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Základní údaje a organizační struktura: 
 

Založení spolku bylo schváleno 7. června 2016 Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

65581 (spisová značka). Účelem spolku je umělecká a vzdělávací aktivita. Spolek bude dosahovat 

tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 1. divadlo, tanec, performance 

 2. hudba 

 3. mezinárodní spolupráce 

Sídlo: Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1 Nové město 

IČ: 051 00 313 

Kontakt: performalita@gmail.com, 00420 774340689 

Číslo účtu: 2001009508/2010 vedený u Fio Banka, a.s. 

Název nejvyššího orgánu: Výkonná rada 

Způsob jednání: Prezident zastupuje spolek ve všech věcech. 

Prezident: MgA. Dana Račková, zvolena do své funkce dne 20. dubna 2016 s platností této funkce od 

7. června 2016 

Web: www.facebook.com/performalita/  

 

 

Popis organizace: 

Spolek Performalita je tvořen mezinárodní skupinou divadelních a pedagogických 
profesionálů. Své kořeny čerpá z odlišných kulturních kontextů a bohatých zkušeností z prostředí 
profesionálního divadla, produkce a organizace festivalů. Samotní členové v sobě spojují různé 
estetické pohledy, což vede tvůrce k neustálému hledání nových výrazových prostředků. Performalita 
jako abnormalita v performativním umění odráží snahu tvůrců obohacovat již zavedené formy 
alternativního, performativního, autorského a dětského divadelního umění a spojovat je 
inovativním způsobem. 

Obecný pojem 'kultura' je zde vnímán jako otevřená platforma a setkání s cílem svébytné 
umělecké tvorby schopné inspirovat diváky a vnášet do současného společensko-kulturního prostředí 
nové otázky. 
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Hlavní členové: 

Dana Račková, 1987  

Narodila se na Slovensku, kde na VŠMU 
vystudovala obor Bábkarská réžia a dramaturgia 
v Bratislavě. Po skončení Erasmu v Praze absolvovala na 
pražské DAMU režii alternativního a loutkového divadla. 
V době svých studií se profilovala zejména jako tvůrce 
hudebních (zvukových) projektů, zpívala ve školských 
kapelách a krátce poté založila několik vlastních kapel, z nichž pro ni nejzásadnější je kapela 
MILÁNOSZ – vokální kvintet zpívající zejména ukrajinské, ale i ruské, polské, běloruské a jiné písně. 

Mladá kariéra režisérky skýtá spoustu projektů z nejrůznějších divadelních scén 
i nedivadelních prostor. Jsou to bratislavská Bibiana (Zimná rozprávka), Divadlo DISK (Děviatko), 
Studio Řetízek (4měsíceOsla), Experimentální prostor NoD (Ekvipáž), Divadlo Na zastávke Bratislava 
(Deviatko), Libeňská synagóga (Jak zasadíš, tak prodáš), Bohnická prádelna (scénický koncert kapely 
Korjen), Nová scéna Národního divadla (Cikánská rapsodie), Ponec - Divadlo pro tanec (Lety - 1942) 
atd. 

Krom divadla má za sebou režii audioknihy (Dohady) a rozhlasové hry (Radovanovy 
radovánky). Jako zpěvačka koncertuje v Čechách, na Slovensku, v Belgii a v Polsku. 

Račková se na projektech nepodílí pouze umělecky. Má bohaté zkušenosti s produkcí a 
managementem vlastních i cizích projektů. Několik let byla uměleckou ředitelkou Evropského centra 
romské hudby v Praze (pořádání koncertů, scénických čtení, festivalů, muzikálů, divadelních inscenací 
a.j.). Produkčně vedla mezinárodní divadelní skupinu Farma v jeskyni (projekt Odtržení) a jako hlavní 
koordinátor a manager vedla jeden z projektů Pražského Quadriennale 2015 (projekt Kmeny 
zastřešoval na 500 umělců z třiceti zemí světa). Jako produkční a stage manager pracovala víc jak 5 
let v ROXY/NoD. 

 

Petr Dlouhý, 1991 

Pražský básník, režisér a hudebník. V současné době je 
studentem oboru divadelní věda na filosofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Od středoškolských let se aktivně věnuje psaní poesie pod 
pseudonymem m.p.  

Svá autorská čtení uvádí po celé republice, především 
v undergroundových kruzích. Vydal zatím 7 samizdatových básnických 
sbírek, které si sám vázal a vydával. Postupem času začal hledat poesii i 
mimo literární žánry. Vtěloval, jak svou, tak cizí poesii do sólových 
hudebních vystoupení a divadelních produkcí pod vlastní režií.  

Jedním z komplexních autorských projektů je hudebně-divadelní 
performance Uvnitř (United Islands), kterou později přetvořil a režíroval ve stejnojmenné básnické 
inscenaci (Fringe Festival 2014, Festival Skrz na skrz) a následně uvedl i další ze série hudebně-
divadelních inscenací s názvem Piano Man (Fringe Festival 2015), k níž napsal anglický scénář. V rámci 
cizojazyčného pražského Fringe Festivalu nepracoval pouze jako vystupující interpret, ale i jako 
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aktivní recenzent pro server protisedi.cz. Jako scénárista se podílel na krátkém filmu lotyšsko-
americké produkce Shrines. 

Absolvoval Erasmus ve Varšavě a k Polsku má blízký vztah, stejně tak jako k práci s lidmi 
z jiných kulturních a jazykových prostředí. Pracuje též jako produkční, dramaturg a hlavní 
organizátor divadelně-literární části festivalu Žižkovská Noc, který patří k největším v Praze. 

V současné době se věnuje psaní svého debutového románu, básnické kapele Terapie hlásící 
se k odkazu Psích vojáků a nové inscenaci Echoes from Shadows, která pracuje s osobností a poesií 
amerického básníka Luciena Zella. 

 

Karolina Zajdel, 1986 

Narodila se a vyrůstala v Polsku. Vystudovala 

loutkoherectví na vysoké divadelní škole PWST ve 

Vratislavi. Poté strávila 6 let v angažmá Loutkového 

Divadla Arlekin v Lodži, kde hrála ve 14 inscenacích, na 

dvou se podílela výtvarně a koncepčně, v jednom případě 

režijně. 

Je spoluzakladatelkou nezávislé divadelní 

skupiny Czarownice.com, se kterou vytvořila inscenaci O lepszy świat, Królowa a ve spolupráci z 

Institutem Jerzeho Grotovskeho inscenaci Skazane na ogień. Je členkou lodžské kapely Miejskie 

darcie pierza a pražské Oné, kde se věnuje tradičnímu lidovému zpěvu, písním především 

ukrajinským, ruským a polským. Miejskie darcie pierza podniká koncerty, společné zpívání ve 

veřejném prostoru či performance - například Ziemia. Ve spolupráci se skupinou Grupa off Harnam 

vytvořili tanečně-hudební inscenaci A kiedy ja wyjdę ... Je též spoluzakladatelkou polské 

performativní skupiny Po omacku (Osobowy illustrowany). 

V Praze spolupracuje s divadelní skupinou Spielraum Kollektiv, se kterou se podílela na vzniku 
inscenace Česky rááááj! v Alfredu ve Dvoře, či site specific projektu Proč dál. Věnuje se organizaci, 
produkční činnosti a fundraisingu skupin, ve kterých působí. Byla asistentkou produkce projektu 
mezinárodní divadelní skupiny Farma v jeskyni s názvem Odtržení 

 

Paulina Kinga Dobosz, 1984 

Narodila se na severu Polska, žije a pracuje na půl v 
Praze, na půl ve Varšavě.  Odpromovala jako žurnalistka na 
Katedře sociálních věd na Varšavské Universitě a dále 
studovala divadelní vědu na Divadelní Akademii ve Varšavě. 
Od 2010 roku je studentkou DAMU, obor performerství 
(Divadelní tvorba v netradíčních  prostorech, KALD). 

 Spolupracovala mimo jiné s kolektivem FORMA 
(Slupsk), Stajna Pegaza (Sopot), In Crudo (Witkacy),  
Spielraum Kolektiv  (Proč dál), s Fabrykou Trcziny ve Varšavě.  
Také vytvořila vlastní autorské kusy (instalace – Lázně Divus, reperformance – Festival v Náchodě). 
Nejčastěji se performativně vyjadřuje ve vlastních i cizích performancích, tanečních projektech, 
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vizuálních instalacích, mluveném slovu, textu, rytmu; zaměřuje se na projekty site-specific. Hlavními 
tématy její tvorby jsou transformace vědomí, archetyp, mýtus, rituál, čas a prostor. Ve svých 
performancích relativizuje hranice konvečního vnímání.  Jako herečka hrála v představení  Dookola 
produkované Prague Film ant the Theatre Centre a také v několika krátkých filmech studentů FAMU a 
FAMO. 

Momentálně pracuje v oboru produkce a fundraisingu. Organizuje také divadelní, taneční a 
filmové festivaly. Věnuje se různým divadelním projektům pro děti a dospělé jako herečka a 
performerka. 

 

 

Externí spolupracovníci: 

Přemysl Kypta – foto, video, grafika 

Marek Turošík – fundraising 

Tereza Juricová a Anna Vančurová – grafičky 

Anna Bura – projekty pro děti 

Małgorzata Chodyna – odbornice na polské divadlo 

  



6 
 

 
 
 
 
 

Činnost Performality v roce 2016 
 

 

 

 

Cíle na rok 2016: 

 

Prvních šest měsíců existence organizace se její členové věnovali především tvorbě kvalitního 

zázemí pro existenci spolku a jeho projektů a také podrobnému plánování příštích aktivit. Na první 

schůzi Prezident vytyčil tyto základní cíle: 

1. Utvoření několika konkrétních uměleckých konceptů projektů v místě/městě sídla a 

nejméně jeden mezinárodní projekt – které bude možné realizovat v nejbližších sezónách 

(2017 a 2018) 

2. Tvorba sítě kontaktů, externích spolupracovníků, partnerů tuzemských i zahraničních 

v rámci naplnění cílů organizace a vytyčených projektů. 

3. Vysoká aktivita v oblasti fundraisingu, která umožní realizaci vybraných projektů již 

v roce 2017. 
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1. Identita – reflexe současného polského divadla 
Identita je první částí z cyklu zaměřeného na reflexi současného polského divadla. Cílem cyklu 

je nahlédnutí na polskou kulturu z různých umělecko-kulturních pohledů a přiblížit ji tak nejen 

samostatnou prezentací, ale zároveň i skrze její myšlenkové podhoubí. 

První cyklus je svázán tématem identity. Identita jako proces sebehledání v současném světě. 

Jako snaha porozumět sám sobě skrze porozumění ostatním. Cyklus se skládá z několika částí: 

1. Dialog – projekce, přednáška a diskuse nad ikonickou polskou inscenací (A)pollonia, 

přednášku vede P. Dlouhý a M. Chodyna 

 

2. Drama – překlad současné polského hry M. Pruchniewskeho Tělo moje a její inscenované 

čtení, režie: D. Račková, v hlavní roli K. Zajdel 

 

3. Divadlo – hostování divadelních souborů z Polska 

 

a. Klepsydra (soubor Teatr A Part) 

b. Hranice / Granica (polský Performat ve spolupráci s českou Performalitou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh a výsledek projektu: projekt 

získal podporu klubu Cross Club a 

finanční podporu Polského Institutu 

ve výši 15 000,- Kč. Bude se realizovat 

na jaře 2017. 

 

Spolupracující organizace: Polský 

Institut, Cross Club, Žižkovská Noc, 

Ponec – divadlo pro tanec, Teatr A 

Part (PL), Fundacja Performat (PL), 

antropoložka a teatroložka 

Małgorzata Chodyna 
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2. Ekvipáž 
Produkční příprava obnovení inscenace, kterou Dana Račková před 5 lety otevírala divadelní 

prostor NoD Nudle. Monodrama Ekvipáž s premiérou na jaře 2017 bude v podání nové herečky – 

Karoliny Zajdel z Polska. Také scénář, kterého konflikt v minulé verzi pojednával o problematice 

Slovenek v Čechách, se dramaturgicky přesune na Poláky, které si lidé často pletou s Rusy či Ukrajinci. 

Ekvipáž je ryze ženskou reakcí na hru napsanou současným českým autorem Pavlem 

Cmíralem. Brilantně napsané monodrama o ženě, litující svou nezdařenou kariéru umělkyně 

a vzdávající se teprve začatého plnohodnotného života, je zobrazena přes čtyři páry očí žen – též 

umělkyň, které tu svoji kariéru chtějí vidět jinak. Zdánlivě konvenční a schematický příběh je 

zpracován s humorem a neotřelou formou. Autorky citlivě představují ženský myšlenkový svět bez 

zbytečných rodových klišé. Těžištěm je téma jedince v umění a ženský element je jeho přidanou 

hodnotou. 

Tvůrčí tým:  

Scénář, režie: Dana Račková (SK) 
Hraje: Karolina Zajdel (PL) 
Scénografie: Tereza Sléhová (CZ) 
Hudba: Eliška Svobodová (CZ) 
 

 

 

Inscenace Ekvipáž uváděna v NoD, 

v hlavních rolích s Petrou Majerčíkovou. 

 

 

Průběh a výsledek projektu: projekt zaujal dramaturgickou radu Divadla na půdě v Cross Clubu, 

přičemž domluvený termín premiéry je 10.5.2017. V současné době je projekt přeskušován a 

připravuje se vše potřebné pro jeho znovuuvedení. Vznik projektu podpořila Nadace Život Umělce ve 

výši 10 000 Kč, DAMU a Sléhadesign. 
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3. MláDě 
Partnerství se stálým pražským Divadlem 

pod Palmovkou zastřešuje projekt MláDě = dvanácti-

měsíční cyklus tvůrčích výzev, workshopů, představení 

a performancí. Projekt je zacílených na výchovu k diváctví -

 rozvoj publika (tzv. audience development), pokrytí 

kulturního vyžití dětí a mládeže zejména v Praze 8 a Praze 3, 

jejich umělecké vzdělávání a tvorby příležitostí k aktivní 

participaci v oblasti divadelní, performativní a inscenační 

tvorby pod vedením zkušených pedagogů a divadelních 

profesionálů. S Divadlem pod Palmovkou jsme navázali silné vazby. 

V rámci tohoto projektu vznikli 3 další pod-projekty: 

1. Divadlo tě vidí - netradiční inscenační postup, který 

spojuje mladé výtvarné a spisovatelské talenty s 

divadelními profesionály a vrcholí profesionální(mi) 

divadelní(mi) inscenací(emi) pro děti a mládež v Divadle 

pod Palmovkou.  

 

Projekt Divadlo tě vidí podpořila 

pedagožka a dramaturgyně Sodja Lotker. 

2. Palmovková výstava - V rámci cyklu MláDě bude vyhlášena výtvarná výzva pro děti a z výsledných 

prací bude vytvořena autorská inscenace. Projekt Palmovková výstava je veřejnou prezentací díl 

dětí z této výzvy, realizovaná v městském prostoru Prahy 8. 

 

3. Young Visegrad's ImagiNation – mezinárodní verze projektu 

Divadlo tě vidí pro děti a mládež z Čech, Slovenska, Polska a 

Maďarska.  

V rámci projektu Young Visegrad's ImagiNation jsme 

mimo jiné navázali partnerství s mezinárodním 

domem umění pro děti v bratislavě – Bibianou. 

 

Průběh a výsledek projektu: existence tohoto projektu je závislá od výše obdržených dotací. Výsledky 

budou finální na jaře 2017. Tento projekt zatím obdržel podporu Státního fondu kultury Ministerstva 

kultury ČR ve výši 25 000,- Kč. 

Partnerství s organizacemi v rámci projektu: Divadlo Pod Palmovkou, Bibiana (SK), Fundacija 

Performat (PL), Divadlo Kompánia (HU), umělkyně a pedagožka Anna Bura  
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4. Tři-metrové děti 
Zvukový happening, jehož realizace by měla proběhnout v pražském metru 1. 6. 2017, je 

založen na jednoduchém a svěžím principu – upozornění ve vlacích metra a hlášení stanic jsou 

předabována dětskými hlasy. 

Svět v metru by se díky tomuto projektu na chvíli proměnil ze smutného transportu na dětsky 

veselou cestu s cílem zlepšit náladu převážně dospělých cestujících, směřujících do práce nebo 

podnikajících jinou stereotypní cestu. 

 

 

 

Jedněmi z prvotních inspirací byly i 

fotky Walkera Evanse z prostředí 

newyorkského metra (MANY ARE 

CALLED, 1938) 

 

 

Předešlé zkušenosti členů Performality s performancí v metru pochází ze světového festivalu scénografie 

Pražské Quadriennale 2015. 

 

Průběh a výsledek projektu: v roce 2016-17 ve fázi jednání s Dopravním podnikem Praha. Realizace 

projektu je plánována na rok 2018. 

Partnerství s organizacemi v rámci projektu: DPP, Hl. město Praha 
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5. Minuta na rohu  
Je tříletým projektem, který měl mít působiště v Domě U minuty a v Domě U zlatého rohu. 

Pilotní akcí projektu měla být performance Hotel (říjen 2016), která by otevírala většinu jeho hlavních 

témat, základní dramaturgii v prostoru plánovaných aktivit jako i filozofii a způsob práce hlavních 

představitelů projektu. Projekt Minuta na rohu představoval komplexní nabídku uměleckých a 

organizačních aktivit, které Performalita vytvořila pro radu Magistrátu Hl. města Prahy a její 

nevyužité prostory tzv. Radničních domů 

Průběh a výsledek projektu: poté, co Performalita předložila svůj projekt, byla přizvána na konferenci 

zaštiťovanou tzv. Kreativní Prahou, kde měla možnost prezentovat a přesadit svou vizi využití těchto 

prostor. Výsledky jednání příslušných orgánů měly být vyhlášeny na začátku podzimu r. 2016. Dosud 

jsou výsledky neznámé. 

 

Členové Performality absolvovali několik osobních návštěv nabízených prostor. Projekt byl plánovaný na míru 

konkrétních místvostí. 

 

Prázdné radniční domy zvenku.  Účast na konference v rámci Kreativní Prahy. 

 

Komunikace s třetími subjekty v rámci projektu: DAMU, Hl. město Praha, 4+4 dny v pohybu, pražské 

kapely a umělci - jednotlivci 
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6. Who are you? / Kdo jsi? 
Projektem “Who are you?” se do Performality hlásila polská herečka Karolina Zajdel, přičemž 

stáž měla být podpořena grantem V4.  

„Who are you?“ se zabývá tématem národní identity, problémem intolerance a 

nacionalistickými tendencemi ve střední Evropě. Odrazovým můstkem je úvaha nad tím, co se stane, 

když nacionalista zjistí, že jeho kořeny sahají do zemí, vůči kterým má odpor? Výsledkem těchto úvah 

má být loutkové představení pro mládež a dospělé.  

Idea projektu je reakcí na současnou politickou situaci v Evropě, která má často nesnášenlivé 

tendence, a zároveň vychází z osobní zkušenosti Karoliny, která se narodila a vyrůstala v polském 

městečku, jehož většina obyvatelů pochází z nejrůznějších států Evropy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě tohoto projektu byla Karolina Zajdel přijata za  

plnohodnotného člena Performality. 

 

 

 

Průběh a výsledek projektu: stáž bohužel finanční podporu nezískala a projekt byl prozatím 

z finančních důvodů odložen. 
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Vypracovala: D. Račková & Performalita, leden 2017 


