TABULA RASA, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
I přes nepřízeň okolností, v podobě omezení a pandemického stavu, byl náš spolek poměrně aktivní.
Dokončili jsme přípravu obnovené premiéry CERN – urychlovač částic, jenž jsme odehráli v únoru
v rámci online streamu Studia ALTa. Tuto obnovenou premiéru jsme dávali dohromady s již uceleným
a kompletním tvůrčím týmem, jenž dramaturgicky a režijně zaštítil Braňo Mazúch. Tento počin shlédlo
cca. 80 diváků. Toto představení jsme uvedli i v rámci letního festivalu Povaleč, jenž toto uvedení
koprodukoval již minulý rok a konečně se nám podařilo ho uskutečnit v nádherném prostoru
Letohrádku zámku Valeč.

V rámci korona virové krize se nám zároveň podařilo nazkoušet a uvést plánovanou premiéru v rámci
rezidence Archa.Fresh Divadla Archa. Inscenaci VZDUCH jsme, dle původně plánované premiéry na
konci března tohoto roku, uskutečnili premiéry dvě v červenci a následně jsme reprízovali toto
představení v říjnu tohoto roku. V rámci spolupráce s Divadlem Archa budeme domlouvat další
uvedení tohoto představení a zároveň možné další pokračování v podobě druhé inscenace z cyklu
ŽIVLY – VODA.

V rámci divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové jsme uskutečnili reprízu představení
PROROCTVÍ, na němž dále chceme pracovat, rozvíjet ho a uvádět v příští sezóně, pravděpodobně
v prostoru Invalidovna, který spravuje Studio ALTa.

V tomto roce jsme zároveň vytvořili jednotlivé scénografie pro divadlo Vosto5 a jejich nový prostor
Vzlet, do divadla Lampion jsme vytvořili scénu pro představení Cesta do pravěku režiséra Jana Vejražky
a v neposlední řadě jsme společně s Terezou Bartůňkovou a jejím kolektivem vytvořili projekt Voliéra
v rámci festivalu …příští vlna/next wave…

Navázali jsme spolupráci s prostorem Acker Stadt Palast v Berlíně, kam začátkem roku 2022 jedeme
odehrát představení CERN – urychlovač částic.
Stálý soubor:
Jan Tyl – producent, textař, výkonný umělec
Jan Brejcha – scénograf, výkonný umělec
Mikoláš Zika – scénograf, výkonný umělec

Spolupracovníci:
Petr Slunečko – hudebník
Tereza Bartůňková – light design
Šimon Janiček – light design a technická spolupráce
Braňo Mazúch – dramaturgie a režie
Barbora Burdová – dramaturgie a kostýmy
Lucie Wildtová – kostýmy
Ivo Mathé – koncepce

Repertoár:
PROROCTVÍ
CERN – urychlovač částic
VZDUCH
Vybrané kritiky a recenze:
CERN – urychlovač částic – Události v kultuře ČT
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/221411000120206/obsah/818103-cern-urychlovac-castic/
PROTI ŠEDI – CERN
https://protisedi.cz/tabula-rasa-a-studio-alta-uvedou-online-premieru-predstaveni-cern-urychlovaccastic/
TANEČNÍ AKTUALITY – CERN
https://www.tanecniaktuality.cz/soubor/tabula-rasa
VZDUCH – Události v kultuře ČT
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/221411000120711/obsah/851797-vzduch/
iDivadlo – VZDUCH
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/divadlo-archa-uvede-inscenaci-vzduch-divadelniho-spolku-tabularasa

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

