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Čtvrtý  rok  existence  divadelního  souboru  Ufftenživot  se  nesl  ve  znamení  příprav  čtvrtého
autorského představení s názvem  KEEP CALM, které v září úspěšně premiérovalo v pražském
divadle Alfred ve dvoře. V roce 2017 zároveň došlo k posledním reprízám předchozí inscenace
Loneliness & stuff. Ty se odehrály ve Studiu Alta v rámci festivalu Malá Inventura, v Milevsku na
festivalu improvizovaného divadla Improtřesk a naposledy na Slovensku v Banské Bystrici v KC
Záhrada. V říjnu se uskutečnil první  workshop Ufftenživot, pořádaný pro dětské studio Altík a v
listopadu jsme měli tu čest uspořádat vernisáž druhé výstavy v naší venkovní galerii PoÚličník.
Výstavu  Kabinet  kuriozit  1186  II  připravila  Kosmo  Nauty,  pražská  výtvarnice,  která  se  věnuje
především upcyclingu starých objektů a materiálů. Rok 2017 se tedy, stejně jako předchozí tvorba
skupiny, nesl v duchu hledání cest a objevování nových témat. Stejným způsobem bychom rádi
pracovali i nadále. 

KEEP CALM, inscenace která vznikla na mnoha rezidencích po celém území České republiky,
měla  tu  čest  premiérovat  v  divadle  Alfred  ve  dvoře,  kam byla  vybrána  v  otevřené  výzvě.  Na
projektu se, kromě členů souboru Ufftenživot a interpretů Sáry Arnstein a Jiřího Šimka, podílel širší
tým.  Dramaturgickou  poradkyní  inscenace  se  stala  Marta  Ljubková,  scénografii  zajistila
francouzská výtvarnice  Marie Gourdain a o světelný design se postaral  Štěpán Hejzlar a  Tomáš
Morávek.  Produkci  pak  zajistila  souborová  produkční  Marianna  Slováková.  Projekt  se  před
samotnou  premiérou  světu  ukázal  v  rozpracované  podobě  dokonce  čtyřikrát.  V  rámci
mezinárodního festivalu Bazaar, RespondArt víkendu ve Studiu Alta, na rezidenci v Ostravském
Cooltouru a v prostoru Rezi.dance v lese v jižních Čechách bylo publikum přizváno k ukázkám
work in progress, aby tvůrcům svou zpětnou vazbou napomohli při procesu příprav finální verze
představení.  V  konečné  verzi  bylo  představení  v  září  odpremiérováno  a  do  konce  roku  bylo
inscenováno celkem šestkrát.

V  následujícím  roce  nás  čekají  další  reprízy  KEEP CALM,  například  v  rámci  festivalu  Malá
Inventura, programu divadla Alfred ve dvoře a v regionech. Sára Arnstein a Jiří Šimek budou dále
například moderovat  předávání  cen české divadelní  DNA 2018,  prestižní  událost  ke které byli
přizváni networkem Nová Síť. V květnu se Ufftenživot postará o lektorování workshopu "Pohyb v
příběhu, příběh v pohybu" v rámci festivalu Improtřesk. V neposlední řadě bude rok 2018 věnován
přípravám nového představení do kterého Ufftenživot zve absolventku KALD DAMU a performerku
Sáru Märc. Projekt má prozatimní název "Waiting for my art".



KEEP CALM

Dokument o dvou jedincích v nekonečném příběhu. Mozaika složená z monologů, asociativního
pohybu, loutkohry, videa, přednášky nebo rapu. KEEP CALM čerpá z literatury, historie, kulturních
stereotypů, internetu, z každodenní skutečnosti, která nás obklopuje.

Jsme víc než #příroda. Jsme víc než #zvířata. #Svět nám patří – vždyť jsme vytvořili institut 
vlastnění a s ním i spoustu dalších věcí. Třeba #hrdinství. Máme sny, #stíny a fantazii. Co jsme si 
vymysleli, to taky žijeme. Možná proto se naše představy o světě hroutí, tuto skutečnost téměř 
nikdo nepřijímá a na bolest se berou léky. #Absurdní. Možná nám to pomalu dochází, a tak se 
smějeme a reflektujeme to, co cítíme, že reflektovat musíme. #Lajky a #sdílení nám nestačí.

Většina našich problémů pochází z jednoho zdroje. Jsme z jednoho zdroje. Občas, když 
vykoukneme z #bubliny, z reality ve které žijeme, spatříme nekonečno. Jsem #člověk, moudrý 
jedinec, rodinný příslušník, přítel, hrdina. Jsem velitel, součástka, činitel, ničitel, jsem vším. Kdo 
jsem? Odkud pocházím, ke komu patřím a ke komu ne? Patřím světu? Jednou umřu a stanu se 
Zemí, zvířetem, vesmírem. A co pak?

„Zachovej klid a pokračuj” – válečný slogan, kterého se chopil internet a vytvořil z něj univerzální 
radu pro všechny situace. Stejně tak i samotná inscenace hledá univerzální návod na život. Dva 
performeři, každý sám a přitom spolu, zvou diváky, aby s nimi sdíleli pocity, které nejsou ani 
hledišti zcela neznámé. Chvílemi to vypadá jako šílený #chaos, ale nakonec není o nic chaotičtější 
než to, v čem žijeme – ve změti písní, hesel, sloganů a memů. V odcizeném světě sdílení, ve světě
ironie, kýče, radosti a smutku.

Každopádně #sranda musí bejt…



Tvůrci: Ufftenživot / Sára Arnstein, Jiří Šimek
Dramaturgická spolupráce: Marta Ljubková
Light design: Tomáš Morávek, Štěpán Hejzlar
Scénografická spolupráce: Marie Gourdain
Hudba: Tomáš Vtípil
Ruchy/zvuky/audionahrávky: Jiří Šimek, Sára Arnstein
Fotografie na plakát: Marek Bartoš
Produkce: Marianna Slováková
Web: www.ufftenzivot.cz, facebook.com/ufftenzivot, instagram.com/ufftenzivot, twitter.com/ufften

Podpořili: Projekt KEEP CALM je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České 
republiky, Státního fondu kultury a městské části Praha 7. Projekt dále vznikl za podpory Motus, 
produkce divadla Alfred ve dvoře a rekreacnigenetika.cz.
Za poskytnutí rezidencí děkujeme Cooltour Ostrava, Divadlo na cucky, Industra STAGE, Kredance 
(Rezi.dance v lese & Švestkový dvůr Malovice) a Studio ALTA.
Premiéra (datum a místo): 28.9. 2017, divadlo Alfred ve dvoře
Délka: 69 minut

Mediální ohlasy

“Nedávní absolventi herectví na DAMU v KEEP CALM ukázali, že i generace českých mileniálů se
umí  zhodnotit  s  kritickým nadhledem.  Alespoň  na  divadle.  A publikum,  většinou  tvořené  lidmi
podobného věku, jejich generační výpověď velmi bavila.”
“Oba aktéři v průběhu celého představení prokazují hereckou všestrannost; Sára Arnstein navíc
disponuje velikým pohybovým nadáním. Každodenní gesta a pohyby dokáže nevídaně stylizovat či
zveličit, čímž dosahuje komického účinku. Dvojice herců rovněž umí skvěle pracovat s publikem;
dokážou ho získat na svou stranu, vytvořit atmosféru přátelského sdílení. Důmyslnou sebestylizací
vytvářejí portrét excentrických mileniálů, kteří by rádi zanechali na světě svůj nezapomenutelný
otisk.”

http://www.ufftenzivot.cz/
http://twitter.com/ufften
http://instagram.com/ufftenzivot
http://facebook.com/ufftenzivot


Divadelní noviny, Slovo, slovo, slovo (No. 8)
http://www.divadelni-noviny.cz/slovo-slovo-slovo-no-8

“Vedle  toho,  že  je  Keep  Calm  velmi  vtipné,  také  úspěšně  propojuje  improvizovaně  působící
rozvolněnost s pečlivě nazkoušenou pohybovou choreografií a je ojedinělou „hereckou“ inscenací
mimo oblast činoherního divadla.”

Etlíková: něco z ...příští vlna/next wave…, 
http://nadivadlo.blogspot.cz/2017/09/etlikova-neco-z-pristi-vlnanext-wave.html?m=

Další ohlasy:
Rozhovor o KEEP CALM - www.tanecniaktuality.cz/sara-arnstein-a-jiri-simek-z-dua-ufftenzivot-tak-
moc-se-potrebujeme-az-se-spotrebujeme/ 

Recenze - https://www.i-divadlo.cz/divadlo/alfred-ve-dvore/keep-calm – KEEP CALM bylo v anketě
portálu i-divadlo.cz nominované na Alternativní Inscenaci Roku a Sára Arnstein byla vyhlašena ve
stejně anketě Herečkou Roku 2018. 

Přehled aktivit v roce 2017
Praha, Studio Alta, 12. 2. 2017, Loneliness & stuff
Praha, Studio Alta, 27. 2. 2017, Loneliness & stuff
Praha, Studio Alta, Festival Bazaar, 18. 3. 2017, KEEP CALM (work in progress)
Komařice, Rezi.dance v lese, 14. 4. 2017 KEEP CALM (work in progress)
Milevsko, Festival Improtřesk, 5. 5. 2017, Loneliness & stuff
Praha, Studio Alta, RespondART, 13. 5. 2017, KEEP CALM (work in progress)
Banská Bystrica, KC Záhrada, 29. 6. 2017, Loneliness & stuff
Ostrava, Cooltour, 28. 8. 2017, KEEP CALM (work in progress)
Praha, Alfred ve dvoře, 28. 9. 2017, KEEP CALM (premiéra)
Praha, Alfred ve dvoře, 29. 9. 2017, KEEP CALM 
Praha, Studio Alta, 17. 10. 2017, Workshop Ufftenživot pro dětské studio Altík
Praha, Alfred ve dvoře, 24. 10. 2017, KEEP CALM 
Praha, Alfred ve dvoře, 25. 10. 2017, KEEP CALM 
Praha, Galerie PoÚličník, 10. 11. 2017, vernisáž Kosmo Nauty: Kabinet kuriozit 1186 II
Praha, Alfred ve dvoře, 14. 11. 2017, KEEP CALM 
Praha, Alfred ve dvoře, 15. 11. 2017, KEEP CALM 

Členové souboru
Tvůrci: Sára Arnstein, Jiří Šimek 
Produkce: Marianna Slováková                                                                           www.ufftenzivot.cz
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