Závěrečná zpráva souboru 11:55
za rok 2019

V roce 2019 soubor 11:55 obhájil rezidenční místo v Experimentálním prostoru
NoD na Praze 1, kde po celou sezónu pravidelně hrál. NoD i přes vlastní
nepříznivou finanční situaci opět poskytl prostor nezávislým tvůrcům, kteří
dramaturgicky zapadají do umělecké vize vedení divadla.
Soubor 11:55 uvedl v roce 2019 celkem nakonec 19 repríz na své domovské
scéně (z původních 21 repríz bohužel v důsledku vážného zranění herce musely
být dvě uvedení inscenace Pravda o 17/11 na začátku září 2019 bez náhrady
zrušeny) a pokračoval i v pravidelných improvizačních večerech v Kavárně
Míšenská na Praze 1 a v rozhlasovém projektu Radio DADA (celkem 6 uvedení
přidružených projektů mimo NOD).
Během roku se soubor dle předem stanovené domluvy projektově propojil
s tvůrčí skupinou 8lidí, která sdružuje velmi talentovanou a umělecky zajímavou
platformou mladých režisérů, dramaturgů a scénografů (absolventů Divadelní
fakulty AMU) a která má mimo jiné za sebou úspěšné divadelní projekty již na
několika zavedených divadelních scénách. K propojení
došlo na dvou úrovních – 11:55 přizvalo členy 8lidí do svého nového projektu a
naopak 8lidí následně přizvalo herce ze souboru k účasti na jejich jednorázovém
projektu.
V březnu 2019 soubor uvedl novou inscenaci „O krásách bezpilotního
bombardování“, kterou režírovala Nina Jacques ve spolupráci s dramaturgem
Borisem Jedinákem (oba členové spolku 8lidí). Inscenace reaguje na rozšiřující
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se neozbrojené útoky a hledá odpovědi na otázky – co jsme ochotni obětovat pro
vlastní bezpečí? Existuje v dronové válce hrdinství? Proč s narůstající
vzdáleností, která nás dělí od místa válečného konfliktu, mizí empatie s civilními
oběťmi?

Na podzim se herci 11:55 stali součástí velkého divadelního projektu k oslavám
výročí Sametové revoluce s názvem Sametová simulace: FEDERÁL, na kterém se
podílela také divadelní skupina Vosto5 a Činohra Národního divadla. Propojení
11:55 a 8lidí se ukázalo jako oboustranně inspirativní a umělecky zajímavé. Na
rok 2020 proto společně plánujeme další umělecké intervence (spíše
jednorázového charakteru).
Kromě stále probíhající spolupráce s Českým rozhlasem Vltava, kde je soubor
pravidelným tvůrcem pořadu Rádio Dada (cca 1x za dva měsíce), se také v tomto
roce větev souboru 11:55 s názvem Rádio 23:55 znovu zúčastnila akce Korzo
Národní: 30 let svobody, které organizuje sdružení „Díky, že můžem“. Opakovaná
účast na tomto typu akcí je jasným odrazem uměleckého směřování souboru,
kterému není lhostejná společnost ve kterém žijeme, ani minulost, která nás
formuje. 11:55 je aktivní generační soubor s důvěrou v kulturu coby nástroj,
který může mnohá stanoviska a úhly pohledů kultivovat, měnit a posouvat. Tyto
myšlenky se i nadále budou objevovat v tvorbě 11:55, stejně jako
v projektech, kterých je soubor součástí.
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Přehled činnosti za rok 2019:
LEDEN
18. 1. 19:00 - HARAKYKYRI /Café Míšenská/
27. 1. 19:30 - Já v žádém případě netvrdím, že jsem bůh /NoD/
30. 1. 19:30 - Městečko Fake news /NoD/
31. 1. 19:30 - Střepy a chlebíčky /NoD/
ÚNOR
1. 2. 19:00 - HARAKYKYRI /Café Míšenská/
12. 2. 19:00 - HARAKYKYRI /Café Míšenská/
23. 2. 19:30 - Hodní chlapci /NoD/
25. 2. 20:00 - Pravda o 17/11 /NoD – Festival Malá inventura/
BŘEZEN
29. 3. 19:30 - O krásách bezpilotního bombardování /NoD/ - PREMIÉRA
30. 3. 19:30 - O krásách bezpilotního bombardování /NoD/
DUBEN
29. 4. 19:30 - Hodní chlapci /NoD/
KVĚTEN
6. 5. 19:30 - O krásách bezpilotního bombardování /NoD/
7. 5. 19:30 - O krásách bezpilotního bombardování /NoD/
17. 5. 19:30 - Živé komentování MS v hokeji /NoD/
20. 5. 19:30 - Pravda o 17/11 /NoD/
ZÁŘÍ
24. 9. 19:30 - Pravda o 17/11 /NoD/ - ZRUŠENO bez náhrady
25. 9. 19:30 - Pravda o 17/11 /NOD/ - ZRUŠENO bez náhrady
29. 9. 19:30 - O krásách bezpilotního bombardování /NoD/
ŘÍJEN
8. 10. 19:30 - HARAKYKYRI /NOD/
16. 10. 19:30 - Já v žádném případě netvrdím, že sem bůh /NOD/
LISTOPAD
11.11. 19:30 - O krásách bezpilotního létání /NOD/
17.11. 16:00 - Korzo Národní - Radio 23:55 /Festival Svobody/
19.11. -19:30 11:55 bez domluvy - improvizace kde chyba je dárek /NOD/
27. 11. 19:30 - Federální shromáždění - PREMIÉRA
29. 11. 19:30 - Federální shromáždění
PROSINEC
8. 12. 19:30 - Bez domluvy - improvizace kde chyba je dárek /NOD/
10. 12. 19:30 - Rádio 23:55 /NOD/
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Členové souboru:
Herci: MgA. Pavlína Balner, MgA. Michal Bednář, MgA. Jan Čtvrtník, Martin
Dědoch, Jan Hofman, MgA. Bořek Joura, MgA. Johana Matoušková, MgA. Petra
Majerčíková, David Ryska, MgA. Daniela Šišková, MgA. Tereza Volánková
Produkce: BcA. Lucie Špačková, Mgr. Tereza Vohralíková, Anastázie Slavíčková
Technická spolupráce: Sebastián Vích, Jan Sedláček
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Repertoár v roce 2019:
• John Sinclair: Umění braku ON AIR (režie Petra Tejnorová) – vznik 2014
• Hodní chlapci (režie Jan Mikulášek) - vznik 2014
• Střepy a chlebíčky (režie Jan Mikulášek) - vznik 2015
• Já v žádném případě netvrdím, že jsem bůh (režie 11:55) - vznik 2017
• Pravda o 17/11 (režie Petra Tejnorová) – vznik 2018
• O krásách bezpilotního bombardování (režie Nina Jacques) - vznik 2019
11:55 v číslech:
Realizovaných představení celkem: 25
Celkem návštěvníků: 1553
Celkové výnosy ze vstupného: 92 426 Kč
Celková výše dotací: 550 000 Kč
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