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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 

Umělecká rezidence: divadlo Cross Attic, Cross Club, Plynární 1096/23, Praha 7 

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: President zastupuje spolek ve všech věcech. 

President: MgA. Dana Račková, zvolena do své funkce dne 20. dubna 2016 

s platností této funkce od 7. června 2016 

Web, Facebook: www.performalita.com, www.facebook.com/performalita  

 

Popis organizace 

Spolek Performalita je tvořen mezinárodní skupinou divadelních 
profesionálů, který vznikl tzv. per formalita (kvůli formalitám). 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.  

http://www.performalita.com/
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Hlavní členové 
 
 
 
 
VEDENÍ: Dana Račková, President  

Petr Dlouhý, Šéfdramaturg 

Karolina Zajdel, Tajemnice 

 

ČLENOVÉ: Paulina Kinga Dobosz 

Mirek Buddha Fokt 

 

Externí spolupracovníci: 

Marek Turošík – fundraising 

Marek Dzurak, Nenad Živanović, Hrvoje Vogrinc, Michael Fiala – foto 
Michal Hōr Horáček – foto, video 
Přemysl Kypta – foto, grafika 
Barbora Klimszová, Marcin Trzpiot, Tereza Juricová a Anna Vančurová – grafika 
Vojtěch Žák – grafika, video, nová média 
Ania Dobrowodzka, Vojtěch Vančura – video 
Adam Bláha, Milan Mikšíček alias Vanamond – hudba a zvuk 
Joanna Baranowska, Tomáš Valek , Karolina Brzęk, Witek Kowaliszyn, Filip 
Werl, Jaroslava Richterová, Kryštof Čeřovský, Edita Valášková, Adam Mensdorff-
Pouilly, Adam Krátký, Filip Šebšajevič – herci 
Kristýna Kužvartová, Michal Nachtigal, Štěpánka Večerová – výroba a dílny 

Małgorzata Chodyna – odbornice na polské divadlo 
Jana Altmannová – hlasová pedagožka 
 

 
Spolupracující instituce: 

CZ - Cross Attic, Cross Club – poskytování prostor, technického a produkčního 

zázemí, pomoc s propagací 

SK – BIBIANA (Medzinárodný dom umenia pre deti) – partner v rámci projektu 

Young Visegrad ImagiNation 

PL – Fundacja PERFORMAT - partner v rámci projektu Young Visegrad 

ImagiNation 

HU – KOMPÁNIA Színházi Társulat - partner v rámci projektu Young Visegrad 

ImagiNation 

 

 

 

 

 

Dále jsme spolupracovali se: ZŠ Palmovka, DDM Spirála Praha 8, Divadlo V. 

kolona Bohnice  
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Finanční zpráva, statistika návštěvnosti 

 
FINANČNÍ PODPORA subjektů adresovaná projektům 

Performality v roce 2017 (zaokrouhleno na tisíce): 

Název grantu/ 
instituce 

projekt Částka v Kč 
(obdržená) 

V roce 2017 
utraceno 

Státní fond 
kultury MK ČR 

Divadlo tě vidí! 25 000 25 000 

Praha 8 Divadlo tě vidí! 22 000 22 000 

Nadace Život 
umělce 

Tělo moje 10 000 10 000 

Mezinárodní 
visegrádský fond 

Young Visegrad 
ImagiNation 
(2017-2018) 

566 000 140 000 

CELKEM 3 projekty 623 000 200 000 

 

STATISTIKA aktivit / návštěvnosti 

Název projektu Identita Tělo 

moje 

Za co 

tady 
sedím?! 

Divadlo 

tě vidí! 

Young 

Visegrad 
ImagiNation 

Time 

Capsules 

CELKEM 

Počet repríz 
/výstav 
/workshopů 
/aktivit 

Repríz:3 
Dalších 
akcí: 2 

5 1 6 Repríz: 4 
Výstav: 1 

Představení: 
4 

 
26 

Návštěvnost 150 150 5 000 181 107 + 300 40 5 989 
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Činnost Performality v roce 2017 
 

 

 

Činnost skupiny v roce 2017 navázala na cíle z předešlého roku (tvorba 

konceptů realizace-schopných projektů, sítě kontaktů a aktivní fundraising) a 

posunula tyto cíle směrem k praktické realizaci.  

Dále skupina posílila své PR (web, sociální média, interviewy a články v 

médiích). V těchto aktivitách je nutno pokračovat i v dalších sezónách v co 

největší míře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 díky finanční podpoře nejen českých ale zejména 

zahraničních subjektů realizovala Performalita několik performalitvních 

projektů (viz. str. 7-15). 
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1. Identita – Reflexe současného polského 

divadla 
 

Projekt Reflexe současného polského divadla iniciovala Performalita ve 

snaze uchopit některé ze současných podob polského divadla a v delším časovém 

úseku od konce února do poloviny dubna 2017 je představit českému publiku v 

různých formách. Projekt měl základní tři pilíře Dialog, Divadlo a Drama. 

Dramaturgickým spojením těchto pilířům a zároveň zastřešující název se stalo 

téma Identity.  

26.2. V rámci Dialogu se divákům představilo jedno ze stěžejních inscenací 

(A)pollonia Krzysztofa Warlikowského. Petr Dlouhý společně s externí 

spolupracovnicí Performality Małgorzatou Chodynou vedl dialog nad ukázkami z 

inscenace, nad její problematikou a jejími přesahy.  

 

  

 

 

 

 

 

25.3. Divadlo zastřešovalo hostování známého polského tanečního souboru 

Teatr A Part v pražském Ponci - Divadle pro tanec a pražskou premiéru výstupu z 

rezidentního programu ve Świdnici Granica / Hranice.  

 

 

 

 

 

projekt Granica/ Hranice 

 

12.4. Poslední kategorii Drama naplnil předklad dosud nepřeloženého 

textu polského dramatika Marka Pruchniewského s názvem Tělo moje a jeho 

uvedení ve formě inscenovaného scénického čtení. (více o projektu viz. str. 9)  

Podobný formát se plánuje i na rok 2018, tematicky se bude věnovat 

divadelní reflexy témat jakými jsou národ, vlastenectví, patriotství.  
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Výstupy z médií: 

http://www.protisedi.cz/article/dnes-zacina-prvni-cyklus-zamereny-na-

reflexy-soucasneho-polskeho-divadla-s-nazvem-identita 

http://www.divadelni-noviny.cz/marcin-herich-nahota-je-cista-forma-

humanismu 

 

Plakát: Anna Vančurová 

 

Poděkování: Poděkování patří především Polskému institutu za pomoc při 

vymýšlení projektu a za finanční podporu a Małgorzatě Chodyně za výraznou 

dramaturgickou pomoc v rámci celého projektu, za spolupráci na realizaci 

promítání (A)pollonie a v rámci celého projektu Granica / Hranice. Pražskému 

Cross Clubu za poskytnutí prostor a finanční podpoře. Festivalu Žižkovská Noc 

zastřešující představení Teatru A Part.  

http://www.protisedi.cz/article/dnes-zacina-prvni-cyklus-zamereny-na-reflexy-soucasneho-polskeho-divadla-s-nazvem-identita
http://www.protisedi.cz/article/dnes-zacina-prvni-cyklus-zamereny-na-reflexy-soucasneho-polskeho-divadla-s-nazvem-identita
http://www.divadelni-noviny.cz/marcin-herich-nahota-je-cista-forma-humanismu
http://www.divadelni-noviny.cz/marcin-herich-nahota-je-cista-forma-humanismu
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2. Tělo moje 
 

Inscenované scénické čtení / literární divadlo současné divadelní hry 

Marka Pruchniewského Tělo moje je prvním překladem této hry do češtiny a 

zároveň jejím prvním uvedením v  Čechách. Vzniká v  rámci cyklu přednášek a 

divadelních představení nazvaném Identita – Reflexe současného polského 

divadla. 

 

 

 

 

 

Inscenační tým: 

překlad, dramaturgie: m.p. 

režie: Dana Račková (SK) 

hrají: Karolina Zajdel (PL), Kryštof Čeřovský, Jaroslava Richterová, Edita 

Valášková, Adam Mensdorff-Pouilly 

zvuk: Adam Bláha,  Paulina Dobosz (PL), Dana Račková 

foto, grafika: Přemysl Kypta,  Marek Dzurak (SK), Hrvoje Vogrinć (HR) 

světlo: m.p. 

poděkování: Małgorzata Chodyna (PL) 

 

Uvedení projektu v Praze: 

první premiéra 24. 3. 2017 Multikulturní centrum Atrium Žižkov (v rámci 

festivalu Žižkovská Noc) 

druhá premiéra: 12. 4. 2017 Cross Attic, Cross Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. premiéra v Atriu, Žižkov   2. premiéra v Cross Attic, Cross Club 

 

 

http://www.atriumzizkov.cz/
https://www.facebook.com/events/1722025528115681/
http://www.crossattic.com/
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Z reakcí diváků: 

D. Volfová:  
"Dnes cvakly dveře, otevírám, cítím zas tu vděčnost, že mám kde bydlet a plus něco k 

tomu navíc. Jsem vděčná, že mám tělo. Že jsem zhmotněná tady v realitě. Tělo je téma. 

Tělo moje. 

Tělo moje byl název divadelní hry, ze které jsem právě přišla. Na půdě Cross Clubu v 

Holešovicích dnes proběhlo čtení scénáře. Mladá polská herečka předvedla (z mého 

pohledu) výkon hodný Thalie. Příběh ženy, které náhle přestane fungovat tělo. Ale ona 

žije. Uvnitř. Ale nemůže se nijak projevit. Ani mrknutím oka. Okolo ní se rozehrává 

drama. A v ní též. Hodinové drama mělo na mne velký efekt. Tělo moje… 

Před pár měsíci mě upoutalo toto v popisku: 

Tělo moje je příběhem současného člověka v uspěchané společnosti. Co všechno se 

takovému člověku musí stát, aby začal žít? Musí nejdřív umřít? 

„Mám být jako mrtvá, abych žila? Abych přežila?“  

Věděla jsem, že to je drama pro mne. A asi nejen pro mne. 

Mé tělo: In body experience byl první článek, který jsem skoro před dvěma lety napsala 

pro časopis Jóga dnes. Na pláži na Krétě jsem skrz písmenka prožívala znovu příběh 

svého těla, bolest, kolaps, vyhoření, ochrnutí rukou, abych ho přepsala do 2 stránek 

čtivého textu. Klikala jsem na tlačítka klávesnice a uvědomovala si, že to byla přesně ta 

činnost, kdy se to stalo… najednou jsem nemohla klikat. Je to už 6 let. A bylo to na 

začátku mé cesty k mému tělu, jeho vnímání a vůbec chuti ho vnímat. Protože snazší je 

necítit, nevnímat, jet jak stroj. Tělo je neuvěřitelná mašinérie. Stroj, který funguje 

vlastně zázrakem. Biochemie našeho těla je neuvěřitelná věc. Opravdu zázrak, kolik 

dějů neustále probíhá, abychom mohli žít. Je to opravdu ZÁZRAK, který ale bereme za 

samozřejmost, dokud se něco „nerozbije“. S hrdinkou příběhu, která mi v jednu chvíli 

ležela na nohou, křičela, plakala, až jsem nevěděla jak se vlastně tvářit, žiju na tu 

hodinu její příběh. Byla dobrá. Vtáhla nás do děje. A mé tělo. Škubaly mi ruce, bolel 

mne podbřišek, mé tělo mluvilo. Komunikovalo. Bylo to drama, jak má být. Jedu domů, 

žaludek na vodě. Mám tělo, které chodí, může si dát pizzu, kterou si kupuju na IPaku 

než naskočím do tramvaje, umí odemknout dveře. Byly časy, kdy jsem některé z těchhle 

činností musela dělat lokty nebo nohama. Když se proberu a opravdu vědomě 

používám zas svoje ruce, je to k neuvěření. 

Tělo moje. 

Děkuji, že tě mám." 

 

M. Mokoš (moderátor Českého rozhlasu Radiožurnál): 
„Inscenační forma podobná rozhlasu.“ 

 

Z. Chovancová (psycholog): 

„Blahopřeji k inscenaci, líbila se mi po všech stránkách!!!!! A jen si přeji, abych mohla 

vidět více Vašich inscenací.“ 

 

Anonym (lékař): 
„Zahráli jste nehmotné. To jsem v životě neviděl.“  
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3. Za co tady sedím?! 

Objektová instalace ve veřejném 

prostoru nazvaná „Za co tady sedím?!“ 

inspirovaná kontrastem volnosti plyšových 

zvířátek s nesvobodou živých tvorů a naopak. 

Minimalistické obrazy umístěné na trase 

městské hromadné dopravy cestou do zoo svou 

roztomilostí a naivitou, stejně tak jako 

smutkem a dojemností, vyzývají k parodickým 

úvahám nad moderním pojímáním pojmu 

svobody vůči živým i neživým tvorům, 

k humoru i k nepochopení.  

Cesta do zoo lidského soucitu i 

předsudků.  

Premiéra této instalace v prostoru okolí 

metra Nádraží Holešovice (Praha) otevřela dne 

3.5.2017 festival Performance Crossings vol. 0. 

Výstava je plně přenosná a je k dispozici 

případným dalším akcím. 

Námět: Dana Račková, Přemysl Kypta 

Realizace: Dana Račková, Karolina 

Zajdel 

Foto: Nenad Živanović, Dana Račková 

 

Návštěvnost: 

Instalace stála na svém stanovišti 5:30-

16:00 (10,5 hod). Odhadujeme, že za tu dobu ji 

vidělo zhruba 5 000 kolemjdoucích lidí. 

Sledovanost na FB: dohromady 8 

příspěvků mělo 900 zhlédnutí (průměrně 82 

zhlédnutí denně) 
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4. Divadlo tě vidí! 

Divadelně-pedagogický workshop pro děti, ve 

kterém účastníci vytváří výtvarná umělecká díla 

(obrázky, loutky, kulisy, objekty apod.) i texty 

(krátké divadelní scénáře, repliky svých postav, 

povídky) na určitá témata. Pod vedením zkušených 

herců, režisérů nebo výtvarných umělců se společně 

vymyslí krátká  divadelní inscenace pro rodiče, 

přičemž se děti poprvé učí základní principy 

jevištního vystupování, různých animací a jiných 

divadelních principů hravou formou. Práce je vždy 

přizpůsobována věku, dovednostem a zájmu dětí.  

V rámci práce s dětmi je i pohybová práce – 

jednoduchá jóga (tzv. herecká rozcvička), 

přizpůsobovaná věku a fyzickým možnostem dětí. 

 

Workshopy se těšily velké oblibě jak ze strany 

rodičů, tak ze strany dětí. Díky skupinkám o nízkém 

počtu dětí jsme si mohli vždy dovolit vysoce 

individuální přístup k práci s nimi. 

 

Počet workshopů: 6 

Zúčastněných (zejména dětí): 181 

  

 

Série workshopů a vysoký zájem dětí nás motivoval 

k vytvoření rozsáhlejšího projektu na mezinárodní 

úrovní – Young Visegrad ImagiNation (viz. str. 13). 

  



13 
 

5. Young Visegrad ImagiNation 

Deseti měsíční projekt navazující a rozšiřující českou verzi Divadlo tě vidí! 

je mezinárodním, několika dílným projektem probíhajícím ve všech čtyřech 

zemích visegrádského prostoru od konce srpna 2017. Partnery projektu jsou 

slovenská BIBIANA, český Cross Attic, maďarské Studio KOMPÁNIA a polská 

Fundacja PERFORMAT. 

Skládá se ze 7 fází, z nichž v roce 2017 se udály: 

1. výtvarná výzva pro děti 4-12 let na téma „Představ si návštěvníka ze 

vzdáleného světa!“ – proběhla ve všech 4 zemích, přičemž dorazilo více 

jak 200 výtvarných počinů. Všechna díla jsou k vidění na e-galerii:  

http://www.performalita.com/e-gallery-imagine-a-visitor-from-a-

remote-world.html 

 

2. loutková interaktivní inscenace pro děti Mise: DOMOV vzniklá na 

základě výtvarných podnětů dětí měla pražskou premiéru 5.11.2017 

 

 

 

 

 

 

3. vernisáž a výstava nejzajímavějších prací dětí nazvaná „Představ si 

návštěvníka ze vzdáleného světa!“  

 

 

 

 

 

 

V roce 2018 to budou fáze: 

4. textová výzva pro mládež ve věku 13-18 let na téma „Nedorozumění.“  

5. anonymně interaktivní inscenace pro mladého diváka vzniklá z 

podnětů textové výzvy 

6. výjezd po regionech V4, z kterých pocházela díla dětí a mládeže 

7. elektronická kniha kombinující práce dětí (obrázků) s texty mládeže 

http://www.performalita.com/e-gallery-imagine-a-visitor-from-a-remote-world.html
http://www.performalita.com/e-gallery-imagine-a-visitor-from-a-remote-world.html
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Návštěvnost:  

komorní inscenace Mise: DOMOV (4 představení, max. kapacita 4 x 30): 107 

vernisáž: 50 

výstava: 250  

 

Poděkování: Projekt získal finanční podporu ve výši 100% požadované 

částky od Mezinárodního visegrádského fondu. Děkujeme! 

 

Více informací o inscenaci Mise: DOMOV 

Není planeta jako planeta. Nejde ani o to, že na jedné jsou hory a druhá je 

úplně placatá. Že na jedné je spousta barev a jiná je zas černobílá. Záleží na tom, 

která je domovem. Záleží na přátelství a porozumění. Ale co když je náš domov v 

ohrožení?  

Uskutečňuje se tajná schůze. Ze vzdálených souhvězdí sousední galaxie se k Zemi 

blíží neidentifikovatelné těleso. Vážíme si dostatečně našeho domova? Jaký to 

musí být pocit, ztratit domov? 

Interaktivní loutková inscenace pro děti do 10 let zabývající se tématy 

uprchlictví, domova a hodnoty lidského života. 

Tvůrčí tým inscenace: 

Autor:  kolektiv dětí a umělců ze zemí V4 

Režie:  Dana Račková 

Dramaturgie:  m.p. 

Hrají:  Karolina Zajdel, Adam Krátký / Filip Šebšajevič, Paulina Dobosz 

Scéna, loutky: Markéta Stará, Kristýna Kužvartová, Štěpánka Večerová, Michal Nachtigal  a kol. 

Video efekty:  Vojtěch Žák 

Hudba:  Vanamond 

Světlo, zvuk:   m.p., Mirek Buddha, Dana Račková 

 

 

Grafika:  Anna Vančurová, Tereza Juricová 

Speciální poděkování: Michael Fiala, Nenad Živanović, Starý&Starý s.r.o., Přemysl Kypta, Jan 

Plutnar, Alica Račková, Miroslav Dudič, Zbyněk Janoušek, Miroslav Hájek, Barbora Kohoutová 

 

 

Premiéra: 5.11.2017 

Cross Attic, Cross Club Praha 
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6.  Time Capsule 

Projekt iniciovaný kulturním inkubátorem Curie City ve Varšavě, který se 

zaměřuje na novou dramaturgii. Součástí projektu je nezávislý kolektiv více než 

30 spisovatelů, dramaturgů, scénáristů z 15 světových zemí. Na základě 

otevřených výzev vznikají krátké, pěti minutové texty, které jsou následně 

inscenovány ve formátu MicroTheatre (omezený čas na zkoušení, maximálně 2 

herci, režisér, hudebník). Cílem je představit nové texty stejně jako hledat 

nejfunkčnější a nejjednodušší inscenační model – scénickou metaforu.  

V květnu 2017 se Time Capsule poprvé uskutečnila v Praze. Inscenovány 

byly texty autorů z USA, Polska a Lotyšska.  

Texty: Rachel Jendrzejewski, Przemysław Pilarski, Markéta Bidlasová, 

Michal Szymaniak 

Režie: Dana Račková, Adam Pospíšil 

Hráli: Nicole. J. Adelman, Alex Geer 

Kurátoři: Petr Dlouhý, Joanna Klass 

Partneři: Instytut Adama Mickiewicza, Nadace Život umělce 

Produkce: Cross Attic, Performalita 

 

Záznam:  

1/2 www.facebook.com/CrossAttic/videos/1947490258866525/ 

2/2 www.facebook.com/CrossAttic/videos/1947490318866519/ 

 

Návštěvnost: 40  

Speciální hosté: autoři Przemysław Pilarski, Michal Szymaniak 
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Vypracovali: D. Račková & Performalita, 2018  
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