TABULA RASA, z. s.

Výroční zpráva 2020
Tvůrčí skupina TABULA RASA se snaží orientovat v současném světě a svou prací reagovat na
jednotlivé otázky, které se pojí s aktuálními problémy civilizace. Práce tohoto spolku má určitý
ekologicko – filozofický rozměr. Nepojmenovává doslova jednotlivosti a nesnaží se být nijak
apelativní, ale svým osobitým přístupem pracuje s poetikou, metaforou a výtvarným
ztvárněním aktuálního dění.
Snažíme se pracovat s co největším množstvím recyklovatelných materiálů a ve svých
projektech se věnujeme udržitelnému rozvoji.
Díky komornímu provedení a interaktivitě svých instalací a inscenací máme s divákem
jedinečný a velmi blízký kontakt. Svou specifickou estetikou rozvíjíme oblast alternativního
divadla, ale nebráníme se ani velkým projektům, které mohou oslovit široké a diverzifikované
vrstvy diváků. Oslovujeme tak nejen české diváky alternativního divadla, ale tyto principy
předkládáme formou, která je srozumitelná stejně pro zahraniční diváky, děti nebo diverzně
znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

ELEMENTUM
V dalších divadelních sezónách se chceme věnovat cyklu ELEMENTUM. Navazujeme tak
na určitý ekologicko - filozofický rozměr našeho kulturního působení. Výtvarně – divadelní
metaforou odkrýváme neuralgické body současné společnosti, avšak neapelativním
způsobem. Jedná se nám o jedinečný divácký zážitek. Chceme působit na všechny smysly
diváka. Vizuálním zážitkem nastavit diváka na určitou kontemplaci a přemýšlení nad, zdánlivě,
samozřejmými fenomény a věcmi, které se nás každodenně dotýkají. Chceme se dotýkat
podstaty věcí a výtvarně zpracovávat témata, která jsou aktuální i poněkud opomenutá.
S ohledem na současný stav celé naší globalizované společnosti se domníváme, že je na
čase přehodnotit přístup k velkému množství fenoménů a entit, které, nejen, že se vlivem

průmyslových revolucí, kapitálu, moderních technologií a dalších nástrojů moderních dějin
stávají, do jisté míry, samozřejmostí a komoditou, ale zároveň se začínají proti civilizaci,
poměrně radikálně, stavět. Cyklus ELEMENTUM chceme koncipovat jako fascinaci/oslavu
jednotlivých elementů a zároveň určité kontemplativní zastavení nad zdánlivě samozřejmými
entitami, které nás od počátků provázejí.
Pracujeme s různými typy materiálů. Odpadky, dlouho nepoužívané věci, kterým dáváme
nový smysl. Do značné míry máme velké štěstí, jelikož tento přístup občas přináší situace, že
určitá věc nebo materiál si nás, obrazně řečeno, sám najde. Jde o komunikaci a vztah
s domněle „neživým“ světem kamenů, dřeva, železa, nástrojů, látky, slov…
Žijeme v přesvědčení, že jiný přístup, v současném nastavení Planety, není možný. Je
nutný. Recyklovat, využívat již vzniklé, nezahlcovat oběh dalšími, „novými“ a opět zbytečnými
věcmi, jejichž podstatu a význam nikdo neobjeví, jelikož v nich buď není nebo jde pouze o
obsesi čerstvosti, naleštěnosti, slasti. Spojujeme již vytvořené.
První inscenací z tohoto cyklu je projekt VZDUCH, jehož uvedení je naplánováno na
březen 2021 v Divadle Archa v rámci programu Archa.Fresh. Projekt bude kompletně pokryt
ze zdrojů Divadla Archa.
Předpokládaný počet uvedení: premiéra + výhled dalších repríz – nedokážeme v tuto chvíli
jasně specifikovat.
Inscenační tým projektu VZDUCH:
Koncept, režie: Mikoláš Zika, Jan Brejcha, Jan Tyl
Dramaturgie: Barbora Burdová
Umělecké ztvárnění: Mikoláš Zika, Jan Brejcha, Jan Tyl
Scénografie, kostýmy: Mikoláš Zika, Jan Brejcha
Sound design: Petr Slunečko
Light design: Šimon Janiček
Produkce: Sára Pospíšilová, Jan Tyl
HARMONOGRAM
o

prosinec–leden 2021 Výzkumná fáze, sběr podkladů, návrh scény, konzultace s Divadlem
Archa, tvorba PR plánu

o

únor 2021 Nákup materiálu + realizace scénografie a kostýmů, zkoušení na zkušebně nebo
v ateliéru Tabula Rasa, tvorba sound a light planu

o

březen 2021 Zkoušení v prostoru + premiéra vše dle dohody s Divadlem Archa

V tomto roce jsme odehráli sérii představení v divadle Alfred ve dvoře (únor), dobíhala nám
výstava v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi (také únor). Po první vlně pandemie jsme
měli možnost vytvořit dvě komunitní akce – workshopy, v prostoru pražské Invalidovny pod
Studio ALTa (Den dětí + Den otců).

Přes léto jsme pracovali na zakázce (interaktivní výstava) pro nově otevřený areál při sv.
Bartoloměji v Kolíně.

V létě jsme zároveň přišli, z důvodu koronaviru, o hraní a spolupráci v rámci festivalu
Povaleč.

Dostali jsme možnost rezidence v rámci programu Archa.Fresh při Divadlu Archa. Na
inscenaci s pracovním názvem Vzduch v současné době pracujeme a premiéra je
naplánována na březen 2021.

Podzimní domluvené termíny představení PROROCTVÍ ve Studio ALTa se zrušily. V současné
době máme naplánováno zkoušení a dodělání představení CERN, také při Studiu ALTa.

Náplň letošního roku byla ve znamení plánování, přípravě podkladů a materiálů pro vznik
nových inscenací, domlouvání nových spoluprací a koprodukcí a dokončování projektů,
jejichž uvedení pro veřejnost proběhne v momentě, kdy to nařízení dovolí.

TABULA RASA, z.s., spolek IČ 078 58 744
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2020

Vysvětlující a doplňující údaje k informacím obsaženým v rozvaze a výkazu zisků a ztráty (§
30 odst. 1 až 3)
Účetní období :
Rozvahový den:

1.1.2020-31.12.2020
31.12.2020

Organizace :
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Datum vzniku:
Statutární orgán:

TABULA RASA, z.s.
Petra Rezka 1079/14, Nusle, 140 00 Praha 4
Spolek
078 58 744
19.3.2019
Členská schůze

Účel:

Činnost spolku je zaměřena na přípravu, organizaci,
nastudování a předvádění divadelních představení a jiných
příbuzných projektů z oblasti scénických umění formou
živého veřejného provozování

Vedená u:

Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 71466

Účetnictví účetní jednotky
➢ V roce 2020 bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, Vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
➢ Účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním období po vystavení účetního dokladu na
jednotlivé syntetické a analytické účty podle účtového rozvrhu stanoveného účetní jednotkou
pro účetní období roku 2020
➢ Účetní jednotka oceňovala majetek a závazky v průběhu roku 2020 k okamžiku uskutečnění
účetního případu a k datu sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2020 v souladu s § 25 zákona o
účetnictví
➢ Účetní jednotka nemá žádný hmotný ani nehmotný majetek
➢ Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace netvoří opravné
položky. Pohledávky po lhůtě splatnosti: 10 000,- Kč

➢ Účetní jednotka má k 31.12.2020 neuhrazený závazek ve výši 7 000,- Kč a
neuhraezenou pohledávku ve výši 90 000 kč.

➢ Časové rozlišení. Účetní jednotka neúčtuje a nerozlišuje náklady, které se každoročně
opakují a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné, tj. do výše 8 000 Kč .

➢ Daň z příjmu. Účetní jednotka je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daňová
úspora za rok 2019 ve výši 49 600,- Kč byla použita na zajištění provozu organizace
v průběhu roku 2020. Daňová úspora za rok 2020 ve výši 1 330 kč bude použita na
zajištění provozu organizace v průběhu roku 2021

Praha 01.06.2021

Podpis osoby odpovědné za sestavení: Viera Hladišová
Podpis osoby odpovědné za schválení : Jan Tyl

KONTAKT
Jeník Tyl
producent skupiny
e-mail: jenik@tabularasa.cz
tel.: +420 774 152 784

Anna Reisigová
produkce
e-mail: anna@tabularasa.cz
tel.: +420 774 649 088

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
TABULA RASA, z. s.
Se sídlem Petra Rezka 1079/14, Nusle, 140 00, Praha 4
IČO: 07858744
Zapsaný ve veřejném rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L
71466

