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19. mezinárodní festival současného umění – praha
19th international festival of contemporary art – prague
Denně / Daily

PÁ / FRI 10. 10.

PALÁC U STÝBLŮ
Who is the Director?
výstava současného umění (str. 28)

PALÁC U STÝBLŮ
18.00 Who is the Director? – vernisáž výstavy (str. 28)
21.00 The Fakes – opening party

Director’s office Bar
by Jednotka / Unit (str. 53)

DIVADLO ARCHA
19.30 Doris Uhlich (AT) – tanec (str. 6)
SO / SAT

11. 10.

PALÁC U STÝBLŮ
16.00 S Jiřím Sádlem o tom, co roste ve
městě – procházka (str. 46)
17.00 S Radovanem Lipusem o scénologii
Václavského náměstí – procházka
(str. 47)
19.00 Divadlo VOSTO5 – divadlo (str. 30)
20.30 Iby (CZ) – koncert
22.00 Kryštof Koenigsmark – DJ Radio 1
STUDIO ALTA
16.00 Lenka Tretiagová a Light Studio
(CZ) – divadlo (str. 8)
DIVADLO ARCHA
19.30 Doris Uhlich (AT) – tanec (str. 6)
NE / SUN 12. 10.
piazzeta ND
16.00 S Václavem Cílkem o cestě, kterou si
vybírá voda – procházka (str. 48)
PALÁC U STÝBLŮ
13.00 Barvy & tvary v pohybu – workshop
(str. 51)
19.00 Divadlo VOSTO5 – divadlo (str. 30)
STUDIO ALTA
16.00 Lenka Tretiagová a Light Studio (CZ) –
divadlo (str. 8)
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DIVADLO ARCHA
19.30 Jan Martens (B) – tanec (str. 10)
PO / MON 13. 10.
PALÁC U STÝBLŮ
18.00 Stage Code, La Grande Bande, Kampata a hosté – performance-procházka (str. 34)
19.30 Ryba řvoucí – divadlo (str. 32)
ÚT / TUE 14. 10.
PALÁC U STÝBLŮ
19.00 Divadlo VOSTO5 – divadlo (str. 30)
ÚLUV
20.00 SPAM-SMRT / Vladimír 518, Ondřej
Anděra, David Vrbík – audiovizuální
projekt (str. 40)
ST / WED 15. 10.
PALÁC U STÝBLŮ
18.00 Stage Code, La Grande Bande, Kampata a hosté – performance-procházka (str. 34)
19.00 Divadlo VOSTO5 – divadlo (str. 30)
20.30 Artalk.cz narozeniny (str. 52)
DIVADLO ARCHA
19.30 Janez Janša & Iztok Kovač (SLO) –
tanec
Hillel Kogan (IL) – tanec (str. 12 + 14)
ČT / THU 16. 10.
PALÁC U STÝBLŮ
13.00 Czech Crash – sympozium (str. 42)
15.00 Crew – virtuální procházka (str. 36)
19.30 Ryba řvoucí – divadlo (str. 32)
20.30 Android Asteroid (CZ) – koncert
(str. 52)

ÚLUV
19.30 SPAM-SMRT / Vladimír 518, Ondřej
Anděra, David Vrbík – audiovizuální
projekt (str. 40)
DIVADLO ARCHA
10.22 Stefan Dreher (DE) – taneční maraton (str. 16)
19.30 Yaniv Cohen (NO) – tanec (str. 18)
PÁ / FRI 17. 10.
PALÁC U STÝBLŮ
9.30 Czech Crash – sympozium (str. 42)
15.00 Crew – virtuální procházka (str. 36)
19.30 Ryba řvoucí – divadlo (str. 32)
21.00 DJ Robot + DJ Akvamen
DIVADLO ARCHA
18.00 Lotte van den Berg (NL) – divadlo
(str. 38)
DIVADLO PONEC
19.30 DOT504 Dance Company (SK / CZ /
GR) – tanec (str. 20)
SO / SAT 18.10.
PALÁC U STÝBLŮ
15.00 S Petrem Klímou po Václavském náměstí – procházka (str. 49)
15.00 Crew – virtuální procházka (str. 36)
15.30 Komentovaná prohlídka s kurátory
výstavy (str. 28)
16.00 S Karolínou Vránkovou po palácích
naší doby – procházka (str. 50)
17.00 Komentovaná prohlídka s kurátory
výstavy (str. 28)
18.00 Debata časopisu Respekt (str. 45)
22.00 Zachary Oberzan (USA) – koncert
23.00 DJ Johana – closing party
DIVADLO ARCHA
12.00 Lotte van den Berg (NL) – divadlo
(str. 38)
16.00 Lotte van den Berg (NL) – divadlo
(str. 38)
19.30 Zachary Oberzan (USA) – divadlo
(str. 22)
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Vážení diváci, kolegové, přátelé,

Dear festivalgoers, colleagues, friends,

nikdy jsem festivalový prolog nezačínal politickými tématy. Až teď udělám výjimku. Letošní
ročník festivalu představí umělce a teoretiky z 20 zemí světa, což je rekordní počet v naší historii. Všichni se sice setkáváme na „neutrální – půdě“, ale ve velmi neklidné a nejisté době,
která může v blízké budoucnosti změnit i naše životy. Na nedaleké Ukrajině stále zuří boje,
umírají lidé, tisíce lidí jsou bez domova, na intenzitě nabírá volání po nezávislosti ve Skotsku,
Katalánsku, Vlámsku a řadě dalších regionů, a to zmiňuji pouze evropský kontinent.
Proto je namístě, abych připomněl, že náš festival se zrodil v listopadu 1996, tedy pouhých sedm měsíců poté, co Daytonská dohoda ukončila nekrvavější konflikt na území Evropy
od roku 1945. První ročník festivalu uvedl mnoho umělců ze států bývalé Jugoslávie a jejich
přátel. Zásadní motivací zrodu festivalu tak nebylo prezentovat konvenční soubory a umělce.
Naopak! Představili jsme umělce a jejich seskupení, kteří po mnohaletých traumatech dostali
možnost opět svobodně tvořit a cestovat. Tato nevyhnutelnost vytvořila velice odlišný způsob
dramatické exprese založené na angažovanosti a emocionalitě prožitku. Se vší nedokonalostí
scénického a dramaturgického provedení jsme pak byli svědky naprosto originálního silného
příběhu. A tak dnes cítím opět potřebu vrátit se na samý počátek s touhou rozkrýt tuto prvotní emoci i pro další směřování našeho festivalu.
Právě proto mne zaujala zpráva z prostředí kultury o předčasném odchodu umělecké ředitelky Frie Leysen z jednoho z největších a nejrespektovanějších světových festivalů Wiener
Festwochen. Mezinárodně uznávaná kurátorka a zakladatelka legendárního KunstenfestivalDesArts v Bruselu zúčtovávala se strukturou a vedením festivalu a městem Vídeň. V otevřeném dopise „Proč opouštím Wiener Festwochen“ napsala: Po několika měsících nepřetržitých
konfliktů během příprav posledního ročníku festivalu jsem zjistila, že jeho hlavním problémem
je zcela chybějící vize. (…) Má-li být umělecký projekt i po desetiletích relevantní, musí sám
sebe soustavně zpochybňovat a kriticky nahlížet na uplatňované postupy. Potřebuje mít jasnou
vizi a adaptabilní a flexibilní strukturu a organizaci, aby dokázal dostát těmto neustále se proměňujícím cílům. Wiener Festwochen v tomto ohledu podle mého názoru naprosto selhává“.
Poměřovat náš pražský festival s vídeňským kolosem by bylo zcela absurdní v téměř všech
jeho rovinách. Co je však jednoznačně společné a universální pro všechny umělecké projekty
na světě je MOTIVACE-SDĚLENÍ a VIZE.
V tomto ohledu se můžeme poměřovat se světovými festivaly, jelikož se za posledních devatenáct let snažíme o téměř nemožné; neslevit z dramaturgických plánů, objevovat stále nové
umělce a osobnosti, neustále cestovat a zapojovat se do spřízněných zahraničních formací,
udržet si tým spřízněných spolupracovníků „s VIZÍ“, vychovávat naše děti „bez tele VIZE“, užívat
si prázdnin a v neposlední řadě si zachovat humor a nadhled i v okamžiku, kdy se věci nedaří.
Jako odměnu pak vítáme návštěvníky, přátele s otevřenou náručí a věříme, že naše investovaná energie a entusiasmus (stále ho máme v kanceláři v trezoru:)) se nám během několika říjnových dnů vrátí. Náš program je pomíjivý, je „v pohybu – teď a tady – bez možnosti návratu“.
Vítejte a dívejte se, pozorujte a užívejte následující svátek drazí diváci, kolegové, přátelé a vizionáři.
Pavel Štorek

I have never started my festival prologue with political subjects, but this time I am making
an exception. This year’s festival presents artists and theorists from 20 countries, which is
a record number in the festival’s history. Everyone meets on “neutral ground”, but in a very
restless and uncertain time that may, in the near future, change our lives. Nearby Ukraine
is wracked by fighting, thousands of people have been left homeless, and calls for independence are gaining force in Scotland, Catalonia, Flanders, and other regions. And I am talking only about Europe.
That is why I should remind you that our festival was born in November 1996 – i.e., just
seven months after the Dayton Accords ended the bloodiest conflict in Europe since 1945. The
festival’s first year featured many artists from the former Yugoslavia and their friends. One important motivation behind the festival’s founding was not to present conventional artists and
ensembles. Not at all! Instead, we presented artists and groups of artists that, after years of
trauma, had again been given the chance to create and travel. This inevitability resulted in
a very different form of dramatic expression based on engagement and an emotional experience. Despite all the imperfection of their stage design and dramaturgy, we were witness to
an absolutely original and strong story. And so we feel the need today to return to the very
beginnings in order to discover that initial emotion for the festival’s future direction.
This is also why I was intrigued by the recent report of the early departure of artistic director Frie Leysen from the Wiener Festwochen, one of the world’s largest and most respected
festivals. The internationally recognized curator and founder of the legendary KunstenFestivalDesArts in Brussels, took the festival’s management and the city of Vienna to account in
an open letter entitled “Why I am leaving the Wiener Festwochen”: “After several months of
uninterrupted conflicts during the preparations for the festival’s last edition, I discovered that
its main problem is a complete lack of vision. (…) If an artistic project is to be relevant even
after decades, it must systematically question itself and take a critical view of its methods. It
needs a clear vision and an adaptable and flexible organizational structure, so that it will be
capable of dealing with these constantly changing objectives. It is my opinion that the Wiener Festwochen are failing completely in this regard.”
It would be absurd on almost all levels to compare our festival in Prague with the Viennese giant. But what we share and what all artistic projects in the world have in common are
MOTIVATION-MESSAGE and VISION.
In this regard, we can compare ourselves to international festivals, since in the past 19
years we have tried to achieve the seemingly impossible: not to back down from our ambitious programming, to be constantly discovering new artists and individuals, to continuously travel and collaborate with kindred foreign groups, to maintain a team of co-workers with
a VISION, to raise our children without “tele-VISION”. To enjoy our holidays and, last but not
least, to retain our sense of humor and objectiveness even when things were not going our
way. In return, we welcome visitors and friends with open arms, and are convinced that the
energy and enthusiasm that we have invested (we keep them in a safe in the office:)) will be
returned with interest during those few days in October. Our program is transient, “in motion – here and now – and without possibility of return”.
Welcome. Look around, watch, and enjoy our festival – dear festivalgoers, colleagues,
friends and visionaries.
Pavel Štorek
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10. 10. + 11. 10. Divadlo Archa 19.30	tanec / dance

Doris Uhlich(AT)

more than naked
Proč by se měl kdokoli v roce 2014 svlékat
na jevišti? Co může vyjádřit nahé tělo? A co
dvacet nahých těl? Dvacet lidí na jevišti je
více než jen skupina, je to společnost. A tato
společnost se dává do pohybu. more than
naked zkoumá pohyb, který může vzniknout
pouze skrze nahé tělo, který se objevuje jenom jeho prostřednictvím. Jaká je dynamika
masa, tuku, váhy, pokožky či potu? Inscenace
rozbije všechny vaše představy o těle, tanci,
nahotě i životě.
Uznávaná rakouská tanečnice a choreografka Doris Uhlich už světu ukázala vlastní
nahotu v předešlé autorské inscenaci More
Than Enough (Víc než dost) a i teď se do tématu opřela s vášní i korpulentností sobě vlastní. Vytvořila tak humorné i sociálně-politické
6

představení o tom, co v současném světě prožívá nahé tělo v područí svého majitele. Projekt vznikl na základě „nahého“ workshopu,
na kterém si umělkyně jednotlivé tanečníky
pečlivě vybrala. „V jistém smyslu obnovuje
nahota na jevišti nevinnost nahého těla; nevinnost, kterou nikdy nemělo,“ napsal o představení, které už víc než rok vzbuzuje pozornost, rakouský kritik Martin Thomas Pesl.
Doris Uhlich (1977) je tanečnice a choreografka, v recenzích často označovaná jako
„korpulentní tanečnice“. Narodila se v Ra
kousku a vystudovala pedagogiku současného
tance na vídeňské konzervatoři. Po několika
zahraničních stážích a rezidencích získala
titul Výjimečný performer roku 2008 (časopis
Ballettanz), dále titul Tanečník roku 2011

(Tanz magazín) a loni také Outstanding Artist
Award od rakouské vlády. Mezi její autorské
inscenace, které vytváří od roku 2006, patří
Und, Spitze, More Than Enough, Rising Swan
(její první autorské sólo, kde hraje umírající
labuť) či Come Back.
Why would anyone in the year 2014 undress
on stage? What can the naked express? What
about 20 naked bodies? Twenty people on
stage is more than a mere group – it is a society. And this society is in motion. The performance more than naked explores the motion
than can be created only by the naked body,
that appears only through the naked body.
What is the dynamics of meat, fat, weight,
skin or sweat? The performance will break
down all your ideas of the body, dance, nakedness, and life.
Renowned Austrian dancer and choreographer Doris Uhlich showed the world her
own nakedness during her previous performance, More Than Enough. In her new production, she again delves into this topic with
a passion and corpulence all her own. The result is a humorous sociopolitical performance
about what the naked body experiences in
today’s world at the hands of its owner. The
project was born of a “naked” workshop at
which the artist carefully selected the individual dancers “In a certain sense, nakedness
on stage renews the innocence of the naked
body; an innocence that it never had,” Austrian critic Martin Thomas Pesl wrote of the
performance, which has been garnering attention for more than a year.
Doris Uhlich (1977) is a dancer and
choreographer, in reviews often labeled
a “corpulent dancer”. She was born in Austria, and studied contemporary dance education at the conservatory in Vienna. After
several foreign internships and residencies,
she was named 2008 Outstanding Performer of the Year (Ballettanz magazine) and
2011 Dancer of the Year (Tanz magazine),
and last year received the Austrian government’s Outstanding Artist Award. She has
been creating original performances since

2006, including Und, Spitze, More Than
Enough, Rising Swan (her first solo performance, in which she plays a dying swan) and
Come Back.
www.dorisuhlich.at
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka / Lenght: 60min
Za podpory / Supported by: WUK perfoming
arts insert (Theaterverein) dotovaný odborem
kultury města Vídně, INTPA – INTERNATIONAL
NET FOR DANCE AND PERFORMANCE AUSTRIA
of Tanzquartier Wien s fondy BKA a BMEIA,
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11. 10. + 12. 10. Studio ALTA 16.00

Divadlo / Theatre

Lenka Tretiagová a Light Studio(CZ)

Karlík aneb Zážitkový divadelní
trenažer / Charlie, or An Experiential
Theater Simulator
Česká premiéra / Czech Premiere
Svět amerického režiséra, grafika a designéra Tima Burtona a jeho legendární Karlík a továrna na čokoládu inspirovali Taneční studio
Light zcela zásadně. V inscenaci nasednete
do zážitkového divadelního trenažeru, který
se řítí rájem přání a snů; stanete se spolutvůrci konečného díla.
Tanec, podpořený vtipnou autorskou hudbou a scénou, vytváří kouzla. Jednou jste
dole, jednou nahoře, jednou se řítíte ohromnou rychlostí, jindy přešlapujete na místě.
Je to pouť plná skluzů, zhoupnutí, stoupání a šoků. Postavy z literární předlohy ztělesněné na jevišti, včetně Umpalumpů, nastavují zrcadlo dětských slabostí – závislosti
na sladkostech, televizi a počítačích, na věcech. A samozřejmě, nevyzpytatelný majitel
továrny na čokoládu pan Wonka s podivnými
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vrtochy, všechny mate, aby je dostal tam,
kam potřebuje…
Karlíka aneb Zážitkový divadelní trenažer
spatřili poprvé letos na jaře – formou interaktivní prohlídky – návštěvníci pražské výstavy Tima Burtona v galerii Dům U kamenného
zvonu.
Taneční studio Light při ZUŠ na Popelce v Praze už téměř deset let úspěšně
využívá tanec a pohyb pro výchovu a vzdělávání dětí i mladých lidí. Postupem času
získalo podobu tanečního divadla, kde pod
vedením profesionálů vznikají interaktivní
představení, které slaví úspěchy u diváků
i odborníků. Například inscenace Putování ve větvích byla součástí katalogu Czech
Performance Collection 2010, loni a předloni studio reprezentovalo českou kulturu

na Evropském kulturním týdnu ve francouzském Maschers, na festivalu Aberdeen International Youth Festival a na slovenském
KioSKu.
The world of American director, graphic
artist, and designer Tim Burton and his le
gendary Charlie and the Chocolate Factory
were a fundamental inspiration for Taneční
studio Light. The audience takes a seat in
an experiential theater simulator hurtling
through a paradise of dreams and wishes,
helping to shape the final outcome.
Dance, combined with humorous original music and stage design, creates magic.
Now you’re up, now you’re down; here you
hurtle along at breakneck speed, there you
walk in place. It is a journey full of sliding,
jumping, climbing, and shocks. The characters from the original book, including the
Oompa Loompas, come to life on stage and
hold up a mirror to children’s weaknesses –
addiction to candy, television and computers, and things in general. And of course
there is the unpredictable Mr. Wonka with
his strange whimsies, confusing everyone in
order to get them where he needs them…

Charlie, or An Experiential Theater Simulator could be seen this spring as an interactive tour at the Tim Burton exhibition at the
Stone Bell House.
Taneční studio Light, which is attached to the Na Popelce elementary art
school in Prague, has spent the past 10 years
successfully applying dance and movement
to teaching children and young people. With
time, the studio took on the form of a dance
theater that, led by professionals, creates interactive performances that have been a hit
with audiences and critics. For example,
Journey through the Branches was included in the Czech Performance Collection 2010
catalogue, and last year and the year before
the studio represented the Czech Republic at
the European Week of Culture in the French
town of Maschers, the Aberdeen International
Youth Festival, and Slovakia’s KioSK festival.
www.tanecnistudiolight.cz
Česky / In Czech
Délka / Length: 70 min
Za podpory / Supported by: Ministerstvo kultury
ČR, Státní fond kultury ČR, sdružení mamapapa
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publika? Je současný tanec jen striptýzem
pro nás bohatší?
Jan Martens (1984) je uznávaný vlámský choreograf, kterého si možná pamatujete z loňského festivalu 4+4 dny; tehdy přivezl Viktora, senzaci sezóny v podobě duetu
muže a dítěte (projekt divadla Campo). Martens v roce 2006 absolvoval taneční konzervatoř v Antverpách, v roce 2009 začal pracovat na vlastních choreografiích. Jeho první
prací bylo „i can ride a horse whilst juggling
so marry me“ o generaci žen, kterým dominují sociální média. Mezi jeho slavné kusy patří
Sweat Baby Sweat nebo Pretty Perfect. Nad
fyzickou virtuozitu staví krásu nedokonalé
lidské bytosti.

Rakouské kulturní fórum

12. 10. Divadlo Archa 19.30
Tanec / Dance

Jan Martens(B)

The Dog Days Are
Over

Navléknout ponožky, obout kecky – a pěkně skákat. Bez oddechu, bez dechu. Čeká
vás osm tanečníků, šestnáctero kecek a jejich hopsání, na které je vyčerpávající se byť
jen dívat.
Po několika podmanivých, zneklidňujících
sólech o kráse nedokonalého těla vytvořil
stále slavnější vlámský choreograf Jan Martens dílo zcela odlišné. Po čtyřleté přestávce
jsou Dog Days Are Over první inscenací, ve
které se vrací ke skupinovému tanci – a jeho
10

matematická choreografie zde soutěží o neuskákání se k smrti.
Řekněte někomu, ať vyskočí, a uvidíte jeho
pravou tvář, řekl kdysi Philippe Halsman, legendární americký portrétní fotograf (přítel
Salvatora Dalího) a specialista na skokologii.
Náročná choreografie The Dog Days Are Over
je inspirovaná tímto citátem a o „pravou tvář“
se snaží v každém momentu. Přivede vás do
transu. Je to únavná, fascinující podívaná, při
které budete mít mnohokrát chuť zařvat: DOST!
A bude to tak správně. Nové Martensovo dílo se totiž mimo jiné snaží vyprovokovat diskusi o roli tance a umění, postihnout
tenkou linku mezi uměním a zábavou. Vždyť
kdo jsme my, platící diváci, kteří se na trpící tanečníky dívají stejně, jako kdysi na gladiátory, bojující v zápasech pro pobavení

Put on socks and tennis shoes – and start
jumping. No exhalation, no breathing. Eight
dancers, 16 shoes, and jumping that is exhausting just to look at.
After several compelling and unsettling
solo performances on the imperfect beauty of the body, increasingly popular Flemish choreographer Jan Martens has created a completely different work. Following
a four-year pause, The Dog Days Are Over is
the first performance in which he returns to
group dance. Here, his mathematical choreography is a contest about not jumping oneself to death.
Tell someone to jump and you see their
true face, the legendary American portrait
photographer Philippe Halsman (a friend
of Salvador Dalí and a specialist on jumpo
logy) once said. Inspired by this quote, the
demanding choreography for The Dog Days
Are Over tries to show the “true face” at every moment. It will put you into a trance.
It is a tiring and fascinating spectacle during which you will frequently want to shout:
ENOUGH!
And it would be the right thing to do.
Among other things, Martens’s new piece
tries to provoke debate on the role of dance
and art, to identify the thin line between art
and entertainment. Do we – the paying audience – watch the suffering dancers just

as people once watched gladiators fighting
for the public’s edification? Is contemporary
dance nothing more than striptease for those
of us who are more affluent?
Jan Martens (1984) is a renowned
Flemish choreographer whom many of you
may remember from last year’s 4+4 Days in
Motion festival, when he presented Victor,
the season’s sensational duet of a man and
child (a project by the Campo production
company). Martens graduated from the
dance conservatory in Antwerp in 2006, and
began working on his own choreographies in
2009. His first performance was I can ride
a horse whilst juggling so marry me, about
the generation of women dominated by social media. Other well-known pieces include
Sweat Baby Sweat and Pretty Perfect. He
places the beauty of the imperfect human
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15. 10. Divadlo Archa 19.30

Tanec / Dance

Iztok Kovač & Janez Janša(SLO)

Falcon!
komponovaný večer s představením hillel kogan (il) /
double bill evening with hillel kogan’s performance
Představení How I Caught a Falcon z roku
1991, přelomové dílo choreografa Iztoka Kovače, položilo základy moderního slovinského tance. Kultovní, poetické sólo, ve kterém
Kovač tančil až nadpozemsky krásně, odkrylo
magický vztah mezi tělem, pohybem, světlem
a prostorem; inscenace se stala symbolem
nového uměleckého vyjádření, které vtrhlo
na evropskou taneční scénu těsně před propuknutím krvavé jugoslávské války.
Po více než dvaceti letech má Kovač od
svého přelomového představení odstup.
Nová inscenace Falcon!, kterou vytvořil společně s režisérem Janezem Janšou, si klade
jiné otázky. Nikdo z umělců totiž nemusí
jít do důchodu před padesátkou – jen tělo
12

tanečníka se stane krutě nechtěným mnohem dříve. Kovač své nové představení tančí
ve věku 51 let; Janšovi je 50. Společně s hosty vám tak odpoví na otázku, co je ve zralém
věku ještě táhne na jeviště a jak jejich tanec
může vypadat… Britský Independent označil
Kovače ve své kritice za „šíp plný energie“,
jiný recenzent zase chválí humor, kterého se
prý u mladých tanečníků jen tak nedočkáte.
EN-KNAP je taneční soubor a produ
kční společnost, kterou Iztok Kovač založil v roce 1993, právě po úspěchu sóla How
I Caught a Falcon. Od té doby pokračuje ve
vývoji vlastního choreografického a taneční
ho jazyka. Po 14 letech práce na vlastních
projektech založil v roce 2007 mezinárodní

repertoárovou skupinu EnKnap
Group, první stálý slovinský soubor
moderního tance v historii země.
O dva roky později se Kovač, nositel
mnoha slovinských i zahraničních
ocenění, stal uměleckým ředitelem kulturního centra Španski Borci. Za svou kariéru vytvořil 30 vlastních projektů, 5 tanečních filmů a ze
souboru En-Knap vybudoval slavnou
značku.
The 1991 performance How I Caught
a Falcon, a pioneering work by choreographer Iztok Kovač, laid the found
ations for modern Slovenian dance.
The cult poetic solo in which Kovač
danced in an almost supernaturally
beautiful manner, revealed the ma
gical relationship between the body,
movement, light, and space; the performance became a symbol for the
new artistic style that took the European dance scene by storm just before the outbreak of the bloody Yugoslav wars.
More than 20 years later, Kovač
can look at his groundbreaking performance with a sense of objectivity. The
new performance, Falcon!, which he created
in collaboration with director Janez Janša,
asks different questions. No artist has to
retire before age 50 – except for the dancer, whose body becomes cruelly unwanted much earlier. In his latest performance,
Kovač appears onstage at age 51; Janša is 50.
Together with their guest performers, they
answer they answer the question as to what
draws them onto the stage at their mature
age and what their dance might look like…
In its review, The Independent called Kovač
a “bolt of energy”, while another reviewer
praises the humor that you won’t find so
easily among young dancers.
EN-KNAP is a dance ensemble and production company founded in 1993 by Iztok
Kovač after the success of the solo piece
How I Caught a Falcon. Since that time, he

has continued develop his choreographic and dance vocabulary. After 14 years of
working on his own projects, in 2007 he
founded the international repertoire troupe
EnKnapGroup, the first permanent modern
dance ensemble in Slovenian history. Two
years later, Kovač – who has won numerous
Slovenian and foreign awards – was named
artistic director of the Španski Borci cultural
center. In his career, he has created 30 original projects and 5 dance films and has
turned En-Knap into a well-known brand.
www.en-knap.com
Simultánně tlumočeno / Simultaneous translation
Délka / Lenght: 60 min
Za podpory / Supported by: City of Ljubljana –
Department of Culture
Ministry of Culture of Republic Slovenia
13
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Tanec / Dance

Hillel Kogan(IL)

We Love Arabs
Prázdné jeviště, dva lidé. Jeden bude mít časem na tričku načmáranou Davidovu hvězdu, druhý na čele černý půlměsíc. Jeden má
rád hummus, druhý pita chléb. Zvládnou to,
i když jsou „jen“ na scéně?
Hillel Kogan (sám na jevišti jako Izraelec) používá ve svých kusech inteligentní
a poněkud provokativní texty, které jednak
nutí diváka, aby nahlédl do nastaveného zrcadla, jednak vysílá pichlavé šípy do citlivých míst mimo taneční scénu, když s nadhledem a vtipem rozebírá chování běžného
smrtelníka.
I když tahle inscenace skončí snovým hap
pyendem, taneční kritik Ora Brafram z deníku
The Jerusalem Post považuje We Love Arabs
za „mistrovské dílo,“ Koganovo dosud nejlepší, protože si nemůže „…vzpomenout na
jiný taneční kus, který by byl tak chytrý, provokativní, politický a nesmírně vtipný zároveň…“ a dodává, že je to „rozhodně největší
14

choreografické dobrodružství.“ Nakonec přiznává: „…už léta jsem nic podobného nezažil.“
We Love Arabs je skutečně završením předešlé Koganovy tvorby, jež prozrazuje nezávislého angažovaného tanečníka-filozofa,
který svým humorem a ojedinělým nazíráním na svět burcuje publikum k odezvě. Ne
nadarmo musel jeden nadšený divák, který
inscenaci We Love Arabs shlédl letos v srpnu v Itálii, konstatovat hned v první větě fanouškovského blogu, že: „V divadle byla dnes
večer policie, což je pro taneční festival neobvyklé, ale ne překvapivé, když vezmeme
v potaz téma inscenace a čas, v jakém se
hraje…“
Hillel Kogan (1974) studoval v telavivské taneční škole Bat Dor a v newyorském studiu Merce Cunningmama. Je také tanečníkem
a režisérem slavného moderního izraelského
souboru Batsheva Ensemble; spolupracoval

se švýcarskou skupinou Nomades či
s portugalským Gulbenkian Ballet.
Kogan se neúnavně profiluje jako
univerzální umělec: tanečník, performer, herec, autor i dramaturg;
spolupracuje s nejslavnějšími choreografy současné Izraele. V deníku
The Jerusalem Post o něm nedávno
napsali, že má „směsici talentů, která prýští z každého jeho póru.“
An empty stage, two people. Eventually, one will have a Star of David
scrawled on his shirt, the other will
a red crescent moon on his forehead. One likes hummus, the other
pita bread. Can they manage even
though they are “only” on stage?
Hillel Kogan (who appears onstage as the Israeli) breaks down
the behavior of ordinary mortals
with humour and a sense of objective. Working with intelligent and
provocative texts, he forces audiences to see themselves in a mirror
while also sending piercing arrows
into sensitive places off-stage.
Although this performance has a happy
end, dance critic Ora Brafram of The Jerusalem Post considers We Love Arabs a “masterpiece”, Kogan’s best so far, adding that “I can’t
think at the moment of a dance piece that is
as witty, provocative, political and hilarious”,
and that it is “the most brilliant choreographic
adventure I have seen in years.”
We Love Arabs truly represents a culmination of Kogan’s previous work, which shows
him as an independent and engaged dancephilosopher whose sense of humour and
unique view of the world incites the audience
to respond. Not for nothing, did one enthusiastic viewer at a performance of We Love
Arabs this August in Italy write in the first
sentence of his fan blog: “The police were at
the theater today, which is an unusual thing
for a dance festival, but not surprising if we
consider the subject of the performance and
the time at which it is being staged…”

Hillel Kogan (1974) studied at the Bat
Dor school of dance in Tel Aviv and the Merce Cunningham Trust in New York. He is
also a dancer and director at Israel’s famous
Batsheva Ensemble of modern dance, and
has collaborated with the Switzerland’s Nomades ensemble and Portugal’s Gulbenkian
Ballet. Kogan is tirelessly engaged in establishing himself as a universal artist: a dancer,
performer, actor, author and dramaturg, he
collaborates with Israel’s most famous contemporary choreographers. The Jerusalem
Post recently wrote that he is “is a bundle of
talent oozing from each of his pores.”
www.choreographers.org.il/410
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka / Lenght: 35 min
Za podpory / Supported by: Velvyslanectví Státu
Izrael v Praze
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16.10. Divadlo Archa (foyer) 10.22—22.22

Taneční maraton /
Dance marathon

The United States of America. The 1920s. Affluence, elegance, and charm – this is the
background for the birth of the first dance
marathons. You could win fame, and sometimes even money.
German dancer, choreographer, and edu
cator Stefan Dreher was inspired by these old
dance shows to create a unique project –
a dance marathon in the style of the twenties.
Dreher put together a clearly set of rules
of communication that the dancers must
respect without exception during the ma
rathon. During the 12-hour performance,
dance improvisation is combined with immediate composition and live musical accompaniment by minimalist electronic loops and
acoustic musicians. Each dancer ha sa patron
who looks after his charge, supports him, and
stays with him for the entire duration.

Stefan Dreher(DE)

Dancing Days
Spojené státy americké, dvacátá léta minulého století, bohatství, elegance a šarm – to
jsou okolnosti historického vzniku prvních tanečních maratonů. Vyhrát jste mohli slávu,
někdy i peníze.
Německý tanečník, choreograf a pedagog Stefan Dreher se nechal touto taneční
show inspirovat a realizoval výjimečný projekt – právě taneční maraton ve stylu 20. let.
Sestavil jasně daný systém pravidel komunikace, který tanečníci během maratonu
bez výjimek respektují. Ve 12-ti hodinovém
představení se spojuje taneční improvizace
s okamžitou kompozicí a live hudebním doprovodem minimalistických elektronických
loopů i akustických hudebníků. Každý z tančících má svého patrona, který se o svého
chráněnce stará, podporuje jej a celou dobu
doprovází.
Podle Stefana Drehera se taneční maraton hodně podobá maratonu běžeckému.
Jde o způsob vyjádření sebe sama, schopnosti lidí snášet velkou fyzickou a psychickou
zátěž, bojovat, vydržet, nevzdat se. V České
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republice povede svůj taneční maraton už
podruhé, tentokrát s profesionálními tanečníky – studenty pražské Konzervatoře Duncan
Centre, antverpské Koninklijk Conservatorium a s hudebníky z taktéž antverpské AP Hogeschool.
STEFAN DREHER (1966) je německý tanečník, choreograf a pedagog žijící v Mnichově. Vystudoval essenskou Folkwang Hochschule für Musik, Theater und Tanz u Piny
Bausch. Poté prošel angažmá u Joachima
Schlömera a četných belgických choreografů, filmařů a výtvarníků. V roce 2002 spoluzaložil uměleckou skupinu Loving Lucy. Ve své
tvorbě spojuje tanec, pohyb, jógu a filozofii.
Vedle vlastních autorských choreografií vyučuje jógu pro většinu belgických tanečních
skupin (za všechny Ultima Vez), v choreografických centrech a také na taneční akademii
SEAD v Salzburgu. Pravidelně působí na mezinárodních tanečních festivalech, zabývajících
se vztahem mezi tancem a jógou, vede lekce
improvizace a workshopy taneční techniky.

According to Stefan Dreher, the dance
marathon will be very much like a running
marathon. The focus is on the way in which
dancers express themselves, their ability to
endure great physical and mental stress, to
fight and hang in there, not to give up. This is
his second dance marathon in the Czech Republic, this time with professional dancers –
students from Prague’s Duncan Centre and
Antwerp’s Koninklijk Conservatorium, and
musicians from Antwerp’s AP Hogeschool.
STEFAN DREHER (1966) is a German
dancer, choreographer, and educator living in Munich. He studied with Pina Bausch

at Essen’s Folkwang Hochschule für Musik,
Theater und Tanz. He later had engagements
with Joachim Schlömer and with numerous Belgium choreographers, filmmakers,
and artists. In 2002, he co-founded the art
group Loving Lucy. His work combines dance,
movement, yoga, and philosophy. In addition
to creating his own choreographies, he also
teaches yoga for the majority of Belgian dance
groups (such as Ultima Vez), and also teaches at choreography centers and at the SEAD
dance academy in Salzburg. He is a regular
participant at international dance festivals focusing on the relationship between dance and
yoga, and he leads courses and workshops in
improvisation and dance technique.
www.stefandreher.com
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka / Lenght: 12h
vstup volný / admission free
Za podpory / Supported by: Mnichovský kulturní
referát, Bavorský zemský spolek pro současný
tanec (BLZT) z prostředků Bavorského státního
ministerstva pro vědu, výzkum a umění;
Goethe institut Prag, Divadlo Archa,
4+4 dny v pohybu, Konzervatoř Duncan centre,
hl. m. Praha.
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a úspěšná promo videa pro své kolegy – patří mezi ně i izraelský zástupce letošního programu festivalu, Hillel Kogan.
A humorous and multicultural dance commentary on what people think about Jerusalem, recorded on a hand-held video ca
mera by Yaniv Cohen. In the film, he asks the
city’s residents why the city is important to
them – and you cannot possibly imagine all
the things he learns.
In Cohen’s work, grotesque goes hand in
hand with Western aesthetics and a firm con-

Yaniv Cohen(NO)

How Hard Can It Be?
Vtipný, multikulturní, taneční komentář
o tom, co si lidé myslí o Jeruzalému, zaznamenal Yaniv Cohen ruční videokamerou. Ve
filmu se obyvatelů Jeruzaléma jednoduše
ptá, proč je pro ně město důležité – a nedovedete si představit, co všechno se dozví.
Groteskní pojetí ve spojení s westernovou estetikou jdou u Cohena ruku v ruce se
skálopevným přesvědčením, že humor může
bořit zdi a odkrýt lidskou stránku traumatických událostí.
Jako Izraelec žijící v Norsku, Cohen jednak problematiku izraelsko-palestinského
konfliktu důvěrně zná, ale zároveň si jako
pozorovatel s nadhledem může dovolit kritiku, trochu romantismu a rozhodně i grotesku.
Jak těžké to může být? je skeptickým vyznáním lásky městu, kde stavíme vlastní
18

přesvědčení nad všechna ostatní. Konfrontuje jeho realitu s ostrou náboženskou kritikou
a prosazuje co možná nejtolerantnější, multikulturní přístup, který by konečně přijal i „ty
druhé“.
Yaniv Cohen je norský, tanečník, choreograf a učitel, narozený v Izraeli. Po častých hostováních ve Velké Británii se stal
členem prestižní islandské taneční skupiny
Carte Blanche Dance se sídlem v Norsku. Své
vlastní inscenace tvoří od roku 2009 (prorazil zejména jeho autorský duet I wish I was
Johnny Cash z roku 2012). Yaniv, který se nedávno objevil v Labutím jezeře Norského národního baletu, je také stále známější vizuální umělec, fotograf a kameraman-samouk.
Jeho fotografické práce byly vystaveny na
mnoha festivalech; točí i krátké dokumenty

viction that humor can tear down walls and
reveal the human side of traumatic events.
As an Israeli living in Norway, Cohen is intimately familiar with the Israeli-Palestinian
conflict, but as an outside observer he can
afford to engage in criticism, a bit of romanticism and definitely grotesque as well.
How Hard Can it Be? is a skeptical confession of love for a city where we place our
personal convictions above all others. It confronts the city’s reality with biting religious
criticism while promoting the most tolerant
and multicultural approach possible, one
that might finally accept “the others”.
Yaniv Cohen is an Israeli-born Norwegian dancer, choreographer and teacher.
After frequent appearances as a guest artist in Great Britain, he became a member of
the prestigious Icelandic dance group Carte

Blanche Dance, which is headquartered
in Norway. He has been creating his own
works since 2009, breaking through with
his original duet I wish I was Johnny Cash
from 2012. Yaniv, who recently appeared
in the Norwegian National Ballet’s production of Swan Lake, is also increasingly
known as a visual artist, photographer and
self-taught cinematographer. His photographic works have been exhibited at numerous festivals, and he shoots short do
cumentaries and successful promo videos
for his colleagues, including another Israeli
artist appearing at this year’s 4+4 Days in
Motion festival, Hillel Kogan.
www.y-to-c.com
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka / Length: 70min
Za podpory / Supported by: BIT Teatergarasjen,
Carte Blanche, Machol Shalem Israel, Bergen
kommune, Fond for Utøvende kunstnere,
Norwegian Embassy in Israel, Fond for lyd og
bilde
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osobnosti. V roce 2006 jej založila umělecká
ředitelka souboru Lenka Ottová.

Jozef Fruček(SK), Linda Kapetanea(GR) / DOT504(CZ)

Collective Loss Memory
(světová premiéra / world premiere)
Fyzická agrese, téma fascinující a odpudivé
zároveň, je stará jako lidstvo samo. Nová,
česko-řecká provokativní inscenace o kolektivní ztrátě paměti odhaluje skryté síly a motivy lidského chování, které vedou k násilí a zabíjení.
Žijeme v době, kdy sice většina z nás neví,
co boj o holé přežití vůbec je, ale zato nesmírně toužíme po materiálnu všeho druhu, po tom, co můžeme co nejrychleji použít
a zkonzumovat – ruku v ruce se sobectvím,
bezohledností a nedostatkem empatie.
Pět výjimečných tanečníků z pěti zemí –
Belgie, Japonska/Finska, Izraele, Švédska a Slovenska uchopí osobitými způsoby,
které jsou vlastní jejich odlišným kulturám,
jednoduchou věc: ZABÍJENÍ. Jako prostředek si zvolili protiklad brutality, totiž umění v různých epochách. Přiblíží vám, v jakých
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historických obdobích bylo téma násilné
smrti a vraždění inspirací pro výtvarníky.
RootLessRoot Company založili choreografové a tanečníci Linda Kapetanea (1973)
a Jozef Fruček (1975) v roce 2006 v Athénách,
kde také žijí. Pro jejich díla je typický chaotický,
syrový pohyb a hrdinská tematika; v inscenacích často reflektují aktuální společensko-politické dění. Od svého založení vytvořili řadu
projektů, které představili na tanečních festivalech ve většině evropských zemí, a mimo jiné
také v Koreji. Vystupují často vedle současných
hvězd, jakými jsou Pina Bausch či Sasha Walz,
věnují se také tanečním workshopům.
DOT504 DANCE COMPANY je první, plně
profesionální soubor fyzického tanečního
divadla v České republice, jež stírá hranice
mezi divadlem a tancem. Charakterizuje ho
vysoká technická úroveň, kreativita a výrazné

Physical aggression, an at once fascinating
and repulsive subject, is as old as the human race itself. This provocative new CzechGreek performance on the collective loss of
memory reveals the hidden force and motivations of human behavior that lead to violence and killing.
We live in a time when most of us have no
concept of the struggle for survival. Instead we
yearn for all kinds of material things, for things
that can be used and consumed as fast as possible – hand in hand with selfishness, disregard
and a lack of empathy.
Five outstanding dancers from five countries (Belgium, Japan/Finland, Israel, Sweden and Slovakia) work with distinctive styles
representative of their diverse cultures to
explore a simple thing: KILLING. They have
chosen to work with the antithesis of brutality – art as it was throughout history. The
performers show in which historical eras the
subject of violent death and murder were
a source of inspiration for artists.
RootLessRoot Company was founded by dancers Linda Kapetanea (1973) and
Jozef Fruček (1975) in 2006 in Athens, where
they live. Their works are characterized by
a chaoticand raw movement and heroic
themes; the performances often reflect current sociopolitical events. Since its founding,

the group has presented numerous projects
at dance festivals in most European countries,
and also in Korea. They often appear alongside current stars such as Pina Bausch and
Sasha Waltz, and also give dance workshops.
DOT504 DANCE COMPANY is the first
fully professional physical theater ensemble
in the Czech Republic to blur the lines between dance and theater. The group’s work
is characterized by a high level of technical
skill, creativity, and distinctive individuals.
The group was founded in 2006 by artistic
director Lenka Ottová.
www.rootlessroot.com
www.dot504.cz
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka / Lenght: 60min
Za podpory / Supported by: Ministerstvo kultury
ČR, hlavní město Praha, Státní fond kultury ČR,
Studio DANCE PERFECT, Nadace Život umělce,
Velvyslanectví Státu Izrael v Praze
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Zachary Oberzan(USA)

Tell Me Love is Real
Ve své zatím poslední filmově-divadelní-muzikálové inscenaci, kde se mísí humor s tragédií a fikce se skutečností, se Oberzan vrací
do zimy roku 2012, kdy dva slavní američtí umělci v anonymních hotelových pokojích
na západním pobřeží čekají, než půjdou na
jeviště. Podivnou náhodou jsou oba pod vlivem nadměrné dávky hypnotika Xanax. Jeden z nich přežije, druhý ne.
Těmito umělci jsou Whitney Houston, která
tragicky zemřela, a autor tohoto představení,
který přežil. V psychiatrické léčebně pak Oberzan zahájil náročnou a experimentální cestu
k uzdravení. Na jevišti vás Zachary úpěnlivě
žádá o pomoc. On sám dává vše, co má.
Inscenace slavného amerického divadelníka Zachary Oberzana měla světovou premiéru v Belgii; ihned poté se vydala na cestu po světových metropolích. V klasickém
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formátu one-man show, které tento vítěz
prestižní Obbie ceny za rok 2008 dotáhl
k dokonalosti, budou použita i jména dalších popových ikon; patří k nim zpěvák Serge
Gainsbourgh (alkoholik a milenec Jane Birkin i Brigitte Bardot), legendární rokenrolový
zpěvák a kytarista Buddy Holly (ve 22 letech
zemřel při leteckém neštěstí), herec a mistr
Bruce Lee (zemřel ve 32 letech na „dotek
smrti“) i první žena, která přeletěla Atlantský oceán, Amelia Earhartová – záhadně
ztracená kdesi nad oceánem.
Zachary Oberzan (1974) je americký divadelní režisér, herec, zpěvák, textař
a filmař, známý svou experimentální video
tvorbou. V roce 2007 sám natočil i sestřihal
moderní „Rambo film“ Flooding with Love
for the Kid – ve své manhattanské garsonce o velikosti 20m čtverečních přitom sám

sehrál všech 26 postav. V roce 2010 hostoval
ve slavné off-off-broadwayské formaci The
Wooster Group, po letech práce s neméně
slavnou newyorskou divadelní skupinou Nature Theater of Oklahoma se pak rozhodl pro
sólovou uměleckou dráhu.
In his latest film-theater-musical production,
which mixes humour with tragedy and fact
with fiction, Oberzan returns to the winter
of 2012, when two famous American artists
wait in anonymous hotel rooms on the West
Coast before they go on stage. By a strange
coincidence, they are both under the influence of excessive doses of the psychoactive
drug Xanax. One survives, the other does not.
The two artists are Whitney Houston, who
died tragically, and the author of this performance, who survived. At a psychiatric
sanatorium, Oberzan eventually underwent
a difficult and experimental journey towards
recovery. On stage, he urgently appeals directly to the audience for help. He will give
it all that he has.
This performance by famous American
theater artist Zachary Oberzan had its world
premiere in Belgium, immediately followed
by a world tour of major cities. In this classic
one-man show, honed to perfection by this
2008 Obie Award winner, we hear the names
of o
 ther pop icons as well, including singer
Serge Gainsbourg (alcoholic and lover of Jane
Birkin and Brigitte Bardot), legendary rockn-roll singer and guitarist Buddy Holly (who
died in a plane crash as age 22 year), actor
and martial arts master Bruce Lee (died at
age 32 from the “touch of death”), and the
first woman to fly across the Atlantic, Amelia
Earhart, who disappeared mysteriously over
the ocean.
Zachary Oberzan (1974) is an Ameri
can theater director, actor, singer, songwriter, and filmmaker known for his experimen
tal video work. In 2007, he filmed and
edited the modern “Rambo film” Flooding
with Love for the Kid in his 220-square-foot
Manhattan studio apartment. In the film, he
played all 26 parts. In 2010 he was a guest

performer with the famous off-off-Broadway
theater company The Wooster Group; after
years of working with the city’s no less famous Nature Theater of Oklahoma, he decided to strike out on a solo career.
www.zacharyoberzan.com
Anglicky s českými titulky / In English with Czech
subtitles
Délka / Length: 75 min
Za podpory / Supported by: U.S. Embassy
v Praze, deSingel Antwerp, Black Box Teater
Oslo, Gessnerallee Zürich, brut Wien, BIT
Teatergarasjen Bergen, Teaterhuset Avant
Garden Trondheim, Kunstencentrum BUDA
Kortrijk/NEXT Arts Festival
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Místa činu
Places of Act
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Místa činu

Places of Act

Letošním festivalovým „místem činu“ jsou Palác U Stýblů a bývalé Ústředí lidové umělecké
výroby a jejich blízké okolí. Opuštěné paláce čekající na své nové role, funkcionalistické
skvosty s prosklenou fasádou, ze kterých se dá pozorovat ruch velkoměsta zpovzdálí a nezúčastněně. Centrum – Václavské náměstí a Národní třída – je místem našich bouřlivých
dějin. Jsou tu ale také opuštěné stánky na klobásy, výkladní skříně pro turisty, bezdomovci,
nákupuchtiví návštěvníci… Pro mnohé Pražany nepěkná část jejich rodného města.
Když se na chvíli zastavíte a zkusíte být cizincem v tomto známém prostředí – nespěchejte,
pozorujte – uvidíte, jaké divadelní představení se ve skutečnosti kolem vás odehrává. Přepište mentální mapu důvěrně známých míst a přetavte ji do zcela nových zážitků. Z útržků
slov řečených do mobilu se zničehonic poskládá životní příběh těch, kteří vás míjejí. Okolní
domy a ulice jako scénografie, šaty lidí jako jejich kostýmy, veřejný prostor jevištěm. Neviditelné urbánní divadelní představení může začít – vy sami se rozhodnete být divákem.
S těmito principy pracují divadelní skupiny, které jsme do Paláce U Stýblů pozvali. Mimořádné a jednorázové projekty, které se nebudou již nikdy opakovat, pro vás připravily
divadelní skupiny Vosto5, VerTeDance, studenti DAMU, mezinárodní divadlo Stage Code,
futurističtí belgičtí C.a.p.e. či slavná holandská režisérka Lotte van den Berg. S nimi uvidíte
město a vámi známý veřejný prostor zcela novýma očima.
Úspěchem pro nás je také zcela výjimečné otevření bývalého Domu uměleckého průmyslu na Národní třídě, a to jeho podzemních útrob, kde ve 30. letech 20. století sídlily galerie,
kinosál a na konci jeho éry Ústředí lidové umělecké výroby. Prostor, který byl 24 let zcela
uzavřen, se stane inspirací pro hudebně-pohybovou performanci rappera a výtvarníka Vladimíra 518 a jeho kolegů.Pokračujeme tak v linii site specific projektů, které se v minulých
letech odehrály na našem festivalu v bývalém Federálním shromáždění či v opuštěném Casinu v Pařížské ulici.
Rovněž jsme pozvali několik výrazných osobností, aby nás provedly okolím těchto výše
zmíněných prázdných domů. Naše procházky se zaměří na kulturní čtení města a otázku, jak
se v něm dnes žije - jak se s městským prostorem porovnává příroda či voda, nebo jaké stopy
v našem veřejném prostoru zanecháváme my. Průvodci nám budou například rostlinný sociolog, geolog, teoretik architektury, divadelní režisér či redaktorka respektovaného časopisu.
Palác U Stýblů již tradičně nabídne – kromě divadelních premiér, diskusí, symposií a koncertů – umělecký bar.
Na devět dnů probudíme nevyužívané objekty, které původně uměleckému provozu sloužily. Budiž to Praze a těm, kteří takovéto domy spravují (magistrát, městské části, majitelé nemovitostí, kulturní instituce) inspirací, jaká funkce by se jim mohla do budoucna dát.
V neposlední řadě je tu výstava současného umění, umístěna do prostorů bývalé diskotéky Alfa v Paláci U Stýblů s názvem Who is the Director?, která představuje čtyřicet českých
a slovenských umělců. Svým dílem si kladou otázky, které mohou mít vliv na naše kolektivní
vědomí. Věříme, že si je kladete rovněž.

This year’s “places of act” are the Stýblo Palace, the former Institute of Folk Art Production,
and their immediate surroundings. Abandoned palaces awaiting a new role, functionalist
gems with glass facades from which one can observe the hustle and bustle of the big city,
objectively and from a distance. The city center – Wenceslas Square and Národní třída –
has long been a stage for our turbulent history. But here you will also find abandoned hot
dog stands, show windows for tourists, homeless people, and shopping-hungry visitors. For
many Praguers, this is an ugly part of their hometown.
If you stop for a moment and pretend to be a foreigner in this familiar environment – don’t
hurry, watch and observe – you will see the theater that is going on all around you. Rewrite
your mental map of intimately familiar places and recast them into completely new experiences. Fragments of words spoken into mobile phones suddenly become the life stories
of those who pass you on the street. The surrounding buildings and streets are like a stage
set, the people’s clothing their costumes, the public space the stage. The invisible urban
theater can begin – you yourself decide to be a viewer.
These are the principles applied by the theater groups we have invited to the Stýblo Pa
lace. Extraordinary one-time-only projects have been prepared especially for you by Vosto5,
VerTeDance, students from DAMU, the international Stage Code theater group, Belgium’s futuristic C.a.p.e., and famous Dutch director Lotte van den Berg. Let them show you the city
and familiar public spaces in a new light.
Another exceptional success for us this year is the opening of the former House of Artist
ic Industry on Národní třída – specifically its underground spaces which in the 1930s was
home to a gallery and movie theater and, towards the end of the building’s era, housed the
Institute of Folk Art Production. The space, which has been closed to the public for 24 years,
will form the inspiration for a music-movement performance by rapper and visual artist
Vladimír 518 and his artistic colleages. With this project, we are continuing in the tradition
of the site-specific projects organized during past festivals at the former Federal Assembly
and the former Casino on Pařížská street, to name just a few.
We have also invited several distinct individuals to guide use through the urban environment surrounding these empty buildings. Our tours will focus on a cultural reading of the
city and how people live in it today – how the contemporary urban environment compares
to nature or water, or what traces we leave in the public space. Our guides are a plant socio
logist, a geologist, a theorist of architecture, a theater director, and an editor at a respected
magazine. As in the past, the Stýblo Palace offers theater premieres, public debates, symposia, and concerts, and also an art bar.
For nine days, we will bring to life unused buildings that originally served the art industry.
May they be a source of inspiration for Prague’s cultural community and those in charge of such
buildings (town hall, the various municipal districts, property owners, cultural institutions),
and may they show them the kind of functions these buildings may be given in the future.
Last but not least, there is the exhibition of contemporary art by forty Czech and Slovak
artists at the former Alfa discotheque in the Stýblo Palace entitled “Who is the Director?”
Through their works, these artists explore what may have an impact on our collective consciousness. We are convinced that you ask similar questions yourselves.

Site specific projekt pro veřejný prostor Prahy

a site-specific project for Prague’s public places

Denisa Václavová

Denisa Václavová
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10. 10. Palác u Stýblů 18.00—24.00

VERNISÁŽ / opening reception

Benedikt Tolar, Daniela Baráčková,
Filip Turek, Jan Šerých, Jan Zdvořák,
Martin Polák a Lukáš Jasanský,
Kateřina Vincourová, Klára Volková,
Libor Novotný, Marek Meduna,
Mario Chromý, Markéta Magidová,
Markéta Othová, Matěj Al-Ali, Milan
Houser, Pavla Sceranková, Richard
Wiesner, Stanislav Zámečník,
Tomáš Vaněk, Václav Girsa,
Vendula Chalánková, Jan Vytiska,
Jiří Thýn, Ivan Vosecký, Jiří Kovanda,
Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo,
Tomáš Svoboda, Jiří Černický,
Eugenio Percossi, Produkce
Aktivit Současnosti (Vít Havránek,
Tomáš Vaněk, Jiří Skála),
Markéta Jáchimová.

AN EXHIBITION OF
CONTEMPORARY ART

VÝSTAVA SOUČASNÉHO UMĚNÍ

Who is the Director?

40 artists for the former Alfa discotheque.
Installations, objects, paintings, video, conceptual and site-specific art, and more.

Čtyřicet umělců pro bývalou diskotéku Alfa.
Instalace, objekty, malba, video, koncept,
site specific a další.

Curators: Krištof Kintera
and Denisa Václavová.

Kurátoři: Krištof Kintera
a Denisa Václavová
Komentovaná procházka s kurátory
výstavy:
18. října 15:30 (v angličtině)
18. října 17:00 (v češtině)
WHO IS THE DIRECTOR?
Nakolik se nám daří vystupovat z vlastního
„matrixu“ a vidět všechny souvislosti?
Kdo a jak ovládá náš svět a proč ho nakonec neřídíme my? Kdo námi manipuluje, kdo
nás kontroluje, nakolik jsme to my a nakolik
společnost, rodina, přátelé a okolí? Do jaké
míry jsme předpřipraveni geneticky, výchovou, kulturou, vzděláním a kolik z toho můžeme odebrat? A co pak vlastně zbyde?
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Čistý krystal, oloupaná cibule, děravá
ponožka nebo ryzí pravda? Kolik toho
chceme opravdu vidět a co přehlížíme? Jde
o tajemství, nebo esoteriku, když se cítíme
řízeni? Nebo jsme jen nepřijali zodpovědnost
za vlastní život? Proč nás tolik ovládá alibismus? A pokud ne, je to už aktivismus? Proč,
když to všechno víme, nezlepšíme okolní
svět k alespoň přijatelnému obrazu? Co nás
převyšuje, kdo nás ovlivňuje a jsme schopni si toho všimnout? K čemu se vztahujeme
a co v nás vyhrává? Můžeme fungovat jako
prstenec informací a vlivů, který působí na
desítky dalších a ti další na stovky dalších jedinců? A proč, když to takto funguje, se nic
radikálně nemění?
vystavující umělci:
List of Exhibiting Artists:
Anna Hulačová, David Böhm +
Jiří Franta, Aleš Novák, Anetta Mona
Chisa a Lucia Tkáčová,

A guided tour with the exhibition
curators:
18 Oct. at 3:30pm (IN English)
18 oct. at 5pm (IN Czech)
WHO IS THE DIRECTOR?
To what extent can we step out of our “matrix” and see all contexts?
Who controls our world, and how? And
why don’t we run it ourselves? Who controls and manipulates us, and to what extent is it us and to what extent is it society,
family, friends, and our surroundings? How
prepared are we – genetically, through our
upbringing, through culture or education,
how much of this can we ignore and what remains? A pure crystal, a peeled onion, a sock
with holes, or the pure truth? How much do
we really want to see, and how much do we

overlook? Is it a mystery or esoterism if we
feel “guided”, or have we just not accepted
responsibility for our own lives? Why are we
so controlled by alibism? And if not, is it activism? Why, if we know everything, don’t we
improve the world to be at least an acceptable image? What is higher than us, who influences us, and are we capable of noticing
in time? What do we relate to and what wins
inside us? Can we function like a ring of information and influences that affects dozens
of others, who all affect hundreds of other
individuals? And why, if this is how it works,
doesn’t anything radically change?
Výstava otevřena denně / Exhibition open daily:
11. 10. — 18. 10. 2014
Palác U Stýblů / Stýblo Palace, Václavské
náměstí 28, Prague 1
Vstupné / Entrance: 50 CZK
Víkendy / Weekends: 14.00—24.00
Všední dny / Working days: 16.00—24.00
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11. + 12. + 14. + 15. 10. Palác U Stýblů 19.00	divadlo / street theatre

Divadlo Vosto5, VerTeDance, KALD DAMU(CZ)

Druhé město / Second City
ČESKÁ PREMIÉRA / CZECH PREMIERE
Druhé město odhalí skrytou tvář noční Prahy. Na hraně fikčního a skutečného světa se
bude bojovat o nadvládu nad Václavským
náměstím. Pasáž u Stýblů se stane časoprostorovým tunelem z historie do budoucnosti a zpět. Občané se stanou herci a herci
občany. Zůstane telefonní budka telefonní
budkou? Zvítězí dobro nad temnotou? …a co
ten druid tam vzadu?
Neopakovatelný street-site specific Divadla Vosto5, VerTeDance a studentů
KALD DAMU, v jehož hlavních rolích jsou náměstí, procházející lidé, letící ptáci a několik inscenovaných postav prožívající své příběhy právě dnes, tady a teď. Každá minuta
znamená nové konstelace, vztahy a situace.
Druhé město navazuje na linii inscenací divadla Vosto5, které přetékají do venkovních prostor, atakují realitu na nečekaných
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místech, manipulují skutečnost v nečekaných souvislostech, propojují improvizaci
s fixními sekvencemi.
Diváci slyší zblízka a koukají zdálky. Každý
večer jiný mix.
Second City uncovers the hidden face of Prague
at night. The battle for control of Wenceslas
Square takes place on the boundary between
the fictional and the real worlds. The Stýblo
Palace’s arcade becomes a space-time tunnel from the past to the future and back. Ordinary citizens become actors, and actors citizens. Will a phone booth stay a phone booth?
Will good prevail over darkness? …and what
about that druid at the rear?
An inimitable site-specific street performance by Vosto5, VerTeDance, and
students from DAMU’s Department of

Alternative and Puppet Theater. In the
main roles: the square, passers-by, flying
birds, and several staged characters living
out their stories today – here and now. Every minute means a new constellation of relationships and situations.
Second City is right in line with Vosto5’s many other performances, which often
spill out into the exterior, attacking reality in
expected places, manipulating reality in unexpected contexts, combining improvisation
with staged sequences.
Audience members will hear from up
close and see from afar. A different mix every night.

Omezená kapacita. Info o vstupenkách /
Limited capacity. Ticket info at:
www.ctyridny.cz
www.vosto5.cz
Česky / In basic Czech
Délka / Lenght: 60 min
Koprodukce / Co-production: Divadlo Vosto5
a 4+4 dny v pohybu
Za podpory / Supported by: hlavní město Praha,
Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR,
Nadace Život umělce
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13. + 16. + 17. 10. Palác U Stýblů 19.30	výtvarné divadlo / VISUAL THEATRE

Ryba řvoucí / Screaming Fish(CZ)

Trasy vlasů / Hairways
ČESKÁ PREMIÉRA / CZECH PREMIERE
Vlasy. Jak málokdy si uvědomujeme jejich
význam…
Přitom už v Bibli je zaznamenán příběh
o Samsonovi a jeho bájné síle skryté právě
v nich. V řadě mimoevropských kultur se objevují analogické příběhy.
Ne náhodou se od nepaměti v nápravných zařízeních vlasy stříhají – hygiena je
zástěrkou pokoření ducha. Volbou účesu
se člověk může vymezovat vůči společnosti, přiřadit se k určité skupině, vyjádřit svůj
názor, životní styl, náboženství…
Vlasy vypovídají o našem rozpoložení.
Jsou spojeny s intimitou, emocemi, fobiemi
a traumaty.
Někdo je má, jiný ne. Většinou nás provázejí celý život a společně s námi se proměňují.
Tvůrci představení hledají souvislosti visící na vlásku a kladou je do překvapivých
kontextů, kontrastů a hravých výtvarných
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akcí, ze situací každodenního života přecházejí do čirého vlasového surrealismu. Vlasy
rostou, kroutí se, krátí, zaplétají nebo vlají
v proudech fénových větrů…
Soubor Ryba řvoucí objevil ve své nové
premiéře vlasy jako materiál všedního dne –
právě jejich prostřednictvím prožijete křehké
proměny postav na scéně.
Ryba řvoucí je tvůrčí tým výtvarníků,
hudebníků a další umělců, která se zabývá
tvorbou nonverbálních inscenací s akcentem
na vizuální složku; často se inspiruje materiály všedního dne. Vznikla v roce 2009, jejich
nejvýraznějším počinem byla zatím realizace
ještě studentských Koupelen, které se věnovaly novým přístupům k bytovému a výtvarnému divadlu. V rámci projektu Koupelny
byla v letech 2009–2013 uvedena desetidílná série performancí v koupelnách soukromých bytů. V Čechách a Francii vznikly také

tři inscenace – Koupelny Part I: Mýdlo (2011,
Studio Řetízek, Praha), Krása (2012, Manufacture de Chaussures, Bordeaux) a Koupelny Part II: Krása (2013, Alfred ve dvoře, Praha).
„Strong swelling tresses, carry me away!“
Images tangled up in the memory of our hair.
Every culture gives different meanings to
hair, and hairstyles have evolved throughout
human history. Hairstyles have allowed people to express their relationship to society,
identify with certain groups or faiths, express
their opinion or sense of style… Hairstyles
have evolved not only over history, but during
the lifespan of individuals, becoming a part
of a person’s life story, memories and experiences. Our hair accompanies use through
life and changes as we do. Whether we like it
or not, hair is part of the human body which
communicates with those around us. We
show it off, hide it, ruffle it, decorate it…
The Screaming Fish group explores the
connections between the world of hair and
the life experience of the individual, placing
them into surprising contexts, contrasts and
playful images, crossing from day-to-day life
into the worlds of the abstract and the purely surreal. In movement, in space, in light,
and in sound, hair appears as a day-to-day
material that can symbolize the miraculous transformation of characters on stage.
These are hairways that grow, ripple, shorten, fray and weave, waving in the winds of
the hairdryer.
The Screaming Fish group creates nonverbal performances with a strong emphasis on
visual elements. The group’s most significant
work to date has been what started as a student projec t entitled Bathrooms, exploring
new approaches to theatre-in-the-home and
to visual performance. The project comprised
a ten-part series of perfomances created in
the bathrooms of people’s homes from 2009
to 2013, and three theatre productions in
the Czech Republic and France: Bathrooms
part I: Soap (2011, Studio Řetízek, Praha),
Beauty (2012, Manufacture de Chaussures,

Bordeaux) and Bathrooms: part II: Beauty
(2013, Alfred ve dvoře Theatre, Prague).
Screaming Fish takes as its inspiration
everyday materials, which it sees as the essential impulse for new themes and motivations. Final performances are created after
a phase of pure experiment yielding scenographic materials, photographs, created objects or performance art works. The group
develops the scenographic and theatrical
possibilities of these materials in the contexts of both nonconventional and conventional theatre space.

Omezená kapacita. Info o vstupenkách /
Limited capacity. Ticket info at:
www.ctyridny.cz
www.rybarvouci.cz
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka / Lenght: 60 min
Podpořili / Supported by: Motus, Divadlo Alfred
ve dvoře, hl. m. Praha, Státní fond kultury ČR,
Ministerstvo kultury ČR, 4 + 4 dny v pohybu
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13. + 15. 10. Palác U Stýblů 18.00	procházka / performance

Stage Code, La Grande bande, Kampata a hosté

Cros-sing Time
česká premiéra / czech premiere
site-specific procházka kolem Václavského náměstí
Václavské náměstí a okolí – místo historických vzpomínek a vypjatých politických emocí, místo turistů dojatých českými dějinami,
architektonickou krásou a klobásami, místo
velkých slev a nákupní horečky, pestrá sbírka klubů, kanceláří a hotelů. Za potrhanou
velkoměstskou fasádou schovaná tichá místa, dvory, zahrady a zbytky běžného života.
Cros-sing Time si bere tato místa jako
hřiště pro vlastní asociace toho, co tu bylo,
je a mohlo by být. K tomu používá hlas, zvukové stopy, performanci a prvky flash-mobu.
Cros-sing Time vás zve na neobvyklou
pouť po městských zákoutích kolem Václavského náměstí, která oživujeme podle
svých představ. Hlasy minulosti zde ostře
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kontrastují se zpěvem budoucnosti, zasněná vize se pere s komerční hyperkonkrétností, český grunt se vypařuje v globálním blábolení, slova, zpěv a pohyb vytvoří idiotické,
logické, cenné i absurdní jevy a struktury.
Cros-sing Time navazuje na několik podobných úspěšných projektů, které STAGE
CODE vytvořili v rámci evropského projektu
IN SITU pro festivaly v Praze, ve Skotsku a ve
Francii, vždy ve spolupráci s místními sbory.
Cros-sing Time vzniklo ve spolupráci se
sborem La grande bande, dětským sborem
Kampata a za účasti několika českých a mezinárodních performerů a hudebníků.
STAGE CODE, divadelní formace založená Danielou Voráčkovou a Philippem

Schenkerem, působí v Praze od roku 1999.
Ve spolupráci s různými českými a zahraničními umělci vytváří autorské divadelní projekty různých divadelních žánrů.
S La grande bande uskutečnili podobnou
procházku v Praze pro Pražské quadriennale 2011.
LA GRANDE BANDE, sbor pod v edením
hudebního skladatele a violisty Matěje
Kroupy vznikl v roce 2004. La grande bande má široký repertoár zahrnující jak díla
významných světových, tak i českých skladatelů a provádí také skladby svého sbormistra.
Kampata, dětský minisbor vznikl v září
2013. Pod vedením Denisy Dohnalové získal
už v roce 2014 první cenu na pěvecké soutěži Allegro.
A site-specific tour of Wenceslas
Square
Wenceslas Square and its surroundings –
a place of historical memories and extreme political emotions, a place of tourists
enchanted by Czech history, architectural
beauty and sausages, a place of sales and
shopping frenzies, a diverse collection of
clubs, offices and hotels. Behind the cracked
facade of the big city lie quiet places, courtyards, gardens, and the remnants of ordinary life.
Cros-sing Time takes these places as
a playground for associations of what has
been here and what might be. For this, it
uses voice, audio, performance and flash-mob elements.
Cros-sing Time invites you on an unusual
journey through the urban corners around
Wenceslas Square, which we will bring alive
according to our imagination. The voices of
the past contrast sharply with the song of
the future, dreamy visions clash with com
mercial hyper-concreteness, Czech essence evaporates in global chatter, words, song
and motion form idiotic, logical, valuable
and absurd phenomena and structures.
Cros-sing Time follows in the footsteps
of several similar successful projects that

STAGE CODE has created within IN SITU project for festivals in Prague, Scotland, and
France, always in collaboration with local
ensembles.
Cros-sing Time uses voice, audio, performance and flash-mob elements.
Cros-sing Time was created in collaboration with the La grande bande and the Kampata children’s choir, and with the involvement
of several Czech and international performers and musicians.
STAGE CODE, theater ensemble, founded
by Daniela Voráčková and Philipp Schenker,
has been active in Prague since 1999. Work
ing with various Czech and foreign artists, it
creates original theater projects in a diverse
range of dramatic genres.
A similar walking tour was organized in
collaboration with La grande bande for the
2011 Prague Quadrennial.
LA GRANDE BANDE, founded in 2004
and is headed by composer and violist Matěj Kroupa. The group’s broad repertoire
includes works by leading international
and Czech composers as well as composition’s by Kroupa.
The Kampata children’s mini-choir was
founded in September 2013. Under the direction of Denisa Dohnalová, it won first prize at the 2014 Allegro song contest.
Omezená kapacita. Info o vstupenkách /
Limited capacity. Ticket info at:
www.ctyridny.cz
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka / Lenght: 50 min
Projekt je součástí evropského projektu META
a vznikl za podory IN SITU, evropské sítě
podporující vznik uměleckých děl ve veřejném
prostoru.
Project is a part of META and was created in
collaboration with the IN SITU European network
for artistic creation in public space.
Podpořili / Supported by: hl. m. Praha,
Ministerstvo kultury ČR
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16. + 17. + 18. 10. Pasáž Paláce U Stýblů
	od 15.00 do 20.40

Virtuální procházka
/ Virtual walk

CREW(B)

c.a.p.e.
Chcete se projít minulostí nebo budoucností? Realitou, která tady jednoduše není?
Chcete, aby si vás nějaký umělec vrhl přímo
do nitra svého díla?
C.a.p.e. (Computer Automatic Personal
Environment) je futuristický systém, založený
na kombinaci nejmodernější technologie
a převratného uměleckého konceptu, který
ve vás vyvolá přesně tuhle fascinující, znepokojující iluzi pobytu jindy a jinde. Svou
světovou premiéru si projekt zažil v roce 2010
na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.
Performeři ze souboru CREW z Bruselu
v čele s uměleckým vedoucím Ericem Jorisem s tímto nápadem experimentují už
léta a vymysleli tak nový způsob, jak zažít
výlety do jiných časů. Účastník dostane vi
deo-brýle, sluchátka a přenosný počítač –
tím začne návštěva zfilmované reality.
Budete přímo v ní a můžete se tam pohybovat, jak chcete; jednoduše se teleportujete
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z jednoho místa a času do jiného. Kombinace zraku, sluchu, pohybu a občas dokonce hmatu vytváří neuvěřitelně věrnou
iluzi; slavné varianty C.a.p.e. se již objevily
na Mezinárodním festivalu dokumentárních
filmů v Amsterdamu (IDFA, 2011), na festivalu Metropolis v Kodani (KIT, 2013), Mois
Multi v Québeku (2013), SCORES Tanzquartier ve Vídni (2012), na programu TEDxGhent
v Gentu (2011) a dalších prestižních akcích.
CREW je skupina performerů se sídlem
v Bruselu, kterou založil Eric Joris. Funguje na pomezí umění a vědy, performance
a nových technologií. Elektronická a digitální média, spojená s unikátním uměleckým
vyjádřením, vytvářejí ve výsledku díla, která
staví diváky přímo do centra dění a přitom
zkoumají hranice moderních technologií.
Jasnou linii práce skupiny CREW tvoří záliba Erica Jorise v utopiích a v hledání média,
které obohatí naši zkušenost s plynutím

času. CREW pracuje s různými formami i prostory, zabývá se performančním i vizuálním
uměním, vytváří velké akce ve veřejném prostoru i na vědeckých a akademických konfe
rencích v Evropě, Číně, Kanadě a USA.
Do you want to explore the past or the future?
In other words, a reality that simply ISN’T? Do
you want for some artist to fling you directly
into the middle of his work?
C.a.p.e. (Computer Automatic Personal
Environment) is a futuristic system based
on a combination of the latest technology
and a revolutionary artistic concept that will
evoke within you just this fascinating and
unsettling illusion of being in another place
and time. The project had its world premiere
at the 2010 World Expo in Shanghai.
The performers from Brussels’s CREW ensemble, headed by artistic director Eric Joris, have been experimenting with this idea
for years, and have come up with a new way
of experiencing journeys to different times.
The participant receives video goggles, headphones, and a portable computer – thus begins the visit to filmed reality.
You will be right inside it and can move
around as you like; you simply teleport yourself from one place and time to another.
A combination of sight, sound, movement,
and sometimes even tough creates an incredibly faithful illusion; C.a.p.e.’s famous
variations have appeared at the International Documentary Film Festival in Amsterdam (IDFA, 2011), the Metropolis festival in
Copenhagen (KIT, 2013), Mois Multi in Quebec (2013), SCORES Tanzquartier in Vienna
(2012), at TEDxGhent in Ghent (2011) and at
other prestigious events.
CREW is a Brussels-based group of performers founded by Eric Joris. The group
functions on the boundaries between art
and science, performance and new techno
logies. Electronic and digital media combine
with a unique artistic style to create performances that put the audience into the middle of the action while exploring the limits
of modern technology. One clear them in

CREW’s work is Eric Joris’s interest in utopias and in seeking out media that will enrich our experience with the flowing of time.
CREW works with diverse forms and spaces,
including performance art and visual art, to
create large-scale events in public spaces
and at scientific and academic conferences
in Europe, China, Canada, and the United
States.
Omezená kapacita. Info o vstupenkách /
Limited capacity. Ticket info at:
www.ctyridny.cz
Jazykově bezbariérové / No language barrier
Délka / Lenght: 20 min
Projekt je součástí evropského projektu META
a vznikl za podory IN SITU, evropské sítě
podporující vznik uměleckých děl ve veřejném
prostoru.
Project is a part of META and was created in
collaboration with the IN SITU European network
for artistic creation in public space.
Podpořili / Supported by: hl. m. Praha,
Ministerstvo kultury ČR
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17. 10. divadlo archa 18.00
18. 10. divadlo archa 12.00 + 16.00

Divadlo / Theatre

Lotte van den Berg(NL)

Cinema Imaginaire
Cinema Imaginaire je performance vytvářená publikem. Diváci, kteří se jí zúčastní, budou vyzváni, aby si představili film, jenž se
odehraje pouze v jejich mysli. Na vytváření
působivých obrazů nepotřebujete herce, režiséra ani scénografii. Jediné, co potřebujete, je odvaha dívat se.
Cinema Imaginaire vám nabídne nový, trvalý
pohled na vaši vlastní přítomnost v Praze –
na přítomnost uprostřed všech ostatních lidí.
Lotte van den Berg absolvovala režii
na Amsterdam School of the Arts (1997–
2001) a hostovala v holandských i vlámských divadlech. V roce 2009 založila
vlastní společnost OMSK, jež od roku 2012
sídlí v Utrechtu. Její tvorba se vyznačuje
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jednoduchým, střízlivým, obnaženým vizuálním jazykem, který osciluje mezi světem
tance, divadla a filmu. Vzniká tak osobitý
styl, který kdosi definoval tak, že „van den
Berg odfoukává bublinu obyčejnosti, aby
zachytila nahou podstatu.“ Lotte je nositelkou několika prestižních cen (Erik Vos Prize,
Charlotte Kohler Prize), pracovala na evropských festivalech a hostovala mimo jiné
ve Spojených státech, Kanadě a Africe.
Cinema Imaginaire is a performance which
is created by the spectators. Participating
spectators are invited to make an imaginary
film which will exist only in their own minds.
To create strong images, you don‘t need actors, a director or a stage design. The only
thing you need is the guts to look.

Cinema Imaginaire gives you a lasting, new
perspective on your own presence in the city
of Prague – in the midst of others.

Omezená kapacita. Info o vstupenkách /
Limited capacity. Ticket info at:
www.ctyridny.cz

Lotte van den Berg studied directing at the Amsterdam School of the Arts
(1997–2001) has been a guest director at
Dutch and Flemish theaters. In 2009, she
founded her own theater company, OMSK,
which moved to Utrecht since 2012. Her
work is characterized by a simple, sober,
and bare visual language that works with the
worlds of dance, theater, and film to create
a distinctive style that has been described
as follows: “van den Berg blows a bubble
round the ordinary to grasp its naked essence.” Lotte has received numerous awards
(Erik Vos Prize, Charlotte Kohler Prize), has
worked at European festivals, and has also
worked in the United States, Canada, and
Africa.

www.omsk.nl
Česky / In Czech
Délka / Lenght: 2,5 hod
Projekt je součástí evropského projektu META
a vznikl za podory IN SITU, evropské sítě
podporující vznik uměleckých děl ve veřejném
prostoru.
Project is a part of META and was created in
collaboration with the IN SITU European network
for artistic creation in public space.
Podpořili / Supported by:
hl. m. Praha, Ministerstvo kultury ČR
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14. 10. ÚLUV 20.00
16. 10. ÚLUV 19.30

audiovizuální projekt
/ audiovisual project

Vladimír 518, Ondřej Anděra, David Vrbík(CZ)

Spam–Smrt

ČESKÁ PREMIÉRA / CZECH PREMIERE
Audiovizuální projekt SPAM vznikl původně
jako experimentální odnož divadelní skupiny
TOW a jeho specializací bylo vždy provazování zvuku a obrazu mnoha různými způsoby.
Přes všechny odchylky směrem ke koncertní audiovizualitě byl ale jeho základ postupů a myšlení vždy divadelní. Proto i koncept
nového představení pro 4 + 4 dny v pohybu
spočívá v kombinaci novátorského audiovizuálního díla s živou pohybovou performancí. SPAM–SMRT si bere jako hlavní téma
fenomén smrti a koloběhu života, odprezentovaný jak v univerzální a všeobecné rovině,
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tak v konkrétním příběhu jedné lidské bytosti. Na představení spolupracují: VladimÍr
518, David Vrbík a Ondřej Anděra s dvojicí tanečníků Jana Vrána a Palo Kršiak.
Vladimír 518 je jeden z nejdéle působících raperů české hip hop scény, člen skupiny PSH a zakladatel labelu-seskupení Bigg
Boss. Je znám jako výrazná osobnost graffiti
scény, illustrátor, komiksový výtvarník a autor scénografií.
Ondřej Anděra je zakladatel a člen
hudební skupiny WWW. Podílí se na mnoha intermediálních projektech, které se

dlouhodobě zabývají propojením moderních
interaktivních médií s live divadelním a koncertním výstupem.
David Vrbík působí jako zvukař ve Stavovském divadle a dlouhodobě spolupracuje
na projektech SPAM.
Jana Vrána absolvovala v roce 2008
konzervatoř Duncan Centre v Praze. Už během studia byla oceněna na mezinárodní
choreografické soutěži „Cena Jarmily Jeřábkové“, a poté absolvovala stáž na Institut del
Theatre v Barceloně. Důraz klade na vlastní
tvorbu (Katharze 2004, Včely 2006, Magnet
2009, Sfinga 2011), v níž zkoumá rozmanité
podoby tanečního projevu a zážitky každodenní tělesnosti.
Palo Kršiak, choreograf a tanečník se
zájmy přesahujícími do oborů režie, filmu
a fotografie. Palo je absolventem Konzervatoře Duncan centre. V rámci studia absolvoval stáž na Florida International University
v Miami. Ve svých vlastních projektech spolupracoval například s Janou Vránou (Princezna), Tomášem Červinkou (Calcar) nebo
Hanou Turečkovou. Zajímá se o hledání netradičních forem tanečního divadla.
The audiovisual project known as SPAM was
originally created as an experimental offshoot of the TOW theater ensemble that specialized on different ways of accompanying
sound and image. Despite all its digressions
towards audiovisual concerts, it has always
been basically theatrical in both its approach
and its ideas. The new performance for 4+4
Days in Motion thus combines an innovative
audiovisual work with a live movement-based
performance. The main theme of SPAM 6 is
the phenomenon of death and the circle of
life, presented on both the universal level
as well as through the specific story of one
human being. Collaborating on the performance are Vladimir 518, David Vrbík, and
Ondřej Anděra with the dance duo of Jana
Vrána and Palo Kršiak.
Vladimír 518 is one of the longestperforming rappers on the Czech hip-hop
scene. He is a member of the PSH group and

the founder of the label/group Bigg Boss. He
is also a distinctive personality on the gra
ffiti scene, an illustrator, comic-book artist,
and scenographer.
Ondřej Anděra is a founder and member of the WWW musical group. He is involved in numerous multimedia projects
with a long-term focus on the combination
of modern interactive media with live theater and concert performances.
David Vrbík works as an audio engineer
at the Theatre of the Estates and is a longtime collaborator on SPAM projects.
Jana Vrána graduated from the Duncan Centre Conservatory in Prague in v 2008.
While still a student, she was awarded
a prize at the international choreographic competition “Jarmila Jeřábková Award”
and later, she participated in an exchange
program at the Institut del Teatre in Barcelona. Jana focuses on her own work (Catharsis 2004, Bees 2006, Magnet 2009, Sphinx
2011), exploring different forms of dance expression and experiences of everyday physicality.
Palo Kršiak is a choreographer and
a dancer with interests reaching across the
fields of direction, film and photography.
Palo is a graduate of the Duncan Centre Conservatory. While studying, he participated in
an educational program at Florida International University in Miami. He has worked together on his own projects with Jana Vrána
(Princess), Tomáš Červinka (Calcar), Hana
Turečková, etc. He is interested in finding
unconventional forms of dance theatre.

Česky / In Czech
Délka / Lenght: 50 min

Projekt podpořili / Supported by:
Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha,
Státní fond kultury ČR, Jolly Jack Events, AV
Media, ProMoPro
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16. 10. PALÁC U STÝBLŮ 13.00—18.00	symposium
17. 10. PALÁC U STÝBLŮ 9.30—17.00

Czech Crash…2014
MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O KURÁTORSTVÍ
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FESTIVALS’ CURATING
Otevřená debata o současném performing
arts, dramaturgických koncepcích festivalů
a jejich práci s umělci
Praha přivítá na 30 zahraničních dramaturgů, kurátorů a uměleckých ředitelů tanečních, divadelních a mezioborových festivalů a institucí, kteří
zásadním způsobem ovlivnili nejen dramaturgickou linii festivalu 4 + 4 dny v pohybu,
ale i dnešní progresivní tvůrčí a dramaturgickou linii v oblasti performing arts ve světě.
Sympozium tak českým tvůrcům nabízí jedinečnou možnost pro osobní setkání, navázání kontaktů a výměnu zkušeností se zahraničními kolegy.
Join open international discussion on contemporary performing arts, festival’s dramaturgy and its influence as well as festival’s cooperation with artists.
Over 30 international and local
dramaturges, curators and artistic
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directors of dance, theatre and interdisciplinary festivals and institutions who
have essentially influenced the dramaturgy
of the 4 + 4 Days in Motion festival as well
as the shape of current progressive creative
and dramaturgic line in the field of performing arts, will come to Prague to present and
discuss the festivals vision and practice.

Stary Browar (PL), PLACCC Festival / Artopolis Association (HU), Performance Space 122 (USA), La Biennale di Venezia (ESP),
Pro Helvetia / Division Théâtre (CH), Walonie-Bruxeles Theatre-Dance (B), Memoranda Productions (CAN), Golden Mask (RU),
TAKT Dommelhof (B), OMSK (NL), On the
Move (FR), Festival De Keuze (NL)

Kurátor sympozia / Curator of the symposium:
Pavel Štorek
Koncepční spolupráce / Cooperation on the
concept: Romana Maliti, Martin Bernátek, Lukáš
Jiřička, Sodja Lotker
Produkce a koncepční spolupráce / Production
and cooperation on the concept: Daniela
Pařízková

ZASTOUPENÉ ZAHRANIČNÍ FESTIVALY
A INSTITUCE / INTERNATIONAL FESTIVALS
and INSTITUTIONS INCLUDE:
Baltic Circle Festival (FI), SPIELART
(DE), Homo Novus Festival (LAT), SPRING
Performing Arts Festival (NL), Københavns
Internationale Teater (DK), Santarcangelo
dei Teatri (IT), CAMPO (B), Impulse Theater
Biennale (DE), WUK performing arts (AT),
Noorderzon Performing Arts Festival (NL),
Kiasma Museum of Contemporary Art,
Kiasma Theatre, Urban Art Festival URB,
Moving in November (FI), Maska (SLO),

Detailní program a registrace / Detailed program and registration: www.ctyridny.cz/
festival-2014/sympozium-czech-crash/
Symposium bude probíhat pouze v angličtině / Official language: English

Za podpory / Supported by:
Ministerstvo kultury ČR, hl. m. Praha, 4 + 4 dny
v pohybu, Institut umění – Divadelní ústav,
Goethe-Institut Prag, Instituto Cervantes
de Praga, Česká centra, Österreichische
Kulturforum Prag, U.S. Embassy in Prague,
Institut francais de Prague, Adam Mickiewicz
Institute
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20. 10. hala chirana, modřany 20.00

DIVADLO / off program

18. 10. Palác U Stýblů 18.00	debata

Sgt. Tejnorová & the Commando(CZ)

Nevina
ČESKÁ PREMIÉRA / CZECH PREMIERE
Kolik zodpovědnosti si bereme za životy
ostatních?
Nový divadelně-filmový projekt tvůrčí skupiny Sgt. Tejnorová & the Commando
vychází z divadelní hry NEVINA německé autorky Dey Loher a pracuje s prvky a principy LIVE CINEMA – nového žánru mediálního
umění. Hra NEVINA bude poprvé uvedena
v České republice v překladu Veroniky Musilové-Kyrianové.
NEVINA je poetická a expresionisticky laděná divadelní hra autorky Dey Loher, jednoznačně jedné z nejvýznamnějších a nejvíce oceňovaných současných německých
dramatiček. Dea Loher kreslí portrét společnosti, kde lidé hledají význam a smysl
svých životů.
Břeh moře. Bezejmenné evropské město. Topící se žena. Dva muži, kteří by ji mohli
zachránit. Spálené knihy. Jedna taška plná
peněz. Dvě zrnící televize. Třinácté patro.
Čtrnáct postav. Mohlo by se zdát, že spolu
nemají nic společného…
Jako dramatička používá komentáře,
principy Brechtovského divadla, zajímá se
o kvantovou fyziku a Heisenbergův princip
nejasnosti. V textech ráda a otevřeně pracuje
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s filmovými postupy ne nepodobnými těm,
které vyznává Dogma 95.
Vzhledem k tomu, že projekt není ani divadlem, ani filmem, tak se místem premiéry nestane ani divadelní sál, ani kinosál,
ale čistý industriální prostor. Bude jím část
staré fabriky – hala v objektu bývalé Chirany v pražských Modřanech. Na okraji Prahy
vznikne bezejmenné evropské město s živými
herci, živou hudbou, živou kamerou a živým
střihem – to vše v jeden jediný večer – který slibuje ojedinělý estetický, ale i společenský zážitek.
Sgt. Tejnorová & the Commando je
název tvůrčí skupiny (dříve také Tejnorová
& the Company) kolem režisérky Petry Tejnorové.
www.sgt.tejnorova.com
Délka: 80 min

Projekt podpořili:
Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo kutury
Slovenské republiky
Koprodukce: Státní fond kultury ČR, Visegrad
Fund, Goethe Institut, DAMU

Kdo je tady kulturní ředitel?
Kdo v týdeníku Respekt rozhoduje, o čem
se píše v jeho kulturní rubrice? Šéfredaktor?
Hlavní editor? Šéf kultury? Čtenář? Bakala?
Musí čtenáře vždycky zajímat, co zajímá kulturního redaktora? A musí kulturního redaktora vždycky zajímat, co zajímá čtenáře? Debata Kamila Fily, Pavla Turka, Pavla Kroulíka
a Jana H. Vitvara o tom, kdo je tady vlastně
kulturní ředitel. Moderuje Adam Gebrian.
Kamil Fila
Vystudoval Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na MU v Brně. Působil v několika
internetových periodicích (Inzine, Renaultrevue, Filmpub, Filmweb, Moviezone) a přispíval
do několika alternativních kulturních časopisů (Živel, Tamto, Film a doba), od roku 2003
byl externistou filmového měsíčníku Cinema.
Od roku 2008 působil v redakci Aktuálně.cz.
Do redakce Respekt nastoupil v dubnu 2012.
Pavel Turek
Studoval obor fotografie na FAMU. Dříve pracoval v kulturní redakci Aktuálně.cz. Do Respektu

nastoupil v roce 2009. Píše převážně o hudbě.
Pavel Kroulík
V prosinci r. 2005 zakládal a následně několik let vedl kulturní rubriku na serveru Aktuálně.cz. Do redakce Respekt nastoupil v dubnu r. 2012.
Jan H. Vitvar
Tři roky pracoval jako výtvarný redaktor v MF
DNES, dva roky řídil kulturní rubriku týdeníku
Nedělní svět. Členem redakce Respektu je od
září 2006, pracuje jako vedoucí kulturní rubriky, kde také najdete jeho texty.
Adam Gebrian
Architekt a teoretik, propagátor a kritik architektury. Člen redakční rady časopisu Era 21.
Od roku 2009 moderátorem vlastního
pořadu Bourání na Radiu Wave. Psal týdenní seriál o architektuře pro Lidové noviny, od
roku 2014 píše pro Respekt. Na webu Stream.
cz uváděl svůj pořad Gebrian vs., ve kterém
se zabýval hlavně architekturou ve veřejném
prostoru a novými stavbami placenými z veřejných peněz.
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11. 10. Palác U Stýblů

16.00

Procházka

11. 10. Palác U Stýblů

17.00

Procházka

Procházka s Radovanem Lipusem o scénologii Václavského
náměstí

Kašírované bojiště
Procházka s Jiřím Sádlem o tom, co roste ve městě
Povídání a ukazování o denaturaci městského prostoru. A o vztahu tří komplementárních interpretací města: skrz organismus
(což jsou ony tradiční architektonické „ekokecy“ o géniu loci apod.) a skrz chaos a skrz
násilí, což jsou další dva principy, který spolu s tím prvním teprve dělají z městské krajiny tu správnou srandu.
Procházka s Jiřím Sádlem, rostlinným sociologem, biologem a přírodovědcem o kulturním čtení města a postkulturní krajině.
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (1958) vystudoval geobotaniku na oddělení botaniky přírodovědecké fakulty University Karlovy. Na
oddělení geobotaniky Botanického ústavu
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AV ČR se zabývá geobotanikou, rostlinnou fytocenologií, vegetačním mapováním a historickým vývojem krajiny a vegetace. Přednáší
na Karlově univerzitě a Jihočeské univerzitě. Je mimo jiné spoluautorem knih Biologie
krajiny, Krajina a revoluce a Krajina jako interpretovaný text.
Omezená kapacita. Info o vstupenkách:
www.ctyridny.cz

Naše cesta povede prvořadým veřejným prostorem přivedeným dnes takřka na buben –
Václavským náměstím, ne jako zářivým evropským bulvárem či národním kadlubem,
ale spíš dusivě čadivým ohništěm, v němž je
příběh českých zemí nesmlouvavě otištěn:
vznešeně, tragicky i trapně. Spíš tušeně než
jistě. Po stopách kvapně nakupené historické tříště, kde máloco už zbylo na svém místě – od Svatodušní mše až po trliště rybiček
Garra Rufa. Od národního patosu, přes eleganci předválečných kaváren a barů, bývalý
neonový mléčný bufet až k současnému hlučně prefabrikovanému zmaru. Zkusíme najít
bod, kam dopadne znavený stín kopí knížete
Václava. Snad je to skvrna po žvýkačce, která
tu na dlažbě tvrdošíjně zůstává či obrys kaluže vyschlé moči. Václavák – permanentní dirty punk session pro zrak, sluch i pro čich. Složíme naší klikatou pouť jak indiánský šaman
osudovou věštbu z náhodně vržených ptačích
kůstek. Pozor! Expedice startuje z raketodromu Můstek.

Radovan Lipus je divadelní režisér, autor velice úspěšného projektu Šumná města
(spolu s Davidem Vávrou). Celkem 66 dílů.
Cyklus se objevil také na projekcích a festivalech v Montreux, Stockholmu, Londýně, Budapešti, Bukurešti, Vídni, Římě, Tokiu, Washingtonu, New Yorku, Bratislavě…
Dlouholetá autorská a zejména režijní spolupráce s Českým rozhlasem – Ostrava, Praha, Vltava.
Od roku 1986 studoval na pražské DAMU
na katedře činoherní režie a dramaturgie. Od
roku 1992 do června 2008 kmenový režisér
činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (dříve Státní divadlo Ostrava). Od září 2008 kmenový režisér Švandova
divadla v Praze. Aktivní kavárenský povaleč.
Pasivní modřínový obaleč.
Omezená kapacita. Info o vstupenkách:
www.ctyridny.cz
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12. 10. sraz na piazzetě národního divadla

16.00

Procházka

18. 10. Palác U Stýblů 15.00

Procházka

Procházka s Václavem Cílkem o cestě, kterou si vybírá voda
Cesta vody
Motto: Přemýšleli jste někdy o vodě ?

Korán

O řadě věcí jsme se domnívali, že jsou dané
na celý život. Že pole musí plodit, v mořích
dorůstat ryby, že stejný déšť, jaký padal tisíce let, bude padat i nadále a sníh, že ten
se nikdy nezmění. Najednou vidíme, že naše
vcelku mírná planeta je trochu povolná a trochu tvrdohlavá bytost. Automaticky jsme
předpokládali, že je naší matkou a že se o nás
bude tu lépe, tu hůř starat. V některých chvílích tuto jistotu ztrácíme. Přicházíme o přátele a spojence, které jsme přestali respektovat a kterým neodplácíme jejich laskavost
a dobromyslné služby. V této chvíli se možná
víc staráme o regulaci bankovního systému
než o to, abychom měli v pořádku vztahy se
stromy, zemí a vodou. Začínáme přemýšlet
o vodě a žasneme, jaký div, jakou sílu a jakého přítele jsme tak dlouho přehlíželi.
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RNDr. Václav Cílek, CSc. je český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Střední školu studoval také
v Tanzanii, poté vystudoval hornickou průmyslovku v Příbrami a přírodovědeckou fakultu – obor geologie na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1980 až 1990 pracoval
v Hornickém ústavu Akademie věd ČR. Od
roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu
Akademie věd ČR a v letech 1994 až 2001
pak na částečný úvazek v Centru teoretických studií. V letech 2004–2012 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR.
Je autorem dlouhé řady knih, zabývajících
se vývojem české krajiny, popularizací vědy,
změnami klimatu a prostředí s přesahem
k výtvarnému umění, filozofii atd.
Omezená kapacita. Info o vstupenkách:
www.ctyridny.cz

Procházka s Petrem Klímou po Václavském náměstí a okolí
Jak vstoupila architektura let 1945–1989
do obrazu Václavského náměstí a okolí?
Dosáhly stavby z 50.– 80. let úrovně meziválečných realizací? A znamenaly pro nejvýznamnější český bulvár a území v jeho gravitačním poli alespoň zčásti tolik jako domy
ze závěru belle époque? Odpovědi na tyto
otázky budeme hledat při procházce, jejíž
trasa nás zavede od Příkopů až po ústí Vinohradské třídy (dům ČKD Na Můstku, budova společnosti Omnipol, obchodně administrativní budova ČSVD, podchod pro
pěší uprostřed Václavského náměstí, Hotel
Jalta, Dům módy, Dům potravin, Federální
shromáždění, nová odbavovací hala Hlavního nádraží, bývalý Centrální dispečink tranzitního plynovodu ad.).

Ing. arch. Mgr. Petr Klíma je architekt, teoretik architektury a pedagog. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni
(fakultu filozofie), ČVUT v Praze (fakultu architektury) a VŠUP v Praze. Působí na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni a v kreativním
týmu společnosti Plzeň 2015. Je autorem výstavy KOTVY MÁJE / České obchodní domy
1965–1975 a editorem stejnojmenné publikace. Připravuje akce a projekty spjaté s architekturou a veřejným prostorem – aktuálně
zejména Plzeňský architektonický manuál.
Omezená kapacita. Info o vstupenkách:
www.ctyridny.cz
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18. 10. Palác U Stýblů 16.00

Procházka

Procházka s Karolínou Vránkovou po palácích naší doby  

12. 10. Palác U Stýblů 13.00–18.00

Workshop

Barvy & tvary v pohybu
VÝTVARNÝ WORKSHOP PRO DĚTI I DOSPĚLÉ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Václavák – paláce naší doby. Mafiáni, investoři, idealisté. Euforie a kocovina. Vkus, nevkus, miliardy. Neustálé nutkání stavět. To
byla devadesátá a nultá léta. Na Václavském
náměstí samozřejmě zanechala stopu. Euro,
Langhans, Diamant, Darex, Copa, Metropole. Pojďme si prohlédnout paláce naší doby,
to nejnovější z Václaváku a okolí.
Karolína Vránková je redaktorka časopisu Respekt od roku 2007. Píše o bydlení,

architektuře, designu, stylu, ekologii, reklamě a také o všem, co se okolo nás mění. Věnuje se sociologii bydlení a na procházce po
Václavském náměstí si posvítila zejména na
nevkusné paláce.
Omezená kapacita. Info o vstupenkách:
www.ctyridny.cz

Experimentální výtvarný workshop pro
všechny věkové kategorie bude opět formálně a obsahově reagovat na téma letošního ročníku. Budeme se inspirovat především zde prezentovanými díly.
Tématem letošního workshopu je svoboda a zodpovědnost. V souvislosti mj. i s výročím 25 let od Sametové revoluce se zamyslíme nad motivy, symboly a slogany spojené
se svobodou. Budeme se snažit posouvat
tahle témata i do současného kontextu.

Účastníci workshopu si budou moci mj. vyzkoušet:
— návrhy na plakáty
— návrhy na velkoformátové transparenty
s nápaditými slogany
— koláže a fotomontáže z reprodukcí archivních fotek
Čas příchodu a odchodu je individuální.
Zdarma
Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.
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15. 10. Palác U Stýblů

20.30

16. 10. Palác U Stýblů

20.30

10. 10.
21.00 The Fakes – Djs / opening party

6. narozeniny
Artalk.cz

Android Asteroid

Před šesti lety jsme touto dobou v potu tváře vymýšleli, jak vytvořit internetový portál
o vizuálním umění, který by nejen hodnotil
výstavy, ale také sledoval dění na výtvarné
scéně ve všech jejích zákoutích. Troufáme si
říci, že se nám to povedlo, a proto všechny spolupracovníky, čtenáře, přátele i odpůrce portálu Artalk.cz zveme na narozeninový večírek, na němž Artalk ve spolupráci
s festivalem 4+4 dny v pohybu oslaví své 6.
narozeniny. Pivo, víno, chlebíčky na baru +
doprovodný program: aukce předmětů a zážitků s teoretiky, galeristy, kurátory a umělci; performance Vojtěcha Fröhlicha a DJ Call
me Radeq.

Průlet galaxií jedné mysli. Zvuk gigantického hřibu, který vám za úplňku měkce přistává na zahradě. Živé akustické nástroje spolu dýchají v hypnotickém post hiphopovém
rytmu a společně s minimalistickými akordy a pohodovými bicími vytváří zvuk ve stylu
nu-elektronického downtempa. Android Asteroid je projekt dvou českých producentů,
kteří sestavili kapelu o osmi členech a vydali
se do světoznámých studií Abbey Road a Red
Bull v Londýně, kde se k nim na jedinečných
živých nahrávkách přidaly hip hopové le
gendy DJ Vadim a Yarah Bravo.
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koncert

Director’s
Office Bar
Palác U Stýblů
otevřeno denně / Open daily:
víkendy od / Weekends from 14.00
všední dny od / Working days from 16.00

11. 10.
20.30 Iby POP (CZ) – koncert
22.00 DJ Kryštof Koenigsmark –
Radio 1
16. 10.
20.30 Android Asteroid (CZ) –
koncert
17. 10.
21.00 DJ Robot + DJ Akvamen
18. 10.
21.00 Zachary Oberzan (USA) – I am
the man who sings Suzanne –
koncert
23.00 DJ Johana / Closing party
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ProLuka – galerie pod vršovickým
nebem / ProLuka – A gallery under
the Vršovice sky
ProLuka je skutečnou, nevyužívanou prolukou na místě zbouraného domovního bloku při hlavní ulici vedoucí z centra města (2 zastávky tramvaje od náměstí Míru).
Svým charakterem splňuje předpoklady pro vznik zajímavého a tedy potenciálně úspěšného výstavního prostoru i místa pro sociální interakci. Místo je viditelné
a snadno přístupné z hlavní ulice, dostupné
z centra, členité a zároveň plní funkci křižovatky cest, vytváří přirozené lokální centrum.
Jde o jakousi bránu do místní rezidenční čtvrti, velmi působivý, téměř přirozený/přírodní prostor, který je však obklopen typickou
pražskou historickou zástavbou vytvářející
jakousi architektonickou kulisu.
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ProLuka je open-air galerií ve veřejném prostoru a současně prostor, kde lze
zaujmout širší veřejnost a zprostředkovat přirozený kontakt se
současným uměním. Naším záměrem je
prezentovat rozmanité spektrum uměleckých přístupů v lokálním kontextu a nabídnout obyvatelům nový, osobitý prožitek dané
lokality.
ProLuka is an actual unused empty lot on
the site of a demolished housing block along
the main avenue leading away from the city
center (two streetcar stops from Náměstí
Míru). The site meets all the requirements for
the creation of an interesting and potentially

successful exhibition space and for a place
for social interaction. The site is visible and
easily reached from the main street, accessible from the city center, rugged, a crossroads and a natural local center. It is a kind
of gateway to the local residential neighborhood, a highly compelling, almost natural space that nonetheless is surrounded by
typical historical buildings, which form a kind
of architectural stage set.
ProLuka is an open-air gallery in the public space, and also a place for natural interaction with contemporary art. Our aim is to
present a diverse range of artistic approaches
within a local context and to help residents
experience this location in new and personal ways.
Kurátoři projektu / Project curators: Krištof Kintera, Denisa Václavová
(Čtyři dny, Start Vršovice).

Diana Winklerová: Bouřka na proluce / Storm
at ProLuka
Zbyněk Baladrán: Jednoduchá cvičení / Simple Exercises
Jan Jakub Kotík: New World Order
Tomáš Svoboda: Prohlášení / Declaration
David Böhm a Jiří Franta: Sisyfos / Sisyphus
Krištof Kintera: Repainting Nature
Richard Wiesner: Osmadvacet / Twenty-Eight
Jan Fabián
Vladimír Turner
Galerie ProLuka je podporována Státním fondem
kultury ČR a Hlavním městem Praha. Galerie
ProLuka by nemohla existovat bez Startu
Vršovice. / The ProLuka Gallery is supported
by the Czech State Culture Fund and the City
of Prague. The ProLuka Gallery could not exist
without Start Vršovice.

Výstavy galerie ProLuka 2012–2014 /
Exhibitions at ProLuka in 2012–2014: :
Tereza Erbenová: Alfa pozice / Alpha Position
Rudolf Samohejl: Ticho! / Silence!
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Pořadatel / Organiser
Čtyři dny / Four Days, Institut umění, Celetná 17, 110 00 Praha 1
Místa konání / Festival venues:
Divadlo Archa – Na Poříčí 26, Praha 1, www.archatheatre.cz
Divadlo Ponec – Husitská 24a/899, Praha 3, www.divadloponec.cz
Palác u Stýblů (bývalá Alfa) – Václavské náměstí 28, Praha 1
ÚLUV (bývalé Ústředí lidové umělecké výroby) – Charvátova 10, Praha 1
Studio ALTA – U Výstaviště 21, Praha 7, www.altart.cz
Prodej vstupenek / Ticket sale:
— Divadlo Archa – v místě konání nebo přes rezervační systém / at the venue or via reservation system: www.archatheatre.cz/cs/vstupenky/, tel.: 221 716 111
— Divadlo Ponec – v místě konání nebo online prodej / at the venue or via online sale:
www.divadloponec.cz
— Studio ALTA – online prodej a rezervace zde / online sale and reservation: www.altart.cz,
nebo v místě konání 1 hodinu před začátkem představení / or at the venue 1 hour before
the beginning of the performance
— PALÁC U STÝBLŮ + ÚLUV – info o vstupenkách na / ticket information at: www.ctyridny.cz/
festival-2014/info-vstupenky/
POKLADNA OTEVŘENA / BOX OFFICE OPENING HOURS (Palác U Stýblů):
všední dny / working days 16.00 – 22.00, víkendy / weekends 14.00 – 22.00
tel.: / cell: +420 778 063 662

Dramaturg divadelního programu
/ Artistic Director of the Theatre Program
Dramaturg projektu Místa činu
/ Artistic Director of the project Places of Act
Producent / Producer
Produkce / Production Manager
Asistenti produkce / Production Assistants

Pavel Štorek
Denisa Václavová

Markéta Černá
Nikola Böhmová
Kamil Zajíček, Jan Bubal,
Vladimír Čihák
PR
Jiří Sedlák – Arts Marketing
Technické zajištění / Technical Support
Jolly Jack Events, AV Media, ProMoPro
WD Lux Rental and Sales Lighting Equipment
Koncepce vizuálu /Graphic Design
Krištof Kintera
Autor fotografie / Photo
Krištof Kintera
Grafické zpracování / Graphic Works
Jiří Troskov – Jitro Design
Web
Aleš Loziak, Libor Svoboda
Festivalový bar a Image / Festival Bar and Image
Jednotka / Unit a přátelé
Festivalový fotograf / Festival Photographer
Markéta Černá
Texty / Texts
Veronika Bednářová
Překlady / Translations
AZ Translation

Ceny vstupenek / Ticket prices:
(zlevněné vstupné / discounted admission: ZTP/P + doprovod, ZTP, student, senior)
Ceny vstupenek – divadla / Ticket prices – theatres:
— Divadlo Archa
320,- / 270,Při nákupu 2 a více vstupenek na různá představení obdržíte 1 vstupenku
dle vašeho výběru zdarma. Platí pouze pro Divadlo Archa / Purchase 2 or
more tickets for different performances, and receive 1 ticket free to
a performance of your choice. Valid only at the Archa Theatre.
— Ponec
250,- / 150,— Studio ALTA
100,- / 80,Ceny vstupenek – Palác U Stýblů + ÚLUV
Ticket prices – events at Palác U Stýblů + ÚLUV
— vstup na celou dobu festivalu – Palác U Stýblů – výstava, večerní program
120,multiple day entrance Palác U Stýblů – exhibition, evening program
— jednorázový vstup Palác U Stýblů – výstava, večerní program
50,one day ticket – Palác U Stýblů – exhibition, evening program
— komentované procházky / commented walks,
100,Crew, Stage Code, Lotte van den Berg
— VOSTO5, Ryba řvoucí
200,- / 150,— SPAM – SMRT (V518, Anděra, Vrbík)
190,-
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Four Days Team

Zvláštní poděkování / Special thanks:

Nikola Böhmová, Markéta Černá,
Denisa Václavová, Pavel Štorek
Ondřej Stýblo a všem ze Stýblo s.r.o.

Děkujeme / with thanks to:
Matěj Al Ali, Delia Antelo, Veronika Bednářová, Martin Bernátek, Jan Bubal, Barbora
Bukovinská, Michal Caban, Petr Dvořák, Luděk Fabinger, Jakub Hradílek, Matěj Hrbek, Lucie
Jamníková, Lukáš Jiřička, Krištof Kintera, Katarina Križanovičová, Michal Kureš, Krusha,
Kwaki, Marek Lakomý, Monika Loderová, Aleš Loziak, Sodja Lotker, Mikuláš Nevan, Ondřej
Parpel, Daniela Pařízková, Martin Plášil, Kristína Pokorná, Kateřina Procházková, Jaroslav
Sedláček, Kamil Sghaier, Zuzka Slavětinská, Start Vršovice /speciálně Dan Walter a Kateřina
McReary/, Libor Svoboda, Andrea Szczuková, Jakub Šimek, Romana Štorková Maliti, Dan
Tesař, Lucie Troskovová Tůmová, Jano Valter, Jan Veselý, Viktor Zborník, Pavel Žikovský
a všem barmanům, pokladním a kustodům.
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poznámky / notes

PARTNER FESTIVALU / FESTIVAL PARTNER

PODPOŘILI / SUPPORTED BY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER / MAIN MEDIA PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

VE SPOLUPRÁCI / IN COOPERATION WITH

www.ctyridny.cz

