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Základní údaje a organizační struktura: 
 

Založení spolku bylo schváleno 7. června 2016 Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 65581 (spisová značka). Účelem spolku je umělecká a vzdělávací aktivita. Spolek 
bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 

1. divadlo, tanec, performance  
2. hudba 
3. mezinárodní spolupráce 

 
Sídlo: Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1 Nové město  
IČ: 051 00 313 
Kontakt: info@performalita.com, 00420 774 340 689  
Číslo účtu: 2001009508/2010 vedený u Fio Banka, a.s. 
Web, Facebook: www.performalita.com, www.facebook.com/performalita  
 
Název nejvyššího orgánu: Výkonná rada 
Způsob jednání: President zastupuje spolek ve všech věcech 
President: MgA. Dana Račková, zvolena do své funkce dne 20. dubna 2016 s platností této 
funkce od 7. června 2016 
 

 

Popis organizace 
  

Spolek je tvořen mezinárodní skupinou umělců nejrůznějších zaměření s 
důrazem na umění performativní. Své kořeny čerpá z odlišných kulturních kontextů a 
bohatých zkušeností z prostředí profesionálního divadla, produkce a organizace 
festivalů. Samotní členové v sobě spojují různé estetické pohledy, což vede tvůrce k 
neustálému hledání nových výrazových prostředků. Performalita inovativním 
způsobem spojuje různé formy alternativního, performativního, autorského a 
dětského divadelního umění. 

Obecný pojem ‘kultura’ je zde vnímán jako otevřená platforma a setkání s 
cílem svébytné umělecké tvorby schopné inspirovat diváky a vnášet do současného 
společensko-kulturního prostředí nové otázky.
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Členové a spolupracující instituce 
 
ČLENOVÉ:  

 Dana Račková, President  
 Karolina Zajdel 
 Petr Dlouhý 

 
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI v roce 2020: 

 Paulina Dobosz - produkce 
 Dalibor Fencl - kamera, video 
 Sára Märc, Filip Šebšajevič – herci 
 Adam Rakús – web 
 David Janeček – světlo 
 Verena Russel – koordinace projektů, překlady 
 Milan Mikšíček – hudba 
 Radim Tolasz, Alexander Ač, Pavel Jungwirth, Klára Sutlovičová, Veronika 

Ambrozyová, Tomáš Jungwirth, Soňa Jonášová, Aleš Bezděk, František Weyda, 
Kristina Dvořáková – vědecké a další konzultace 

 Oldřich Hudeček - vědecká spolupráce  
 Lukáš Kadeřábek - PR konzultace 
 Kateřina Kadeřábková, Vojtěch Kynčl  - překlady  
 Tomáš Belloň - foto, grafika, technická podpora 

 
SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE V ROCE 2020:  
CZ – Cross Attic, Cross Club 
IT – Fondazione Aida, Associazione Teatrale Trentina Interculturale – partneři v rámci 
projektu Rights for Kids 
RS – DAH Teatar – partner v rámci projektu Rights for Kids 
GR – Theatro Aeroploio, Network for Children’s Rights, Action Synergy – partneři v rámci 
projektu Rights for Kids 
DE – Komplex Chemnitz a Solitaer e.V. (Verena Russell) – koprodukční partner inscenace 
Už to začalo? v rámci projektu Budoucnost & Ekologie 
 
SPOLUPRÁCE V RÁMCI PROJEKTU Rights for Kids: 
Český hydrometeorologický ústav,  
Světová meteorologická organizace,  
Mezivládní panel pro změny klimatu, 
Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, 
České fórum pro rozvojovou spolupráci,  
Člověk v tísni,  
Asociace pro mezinárodní otázky,  
Institut Cirkulární Ekonomiky,  
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity,  
Učená společnost ČR,  
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR,  
Fridays for Future. 
 
FINANČNÍ PODPORU PROJEKTŮM V ROCE 2020:  

 Česko-německý fond budoucnosti, 
 Kreativní Evropa, 
 Hlavní město Praha, 
 Ministerstvo kultury České republiky, 
 Nadace umění pro zdraví, 
 Praha 7. 
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Finanční zpráva, návštěvnost, statistika 
 
Finanční bilance projektů realizovaných Performalitou v roce 2020: 
 

1. Česko-německý fond budoucnosti 
 
Přijaté v roce 2019 120 000,00   
Vydané v roce 2019 21 983,19   
Suma 98 016,81   

  

Přijaté v roce 2020 40 000,00   
Vydané v roce 2020 138 016,81   

  

Suma 0,00   
 
 

2. Hlavní město Praha 
 
Přijaté 100 000,00 
Vydané 100 000,00 

  

Suma 0,00 
 
 

3. Městská část Praha 7 – Rights 4 
Kids 

 
Přijaté 27 000,00 
Vydané 27 000,00 

  

Suma 0,00 

 
 
 
 
 
 

4. Městská část Praha 7 – Like Me If 
You Can 

 
 
Přijaté 15 000,00 
Vydané 15 000,00 

  

Suma 0,00 
 
 

5. Umění pro zdraví 

 
Přijaté 2 500,00 
Vydané 2 500,00 

  

Suma 0,00 
 
 

 

 
 

Statistika aktivit / návštěvnost 

 

Název projektu 
Počet 

výstupů 
Návštěvnost / 
sledovanost 

Už to začalo? – reprízy inscenace 4 117 
Už to začalo? – online prezentace 4 238 
Už to začalo? – zvukové performance 1 76 
Like Me If You Can 1 29 
Celkem 2 projekty 460 
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Činnost Performality v roce 2020 
 

Činnost skupiny v roce 2020 se soustředila primárně na realizaci a finalizaci projektu 
evropské spolupráce Rights for Kids a jeho sub-projektu Budoucnost & Ekologie 
realizovaného s německým partnerem. 
 

Začátkem roku Performalita realizovala v 
rámci projektu  Budoucnost & Ekologie svou 
uměleckou rezidenci v německém Chemnitz, kde 
byl poprvé uveden jevištní tvar budoucí autorské 
inscenace Už to začalo? formou work-in-progress 
s názvem Beweise mir, dass ich falsch liege 
(Dokaž mi že se mýlím). Následně se skupina 
vrátila do Česka aby odpremiérovala tuto 
inscenaci pod finálním názvem Už to začalo? a to 
jako výsledek dvouletého projektu evropské 
spolupráce Rights for Kids. Premiéra a první 
repríza se konaly v Cross Attic dne 6. a 7. 3. 
2020.  

V březnu propukla celosvětová pandemie covid-19, která změnila životy lidí na celém 
světě a stejně tak ovlivnila nespočet plánů Performality. Mnoho akcí se zrušilo úplně (účast 
na festivalu Žižkovská Noc 2020, výjezd a letní finalizace projektu Rights for Kids v Řecku, 
prezentace inscenace Už to začalo? v Německu), několik akcí se přesunulo na neurčito 
(reprízy některých divadelních inscenací, umělecko-vědecká spolupráce se školami), některé 
změnily svůj formát do virtuální podoby (umělecko-ekologické přednášky). Díky tomu však 
vzniklo i několik nových příležitostí jak přistupovat k naší práci a tím získat i nové diváky. 
 Mezi takové nové přístupy k práci patřila třeba venkovní repríza inscenace Like Me If 
You Can, jelikož prezentace umění ve vnitřních prostorách byla celý rok nejistá. Zjistilo se, 
že repríza venku je nejenom možná, ale že ruch a jakýsi chaos ulice v kombinaci s 
posedáváním na lavicích a na trávě s drinkem představení pro mládež vyloženě sluší. 
 Jelikož se kvůli vládním nařízením nekonal plánovaný mezinárodní festival projektu 
Rights for Kids v Řeckých Athénách, bylo potřeba výsledky projektu odprezentovat v online 
podobě v rámci virtuálního festivalu na podzim. Na míru formátu tohoto festivalu Performalita 
připravila 4 mini premiéry zcela nového žánru - hudebně-vědecké kompozice na téma 
ekologie (rozebírající problematiku kůrovce, odpadu, hmyzu a oděvního průmyslu v ČR a ve 
světě). Tyto byly následně odprezentovány na YouTube Performality a díky tomu se zvedla 
jeho návštěvnost o 150 %. V rámci projektu Rights for Kids se uskutečnily i další online 
aktivity: rozhovory, meetingy, konference. Díky technické i časové nenáročnosti ale zároveň 
vysoké umělecké a výpovědní hodnotě nového formátu hudebně-vědeckých kompozic se 
povedla také účast Performality na filmovém festivalu Voda, moře, oceány. 

Zbytek času stráveného v neustále se vracejících lockdownech Performalita věnovala 
tvorbě bulletinu k inscenaci Už to začalo?. Na tvorbě bulletinu se podílela řada vědeckých 
odborníků (Oldřich Hudeček - AV ČR, Radim Tolasz - IPCC, Klára Sutlovičová - , Soňa 
Jonášová - INCIEN a další.) a v kombinaci s uměleckými osobnostmi Performality (Petr 
Dlouhý, Dana Račková a Tomáš Belloň) se povedlo vytvořit vůbec první stručnou a 
srozumitelnou ekologickou příručku vhodnou také pro výuku na základní či střední škole v 
ČR. Příručka / bulletin je volně ke stažení také online. Dále byl čas využit na zkompletování 
vědeckých přednášek použitých v inscenaci Už to začalo? a jejich překlad do angličtiny a 
němčiny, volně k dispozici učitelům ve všech třech jazycích na našich stránkách. 
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HARMONOGRAM AKTIVIT: 
 
17/1 - 24/1 Budoucnost & Ekologie - rezidence v Německu (KOMPLEX, Chemnitz) v rámci 
projektu  
 
24/1 Beweise mir, dass ich falsch liege (Dokaž mi že se mýlím)- work-in-progress prezentace 
v Německu s původním názvem 
 
5/3 Už to začalo? - veřejná generální zkouška nové inscenace v Cross Attic 
 
6/3 - 7/3 Už to začalo? - premiéra a první repríza nové inscenace v Cross Attic 
 
18/5 Rights for Kids - online meeting partnerů 
 
24/8 Like Me If You Can - repríza venku před Cross Clubem 
 
17/9 Už to začalo? - účast Performality na doprovodném programu filmového festivalu 
Voda, moře, oceány v rámci diskusně divadelního představení Dobrý ponor 
organizovaného INCIENem (life streaming umělecko-vědecké kompozice Odpad) 
 
27/10 Rights for Kids - mezinárodní online prezentace projektu a výsledků všech partnerů v 
rámci Festivalu Umění a lidská práva v Srbsku 
 
20/11 Rights for Kids - mezinárodní online festival se streamovanou konferencí (4 online 
premiéry vědecko-hudebních kompozic o ekologické situaci planety) 
 
1/12 Rights for Kids - zveřejnění online rozhovoru s koordinátorkou české části projektu 
Rights for Kids Danou Račkovou o nově vzniklé inscenaci 
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Realizované projekty 
 

1. Rights for Kids 
 

Rights for Kids je velký mezinárodní divadelně-edukativní projekt (2018-2020) o 
právech dětí podpořený mimo jiné Kreativní Evropou a realizovaný v Česku, Řecku, Itálii a 
Srbsku. Performalita se stala jediným českým partnerem a poprvé se tak zapojila do projektu 
kofinancovaného Evropskou unií. 

Během dvou let zapojené instituce realizovaly projekt prostřednictvím workshopů, 
setkání, konferencí a tvorbou autorských divadelních inscenací pro děti a mládež. Cílem 
projektu jakož i inscenací samotných bylo především rozšíření povědomí o mezinárodním 
dokumentu Úmluvě o právech dítěte. Program byl realizován v jednotlivých státech a měl 
vyvrcholit divadelním festivalem na téma práv dětí v Aténách v létě roku 2020, bohužel kvůli 
pandemické situaci se festival nekonal - místo toho se uskutečnilo několik online akcí jako: 

 prezentace skupiny Performalita na 
mezinárodním online panelu s institucemi 
zapojenymi do projektu dne 27.10.2020, 

 Rights for Kids - online festival dne 20.11.2020 
(Mezinárodní Den Dětí). Speciálně na tuto 
příležitost Performalita připravila 4 premiéry 
hudebně-vědeckých kompozic zpřístupněných 
na svém YouTube, 

 online konference a meetingy s členy institucí 
zapojených do projektu, 

 rozhovor Action Synergy s Danou Račkovou o 
inscenaci Už to začalo?  

 
Projekt byl založen na participaci dětí a mládeže, zvláště ze znevýhodněného 

prostředí, proto v letech 2018-2019 proběhly workshopy v dětském domově v 
Dobřichovicích. Z workshopů vyplynulo, že děti z marginalizovaných a sociálně vyloučených 
skupin mají velmi malé povědomí o vlastních právech. Jedním z témat, které bylo 
diskutované v rámci workshopů byla budoucnost. Na základě těchto workshopů se začalo 
vymezovat téma pro novou divadelní inscenaci - téma ekologie a budoucnosti planety a 
lidské společnosti čelící dopadům environmentální krize. Díky tomu byl projekt rozšířen o 
krátkodobou česko-německou spolupráci v rámci projektu Budoucnost & Ekologie. 

  
Performalita na projektu spolupracovala s předními českými odborníky v oblasti 

ekologie a s mladými aktivisty: 
 RNDr. Radim Tolasz Ph.D., klimatolog a meteorolog (Český hydrometeorologický 

ústav, Světová meteorologická organizace, Mezivládní panel pro změny klimatu), 
 Mgr. Klára Sutlovičová, expertka na klimatickou a energetickou politiku (České fórum 

pro rozvojovou spolupráci), 
 Mgr. Tomáš Jungwirth, analytik Výzkumného centra AMO (Asociace pro mezinárodní 

otázky), 
 Doc. RNDr. František Weyda, CSc., světově uznávaný entomolog, člen Rady pro 

popularizaci vědy při AV ČR, profesor na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity 
a na AV ČR, 

 Kristina Dvořáková, tisková mluvčí pražského hnutí Fridays for Future, 
 Mgr. Alexander Ač Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR), 
 Ing. Soňa Jonášová (Institut Cirkulární Ekonomiky),  
 Mgr. Aleš Bezděk Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity),  



 - 10 - 

 Prof. Mgr. Pavel Jungwirth CSc., DSc. (Učená společnost ČR, Ústav organické 
chemie a biochemie Akademie věd ČR), 

 Mgr. Veronika Ambrozyová, členka vzdělávacího programu Varianty společnosti 
(Člověk v tísni). 

 

1.1. Budoucnost & Ekologie  
 

Hlavním partnerem tohoto sub-projektu se stal německý nezávislý prostor KOMPLEX 
v Chemnitzu. Cílem projektu bylo dále mapovat povědomí o ekologii mezi mladými lidmi a 
následné vytvoření inscenace pro mládež. 

Projekt Budoucnost & Ekologie spolufinancoval Česko-německý fond budoucnosti. 
 
Hlavní aktivity spojené s projektem: 

 umělecká rezidence v Německu a následná ukázka práce ve 
formě work-in-progress pod názvem Beweise mir, dass ich 
falsch liege, 

 večeře se Stranou zelených, organizovaná poslankyní K. 
Weyand 

 setkání s iniciativou místních universitních studentů ze skupiny 
NaTuc (Nature TU Chemnitz), návštěva zahradních a komunitě 
charitativních projektů 

 setkání se zástupkyní z Umweltzentrum Chemnitz, Melanie 
Hartwig 

 návštěva českých umělců místní komunitní zahrady 
Zietenaugust a místní galerie umělců DenkART 

 premiéra a repríza autorske inscenace Už to začalo?, 
 on-line streaming veřejné hudebně-vzdělávací performance 
 premiéra 4 hudebně-vědeckých přednášek na YouTube vč. německých titulků, 
 překlad textů přednášek do německého jazyka. 

 
 

1.2. Už to začalo? -  autorská inscenace 
 

Inscenace vznikla v rámci evropského 
projektu Rights for Kids zvyšujícího povědomí 
o Úmluvě o právech dítěte. Jedním ze 
základních práv ukotvených v úmluvě je, že 
výchova dítěte má směřovat k posilování úcty 
k přírodnímu prostředí (Článek 29. 1.e)) a že 
dítě má právo vyžadovat účinná a nutná 
opatření k odstranění všech tradičních praktik 
škodících jeho zdraví (Článek 24. 3). Téma 
ekologie protkává i mnoho dalších článků této 
mezinárodně uznané dohody. Články Úmluvy 
se staly odrazovým můstkem pro umělecký 
tým otevřít téma ekologie, budoucnosti a individuální i kolektivní odpovědnosti vůči 
sdílenému životnímu prostředí. 

Už to začalo? je interaktivní inscenace pro publikum od 13 let zobrazující současnou 
ekologickou krizi jako detektivní příběh, ve kterém umělci společně s vědeckým 
spolupracovníkem hledají pravdu, fakta a stopy zločinu naší společnosti a zároveň nabízí 
východisko a úlevu ve společně sdíleném zážitku. 
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Inscenace byla uvedena v Praze 6. a 7.3..2020 v Cross Attic. 

 
TVŮRČÍ TÝM:  
Režie: Dana Račková  
Dramaturgie:  m.p. (Petr Dlouhý)  
Hraje: Sára Jan Märcová  
Vědecký komentář: Oldřich Hudeček  
Hudba: Milan Mikšíček a.k.a. Vanamond 
Vědecké konzultace: Radim Tolasz, Alexander Ač, 

Klára Sutlovičová, Veronika Ambrozyová, 
Tomáš Jungwirth, Soňa Jonášová, Aleš 
Bezděk, František Weyda, Pavel Jungwirth, 
Kristina Dvořáková  

Produkce: Performalita (Dana Račková)  
Koprodukce: Solitaer e.V. (Verena Russell)  
Další spolupráce: Karolina Zajdel, Paulina Dobosz, Tomáš Belloň, Lukáš Kadeřábek, Anna 

L. Kolláth a další  
Poděkování: Greta Thunberg 
 
 

1.3. Hudebně-vzdělávací kompozice a přednášky  
 
Vědecko-hudební kompozice vychází z divadelní inscenace Už to začalo?. Z důvodu 
pandemie, která zasáhla především kulturní sektor, se tvůrci rozhodli vytvořit nový umělecký 
formát, aby mohli i při zavřených divadlech dále šířit téma, které si inscenace vytyčila – téma 
ekologické krize. A tak vznikly 4 samostatné kompozice dostupné na YouTube skupiny 
Performalita: 
 

 České lesy, kůrovec, sucho a lidská činnost https://youtu.be/f-Z_OcabQSI 
 Odpad jako výsledek lidské činnosti https://youtu.be/Zbtz0vDD9yA 
 Módní a oděvní průmysl https://youtu.be/9uj8mgEHOgQ 
 Úbytek hmyzu a lidská činnost https://youtu.be/T9pO-5ujPI8 

 
Režie: Dana Račková  
Mluví: Oldřich Hudeček  
Hudba, zvuk: Milan Mikšíček a.k.a. Vanamond 
Text: Oldřich Hudeček, Petr Dlouhý  
Foto: Lukáš Kadeřábek  
Technická spolupráce: Karolina Zajdel  
Produkce: Performalita 
 
 
Oficiální premiéra všech kompozic se konala dne 
20.11.2020 v rámci Rights for Kids - online 
festivalu. 
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2. Like Me If You Can – reprízy inscenace  
 

Inscenace Like Me If You Can se věnuje problémům souvisejícím s 
dospíváním a cílí na mladé publikum. Vznikla jako součást mezinárodního projektu 
Young Visegrad ImagiNation, realizovaného Performalitou v roce 2017/2018.  

Dne 24.08.2020 se uskutečnila repríza. Z původně plánovaného prostoru 
Cross Attic jsme z technických důvodů inscenaci přesunuli ven - na zahrádku před 
Cross Club. Díky této shodě okolností technických omezení jsme však zjistili, že 
inscenace velmi dobře funguje v pouličním prostředí, které navíc tématu rebelující 
mládeže sluší. To bychom chtěli využít při dalším plánování repríz v budoucnu. 

Měly se uskutečnit i další reprízy – povedlo se nám dokonce oslovit prostory v 
rámci Prahy 7, se kterými jsme dosud nespolupracovali, a které mají o tuto unikátní 
inscenaci pro často opomíjenou cílovou skupinu velký zájem (Vemzu, Cafe Letka, 
Vodárenská věž Letná). Za jejich zájem jsme velmi rádi. Bohužel, vzhledem k 
epidemiologické situaci jsme byli nuceni plánování repríz odložit na neurčito.  

Věříme, že reprízování této inscenace dává pořád smysl, protože její téma je 
pro cílovou skupinu pořád aktuální.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další aktivity: 
- účast na projektu Praha – město pro lidi 
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Finanční podpora projektům v roce 2020: 
 
 
 
 

     

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme! 
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Vypracovaly: Karolina Zajdel, Dana Račková 
Produkce: Performalita 2020 
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