
   

 
PRALIN  - meziměstská kulturní výměna Praha - Berlín 
Závěrečná zpráva 2019 
 
PRALIN je nový projekt, který se zaměřuje na vytvoření mostu mezi sousedními městskými scénami za 
účelem jejich dlouhodobého a komplexního propojení na půdě nezávislého divadla. Hlavním cílem je 
aktivně propagovat a zprostředkovat komunikaci mezi nezávislými uměleckými obcemi v Berlíně a Praze 
a dále usilovat o prezentaci děl umělců z Prahy v Berlíně a umělců z Berlína v Praze. 
 
02/06/2019 byla ukončena druhá fáze projektu, která zahrnovala aktivity 
 

- STAFF EXCHANGE 
- Berlínská delegace na festivalu Malá inventura 2019 
- PRALIN - berlínská programová sekce festivalu Malá inventura 2019 
- Pražská delegace na Performing Arts Festival Berlin 2019 
- Pražská delegace na symposium Industry Get-Together Berlín 2019 

 
 

 

 

 
 

 
 
  



 

 

| STAFF EXCHANGE | 
 
PRALIN Staff Exchange nabízí producentům a kulturním manažerům performativního umění v Berlíně a v 
Praze možnost osobního setkání, což povede k rozvoji společných projektů. Každý z účastníků se v 
partnerském městě sblíží s konkrétní činností a zároveň sám konkrétního účastníka z partnerského města 
přivítá. 
 
Skrze open call zřizovaný hlavními organizátory projektu Novou sítí (Praha) a Performing Arts Programm 
(Berlín) byli vybráni tři a tři profesionálové z obou měst pracující v oblasti nezávislého živého umění. 
Výběr probíhal po společné konzultaci organizátorů projektu. Byli vybráni. 
 
PRAHA 
Lucie Špačková  CIRQUEON 
Jakub Čermák  Venuše ve Švehlovce 
Dagmar Radová  A Studio Rubín 
 
BERLÍN 
Barbora Schnelle Drama Panorama 
Lena Szirmay-Kalos CHB - Collegium Hungaricum Berlin 
Christine Dissmann Ogalala- Junges Theater Kreuzberg 
 
 
AKTIVITY 
 
22/02/2019 - 26/02/2019 Druhé společné setkání v rámci sedmnáctého ročníku festivalu Malá 
inventura. Setkání bylo spojeno s akreditací na festival nabízejí berlínským profesionálům vhled do pražské 
umělecké scény. V rámci interní diskuze byl sdílen vývoj v jednotlivých projektech účastníků jakožto i jejich 
dlouhodobějších plánů. Berlínským účastníkům byly sjednány individuální schůzky. MeetFactory - Lena 
Szirmay-Kalos. Jana Svobodová, Divadlo Archa - Christine Dissmann. Studio Hrdinů - Barbora Schnelle. 
 
 
VÝSTUPY VYCHÁZEJÍCÍ Z AKTIVIT ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU 

 
Proběhlo 

- Zástupce Berlin Circus Festivalu na pražském festivalu Cirqueon | Lucie Špačková 
- Česká programová sekce na Berlin Circus Festivalu 2019 | Lucie Špačková 
- Rezidenční pobyt v Tatwerk Berlin spojený s novou premiérou projektu Marie Stuartovna | 

Jakub Čermák 
 

Plánované aktivity 
- Společný rezidenční projekt Cirqueonu a Katapult Berlin 2020-2021 | Lucie Špačková 
- Montag Modus - edice s berlínskými umělci v Praze a pražskými umělci v Berlíně. 

Koprodukce s Divadlem X10 | Lena Szirmay-Kalos 
 

https://www.cirqueon.cz/�
http://www.venuse-ve-svehlovce.cz/�
https://www.astudiorubin.cz/�
https://www.drama-panorama.com/cs/�
http://www.berlin.balassiintezet.hu/de/�
https://www.ogalala.de/�
http://www.malainventura.cz/�
http://www.malainventura.cz/�
http://www.meetfactory.cz/cs/�
https://www.divadloarcha.cz/cz/�
http://studiohrdinu.cz/�
https://www.berlin-circus-festival.de/�


 

 

SHRNUTÍ 
Projekt Staff Exchange je designovaný dle jednotlivých potřeb účastníků. Hlavním záměrem je poskytnout 
dostatečné zázemí a network kontaktů pro jejich individuální projekty, umožnit poznání nové umělecké 
scény a vytvářet podhoubí pro nové meziměstské aktivity. 
* Mimo proběhlé či plánované aktivity projekt Staff Exchange pomáhá Jakubovi Čermákovi, který obdržel 
prestižní rezidenci Theatertreffen, v rozšiřování kontaktů na nezávislé scéně.  
* Lucii Špačkové s organizací hostujícího představení GUIDE, kterému dělá manažerku. 
* Dagmar Radové v získávání inspirace skrze komunikaci s předními berlínskými prostory pro umělecké 
vedení A Studia Rubín 
* Barboře Schnelle v rozšiřování povědomí o současných aktivitách na české scéně s ohledem na další ročník 
festivalu Ein Stück Tschechien.  
* Christine Dissmann v navázání tvůrčího dialogu s profesionály tvořící s mladým publikem, vzájemné 
inspiraci a přemýšlení o společném propojení aktivit. 

 
Galerie: STAFF EXCHANGE MEETING Praha 
 
 
BERLÍNSKÁ DELEGACE NA FESTIVALU MALÁ INVENTURA 2019 
 
V rámci 17. ročníku festivalu Malá inventura byla připravena speciální delegace berlínských profesionálů 
a umělců, kteří byli pozváni na poznávání českého uměleckého prostředí a poznávání lokální scény. 
 
Účastníci byli vybráni na základě open callu organizovaného Performing Arts Programmem. Finální výběr 
byl založen na vzájemné konzultaci obou organizátorů projektu. Celkem bylo vybráno 11 účastníků z řad 
profesionálů, manažerů, organizátorů a umělců. 
Součástí delegace dále byli zástupci Staff Exchange a pracovníci Performing Arts Programmu a Performing 
Arts Festivalu Berlin. Finální počet berlínských profesionálů na festivalu: 19 
 
ÚČASTNÍCI 
Kindermann Sarah  | Performing Arts Programm  
Kellermann Aurora  | Performing Arts Programm  
Apitz Sabrina   | Performing Arts Programm  
Galvis Caroline   | Performing Arts Programm  
Eder Thomas Fabian  | Performing Arts Programm  
 
Szirmay-Kalos Lena  | Staff Exchange 
Dissmann Christine  | Staff Exchange 
Schnelle Barbora  | Staff Exchange 
 
Brammen Anne   | She She Pop, Ballhaus Ost  
Elena Bolsuna   | ACUD theater  
Itzhaki Renen   | Artist  
Reiniger Rike   | Director and author, cultural exchange  
Rieger Marina   | Intitiative Neuer Zirkus  

http://veraondrasikova.squarespace.com/�
https://www.drama-panorama.com/archiv/2018-2/ein-stueck-tschechien-2018/�
https://drive.google.com/drive/folders/1MZL-mto-nx8SfdeOyZnydl4B3m1juXOU�


 

 

Labes Marthe   | New Greek Wave festival  
Stütz Martina   | Contemporary music theatre  
Bauer Philipp   | Hands On artistic collective  
Daniel Megnet   | Hands On artistic collective  
Marion Martinez  | Galli Theater  
Zock Benjamin   | Director - spoken word 
 
Aktivity účastníků 

- Návštěva představení: každý z účastníků navštívil v průměru šest představení 
- Networkingové eventy: Guided tours (seznámení s domovskými scénami festivalu), Sbal ho! - burza 

projektů českých umělců 
- PRALIN intern meeting: setkání a network jednotlivých delegátů z Berlína 
- Meet PRALIN: setkání berlínské a české umělecké komunity 

 
 
Meet PRALIN 
Meet PRALIN je networkingový event, během něhož má možnost se česká umělecká komunita i širší 
veřejnost potkat se zástupci berlínské scény, kteří přijedou do Prahy v rámci festivalu nového divadla 
Malá inventura. 
 
V pondělí 25/02/2019 od 17.00 do 18.00 se v prostoru holešovické La Fabriky uskutečnilo setkání MEET 
PRALIN, kde se představili účastníci berlínské delegace čítající přes patnáct profesionálů pracujících na 
nezávislé divadelní scéně. Na místě byli zástupci nezávislých scén, kurátoři, producenti, umělci i členové 
důležitých institucích. 
 
VÝSTUPY VYCHÁZEJÍCÍ Z AKTIVIT ÚČASTNÍKŮ DELEGACE 

- Hostující představení ČBRSK v ACUD theater 5/4 + 6/4 
 

REFLEXE ÚČASTNÍKŮ 
“I would like to thank you very much for the possibility to come to Prague, to see so many good 
Performances, to meet so many interesting People and to enjoy your hospitality! It was especially fruitful 
that there was no precise expectation apart from: experience each other with open minds! That actually 
opened up the mind …” 
 
SHRNUTÍ 
Utvoření berlínské delegace nabídlo možnost různorodým profesionálům z oboru poznat českou scénu. 
Přestože jsou si města velmi blízká, neexistuje dostatečné obeznámení. Řada z profesionálů byla v Praze 
poprvé nebo dosud neměla ponětí o rozvinuté nezávislé scéně. Většina delegátů potvrdila svůj zájem o 
dlouhodobé sledování scény. Několik z nich nominovalo české umělce a profesionály, aby se zúčastnili 
pražské delegace na Performing Arts Festival Berlin s cílem pokračovat v započatém dialogu o možné 
spolupráci. 

 
Galerie: MEET PRALIN 
Galerie: GUIDED TOUR 
 

https://www.facebook.com/events/1547668112043437/�
https://photos.google.com/share/AF1QipM-u0CXZHXfod4bcZYG_7QNqDJUHxAARLJNaL-5D7-B6R2LMk4I3KfVeUbwc_pTHA?key=VmluQ25lcDl0VGdNMVB2N1UwT3JDWFNfNUNoTTZR�
https://drive.google.com/open?id=1eo-KlV74s9Yv3abtTkn3J02nIs1rLglI�


 

 

PRALIN - BERLÍNSKÁ PROGRAMOVÁ SEKCE FESTIVALU MALÁ INVENTURA 2019 
Přehlídkový festivalový formát zaměřený na prezentaci berlínských umělců v Praze je výrazným 
konkrétním krokem, jak zvýšit povědomí mezi sousedními uměleckými obcemi a iniciovat tak nové možné 
vztahy a spolupráce. Akcentace berlínských umělců v Praze skrze ucelený prezentační rámec určený pro 
české publikum a divadelní tvůrce má za cíl přiblížit berlínskou kulturní oblast a zvýšit tak zájem o 
berlínskou nezávislou divadelní scénu. 
 
Berlínská programová sekce festivalu zahrnovala pět uměleckých vystoupí. Kurátorským záměrem bylo 
představit netradiční divadelní postupy, nabídnout českému publiku a umělecké komunitě nový pohled a 
formáty současného performativního umění s přesahem na dlouhodobý výzkum nebo například art terapii. 
Zároveň bylo záměrem vybrat umělce z různých oborů a vrstev scén. Od etablovaných a dlouhodobě 
fungujících umělců na scéně, po nováčky i okrajové umělce. 
 
BERLÍNŠTÍ UMĚLCI 
Claire Vivianne Sobottke Strange Songs (Fm4 award - ImpulsTanz)  
23/02    Studio Hrdinů Počet návštěvníků: 200 z max. 200 
Galerie - Světlana Lopato 
 
Lina Gomez   Restraint (Aerowaves 2019)    
27/02    Studio Alta Počet návštěvníků: 40 z max. 80 
Galerie - Světlana Lopato 
 
PRAGMATA   Der Theaterautomat     
22/02+23/02    Studio Alta Počet návštěvníků: 22 z max. 22 
Galerie - Světlana Lopato 
 
SENTIRE   SENTIRE      
26/02    Petrohradská kolektiv Počet návštěvníků: 70 z max. 70 
Galerie - Světlana Lopato 
 
Lori Baldwin   Tick Tock - Timeline Clock    
23/02    Studio Hrdinů  Počet návštěvníků: 60 
 
Galerie - Světlana Lopato 
Celkový počet návštěvníků: 392 
 
Detaily o programu ZDE 
 
Společně s programem byla publikována i brožura s rozhovory se všemi přítomnými umělci nabízející vhled 
do jejich tvorby a vnímání Berlína v jeho pozitivních i negativních ohledech. Rozhovory byly publikovány 
před festivalem v tištěné verzi Lidových novin a dále online na webu Divadelních novin. 
 
Rozhovory s umělci ZDE - vytištěno v nákladu 500ks 

https://www.studiohrdinu.cz/predstaveni/strange-songs/�
https://photos.app.goo.gl/Hw5oyAh5HZEZQRjV8�
https://www.linapgomez.com/�
https://photos.app.goo.gl/WDLFBbodC2d6qa4S9�
http://www.angelina-kartsaki.com/objekte.html�
https://photos.app.goo.gl/EXrt9s284WbmXtSGA�
https://sentire.me/�
https://photos.app.goo.gl/G6qtyYCsJoYxnhwW6�
https://www.iamloribaldwin.com/home�
https://photos.app.goo.gl/fGuXgMSJrgfLo95g8�
http://www.malainventura.cz/2019/portfolio/category/prg5/�
https://www.divadelni-noviny.cz/nova-sit-informuje-no-23�
https://drive.google.com/open?id=12xUamcTdJ_Xp7pWjxNWzFikbkzHR4pDi�


 

 

RECENZE 
Jeden hraje o střetu s otcem, další parodují Dänikena a ufology / idnes.cz 
Malá inventura 2019 vol. 2: Divadlo v ére robotov / Mloki.sk 
Nové otázky nového divadla / Časopis INK 
Malá velká inventura 2019 (No. 8) / Divadelní noviny 
Malá velká inventura 2019 (No. 7) / Divadelní noviny 
Malá velká inventura 2019 (No. 4) / Divadelní noviny 
LORI BALDWIN: JAK FUNGUJE UMĚLÁ INTELIGENCE? / DIVADELNÍ NOVINY 5/ 2019 
CLAIRE VIVIANNE SOBOTTKE: VĚŘÍM V CHAOS / DIVADELNÍ NOVINY 5/ 2019 
S. SCHLEMMINGER A A. KARTSAKI: RÁDI SI HRAJEME S TECHNOLOGIEMI / DIVADELNÍ NOVINY 5/ 2019 
BERLÍNSKÉ PRALINKY 2 / DIVADELNÍ NOVINY 5/ 2019 
BERLÍNSKÉ PRALINKY / DIVADELNÍ NOVINY 5/ 2019 

 
SHRNUTÍ 
Berlínská programová část procházela celým festivalovým programem a nabídla obsahové i formální 
ozvláštnění celého festivalu. Reflexe berlínského programu byla v největší míře pozitivně přijatá ze stran 
českých umělců, domovských scén a zahraničních hostů festivalu. Kritická obec nahlížela na selekci spíše s 
rezervou. Přesto se stal výběr důležitým popudem k nutné diskusi o směřování české scény, o vnímání 
kontextových rozdílů a dalším možném vývoji. 

 
Strange Songs: Studio Hrdinů // Foto: Světlana Lopato 

 
Theaterautomat: Studio Alta // Foto: Světlana Lopato  

https://www.idnes.cz/kultura/divadlo/mala-inventura-2019-festival-recenze-fatherland-hopi-land-restraint.A190301_135157_divadlo_ts�
http://www.mloki.sk/bez-okolkov/mal%C3%A1-inventura-2019-vol-2-divadlo-v-%C3%A9re-robotov#/0�
http://casopis-ink.cz/2019/03/03/nove-otazky-noveho-divadla-mala-reflexe-male-invetury/?fbclid=IwAR0oB6F_MSTF1ZGrl1LkxJp6WzNnxeafYEClJZLlXAIbzmUZT7Q1VyJiddg�
https://www.divadelni-noviny.cz/mala-velka-inventura-2019-no-8�
https://www.divadelni-noviny.cz/mala-velka-inventura-2019-no-7�
https://www.divadelni-noviny.cz/mala-velka-inventura-2019-no-4�
https://www.divadelni-noviny.cz/lori-baldwin-jak-funguje-umela-inteligence�
https://www.divadelni-noviny.cz/claire-vivianne-sobottke-verim-v-chaos�
https://www.divadelni-noviny.cz/sebastian-schlemminger-a-angelina-kartsaki-radi-si-hrajeme-s-technologiemi�
https://www.divadelni-noviny.cz/berlinske-pralinky-2�
https://www.divadelni-noviny.cz/berlinske-pralinky�


 

 

| PRAŽSKÁ DELEGACE NA PERFORMING ARTS FESTIVALU V BERLÍNĚ 28. 5. - 2. 6. 2019 
| 
 
3. ročníku Performing Arts Festivalu v Berlíně se zúčastnila speciální delegace pražských profesionálů. 
Účastníci byli vyzváni, aby prozkoumali Berlínskou nezávislou uměleckou scénu a síť s místními i 
mezinárodními odborníky. 
 
Účastníci byli vybráni z části na základě otevřené výzvy, kterou organizovala Nová síť, z části cíleným 
výběrem klíčových osobností, kteří v současné době uvažují nebo již realizují vlastní spolupráce či projekty. 
Součástí delegace byl i Staff exchange program a zástupci Nové sítě. Delegaci tvořilo celkem 14 osob. 
 
Účastníci  
Adriana Světlíková, Aneta Hladovcová, Petr Dlouhý, Petr Pola, Simona Rybová   |Nová síť 
Dagmar Radová   | Staff Exchange 
Dominika Andrasko   | Petrohradská kolektiv 
Eva Dryjová    | SE. S. TA. 
Ewa Zembok    | DUP39 
Jan Horák    | Studio Hrdinů 
Lucia Kašiarová    | Studio Alta 
Matěj Samec    | Meetfactory 
Nela Kornetová    | T. I. T. S. / artist 
Veronika Kyrianová   | Dramaturg 
 
 
Aktivity účastníků 

- Návštěva festivalových představení (v průměru 6 vystoupení na účastníka). 
- Networkingové eventy: Guided tours (komentovaná prohlídka místních scén), Berlin Diagonale - 

showcamp Berlínských umělců 
- PRALIN - interní setkání pražské delegace 
- Networking aktivity spojující pražské profesionály s profesionály z Berlína a dalšími místními i 

mezinárodními hosty festivalu (tzv. Networking With IceCream) 
 

SHRNUTÍ 
Pro většinu členů pražské delegace šlo o první kontakt s Performing Arts scénou v Berlíně. V tomto případě 
byl PAF ideální příležitostí a nabídl  užitečné seznámení s místní uměleckou sécnou (bohatý programem 
program pro profesionály, prohlídky scín s průvodcem, příležitost vidět více než 150 představení na 40 
scénách. V průběhu PAF se Nová síť také setkala s klíčovými partnery pro budoucí spolupráci, kteří se již 
spolupracují nebo navazují na ose Praha a Berlín (Divadlo ACUD, Sophiensaele, Ballhaus OST, 
Theaterdiscounter, ad.) a pokračovali v rozhovorech s členy Berlin Staff Exchange. Nový možný projekt 
otevřela Lena Szirmay-Kalosová, která navázala spojení s Matějem Samcem ohledně sérii Montag Motus  s 
účastí českých umělců v Berlíně a berlínských v Praze. 
 
Informace o pražské delegaci byly také implementovány do všech festivalových materiálů, protože 
delegace v návaznosti na projekt Pralin byla integrální součástí berlínského festivalu (sekce pro 



 

 

profesionály).  Výsledkem byla nebývalá pozornost věnovaná české výpravě a 
nezávislému umění v Praze vůbec a v důsledku zvýšení povědomí o projektu PRALIN mezi širší komunitou 
divadelních profesionálů v Berlíně. 
 
| Pražská delegace na symposium Industry Get-Together Berlín 2019 5. - 7. září 2019 | 
 
7. Ročníku berlínského symposia zaměřeného na networking a sebereflexi v rámci nezávislé scény se 
zúčastníla speciální delegace pražských profesionálů. Delegáti a delegátky se účastnili programu 
přednášek, diskuzí, workshopů spojených tématem solidarita. Vedle vhledu do berlínské nezávislé scény 
měli možnost potkat řadu předních aktérů lokální scény. Get-Together je největším a nejdůležitějším 
setkáním nezávislého sektoru, který dlouhodobě usiluje o navázání dialogu s politiky na městské, státní i 
nadnárodní úrovni a zároveň o užší propojení v rámci scény. 
 
Výslednou delegaci tvořili profesionálové vybraní týmem Nové sítě, kteří již dříve projevili zájem o dění v 
Berlíně a kteří již začali či plánovali propojit své aktivity s berlínskými partnery.  Součástí delegace byli i 
zástupci Nové sítě. Delegaci tvořilo celkem 6 osob. 
 
ÚČASTNÍCÍ 
Aneta Hladovcová, Petr Dlouhý, Petr Pola   |  Nová síť 
Jiří Honzírek      | Divadlo Feste 
Eva Dryjová       | SE.S.TA - Centrum choreografického rozvoje 
Veronika Hladká      | Divadlo Ponec - Tanec Praha 
 
AKTIVITY ÚČASTNÍKŮ 

- Přednášky, workshopy, diskuze na téma: Solidarita - za hranice sociálních bublin 
- Oficiální picnic účastníků symposia s pražskou delegací 
- Osobní networking vedený preferencemi pražských delegátů 

 
SHRNUTÍ 
Solidarita je důležité téma, které reaguje na aktuální socio-politicko-ekonomickou situaci umělců i občanů. 
Solidarita jako princip spolupráce a společného usilování o rovné podmínky pro umělce, prostory i nezávislé 
profesionály v oboru.  
 
Symposium bylo velkou inspirací i pro plánované symposium v Praze, které připravuje Nová síť za účelem 
stmelit českou nezávislou scénu. Vývoj berlínské nezávislé scény, její prostředky sebereflexe i homogenní 
komunikace se staly inspirací pro rozvoj činnosti v Praze - ČR.  Důležitými výsledky je i navázání spolupráce 
mezi Jiřím Honzírkem a berlínskou kurátorkou Yael Sherill (B-Tour), které za krátkou dobu od prvního setkání 
v rámci symposia vyústilo v artikulování nového projektu. Rovněž Eva Dryjová zahájila komunikaci s 
profesory z berlínské taneční akademie HZT za účelem propojení v rámci lektorské sekce aktivit spolku 
SE.S.TA.  
 
REFLEXE 
Článek Jiřího Honzírka v kulturním čtrnáctideníku A2 
 

https://www.advojka.cz/archiv/2019/24/solidarita-neni-pocit-ale-praxe-divadelni-zapisnik�


 

 

 
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 
Projekt PRALIN od svého vzniku vzbudil velký zájem ze stran divadelních profesionálů umělců, institucí i širší 
veřejnosti. Fakt, že jsou si obě partnerská města velmi blízká a přesto nefunguje žádné stabilní spojení v 
oblasti nezávislého živého umění, díky projektu vyplynul na povrch a průběžně se nám ozývá stále vyšší 
počet zájemců o meziměstské spolupráce.  
Zároveň se ukázalo, že si obě městské scény mohou být velkou inspirací ve sdílení zkušeností, výměně 
umělců i profesionálů. Skrze projekt se otevírá důležitá otázka o tristní absenci zkušebních prostor pro 
umělce. Dostatek zázemí pro zkoušení je jedním z hlavních katalyzátorů rozvoje scény a vzájemná diskuze a 
sdílení know-how v komunikaci s městem a organizací podobných míst je výchozím bodem pro zlepšení 
pražské situace. Panelová diskuze akcentující toto téma bude uspořádána v září.  
Skrze projekt Staff Exchange se podařilo navázat hlubší spolupráci na poli nového cirkusu a vytvořil se tak 
základ pro pevný most výměny umělců a inspirace. Zároveň bylo umožněno účastníkům Staff Exchange 
poznat důvěrněji nové umělecké komunity a otevřelo nové možnosti vlastního rozvoje. Staff Exchange 
rovněž umožnil detailní networking, jehož přímým výsledkem byla rezidence a premiéra nové inscenace 
Jakuba Čermáka a iniciace společného projektu kurátorky Montag Modus Leny Szirmay-Kalos a pražského 
Divadla X10. 
Berlínská delegace umožnila řadě profesionálů nahlédnout na současné dění v Praze a upozornila na 
blízkost, podobnost obou scén. Zároveň iniciovala začátek diskuze mezi jednotlivými aktéry, která 
pokračovala s vybranými českými delegáty na Performing Arts Festivalu 2019 v Berlíně. Jedním z výstupů je 
iniciace spolupráce mezi Dominikou Andraško - Petrohradská kolektiv a kolektivem CMD+C, jejímž 
výsledkem by měla být koprodukční premiéra v roce 2021 Kurátorovaná sekce berlínských představení 
ozvláštnila 17. ročník festivalu a ukázala českému publiku odlišné přístupy, estetiky současného 
performativního umění a skrze knihu rozhovorů nabídla různost pohledů na berlínskou uměleckou komunitu 
i město samotné. 
Návštěva symposia Get-Together byla pak inspirací pro uvažování o nezávislé scéně jako homogenním 
celku a ukázala důležitost spolupráce v rámci scény stejně jako jednotné vystupování pro veřejnost i nutnost 
komunikace s politiky. 
Za celoroční činnost se projekt PRALIN ukázal jako velmi důležitý v propojování uměleckých scén v Praze i 
Berlíně - stal se pojítkem řady profesionálů a umožnil vznik nových spoluprací, rovněž se stal jednou z 
hlavních programových linií partnerské organizace Performing Arts Programm Berlin. 
 
PŘÍMÉ VÝSLEDKY 

• 11 berlínských profesionálů navštívilo Prahu za účelem poznání pražské nezávislé scény 
• 10 pražských profesionálů navštívilo Berlín, aby prozkoumali vývoj berlínské nezávislé scény a 

navázali nové pracovní kontakty 
• 5 pražských zástupců Nové sítě opakovaně navštívilo Berlín, aby napomohli lepšímu napojení na  

tamní scénu a pomohli pražským delegátům v cíleném networkingu 
• 5 berlínských zástupců Performing Arts Programm navštívilo Prahu, aby navázali nové kontakty a 

upevnili - vytvořili pražsko-berlínské vztahy 
• 3 zástupci z Prahy a 3 zástupci z Berlína v rámci programu STAFF EXCHANGE opakovaně navštívili 

partnerské město, aby rozvinuli vlastní aktivity v pražsko-berlínské spolupráci 
• 5 berlínských uměleckých projektů bylo prezentováno v Praze 



 

 

 
NEPŘÍMÉ VÝSLEDKY 

• 3 pražské projekty byly prezentovány v berlínském divadle ACUD (ČBRSK, Neboj, What’ 
Happening) jako výsledek networkingu dramaturgyně Eleny Bolsuny s pražskou nezávislou scénou 

• 1 nová premiéra (Marie Stuartovna, rež. Jakub Čermák) v koprodukci s berlínským rezidenčním 
prostorem TATWERK jako výsledek projektu STAFF EXCHANGE 

• 1 prezentace pražského nového cirkusu na Berlin Cirkus Festivalu jako výsledek projektu STAFF 
EXCHANGE 
4 umělecké rezidence berlínských umělců v pražském prostoru Cross Attic (Mariana V. Nobre, 
Evgenia Chetvertkova, Matilde Basetti & Dakota Comin, Sophie Krause & Robin Plenio) a 3 hostující 
představení (Noemi Levovnik: Falling in Love Again, CoCompany: Birthday Party, CoCompany: 
Blind Date) 

• 2 nově započaté spolupráce (Montag Modus + Divadlo X10 a Divadlo Feste + B-Tour), které by měly 
být realizovány v roce 2020 

 
Řada individuálních konzultací, programových doporučení a propojení pražských a berlínských profesionálů.  
 
 
 
 
Hlavní partner projektu: Česko-německý fond budoucnosti  
Partneři projektu: Cross Attic - Cross Club, Institut umění - Divadelní ústav, Goethe Institut Prag, Česká 
centra, PerformCZech, Německé velvyslanectví 
 

VYPRACOVAL dne 20/12/2019 
Petr Dlouhý 

 


