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tYhle

i fyzické divadlo

Nejen pro spolek tYhle byl rok 2020 složitou výzvou, kterou jsme prošli.
Jsme přesvědčeni, že jsme tuto výzvu zvládli zdárně a to hlavně díky partnerům
v oblasti tance a pohybového divadla, podpory veřejných institucí a v neposlední
řadě zájmu diváků. Značná část představení byla zrušena, naproti tomu se objevilo
několik jiných příležitostí, jak se spojit s diváky a připravit pro ně umělecký zážitek
v pro nás nových on-line formátech, a také za specifických karanténních opatřeních.
Neustálé překládání již domluvených termínů, nekončící produkční komunikace
a reorganizace akcí stály hodně energie a úsilí. Nejvíce sužující byla nejistota,
kterou bohužel začínáme pociťovat i při přechodu do roku 2021.
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Rok 2020 jsme naplnili naší činností jak jen to bylo možné a bylo ji skutečně
dost. Uskutečnili jsme čtyři premiéry, z toho jednu pražskou, desítky repríz, kurzy
a lekce pohybového divadla. Produkční zázemí spolku se rozrostlo a upevnilo,
zejména díky kontinuální spolupráci, kterou jsme v posledních letech cítili
jako velmi potřebnou a kterou jsme tedy s rokem 2020 úspěšně započali.
Naši uměleckou činnost jsme realizovali zejména díky finanční podpory
institucí: Ministerstvo kultury České republiky, Statutárního města Brna a Hlavního
města Praha, které podpořily naši celkovou činnost a pak také díky Státního fondu
kultury, který přispěl na projekty Mu---Tation a Obývací pokoj. Velmi důležité
pro nás bylo také partnerství s Tancem Praha a Studiem ALTA, se kterými jsme
realizovali většinu našich akcí a nově navázané spolupráce s brněnským Terénem,
s nimiž jsme kooperovali na většině brněnských akcích. Tyto silné vazby, navázané
již v minulých letech, jsme v roce 2020 dále upevňovali a přes všechny složitosti
roku 2020 jsou právě toto pozitivní výsledky, které nás dělají silnějšími
pro uměleckou činnost v následujících letech.

1. Premiéry v roce 2020
1. 1. Obývací pokoj

Proces zkoušení - rezidence, zkoušení během roku 2020
Premiéra - živé vysílání
Proces výroby rekvizit
Propagace, produkce a prezentace projektu
Plány na rok 2021

1. 2. Mu---Tation

Proces zkoušení
Výroba kostýmu / Rekvizity / Scénografie
Propagace, produkce a prezentace projektu

1. 3. Zápas s jazykem
1. 4. Výš - obnovená premiéra pro dětského diváka
On-line program Výš
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2. Reprízy starších inscenací
2. 1.Tešlon a Frkl
2. 2. Medúza
2. 3. LEGOrytmus
2. 4. Les Fantômes

3. Vznik nových neplanovaných projektu
3. 1. Impression
3. 2. Déraillés
3. 3. Neviditelná Královna

4. Dílny

4. 1. Babylonská laboratoř
4. 2. Obývací pokoj
4. 3. Move your prdelník!
4. 4. Lekce v Ponci

5. Projekty ve výzkumné fázi
5. 1. An anonymous

6. Profesionalizace spolku
7. Aktivity vedle činnosti spolku
7. 1. Ambasadorství
7. 2. Ikarus

8. Přehled všech akcí za rok 2020
9. Přehled o nákladech a výnosech
10. Počet členů spolku a spolupracovníků
11. Účetní uzávěrka
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1. Premiéry v roce 2020
1. 1. Obývací pokoj
tYhle / Lukáš Karásek

foto: Anežka Medová / generální zkouška / Studio ALTA

Proces zkoušení - rezidence, zkoušení během roku 2020
Navázali jsme na přípravné práce z roku 2019 a první akcí k projektu Obývací pokoj v roce 2020 bylo
setkání celého tvůrčího týmu a produkce spolku. Řešili se jednak produkční záležitosti a také tvůrčí
vize a ideje projektu.
Poté proběhlo první zkoušení ve Studiu ALTA, ještě na staré adrese v Holešovicích, v termínu 18. - 23. 2.
Zkoušení bylo zaměřeno na hledání charakteru pohybů s různými nábytky, zkoušelo se především
s menší skříňkou a malým stolkem. V této fázi projektu byli na zkouškách přítomni kromě autora
a performera Lukáše, také dramaturg Viktor Černický a některých zkoušek se zúčastnila
také světelná designérka Zuzana Režná.
Během února také probíhala výroba velké skříně - poslední z rekvizit do představení, které ještě nebyly
vyrobeny. Lukáš a Lukáš se setkali 10. a 17. února aby dotáhli její návrh a následně Lukáš Urbanec
pracoval na výrobě.
Další zkoušení bylo naplánováno na 23. - 29. března ve Stanici Žilina-Zárečie v Žilině na Slovensku.
Bohužel, situace ohledně koronavirové pandemie a zavřené hranice zabránili uskutečnění této
mezinárodní spolupráce. Náhradní prostory nám poskytlo divadlo PONEC, kterému se uvolnili prostory
kvůli zrušeným představením a dalším akcím. Nicméně zkoušení proběhlo pouze v délce tří dní
(23. - 25. 3.) a pouze za přítomnosti Lukáše. Ostatní členové týmu se připojili na část zkoušení on-line.
Další náhradní prostor poskytlo Studio ALTA v termínu 20. - 24. 4., kde byl opět pouze performer.
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Nakrátko na to se ve Studiu ALTA uskutečnila další, tentokrát již plánovaná rezidence od 1. do 6. května,
na jejímž konci proběhla ukázka práce v rámci otevření nových prostor Studia ALTA pro personál a tzv.
spolubydlící (spolky a umělecké subjekty sídlící v Invalidovně). Ukázku trvající 10 minut vidělo 24 lidí.
Přestože tato rezidence byla plánovaná, nemohl se jí účastnit Viktor, kvůli nemožnosti cestování, jelikož
byl tou dobou na Slovensku. Po této rezidenci byla hotova velká skříň, jejíž výroba začala již v únoru.
Zkoušení během května a června probíhalo opět ve Studiu ALTA a bylo vždy jednodenní, každé úterý
od 26.5. od 23.6. Tyto jednodenní zkoušky byly zvoleny zejména proto, že se stále oddalovala rezidence
v Izraeli, kde jsme měli zkoušet díky partnerství s Kredance z Českých Budějovic, která se nakonec
z důvodů celosvětové pandemie opravdu neuskutečnila.

video dokumentace / ukázka práce v květnu / Studio ALTA

Další zkoušení se odehrálo v Brně v termínu 8. - 22. srpna v Kongresovém sále Centra experimentálního
divadla - střediska Terén, se kterými jsme tímto navázali trvající spolupráci. Na konci této rezidence
proběhla ukázka práce, které se účastnilo osm lidí, převážně z řad odborné veřejnosti.

zkoušení v srpnu / Terén
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foto: Adam Holubovský / ukázka práce / Terén

Od 25. do 29. září jsme znovu zkoušeli ve Studiu ALTA a 29. pak proběhla první veřejně anoncovaná
ukázka práce.
Následovalo zkoušení, kterého se nejvíce dotkla koronavirová situace. Mezi 12. a 22. říjnem se měl celý
tým potkat při zkoušení ve Studiu ALTA. Měli jsme pracovat na sestavení představení a dramaturgie,
bohužel Lukáš Urbanec byl po celou dobu v nařízené karanténě a nemohl pracovat na dokončení
rekvizit. Podobně na tom byla světelná designérka Zuzana, která se nemohla účastnit prvního týdne
rezidence. Kvůli čekání na výsledky testů performera Lukáše se zkoušek první čtyři dny neúčastnil nikdo
jiný kromě Lukáše. Na nejnutnějších opravách rekvizit, tak aby mohl Lukáš Karásek zkoušet jsme se
domluvili s Drahomírem Stulírem.
Celý proces to však zdrželo a proto jsme hledali náhradní možnost zkoušení. Toto proběhlo ve Výměníku
v Českých Budějovicích od 26. do 29. listopadu, kde nám prostor poskytlo sdružení Kredance. V této fázi
procesu byl přizván ke spolupráci na kostýmech Hynek Petrželka. Zkoušení bylo zaměřeno
na scénografii a kostýmy.
Hned na tuto fázi navázalo poslední zkoušení od 30. listopadu až do premiéry 10. prosince. Zkoušení se
účastnil celý tým a zaměřeno bylo zejména na dokončení dramaturgie a světelný design. Zejména kvůli
skluzům způsobených nemožností zkoušet na 100% v říjnu, jsme museli poslední dny narychlo domluvit
spolupráci s truhlářem Zbyňkem Opálkou, jelikož bylo potřeba průběžně opravovat rekvizity, aby byly
připraveny pro premiéru.

Premiéra - živé vysílání
Premiéra se odehrála 10. prosince ve Studiu ALTA v 19h30. Odehrála se za přítomnosti inscenačního
týmu a týmu Studia ALTA, který se staral o živý přenos. Přesto jsme k události přistupovali jako k běžné
premiéře. Způsob premiéry - tedy živý přenos, byl zvolen zejména kvůli časovým možnostem.
Autor projektu, Lukáš Karásek, by preferoval raději koncentrovanější práci s přenosem, ve smyslu
větších zásahů do dramaturgie a větší promyšlenosti záběrů. Pro takovou formu práce by však bylo
zapotřebí minimálně několika dní a také již hotové představení, jelikož se ale jednalo o premiéru,
některé věci se ustalovaly takřka do poslední chvíle. První plánovaná repríza hned den nato,
11. prosince byla stažena z programu, jelikož představení bylo možné vidět pouze on-line.
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foto: Anežka Medová / generální zkouška / Studio ALTA

tvůrčí tým na děkovačce / print-screen z on-line přenosu

Proces výroby rekvizit
Velmi důležitá složka představení - rekvizity jsou práce umělce Lukáše Urbance. Výroba začala již v roce
2019, kdy Lukáš vyrobil prototypy malé skříňky, kterou je možné si nasadit na hlavu a používat ji jako
masku. Zprvu měla tato maska také vysouvací oba šuplíky, ale od toho bylo z bezpečnostních důvodů
upuštěno a řešení bylo zjednodušeno na pouze jeden vysouvací šuplík s pojistkou. Dalšími prototypy,
které byly vyrobeny ještě v roce 2019 byly větší stolek a menší stolík, který byl jako jediná rekvizita
koupen. Z počátku k němu byl připevněn mechanizmus pro nasazení na hlavu, takže také mohl fungovat
jako maska. Během zkoušení však tato možnost nezapadla do dramaturgie.
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Na začátku roku 2020 započala výroba největší rekvizity - skříně. Nejdříve byly vyhotoveny návrhy
konstrukčního řešení, jelikož se mělo jednat o skříň ne příliš těžkou, aby se s ní dalo manipulovat, ale
zároveň dostatečně pevnou, aby bylo možné na ni lézt a opírat se o ni. Byla vyrobena dřevěná kosntrukce,
na kterou se přidělaly stěny a dveře. Toto řešení bylo pak zdokonaleno konstrukcí železnou, která přinesla
větší stabilitu a pevnost. Prvotní návrhy rekvizit obsahovaly také křeslo, které bylo napůl kostýmem.
Nakonec jsme se ale rozhodli pro obyčejnou židli, která poskytovala více možností pro dramaturgii
inscenace.
Všechny rekvizity byly nejdříve vyrobeny jako prototypy a k jejich finální výrobě došlo postupně
v období od srpna do premiéry. Intenzivní zkoušení s rekvizitami se na nich podepsalo do té míry, že
i po premiéře v lednu 2021 plánujeme jejich kompletní výrobu od začátku, abychom je připravili
pro reprízování.

výroba velké skříně / ateliér Lukáše Urbance

Propagace, produkce a prezentace projektu
První veřejné představení se uskutečnilo 6. května při příležitosti otevření nových prostor Studia ALTA
v karlínské Invalidovně. Přesto, že se jednalo o první veřejné představení, nebylo otevřené úplně všem,
a to z důvodu vládních opatření. Otevíracího dne se účastnili pouze spolupracovníci Studia ALTA
a subjekty, které mají v objektu Invalidovny své prostory. Následovala ukázka práce během brněnské
rezidence v Terénu, určená pozvané odborné veřejnosti, opět v omezeném počtu - osmi lidí - kvůli
probíhající pandemii. První veřejná ukázka proběhla ve Studiu ALTA 29. září, po prezentaci proběhla
diskuze mezi publikem a tvůrci. V říjnu byl jeden den věnován výrobě teaserů, krátkých videí
použitelných pro propagaci představení. S Petrou Bučkovou jsme natočili pět těchto videí v prostorách
Invalidovny. Během listopadu byl vytvořen plakát, grafičkou Zuzanou Režnou, a v plánu bylo také vyrobit
speciální verzi programu - skládací origami, ale jelikož jsme již začínali počítat s variantou, že premiéra
bude bez diváků, výroba těchto programů byla odložena na rok 2021.
O produkci projektu se nejdříve starala z části produkční spolku Nikola Brokešová a autor Lukáš Karásek.
Když se během letních měsíců začal zintenzivňovat proces zkoušení, domluvili jsme se na produkční
spolupráci s Markétou Petrovou, ta se pak starala o projekt až do jeho premiéry.

Plány na rok 2021

Díky koprodukci se Studiem ALTA proběhly již v roce 2020 domluvy na reprízování v roce 2021, a to nejen
v Praze, ale i v regionech, zejména v městech kde se zkoušelo - Brno, České Budějovice a také Komařice
a Plzeň. Naplánováno bylo celkem 10 repríz, první dvě na konci ledna v Brně, o kterých už ale v době
psaní tohoto textu víme, že budou přesunuty. V lednu 2021 také proběhne výroba nových rekvizit
s Lukášem Urbancem, na kterých se podepsal celý zkoušecí proces.
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1. 2. Mu---Tation

tYhle / Marie Gourdain

foto: Vojtěch Brtnický / PONEC - divadlo pro tanec

Proces zkoušení
Proces zkoušení měl být rozdělen na dvě části. Nejdříve samostatný výzkum choreografky Marie Gourdain
na jaře a poté společné zkoušky s performery a dalšími členy týmu. Premiéra projektu byla nejdříve
naplánovaná ve Studiu ALTA, ale jelikož se Studio ALTA na začátku roku přestěhovalo do nových prostor,
které projektu nevyhovovaly, byla domluvena spolupráce s divadlem Ponec. Projekt byl zamýšlen jako
duet, ale následkem všech okolností vzniklo trio. Velké změny nastaly zejména kvůli pandemii Covid-19
a také kvůli přesunu Studia ALTA. Možná ale i samotné téma představení předurčil proces tvorby
k neustálému mutování a adaptování se na nově přicházející situace.
Individuální výzkum Marie Gourdain začal týdenní rezidencí ve Studiu ALTA od 27.1. - 2.2.2020.
Další samostatná rezidence se už neuskutečnila, jelikož byla v plánu od 23. do 28. března v Komařicích.
Projekt dál navázal na druhou fázi, ve které se ale vyskytly další překážky. Zkoušení naplánované
od 6. do 11. dubna bylo také zrušeno a práce byla přesunuta na září. Když už bylo možné, začít zkoušet
první týden v květnu, tanečník Matthew Rogers zůstal zablokovaný v zahraničí kvůli uzavření hranic.
Zkoušky začaly jen s choreografkou a performerkou Sabinu Bočkovu a performer Matthew Rogers byl
přítomen on-line. První týden byl uzavřen veřejnou ukázkou práce ve Studiu ALTA v Invalidovně.
Na alternaci Matthewa Rogerse byl osloven Radim Klásek.
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Další rezidence v červenci, původně naplánovaná ve Francii (Pôle en scène, Bron vedle Lyonu) se
uskutečnila v Komařicích v REZI.DANCE od 6. do 14. července. Všichni performeři včetně Radima Kláska
byli přítomni, díky čemuž se ukázalo, že konceptu představení více svědčí trojice performerů místo
původně plánované dvojice. Rezidence se také zúčastnila light designerka Zuzana Režná a kostymérka
Martina Stieglerová.

rezidence v REZI.DANCE

foto: Veronika Brunová / REZI.DANCE

18. až 28. srpna následovala další rezidence v divadle Ponec. Zkoušení přímo v prostoru PONCE, kde
představení bude odpremiérováno, zásadně posunulo celkovou práci na choreografii a scénografii
a umožnilo tak Marii Gourdain učinit důležitá rozhodnutí pro další vývoj projektu. Během těchto
rezidencí se do projektu zapojila i scénografka Magdalena Vrabová a začala pracovat na výrobě
a technologii rekvizit. Na hudbě k představení začala v srpnu spolupracovat hudebnice
Sára Vondrášková.

práce na rekvizitách

Na přelomu srpna a záři pracovaly Marie Gourdain a Zuzana Režná na světelném konceptu představení.
Čtyři dny měly k dispozici divadelní sál ve Studiu ALTA včetně technického vybavení. Světelná laboratoř
zvaná „Light Lab“ byla zakončená prezentací výsledků práce pro veřejnost.
V záři proběhla krátká rezidence ve Studiu ALTA, během které se do projektu přidali technik Štěpán
Hejzlar a scénograf Hynek Petrželka na výrobu scénografie.
16. záři se konalo zahájení sezóny Ponce – divadla pro tanec, jehož součástí byla i sedmi minutová
ukázka choreografie z Mu---Tation.
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LightLab a přípravy scénografie / Studio ALTA

foto: Vojtěch Brtnický / Opening sezóny / PONEC - divadlo pro tanec

Během říjnové rezidence v prostoru Teatr Novogo Fronta onemocněla Covidem 19 choreografka
Marie Gourdain. Z toho důvodu se rezidence zrušila, stejně tak byla zrušena následující rezidence.
Celý harmonogram práce a zkoušení se tak musel znovu přeorganizovat. 6. až 15. listopadu ve Studiu
ALTA probíhaly zkoušky nejdříve s Radimem Kláskem, potom se přidala k Radimovi performerka Sabina
Bočková. Zbytek týmu se přidal na zkoušení až v Ponci, které probíhalo od 16. do 23. listopadu, bohužel
však bez performera Matthewa Rogerse, který onemocněl Covidem 19. Ze Švýcarska se mohl vrátit
a přidat se ke tvorbě až 21. listopadu. Z toho důvodu se na rezidenci řešila zejména zvuková a světelná
kompozice a dramaturgie. Byl také pozván Dominik Žižka, aby vytvořil video dokument o vznikajícím
projektu. Termín premiéry byl přesunut z 23. listopadu na termín naplánované reprízy 14. prosince.
Na rezidenci v Ponci navázalo zkoušení duetů Sabiny Bočkové s Matthewem Rogersem od 24. listopadu
do 3. prosince. Této fáze se zúčastnily i Zuzana Režná a Sára Vondrášková.

natáčení dokumentu s Dominikem Žižkou
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V prosinci zůstala divadla stále zavřená. Premiéra proto proběhla dne 14. prosince v 20:00 v on-line
formátu. Večer byl rozdělený do tří částí: na úvod se promítnul video dokument Dominika Žižky,
následovala on-line Yvonou Kreuzmanovou moderovaná diskuze mezi diváky a členy tvůrčího týmu,
a na závěr bylo promítnuto padesáti minutové představeni Mu---Tation.

foto: Vojtěch Brtnický / On-line premiéra / PONEC- divadlo pro Ponec

Výroba kostýmu / Rekvizity / Scénografie
Scénografie a vizuální kompozice mají zásadní místo v torbě Marie Gourdain. Základ úspěchu
v realizaci složitých konceptů je najít dobrý a spolehlivý tým. Na výrobě kostýmů, rekvizit
a scénografie pracovalo v inscenace Mu---Tation sedm tvůrců. Vyrobilo se více prototypů, aby se
našla ta nejvhodnější technologie a vyhovující materiál. Na kostýmech pracovala Martina
Stieglerová, které sama šila, vyhledala potřebný typ látek, které jsou dostatečně pevné, aby
udržely všité magnety, nakoupila civilní oblečení, které jsou součástí kostýmů, navrhovala různé
styly a estetiky. Magdalena Vrábová se soustředila na výrobu rekvizit: odlitky těla Sabiny Bočkové,
které bylo potřeba vytvořit tak, aby byly dostatečně tvrdé, ale zároveň ne moc těžké, aby v nich
nebyly vidět magnety a měly různé textury a kvality. Na realizaci těchto objektů spolupracovala
s Barborou Horákovou Fehérovou a s Kristínou Grežďovou. Na technologii šnůr zachycených
k platformě s kolejnicí a jezdícím systémem pracovali Štěpán Hejzlar a Hynek Petrželka.
Dřevěné prvky scénografie zpracoval Jakub Ryvola.
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Propagace, produkce a prezentace projektu
Produkční práci projektu Mu---Tation měla na starost Markéta Petrová ve spolupráci
s Marii Gourdain. Kvůli pandemii bylo nutné během procesu tvorby opakovaně měnit termíny
zkoušek, najít náhradní prostory na zkoušení, změnit harmonogramy, rozpočty a smlouvy.
Díky finanční podpoře z různých institucí (MKČR, MHMP, Magistrát města Brna, SFK)
a koprodukčním partnerům, mezi něž patří především Tanec Praha a Ponec - divadlo pro tanec,
dále i Studio ALTA a REZI.DANCE v Komařicích, mohl projekt i přes mnohé a komplikované
překážky vydržet.
Ukázky během procesu tvorby:
6. května / ukázka práce, Studio ALTA
13. července / soukromá ukázka práce, REZI.DANCE v Komařicích
4. srpna / Open Studio, Studio ALTA
16. září / ukázka práce, Zahájení sezóny PONCE – divadla pro tanec
14. prosince / On-line premiéra
Propagační materiál graficky zpracovala Markéta Petrová ve spolupráci s Ivanou Poláčkovou
z Tance Praha a jejich týmem. Fotky z představení vytvořil fotograf Vojtěch Brtnický.
Video dokument o inscenaci a procesu vzniku, který se bude dále používat jako trailer, natáčel
Dominik Žižka. Záznam z on-line premiéry natáčel Jiří Jiráček.

1. 3. Zápas s jazykem
tYhle / Florent Golfier

foto: Vojtěch Brtnický / PONEC - divadlo pro tanec
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foto: Vojtěch Brtnický / PONEC - divadlo pro tanec

V roce 2020 připravoval Florent Golfier pražskou premiéru projektu Zápas s jazykem
v rozšířené verzi s výstavou a diskuzí pro festival Tanec Praha.
14. 4. - 19. 4. / probíhalo zkoušení projektu Zápas s jazykem ve Studiu ALTA na místo zrušené
rezidence v centru Le dancing ve francouzském Val-de-Reuil. Zkoušením bylo zaměřeno zejména
na návrhy výstav ve spolupráci s Marií Gourdain, hledali jsme správné obrazy pro expozici
doprovázející představení a psali texty.
23. 5. - 29. 5. / zkoušení v divadle PONEC
Práce na detailech představení a na adaptaci do prostoru divadla ve spolupráci s hudebním
dramaturgem Ianem Mikyskou a Petrem Šavelem, který byl přítomen on-line z Bruselu. Probíhaly
také práce na nové masce a kostýmy ve spolupráci s umělkyněmi Martinou Stieglerovou
a Magdalénou Vrábovou. Zuzana Režná pracovala na upřesnění světelného designu představení
a na adaptace světel do prostoru divadla PONEC, který je výrazně větší než olomoucké divadlo
Na cucky, kde byla inscenace uvedena v prosinci 2019.
Ve stejné době probíhaly i přípravy scénografie, vizuálu a tisk výstavy ve spolupráci s grafičkou
Zuzanou Hořavovou a scénografkou Marií Gourdain.
2. 6. - 7. 6. / Pokračovali jsme ve zkoušení se zaměřením na adaptaci v podmínkách nouzového
stavu. Vymýšleli jsme bezkontaktní závěr představení, jelikož původní verze byla založena
na interakci a blízkém kontaktu s diváky. Ve foyer divadla se chystala výstava. Paralelně s tím se
připravoval formát a struktura diskuze spolu s Ianem Mikyskou, Michaelou Rajsovou
a Kateřinou Vorlickou.
8. 7. / Pražská premiéra projektu Zápas s jazykem v rozšířené verzi s výstavou a diskuzí proběhla
v divadle PONEC dne 8. června. Na diskuzi, kterou moderoval Ian Mikyska, byla přítomna také
lingvistka prof. Barbara Mertins, která byla přítomna zkoušení tohoto projektu. Kateřina Vorlická
tlumočila diskuzi také do francouzštiny pro přítomné hosty z Francouzského Institutu.
14
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Reprízy
Po premiéře a dvou reprízách v divadle PONEC měl projekt dvě reprízy v Olomouci
a v Brně. Po pražských uvedeních probíhaly diskuze, které moderovali Michaela Raisová
a Ian Mikyska, podle potřeby publika byly tlumočeny do francouzštiny nebo angličtiny Kateřinou
Vorlickou. V Olomouci bylo představení uvedeno v divadle Na cucky a v Brně v divadle BuranTeatr.
Mezi 4. a 6. srpnem jsme představení adaptovali do venkovních prostor a pro francouzsky mluvící
publikum. Následně proběhly dvě reprízy 7. a 9. srpna v Livron-sur-Drôme v jižní Francii.

foto: François Golfier / Livron-sur-Drôme
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1. 4. Výš - obnovená premiéra pro dětského diváka
tYhle / Florent Golfier & Lukáš Karásek

foto: Anna Mikolandová / PONEC - divadlo pro tanec

Ve spolupráci s divadlem PONEC jsme v únoru uvedli obnovenou premiéru inscenace Výš.
Adaptace proběhla během ledna v Cirqueonu a v divadle PONEC a zúčastnili se ji kromě
performerů Florenta Golfiera a Lukáše Karáska také dramaturg představení Marek Menšík.
Program byl také obohacen o opičí dráhu, sestavenou z rekvizit používaných po představení
- štaflí a lana, kterou si pak mladí diváci po představení v doprovodu performerů prošli.
První uvedení bylo 7. února dopoledne pro školy a druhé 8. února odpoledne pro rodiny s dětmi
v rámci programu PONEC dětem. Další reprízy tohoto formátu - vždy s jedním odpoledním
a jedním dopoledním představením pro školy byly v plánu 6. a 7. dubna a během prosince,
ale všechny byly z důvodů pandemie zrušeny.

On-line program Výš

Namísto zrušených repríz v dubnu jsme ve spolupráci s divadlem PONEC a Yvonou Kreuzmannovou
vytvořili on-line prezentaci procesu zkoušení - Jak jsme stoupali Výš, která je stále dostupná
na stránkách divadla PONEC (https://divadloponec.cz/cs/ponec-online-jak-jsme-stoupali-vys).
Prezentace je průřezem tvorby inscenace od prvotních inspirací a obsahuje také speciálně
pro tuto akci vytvořený krátký film ve spolupráci s filmařem Ondřejem Šálkem.
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2. Reprízy starších inscenací
2. 1.Tešlon a Frkl

tYhle / Florent Golfier & Lukáš Karásek

foto: Petr Kiška

Po dlouhé době jsme reprízovali první společný duet Florenta Golfiera a Lukáše Karáska
- Tešlon a Frkl. Reprízu jsme domluvili během dřívějšího hraní projektu Pierer ve Valašském
Meziříčí s M-klubem, do kterého Marek Baroš zve pohybové a taneční představení.
Představení bylo reprízováno po skoro třech letech, proto byla zapotřebí důsledná příprava.
Během tohoto zájezdu jsme se rozhodli, že uskutečníme derniéru této inscenace.
Představení ve Valašském Meziříčí přihlíželo 56 diváků a v programu večera byla také repríza
Parolapolea Viktora Černického.

foto: Petr Kiška
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2. 2. Medúza

tYhle / Marie Gourdain

foto: Barbora Chlebová / Cooltour

Představení Medúza mělo v roce 2020 naplánovaných sedm repríz. Z důvodu přestěhování
Studia ALTA do nových prostor bylo také v plánu uvést představení na území města Prahy poprvé
v divadle PONEC.
Tři reprízy se uskutečnily do začátku března: 19. a 21. února ještě ve Studiu ALTA v Holešovicích.
Druhé uvedení bylo v rámci festivalu Malá Inventura, kde představení získalo pozitivní zpětnou
vazbu a navázalo kontakty s potencionálními partnery v Německu a Itálii.
Další repríza proběhla v kulturním centru Cooltour v Ostravě 5. března.
Pak již následovaly opatření související s onemocněním Covid-19 a nebylo možné uskutečnit
naživo další domluvená uvedení. Díky spolupráci s divadlem PONEC se jedna repríza uskutečnila
on-line formou dne 9. dubna, kterou v nějaký čas sledovalo dohromady 273.
Další dubnová repríza v rámci Nu Dance festivalu v Bratislavě byla přesunuta a odehrála se
16. srpna v divadle A4.

http://www.mloki.sk/bez-okolkov/%C4%8Dtp-2019-2-de%C5%88-no-1#/0

foto: Šiimon Lupták / NuDance Fest / A4

Repríza naplánovaná v květnu v rámci festivalu Divadelní Flora Olomouc byla zrušena,
momentálně je přesunuta na další ročník festivalu v roce 2021 (17.5.2021).
Poslední naplánovaná repríza Medúzy v roce 2020 se měla uskutečnit 8. prosince v divadle
PONEC, ale protože diváci byli koncem roku již přehlceni on-line formami divadelních
představení, byla repríza zrušena.
Dohromady vidělo představení v roce 2020, 241 diváků a dalších 273 shlédlo on-line záznam
představení.
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2. 3. LEGOrytmus a LEGOrytmus do škol
tYhle / Marie Gourdain

Tanec Praha v regionech / Cooltour v Ostravě

Díky tomu, že je LEGOrytmus venkovní představení, mohlo se během června odehrát bez větších
omezení devět repríz v rámci festivalu Tanec Praha v regionech - Ostrava, Brno, Volyně, Broumov,
Karlovy Vary, Plzeň, Malovice, Tábor.
Zrušeno bylo kvůli covidovým opatřením uvedení v LOFFT – DAS THEATER v německém Lipsku
dne 29. března, které mělo být zaměřeno na mladé publikum. LEGOrytmus měl být také uveden
na festivalu Bonjour Brno v září, avšak kvůli přesouvání a reorganizaci dalších kulturních akcí se
nepodařilo najít volný termín, který by vyhovoval všem performerům a festivalu.
Přímo ve školách se v roce 2020 nemohlo organizovat žádné představení, ale v rámci festivalu
Tanec Praha v regionech bylo představení LEGOrytmus do škol s přidaným programem
pro mládež uvedeno v Ostravě, Volyni, Broumově, Karlových Varech, Plzni, Malovicích a Táboře.
Dohromady představení v roce 2020 vidělo 512 diváků.

2. 4. Les Fantômes

tYhle / Florent Golfier & Lukáš Karásek

foto: Vojtěch Brtnický / Plíce Žižkova
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Festival Tanec Praha v reakci na omezení pohybu umělců, kvůli pandemii vyhlásil otevřenou
výzvu pro české umělce na zapojení se do projektu Plíce Žižkova, který se konal 20. a 21. června
ve spolupráci s Landscape festivalem. Přihlásili jsme se s představením Les Fantômes, které bylo
vybráno a přizpůsobeno prostoru při instalaci od Mód Architekti s názvem ZŠIBENICEŽELEZNICE.

foto: Vojtěch Brtnický / Plíce Žižkova

Spolek Ostružina, která pořádá ve spolupráci s Tancem Praha akci „Bláznivé tance o přestávce“
pozval představení Les Fantômes do venkovního formátu této akce, která se konávala
na chodbách škol. Představení se odehrálo na Kostnickém náměstí ve spolupráci s umělci Cécile
da Costa, Markétou Stránskou a Viktorem Černickým. Představení viděly každý den 3 třídy
ze základní školy Cimburkova.

foto: Vojtěch Brtnický / Bláznivé tance o přestávce

foto: Michaela Husáková / Bláznivé tance o přestávce

Les Fantômes ve filmu
Jako alternativu k prosincovému uvedení projektu „Bláznivé tance o přestávce“ spolek Ostružina
opět přizval představení Les Fantômes na natáčení krátkého filmu v okolí základní školy Lužiny.
Natáčení se účastnil pouze jeden z performerů - Florent Golfier, jelikož probíhalo během příprav
inscenace Obývací pokoj.
Film je k dispozici on-line na: https://www.youtube.com/watch?v=GFxwyVfC_5c .
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3. Vznik nových neplanovaných projektu
3. 1. Impression

tYhle / Marie Gourdain

foto: Tereza Hrubá / MUO

Projekt Impression byl objednán Muzeem umění v Olomouci (MUO), které chtělo, aby
choreografka Marie Gourdain vytvořila dvaceti minutovou performance, jako doprovod k výstavě
sbírky grafických prací z dvacátého a jednadvacátého století: Art & Print / Post.Print.
Projekt se připravoval již v roce 2019 ve spolupráci s dramaturgem Divadla Hudby v Olomouci
Petrem Dvořákem a s kurátorkou MUO Barborou Kundračíkovou. Performance vznikla v prostorách
muzea během deseti dnů, po nichž následovaly tři představení, 16. (premiéra), 17. a 18. ledna
2020 pro omezenou kapacitu 40 diváků.
Dohromady událost navštívilo 110 lidí, mezi kterými byli ředitel MUO Ondřej Zatloukal, radní
pro kulturu a památkovou péči v Olomouckém kraji Jan Žůrek nebo ředitel festivalu Divadelní
Flora Olomouc Petr Nerušil.
V performance účinkovaly tanečnice Sabina Bočková a Štěpánka Mancová, hudbu složil Aid Kid
ve spolupráci s Matějem Vejdělkem, světelný design vytvořila Zuzana Režná a scénografii
a choreografii Marie Gourdain.
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3. 2. Déraillés

tYhle & ZDRUHESTRANY

foto: Vojtěch Brtnický / Plíce Žižkova: Druhý dech

Po úspěšném formátu Les Fantômes na festivalu Plíce Žižkova v červnu, jsme byli znovu osloveni
divadlem PONEC k vytvoření podobného formátu pro festival Plíce Žižkova: druhý dech a pro toto
druhé uvedení jsme se spojili s Tomášem Janypkou a Viktorem Černickým ze spolku
ZDRUHESTRANY.
Rozvinuli jsme společný koncept, který jsme použili v roce 2019 v premiéře představení Anglická
Královna, ale tentokrát jsme vzali do hry historii místa, kde ještě nedávno projížděl vlak a k čemuž
se vztahovala také instalace od Mód architekti s názvem ZŠIBENICEŽELEZNICE. Představení jsme
pojmenovali Déraillés (z francouzštiny Vykolejení).
Představení se odehrálo nejen na místě této instalace, ale také u instalace od Benedetto Bufalino:
LA PISTE D’ATHLÉTISME, kde bylo několik aut v sousedství žižkovské radnice pokryto běžeckou
dráhou.
Představení se odehrálo celkem dvakrát jako součást procházky a vidělo jej na 140 diváků
a další náhodně procházející veřejnost.
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3. 3. Neviditelná královna

tYhle & ZDRUHESTRANY & Inga a Roman Zotov-Mikshin

print-screen z videa / Káznice Brno

Poslední umělecká činnost spolku v roce 2020 byl film o projektu Neviditelná Královna, který
proběhl 18. prosince 2020 v ulicích města Brna a v bývalé brněnské Káznici na ulici Bratislavská,
jako neviditelné divadlo, leč na veřejnosti přítomné, v časech omezení.
Projekt vznikl ve spolupráci tYhle (Florent Golfier, Lukáš Karásek), spolkem ZDRUHESTRANY
(Viktor Černický, Tomáš Janypka) a s tanečníky Ingou Zotovou-Mikshinou a Romanem Zotovem
-Mikshinem.
"Podívám se z okna na průvod a nevidím ho. Vím, že tam je, ale nepoznám ho, stejně jak
nepoznám ji. Ona to dobře ví, že není vidět. Sama zapomněla, proč tam je, proč to vůbec dělá
a co se od ní očekává. Občas se jí vrátí zbytek sebedůvěry a na chvíli něčím žije, věří tomu, další
vteřinku už zase ne. Možná je to studem nebo jenom dělá to, co všichni ostatní: Schovává se
za obrazovkou a předstírá, že tam existuje více než tady."
Neviditelná královna byl neviditelný průvod, který se uskutečnil jako reakce na situaci, kdy nebylo
možné veřejně vystupovat, ale o to důležitější bylo (a stále je) hledat potřebné cesty, jak přinést
umění do veřejného prostoru. Neviditelný průvod začal ve 13h dne 18. prosince 2020 na Zelném
trhu v Brně, pokračoval přes centrum až k bývalé Káznici na ulici Bratislavská.
Průvod šesti performerů byl do maximální možné míry neviditelný, aby se nestal představením,
která se nesměly pořádat, ale přes veškerou civilnost se objevilo pár -„nediváků“ - jednotlivců,
kteří rozeznali, že něco probíhá. O hodinu později dostal neviditelný průvod viditelnou podobu
v prostorách brněnské Káznice, kde vznikl krátký film. Tento tajný závěr je nyní k dispozici on-line
na odkaze: https://vimeo.com/495978459 .
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4. Dílny
4. 1. Babylonská laboratoř
tYhle / Florent Golfier

Jako pokračování projektu Babylonská trilogie, Florent Golfier spolu s performerkou a divadelní
teoretičkou Laurou Brechmann pořádali dvě dílny, v Německu a v pražském Studiu ALTA.
10.-14. února / Dílna Wrestling with language, TU Dortmund, Německo, 16 účastníků
Tato první verze Babylonské laboratoře vznikla ve spolupráci s psycholingvistkou prof. Barbarou
Mertins a s výtvarnou umělkyní Aino. Dílny se účastnili zejména studenti technické univerzity
v Dortmundu a spolupracovníci profesorky Mertins z psycholingvistické EEG laboratoře.
Dynamika skupiny byla díky zájmu účastníků o téma mnohojazyčnosti a jeho konfrontace
s abstraktním pohybem a výtvarným uměním velmi silná. Na závěr laboratoře Miriam Jacobs
a Gerhard Schick natočili krátký dokumentární film ve formátu 360°, který je k dispozici on-line
na: https://www.youtube.com/watch?v=sT6StQpEw7E&feature=youtu.be .
3.- 6. října / Dílna Blurrylingualism: Jazyky v pohybu, Studio ALTA, Praha, 5 účastníků
Laboratoř proběhla v rámci programu „Myslet Tancem“ ve Studiu ALTA v Invalidovně.
Součástí programu byly on-line workshopy ruské výtvarné umělkyně Aino, žijící v Německu
a polského tanečníka Bartosze Ostrowského. Celou dílnu organizovali a vedli naživo Florent
Golfier a Laura Brechmann.
Dále workshopy doprovázela přednáška prof. Barbary Mertins (TU Dortmund a Univerzita Karlova,
Praha) v němčině a češtině na téma „Vícejazyčnost a Code-Switching“.
Přednáška proběhla on-line, kvůli tehdy zvyšujícímu se počtu nakažených koronavirem.

4. 2. Obývací pokoj
tYhle / Lukáš Karásek

V rámci zkoušení inscenace Obývací pokoj vymyslel Lukáš Karásek rozcvičku, při které používá
nábytek, tedy rekvizity z inscenace, jako tělocvičné předměty. Tento koncept pak přetavil do dílny,
kterou jsme nabídli veřejnosti nejdříve v rámci akce na podporu umění používané serverem
GoOut: NĚCO. Dílny se zúčastnil pouze jediný účastník, jelikož se konala těsně před začátkem
podzimních vládních opatřeních.
Poté byl tento koncept použit během on-line lekce současného tance divadla PONEC, které
členové spolku několikrát za rok vedou a kterou Lukáš vedl koncem listopadu.
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4. 3. Move your prdelník!

tYhle / Florent Golfier & Lukáš Karásek
14. - 16. prosince / On-line z prostoru Konferenčního sálu brněnského CEDu a následně venku
na Petrově, 3 účastníci
Poslední týden před vánočními svátky jsme uspořádali pohybovou dílnu zaměřenou na práci
s těžištěm, na sebe-překvapení se a na pohybovou improvizaci. Cíl dílny byl naučit se naslouchat
svému tělu a jeho potřebám, být hravý s hudbou a pracovat s tzv. „tělesnou představivostí”.
Důraz byl kladen na vnímání svého těla, skupiny a autorskou tvorbu.

4. 4. Lekce v PONCI

tYhle / Florent Golfier & Lukáš Karásek & Marie Gourdain

Členové spolku tYhle v rámci spolupráci s divadlem PONEC vedli také pohybové lekce
pro veřejnost v termínech:
5. února / Florent Golfier & Lukáš Karásek. Inspirováno projektem Výš.
10. května / Marie Gourdain. Inspirováno projektem LEGOrytmus.
11. listopadu / Florent Golfier. Inspirováno projektem Zápas s jazykem.
18. listopadu / Lukáš Karásek. Inspirováno projektem Obývací Pokoj.
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5. Projekty ve výzkumné fázi
5. 1. An anonymous
tYhle / Florent Golfier

foto: Ondřej Holba / Brněnské ulice

6.května, úkázka práce, studio ALTA
První ukázka práce projektu An anonymous proběhla pro spolupracovníky Studia ALTA
dne 6. května. Ukázka se uskutečnila dvakrát v areálu historické budovy Invalidovny a jeho okolí.
Byla to jedinečná příležitost reflektovat dojmy diváků a sdílet poprvé proces tvorby od jeho vzniku
v ulicích Brna a Prahy přes rezidenci „Choreografing the city“ v dánské Kodani. Ukázku vidělo
přibližně 20 lidí.
30.11 – 11.12 Zkoušení v Brně
Projekt An anonymous se dále posunul v rámci zkoušení v ulicích města Brna, kde se
Florent Golfier a Ondřej Holba zamýšleli nad vizuální stránkou a způsobem komunikace
s kolemjdoucími. Mapovali spolu místa - odpadkové koše - v centru Brna, která by pro tento
projekt byla zajímavá. Z výzkumu vzešla první mapa, kterou budou sledovat kroky projektu
An Anonymous - Atlas v příštím roce.

foto: Ondřej Holba / Brněnské ulice
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6. Profesionalizace spolku
Spolek tYhle se za dobu svojí existence stává stále více etablovaným jak na naší domácí scéně,
tak i na scéně zahraniční. Navázal partnerství a úzkou spolupráci s významnými kulturními centry
jako jsou např. Studio ALTA, PONEC - divadlo pro tanec, Cirqueon, Cooltour Ostrava,
Divadlo na cucky / DW7 Olomouc, Johan centrum Plzeň, BuranTeatr Brno, Terén - Centrum
experimentálního divadla v Brně, Kredance České Budějovice, proniká také do Stanice v Žilině
a do Záhrady v Banské Bystrici.
Inscenace spolku jsou také vybírány na české i zahraničí prestižní festivaly Malá Inventura, Česká
taneční platforma, Festival divadelní Flora v Olomouci nebo Nu Dance Fest v Bratislavě.
V průběhu roku 2019 díky přípravě projektu Zápas s jazykem navázal spolek tYhle kontakt
s rezidenčním prostorem Schloss Bröllin v Německu. Nově připravovaný projekt Seismic byl
rovněž vybraný na rezidenční pobyt v Schloss Bröllin, který proběhne během roku 2021.
Během roku 2019 spolek vícekrát spolupracoval s divadlem LOFFT-DAS THEATER v německém
Lipsku, které v roce 2020 nominovalo choreografku Marii Gourdain na mezinárodni stipendium
pro současné umělkyně: Caroline Neuber Stipendium. Marie Gourdain stipendium vyhrála.
Díky podpoře z veřejných zdrojů si spolek od roku 2020 může dovolit spolupráci v rozsahu
částečného úvazku s produkční, která se kontinuálně věnuje komunikaci s partnery,
spolupracujícími externími umělci a pomáhá s produkční přípravou jednotlivých představení.
Na nově vznikajících projektech produkčně spolupracují další externí spolupracovníci.
Členové spolku Lukáš Karásek, Florent Golfier, Marie Gourdain a Zuzana Režná spolu
s produkčními intenzivně pracovali na tom, aby spolek co nejlépe zvládl současnou situaci
pandemie a nedošlo k narušení kontaktů s partnery a všemi spolupracujícími umělci
a především aby co nejvíce zachoval plán celoroční činnosti.
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7. Aktivity vedle činnosti spolku
7. 1. Ambasadorství
Ambasadorství je projekt nezařazený do činnosti spolku. Je založeno především na pevném
vztahu a spolupráci se Studiem ALTA. Členové spolku tYhle se podílí na dramaturgickém
směřování Studia ALTA a pomáhají vybírat uměleckou programaci, jsou také k dispozici
ke konzultacím během studentských rezidencí a můžou vést ranní tréninky.

7. 2. Ikarus
Marie Gourdain

příprava představení

Projekt Ikarus je realizovaný mimo celoroční činnost spolku. Finančně a produkčně je zajištěn
evropským programem Be SpectACTive a festivaly TANEC PRAHA a Divadelná Nitra.
Spolek tYhle zaštiťuje administrativní chod představení.
Ikarus je taneční inscenace, která vzniká v Nitře a v Praze za účasti profesionálních umělců
i teenagerů z obou zemí. Zabývá se tématem hranic a svobody.
Celý koncept a choreografii představení vytváří Marie Gourdain ve spolupráci s tanečníkem
Jarem Vinařským a hudebníkem Václavem Kalivodou.
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8. Přehled všech akcí za rok 2020
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9. Přehled o nákladech a výnosech
Přehled příjmů
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Rozdělení veřejných dotací
státní správa
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Přehled nákladů
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10. Počet členů spolku a spolupracovníků
!lenové
spolku
4

performe"i,
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technické
profese

produk!ní
profese

11

9

4
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v#roba

lekto"i
4

6
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hudebníci
6

dramaturgie
4

tlumo!níci
1

celkem
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