přizvali ke spolupráci mezinárodní tým uznávaných umělců; pohybové spolupráce se ujala Lali Ayguade Farro, dlouholetá tanečnice slavného souboru Akram Khan Company, hudbu zkomponoval polský autor Rafal Det’kos a režisérem inscenace se stal Jiří Havelka. Na projektu dále spolupracují
studenti DAMU.
Taneční skupina VerTeDance vznikla v roce 2004. VerTeDance tvoří tanečnice a choreografky Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová (Tanečnice roku 2010) a světelný designér a technický šéf Ponce Pavel Kotlík. Kromě vlastních úspěšných projektů spolupracuje skupina i se
zahraničními choreografy (Thomas Steyaert, Charlotta Öfverholm); svá představení uvádí
pravidelně v Čechách a po celé Evropě. VerTeDance jsou jedinou českou skupinou, která
získala dvakrát prestižní cenu za Taneční inscenaci roku — v roce 2006 (Tichomluva) a 2012
(Kolik váží vaše touha?).
In its latest production, VerTeDance abandons its usual home stage at Prague’s Ponec Theatre in order to delve into the underground spaces of the former municipal spa. The project
is loosely inspired by Dagmar Šimková’s book We Were There, Too, about her experiences
in a communist prison camp in the 1950s. The contradiction between the site’s original
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Foto: Přemysl Kypta

purpose and its current state resonates with the fates of people who were tortured and
killed for expressing a noble spirit. VerTeDance has invited an international team of renowned artists to collaborate on this project: movement is being coordinated by Lali Ayguade Farro, a long-term dancer with the famed Akram Khan Company, the music is by Polish composer Rafał Dętkoś, and the performance is directed by Jiří Havelka.
The VerTeDance dance ensemble, founded in 2004, consists of dancer-choreographers Veronika Kotlíková and Tereza Ondrová (2010 Dancer of the Year) and lighting designer and the
Ponec Theatre’s technical director Pavel Kotlík. In addition to creating its own successful projects, the ensemble also collaborates with foreign choreographers (Thomas Steyaert, Charlotta Öfverholm); it regularly presents its productions in the Czech Republic and all over Europe. VerTeDance is the only Czech ensemble to have twice won the prestigious award for Dance
Production of the Year – in 2006 (Silent Talk) and 2012 (What is the Weight of Your Desire?).
www.vertedance.org
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka představení / Duration: 50 min
Další termíny představení: 20. + 22. + 23. 10. 18.00, 21. 10. 20.00
Za podpory / Supported by: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Nadace život umělce,
Metrostav, Alt@rt, DAMU, mamapapa (Odsídlování)
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17. + 18. 10. Baráčnická rychta 20.00

DIVADLO / THEATRE

Foto: VOSTO5

Foto: VOSTO5

VOSTO5 (CZ)

Dechovka / Brass Band (premiéra)
Stalo se roku 1923. Stalo se roku 1945. Stalo se včera. Děje se pořád. Dokument o historii,
který je víc než jen dokumentem o nás. Když se rozdírají staré rány, když se hledají viníci,
je potřeba vykopat a spočítat kosti. Chcete vědět, jak by vám bylo na tancovačce po druhé světové válce? Viděli jste už někdy slavnostní otevření sokolovny? A přejete svým nepřátelům pomník? Přijďte to zažít. ¶ Dechovka je příběh jednoho malého městečka,
kde se zdánlivě zastavil čas. Jedna hospoda, jedna událost a lidé, kteří by rádi zapomněli.
Jenže ono to bohužel nejde. Oběti dostihly své vrahy, které ovšem nikdo nezná. Anebo se
někdo přece jenom najde? ¶ Inscenace má podtitul „Lidé se mění, dechovka zůstává.“
Divadlo VOSTO5 je autorské generační sdružení s tendencemi ke grotesknu; své náměty
totiž čerpá především z domácího prostředí. Snaží se uchopovat omšelé motivy, témata či
situace, které dřímají v povědomí naší společnosti, a zasazovat je do souvislostí dneška.
„Vostopětka“ tak nabízí divákům pohled očima generace, která dětství strávila ještě před
rokem 1989, ale do života se pustila až po něm. Režie Dechovky se ujal člen Vosto5 Jiří Havelka (v roce 2007 získal Cenu Alfréda Radoka jako Talent roku), produkce Petr Prokop, kostýmy vytvořila Andrea Králová a hudbu složil Jan Kalina ze skupiny Sto zvířat.
It happened in 1923. It happened in 1945. It happened yesterday. It is still happening. A documentary about history that is more than just a documentary about us. When we open up
old wounds and go in search of the culprits, it becomes necessary to dig up and count the
bones. Do you want to know what it would be like to attend a dance party after the Second
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World War? Have you ever seen the festive opening of a Czech “Sokol” hall? And would you
grant your enemies a monument? Come and experience it all. ¶ Brass Band is the story
of one small town where time seems to have stood still. One pub, one event that the people would prefer to forget. But unfortunately that isn’t possible. The victims have caught
up with their murderers, although nobody knows who they are. Or will someone be found
after all? ¶ The performance is subtitled “People change, but the music stays the same.”
VOSTO5 is an original generational ensemble with a touch of the grotesque – after all, it
finds its ideas at home. The ensemble’s performances work with ancient motifs, themes or
situations that have been slumbering in our society’s consciousness, placing them within
contemporary contexts. Vosto5 (“105%”) offers audiences the viewpoint of a generation
that experienced its childhood before 1989 but did not fully delve into life until afterwards.
Brass Band is being directed by Vosto5 member Jiří Havelka (recipient of the 2007 Alfred
Radok Award for Talent of the Year) and produced by Petr Prokop, with costumes by Andrea Králová and music by Jan Kalina of the band Sto zvířat.
www.vosto5.cz
Pouze česky / only in Czech language
Délka představení / Duration: 170min
Další termíny představení: 20. + 21. 10. Baráčnická rychta 20.00
Koprodukce / Co-production: Vosto5, Baráčnická rychta, Čtyři dny o. s.
Za podpory / Supported by: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Státní fond kultury ČR
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18. 10. Studio Alta 19.30

DIVADLO – TANEC / THEATRE-DANCE
ANGEL-y is the first artistic collaboration between well-known Czech actress Vanda Hybnerová, who traditionally seeks out interesting and original alternative projects, and Slovak performance artist and director of Prague’s Studio Alta Lucia Kašiarová. They describe
their performance, whose world premiere will take place at 4+4 Days in Motion, as follows:
“Come and have a look at a mix of all kinds of clichés, two cynical women who are not afraid
of engaging in pathos, and two bodies under the weight of wings that should lift them up
but nobody know where to. We will share our embarrassing awkwardness with you, our
primitive poetism.” As their “divine inspiration”, the two state famous Czech actor, mime
and theatre lector Boris Hybner, Vanda’s father.
Vanda Hybnerová is a Czech actress known for her work in film, television, radio,
and dubbing. Although she has successfully appeared at numerous Prague theatres, her
breakthrough roles came at Divadlo Komedie under the direction of Dušan Pařízek and
David Jařab (she was nominated for the Alfréd Radok Award for her role in The Bitter Tears
of Petra von Kant). Together with her husband Saša Rašilov she created three plays for
Divadlo v Řeznické (The Drunken Carousel; Experiment Dog, or The Beast; and The Chair)
and The Last Two Cigarettes at the Ponec Theatre; in 2004, she won the Thalia Award for
her portrayal of Catherine in Proof, directed by Miroslav Krobot at Divadlo v Řeznické.
Lucia Kašiarová is the director of Studio ALTA – a warehouse that calls itself a theatre.
She is a Slovak performance artist who presents Czech culture both in Slovakia and abroad. As a dancer, she views dance as a source of inspiration for life. She is a fan of improvisation and chance.

Foto: Kašiárová, Hybnerová

Délka představení / Duration: 45 min
Jazykově bezbariérové / No language barrier

LUCIA KAŠIAROVÁ (SK) & VANDA HYBNEROVÁ(CZ)
ANGEL-y (premiéra)

První společné tvůrčí setkání známé české herečky Vandy Hybnerové, která už tradičně vyhledává zajímavé a zásadní alternativní projekty, a slovenské performerky a ředitelky Studia Alta Lucie Kašiarové. Samy svou inscenaci, která bude mít světovou premiéru v rámci
festivalu 4+4 dny, charakterizovaly takto: „Přijďte se podívat na směs klišé různého druhu,
na dvě cynické ženy, které se nebojí být patetické, na dvě těla pod tíhou křídel, které by
je měli povznést, ale neví se kam. Sdílíme s vámi naši trapnost, náš primitivní poetizmus.“
V popisu „božská inspirace“ je v titulcích k inscenaci uveden slavný český herec, mim a divadelní pedagog Boris Hybner, Vandin tatínek.
Vanda Hybnerová je herečka známá z filmů, televize, rozhlasu i dabingu. Úspěšně vystupovala a vystupuje v několika pražských kamenných divadlech, přelomové role však
získala v Divadle Komedie pod vedením režisérů Pařízka a Jařaba (za Hořké slzy Petry von
Kantové byla nominována na Cenu Alfréda Radoka). S manželem Sašou Rašilovem vytvořila tři vlastní inscenace pro Divadlo v Řeznické (Omámený kolotoč, Pokus pes čili Potvor,
Židle) a v Divadle Ponec hru Poslední dvě cigarety; v roce 2005 obdržela Cenu Thálie za roli
Catherine ve hře Důkaz, v režii Miroslava Krobota v Divadle v Řeznické.
Lucia Kašiarová je ředitelka Studia ALTA, skladu, který si říká divadlo. Slovenská performerka, která prezentuje českou kulturu v zahraničí i na Slovensku. Tanečnice, která chápe
tanec jako zdroj inspirace pro život. Ctitelka improvizace a náhody.
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19. 10. Divadlo Archa 19.30	

MULTIDISCIPLINARY

Foto: Superamas

SUPERAMAS (FR/AT)
THEATRE

Nové, hořkosladké a komediální představení souboru Superamas s názvem THEATRE dává
do souvislosti několik zdánlivě nesourodých témat – užití perspektivy v dílech renesančních
malířů s 3D počítačovou technologií dvacátého prvního století a otomanští sultáni patnáctého století se zde setkávají se západními politickými vůdci současnosti. ¶ Představení
Theatre nám pomocí obrácené perspektivy představuje svět politiky, kde se realita mísí s virtuálním světem a opravdové postavy se setkávají s fiktivními. Cílem představení je oddělit
politiku od dojmu, který vytváří. Nebo je ještě více propojit. Divák bude mít v každém případě možnost nahlédnout do všech tajů – bedna s nářadím bude otevřena přímo před jeho
očima. ¶ Důležitým slovem tohoto představení je perspektiva; Superamas si rádi pohrávají se slavnými politickými ikonami, v tomto případě to bude Muammar Kaddáfí, Nicholas
Sarkozy, nebo Ariel Sharon. Autentické a fiktivní příběhy v imaginárním světě a prolínání
skutečností s virtuální realitou jsou komediální reflexí „arabsko – západního“ vnímání světa.
Superamas je francouzsko-rakouský, multidisciplinární kolektiv performerů, který ve
svých vystoupeních mísí prvky divokého rockového koncertu s neotřelou divadelní show.
Od svého vzniku v roce 1999 cestují po světě s originálními uměleckými projekty, ve kterých
dále kombinují autorský film, choreografii, divadlo či soap operu.
Superamas’ new bittersweet comedy performance THEATRE brings together several seemingly unrelated subjects – the use of perspective by Renaissance painters meets 3D computer technology of the 21st century, and 15th-century Ottoman sultans encounter western
political leaders of the present day. ¶ By turning perspective upside-down, THEATRE
presents a world of politics in which reality is mixed with the virtual world and real figures
meet fictional characters. The performance’s goal is to separate politics from the impression
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that it creates... or to bring them even
further together. In any case, the viewer
is given a glimpse into all these mysteries – the toolbox is opened directly
before our eyes. ¶ The most important word in this performance is perspective; Superamas like to play with
famous political icons – in this case,
Muammar Gaddafi, Nicholas Sarkozy,
and Ariel Sharon. The project’s authentic and fictional stories, set in an imaginary world and combining reality with
virtual reality, are a return to and comedic reflection of the “Arab vs. Western”
view of the world.
Superamas are a Franco-Austrian
multidisciplinary performance col
lective whose works mix elements of
wild rock concerts with novel theatre
shows. Since being founded in 1999,
the ensemble has travelled throughout
the world with its original artistic projects combining film, choreography,
theatre and soap opera.

Foto: Alexis Destoop

Foto: Alexis Destoop

www.superamas.com
V angličtině s českými titulky / In English
with Czech subtitles.
Délka představení / Duration: 60 min
Foto: Alexis Destoop

Za podpory / Supported by:
The City of Vienna/Austria, Ministry of
Education, Art and Culture/Austria, Direction Régionale des Affaires Culturelles d‘Ile-de-France,
Ministère de la Culture et de la Communication/France, DICRéAM, Centre National du cinéma et
de l’image animée/France, l‘Institut Français, Ministère des Affaires étrangères et européennes in
the context of the „Théâtre export“ program/France, apap – advanced perfoming arts project/EU,
Austrian Cultural Forum in Brussels, Pôle Images Nord-Pas de Calais (avec le soutien du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais, de Lille Métropole Communauté Urbaine et du Centre Régional de
Ressources Audiovisuelles Nord-Pas de Calais)/France, ONDA-office national de diffusion artistique.

This work programme
has been funded with
support from the
European Commission.
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str.26-27
prázdná stránka s textem /předěl jako minulý rok:
Místa činu / Places of Act
bývalé Casino / former Casino

MÍSTA ČINU

24

Palác U Stýblů
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Místa činu

PLACES OF ACT

Site specific projekt pro PALÁC U STÝBLŮ
A VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

A SITE-SPECIFIC PROJECT FOR THE STÝBLO PALACE
AND WENCESLAS SQUARE

Místa činu je název dlouhodobého projektu, kterým se snažíme oživovat veřejný prostor
uměním. I v minulých letech jsme „probudili k životu“ prázdné, opuštěné nebo na svou roli
teprve čekající pražské budovy; patřila k nim například bývalá zubní poliklinika v Jungmannově ulici, bývalé Ústředí lidové umělecké výroby na Národní třídě, bývalý Svaz mezinárodního studentstva a Casino v Pařížské ulici, haly ČKD v Karlíně, Holešovický pivovar,
Šlechtova restaurace ve Stromovce a tak dále. ¶ Bohužel nemůžeme říct, že se některý
z těchto objektů stal kulturním centrem. V tomto směru jsme něco nenávratně ztratili; my,
obyvatelé Prahy, téměř 24 let po sametové revoluci. Už dávno zde mohly být galerie, muzea, kluby, ateliéry a multifukční sály. Tyto prostory mohly inspirovat nejen nás, ale i zahraniční návštěvníky města. Jedním z cílů našeho festivalu však bylo něco zažehnout a snad
se nám to během uplynulých osmnácti let částečně dařilo. ¶ Palác U Stýblů, kde se letošní site specific projekt Místa činu koná, nás zaujal nejen svou rozlehlostí i velkorysostí.
Nacházíme ho také ve stavu před rekonstrukcí; zmizely veškeré stopy po předchozím životě, není se zde o co opřít, z čeho čerpat, jak tomu bylo v předchozích festivalových letech;
a o to je tento opuštěný palác inspirativnější. Vždyť sedmipatrový funkcionalistický dům
architektů Ludvíka Kysely a Jana Jarolíma kdysi nabízel známou a oblíbenou kavárnu, obchody, byty, ordinace, kanceláře, restauraci a taky legendární kino Alfa. Pasáž, propojená
se Světozorem a ústící do Františkánské zahrady, byla jedním ze skvostů Václavského náměstí. Prosklené stěny umožňovaly pozorovat život na ulici i v pasáži, zastavit se uprostřed
ruchu velkoměsta. ¶ Právě Václavskému náměstí, tomu tolik diskutovanému místu
v srdci metropole, se věnujeme nejintenzivněji. V rámci přednášek a procházek se dozvíte o jeho vývoji a historickém kontextu. Necháme však i na vás, abyste se vyjádřili k jeho
současnému stavu. Můžete se zamyslet, zda má být Václavák tranzitním nebo komunitním
místem, výkladní skříní pro turisty, nebo pobytovým prostorem pro Pražany. Hlavní slovo
zde dostanou obyvatelé a uživatelé tohoto náměstí - tedy my všichni. ¶ Řadu dalších
diskuzí a debat zaměříme na veřejný prostor, spoluvytváření hlavního města a provoz současného umění. Jsme rádi, že Místa činu jsou součástí aktivit, které hledají vizi nové, lepší, živější a životaschopnější Prahy. Připojili jsme se k projektu Ladíme Prahu!, ve kterém
na budoucím rozvoji Prahy spolupracují umělecké a občanské iniciativy se samosprávou
města. ¶ A v neposlední řadě je tu PROBLÉM, ústřední motiv letošního festivalu. Právě jemu je věnována výstava Problem is here, situovaná do prvního patra Paláce U Stýblů.
Umělci zde pracovali s tématem i s prostorem samotným. Protože máme-li možnost ovlivnit nějaký problém, pokusme se o to.

Places of Act is the name of a long-term project through which we try to bring public spaces to life through art. In past years, we have thus “awakened” empty and abandoned
buildings, or buildings still waiting for their role to be discovered. These include a former
dental clinic in Jungmann Street, the former Institute of Folk Art Production on Národní
třída, a former casino (and former International Union of Students) in Pařížská Street, the
ČKD warehouse in Karlín, the Holešovice brewery, the Šlechta restaurant in Stromovka, and
other places. ¶ Unfortunately, none of these buildings has become a cultural center. In
this sense, we (the residents of Prague) have irretrievably lost something, nearly 24 years
after the Velvet Revolution. These places could long ago have been turned into galleries,
museums, clubs, artists’ studios, or multi-use auditoriums. They could have inspired not
only us, but also foreign visitors to our city. Nevertheless, one of our festival’s goals has
been to light a spark, and perhaps we have succeeded at least partially in doing so over
the past 18 years. ¶ The Stýblo Palace – the site of this year’s Places of Act – attracted
our interest not only in its size and grandiose nature, but also because it is in a state prior to renovation. All traces of its previous life have disappeared, meaning there is nothing
to build upon and nothing to draw from, as had been the case during previous festivals.
And this makes this abandoned palace all the more inspiring. ¶ The seven-story functionalist building by architects Ludvík Kysela and Jan Jarolím once featured a famous and
popular café, stores, housing, doctor’s offices, offices, a restaurant, and the famous Cinema Alfa. The building’s shopping arcade, which connects with the Světozor arcade and the
Franciscan Gardens, was one of the jewels of Wenceslas Square. Thanks to its glass walls,
one could observe life on the street and in the arcade, and slow down amidst the hustle
of the big city. ¶ In fact, we focus most intensively on Wenceslas Square, that much-discussed space at the heart of our city. Through lectures and guided tours, you will learn
about its evolution within a historical context. But we leave it up to you to express your
views as to its current state. You can consider whether the square should be a transit area
or a community space, a showcase for tourists or a place for locals to hang out. The main
word goes to the square’s residents and users – all of us. ¶ Many other discussions and
debates will look at public space, community input in shaping the city, and contemporary
art. We are glad that Places of Act can be a part of activities aimed at finding a vision for a
new, better, more vibrant, and more viable Prague. We have the possibility to join the Harmonizing Prague project, in which artists and citizens’ groups work together with local government on the city’s future development. ¶ Last but not least, there are PROBLEMS
– the festival’s central theme and the subject of the exhibition Problem is Here on the first
floor of the Stýblo Palace. In this exhibition, artists work with the theme and space itself –
because if we have the chance to tackle a problem, then we will try.

Denisa Václavová

Denisa Václavová
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11. 10. vernisáž, Palác U Stýblů 19.00—24.00

11. 10. Opening reception, stýblo palace 19.00—24.00

PROBLEM IS HERE

an exhibition of contemporary art

PROBLEM IS HERE

VÝSTAVA SOUČASNÉHO UMĚNÍ
Svět bez komplikací se zatím nepodařilo spustit. Nové výsledky výzkumu dávají za pravdu odpůrcům pokusů o optimalizaci reality. Zjistilo se totiž, že bezproblémový svět nelze
na uspokojivý časový úsek nastolit ani v laboratorním prostředí. ¶ Konflikt na sebe
bere různé převleky a vyskytuje se v různých formách. Eskaluje do přepjetí emočního i materiálového rázu a určuje rytmus života. Stimuluje i unavuje. ¶ Svět doslova pulsuje
komplikacemi a problémy. Média lační po dramatech, a pak nás bombardují konstantním
návalem těch nejhrůznějších událostí z celé planety. Nikdo nemá emoční kapacitu takový
kobercový nálet emocí přežít. Proto si budujeme štít netečnosti umožňující soustředit
se na vlastní problém, který často vyživuje celý náš život. Nemůžeme už bez něho být,
ospravedlňuje naše životní postoje, paměťové buňky našeho těla ho milují. Stále dokola
používáme stejné vzorce k žití, a tam někde mezi nimi se rodí problém a klube se na svět. ¶
Výstava Problem is here je lakonické upozornění na to, že nejdůležitější problémy jsou
právě ty, které ovlivňují svět přímo kolem nás a které jsme schopni řešit. Umělecká díla
na této výstavě se snaží poukázat na nejrůznější komplikace, zádrhely a nesnáze artikulované jazykem současného umění.
Kurátoři: Krištof Kintera a Denisa Václavová

We have so far failed to create a world without complications. New research findings have
confirmed the views of those who are opposed to attempts at creating a perfect reality:
Even in a laboratory environment, it has proven impossible to create a trouble-free world
within a satisfactory period of time. ¶ Conflict comes in various guises and can take on
various different forms. It escalates into a high-pitched emotional and material factor that
determines the rhythm of life. It is both stimulating and tiring. ¶ The world literally pulsates with complications and problems. The media thirst for drama, and thus bombard us
with a constant onslaught of the most horrible events from all over the world. Nobody has
the emotional capacity to survive such a carpet-bombing of emotions, and so we build up
a shield of apathy that allows us to focus on our own problems, which often feed our entire
life. We can no longer exist without them. They justify our worldviews; our body’s memory
cells love them. We follow the same patterns again and again. Somewhere in-between, the
problem is born and brought into the world. ¶ PROBLEM IS HERE is a laconic warn
ing that the most important problems are those that influence the world around us and
that we are capable of solving. The artworks at this exhibition try to call attention to various complications, troubles and difficulties through the language of contemporary art.
Curators: Krištof Kintera a Denisa Václavová
19 Oct. 5pm — Guided tour with curators of exhibition
Otevřeno denně / Open daily: 11—19. 10.
Palác U Stýblů, Václavské náměstí 28, Praha 1
Vstupné / Entrance: 50 CZK / 30 CZK
VÍKENDY / WEEKENDS		
19. 10.
VŠEDNÍ DNY / WEEKDAYS PO, STŘ, PÁ/ MON, WED, FRI
ÚT / TUE
ČT / THU

14.00—24.00
13.00—24.00
16.00—24.00
16.00—20.00 / 22.00—24.00
16.00—19.00 / 22.00—24.00

19. 10. 17.00 — KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA S KURÁTORY VÝSTAVY
Seznam vystavujících umělců / list of exhibiting artists: Adam Stanko a Helena
Sequens, Anna Hulačová, Antonín Jirát, Anna Ročňová, David BŌhm + Jiří Franta,
Bára Fastrová, Diana Winklerová, Dušan Zahoranský, Epos 257, Eva Jiřička,
Magdalena Kwiatkowska, františek kowolowski, erik binder, Jakub Geltner,
Jan Boháč, Jan Haubelt, Jan Pfeiffer, Jiří Černický, Jonáš Strouhal, Krištof
Kintera, Lukáš Machalický, Lenka Klodová, Markéta Jáchimová, Martina Nosková,
Matěj Smetana, Matouš Lipus, Milena Dopitová, Miloš Vojtěchovský, Pavel Humhal,
Pavel Mrkus, Pavel Jestřáb, Petr Lysáček, Richard Wiesner, Robert Bárta,
Rudolf Samohejl, Stanislav Zámečník, Tomáš Svoboda, Vladimír Turner.
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18. 10. Palác U Stýblů 17.00

Za touto — nejen jednodenní — přeměnou města stojí iniciativa AutoMat ve spolupráci
s lokálními spolky, občanskými iniciativami či jednotlivci ze všech městských čtvrtí. Nedávno proběhl již 8. ročník festivalu Zažít město jinak a obsáhl více než třicet míst v Praze; připojují se i další města České republiky, například Olomouc a Ostrava. V Čechách se
jedná o zcela výjimečný projekt, založený v r. 2006 iniciativou AutoMat. ¶ V první části debaty předvede přes 10 místních organizátorů v sérii krátkých vystoupení, co se letos
dělo v jejich čtvrti a jakým způsobem organizovali místní slavnosti. V následné diskusi se
zaměříme na to, jaké problémy musejí místní řešit na úřadech a v komunitě během přípravy
těchto akcí. Co by přispělo k snazšímu oživování pražských ulic? A k lepšímu životu ve městě? Jak se k aktivitě místních stavějí radnice? Pomáhají jim občané čtvrtí při přípravě? Jak
se do akcí zapojují místní, jaké jsou jejich reakce? ¶ V debatě se představí také členové Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, konkrétně Kanceláře veřejného prostoru. Mezi úkoly týmu
architektů pod vedením Ing. arch. Pavly Melkové totiž patří i zpracování strategického dokumentu „Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy“. ¶ Chcete-li přispět svými zkušenostmi, rozhodně se do debaty se zástupci Kanceláře veřejného prostoru zapojte.
Pořádají: Čtyři dny o. s., iniciativa AutoMat, Ladíme Prahu!

Aktivity ve veřejném prostoru a městské úřady:
Klady a zápory spolupráce
Debata o tom, jak zažít město jinak
Účastníci diskuse: místní organizátoři sousedských slavností (Marcela Stárková —
Malvazinky, Yvette Vacourková — Karlín, Kateřina McReary — Vršovice, Tereza Mašková —
Dejvice, Markéta Fléglová — Kavalírka, Hanka Třeštíková — Letná, Pavlína Kalandrová —
Libeň, Michal Vronský — Žižkov, Jolana Mokrá — Břevnov, Michal Kindernay — Nové
Město, Renata Chmelová — Strašnice, Martin Peroutka — Vršovice a další.), koordinátoři
festivalu Zažít město jinak (Tereza Vohryzková), Kancelář veřejného prostoru hl. m. Prahy
(Ing. arch. Pavla Melková — vedoucí, MgA. Žofie Raimanová, Ing. arch. Marek Kundrata),
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, starostové městských částí, úředníci městských částí a další.
Moderuje: Jan H. Vitvar
Každý rok v září se Praha stane na jeden den trochu jiným městem. V ulicích, parcích, na
náměstích a jiných místech se konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Ulice ožívají
a stávají se příjemným místem setkávání, místem bez aut, kde lze kvalitně a smysluplně
užívat městský veřejný prostor: bavit se, tančit, hrát, zpívat, vařit, prodávat, sázet květiny,
pobývat s přáteli, sdílet zkušenosti.
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14. 10. Palác U Stýblů 17.30

Praha pro lidi: Budoucnost Václavského
náměstí – funkce versus význam
Veřejná debata
Panelisté: RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D. (primátor hl.m. Prahy), Ing. arch. Pavla Melková
(ředitelka Kanceláře veřejného prostoru), doc. Ing. arch. Jakub Cigler (Cigler Marani Architects), Ing. Oldřich Lomecký (starosta MČ Praha 1), Mgr. Jiří Skalický (ředitel odboru památkové péče MHMP), Josef Vomáčka (nezávislý publicista)
Moderuje: Adam Gebrian

Odpovídají plánované úpravy Václavského náměstí
charakteru a významu tohoto veřejného prostoru?
O přestavbě neboli revitalizaci Václavského náměstí se hlasitě mluví už několik let. Není
divu, že budoucnost jednoho z nejznámějších míst v Praze přitahuje pozornost. A kontroverze. V informačním smogu, který se nad přestavbou Václavského náměstí vznáší, se ztrácí
to hlavní sdělení — čemu má vlastně nová podoba „Václaváku“ sloužit. Obraz možná nejdůležitějšího pražského veřejného prostoru se tak skládá jako mozaika z dílčích informací.
Ještě nedávno se zdálo, že výstavním projektem revitalizace bude návrat tramvají, to však už
momentálně neplatí. Obdobné nejasno panuje i v případě dalších plánů. A tak na návštěvníky Václavského náměstí v budoucnu možná čekají podzemní garáže, obchodní centra na
místech historických budov, nové stánky s občerstvením za desítky miliónů korun, více stromů, laviček a méně kriminality. Ale možná také ne. ¶ Nový vzhled s sebou přináší nové
funkce. A naopak. Odpovídají však plánované funkce obecnému charakteru a především významu Václavského náměstí? Je „Václavák“ spíš kulturním nebo komerčním prostorem? Víc
tranzitním nebo komunitním místem? Výkladní skříní pro turisty nebo pobytovým prostorem pro obyvatele města? Anebo nejvíc ze všeho symbolem, jehož význam přesahuje hranice Prahy? ¶ Mezi pozvanými nebudou chybět zástupci městské samosprávy, urbanisté,
architekti, ale hlavní slovo by měli mít zejména obyvatelé a uživatelé Václavského náměstí.
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13. 10. Palác U Stýblů 19.30
14. 10. Palác U Stýblů 20.00

secondhand women
MISSING Post-Reality Show (premiéra)
/Warning: Culture can seriously harm you and others
around you!/
Mezinárodní divadelní skupina Secondhand Women uvádí autentický survivalový projekt
tvrdě kalených žen, blížících se k vrcholu krize středního věku, plný osobních výpovědí
a sci-fi. ¶ Secondhand Women na tomto světě zůstaly samy. Kde jsou ostatní a jestli
vůbec ještě existuje někdo jiný kromě Steffi, Daniely, Heleny, Petry a Halky, se neřeší. ¶
Jde o každou další minutu tady, v přítomnosti pěti žen. Přežily jsme všechny? Je některá
zraněná? Která z nás se rozbrečí a která založí oheň, aby v improvizované nádobě uvařila
kafe? Jak čelit realitě času, gravitace a menopauze? Budeme degenerovat, nebo se pokoušet o něco nového? A pokud nám dojde jídlo, koho sníme jako prvního? Starší o deset let
přináší Secondhand Women tvrdou, provokativní, nekompromisní a otevřenou konfrontaci s tématy vlastní generace.
SECONDHAND WOMEN je mezinárodní divadelní demokratický kabinet, který založilo
v roce 2003 pět nezávislých žen, performerek, nyní ve věku 40—50 let, Petra Moře Lustigová, Daniela Voráčková, Halka Třešňáková, Stefania Thors a Helene Kvint, závislých na
humoru a nepřekonatelné chuti přijít věcem na kloub. Přežijí nedostatek i luxus, zlomeniny
nehtů i úrazy vysokým napětím. Pocházejí ze tří zemí — ČR, Island a Dánsko.
Za podpory: Hlavní město Praha, Čtyři dny o. s., Statens Kunstraad, Danish Arts Council
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12. 10. Palác U Stýblů 18.00

Nestátní a současné? Potřebné, a k čemu?

Debata se zakladateli, řediteli, manažery či kurátory
nestátních galerií a prostorů věnujících
se současnému umění.
Hosté: Michal Novotný (Galerie Futura), Tereza Severová (Entrance Galerie), Markéta
Vinglerová, Radim Langer, Jiří Skála (etc.galerie), Gabriela Kotíková (Galerie Jelení), Jiří
Ptáček (Galerie Fotograf), Miloš Vojtěchovský a Dana Recmanová (Galerie Školská), Jan
Pfeiffer a Tomáš Vaněk (Galerie Pavilon), Zuzana Jakalová (Prádelna Bohnice, M
 eetFactory),
Klára Stolková a další
Moderují: Vít Havránek a Jan Zálešák
Účastníci debaty představí své domovské instituce, seznámí vás s jejich posláním, koncepcí i proměnami v posledních pěti letech. Pokusíme se zde o formulaci základních témat,
problémů i rozdílných přístupů v dramaturgii a managementu nestátních galerií a prostorů věnujících se současnému umění. S výhledem na příští tři roky budeme společně pojmenovávat rozdílnosti jednotlivých institucí a naopak hledat společná témata, motivace
a zájmy, jež tyto nestátní neziskové iniciativy spojují. Diskusi otevřeme i na téma optimalizace činnosti grantových komisí (Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha a podobně).

16. 10. Palác U Stýblů 18.00

Když se opakování stane formou
Diskuze

HOSTÉ: Dominik Lang, Barbora Klímová, Edith Jeřábková, Hana Rousová, Marek Pokorný
Moderují: Terezie Nekvindová a Ondřej Chrobák
Rekonstrukce akce, uměleckého díla i celé výstavy představuje stále frekventovanější strategii, ale rovněž jeden z průsečíků současné umělecké, kurátorské a uměleckohistorické
praxe. Nejnověji k tomu přispěla rekonstrukce legendární výstavy Haralda Szemanna When
Attitude Become Form, která s podtitulem Bern 1969 — Venice 2013 probíhá ve Fondazione Prada v Benátkách. S tímto fenoménem jsme konfrontováni stále častěji také v domácím
výstavním provozu. Současní umělci jako Barbora Klímová nebo Dominik Lang zopakovali,
a to jak s vědomím jejich původních tvůrců tak i bez něj, slavné akce umělců sedmdesátých let, respektive minimalistický objekt Stanislava Kolíbala. Historička umění Hana Rousová při koncipování výstavy Konec avantgardy? zařadila pokus o rekonstrukci poválečné
prezentace českých umělců v Paříži jako část výstavního celku. Fotografická dokumentace
starších výstav byla klíčovou pro kurátorku Edith Jeřábkovou při sestavování výstavy Ostrovů odporu. Již zmiňovaný Stanislav Kolíbal zahrnul přesnou rekonstrukci vlastní výstavy
do své aktuální retrospektivy. ¶ Diskuze se pokusí otevřít otázky: Lze považovat opakování stejné věci v jiném dobovém kontextu za legitimní a dokonce „tvůrčí“ akt? Jaký je
rozdíl, když tuto strategii aplikuje umělec, kurátor a historik umění?
Ve spolupráci s Vědecko-výzkumným pracovištěm Akademie výtvarných umění v Praze
(v rámci cyklu Středy na AVU).
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19. 10. Palác U Stýblů 19.00

15. 10. Palác U Stýblů 18.30

O mezioborové spolupráci
Diskuse

HOSTÉ: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek (Projektil Architekti),
Radim Babák a Ondřej Tobola (Hippos studio),Petr Babák (Laboratoř), Vít Havránek, T omáš
Vaněk, Jiří Skála (PAS)
Moderuje: Adam Gebrian
V roce 2006 jsem v Londýně slyšel mluvit argentinského architekta jménem Hernan Diaz
Alonso. Popisoval svůj zážitek z návštěvy přednášky renomovaného biologa, která ho nesmírně zaujala. Po jejím skončení za ním přišel a položil mu několik doplňujících otázek.
Odpovědi dostal a navíc i otázku: a co děláte vy? Když odpověděl, že je architektem, následovala série otázek z druhé strany a živý zájem o jeho práci. Pochopil tehdy důležitý fakt.
Nejen, že ho zajímá práce, objevy a myšlenky jiných, ale že i u druhých je tomu stejně. Že si
mají mnoho co říci a pravděpodobně i jak pomoci, protože se častokrát zabývají stejnými
fenomény, i když z jiného úhlu. Jinými slovy — možnost mezioborové spolupráce je nasnadě a všichni asi dokážeme vytušit její možné obrovské výhody. Ale ruku na srdce. Probíhá
mezioborová spolupráce v masivní míře v našem prostředí? Doopravdy se odehrává na školách? Spolupracují spolu na projektech lidé z příbuzných profesí, anebo dokonce z profesí
na první pohled výrazně vzdálených? Většinou nespolupracují. Má to pár jednoduchých důvodů. Málokdo je v soukromé sféře schopen takovýto typ spolupráce zaplatit a v té akademické zase často narážíte na problémy organizačního charakteru (když budou na jednom
projektu spolupracovat studenti fakulty architektury a fakulty strojní — kdo jim pak udělí zápočty?). Mezioborová spolupráce je totiž ze začátku vždycky neefektivní. Dost dlouho
trvá, než si lidé z jiných oborů na sebe zvyknou a než jejich společná práce začne přinášet
výsledky. Ty ovšem bývají často fascinující a stojí za to, ale na začátku musí být ochota investovat do velké neefektivity. Jsme na to připraveni? ¶ My si dnes jednu takovou mezioborovou spolupráci představíme a to v diskusi s jejími účastníky. S týmem lidí, který se
podílel na návrhu Národní technické knihovny (NTK) v Praze.
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Ponožky od babičky

symposium o stáří, seniorech a mezigeneračních vztazích
ve tvorbě umělců
Hosté: Kristýna Lhotáková, Michaela Pospíšilová Králová, Eva Jiřička, Ondřej Horák,
Kamila Musilová, Adam Podhola, Milena Dopitová, Lucia Kašiarová, Dušan Skala, Ondřej
Přibyl, Daniela Baráčková, Marek Ther, Tereza Sochorová
Moderuje: Ondřej Horák
Zajímají (mladé) umělce staří lidé? Nakolik je zastoupen pozdní lidský věk na současné
výtvarné scéně? ¶ Lidské stáří, vztahy k prarodičům a senioři obecně neleží ve středu
zájmu současného českého umění. V kurzu je gender, politika, intimita nebo problematika samotného média, v němž umělci tvoří. Co se ale stane, když se vlastní babička ocitne
v průsečíku uměleckého zkoumání svého vnuka, nebo když vnučka-umělkyně stráví víkend
v opuštěném bytě svých prarodičů? Když divadelní režisér uvede seniory na jeviště, aby
hráli sami sebe? ¶ Výběr desetiminutových autorských prezentací umělců, dramatiků
a jednoho kurátora si klade za cíl zpřítomnit stáří jako téma a ukázat šíři možných přístupů.
V pomyslném průsečíku představených projektů nalezneme špetku nostalgie, nepřímou
odpověď na otázku, co je stáří vlastně zač a drobné zamyšlení nad plynutím našeho osobního času.
Ve spolupráci s o.p.s. Elpida
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16. 10. Palác U Stýblů 20.00

12. 10. Palác U Stýblů 16.00

Po stopách pražské prostituce

Procházka s Václavem Hájkem po Václavském náměstí

Současná Litomyšl
aneb jaké jsou vztahy a cíle Litomyšle
a jaké by mohla mít praha.
přednáška
Městská architektka Zdeňka Vydrová představí Mekku současné moderní architektury, město Litomyšl. Zmíní se nejen o celkové koncepci města, ale i o plánech a o realizaci obnovy
historických objektů a o příkladech moderní architektury, která nenásilně doplňuje historické prostředí. Jaké jsou vize a cíle Litomyšle a jaké by mohla mít Praha?
Ing. arch. Zdeňka Vydrová je absolventka fakulty architektury VUT v Brně. V roce 1991
založila vlastní ateliér, kde se věnuje komplexním architektonickým službám a urbanismu.
Některé její stavby byly oceněny v rámci přehlídek české architektury. Její práce byly součástí řady výstav architektury doma i v zahraničí. Mimo projekční práce působí od roku 1991
jako městská architektka města Litomyšl, kde se podílí na rozvoji města. ¶ Externě
vyučovala v letech 1994—1998 na fakultě architektury VUT v Brně, nyní externě spolupracuje s VUT v Brně s ústavem architektury fakulty stavební.
Ve spolupráci s o.s. Kruh.

38

Prostituce v Praze i řadě dalších měst Evropy má hlubokou, přinejmenším středověkou tradici. Zlatým věkem nejenom pražské prostituce se však stal přelom 19. a 20. století. Tehdy
se toto odvětví velmi liberalizovalo a zároveň bylo regulováno velmi rozumnými normami
a pravidly (třeba lékařský dohled, osvědčení o způsobilosti apod.). Dá se říci, že kolem roku
1900, v období Belle Époque či Fin de siécle hrála prostituce nejen ve Francii jistou demokratizační úlohu. V nevěstincích se celkem harmonicky setkávaly různé společenské vrstvy
a třídy a i chudí návštěvníci zde mohli zažít impresi luxusu a zahálčivého života. Sex nehrál
v kultuře nevěstinců tak zásadní roli, jak by se mohlo zdát. Šlo zároveň o způsob zábavy,
trávení volného času, konverzaci, setkávání, společenský život. Trochu jiná situace byla
samozřejmě v případě pouliční či privátní prostituce, která ovšem nebyla tak dobře a legálně organizovaná. Praha měla tradičně několik středisek prostituce. Oblíbeným místem
navazování kontaktů byly kavárny na Václavském náměstí, ale Mekkou prostituce byla staroměstská Kamzíková ulice se slavným nevěstincem U Goldschmiedů, kam občas zabrousil
pro inspiraci třeba Franz Kafka. Navštěvování nevěstinců byla spíše společenská praxe než
pudová záležitost. Odpočinku se zde návštěvníci věnovali na úrovni a v družné, liberální až
egalitářské konverzaci. Do problematiky mužské prostituce nebudeme zabíhat, neboť zde
byla praxe velmi odlišná a na instituci kultivovaného vykřičeného domu s lehkými muži bychom zde nenarazili (to bychom museli až na Hlavní nádraží). Dnes je kultura nevěstinců
v úpadku díky chybějící legislativě a zvýšeným společenským předsudkům. Ulice Ve Smečkách má sice co nabídnout, ale jsou to jen ruiny dávné slávy a stylovosti.
Procházkou provede Václav Hájek, vyučující na Fakultě humanitních studií UK, autor
blogu www.maly-teoretik.eblog.cz a knížky Jak rozpoznat odpadkový koš. Mimo nevěstinců se věnuje též studiu masové vizuální kultury a teorii umění.
Omezená kapacita!
Rezervace vstupenek na: www.ctyridny.cz
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13. 10. Palác U Stýblů 15.00

15. 10. Palác U Stýblů 18.00

Václavské náměstí od 14. století po současnost
Procházka s Richardem Bieglem po Václavském náměstí

Jak se vyvíjelo Václavské náměstí od poloviny 14. století až po současnost? ¶ Jaká byla
jeho funkce a jaká je dnes? Najdeme zde cenné historické domy, unikátní pasáže, schované vnitrobloky i úžasné bývalé obchodní domy. Řada objektů zde plnila společenskou
a kulturní funkci a projektovali je věhlasní architekti. Živé srdce města, které se dnes potýká s řadou problémů.
Richard Biegl je historik umění se specializací na architekturu, urbanismus a památkovou péči. Je jednatelem klubu Za starou Prahu a pedagog Ústavu pro dějiny umění FF UK.
Omezená kapacita!
Rezervace vstupenek na: www.ctyridny.cz

Slavná éra funkcionalismu

Procházka s Vendulou Hnídkovou po Václavském náměstí
Václavské náměstí, velkoryse pojatý urbanistický celek, je nejen dějištěm mnoha historických okamžiků v dějinách země, ale také ukázkou prvotřídní architektury. Během procházky se zaměříme zejména na slavnou éru funkcionalismu, kdy si zde nechali své moderní
paláce stavět pánové Baťa, Juliš a další.
Vendula Hnídková je historička architektury, působí v Ústavu dějin umění AV ČR. Zabývá
se především širšími vazbami a významy architektury ve společnosti, rolí moderního architekta anebo vlivem politiky a ideologie na architektonickou produkci. Autorka knih Pavel
Janák — Obrys doby (2009) a Národní styl — Kultura a politika (2013).
Omezená kapacita!
Rezervace vstupenek na: www.ctyridny.cz
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17. 10. Palác U Stýblů 18.00

13. 10. Palác U Stýblů 17.00

Jaká je role dnešního centra?

Procházka s Josefem Vomáčkou po Václavském náměstí
Václavské náměstí a řada jeho staveb jsou zajímavým příkladem celoevropského trendu
změny úkolů a rolí center měst. Z řady důvodů, dobře analyzovatelných, dochází k odlivu
obyvatel, pracovních míst, změny způsobu zábavy, úpravě dopravní obsluhy, potlačení původních atraktivit. Porovnáme čtyři velké evropské bulváry (Gran Via v Madridu, Champs
Elysees v Paříži, Kurfürstendamm v Berlíně a naše Václavské náměstí) a jejich vývoj v posledních dvaceti letech, který je ve svém výsledku takřka totožný. Projdeme si významný
subjekt, Palác U Stýblů, jako příklad jedné, dnes dominující vývojové fáze stavu městského
centra a posléze komplex pasáží Lucerna — U Nováků jako příklad živé, dosud přežívající
původní subkultury centra.
Josef Vomáčka je nezávislý publicista, specializuje se na problémy urbanismu, architektury, veřejného prostoru. Zabývá se filmem a realizuje velké výstavy současného umění. ¶
Po mnoho let působí a publikuje v Českém rozhlase, České televizi, Ateliéru, Architektovi, nedávno v časopisech Euro, Reflex a v deníku Lidové noviny. Vede zájezdy za moderní
architekturou zejména střední Evropy a pořádá procházky po Praze a ve středních Čechách
se stejným zaměřením.
Omezená kapacita!

Ludvík Kysela a funkcionalistický obchodní dům
přednáška Jakuba Potůčka o místě konání letošního
festivalu

Bez fenoménu rušných velkoměstských bulvárů si lze moderní umění představit jen stěží.
Již od konce 19. století hrála jejich podmanivá atmosféra při jeho formování jednu z klíčových rolí. Ovšem více než kdykoliv předtím nabyly tyto komunikační nervy moderních metropolí na aktuálnosti ve 20. letech minulého století s nástupem avantgardy. Pro její stoupence představovaly symbol modernosti. Jeviště, neustále reprizující dramatická dějství
s existenciálním podtextem, která člověka přímo nutí k okounění po ulicích a očumování po
nich (F. X. Šalda). Místa fascinující svými bary a kavárnami, světly zářících výkladních skříní
a neonů reklamních nápisů nebo klaksony automobilů. Zkrátka prostředí nabité množstvím
podnětných impulsů, které dokázala v maximální míře zúročit architektura. Typem, v němž
se tato nová poetická krása projevila společně s konstruktivistickými tendencemi purismu nejvíce, byl velkoměstský obchodní dům. Jeho genezi i tvůrce, především architekta
Ludvíka Kyselu (1883—1960), autora těch nejpodmanivějších obchodních domů, představí
přednáška Jakuba Potůčka.

Rezervace vstupenek na: www.ctyridny.cz

42

43

19. 10. Palác U Stýblů 13.00—18.00

17. 10. Palác U Stýblů 18.30

KNOWtilus

Barvy & tvary v pohybu

Výtvarný workshop pro děti i dospělé
všech věkových kategorií
Zdarma, rezervace na: lucie.haskovcova@ghmp.cz
(jen pro orientaci, můžete přijít jen tak)
Účastníci workshopu si mohou vytvořit:
— vlastní návrh na logo pro značku festivalu 4+4 dny v pohybu
— originální nákupní tašku-igelitku
— nejrůznější „ozdoby“ inspirované kýčovitými dekoracemi
— samolepky nebo polštáře z různého inspirativního materiálu, mimo jiné ze samolepící
tapetové fólie křiklavých barev i vzorů
Tašky i polštáře budou symbolizovat atributy současného životního stylu (pohodlnost, nakupování, konzum, značky, trendy a tak dále), ale i odkazovat na známá umělecká díla, třeba
na mluvící tašku a sochu z polštářů od Krištofa Kintery. ¶ Děti si zařádí také v hromadách vymotaných papírových pásek, určených původně do pokladen v supermarketech.

Prezentace site specific projektů
studentů z ateliéru Divadelní
tvorba v netradičních prostorech
KALD DAMU, Arts managementu na
VŠE a Uskupení Tesla. Za pomoci
Imagografu „Živé přenosy z mrtvých
míst“, která se mohou zdát „mrtvá“,
a která však mají vlastní dynamiku
i poezii...
KNOWtilus je projekt pražských vysokých škol VŠE a DAMU, který se zaměřuje na využití
vědy a techniky jako inspiračního zdroje pro uměleckou tvorbu a rozvoj kreativního průmyslu. ¶ Na projektu KNOWtilus se podílejí kromě pedagogů/odborníků na danou problematiku též vybraní studenti Arts managementu na VŠE, Multimédií v ekonomické praxi na
Fakultě informatiky a statistiky VŠE i oboru Divadelní tvorba v netradičních prostorech na
AMU. Projekt přispívá k rozvoji dovedností interdisciplinární, projektově orientované týmové spolupráce, která se v umění a kreativním průmyslu stále více prosazuje. ¶ Cílem
projektu je vyzkoumat nové metody prezentace vědy a výzkumu za využití produkce, dramaturgie výstav a zvýšení jejich interaktivity a dokázat, že provázání vědy a umění přináší
silný synergický efekt. Zároveň pomůže studentům vnést více praxe do teoretického vyučování a zvýšit informovanost o nových technologiích, postupech i oborech. ¶ Projekt
má též za cíl navázat spolupráci fakult za účelem vzájemného předání know-how; vzniklé
týmy studentů spolupracují v oblasti managementu, kurátorství, marketingu, dramaturgii,
při vytváření přidružených edukativních objektů.
Projekt „KNOWtilus — ponor do vědy skrze umění“ je v roce 2013 podpořen
z Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT.

Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.
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15. 10. Palác U Stýblů 20.30

17. 10. Palác U Stýblů 20.00

Please The Trees a sbor Elpida

Netradiční, ale skvěle fungující spojení, to je společný
hudební projekt indie-rockové kapely Please The Trees
a sboru seniorů Elpida
Please The Trees je svébytná táborská formace, jež si svou individuální cestou vydobyla
pevnou pozici nejen na tuzemské hudební scéně. V roce 2012 kapela vydala v pořadí třetí desku A Forest Affair, za kterou získala hudební cenu Anděl 2012 v kategorii Alternativa. ¶ Frontman Please The Trees Václav Havelka III se v roce 2010 zapojil do kampaně
proti diskriminaci seniorů. Své autorské písně z repertoáru PTT nazkoušel se seniorským
pěveckým sborem Elpida. ¶ Pěvecký sbor dvaceti seniorek pod vedením sbormistryně
Zuzany Seibertové zpívá od podzimu 2010, vystupuje na letních hudebních festivalech i na
klubových scénách. ¶ „Stát na podiu s kapelou je úžasné, i když pro naše bubínky dost
záhul. Muzikanti ale řádí tak, že z nich doslova lije pot. A tak to strhne i nás,“ říká jedna ze
sboristek, 72letá Emílie. ¶ V roce 2012 natočili Please The Trees a Elpida společné EP.
Obecně prospěšná společnost Elpida i tímto projektem usiluje o změnu vnímání seniorů
většinovou společností.

THEO HAKOLA AND THE WOBBLY ASHES (USA/FR)
koncert

Americký zpěvák, skladatel, instrumentalista, spisovatel, režisér a herec. Od roku 1978 žije
v Paříži. Hakola nejdříve zakládá postpunkovou kapelu Orchestre Rouge. Svou punkovou nespoutanost i své americké kořeny naplno projevil ve své další kapele Passion Fodder, která
si vysloužila stylové označení anarcho-country. Současná hudební tvorba Thea Hakoly se
více koncentruje na sdělení životních zkušeností v elegantním noir-šansonovém projevu,
s prvky country-bluegrassových amerických kořenů, rockovou zpětnou vazbou, punkovou
nepoddajností vůči jakémukoliv, zvláště pak americkému establishmentu, ale i neskrývanou vášní a láskou k ženám.
Ve spolupráci s agenturou TWO GUNS.
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18. 10. Palác U Stýblů 21.00

NO PROBLEM BAR
KIX #5

Křest speciálního čísla, u kterého vám ani 3D brýle
nepomůžou
Kix jsou noviny zaměřené na komiks, ilustraci a kresbu se zájmem o ryze autorský p
 rojev
s experimentálním a novátorským duchem. ¶
Na novém čísle se podíleli: Alexey
Klyuykov, Martin Kubát, Martin Groch, Kolouch, Vít Svoboda, David Böhm, Jiří Franta,
Marek Meduna, Vladimír 518 a Jaromír Plachý. ¶ Na křtu zahraje duo Čoudy — Aleš
Stuchlý a Jan B
 árta + VJ Kolouch.

festivalový bar — Palác u Stýblů
otevřeno denně:
víkendy od 14.00
všední dny od 16.00
11. 10.
21.00

DJ ONDŘEJ ŠTINDL

12. 10.
21.00

DJs Wokurka + Voita (The Tchendos)

15. 10.
20.30

PLEASE THE TREES & ELPIDA — koncert

The Brownies

17. 10.
20.00

THEO HAKOLA AND THE WOBBLY ASHES (USA/FR) — koncert

Hudební skupina The Brownies vznikla během roku 2011. Sešli se na farmářském tržišti.
Pavel hrál na kytaru a Any chodila jíst koláčky. A teď hrají spolu s dalšími hudebníky a přáteli. Všechno možný....

18. 10.
21.00

Pavel Rohlena — kytara
Annamária d‘Almeida — zpěv

19. 10.
21.00
23.00

19. 10. Palác U Stýblů 21.00

koncert
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KIX #5: křest
DJs — duo Čoudy (Aleš Stuchlý a Jan Bárta) + VJ Kolouch
THE BROWNIES (CZ) — koncert
DJ Gadjo.cz (radio1) feat. accordion explosion F.T.A.
gipsyswing & latinbass meets global-balkan beats
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Pořadatel / Organiser
Čtyři dny / Four Days, Celetná 17, 110 00 Praha 1
telefon: +420 224 809 125, 116, e-mail: fourdays@theatre.cz, www.ctyridny.cz

Místa konání / Festival Venues:

Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1, www.archatheatre.cz
Nová scéna Národního divadla, Národní 4, Praha 1, www.novascena.cz
Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7, www.altart.cz
Palác U Stýblů (bývalá Alfa) – Václavské náměstí 28, Praha 1
Orco (bývalá budova Elektrických podniků hl. m. Prahy) – Bubenská 1, Praha 7
Baráčnická rychta - Tržiště 23, Praha 1

Ceny vstupenek – Palác U Stýblů / Ticket Prices – Stýblo Palace:
— vstup + výstava Problem is here / entrance + exhibition Problem is here
— Theo Hakola and The Wobbly Ashes
— Please the Trees & Elpida
— přednášky / lectures
— komentované procházky / commented walks

50,- / 30,350,150,50,- / 30,100,-

Prodej vstupenek / Ticket Sale:

— Divadlo Archa, Nová scéna ND
v místě konání nebo přes rezervační systém divadel / at the venue or via theatre’s resevation system
— Studio ALTA
k zakoupení na místě 30 min před začátkem představení nebo přes rezervační systém divadla / at
the venue 30 min before the beginning or via theatre’s reservation system
— Palác U Stýblů
k zakoupení na místě + koncerty také v předprodeji Divadla Archa / at the venue + tickets for concerts are also available in the box office at Archa Theatre
— Orco
omezený počet diváků – nutná rezervace přes / limited capacity
ticket reservation at: www.ctyridny.cz
— Baráčnická rychta
v místě konání 30 min před začátkem představení nebo přes rezervační systém na: / at the venue
30 min before the beginning or via reservation system: www.ctyridny.cz

Ceny vstupenek / Ticket Prices
(zlevněné vstupné/discounted admission: ZTP/P + doprovod, ZTP, student, senior)
Festivalový pas / Festival Pass:
800,- / 600,— umožňuje vstup na všechna divadelní představení / with the pass you can visit all theatre performances
— neplatí pro zpoplatněné akce, které jsou součástí projektu Místa Činu – Palác U Stýblů / not valid
for charged events in in the Stýblo Palace – Places of Acts
Ceny vstupenek – divadelní představení / Ticket Prices – Theatre Performances:
— Divadlo Archa
320,- / 270,— Nová scéna
300,- / 150,— Baráčnická rychta
250,- / 150,— Studio ALTA, Orco, Palác U Stýblů
200,- / 150,-

Dramaturg divadelního programu / Artistic Director of the Theatre Program
Pavel Štorek
Dramaturg projektu Místa činu / Artistic Director of the project Places of Act
Denisa Václavová
Producent / Producer
Markéta Černá
Produkce / Production Manager
Nikola Böhmová
Asistenti produkce / Production Assistants
Jan Bubal, Vladimír Cahák
PR
Jiří Sedlák – Arts Marketing
Technické zajištění / Technical Support
WD Lux Rental and Sales Lighting Equipment, ProMoPro
Alty-Sound
Koncepce vizuálu / Graphic Design
Krištof Kintera
Autoři fotografie / Photo
Krištof Kintera, Rastislav Juhás
Grafické zpracování / Graphic Works
Jiří Troskov – Jitro Design, Pavel Ptáček
Web
Aleš Loziak, Libor Svoboda
Festivalový bar a image / Festival Bar and Image
Jednotka / Unit a přátelé
Festivalový fotograf / Festival Photographer
Aleš Loziak
Překlady / Translators
AZ Translation

Four Days Team

Nikola Böhmová, Markéta Černá,
Denisa Václavová, Pavel Štorek
		
Zvláštní poděkování / Special thanks:
Ondřej Stýblo a všem ze Stýblo s.r.o.
děkujeme / with thanks to:
Veronika Bednářová, Jan Bubal, Michal Caban, Jakub Hradílek, Krištof Kintera, Kwaki, Marek Lakomý,
Eugen Liška, Michal Mahďák, Romana Maliti, Jan Mlčoch, Martin Přikryl, Zuzka Slavětinská, Barbora
Solazzo, Libor Svoboda, Dan Tesař, Giusi Tinella, Jano Valter, Petr Voříšek, Pavel Žikovský, transitdisplay
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Partneři

Podpořili

AZ Translations

Hlavní mediá lní partneři

Mediá lní partne ři

Ve spolu práci

www.altysound.cz

partnerské organizace

