15. – 26. 10. 2021
Studio ALTA
Již v pátek 15. října začíná výstava VZTAHY FUNDUS UTOPIE, v jejímž rámci se podruhé setkává
sedm scénografek, scénografů a divadelních kolektivů; tentokrát v prostorách Studia ALTA v
pražské Invalidovně. Ve výstavním prostoru diskutují o principech divadelně-scénografické
tvorby, o svých naplněných i nenaplněných vizích v minimální (téměř absenční) podobě.

První část výstavy VZTAHY FUNDUS UTOPIE proběhla letos v červnu v brněnském OC Dornych
ve spolupráci s platformou Terén, která je součástí Centra experimentálního divadla. Druhá
výstavní část je realizována ve Studiu ALTA a scénografie je zde coby artefakt-idea-kolektivnípraxe tentokrát prezentována téměř výhradně prostřednictvím audiovizuální formy. Z hledišť,
jevišť, fundusu, skladů a dílen se vracíme zpět do hlav scénografů k ideji a utopii.

Vedle Pavly Beranové, Michala Cába, Handa Gote, Zuzany Scerankové, Matěje Sýkory, Martiny
Zwyrtek a Spolku divadelních ochotníků Sedlčany je věnován prostor vzpomínce na Petra
Matáska.

Ve čtvrtek 14. října od 18:00 Vás srdečně zveme na slavnostní vernisáž, v jejímž rámci
proběhne také koncert vystavujícího umělce Michala Cába. Zahraje na vlastní výstavní objekt
tzv. Knotbutton.

Výstava bude v přízemí západního křídla karlínské Invalidovny otevřená necelé dva týdny.
Součástí je i doprovodný program ve formě diskusního setkání na téma PQ 2023 (Pražské
Quadriennale scénografie a divadelního prostoru), kterému bude předcházet komentovaná
prohlídka s kurátory. Uskuteční se v poslední den výstavy – v úterý 26. října od 15:00, tedy

hodinu před začátkem diskusního setkání, které navazuje na tzv. „salonní sympozia“ Poločas
rozpadu.

Otevírací hodiny a vstupné
Výstavu je možné navštívit v přízemí západního křídla karlínské Invalidovny od 15. do 26. října,
denně od 14:00 do 20:00 hodin. Vstup je zdarma.

Další informace najdete na webu www.vztahy-fundus-utopie.cz, Facebooku nebo
Instagramu.

Přehlídka české scénografie s 40letou tradicí
Výstava VZTAHY FUNDUS UTOPIE navazuje na tradici národních přehlídek Salón české
scénografie, jež jsou pod různými názvy pořádány od roku 1977. Formát, v němž v předchozích
ročnících prezentovali vystavující svá díla individuálně, se letos transformuje v tematicky a
kurátorsky zaštítěnou výstavu. Vedle mezinárodní platformy Pražské Quadriennale
představuje Salón jedinou tuzemskou událost, která současnou scénografii kontinuálně
tematizuje a reflektuje. Snaží se přitom prozkoumat, co vše scénografie zahrnuje – jak vzniká,
jaké jsou její současné podoby a jak lze scénografii nahlížet coby aktivního spolučinitele
jakéhokoliv performativního umění.

Jak bude vypadat koncepce PQ 2023? Jak se proměnil formát, v němž se vystavuje
scénografie?
O naznačených tématech budeme diskutovat v rámci doprovodného programu v úterý 26.
října od 16:00 s Markétou Fantovou, absolventkou oboru scénografie na pražské DAMU a
oboru divadelního designu na Wayne State University v Detroitu, uměleckou ředitelkou
Pražského Quadriennale. Setkání předchází komentovaná prohlídka s kurátory výstavy.

Výstavu realizuje: Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků
Partner výstavy: Terén, Centrum experimentálního divadla Brno
Kurátorky & kurátor: Anna Chrtková, Jan Matýsek, Amálie Bulandrová
Kontakt pro média: Amálie Bulandrová, salonscenografie@gmail.com, 604 529 481
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