
Tisková zpráva
23. září 2021

Když robotická ruka ovládá piano. Signal Festival chystá audiovizuální
experiment v Divadle Archa

Signal Festival se blíží. Vedle hlavního programu na 4 trasách čeká návštěvníky 9.
ročníku také bohatý doprovodný program. Audiovizuální performance V E K T R O S K
O P nabídne živou hudbu, piano ovládané robotickou rukou, programované mobilní
objekty, fyzickou improvizaci i laserové paprsky. Během čtyř denního programu od 14.
do 17. října tak vystoupí pod režií audiovizuálního umělce Davida Vrbíka skladatelka,
pianistka a zpěvačka Beata Hlavenková, zvukový designér a hudebník Stanislav
Abrahám nebo performer na modulární syntezátor Leoš Hort (HRTL). Za realizací stojí
Signal Festival společně s kreativní dílnou PrusaLab a Divadlem Archa.

Vzájemný dialog tvůrců hudebních a vizuálních projektů vytváří nová a nečekaná sdělení. V
E K T R O S K O P je oslavou audiovizuální korelace, setkáním trendsetterů a archeologů
medií. Špičkoví umělci jazzové a taneční elektronické scény budou konfrontováni
účinkováním programovaných a robotických objektů. Společným prvkem večerního
programu se stane kinetická socha Reflexe. Tento velký kinetický zrcadlový objekt je
výsledkem otevřené výzvy Signal Calling, kterou pořádá Signal Festival ve spolupráci se
společností PrusaLab na podporu nejmladší generace českých audiovizuálních, světelných
a digitálních umělců. Dvojice architektů Adam Cigler a Petr Vacek vytvořila počítačem
ovládanou mobilní sochu, která úspěšně debutovala na Signal Festivalu v roce 2019. V
prosinci roku 2020 se dílo stalo součástí prvního unikátního testovacího experimentu v
Divadle Archa. V rámci programu Nehrajeme, tvoříme! reagujícího na pandemickou situaci
měli umělci možnost po několik dní zkoumat a testovat různé možnosti práce se světly, s
precizním laserem a se zvukem generovaným sochou samotnou. Audiovizuální performance
V E K T R O S K O P, která proběhne od 14. do 17. října vždy od 20:00 do 21:30 hodin, tak
navazuje na tato dřívější kreativní setkání.

Během čtyř denního programu sestaveného audiovizuálním umělcem Davidem Vrbíkem
vystoupí choreograf, tanečník a performer Tomáš Krivošík, skladatelka a pianistka Beata
Hlavenková, umělkyně Soňa Koutová, audiovizuální umělec Ondřej Skala (JTNB),
audiovizuální performer Stanislav Abrahám a Leoš Hort (HRTL) a další.

„Naším cílem je navrhnout publiku ukázku, jak se mohou setkat audiovizuální, taneční a
prvky fyzického divadla a prostřednictvím svých charakteristických prostředků komunikovat
na různých úrovních prostorů, kvalit, impulzů a fyzikalit. Chceme prozkoumat tanečně
tělesné postupy a jejich vztah k objektům a audiovizuálnímu umění,“ popisuje audiovizuální
umělec a režisér projektu David Vrbík.
Vstupenky na představení v Divadle Archa lze pořídit za 290 Kč. Studentská vstupenka stojí
190 Kč, držitelé festivalového Signal Passu zaplatí 220 Kč.
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O Signal Festivalu:
Signal je festival digitální a kreativní kultury. Spojuje současné vizuální umění, městský
prostor a moderní technologie. Stal se nejnavštěvovanější kulturní událostí v České
republice. Program je tvořen renomovanými zahraničními i českými umělci z oblasti light
designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence a konceptuálního umění. Festival
rád vzdělává sebe i návštěvníky. Spojuje historické kulisy milované Prahy s nejnovějšími
technologiemi a současnými společenskými tématy. Signal Festival je jedním z největších
producentů současného umění u nás. Podporuje nejmladší české tvůrce, stál u vzniku více
než osmdesáti originálních instalací, které byly vytvořeny speciálně pro festival. Pořádá
doprovodné programy pro děti, odbornou veřejnost i studenty. Spolupracuje s celou řadou
zahraničních festivalů a kulturních institucí.

9. ročník Signal Festivalu proběhne od 14. do 17. října 2021
Každý den od 19:00 do 24:00 hodin
Více informací na www.signalfestival.com
Facebook: www.facebook.com/SignalFestival
Instagram: www.instagram.com/signalfestival/

Poděkování:

Festival digitální a kreativní kultury Signal vzniká za laskavé podpory hlavního města Prahy,
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, městských částí Praha 1, Praha
7, Praha 8

Partneři:

Za podpory: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR
Hlavní partner: Mercedes-Benz, Kooperativa, World of Tanks
Oficiální partner: Pražská plynárenská, PlayStation, De'Longhi
Generální mediální partner: Česká televize
Hlavní mediální partner: Český rozhlas, Reflex, JCDecaux
Festivalový deník: Deník N
Mediální partner: CZECHDESIGN, Art & Antiques, Prague Morning
Partneři: Praha 1, Praha 8, Praha 7 art district, Výstaviště Praha, PRE, Technologie hl. m.
Prahy
Oficiální dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Kontakt pro média:
Nikola Lörinczová, nikola.lorinczova@piaristi.cz, +420 605 560 277
Michaela Hečková, michaela.heckova@piaristi.cz, +420 732 972 007
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