VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
Srdcem zapsaný spolek, z. s.

O spolku
„Kultura. Komunita. Komunikace.“
Srdcem zapsaný spolek, z. s. vznikl v roce 2018 jako nezávislá umělecká platforma pro
kulturní činnost, uměleckou tvorbu a související vzdělávací aktivity. Cílem Spolku je
organizace veřejně prospěšných kulturně-komunitních aktivit, které reagují na současné
společenské otázky a potřeby. Důležitým zaměřením spolku je také podněcování
mezioborové spolupráce a komunikace přispívajících k posilování otevřenosti a rozvoje
občanské společnosti. Zkoumání mezioborové spolupráce, ve které kulturně-komunitní
aktivita či umělecké dílo hrají roli mediátora, je pro spolek možností, jak sdílet zkušenost, a
jak vzdělávat a rozvíjet společnost. Členky spolku vnímají umělecké dílo jako prostředek k
navazování hlubšího vztahu s divákem. Nechápou diváka a jeho přítomnost jako pasivní
konzumní složku tvorby, nýbrž jako důležitou a rovnocennou součást díla.

2021
Duet …Or to Be byl v roce 2021 uveden v novém prostoru Studia ALTA v Západním křídle
karlínské Invalidovny v Praze 8. Byly zde úspěšně realizovány 4 reprízy, z toho jedna formou
streamu za podpory Studia Alta a jejich partnera spolku Ufftenživot, kteří technicky
zajištovali přenos. Během léta byly dokončeny také tvůrčí přípravy na natáčení video dance
filmu (videoinstalace) vznikající na základě této inscenace (…Or to Be). Režije se ujala
zkušená umělkyně Stéphanie N´Duhirahe. Koncem září 2021 proběhlo samotné natáčení
filmu. Vernisáž videoinstalace se úspšně uskutečnila ve Studiu ALTA v polovině prosince
2021.
Sólo LeŤ se hrálo tento rok pouze jednou, a to v červnu v Plzni v rámci mezinárodního
festivalu Tanec Praha v regionech.
Členka Markéta Stránská se v září a říjnu 2021 v rámci své autorské tvorby účastnila vedení
choreografického výzkumu ve spolupráci s Forward Dance Company v Lipsku v Německu.
Jedná se o profesionální inkluzivní taneční soubor spolupracující s LOFFT – DAS THEATER.
Závěrečná prezentace výzkumu pod názvem Einblicke/ Insights proběhla na začátku
listopadu na renomovaném tanečně divadelním mezinárodním festivalu Euroscene.
Na podzim 2021 pak Markéta Stránská zahájila své taneční angažmá u etablovaného
profesionálního inkluzivního souboru Candoco Dance Company v Londýně.
(Členka Andrea Švandová je t.č. na mateřské dovolené. A členka Tereza Ondrová se věnuje
autorské tvorbě v rámci dalších uměleckých platforem. )

Leden - duben

Přípravy k filmu …Or to Be s režisérkou Stéphanie N´Duhirahe

květen

Dvě reprízy inscenace …Or to Be ve Studio Alta v Karlinské
Invalidovně. Z toho jedna repríza proběhla pro zvané hosty naplněna
v rámci dodržení aktuálních pravidel v souvislosti s pandemii COVID19. Druhá byla formou živého přenosu prezentovaná on-line.

červen

Uvedeni Sóla LeŤ v rámci “Tanec Praha v Regionech” v Plzni

červenec – srpen

Dokončovaní příprav k filmu/videoinstalaci se Stéphanie N´Duhirahe

září

Dvě reprízy duetu …Or to Be ve Studio ALTA
Natáčení filmu/ videoinstalace v západním křídle karlinské Invalidovny

září - říjen

Vedeni choreografického výzkumu ve spolupráci s Forward Dance
Company v Lipsku v Německu.

Listopad

prosinec

Prezentace výzkumu pod názvem Einblicke/ Insights na mezinárodním
festivalu Euroscene.
Zahájena spolupráce se souborem Candoco Dance Company v
Londýně.
Vernisáž videoinstalace (filmu) … or to Be režisérky Stéphanie
N´Duhirahe ve Studiu ALTA.

O projektu …Or to Be
1) Taneční představení 2021
námět, choreografie, interpretace: Markéta Stránská a Jean Gaudin
scénografie: Jean Gaudin, Zuzana Režná
kostýmy: Tereza Vašíčková, návrhy Monika Urbášková
světelný design: Zuzana Režná
hudba: Matěj Kotouček
produkce: Srdcem zapsaný spolek, z. s., Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, ALT@RT
z.ú.
grafika: Tomáš Bárta
podporovatelé projektu: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA a ALT@RT z.ú.; MK ČR,
MČ P7, MHMP
zvláštní poděkování: Nathalie Pubellier a WD Lux, Ufftenživot
…Or to Be přivádí na scénu dva lidi chycené v trojúhelníku prázdnoty, obav
a opuštěnosti. Je karikaturou míjení, naléhavou výpovědí o neschopnosti vystoupit ze
zažitého stereotypu, o neschopnosti polevit v hysterii a aspoň trochu se k sobě přiblížit.
Duet české performerky Markéty Stránské a francouzského tanečníka a choreografa Jeana
Gaudina tvoří v důsledku dvě „sóla“, dvě postavy, které o sobě nevědí a které spojuje
dohromady až divák, který je vidí společně. Publikum se stává svědkem tohoto ne-setkání a
může si představovat, co by se odehrálo, kdyby se postavy uviděly. Inscenace je svébytným
až komickým pojetím tísnivé prázdnoty, kterou současný svět zažívá za hutného doprovodu
neustálé komunikace a nekonečného vršení zážitků.
Představení pracuje s pojmem prázdnoty a s ambivalentními pocity, které zažíváme uvnitř
i okolo sebe, když se cítíme opuštěni či nedostatečně vytíženi. Tvůrci nabízí dva úhly
pohledu, dva odlišné charaktery, které hledají vlastní cestu, jak se s neodbytným prostorem
vyrovnat. Zda ho nutkavě zaplňovat vším, co je k dispozici, nebo ho přijmout a ocenit jako
neoddělitelnou součást každého okamžiku.
V rámci projektu je kladen rovnoměrný důraz na kvalitu uměleckého zpracování v rovině
scénické, výtvarné i hudební. Všechny složky plně podporují původní téma a myšlenku
inscenace, kterou je prostor. Nejen v choreografii, ale i v hudbě a světelném designu je divák
neustále překvapován, udržován v napětí a umisťován do nečekaných časoprostorových
kontextů.

...Or to Be je přirozeným pokračováním předchozí spolupráce obou tvůrců, kteří již dříve
zjistili, že mají mnoho společného – přístup k tvůrčímu procesu, společné vnímání prostoru
jako inspirativního a rovnocenného tanečního partnera i smysl pro humor, touhu pracovat v
jiném než tradičním divadelním prostoru a překračovat hranice konvencí.
Princip přenositelnosti a adaptace inscenace do nových prostorových dispozic byl zachován i
v roce 2021. V rámci Studia ALTA byl projekt uveden v dalším, novém prostoru karlínské
Invalidovny. Nová adaptace vyžadovala další rozvoj a prohloubení struktury pro světelný
design a stejně tak zpracování zvuku.
„Jako jedni z mála jste pracovali s prostorem na základě záměru vaše projektu, nikoliv proto,
jak efektně vypadá. Skutečně jste se zaměřili na potenciál místa a architektury prostoru a
zpracovali jej skrze vaše téma.“ citace Lucia Kašiarová, Studio ALTA

2) Taneční film – Videoinstalace
režie: Stéphanie N´Duhirahe
námět, choreografie, interpretace: Markéta Stránská a Jean Gaudin
scénografie: tvůrčí tým
světelný design: Zuzana Režná
hudba: Matěj Kotouček
produkce: Srdcem zapsaný spolek, z. s., Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, ALT@RT
z.ú.
grafika: Zdeňka Kosková
podporovatelé projektu: MK ČR, MČ P7, MHMP
Inspirací pro vznik tanečního filmu na základě nové inscenace … Or to Be byla adaptace
inscenace do nových prostor Studia ALTA v západním křídle karlínské Invalidovny. Jedná se o
prostory, které silně rezonují nejen s hlavními tématy samotné inscenace, ale i s chápáním a
netradičním pojetím prostoru při její tvorbě. Nemluvě o jedinečné fotogeničnosti této
historické budovy.
Filmová varianta obohacuje původní inscenaci o třetí charakter. Způsob zpracování a pojetí
inscenace jako video instalace vnáší skrz kameru do duetu další postavu, a pro diváka se tak
rozehrává „tanec“ v nových souvislostech. Právě skrze tuto novou postavu divák propojuje
všechny tři charaktery, které se ve společném prostoru nevidí. Film je svébytným až
komickým pojetím tísnivé prázdnoty, kterou současný svět zažívá za hutného doprovodu
neustálé komunikace a nekonečného vršení zážitků.
Inscenace i film pracují s pojmem prázdnoty a s ambivalentními pocity, které zažíváme
uvnitř i okolo sebe, když se cítíme opuštěni či nedostatečně vytíženi. Tvůrci nabízí tři úhly
pohledu, tři odlišné charaktery, které hledají vlastní cestu, jak se s neodbytným prostorem
vyrovnat. Zda ho nutkavě zaplňovat vším, co je k dispozici, nebo ho přijmout a ocenit jako
neoddělitelnou součást každého okamžiku.
Video instalace provedla návštěvníka čtyřmi místy – chodbou v přízemí, po schodech nahoru
do dvou menších místností, až do hlavního prostoru s projekcí. Režisérka Stéphanie
N´Duhirahe zvolila pro promítání videí „objektů“ stěny mezi oblouky pro jejich specifickou
texturu povrchu, který opět koresponduje s tématem. Divák se ocitl ve středu dění a
paralelně sledoval příběhy postav na dvou místech zároveň.

O projektu LeŤ
Autorské taneční představení.
interpretace, choreografie: Markéta Stránská
hudba: Jan Kratochvíl
světelný design: Zuzana Režná
kostýmy, scéna: Monika Urbášková
poradci tvůrčího procesu: Lucia Kašiarová, Jean Gaudin
produkce: Markéta Stránská / Radmila Krásenská (2019, 2020), Andrea Bártová Švandová
(premiéra, 2018)
poděkování: Karine Ponties, Lukáš Houdek, Sára Arnstein, Alexandra Hennig
grafický design: Tomáš Bárta
koproducent projektu: Studio ALTA
Sólové taneční představení choreografky, performerky a fyzioterapeutky Markéty Stránské
poukazuje na fakt, že každá odlišnost skýtá obohacující možnosti a jedinečné příležitosti.
Tělesné i duševní. Každá překážka je příležitostí a probouzí naši představivost, hravost a
tvořivost.
Námětem pro představení LeŤ byly i následující otázky: Nakolik ovlivní naši fyzickou a
psychickou rovnováhu změna nebo zúžení opěrné báze? Co v nás probouzí přímý kontakt s
nějaký limitem? Jak se stavíme k novým možnostem, k samotnému hledání, objevování a
prozkoumávání neobvyklé, ale možné cesty? Ke změně našich zažitých stereotypů?

Finanční část
Přehled hospodaření organizace

20211
výnosy
provozní dotace
tržby, koprodukce
dary a nadační příspěvky

260 000 Kč
203 000Kč
10 000 Kč

celkem

473 000 Kč

náklady
osobní náklady
nákup služeb
materiál
ostatní náklady

382 548,71Kč
61 236,5 Kč
1 126,79 Kč
38 088 Kč

celkem

483 000 Kč

Přehled dotačních prostředků

2021
Ministerstvo kultury ČR (projekt … Or to Be)
Státní fond kultury (videoinstalace … Or to Be)

1

230 000 Kč
30 000 Kč

Rozdíl mezi výnosy a náklady pro rok 2021 byl 10 000 Kč. Bylo uhrazeno jako vlastní finanční vklad
Spolku.

Srdcem zapsaný spolek v regionech a zahraničí v roce 2021
Srdcem zapsaný spolek uvedl a započal v roce 2021:
1 vernisáž (premiéra) videoinstalace
4 reprízy inscenace … Or to Be v ČR
1 repríza inscenace LeŤ v ČR
2 zahraniční spolupráce (Anglie, Německo)
cca 250 diváků

Srdcem zapsaný spolek v médiích 2021
Činnost Srdcem zapsaného spolku se objevila v médiích v souvislosti s projekty
… Or to Be a s vedením choreografického výzkumu s Forward Dance Company v Lipsku v
Německu.

projekt …Or to Be
21. 5. 2021 / Online stream představení / Studio ALTA, Centrum choreografického rozvoje
SE.S.TA
Markéta Stránská - vedení choreografického výzkumu s Forward Dance Company v Lipsku
v Německu završeného prezentací:
2. - 3. 11. 2021 / Festival Euroscene v Lipsku, Německo

Děkujeme všem členkám Srdcem zapsaného spolku, z. s., který v roce
2021 tvořily:
Markéta Stránská, performerka, choreografka a fyzioterapeutka
Andrea Bártová Švandová, kulturní manažerka
Tereza Ondrová, tanečnice, performerka a choreografka

Děkujeme všem spolupracovníkům Srdcem zapsaného spolku, z. s.:
Radmila Krásenská
Eva Dryjová, produkční
Caro Arandia, tanečnice, performerka, choreografka
Hana Kuklíková, pomocná spolková produkční
Jean Gaudin, choreograf, tanečník, performer
Monika Urbášková, kostýmní designérka, scénografka
Tereza Vašíčková, kostýmní designérka
Tereza Dvořáčková, kostýmní designérka
Zuzana Režná, světelná designérka
Jan Kratochvíl, hudebník
Matěj Kotouček, hudebník
tým Studia ALTA
tým Centra choreografického rozvoje SE.S.TA
WD LUX a WD LUX Service

Za podporu děkujeme partnerům, kterými byli v roce 2021
Studio ALTA, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Ministerstvo kultury České
republiky a Státnímu fondu kultury ČR, Tanec Praha a všem individuálním dárcům.

Za finanční podporu pro rok 2021 děkujeme
Ministerstvu kultury ČR a Státnímu fondu kultury ČR.

