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P⌥edstavení spolku
Spolek tYhle byl o8ciáln0 zapsán 2. 9ervence 2015 u Krajského soudu v Brn0, nicmén0 

o jeho zalo1ení se za9alo uva1ovat u1 v prosinci 2014. Vznikl hlavn0 proto, aby zast✏e!oval 

um0lecké aktivity Luká!e Karáska, Florenta Gol8era a Marie Gourdain, kte✏í zam0✏ují svoji 

tvorbu p✏edev!ím na fyzické divadlo. Podle stanov je hlavním ú9elem spolku podpora 

autorské tvorby v oblasti divadla a dal!ích um0leck.ch oborech, jako1 i obecn0 kulturní 

rozvoj spole9nosti.

◆lenové spolku
Zakládajícími 9leny spolku jsou dva tv4rci - herci Luká! Karásek a Florent Gol8er 

a produk9ní Aude Martin. Na valné hromad0 17. prosince byli p✏ijati dal!í 9lenové spolku: 

re1isérka a v.tvarnice Marie Gourdain, sv0telná designérka a gra89ka Zuzana Re1ná 

a produk9ní Simona Vi9arová a SoFa Alexová.
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Projekty v roce 2015
Je!t0 p✏ed zahájením 9innosti spolku vznikly t✏i inscenace, které od 2. 9ervence 2015 

v.hradn0 zast✏e!uje spolek tYhle, jsou to Te⇤lon a Frkl, Les Fantômes a Umbilicus. V roce 2015 vznikla 

v rámci projektu Perierat inscenace ⌫r2_pierer. Koncem roku pak vyvrcholily p✏ípravy na 

premiéru inscenace Un v re1ii Marie Gourdain.

Te�lon a Frkl

Vznik
Inscenace Te⇤lon a Frkl vznikla jako absolventsk. projekt Luká!e Karáska na Janá9kov0 

akademii múzick.ch um0ní v Brn0. Spoluvytvá✏el ji s Florentem Gol8erem a premiéru m0la 

13. b✏ezna 2013 ve Studiu Marta v Brn0. Te⇤lon a Frkl je první spole9nou inscenací Luká!e 

Karáska a Florenta Gol8era, objevili p✏i jejím zkou!ení názorovou blízkost v divadelní 

tvorb0, a lze ji tudí1 pova1ovat za pomysln. start spolku tYhle, jeho1 jsou práv0 oni dva 

zakládajícími 9leny. V roce 2014 byla inscenace sou9ástí projektu Nová SíJ.

Reprízy
Pod hlavi9kou spolku tYhle m0la inscenace jednu reprízu 24. ✏íjna ve Francii, v partnerském

m0st0 Brna - Rennes, na festivale Dobr⌧ den, Rennes! p✏i p✏íle1itosti 50. v.ro9í partnerství m0st. 

Jednalo se o 29. reprízu, kterou zhlédlo kolem 80 divák4.

Plány na rok 2016
V roce 2016 je v plánu uvést p✏edstavení v Praze - v divadle Alfred ve dvo✏e, v Ostrav0 - 

v kulturním centru Cooltour a zrealizovat zájezd do Francie. Rádi bychom také dojednali 

reprízy v dal!ích 9esk.ch m0stech, kde inscenace je!t0 nebyla uvedena, jako jsou Pardubice

(Divadlo 29), Jihlava (DIOD) a PlzeF (Depo2015).
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Te⌫lon a Frkl / Cooltour, Ostrava 31. 10. 2013 / foto: Petr Ki⌫ka

Te⌫lon a Frkl / Cooltour, Ostrava, 31. 10 2013 / foto: Petr Ki⌫ka
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Les Fantômes

Vznik
Pouli9ní, pohybová klauniáda Les Fantômes m0la premiéru 15. ledna 2014, tedy také p✏ed 

zalo1ením spolku. Vznikla jako site-speci8c projekt pro dnes ji1 zaniklou Wannieck Gallery.

Reprízy
V roce 2015 byla inscenace reprízována t✏ikrát. 20. 9ervna na festivale OpenAir v Hradci 

Králové, kde ji v prostorách M0stské hudební sín0 vid0lo 50 divák4. O t.den pozd0ji 

v Pardubicích na St✏elnici v rámci akce po✏ádané Divadlem 29, p✏edstavení zhlédlo kolem 

30 divák4 a 11. 9ervence na festivale Luhovan. Vincent v Luha9ovicích, kde produkci 

zhlédlo p✏ibli1n0 120 divák4.

Plány na rok 2016
V roce 2016 plánujeme dal!í uvád0ní inscenace, zejména na letních festivalech.

Les Fantômes / St*elnice, Pardubice 20. 6. 2015 / foto: Petra Kate*ina Bu0ková
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Les Fantômes / Luhovan2 Vincent, Luha0ovice 11. 7. 2015 / foto: Gabriela Kn2blová

Les Fantômes / RAGallery, Brno 15. 1. 2014 / foto: Jan Vermouzek
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Umbilicus

Vznik a realiza0ní t2m
Inscenace Umbilicus vznikla v roce 2014 na Francouzské alianci v Brn0. Umbilicus je posledním ze

t✏í projekt4, které vznikly p✏ed zalo1ením spolku. V roce 2015 byla inscenace sou9ástí 

projektu Nová SíJ, kter. zaji!Joval její produkci.

Inscenace je sólem Florenta Gol8era, ke spolupráci si p✏izval Viktora ⇡ernického jako 

dramaturga, sv0teln. design vytvo✏ila Zuzana Re1ná a kost.my zpravocala Monika 

Urbá!ková.

Reprízy
V roce 2015 se inscenace reprízovala sedmkrát - v Praze (Alfred ve Dvo✏e), v Plzni 

(DEPO2015), v Hradci Králové (OpenAir a Tane9ní divadlo Honzy Pokusila), v Jihlav0 (DIOD), 

v Brn0 (Nat✏ikrát) a v M0stském divadle ve Varnsdorfu.

Umbilicus / Alfred ve dvo*e, Praha 25. 2. 2015 / foto: Michal Ure⌫
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Umbilicus / Alfred ve dvo*e, Praha 25. 2. 2015 / foto: Michal Ure⌫

Umbilicus / Alfred ve dvo*e, Praha 25. 2. 2015 / foto: Michal Ure⌫
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Plány na rok 2016
V roce 2016 se bude inscenace znovu reprízovat v Tane9ním divadle Honzy Pokusila a na 

dal!ích místech v ⇡eské republice.

Perierat / 'r2-pierer

Vznik
V rámci projektu Perierat vznikla inscenace ⌫r2-pierer. Jedná se zajisté o nejv.znamn0j!í projekt 

za rok 2015 p✏edev!ím proto, 1e na projekt byla poskytnuta dotace od Magistrátu m0sta 

Brna ve v.!i 50 000,- K9, co1 byla první schválená dotace pro spolek tYhle.

Tv:r0í t2m
Hlavními p✏edstaviteli p✏edstavení jsou Luká! Karásek a Florent Gol8er spole9n0 s dvojicí 

bubeník4 Emil & Jakub (Emil Machain a Jakub Tengler). O rozpo9et, produkci a dotaci se 

starala SoFa Alexová. Scénogra8i vytvo✏ila Monika Urbá!ková, dramaturgii a pohled 

z venku obstarával Vimon Peták a propaga9ní video nato9ila Petra Bu9ková s Monikou 

Urbá!kovou.

Zkou⌫ení
Zkou!ení probíhalo pod zá!titou Centra pro choreogra8ck. rozvoj SE.S.TA ve 

WXáru nad Sázavou, v Divadle Bolka Polívky, v kulturním centru Cooltour v Ostrav0, na 

Francouzské Alianci v Brn0 a v pra1ském Studiu Alta.

Premiéra a reprízy
Premiéra se uskute9nila v rámci festivalu P✏es 9áru Divadla Bolka Polívky 4. ✏íjna na 

Jakubském nám0stí v Brn0, kde ji vid0lo kolem 150 divák4. Dal!í repríza byla o den pozd0ji 

na stejném míst0, poté v Hradci Králové v M0stské hudební síni na festivalu Jazz goes to town a 

v Plzni v prostoru Depo2015 na festivalu Bonjour Plze(!.
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P✏ed premiérou se uskute9nily dv0 ve✏ejné ukázky práce, v kv0tnu ve WXáru nad Sázavou a 

v Praze na Starom0stském nám0stí a jedna p✏edpremiéra v Ostrav0 na bulváru Jantrová. 

Inscenaci v roce 2015 zhlédlo celkem kolem 500 divák4.

Plány na rok 2016
Pro rok 2016 je s inscenací ⌫r2-pierer rozjednána ú9ast na festivalech Vramlfest (Znojmo) a 

Move Ostrava. Na produkci budou pou1ity 8nan9ní prost✏edky, které zbyly v rozpo9tu 

projektu Perierat pro rok 2015 a rovn01 bude podána 1ádost o dotaci v programu Podpora 

rozvoje v oblasti kultury Jihomoravského kraje.

Finan0ní podpora
Projekt vznikl v roce 2015 za 8nan9ní podpory statutárního m0sta Brna. Dále za 8nan9ní 

podpory partner4: Centrum choreogra8ckého rozvoje SE.S.TA, Kulturní centrum Cooltour 

v Ostrav0, Divadlo Bolka Polívky v Brn0. A za podpory Studia Alta v Praze.

=r2-pierer / premiéra, Brno 4. 10. 2015 / foto: J*íi Salik Sláma
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=r2-pierer / premiéra, Brno 4. 10. 2015 / foto: J*íi Salik Sláma

=r2-pierer / p*edpremiéra, Ostrava 3. 10. 2015 / foto: Petr Ki⌫ka
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Un

Vznik
Prvotní inspirací pro vznik projektu Un byla v.tvarná intervence Marie Gourdain v krajinném

kontextu k✏í1ové cesty na vrchu Kalvárie u obce Ostré na Ú!t0cku v roce 2014. Inscenace se 

vyvinula z intenzivní spolupráce scénografky-re1isérky, tane9níka-interpreta a sv0telné 

designérky v postupném procesu, a to nap✏íklad díky pobytu re1isérky na reziden9ní díln0 

s kou9ováním v centru SE.S.TA. Projekt byl poprvé ve✏ejn0 prezentován na Festivalu 

Divadelní Flora v Olomouci v roce 2015. Poté se do projektu p✏ipojila je!t0 hudební slo1ka, 

která tvo✏í dal!í základní pilí✏ kreativního t.mu inscenace. 

Un / Studio Alta, Praha / foto: Marie Gourdain
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Un / premiéra, Studi Alta, Praha 6. 2. 2015 / foto: Michal Han0ovsk2

Un / premiéra, Studi Alta, Praha 6. 2. 2015/ foto: Michal Han0ovsk2
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Hlavní p*edstavitelé 
Hlavní inscenátorkou projektu je Marie Gourdain, která si do inscenace pozvala tane9níka 

Florenta Gol8era, jen1 sv.m tancem a pohybov.m slovníkem o1ivuje scénu a d0jovou 

linku, kterou re1isérka a scénografka v jedné osob0 vyty9ila. Oba se v projektu podílejí na 

choreogra8i a zároveF i ú9inkují. Sv0teln. design je nemén0 d4le1itou slo1kou inscenace 

a pro tento projekt jej p✏ipravila Zuzana Re1ná. Poslední rovnocennou slo1kou je hudba, 

kterou p✏ipravil a 1iv0 produkuje Tomá! Há9ek.

Zkou⌫ení
Projekt byl p✏ipravován p✏edev!ím b0hem n0kolika rezidencí. První z nich prob0hla ve 

Francouzské Alianci v Brn0, dal!í v pr4b0hu kv0tna 2015 v Divadle na cucky v Olomouci 

(DW7), které je koproducentem p✏edstavení. Dal!í t.denní reziden9ní pobyt byl t.mu 

poskytnut v prostorách ostravského centra Cooltour na podzim roku 2015. B0hem roku 

prob0hlo n0kolik zkou!ek v pra1ském Studiu Alta a poslední krátká rezidence prob0hla 

také v prostorách nov0 vzniklého prostoru Industra STAGE v Brn0.

Premiéra a reprízy
Projekt byl prezentován p✏ed diváky poprvé v rámci festivalu Divadelní Zora v kv0tnu 2015 

v Olomouci a poté v p✏edpremié✏e 11. prosince 2015 v Praze ve Studiu Alta. O8ciální 

premiéra prob0hne na scén0 koproducenta – DW7, kterou je olomoucké Divadlo na cucky, 

a to 7. ledna 2016. O8ciální pra1ská premiéra prob0hne 6. a 7. února 2016 ve Studiu Alta.

Statistické údaje
Na festivalu Divadelní Zora vid0lo ukázku projektu v „nehotové“ podob0 asi 60 

festivalov.ch divák4, tedy pln. sál Divadla na cucky. P✏edpremiéru ve Studiu Alta vid0lo 

p✏ibli1n0 50 divák4. 
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Plány na rok 2016
V tomto roce 9eká projekt p✏edev!ím premiéra, a to v Divadle na cucky v Olomouci 

7. ledna 2016 a potom také premiéra v Praze ve Studiu Alta 6. a 7. února 2016. Dal!í repríza 

je plánovaná na 31. b✏ezna v prostorách brn0nské Industra STAGE. Následn0 budeme 

reprízovat p✏edstavení ve Studiu Alta nap✏. 12. 5., 6. 6., 14. 10. nebo 21. 11.

Finan0ní podpora
Na konci roku 2015 prob0hla na francouzském serveru ulule.fr crowd-fundingová kampaF, 

díky které se nám od na!ich podporovatel4 poda✏ilo na inscenaci získat p✏ibli1n0 80 000 K9.

Podali jsme navíc 1ádost o grant na Magistrát hlavního m0sta Prahy a na Ministerstvo 

kultury na rok 2016.

V*�

Vznik
Projekt V⌧⇤ se za9ne zkou!et a1 v roce 2016. P✏ípravy na n0j v!ak za9aly ji1 v roce 2015, 

hlavn0 sestavením tv4r9ího t.mu, vyty9ením tématu, zp4sobu práce a základní 

dramaturgie. ZároveF byla podána 1ádost o dotaci na Magistrát m0sta Brna a Ministerstvo 

kultury ⇡eské republiky. Projekt byl vybrán v rámci otev✏ené v.zvy divadla Alfred ve dvo✏e, 

které poskytne prostory pro nazkou!ení inscenace a pro reprízy. 

Hlavní p*edstavitelé
T.m p✏ipravované inscenace se sestává z Florenta Gol8era a Luká!e Karáska, kte✏í jsou 

tv4rci a zároveF hlavní p✏edstavitelé. Dramaturgicky se na projektu bude podílet Marek 

Men!ík, scénogra8i p✏ipraví Marie Gourdain, akrobatickou spolupráci p✏islíbila Stéphanie 

N'Duhirahe, sv0teln. design zajistí Zuzana Re1ná a v.robu rekvizit Jakub Ryvola. Produk9n0

projekt za!títí Simona Vi9arová.
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Zkou⌫ení
Projekt se za9ne zkou!et v rámci rezidencí, první z nich se uskute9ní v Divadle na cucky 

v únoru 2016, dal!í prob0hne pravd0podobn0 ve WXáru nad Sázavou v prostorách SE.S.TA. 

Následovat bude rezidence v pra1ském Cirqueonu, v kv0tnu také v zahrani9í - konkrétn0 ve

Francii, a následn0 v divadle Alfred ve dvo✏e v Praze.

Premiéra a reprízy
Premiéra prob0hne 20. zá✏í ve zmín0ném divadle Alfred ve dvo✏e. Dal!í reprízy dojednáme 

v pr4b0hu roku 2016. 

Finan0ní podpora
V roce 2015 jsme po1ádali o dv0 dotace, a to na Magistrát m0sta Brna a na Ministerstvo 

kultury ⇡eské republiky. V.sledky se dozvíme v roce 2016. V tém1e roce plánujeme podat 

1ádost na Státní fond kultury a Nadaci 1ivot um0lce.
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Pen+,ní uzáv+rka za rok 2015
Přehled se sestavuje ke dni 31. 12. 2015

Uzávěrka za rok 2015

Přehled o zahrnovaných příjmech a výdajích:

PŘÍJMY: 2014 2015

Prodej výrobků a služeb  144 271,20

Ostatní příjmy  676,00

Uzávěrková úprava příjmů  0,00

Příjmy celkem  144 947,20

   

   

VÝDAJE: 2014 2015

Nákup materiálu, zboží  0,00

Provozní režie  166 232,15

   

Uzávěrková úprava výdajů:  -50 000,00

   

Výdaje celkem  116 232,15

   

Rozdíl příjmů a výdajů  28 715,05

   

   

Přehled o majetku a závazcích Na konci období Na konci období

Hmotný investiční majetek   

Pohledávky   

Peníze a ceniny  0,00

Bankovní účty  99315,26
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Ve�keré p⌥íjmy za rok 2015 rozd+lené dle jednotliv*ch projekt/

Projekt Perierat obdr1el v roce 2015 první dotaci spolku ve v.!i 50.000,- od Statutárního 

m0sta Brna, projekt Un zase 84.105,- v crowd-fundingové kampani realizované ve Francii.

18

Perierat 169 000,- Un 84 105,- Te!lon a Frkl 10 908,-
Les Fantômes 10 000,- Dílny 4 363,- Vklady 3 242,-
Ostatní 3 676,-
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Ve�keré v*daje za rok 2015 rozd+lené dle jednotliv*ch projekt/

19

93%

Perierat 159 725,- Un 1 819,- Tešlon a Frkl 151,-

Les Fantômes 6 496,- Osttní 2 668,- Dílny 0,-
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Bilance jednotliv*ch projekt/ za rok 2015
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Perierat 12 464,- Les Fantômes 3 504,-

Tešlon a Frkl 3 108,- Dílny 1 254,-
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Slovo záv+rem a pod+kování
Uplynul. rok 2015 byl pro spolek zásadní, jeliko1 v tomto roce spolek o8ciáln0 vznikl, a9koli

první debaty o zalo1ení spolku mezi Luká!em a Florentem prob0hly ji1 na podzim roku 

2014.

Na podzim 18. ✏íjna 2015 se konala akce s názvem Kolaudace, kde jsme mohli p✏edstavit jak 

ná! spolek a jeho 9leny, tak i na!e projekty. Samotná událost i její formát se nám zalíbila 

natolik, 1e jsme se rozhodli podobná setkání s ve✏ejností opakovat 9ast0ji.

V prosinci byl dán dohromady kompletní sedmi9lenn. t.m spolku tYhle, kter. pracoval na 

r4zn.ch projektech ji1 d✏íve po cel. rok 2015, a tak velk. dík za práci v rodícím se spolku 

pat✏í v!em 9len4m. D0kuji moc za produk9ní spolupráci na projektu Perierat / ⌫r2-pierer Soni 

Alexové, d0kuji Marie Gourdain za práci na gra8ce a jejímu t.mu Un v9etn0 Simony Vi9arové

za zapojení se i do dal!ích zále1itostí spolku, d0kuji Zuzan0 Re1né za zapojení se a za 

zpracovávání gra8ky. D0kuji Aude Martin za pomoc v za9átcích a hlavn0 také Florentovi 

Gol8erovi za tv4r9í p✏ínos b0hem celého roku, stejn0 jako p✏ed ním.

Velké pod0kování zároveF pat✏í v!em partner4m, kte✏í se podíleli na realizaci projekt4, 

stejn0 tak i t0m, kte✏í n0jakou formou podpo✏ili projekty a p✏edstavení realizované v roce 

2015. Jedná se o Magistrát m0sta Brna, Centrum choreogra8ckého rozvoje SE.S.TA, kulturní 

centrum Cooltour (Ostrava), Divadlo Bolka Polívky, Studio Alta (Praha), Francouzská aliance 

v Brn0, Francouzská aliance v Plzni, divadlo Na cucky (Olomouc), Turistické informa9ní 

centrum m0sta Brna a Nová SíJ.

Rovn01 d0kuji za pomoc p✏i zakládání spolku Kamile Murlové, Pierrovi Nadaud, Vimonovi 

Petákovi a ZdeFce Kujové, d0kuji Lence Jab4rkové za vytvo✏ení vizuálu internetov.ch 

stránek a loga. A v neposlední ✏ad0 d0kuji velice za díl9í spolupráci Marii Kinsky, Ewanovi 

McLaren, Janovi W4rkovi a Lucii Ka!iarové.
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Do roku 2016 p✏eji celému t.mu hodn0 inspirací a odhodlání vytvá✏et dal!í projekty, které 

se setkají se zájmem !iroké ve✏ejnosti jak u nás, tak i v zahrani9í, dále p✏eji v!em radost 

z práce a osobn0 vám velice d0kuji, 1e ve spolku vytvá✏íte p✏íjemnou pracovní atmosféru.

Kolaudace tYhle / Kavárna 3Trojka, 18. 10. 2015 / foto: Aude Martin

22


	Představení spolku
	Členové spolku

	Projekty v roce 2015
	Tešlon a Frkl
	Vznik
	Reprízy
	Plány na rok 2016

	Les Fantômes
	Vznik
	Reprízy
	Plány na rok 2016

	Umbilicus
	Vznik a realizační tým
	Reprízy
	Plány na rok 2016

	Perierat / πr2-pierer
	Vznik
	Tvůrčí tým
	Zkoušení
	Premiéra a reprízy
	Plány na rok 2016
	Finanční podpora

	Un
	Vznik
	Hlavní představitelé
	Zkoušení
	Premiéra a reprízy
	Statistické údaje
	Plány na rok 2016
	Finanční podpora

	Výš
	Vznik
	Hlavní představitelé
	Zkoušení
	Premiéra a reprízy
	Finanční podpora


	Peněžní uzávěrka za rok 2015
	Veškeré příjmy za rok 2015 rozdělené dle jednotlivých projektů
	Veškeré výdaje za rok 2015 rozdělené dle jednotlivých projektů
	Bilance jednotlivých projektů za rok 2015

	Slovo závěrem a poděkování

