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13. ročník mezinárodního festivalu nového divadla  
 
Malá inventura 2015 
 
Festival Malá inventura je přehlídkou nejvýraznějších projektů nového 
divadla, které v uplynulém roce vznikly na sedmi nejprogresivnějších 
scénách / organizacích živého umění  v Praze (Studio ALTA, Alfred ve 
dvoře, Divadlo Archa, Divadlo Ponec, Experimentální prostor NoD, 
Meetfactory, ART prometheus). 
 
Festival Malá inventura se během minulých let etabloval jako mezinárodní 
kontaktní platforma, jehož primárním úkolem je networking a prezentace 
nového divadla v tuzemsku i  zahraničí . Během festivalu do české 
metropole každoročně při j íždí desítky zahraničních a regionálních 
profesionálů (ředitelů divadel, multi funkčních center, organizátorů 
festivalů a přehl ídek), pro které je festival „show-casem“ přinášejícím 
shrnující  přehled o současné české tvorbě na pol i  nového divadla.  
Více informací na www.malainventura.cz 
 
 
Nová síť  
 
Hlavním pořadatelem festivalu je Nová síť – český kulturní network.  
Nová síť jako jediný český kulturní network svého druhu se zaměřuje na 
podporu nového scénického umění, vyhlašuje rezidence, snaží se o 
cirkulaci děl, vytváří  síť divadelních prostorů v Praze a v regionech pro 
prezentaci nového divadla, komunikuje o praktických věcech oboru jako je 
např. grantová pol it ika v ČR, věnuje se vzdělávání a umělecké advokaci i .  
Více informací na www.novasit.cz  
 
 
Festivalové aktuality  
 
>>> Legendární divadlo Krepsko opět v Praze! Speciálně pro festivalový 
večírek z Helsinek dorazí kapela Small Army of Kazaki Giants a přiveze 
hřejivost zimních nocí. Páteční večírek Experimentálním prostoru NoD ve 
znamení Skandinávských nocí.   
 
>>> Festivalové centrum – Hnízdo  – opět v přízemí Veletržního 
paláce. Originální výtvarné pojetí  pod vedením Šárky Zahálkové pro 
všechny milovníky zimy. Při jďte se koulovat do Hnízda, možná i  zalyžovat, 
zn.: u nás nezmrznete! 
 
>>>  Součástí  hlavního programu se tento rok nově stává programová l inie 
Nová krev na scéně. Tři  nejvýraznější  zástupci „mladého“ nového divadla 
v České republ ice - čerství absolventi  pražské DAMU a HAMU a brněnské 
JAMU a jejich projekty Umbil icus, GOG a Umění manipulace.  


