
PROGRAM STUDIA ALTA – ZÁŘÍ 2020 
ÚT 01.09.2020 / 18:00 / ALTA room 

Divadlo Tineola: Jak spolu stromy mluví 

Vizuální divadelní zpracování neviditelného světa kořenů stromů a hub odhaluje dosud neznámé jevy 

a mluví o spolupráci stromů a ostatních organizmů v přírodě, která se děje po miliony let. Pro velké i 

malé diváky. Po představení následuje diskuze. 

ST 02.09.2020 / 11:55 / Zahrada 

Hudba k siréně: Tomáš Reindl – SEIRÉNES 

Každou první středu v měsíci uvádí Orchestr BERG ve světové premiéře hudební time-specific 

skladbu, určenou k provádění při zkoušce sirén. Vstup zdarma. 

ČT 03.09.2020 / 18:00 / Obývák 

Klub čtení tance: Když čas znehybní 

Diskuze bude tentokrát koncipovaná jako prolog k představení Alien Intimacy autorů Jamese 

Batchelora and Collaborators (AU), které se odehraje 5.9. 2020. 

PÁ 04.09. / 17:00 / ALTA room 

Marie Gourdain: Mu—Tation | Open studio  

SO 05.09.2020 / 19:30 / ALTA room 

Zander Porter, James Batchelor: Alien Intimacy 

Představení zkoumá citlivost k cizímu a pohyb, který vzniká mezi lidmi. 

ÚT 08.09.2020 / 19:30 / ALTA room 

Markéta Stránská a Jean Gaudin: …Or to Be 

Dva lidé chycení v trojúhelníku prázdnoty, strachu a opuštěnosti. Dva charaktery a jejich nutkavé 

chování v prostoru, který pozoruje jejich marné snažení. 

ÚT 08.09.2020 / 18:00 

Ženy v kultuře (diskuze) 

Srdečně vás zveme na diskuzi 3Kurátorek s literární dokumentaristkou a nakladatelkou Mgr. 

Barborou Baronovou, Ph.D. a umělkyní Janou Svobodovou o postavení, poslání i součinnosti žen v 

současném kulturním prostředí. 

ST 09.09.2020 / 19:30 / ALTA room 

Markéta Stránská a Jean Gaudin: …Or to Be 

Dva lidé chycení v trojúhelníku prázdnoty, strachu a opuštěnosti. Dva charaktery a jejich nutkavé 

chování v prostoru, který pozoruje jejich marné snažení. 

ČT 10.09.2020 / 19:30 

Andrea Miltnerová, Jan Komárek: Oslava 

Měl to být dokonalý večírek, kde nesmí nikdo chybět. Komorní večírek pro několik známých. Přesto 

přišli i ti, které nikdo nezval. Jiní pozvaní zase nepřišli vůbec... Vstupné dobrovolné. 

PO 14.09.2020 / 19:00 / Obývák 

Sacra, umění (diskuze) 

Umělecká platforma Karavana vás zve na diskuzi o vztahu umění a náboženského přesvědčení 

umělce. Vstup zdarma. 
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ST 16.09.2020 / 19:30 / ALTA room 

Ufftenživot: Words of apology 

Jedna velká báseň na jevišti. 

ČT 17.09.2020 / 19:00 / Galerie 3Kurátorek 

Architektura II (vernisáž) 

Výstava prezentuje finalisty mezinárodní architektonické soutěže pro mladé architekty a vznikla ve 

spolupráci s Fakultou stavební ČVUT & INSPIRELI. Výstava bude probíhat od 18.9. do 11.10. 2020. 

ČT 17.09.2020 / 19:30 / Obývák 

Petra Skořepová a Jiří Kovanda: Sklizeň (vernisáž) 

Společná výstava dvou umělců, které spojuje citlivý a pozorný přístup k druhému člověku, k prostředí, 

ve kterém žijeme, a k věcem, které nás obklopují. Vstup zdarma. 

PÁ 18.09 - NE 20.09.2020 

Festival Menteatrál 

Festival divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením. 

PÁ 18.09. / 17:00 / Loď  

PÁ 18.09. / 19:00 / Loď 

SO 19.09. / 19:00 / Loď  

NE 20.09. / 17:00 / Loď  

Taneční studio Light: Dva životy – work in progress 

SO 19.09.2020 / 14:00 – 22:00  

Zažít město jinak v Invalidovně  

Zažij Invalidovnu jinak! Těšit se můžete na Tichou kavárnu s kurzem znakového jazyka, dětské dílny, 

divadlo, performance, otevřené hraní Muzikantů bez domova i prohlídky budovy Invalidovny. 

PO 21.09.2020 / 20:00 / Obyvák 

Kino v Obýváku: Žal žen (Andrea Culková, ČR, 2020) 

Dokumentární film zachytává aktivistky bojující proti nenávratnému ekologickému kolapsu. Vstup 

zdarma. 

ÚT 22.09.2020 / 19:30 / ALTA room 

Jan Horák: Rybáři (budeš lovit svoje syny) 

Apokryfní monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl. 

ČT 24.09.2020 / 18:00 / Event Room a Loď 

Místa hraničních přechodů (Vernisáž) 

Studenti ateliéru Architektura 4 z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze představují projekty z 

letního semestru 2020 na téma místa hraničních přechodů. Výstava potrvá 25. 9. - 9. 10. 2020. 

PO 28.09.2020 / 19:00 / Obývák 

BAD MUSIC 

Zvuková instalace BAD MUSIC představuje různé přístupy k hudbě, zvuku a tichu. 

ÚT 29.09.2020 / 19:30 / ALTA room 

tYhle, Lukáš Karásek: Obývací pokoj | Work in progress 

Performer Lukáš Karásek nechá v představení „rozžít“ a rozpohybovat pokoj, kde každý kus nábytku 

má svůj charakter. Vstup zdarma. 

https://www.altart.cz/program/ufftenzivot-words-of-apology/
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ST 30.09 - ČT 01.10.2020 / 19:30 / Chodba 

Gomora ekocida – Chemické divadlo 

Inscenace gomora ekocida je autorským divadelním pamfletem – esejí – básní volně inspirovaným 

mnoha materiály, mimo jiné knihou Roberta Saviana Gomora. 

WORKSHOP: 

PO 31.08 - PÁ 04.09.2020 / 10:00 - 17:00 

James Batchelor: Rozšiřování mikro-prostor 

Workshop je otevřen všem se zájmem o pohyb a přizpůsobí se potřebám a zájmům účastníků. 

 

https://www.altart.cz/program/gomora-ekocida-chemicke-divadlo/
https://www.altart.cz/workshp/james-batchelor-rozsirovani-mikro-prostor/

