
Místa konání: 
DivaDlo archa, Na Poříčí 26, Praha 1
la Fabrika, Komunardů 30, Praha 7
DivaDlo alFreD ve Dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7
hala alta, U Výstaviště 21, Praha 7
bývalé FeDerální shroMážDění – nová budova Národního muzea, 
Vinohradská 1, Praha 1

PřeDProDej vstuPenek oD 10. 9. 2009
– na představení do Divadla archa, la Fabrika, alfred ve Dvoře + na 
projekt vladimíra 518: pokladna divadla Archa, Na Poříčí 26, Praha 1,  
tel.: 221 716 333, e-mail: pokladna@divadloarcha.cz
Info o festival pasu, vstupenkách do budovy bývalého Federálního 
shromáždění a do haly Alta na webu:

Fórum „parlamentu budoucnosti“
Jak současnou globální krizi a s ní spojenou příležitost “proměny” světa 
vnímáte? Jak se do vašich oborů, profesí a do vašeho vlastního života 
současná krize promítá? Dochází podle vás k proměně vědomí lidí? 
Vzniká nová kultura? Jak si představujete budoucnost? 
Přednášející: tomáš sedláček, jiří Pehe, Milan smrž, jiří Zemánek, 
alexandra brabcová, Petr Machálek, Patricie anzari, Pas (vít 
havránek, jiří skála, tomáš vaněk), radomil hradil, naďa johaniso-
vá, ondřej Černý, boris ondreička a další.

ve spolupráci
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DivaDlo a tanec
místa konání: DIVADLO ARCHA, LA FABRIKA, ALFRED VE 
DVOŘE, HALA ALTA

needcompany  (Belgie) – slavná belgická divadelní společnost 
pohybující se na hranici mezi divadlem, tancem, performancí  
a výtvarným uměním. Tentokrát si jako výrazový prostředek zvolili 
žánr komorní popové opery jako ideální kombinaci představení 
a koncertu.

Yasmeen Godder (Izrael) – skupinová choreografie 
zabývající se otázkou: Kdo jsme v tomto přeinformovaném  
a sebevědomém světě? Dokážeme prožít opravdové vzrušení 
nebo hluboké city? Světově uznávaná choreografka je držitelkou 
mnoha prestižních cen včetně Bessie Award. 

teatr cinema (Polsko) – originální divadelní těleso, jehož 
tvorba je často srovnávána s tvorbou Kantora či Becketta. Od 
tragédie po kabaret, od rapsodie po muzikál, od divadla „nó“  
k akrobacii.

kettly noël & nelisiwe Xaba (Haiti/Jihoafrická republika) 
– živý, vtipný a dosti intimní pohled do zákulisí ženského přátelství 
odhalují dvě vynikající tanečnice proslulé svou divokostí, hravostí 
a pohybovou virtuozitou.   
 
chunky Move (Austrálie) – světelná choreografická esej 
uplatňující nejnovější trendy v interaktivních videotechnologiích. 
Chunky Move se neustále snaží nově vymezit to, co je nebo co 
může být současný tanec ve stále se vyvíjející australské kultuře.

simone aughterlony (Švýcarsko/Nový Zéland) – dlouholetá 
členka souboru Meg Stuart/Damaged Goods používá prostředky 
chudého divadla a non-dance techniky, čímž navozuje vtipné ab-
surdní až dadaistické obrazy.

tereza lenerová & iinat Ganz (Česká republika/Izrael) 
– taneční projekt o zprofanovanosti lidských gest a situací. Česká 
premiéra v rámci Česko-izraelské divadelní sezóny 2009.

stage code (Česká republika) – s osobitým humorem performeři 
reflektují různá společensko-kulturní témata a nabízí konfrontaci 
vlastních a divákových životních zkušeností. Česká premiéra.

colectivo uncormorán (Španělsko) – mladé umělecké trio, 
které ve své hudebně-choreografické tvorbě vytváří paralelní světy 
ze společných vzpomínek.

Místa Činu 
site specific projekt pro budovu bývalého Federálního shromáždění 
performance, přednášky o architektuře, komentované procházky 
budovou a okolím, fórum „parlamentu budoucnosti“, workshop zvu-
ku a pohybu, videoart instalace, koncerty, filmy, umělecký bar
místo konání: BýVALé FEDERáLNí SHROMážDěNí – nová budova 
Národního muzea

ján Mančuška – neviditelný – hraní v sekvencích 
– performance – česká premiéra předního výtvarného umělce. 

here Whilst We Walk – Andrea Sonnberger (Německo) a Gusta-
vo Ciríaco (Brazílie) na tiché procházce městem. Umělecká perfor-
mance pro skupinu 22 diváků svázaných elastickým pásem, který 
mění tvar v závislosti na velikosti skupiny, městské krajiny a archi-
tektury. Projekt zkoumá tichou skupinovou procházkou možnosti, 
jak obývat, sdílet a vnímat městský prostor.

václav cílek, jiří t. kotalík, karel ksandr, Zdeněk lukeš, 
rostislav Švácha, David vávra  
komentované procházky – historie a architektura budovy bývalého 
Federálního shromáždění. 

sPaM – karel Gott Prager –
vladimír 518, David vrbík, ondřej anděra 
hudebně-vizuální projekt speciálně připravený pro Sněmovnu národů.

výjimečné osobnosti slovenské architektury 
– vladimír Dedeček a ivan Matušík
přednášky o architektuře ve Sněmovně národů představí výrazné 
osobnosti starší generace architektů, jejichž tvorba v 60.–80. letech 
patřila k jedněm z nejprogresivnějších.

nové mapy času – zvukový workshop s Johnem Grzinichem 
zaměřený na mapování vlastní subjektivity, prožitku těla, času a ge-
nia loci místa prostřednictvím zvuku, pohybu, akustiky a digitálních 
nástrojů.

anetta Mona chisa – lidové utopie
– instalace ve foyer budovy bývalého Federálního shromáždění 
představí umělecká videa a dokumentární dobové video-materiály.

karel Prager – dílo a odkaz
– tématická diskuze věnovaná kontroverznímu architektu Karlu Pragerovi, 
kontextu doby v níž tvořil, jeho realizovaným i nerealizovaným projektům, 
konceptům a jeho odkazu pro 21. století. Moderuje Vladimír Brož.

umělecký bar Federál by jednotka/unit 
– otevřeno denně, koncert kapely Please the Trees, DJ´s ….
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