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ročník XVII

Prvé tohtoročné číslo Salta rámcuje švajčiarsky režisér
Milo Rau a jeho angažovaná tvorba. Nielen projekt
Kongo Tribunál, ktorý určil podobu, ako aj tému nového
čísla, ale aj ostatné texty sa zameriavajú na politické
a angažované divadlo a na jeho hranice, vychádzajúc
z reálnych udalostí a zo zmyslu pre zachovanie ľudskosti
a humanitárnosti, ktoré sú v zobrazovaných prostrediach
ohrozené. Angažované divadlo provokuje, vyvoláva
mnohé otázky, prechádza ostrou kritikou, cenzúrou či
sankciami. Divadelné projekty Mila Raua robia z režiséra
najprovokatívnejšieho a najkontroverznejšieho tvorcu
v súčasnom európskom divadle.
Ako umelecký riaditeľ mestského a odvážneho NTGent
(podnázov: Mestské divadlo budúcnosti, pozn. red.)
pokračuje Rau nebojácne naďalej v búraní hraníc
umeleckých, spoločenských a politických mantinelov,
o čom svedčí aj jeho manifest s desiatimi pravidlami,
v ktorých sú okrem iného postulované princípy ako
napríklad: „Divadlo už nie je len miestom zobrazovania
sveta, ale malo by svet meniť. / Cieľom nie je zachytiť
skutočnosť, ale samotná reprezentácia sa má stať
skutočnou. / Najmenej štvrtina skúšobného procesu musí
prebiehať mimo divadla. Divadelným priestorom sa stane
akýkoľvek priestor, v ktorom sa skúša. / Minimálne dva
cudzie jazyky odznejú v každej produkcii. / Minimálne
dvaja z hercov na javisku musia byť profesionálni herci.
Zvieratá sa nepočítajú, ale sú vítané. / Prinajmenšom
jedna produkcia za sezónu sa musí skúšať alebo
premiérovať vo vojnovej alebo v konfliktnej zóne bez
kultúrnej infraštruktúry. / Každá produkcia musí hosťovať
v desiatich lokalitách prinajmenšom troch krajín. Dovtedy
nebude stiahnutá z repertoáru.“
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Dáša Čiripová

Rešpekt k životu
rozhovor so švajčiarskym režisérom

Milom Rauom

Pätnásť minút môže byť niekedy viac ako dve hodiny zbytočného rozprávania. Práve toľko trval rozhovor so švajčiarskym režisérom Milom Rauom, ktorý sa
stal prednedávnom umeleckým riaditeľom NTGent a pri tejto príležitosti predložil
manifest tvorby nielen gentského divadla, ale aj jedna z možných a spoločensky zásadných línií súčasného umenia. Dĺžka rozhovoru neubrala na zmysle a dôležitosti
vypovedaného. V prípade Mila Raua to len potvrdzuje presnosť, sústredenosť a angažovanosť tvorcu.
Pri svojich projektoch si vyberáte problematické oblasti sveta historicky, ako aj v rámci dneška.
Napríklad jedna z posledných prác: Orestes v Mosule. V čom vidíte nebezpečie súčasného sveta?
Ťažko povedať, čo je problémom dneška. V Mosule je najväčší zdroj ropy pre Európu a to je aj dôvod,
prečo sa o Mosul všetci zaujímajú. Táto oblasť sa stala
problematickou pre celý svet, a dokiaľ to tak bude aj
naďalej, hrozí tu vojna. Druhým dôvodom vzniku vojnovej situácie je, samozrejme, náboženstvo – nepriateľstvo medzi sunitmi a šiitmi, dvoma vetvami islamu.
Okrem toho je to kraj Kurdov a Iráncov, čiže konflikt
sa tu nachádza na viacerých úrovniach. Debata o tejto
oblasti je dnes snáď najdôležitejšou debatou vo svete.
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Venovali ste sa aj oblasti Konga – v projekte Kongo Tribunál. Teraz je to Mosul. Zdanlivo ide
o odlišné problémy. Myslíte, že nebezpečenstvo
v Mosule je iné ako v Kongu?
Ani nie. V Kongu síce nejde o ropu, ale o diamanty, no podobnosť konfliktu vidím v etnických komunitách a v ekonomickom zmysle. Rozdielnosť spočíva
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v tom, že v Kongu existuje nespočetné množstvo
vnútorných konfliktov medzi kmeňmi, paravojenské
jednotky zneužívajúce komunity, no v podstate základný problém, tak ako v Kongu aj v Mosule, predstavuje
náboženstvo. Obe oblasti by sme teda na úrovni konfliktu mohli porovnať. V Európe nemáme zdroje, ktoré
sú dostupné v strednej Afrike alebo na Blízkom východe, a to je aj dôvod, prečo ma zaujímajú tieto oblasti.
Trochu utopistická otázka, ale čo podľa vás
teda môže zachrániť svet?
Jednoznačne množstvo informácií. A potom
skúsenosť. Momentálne robím výskum v utečeneckom
tábore v Taliansku. Je to neuveriteľné, žije tam viac ako
500 000 utečencov z Afriky. Práve tam mi jeden pán
povedal, že to, čo si nezažil, nevieš, čo naozaj znamená. Myslím si, že divadlo môže byť prostriedkom alebo
cestou k skúsenosti. A rovnako cestou k solidarite –
napríklad, keď spolupracuješ s ľuďmi z Konga. Alebo ak
môžeš koprodukovať ich prácu, respektíve produkovať
umenie, ako v mojom prípade. A poslednou možnosťou, ako zachrániť svet, je aj podpora a možnosť udržateľnosti a politická akcia. Kongo Tribunál bol naozaj

výsledok aktivizmu, ale naopak Orestes v Mosule nie je
aktivistickým projektom. Pracujem na rôznych projektoch. Aj na klasickejších v zmysle výsledku, ktorým je
divadelná hra. V podstate však v každom z nich pracujem na troch úrovniach: skúsenosť, solidarita a aktivizmus.
V súčasnosti ste podľa mnohých najprovokatívnejším divadelným režisérom európskeho divadla. Je zmyslom vašej práce provokovať, alebo skôr
upozorňovať na problematické udalosti?
Rozumiem, že prinášam provokáciu do oblasti
práva, súdnictva alebo do oblasti výskumu či do sféry
spolupráce, keď napríklad robím projekt o pedofílii
a herci sú pedofili. No na druhej strane je v mojej práci
prítomný aj klasický pohľad na umenie – idea katarzie,
akejsi transcendencie. Nejde o mediálnu provokáciu.
Mojím zámerom je porušiť hranice vnímania diváka
a prinútiť ho uvažovať o témach, ako je napríklad občianska vojna v Kongu alebo absolútna absencia spravodlivosti a práva. Krása, katarzia alebo symbolické
nájdenie spravodlivosti sú pre mňa osobne výsledkom
mojej práce. Povedzme, že provokácia je prvým krokom k spomínanému symbolickému riešeniu. Presne
tak s ňou aj pracujem. A realita, alebo pomenovanie
reality, je tiež provokáciou. V skutočnosti je provokácia často skrytá, ale umenie ako prostriedok dokáže
premeniť skrytú provokáciu na skutočnú a potom sa
z neho môže stať aj politický akt.
Metóda reenactment, s ktorou pracujete,
oživuje historické udalosti, simuluje ich. Na jednej
strane ide o veľmi priame konfrontácie s krutos-

ťou sveta a o odhaľovanie hrôz či upozorňovanie
na ohrozenie základných ľudských práv, na druhej
strane napríklad Five Easy Pieces sa stali priam
marketingovo dobre premysleným artiklom.
Áno, v duchu filozofa Antonia Gramsciho sledujem dve línie v mojej tvorbe. Pesimistická línia rozumu,
kde patria diela ako Five Easy Pieces, a línia voluntaristicky pozitivistická, alebo pozitivizmus vôle, kde by som
skôr zaradil do istej miery exhibicionistické projekty.
Práve túto dialektiku potrebujem vo svojej tvorbe.

mou?

Čo robí divadlo špecifickou umeleckou for-

Aspekt života a rešpekt k životu. Rád pracujem na projektoch vychádzajúcich z reality a v tomto
zmysle je divadlo veľmi náročné. Lebo všetko, čo robíš
na javisku, je vlastne realitou. Vo filme je to inak. Tam
je technicky všetko možné, efektmi dosiahneš všetko, realitu tak zachytíš jednoduchšie. Z divadla robí
špecifické umenie aj prítomnosť diváka, verejnosti,
a teda okamžitej a priamej odpovede, a každý večer,
v každom meste je iné publikum, iná odozva. Podstata
divadla – tu a teraz – robí z tohto umenia v prenesenom
zmysle vlastne site-specific umenie. A v neposlednom
rade má divadlo v sebe niečo detské, naivné. Filmy sú
vždy realistické, divadlo je vždy fantazmagorické. Hráš
v ňom akoby skutočnosť, realitu, robíš ho. Vo filme
musí byť Hamlet figúrou, mať kostým atď. V divadle
ho môžeš hrať bez všetkého. Divadlo je akoby živou
poéziou.

aktuálne v salte┃alternatívne divadlo┃info
┃umenie v pohybe┃výtvarné divadlo,
performance┃rozhovor┃bod v pohybe┃osobnosti v pohybe┃info knihy
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Róbert Švarc

Milo Rau
Kongo Tribunál
a moc fikcionality

„Vaša excelencia, pán guvernér, milé dámy a páni, určite viete, že tento
tribunál je fiktívny. Nebol zriadený štátom ani medzinárodnou organizáciou. Naopak: je to nezávislý tribunál. Symbolický tribunál. Ľudový tribunál,
ktorý sa zodpovedá výlučne verejnej mienke. Tento tribunál nájde svoju
legitimitu v budúcnosti. A síce prostredníctvom podielu, ktorým prispeje
k rozvoju tejto krásnej krajiny, Konga. A nedáva si za cieľ nič iné, ako oznámiť pravdu.“
Týmito slovami ukončil 31. mája 2015 švajčiarsky divadelný a filmový režisér Milo Rau inscenovaný súdny tribunál v provincii Južné Kivu, ktorý je zatiaľ okrem Lam
Gods (2018) jeho posledným komplexnejším projektom.
O mesiac neskôr sa konal druhý inscenovaný tribunál
v Berlíne, ktorý mal byť akýmsi európskym sekundantom tomu africkému. Z oboch „súdnych procesov“ a tiež
zo živých záberov z krajiny Konga vznikla filmová kompilácia, ktorá bola produkovaná vo forme dokumentu
Arnem Birkenstockom a Olivierom Zobristom koncom
roka 2017. Takto zlúčil Rau vo výsledku dve médiá –
prostriedky inscenovaného divadelného predstavenia
a filmu. Nemenej podstatné je, že priebeh filmu môže
vyvolať dojem, ako keby Rau spojil v jednej (naoko) homogénnej forme dva sociálne komunikačné systémy –
právo a umenie. Základná funkcionálna diferencia medzi
sociálnymi systémami, dôrazne artikulovaná napríklad
systémovou sociológiou1, by tak bola odstránená, čo by
evokovalo úvahy, ktoré sa v poslednej dobe v tejto súvislosti objavujú: napríklad, že právo a umenie v podsta1
2

te fungujú na rovnakej logike.2 A nebyť toho zázračného
slova „fiktívny“, ktoré Rau na záver použil, mohli by sme
prirýchlo dospieť k záveru, že ďalšia základná diferencia
medzi umením a neumením, ktorá ešte stále garantuje
existenciu niečoho takého, ako je umenie (a ktorú sa
dnes často pokúšame obísť z mnohých strán v prospech
zlúčenia „života“ s „umením“ – neúspešne), je tu tiež odstránená.
Na prvý pohľad nás takisto môže zaraziť zvláštne spojenie medzi pojmami „fiktívny“ a „pravda“, ktoré
Rau dáva do priamej súvislosti a ktoré spolu pôsobia ako
do očí bijúca sémantická nekonzistentnosť alebo rovno
kontradikcia. K tomuto problému sa v texte budem približovať postupne; pozrime sa najskôr, čo Rau v tomto
projekte tematizuje a čo ním sleduje.
Po prvých celkom pokojných až ľahostajných záberoch z tribunálu v Berlíne, potom ako sudca Jean-Louis
Gilissen klepne sudcovským kladivkom a vyhlási prvé
sedenie za otvorené, sa na televíznej obrazovke spustí

Pozri napr.: Luhmann, N. (2006). Sociální systémy: Nárys obecné teorie. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Porov.: Kolektiv Imaginace. (2017). Rozhovor s Avi Feldmanom.Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 71, 18.
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Video č. 1, ktoré má slúžiť ako dôkazový materiál. Kamera tohto corpus delicti sa presunie do východnej časti
Konžskej demokratickej republiky, do dedinky Mutarule,
ktorá leží v provincii Južné Kivu. Miestny mladý študent
kráčajúci spolu s Rauom ho upozorňuje na to, že „už to
začína zapáchať“ – blížia sa totiž k rozkladajúcim sa, na
zemi ležiacim mŕtvolám tridsiatich piatich obetí masakra,
ktorý sa odohral v noci zo 6. na 7. júna 2014. Študent sa
zohne k zemi, odhrnie typickú africky vzorovanú prikrývku z tela osemmesačného dieťaťa a ukazuje ho Rauovi.
Hovorí mu, že doteraz sa tu neobjavil jediný vládny zástupca, a to od masakra uplynulo už niekoľko dní. Kamera sa potom zastaví pri skupinke žien sediacich na zemi.
Jedna po druhej hovoria o tom, že tu boli zaživa upálení
ľudia, že už nemajú žiadne deti a ako je možné, že tu
ešte stále nie je medzinárodný súd. Tieto zábery nie sú
záznamom inscenovaného divadla s hercami; sú to historické fakticity nexu každodennej reality vo východnom
Kongu. Tento masaker totiž nebol jediným ani ojedinelým prípadom. Odhady hovoria o tom, že v Kongu od
90. rokov minulého storočia zomrelo na následky masakrov približne sedem miliónov ľudí. Najmenej tristotisíc
žien bolo znásilnených. Milo Rau nebol so svojím filmom
prvý, kto poukázal na tieto skutočnosti. Roku 2010 sa
objavil dokument Blood in the Mobile dánskeho filmára
Franka Piaseckého Poulsena.3 V tomto filme mladý Afričan rozpráva Poulsenovi príbeh svojej známej. Ozbrojené tlupy rozštvrtili jej manžela, prikázali jej, aby časti
jeho tela poskladala zase dokopy, potom si na ne musela
ľahnúť a následne ju takto mnohonásobne znásilnili. To
sú obrazy, ktoré si my – slušní Európania s mobilom vo
vrecku – nedokážeme ani len predstaviť. Fiktívny inscenovaný tribunál v Kongu obvinil zo spoluzodpovednosti
za tieto masakre konžskú vládu a multinacionálne koncerny; tribunál v Berlíne dokonca Európsku úniu a Svetovú banku. Tak čo sa to vlastne v Kongu deje?
Potenciál nerastného bohatstva tejto krajiny
v súčasnosti experti odhadujú na 27 miliárd amerických
dolárov. Rozsiahle poľnohospodárske oblasti sú také
úrodné, že tu nie je problém žať úrodu trikrát ročne.
Chudobou, hladom a masakrami decimované obyvateľstvo je napriek tomu nútené kupovať importovanú ryžu,
fazuľu, cukor, zeleninu a dokonca aj banány! Kongo
ostáva jednou z najchudobnejších krajín sveta. Okrem
zlata a diamantov sa tu nachádzajú obrovské náleziská dvoch minerálov – koltánu a kasiteritu – a práve tie
sú najväčším problémom. Používajú sa totiž na výrobu
mobilných telefónov. Z Konga putujú tieto minerály do
Malajzie, kde sú roztavené a následne predávané koncernom ako Motorola, Philips a Nokia. Poulsen vo svojom filme navštevuje jeden z najväčších dolov v Bisie,
kde sa ťaží najmä kasiterit. Na záberoch môžeme vidieť
náhodne vykopané, sto metrov hlboké šachty, v ktorých
pracujú často štrnásťročné deti. Každý týždeň sa ne-

()1

jaká šachta prepadne a robotníci v nej umierajú. Dol je
kontrolovaný ozbrojenou skupinou, ktorá kopáčov väzní
uprostred tohto pracovného tábora. Robotníci ozbrojencom platia za „ochranu“ pred inými paramilitantnými
organizáciami a poplatky sú také vysoké, že sa v konečnom dôsledku stávajú väzňami/otrokmi, pretože nie sú
schopní sa z tábora vyplatiť – každý, kto chce dobrovoľne odísť, musí zaplatiť. Poulsen v džungli natrafí na
skupinu nosičov, ktorí za kilo na chrbte odnesených minerálov dostávajú 6 dolárov, pričom na trhu sa cena za
kilo pohybuje okolo 1 200 dolárov. Len dol v Bisie ročne
vyprodukuje minerály v hodnote 70 miliónov dolárov.
Kongo sa stalo epicentrom medzinárodného drancovania nerastného bohatstva a brutálneho vykorisťovania,
ktoré evidentne koliduje so základnými ľudskými právami. Spoločnosti ako Nokia o tom, samozrejme, vedia
a nielenže sa tvária, ako keby bolo všetko v poriadku,
dokonca navonok prezentujú fantazmu o sociálnej zodpovednosti podniku. Prvá snaha riešiť problém týchto
„vojnových minerálov“ prišla z amerického kongresu,
kde sa začalo pracovať na zákone, ktorý by spoločnosti donútil publikovať údaje o tom, odkiaľ ich minerály
pochádzajú. Takzvaný „Dodd-Frank Act článok 1502“
mal zaručiť, aby spoločnosti nemohli nakupovať minerály z konfliktných zón. Tento zákon však Kongu spôsobil ešte väčšie problémy. Miesto toho, aby eliminoval
nelegálnu ťažbu, a teda aj existenciu paramilitantných
skupín, dopomohol k bujneniu čierneho trhu. Minerály
sa dnes ilegálne vyvážajú z konfliktných zón napríklad
do Rwandy, kde sa „vyperú“, a následne sa takto „vyčistené“ predávajú ako „nekonfliktné“ do Európy, zatiaľ
čo v Kongu pokračuje situácia hraničiaca s občianskou
vojnou.
Milo Rau použitím tradičných divadelných prostriedkov v Kongu zinscenoval fiktívny súdny proces,
ktorý mal poskytnúť priestor na vyjadrenie sa čo najširšiemu spektru zúčastnených strán. Mohli by sme tu hovoriť o divadelnej inscenácii s reálnymi aktérmi – diferencia medzi umením a neumením tu skutočne balansuje
na ostrej hrane. Členovia poroty totiž nie sú herci, ale
skutoční experti, ktorí sú involvovaní v probléme. Patria medzi nich spoluzakladateľ Medzinárodného súdneho dvora v Haagu, Jean-Louis Gilissen, profesor práva
Séverin Mugangu, zástupca medzinárodných ťažobných
spoločností Gilbert Kalinda, africká korenšpondentka
belgického denníka Le Soir, Colette Braeckman, ľudskoprávna aktivistka Vénantie Bisimwa Nabintu a právnik Prince Kihangi.4 Počas troch dní vypočuje tribunál
viacerých svedkov. Najčastejšie spomínanou spoločnosťou je kanadská ťažobná spoločnosť Banro. Miestny farár
Zihalirwa Chakirva vypovedá o tom, ako ho Banro spolu
so ženou a siedmimi deťmi vyhnala z vlastného pozemku
v okrese Luhwindja; ako skládka ťažobného odpadu intoxikovala zdroje miestnej pitnej vody natoľko, že vtáky,

3
https://www.youtube.com/watch?v=Tv-hE4Yx0LU
4
Poradca Rady pre ľudské práva v OSN Jean Ziegler sa tribunálu v Bukavu zúčastniť nemohol, pretože mu to zakázal jeho
zamestnávateľ. Podľa jeho slov sa ústredie v New Yorku, odkiaľ zákaz prišiel, obávalo, že OSN bude na tribunáli priamo kritizované.
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zvieratá a dobytok zomierajú bezprostredne potom, ako
sa tejto vody napijú. V priamom ohrození sú aj ľudia, a to
nielen tí, ktorí sa z tejto vody napili, ale celé miestne obyvateľstvo, pretože dobytok pre nich často predstavuje
jediný zdroj obživy. V ďalšej dedine Mukungwe presmerovala Banro tok rieky takým spôsobom, že pôvodných
obyvateľov úplne odrezala od jediného prístupu k pitnej
vode. Historik a novinár Raf Custers v Berlíne vypovedá o skutočnosti, že Banro je kompletne oslobodená
od platenia daní na celé obdobie svojej ťažby v provincii
Južné Kivu. Banro nemusí za drancovanie a vykorisťovanie v Kongu dokonca platiť ani dane. Expertka na hospodárstvo a ľudské práva Miriam Saage-Maass v Berlíne
ďalej tvrdí, že v súčasnosti sa nadnárodné koncerny pohybujú v priestore absolútnej beztrestnosti – jednoducho
môžu porušovať základné ľudské práva a možnosť, že
budú postihnuté, je minimálna. Na tribunál v Bukavu je
privolaný aj konžský minister baníctva Adalbert Murhi,
ktorému je položená otázka, či sa pri predošlých výpovediach svedkov ako zodpovedný minister nehanbí.
Murhi odpovie naoko vyhýbavo, ale v konečnom dôsledku naozaj veľavravne: „Musíme rešpektovať hierarchiu.
Nedávno sme boli na deviatej konferencii OECD v Paríži.
Mohli sme pozorovať dva tábory – americký a európsky.
A v priebehu vyjednávania sa vynoril tretí tábor: Čína.
Konkurenčný boj bol zreteľne viditeľný. Neviem, čo vám
mám k tejto situácii viac povedať...“5
Za problémami Konga nachádzame tvrdé konflikty záujmov na medzinárodnej úrovni, ako hovorí právnik
Prince Kihangi: „Komu sa podarí vydrancovať čo najskôr
a čo najviac nerastného bohatstva v Kongu? Kto dostane zlato z východného Konga? Kto koltán z Masisi? Kto
kasiterit z Walikale?“6 Sociológ Jean Ziegler, ktorému
OSN zakázala účasť na tribunáli, tvrdí, že mapa oblastí,
kde operujú nadnárodné koncerny, ponúka jednoznačné
závery. Oblasti, v ktorých operujú ťažobné spoločnosti
a kde ležia obrovské poľnohospodárske monokultúry,
ktoré pôvodným domácim roľníkom vyvlastnili nadnárodné korporácie, sú súčasne oblasti takzvaných kmeňových konfliktov. Medzi týmito dvomi skutočnosťami je
jasne pozorovateľná kauzálna súvislosť, slovami Jeana
Zieglera: „Veľké korporácie, ktoré v Kongu drancujú nerastné bohatstvo, doslova školia tieto etnické konflikty.
Týmto spôsobom sa snažia, aby z týchto oblastí nadobro zmizla akákoľvek forma štátnej moci a verejnej kontroly.“7 Toto všetko sa v Kongu žiaľ deje s nevysloveným súhlasom štátu, konžskej armády a polície. Pôvodní
roľníci a robotníci tu denne zažívajú skutočnosť, že štát
nechráni ich záujmy, ale záujmy koncernov, armády,
polície, miestnych politikov a paramilitantných skupín,
a to len preto, že z toho všetci zúčastnení profitujú, ešte
dôraznejšie – profitujú z masakrov. V takej situácii bežným občanom neostáva nič iné, ako sa brániť vlastnými
5
6
7
8

prostriedkami, následkom čoho v Kongu vznikajú ďalšie
a ďalšie paramilitantné organizácie na ochranu bežných
ľudí. Pridávajú sa k nim roľníci, ktorým bola zabavená
pôda, kopáči, ktorí boli vyhnaní z dolov; vzniká tým krvavý bludný kruh. Preživšia svedkyňa masakra v Mutarule opisuje, ako ležala v nemocnici a čakala na pôrod
svojho dieťaťa. Nemocnicu v noci prepadli ozbrojenci,
niekoľkokrát ju postrelili do brucha a zabili jej tak plod
priamo v maternici tesne pred pôrodom – a to všetko
za neďalekej prítomnosti polície, ktorá neurobila vôbec
nič. Takéto scény sú v Kongu súčasťou každodennej
reality. Je to dôsledok konkurenčného boja koncernov
na medzinárodnej úrovni. Na tribunáli v Bukavu vystúpil
aj utajený, kompletne zahalený svedok, ktorý je členom
jednej z ozbrojených skupín. Na otázku, či je pravda,
že ozbrojenci znásilňujú ženy, odpovedal, že nielen oni
znásilňujú ženy, ale aj vojaci oficiálnej konžskej armády.
Nasledujúca kapitola filmu nesie názov Páni sveta. Milo
Rau tu navštevuje jednu z ozbrojených skupín priamo
v konžskej krajine. Na zábere si jeden ozbrojenec škriabe
hrotom mačety ohryzok na svojom hrdle, zatiaľ čo jeho
veliteľ pred ním mačetou máva a vykrikuje priamo na kameru: „Sme pripravení. Svojou mačetou vám ukážem.
Potom to tu všetko upraceme.“
Milo Rau týmto inscenovaným tribunálom a dokumentárnym filmom, týmto nebezpečným balansom
medzi umením a neumením, medzi fikciou a fakticitou,
vytvoril ojedinelé vedomie možnosti komunikovať skutočnosti, ktoré sa javia, akoby boli predmetom nejakého medzinárodného tabu. Umenie pravdepodobne musí
z času na čas naozaj zájsť na hranicu diferencie, ktorá
garantuje jeho vlastnú existenciu (ktorej odstránenie
však maže z hry umenie ako také), aby sa mu podarilo
vniknúť do skutočného black boxu, skrátka tam, kam sa
nikomu nechce; tam, kde ostávajú nezodpovedané otázky. Oproti dávnejším Rauovým projektom je tu cítiť jeden
konkrétny posun. Istú podobnosť v kombinácii prvkov
síce nachádzame napríklad v predstavení Posledné dni
Ceausescových (2010), kde sa tiež stretáva právo s umením na jednom pódiu. V tejto reinscenácii zrekonštruoval
Rau podľa dobových videí a výpovedí očitých svedkov
odsúdenie a popravu rumunského diktátora Ceausesca
a jeho manželky na prvý sviatok vianočný roku 1989.
Šestnásť hercov tu v rumunčine na pódiu s autenticky
pôsobiacimi dobovými kulisami reprodukovalo jeden
z najznámejších a najkontroverznejších súdnych procesov. ARD-Mittagsmagazin vtedy okomentoval tento divadelný počin slovami: „Skutočnosť a divadlo – tu sa už
nedajú od seba odlíšiť.“8 Tento komentár snáď už ani nemôže byť vzdialenejší pravde. V projektoch ako Posledné
dni Ceausescových používa Rau klasickú techniku mimézis, techniku analogickej nápodoby, keď (uvažujúc spolu
s Platónom) doslova produkuje duplikáty už existujúcich

Rau, M. (2017). The Congo Tribunal [film].
Ibid.
Ibid.
http://international-institute.de/en/the-last-days-of-the-ceausescus/
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historických udalostí. Práve tu je až príliš jednoduché odlíšiť umenie od skutočnosti; problém by nastal, len ak by
autor komentára z ARD predpokladal, že niekto v publiku skutočne uverí tomu, že je očitým svedkom procesu
s Ceausescovými na Vianoce roku 1989. Posun, ktorý sa
Rauovi v Kongo Tribunáli podaril, spočíva presne v tom,
že už nejde o reinscenáciu s hercami ani o inscenáciu
s hercami, s dobovými kulisami atď. Kongo Tribunál nie
je duplikátom už existujúceho historického eventu, ide tu
o vytvorenie celkom novej ontologickej udalosti – o inscenáciu možného, z právneho hľadiska fiktívneho súdneho procesu s reálnymi expertmi a svedkami.9 Čo je tu
fikcia a čo fakticita? Dalo by sa povedať, že fikcia je tu
justičnej povahy – proces a rozsudok sú z právneho hľadiska fiktívne, lenže svedkovia, porota, okolnosti, dôkazy a udalosti sú faktickej povahy. Masaker v Mutarule je
fakticita, spoločnosťou Banro intoxikované vodné zdroje sú fakticita. Avšak obvinenie EÚ a Svetovej banky zo
spoluzodpovednosti za tieto zločiny je už justične fiktívne. Ako keby si tu dva sociálne systémy vymenili svoje
podmienky a spôsoby komunikácie – fikcia tu doslova
preskakuje do prostredia právne orientovanej komunikácie a fakticita do prostredia umeleckej komunikácie.
Takéto preskoky (ktoré Luhmann nazýva hranice prekračujúce kauzality10) spôsobujú veľké ťažkosti v pokusoch jasne definovať systémové hranice spoločenských
domén a sú podľa môjho názoru nesmierne zaujímavé
z toho dôvodu, že sú jednak účinné, a tiež preto, že sú až
prehnane opatrné na to, aby dopustili úplné odstránenie
diferencie medzi umením a neumením, v tomto prípade medzi právom a umením. Ich účinnosť spočíva práve v tom, že v sebe zachovávajú moc fikcionality. Kam
by Rau zašiel, keby si rozsudok jeho tribunálu nárokoval
justičnú platnosť? Bol by všetkým akurát tak na smiech
(v horšom prípade by takýto počin mohol byť vnímaný
ako ilegálny a trestne stíhateľný). Prudký kontrast medzi
fakticitou poroty, svedkov, výpovedí a fikcionalitou rozsudku vytvára moc pôsobenia, ktoré nabúrava medzinárodné tabu mlčania o veciach, o ktorých vlastne všetci
vieme, že sa dejú, ale v istom zmysle neexistujú. Justičná
fikcia sa tu odohráva na pôde umenia, ktoré ju chráni
práve tým, že mu je spoločensky priznaný rozmer akceptovateľnej fikcionality, súčasne však do svojho prostredia vpúšťa neoddiskutovateľnú fakticitu. Toto pnutie robí
z Rauovho tribunálu Dantovo „nebezpečné umenie“11,
alebo presnejšie: „nebezpečné divadlo“. Danto hovorí
o tom, že v momente ako teória vykáže umenie do kúta
nápodoby (čím sa umenie publiku prezentuje ako ilúzia,

()1

ktorá je síce realite podobná, ale logicky stojí mimo reality), môže byť umenie vnímané len ako bezúčelový epifenomén. „Umenie nám potom nemôže povedať nič, čo
by sme už nevedeli, a umelec je tak redukovaný na plochého simulátora, ktorý dokáže len imitovať.“12 Posledné
dni Ceausescových je takouto simuláciou – pokúša sa
vytvoriť ilúziu prítomnosti minulého historického eventu –
imitát legendárneho politického procesu. Kongo Tribunál
sa stáva „nebezpečným divadlom“, pretože prestáva byť
ilúziou. Ilúziu atakuje pomocou fikcie – nabúrava iluzórnu
predstavu o našom cnostnom „luxus apartheide“. Rau
pochopil, že medzi ilúziou a fikciou je zásadný rozdiel.
Závan „nebezpečenstva“ má v divadle dlhú tradíciu, rovnako ako jeho kritika, a je zaujímavé sledovať,
akými argumentačnými postupmi bol tento „nebezpečný“ potenciál divadla v minulosti kritizovaný. Platón útočil napríklad na techniku mimézis, ktorá podľa
neho u hercov spôsobuje poznanie, že v živote je možné
hrať viac ako len jednu sociálnu rolu. Nápodoba je podľa neho formou perverzie a ústi v bezhraničnej „zvrhlej
slobode“.13 Táto „zvrhlá sloboda“ vedie k estetizovaniu
etického a politického; Platónov postoj v tejto súvislosti
sumarizuje Juliane Rebentisch: „Do oblasti etiky sa vtiera individualistická estetika existencie; do oblasti politiky
sa vtiera jej spektakulárna inscenácia.“14 Ako je známe,
Platón umenie a demokraciu vôbec nešetril. Umenie nápodoby (ako druh perverzie15) je podľa neho spolu s estetizovaním etického a politického symptómom a súčasne diagnózou hlbokej spoločenskej krízy. Za túto krízu
bolo podľa Platóna zodpovedné aj antické divadlo, preto
vtedajšiu demokraciu označil hanlivo „teatrokracia“. Divadlo podľa neho spôsobuje rozklad verejne prospešného dobra. A to je moment, keď je dôležité pozrieť sa na
to, čo Platón za dobro považoval a ako ho definoval. Brilantná analýza jeho argumentačných postupov od Juliane Rebentisch ukazuje, že dobro u Platóna je niečo, čo je
definitívne dané, nemenné (v podstate transcendentné)
a hlavne je to jedine to, čo za dobré a verejne prospešné
považuje sám Platón.16 A Platón považuje napríklad za
dobrú aj naturalizovanú asymetriu genderového usporiadania, obrazne – „vládu pánov sveta“ –, v ktorej je žena
menejcenná, mužovi podriadená, čím sa Platón pokúša
zachovať určitý kulturalistický stereotyp a sociálny konštrukt, ktorý nám dnes už taký dobrý a verejne prospešný nepríde. Takže „nebezpečné divadlo“ by mohlo byť
podľa Platóna nebezpečné aj vtedy, ak by sa pokúšalo
napríklad denaturalizovať asymetriu gendera.17 Ďalším

9
Pozri manifest Mila Raua: https://www.ntgent.be/en/manifest
10
Pozri: Luhmann, N. (1995). Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp, s. 244.
11
Pozri: Danto, A. C. (1996). Kunst nach dem Ende der Kunst. München: Wilhelm Fink Verlag, s. 213-232.
12
Ibid.
13
Pozri: Platon. (1991). Politeia. Sämtliche Werke. Frankfurt/Leipzig: Insel-Verlag.
14
Rebentisch, J. (2014). Die Kunst der Freiheit. Zur Dialektik demokratischer Existenz. Frankfurt: Suhrkamp, s. 9.
15
Pozri: Danto, A. C. (2014). Die Verklärung des Gewöhnlichen. Frankfurt: Suhrkamp, s. 33.
16
Rebentisch, J. (2014); s. 29-81.
17
Myslím si, že môžeme spolu s Dantom pokojne konštatovať, že v prípade Platónových úvah o umení nejde ani tak
o umeleckú teóriu, ako skôr o filozofický útok na umenie so snahou spoločensky ho zdiskreditovať. Pre filozofiu bolo umenie
konkurenčnou disciplínou. Pozri: Danto, A. C. Kunst nach dem Ende der Kunst. München: Wilhelm Fink Verlag, s. 220.
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veľkým kritikom „nebezpečného divadla“ bol osvietenec
Jean-Jacques Rousseau, ktorý sa na konci života všetkými možnými silami aj prostriedkami pokúšal zabrániť
stavbe divadla v jeho rodnej a „nepoškvrnenej“ Ženeve.
Zatiaľ čo pre Platóna predstavujú demokratizovanie a estetizovanie, poprípade teatralizovanie spoločnosti jeden
a ten istý problém, Rousseauova kritika estetizovania je
vedená opačnou intuíciou: pre neho predstavuje teatralizovanie perverziu demokratickej kultúry, teda nebezpečenstvo, pred ktorým treba demokraciu brániť.18 „Na
teatromániu zahynuli Atény,“19 píše Rousseau, pretože
bol presvedčený, že divadlo učí človeka schopnosti klamať vo všetkých povolaniach. Tým najzávažnejším problémom nie sú herci, ale herečky. Podľa neho neexistujú
pre ženy mimo domácnosti žiadne dobré mravy. Akonáhle
totiž vstúpia do verejného priestoru, napodobňujú mužov
a touto „odpornou imitáciou“ sa ženy podľa Rousseaua
ponižujú a mužov zneuctievajú. „Sebaistota“ mužov je
parodovaná „nehanebnosťou“ žien a žena sa stáva nepodarenou kópiou muža. „Dva roky divadla a všetko je
rozvrátené,“20 píše Rousseau, ktorý sa desil rovnoprávnosti, pretože v jeho očiach spôsobovala feminizovanie,
zmäkčovanie mužov – teda hotovú sociálnu katastrofu.
Rousseau sa obával, že „nebezpečné divadlo“ spôsobí denaturalizovanie genderovej asymetrie21, desil sa
emancipácie, pretože rovnako ako Platón veril, že rozdelenie sociálnych rolí a pomerov je pevne dané a nemenné, že divadlo túto „jedinú správnu“ sociálnu architektúru ohrozuje v samých základoch. „Nebezpečné divadlo“
sa týmito fantazmami našťastie nikdy nedalo zastrašiť
a udržalo si svoju „nebezpečnú“ líniu napríklad v epickom divadle Bertolta Brechta, ktoré proti „estetizovaniu
politiky, ktoré predvádza fašizmus,“22 obhajoval tak energicky Walter Benjamin, alebo v divadle krutosti Antonina
Artauda.23 Nachádzame ju však aj v laboratóriu Jerzyho Grotowského, v dekonštrukcii Christopha Marthalera
a samozrejme u Christopha Schlingensiefa, ktorému sa
podarilo dostať politikov na pódium spolu s ich vlastnými
reprezentatívnymi stratégiami a nechať ich tam odhaliť
svoju povahu pred tými, ktorých reprezentujú. A práve
k poslednému menovanému sa blíži aj Kongo Tribunál
Mila Raua.24 Jeho „nebezpečné divadlo“ provokuje mno-

hými nepríjemnými otázkami a jednu z nich vo filme formuloval aj spoluzakladateľ Medzinárodného súdneho
dvora v Haagu, Jean-Louis Gilissen: „Kto som, že toto
akceptujem?“25
10. novembra 2018 o štvrtej hodine poobede
– presne sto rokov po skončení prvej svetovej vojny – bola z viacerých balkónov európskych divadiel
performatívne vyhlásená Európska republika. Autormi manifestu, ktorý sa čítal, sú zakladateľka European
Democracy Lab26 v Berlíne, Ulrike Guérot, rakúsky spisovateľ Robert Menasse a Milo Rau. Tento Rauov krok
je okrem iného dôsledkom jeho skúseností z práce na
tribunáli v Kongu. V manifeste sa píše: „Vyhlasujeme, že
každý, kto sa v tomto okamihu nachádza v Európe, je občanom Európskej republiky. Uznávame a prijímame našu
zodpovednosť za spoločné dedičstvo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a zaväzujeme sa ho konečne uskutočniť. Sme si vedomí, že bohatstvo Európy je založené
na stáročnom vykorisťovaní iných kontinentov a potláčaní iných kultúr. Z tohto dôvodu sme radi, že zdieľame
naše územie s tými, ktorých sme vyhnali z ich domova.
Každý, kto si to želá, môže byť Európanom.“27 Manifest
bol následne zaslaný všetkým členom európskeho parlamentu. Na budúcich projektoch European Democracy
Lab a The European Balcony Project môžu participovať
všetky európske divadlá, všetci aktivisti, dobrovoľníci,
umelci, intelektuáli; každý, kto je v tomto smere ochotný
nejak prispieť svojou intervenciou. A v blízkej budúcnosti
sa určite dozvieme aj to, ako bude Milo Rau ďalej pracovať s napätím medzi fakticitou a fikcionalitou; alebo či
podľahne ilúzii o tom, že diferencia medzi umením a neumením môže byť jednoducho odstránená; alebo či podľahne lákavému nezmyslu, že právo a umenie fungujú na
rovnakej logike.

18
Rebentisch, J. (2014). s. 23.
19
Rousseau, J. J. (1988). Schriften. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, s. 333-474.
20
Ibid.
21
Naturalizovaná asymetria genderového usporiadania nie je len dedičstvom fundamentalistických svetových náboženstiev
– kresťanstva, islamu a judaizmu. Netreba zabúdať na antické dedičstvo. Keď v súvislosti s antikou hovoríme často o tom, že jej
vďačíme napríklad za európsku „protovedu“, tak potom treba dodať, ako táto „protoveda“ vyzerala. Väčšina starovekých gréckych
„anatómov“, „medikov“ a „filozofov“ považovala ženu za ontologicky menejcennú – bola pre nich menejcenným mužom, ktorému sa
v maternici nevyvinul penis.
22
Benjamin, W. (1974). Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Gesammelte Schriften. Frankfurt:
Suhrkamp, s. 431-469.
23
Pozri: Rebentisch, J. (2014). s. 340-359.
24
Určitá príbuznosť medzi Schlingensiefovou mediálnou inštaláciou Ausländer raus! a Rauovým Kongo Tribunálom spočíva aj
v tom, že u oboch nachádzame transformované prvky pochádzajúce z televíznej produkcie. U Schlingensiefa je to reality show Big
Brother, u Raua sú to inscenované súdne procesy s amatérskymi hercami, ktoré majú prezentovať ľudské konflikty predovšetkým
uprostred rodiny a manželstva. Obaja používajú tieto nástroje masovej zábavy, obaja ich však vťahujú do úplne iných súvislostí.
25
Rau, M. (2017). The Congo Tribunal. [film].
26
https://europeandemocracylab.org/en/
27
https://europeanbalconyproject.eu/en/manifesto
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Generátorka reči, 2018

môže vzhľadom na nacionalistické
populizmy hovoriť len
ten, kto demokraciu bezprostredne porovnáva s vládou ľudu.“
Je v demokratickej spoločnosti sloboda jednotlivca mysliteľná bez sociálneho kontextu? Inscenovanie verejného
politického života na seba v demokratickom systéme nutne nabaľuje určitú teatrálnu dimenziu, ktorá bola v minulosti kritizovaná ako „estetizovanie politiky“, „estetizovanie života“ a podobne. Ponúkajú formy inscenácií politického pódia pre spoločnosť v 21. storočí konkrétne východiská alebo sú doposiaľ všetky známe politické inscenácie
hodné zavrhnutia? Ako s týmto všetkým súvisí vplyv médií, nových technológií, hospodárskych a ekonomických
síl alebo práca spin doktorov – o tom sme sa rozprávali s nemeckou filozofkou Juliane Rebentisch, ktorá je profesorkou a viceprezidentkou na Hochschule für Gestaltung v Offenbachu, členkou kolégia na Inštitúte sociálneho
výskumu vo Frankfurte a prezidentkou Nemeckej spoločnosti pre estetiku. V roku 2017 bola za svoje dielo vyznamenaná Lessingovou cenou, čím sa stala po Hannah Arendtovej a Ágnes Hellerovej treťou ženou v dejinách, ktorá
získala toto významné ocenenie.

Vo vašej knihe Die Kunst der
Freiheit (Umenie slobody) obhajujete estetickú dimenziu demokratickej existencie. V súvislosti s takto
vnímaným „remeslom slobody“
zdôrazňujete moment sebadiferencie, ktorá subjekt vyzýva k tomu,
aby zmysel vlastnej subjektivity
neustále prehodnocoval a odznova uchopoval s určitým odstupom
k sebe samému. Aký je rozdiel
medzi takto vnímanou subjektivitou
a subjektivitou plne flexibilného
„sieťového oportunistu“, ktorého
v pomenovaniach ako „chameleón“ alebo „JA, s. r. o.“ identifikovali
v manažmentovej literatúre Ève
Chiapello a Luc Boltanski?

Skôr než odpoviem, rada by
som presnejšie pomenovala problém
podnikateľského, kreatívno-flexibilného „ja“ z hľadiska teórie slobody.
Možno povedať, že sa tu falošné,
samo osebe rozporuplné a príliš abstraktné chápanie slobody stalo praktickým problémom. Tento systematický bod, o ktorý tu ide, kritizoval Hegel
už u romantikov. Síce tým romantikov,
predovšetkým Friedricha Schlegela, intencionálne minul, pretože ten
zastupuje niečo iné; ale pri pohľade
na ideológiu kreatívno-flexibilného
„ja“ našich dní sa možno od Hegela
niečo naučiť. Hegelova námietka voči
romantickým ironikom totiž v predstihu predznamenáva kritiku modelu
slobody, ktorý za podmienok „nového
ducha kapitalizmu“ (Boltanski, Chia-
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pello) nadobudol vplyv v západných
spoločnostiach. Sloboda sa tu chápe
prevažne nezávisle od sociálnych
podmienok; ako keby „ja“ stálo suverénne nad svojimi sociálnymi kontextmi, ako keby sa mohlo voľne vzdialiť
od všetkých sociálnych obmedzení.
Tomu zodpovedá idea principiálne
nekonečného „ja“, ktorému nemôže
zodpovedať žiadna konkrétna skutočnosť so svojimi obmedzeniami, ktoré
sú predsa vždy reálne. Hegel ukázal,
že takáto idea je sama osebe rozporuplná. Nik sa predsa nemôže vyhnúť
tomu, aby žil v konkrétnej skutočnosti. Táto pokrivená, sama osebe
rozporuplná idea abstraktnej slobody
však bola v znamení „nového ducha
kapitalizmu“ povýšená na vládnucu
ideológiu. Nie náhodou vedie často

Predstava slobody, ktorú sama
obhajujem (apropo, sčasti spolu
s romantikmi proti Hegelovi), sa od
takéhoto abstraktného chápania slobody veľmi odlišuje. Berie vážne, že
sloboda sa nedá vnímať mimo sociálneho kontextu, čo samozrejme neznamená, že musíme nutne dospieť do
dôsledku, v ktorom by sa opäť začalo
volať po poriadku, kde sa každý musí
zaradiť do existujúcich rolových zadaní, tak ako je tomu v disciplinárnych
spoločnostiach. Vtip celej veci spočíva v tom, že odstup od sociálneho
určenia subjektu nie je chápaný ako
model, ale ako produktívny moment
v živote subjektu. Ten, kto žije v nepochopení solipsistickej sebaprodukcie,
je takisto málo slobodný ako ten,
komu je skúsenosť dištancie od seba,
od svojich sociálnych úloh a horizontov očakávaní, ktoré s tým súvisia,
úplne cudzia. Obe strany tohto napätia možno sprostredkovať len ako momenty v procese, v ktorom sa môžeme zmeniť my a sociálna prax, ktorej
sme súčasťou. Toto sprostredkovanie
však nemožno nesprávne chápať
ako remeslo, ktoré sa dá suverénne
zvládnuť. Pretože subjekt sa musí
v tomto procese vždy a znova sám
dávať k dispozícii. Zmena vlastného
„ja“ neprebieha z pozície jednej z jeho
vlastných sociálnych identít voči
nadradenému metasubjektu. Spočíva skôr v nedobrovoľnej skúsenosti
sebadiferencie, ktorá subjekt vedie
k tomu, aby nanovo definoval seba
a svoje sebavnímanie, aby prehodnotil
zmysel vlastnej subjektivity z určitého
odstupu. To sa nedeje sústavne a nevedie to v každom prípade k zmene
orientácií, ktoré boli predtým rozhodujúce. Avšak otázka, ako chceme
žiť (individuálne a sociálne), vyvstáva
ako otázka len preto, lebo sa jednotlivci môžu v živej výmene so svetom
dostať do diferencie k sebe samým,
to znamená aj k ich príslušnej úlohe
účastníkov sociálnej praxe. Skúsenosť

takejto diferencie je inými slovami
podmienkou možnosti sebaurčeného
osvojenia alebo zmeny sociálnej praxe, ktorá nás vždy definuje.
Ak sa pozrieme na predstavy statického sociálneho poriadku,
ktoré ešte stále existujú alebo ktoré
opäť silnejú, znamená to, že by sme
sa mali zasadzovať za možnosti ich
dynamizácie. Avšak pri pohľade na
súvislosti, ktoré naznačujete vy, to
naopak môže znamenať, že požiadavky na sústavnú zmenu seba samého,
vznikajúce pod tlakom konkurencie,
by sa dali odmietnuť ako cudzie oproti
vlastnému chápaniu seba samého.
Inými slovami, treba obhájiť pojem
sebaurčenia, ktorý využíva skúsenosť
bytia v rozpore so sebou samým,
a to za určitých okolností znamená
aj odcudzenie sa od spoločensky
podporovaných obrazov vlastného
„ja“ v prospech emancipovania sa
z týchto obrazov. Abstraktný ideál
kreatívno-podnikateľskej sebarealizácie by teda mohol byť posunutý späť
do spoločenskej súvislosti, a tým rozpoznaný v jeho ideologickej funkcii.
Namiesto toho, aby sa na preťaženie,
vznikajúce v dôsledku rozporuplnej
predstavy o slobode, odpovedalo ešte
vyššou dávkou sebaoptimalizačných
koučingov, mal by sa pohľad zamerať
na sociálne predpoklady slobody. To,
že sa jednotlivci oslobodia od svojho
hypertrofovaného ideálu „ja“ a uznajú
reálne hranice svojej moci, by mohlo
otvoriť pohľad na možnú politizáciu
týchto hraníc.

V procese „estetizovania politiky, ktoré pestuje fašizmus“, ako
ho opísal Walter Benjamin, vidíte vy
skôr anestetizovanie, teda desenzibilizovanie politiky. V uplynulých
šiestich rokoch, potom čo vyšlo
prvé vydanie vašej knihy, pozorujeme v Európe enormný nárast
rozličných pravicovo-extrémistických, nacionalistických populizmov
s fašizujúcimi rysmi. Tieto politické
stratégie pravdepodobne sotva
možno porovnávať s „estetizovaním politiky“ podľa Benjamina. Ale
predsa: podporujú súčasné popu-

lizmy anestetizovanie, znecitlivenie
politiky?
V mojej knihe chápem estetizovanie politiky veľmi špecifickým
spôsobom, a to v zmysle potrebnej
teatrálnej dimenzie demokratickej
politiky. Už aj z toho, čo sme práve
stručne načrtli na úrovni chápania slobody jednotlivca, vyplývajú
dôsledky na politickej úrovni. Keďže
sa žiaden člen demos nikdy nemôže
úplne absorbovať vo svojej sociálnej
identite a ostáva otvorený voči cudzím a novým vplyvom, a tým aj voči
možnosti zmeniť svoj život, zmeniť
chápanie seba a sveta, nemôže existovať konečné ustanovenie verejného
blaha, alebo ako povedal Helmuth
Plessner: neexistuje konečné „vyrovnanie rôznosti“. Práve preto je každé
rozhodnutie o takomto vyrovnávaní
nutne suverénnym rozhodnutím. Suverenita pritom naberá na význame,
ktorý nemôže spočívať na predpokladanej substancii demos – skôr sa
stáva potrebnou, pretože suverén
zastupujúci ľud sa nikdy nemôže
javiť pozitívne, ale musí byť konštituovaný až v politickej reprezentácii,
v suverénnom rozhodnutí, ktoré však
nemôže spočívať na transcendencii,
pretože tieto rozhodnutia ostávajú
naviazané na podmienku konečnosti,
na „nepredvídateľnosť skutočnosti“,
podľa Plessnera. Za týchto podmienok sa suverenita musí prejavovať
ako politická moc, čím stráca akékoľvek zdanie čistoty, bezpodmienečnosti alebo božskosti. Akonáhle totiž
vystupuje ako moc, musí sa obhajovať pred vôľou demos a rovnako musí
obhajovať aj ňou založený politický
poriadok, v ktorom má demos svoju
vôľu rozpoznať. A pokiaľ o nikom, kto
si myslí, že hovorí v mene všetkých,
v mene národa alebo verejnej mienky,
nemožno predpokladať, že disponuje
privilegovaným prístupom k zodpovedajúcej dimenzii všeobecna,
znamená to, že každý politický aktér
sa musí postaviť výzve potenciálnych
konkurentov a alternatívnych programov. Reprezentanti demos sa musia
obhajovať pre tými, ktorých vôľu
chcú reprezentovať. Ich reprezentácia
nie je nikdy nepopierateľná.

politické
divadlo

Interview Roba Švarca s nemeckou filozofkou Juliane Rebentisch

„O prehĺbení
demokratickej
dynamiky

tento neoliberálny pokus aplikovať
rozporuplnú ideu abstraktnej slobody
v priestore praxe k obráteniu euforického zmyslu nekonečných možností
do vyčerpania a pocitu vnútornej
prázdnoty.
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Ak populizmus chápeme tak,
ako navrhoval Jan-Werner Müller, teda
ako zdanlivo bezprostredné hovorenie v mene „skutočnej vôle národa“,
ktoré sa súčasne snaží delegitimizovať politických protivníkov a tlač
ako inštanciu námietky voči takejto
reprezentačnej politike, teda politike,
ktorú „skutočný národ“ samozrejme
len tak z ničoho nevyčaruje, ale ktorá
musí de facto najprv vystúpiť proti heterogenite empirického obyvateľstva
(napríklad vyhlásením, že skutočným
ľudom sú len kresťansko-národní bieli
a podobne), tak potom možno povedať, že tu skutočne ide o stratégie
anestetizácie demokratickej politiky.

ten, kto demokraciu bezprostredne
porovnáva s vládou ľudu. Ak však
túto rovnicu, tak ako ja, pokladáme
za nedorozumenie, musíme situáciu,
ktorú momentálne vidíme v mnohých
krajinách, brať veľmi vážne – ako krízu
demokracie a jej dynamiky. Pretože na
všetkých týchto miestach sa postupne sťahujú alebo delegitimizujú javiská
konfliktu, z ktorých pozostáva dynamický život demokracií. Mám tým na
mysli rozličné, sčasti prepojené roviny
demokratického života, na ktorých
sú diferencie v chápaní demos a jeho
vôle nielen viditeľné, ale inštitucionalizovaným spôsobom aj otvorené:
takéto diferencie sa neobjavujú len vo
vzťahu medzi vládou a opozíciou, ale
aj vo vzťahu parlamentu a mimoparlamentárnej opozície, vo vzťahu politiky
a práva, politiky a médií alebo aj médií
a občanov. Aj v prípade zdanlivo
menších vývojových procesov je toho
veľa v hre. Stačí napríklad aj zmena
jazyka. Populistické tendencie k delegitimizovaniu politických súperov tak
nie sú nasmerované len na rozštiepenie verejnosti, ale jedným ťahom aj
na popieranie demokratického sporu
samotného, teda na negáciu spoločného priestoru dávania a prijímania
dôvodov. Netreba pritom brať do úvahy len súčasné populizmy. Môžeme
sa pozrieť aj na vplyv hospodárskej
a/alebo politickej moci na médiá. Aj
takéto tendencie hlboko poškodzujú
demokraciu. Diskusia Colina Croucha
o vplyve hospodárskych elít na médiá
pod titulom iného krízového pojmu,
a to postdemokracie, bola úplne
oprávnená.

sa dostanú do verejných diskusií
a ktoré nie? A predovšetkým: mali
by rozhodovať o tom, ako sa bude
diskutovať napríklad o problematike
vzdelávania, zdravotníctva alebo
migrácie na verejnom pódiu?

Vo vašej knihe však polemizujete aj s Colinom Crouchom, ktorý
– ako píšete – v súvislosti s pojmom
postdemokracie zavádza „estetizujúco-kritické klišé“. Crouch tvrdí, že
predvolebné boje sa zvrhli na čistú
show, pretože verejné debaty sú
silne kontrolované konkurujúcimi
tímami profesionálnych PR expertov. Vy sa naproti tomu pýtate, či
by neštruktúrované diskusie bez
vplyvu expertov boli lepšie. Následne sa núka ale ďalšia otázka: sú
spin doktori tými expertmi, ktorí by
mali rozhodovať o tom, ktoré témy

Avšak reči o „médiách“, voči
ktorým je vraj „väčšina občanov“ utláčaná do „pasívnej roly“ považujem za
nie príliš nápomocné, ba dokonca za
zavádzajúce, ak ide o takúto diferencovanú debatu. Okrem toho sa tak
transportuje problematická predstava,
že všetci občania sú kompetentní vo
všetkých ohľadoch (a pasivizujú ich
len „médiá“). Zatiaľ čo konzervatívci, ako napríklad Walter Lippmann,
v dvadsiatych rokoch minulého
storočia vyvodili z kritiky omnikompetentného občana (teda idey, ktorá
patrí z môjho pohľadu k problema-
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Zažívame v súčasnosti
skutočne krízu demokracie alebo
jednoducho historicky hlbšie prenikáme do jej vlastnej dynamiky – do
vyššej absorpcie neistoty a rizika?
O prehĺbení demokratickej
dynamiky môže vzhľadom na nacionalistické populizmy hovoriť len
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Ako som povedala, myslím si,
že Colin Crouch sa zameral na veľmi
dôležitý fenomén, keď kritizuje vplyv
hospodárskych elít na médiá. Moja
námietka, ktorú som ostatne stručne načrtla len ako poznámku pod
čiarou, sa týkala iného vlákna jeho
argumentácie, v ktorom hovorí, že
„väčšina občanov“ hrá voči médiám len „pasívnu úlohu“ a „reaguje
len na signály, ktoré sa im dávajú“.
Pripúšťam, vlastne som mala uviesť
svoju kritiku tejto idey. Mohlo by sa
zdať, že verejnosť podľa mňa nemá
na to, aby predkladala témy, a že nie
je zmysluplné požadovať iné formáty
diskusie. To by bolo nedorozumenie.
Naopak, som toho názoru, že by sa
malo o týchto veciach debatovať
viac a vášnivejšie. V skutočnosti je
to dôsledok mojej obrany diferenčnej štruktúry demokracie (vrátane jej
teatrálnej dimenzie), že sa namiesto
pestovania paušálnej nedôvery voči
všetkým formám politickej inscenácie
a voči „médiám“ odporúča pozrieť sa
na vec presnejšie. Z tohto hľadiska sú
zaujímavé aj diskusie o rozličných formátoch a miestach vysielania, o stratégiách politických komunikácií (práca
spin doktorov a ich funkcií) alebo
o úlohe nových technológií a médií pri
formovaní verejností a protiverejností.
V tomto ohľade sa moje názory ani
v tomto bode až tak veľmi nelíšia od
názorov Colina Croucha.

tickej predstave o demokracii ako
suverenite ľudu) záver, že na iracionálnosť verejnosti treba odpovedať
racionálnosťou expertov, ja trvám na
tom, že vzťah expertov a laikov, aktérov a divákov, verejnej a súkromnej
orientácie sa musí vyvíjať dynamicky.
Aj u Lippmanna možno nájsť pasáže,
kde to vidí podobne: rozdelenie pozícií sa mení každým novým prípadom
a rozlíšenie medzi oboma oblasťami v konečnom dôsledku nemožno
chápať absolútne. To, samozrejme,
platí najmä pri pohľade na modernú
masovú spoločnosť, v ktorej očividne
nestoja proti sebe jednotliví nositelia
vládnych funkcií a ich publikum, ale
v ktorých máme do činenia so spleťou
inštitúcií a rozhodovacích postupov
na jednej strane a sieťou verejnosti na
druhej strane. Rozhodujúce prirodzene je, že už vnímanie príslušnej permeability medzi sférami konania vlády
a verejnosti treba chápať ako uznanie, že rozhodovacia kompetencia
v demokracii principiálne prechádza
na všetkých, teda aj na tých, ktorým
práve vládnuce elity nerady priznávajú
schopnosť úsudku.
Pohľad na dynamiku medzi
oboma stranami sa naplno otvára až
z perspektívy, v ktorej ide o to, aby
spor o reprezentáciu všeobecnej vôle
a verejne relevantného ostal principiálne otvorený. To však podľa môjho
názoru znamená aj odolať pokušeniu,
prijať demos bez sprostredkovania. Ak
platí, že jeho postava a vôľa sa môže
prejavovať len v reprezentáciách, tak
potom ide nielen o to, ako raz povedal
Bruno Latour, aby sme získali realistický obraz práce reprezentácií, ale
zároveň aj určitý rešpekt pred prácou
politických sprostredkovateľov, ktorí
vykonávajú túto prácu. Pričom rešpekt
sa, tak ako vždy, prirodzene prejavuje v neposlednom rade v kritických
konfrontáciách. Ako povedal Latour,
schopnosť sprostredkovateľov hovoriť
v mene ich mandantov by sme mali
síce silne, ale nie definitívne spochybňovať. To platí aj o spin doktoroch.
Z dnešného pohľadu považujem svoju neprimeranú poznámku pod
čiarou, či je alternatíva neštruktúrovaných diskusií bez vplyvu expertov
skutočne to, čo si máme želať, za
aktuálnu aj z inej perspektívy. Pri

pohľade na bujnejúcu kultúru komentárov na internete, ktorá nie je
protipólom nových populizmov, ale ich
živnou pôdou, sa mi javí, že obrana
sprostredkovateľov a gatekeeperov
nadobúda ešte väčšiu váhu.

Vo vašej knihe spomínate aj
pojem „postdemokracia“, ktorým
Jacques Rancière označuje ideologickú formáciu, „v ktorej sa moc
legitimizuje s odvolaním na ekonomickú nutnosť, a tým sa sama ako
moc popiera“. Žijeme v postdemokracii? Je súčasná politika skutočne
natoľko moci zbavená?
Politika nie je moci zbavená ani
v tom, čo Rancière nazýva postdemokraciou. Len sa sama obmedzuje
v znamení ekonómie. Je to podporené
ideológiou, o ktorej sme hovorili už na
začiatku nášho rozhovoru. Idea sebarealizácie bez predpokladov a vzťahov
nadobúda vplyv v tom momente, keď
sa moc skutočne legitimizuje prostredníctvom vlastnej bezmocnosti.
Pretože tak sa súčasne podsúva zodpovednosť za stav spoločnosti a za
situáciu jednotlivcov v nej tým, ktorí
sú ovládaní. Otázka, kto nadobudne
aký status, má byť vecou jednotlivcov, nie politiky. Je jasné, že zodpovedajúci diskurz, ktorý sa ostatne
rád dištancuje od všetkej ideológie,
zakrýva ekonomické, politické alebo
aj iné sociálne nerovnosti. Pretože
podľa tejto ideológie, ktorá sa sama
tvári ako neideologická, vraj závisí
výlučne od jednotlivca, aké miesto
v spoločnosti zaujme. Sloboda sebarealizácie sa jednotlivcovi veľkoryso
priznáva presne v tej miere, v akej sa
vytesňuje otázka sociálnych podmienok takejto slobody. Týmto spôsobom
sú však spoločenské antagonizmy
nielen redukované na ich číru fakticitu,
a tým zahladené vo svojom konfliktnom potenciáli; individualizujúci
pohľad na chudobu a biedu sa navyše
spája s naturalizáciou diferencií, ktoré
produkuje sociálny poriadok, čo je
postup, ktorý, ako oprávnene konštatuje Alenka Zupančič, treba chápať
ako „ideologicko-politický proces par
excellence“. Demokratická odpoveď
na tento vývoj musí okrem iného
znamenať, že falošná rovnosť sociálne

bezpodmienečne myslenej slobody
bude rozpoznaná ako politická pozícia, čím sa zároveň opätovne získa
odstup medzi suverénnou politickou
mocou a spoločnosťou, a tým sa získa
tiež politický priestor, ktorý je práve
týmto odstupom daný.
Populistické renacionalizácie,
samozrejme, možno interpretovať aj
ako odpoveď na situácie opísané pod
heslom „postdemokracia“. To sú však
odpovede, ktoré neobnovujú diferenčné štruktúry demokracie. Naopak,
vykazujú tendenciu „anestetického“
uzavretia, v skutočnosti ani nenaznačujú cestu z ekonomizácie politického. V podstate postdemokratická
deregulácia nikdy neznamenala rozlúčku so štátom. Skôr bola a stále je
sprevádzaná jeho administratívno-policajnou prezenciou. Tá udržiavala
a udržiava stále sa zväčšujúci podiel
tých, ktorých bieda spočíva v tom, že
vlastne už ani nemôžu byť viac a ďalej
vykorisťovaní, v bezpečnej vzdialenosti mimo oblastí verejného zviditeľnenia
prostredníctvom dočasných zákazov
prístupu k určitým verejným miestam.
Na druhej strane sú nové nacionalizmy, v ktorých táto politika pokračuje
plotmi a múrmi, tvarované politikou,
ktorá chápe vládu podľa modelu podniku, vedeného silným šéfom.

politické
divadlo

Z toho, samozrejme, nemôže
vyplývať, že takýmto reprezentáciám
treba zabrániť. Naopak: ak platí, že
demos demokracie, že „ja“ kolektívnej sebavlády nemožno jednoducho
predpokladať, že musí vystúpiť až
v médiu politickej reprezentácie, tak
to jasne implikuje postoj k politickej
reprezentácii, ktorý sa odkláňa od
bežnej kritiky estetizovania politiky.
Pretože z poznania, že demos (ľud) sa
nikdy nemôže javiť ako taký, nasleduje
bezprostredne poznanie druhé, že
práve preto nutne potrebuje reprezentáciu. Preto sa chápanie potrebnej
teatrálnej dimenzie demokratickej
politiky, v ktorej sa ten, kto hovorí za
všetkých, musí pred všetkými producírovať a ostáva odkázaný na uznanie
publika z potenciálnych konkurentov,
fundamentálne odlišuje od ponímania,
v zmysle ktorého možno problém suverenity prekonať tak, že by sa „ľud“
v demokracii sám objavil v pozícii
suveréna. Túto predstavu považujem
za veľmi nebezpečnú fikciu, ktorá
zakrýva to, čo k demokracii patrí.
V demokracii sa totiž v neposlednom
rade možno sporiť o tvar, ktorý demos
v politickej reprezentácii prijíma.
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Agonistické divadlo Centra politickej krásy
Postoj ako čin Centrum politickej krásy
Editori: Miriam Rummel, Raimar Stange, Florian Waldvogel
Vydavateľ: Edition Metzel, Mníchov 2018, s. 320 – 329.


Preklad Linda Fintorová

Divadlo je viac, než za čo sa považuje.
Viac než inscenovanie dramatických alebo iných textov,
viac než scénický priestor, jedno, či čierny alebo biely,
viac než herci alebo performeri, alebo „experti každodennosti“.
Divadlo je predovšetkým médiom interakcie,
tvorby spoločenských sfér.
Javisko, na ktorom Centrum
politickej krásy nielen hrá, ale ho
s každou svojou akciou vytvára, je
verejným priestorom – agonistickým
priestorom, tak ako ho chápe Chantal Mouffe, ktorá varuje pred tým, aby
sa domnelým konsenzom rozdielne
názory iba potláčali a v konečnom
dôsledku vyjadrili len ako nepriateľské antagonizmy:

„If we want people to be free
we must always allow for the possibility that conflict may appear and to
provide an arena where differences
can be confronted.“

tov v gréckej tragédii, kde výrok „kto
nie je s nami, je proti nám“ zvlášť
v tejto dobe prežíva pozoruhodné
znovuzrodenie a na druhej strane
logika konzensu uspáva mnohé demokratické diskusie. Zvlášť tu môže
priestor divadla vytvoriť arénu, v ktorej si môžeme ako protihráči realizovať naše rozdielne názory bez toho,
aby sme ich zmierili.
Arény, ako ich buduje Centrum
politickej krásy (ďalej CPK), nútia
všetkých, ktorí sa dostanú do kontaktu s jeho projektmi, nejako sa zachovať – jedno, či priamo na mieste,
za novinami alebo pred obrazovkami
počítačov alebo televízorov: obrazy
sýrskych detí, rakiev utečencov, ktoré kladú znamienko rovnosti medzi
nemecké obete Múru a „nenemecké“ obete na vonkajšej hranici EÚ

()1
Mouffeovej agonizmus – demokratické vyhranenie protichodných pozícií bez upadnutia do absolútneho nepriateľstva – sa nie
náhodou pomenoval divadelným
termínom agon: zápasom argumen-
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– tie nás privádzajú do dilemy, lebo
vyžadujú zaujatie pozície, ktorá sa
ale nedá tak ľahko zaujať: Súhlasíme
s týmto názorom? Sú tieto metódy
primerané? Nahrádza sa tu jedno
vykorisťovanie iným? Posväcuje cieľ
prostriedky? A nie sú veci komplexnejšie? Je tu všetko príliš čiernobiele?

Centrum je z tohto pohľadu
porovnateľné s koncepčnými umelcami a umelkyňami, akým je Španiel Santiago Sierra, ktorý vidí ľudí
ako materiál pre svoju tvorbu a platí
im minimálnu mzdu za zjavne bezvýznamné alebo ponižujúce akcie,
napríklad najatím šiestich mladých
Kubáncov, aby si dali na chrbát vytetovať čiaru (250 cm Line Tattooed
on 6 Paid People, 1999). Keď Sierra reprodukuje v umeleckom diele

CPK síce špíz otáča tým, že
jednoznačne odsudzuje páchateľov, ale táto stratégia sa dá porovnať
s hrou s naším jalovým nesúhlasom
alebo potuteľnou radosťou, ak napríklad vypíše odmenu 25 000 eur
za každú informáciu, ktorá by viedla
k odsúdeniu niektorého z majiteľov
zbrojárskeho podniku Krauss-Maffei.
Keďže obchod so zbraňami – ten
skutočný etický zločin – nie je trestný čin, tak sa hľadá hocijaká právna zamienka. Vlastnou obžalobou
boli plagáty v duchu westernových
pátracích oznamov, s menami a fotografiami majiteľov/majiteliek zbrojárskej firmy.

Legitímne kauzy alebo legitímne prostriedky? Práve túto umelecky
produktívnu ambivalenciu stupňuje
CPK, keď kradne pamätné kríže obetí Berlínskeho múru, aby ich domnelo
alebo reálne umiestnilo na vonkajšej
hranici EÚ – pri obetiach múru súčasnosti. Zatiaľ vrchol v dileme kritérií dosiahli umelci/umelkyne, keď
telo utečenkyne z masového hrobu
pochovali v Berlíne – so všetkou tou
teatrálnou nejasnosťou „ako keby“.
Kým sú však ambivalencia
a ambiguita základnými stratégiami
divadla, je ich povesť v politike skôr
zlá, dilema, ktorá je vlastná mnohým
prácam medzi umením a aktivizmom.
Aj CPK sa pohybuje po tejto tenkej
čiare, keď stavia oproti umeleckej

ambivalencii jasné politicky stanovené ciele a pokyny k interpretácii.
Ale aj tento, aj keď často CPK vyčítaný moralistický tón a svätuškárska
arogancia agresívneho humanizmu
(„Kto, ak nie my“) má svoj umelecký
zmysel. Pretože pre mnohých práve
principiálne rovnako zmýšľajúcich je
to možno najväčšia provokácia: bezočivosť vyžadovanej jednoznačnosti,
súhlasu, ktorý vyvoláva odpor aj tam,
kde by človek v zásade rád súhlasil.
Nátlak na zaujatie stanoviska, ktorý
vytvára zvlášť aj politické zameranie
CPK, sa nedá jednoducho premeniť
na súhlas alebo odpor, a už vôbec
nie na prejav sympatizantstva.

Časť prostriedkov, ktorými
Centrum takýto nátlak na zaujatie
stanoviska vyvoláva, je aj stále sa
vracajúca hra fikcie a pravdy. Ako
sa máme zachovať, keď často ani
nevieme, na akom základe? Existuje
naozaj „Program okamžitej pomoci
vlády“ propagovaný kampaňou 1 zo
100? Je to naozaj iniciatíva ministerky pre rodinu? Sú v rakvách akcie
Mŕtvi prichádzajú naozaj telá utopených utečencov?

Takéto okamžiky pochybností
sa objavujú znova a znova: ale nie tak
ako pri legendárnych Yes Men z New
Yorku alebo ich nemeckej verzii Peng
Collective. Zriedka a skôr nekonzekventne stavia Centrum na slávnu
stratégiu hoaxu, ktorý sa v ideálnom
prípade objaví hneď dvakrát: raz, keď
sa falošná správa stane senzáciou
v novinách (najznámejšou je asi sľub
na odškodnenie v miliónovej výške
od Dow Chemical obetiam Bhopal
katastrofy naživo v BBC), druhýkrát
vtedy, keď sa prevalí, že ide o podvod (za ktorým v tomto prípade stáli
Yes Men).
Centrum sa pohráva s logikou hoaxu poväčšine dosť dlho, aby
upútalo našu pozornosť. Po okamihu iritácie sa spravidla dá dosť rýchlo rozpoznať, že karty sú vlastne odkryté – aj keď niekedy treba najskôr
zistiť, ako si ich vysvetliť. Bolo skoro hneď jasné, že kampaň 1 zo 100
nepochádzala naozaj od ministerky
Schweisigovej, a tak to aj bolo vždy
komunikované médiám. (Rafinovaná

dvojzmyselná spojitosť s britskými
detskými transportmi z Nemecka do
Anglicka v 30. rokoch 20. storočia
bola zväčša prehliadaná.) V rakvách
akcie Mŕtvi prichádzajú sa naozaj
nachádzali telá utopených utečencov, aj keď by tomu človek radšej
neveril. A to, že pri Žrať utečencov
nikoho neskonzumovali, si asi každý
domyslel. Odcudzujúca hra s pravdou, iritovanie obrazmi a metaforami je súčasťou inscenácie: zvlášť
tu sa dostáva práca Centra často
s impozantnou silou hlboko do
mainstreamu.

Nevoľnosť
z participácie

Divadlo je per se médium participácie a účasti, akokoľvek sa použitím konvencií a zatmených sál snaží,
aby sa na to zabudlo. Samozrejme je
pojem participácie v našom all-inclusive kapitalizme dvojznačným, skoro
neúčinným alebo ešte horšie, vedome nasadeným prostriedkom na
upokojenie, ktorý ako vedľajší účinok
prenáša zodpovednosť za to, čo sa
deje, na občana, ktorý ale výsledok
vôbec nevie ovplyvniť. To platí veľakrát aj pre takzvané Mitmachtheater (Divadlo spoluúčasti), ktoré príliš
často imituje takúto placebo účasť
a núti publikum angažovať sa v ľahko
prehliadnuteľnom set-upe, v ktorom
sú všetky možnosti voľby predpísané. Pasivita ako aktivita.

politické
divadlo

Florian Malzacher

Aktivizmus
ako predstavenie

nespravodlivosť, finančnú závislosť,
zneužívanie moci (poväčšine západnou) spoločnosťou, opakuje mechanizmy, ktorými pohŕda, aby ich kritizoval. A robí z nás súčasť dilemy.
Holandský umelec Renzo Martens
používa vo svojom filme Enjoy Poverty (2008) podobné metódy, keď
presvedčí miestnych konžských fotografov, aby spoluzarábali na zlých
správach, ktoré ich krajina dodáva
západným médiám. Miesto fotografovania svadieb či iných sviatkov
fotografujú vojnu alebo konkrétnejšie: „raped women, corpses, and,
let’s add, malnourished children.“2
Argumentácia je krištáľovo jasná
a racionálna a zároveň hlboko znepokojujúca, pretože poukazuje priamo na naše vlastné pokrytectvo.

Nech sa tento pojem stal akokoľvek problematickým, Divadlo
participácie, ktoré sa dostáva doprostred tejto dilemy, je potrebné:
nielen zamedziť falošnú účasť, ale
opäť si osvojiť ideu pravej účasti.
Účasti, ktorá – v politike a umení –
bude schopná úplne rozvinúť svoj
radikálny potenciál.

Skutočná participácia znamená odovzdať zodpovednosť a moc.
Didaktické kusy Bertolta Brechta malo
publikum – robotnícka trieda – samo
inscenovať. Brazílsky divadelník Augusto Boal túto myšlienku vo svojom Divadle utláčaných nielen nasledoval, ale odovzdal aj zodpovednosť
za to, ako sa performancia bude

aktuálne v salte┃alternatívne divadlo┃info
┃umenie v pohybe┃výtvarné divadlo,
performance┃rozhovor┃bod v pohybe┃osobnosti v pohybe┃info knihy

23

Aj keď sa to hneď na prvý pohľad nezdá: práce CPK sú na viacerých úrovniach participatívne, neexistuje žiadne mimo a vyhnutie sa.
K najširšiemu vtiahnutiu dochádza
na scéne médií, ktoré sú pre Centrum všetko iné než vedľajšie ihrisko. Ako pre Centrom často citovaný vzor Christopha Schlingensiefa
(s ktorého prácou ale inak nemajú
nič spoločné) je spravodajstvo nielen vedľajším produktom, nielen
priestorom pre dokumentáciu a kritiku, ale ústrednou súčasťou jeho
práce. Priestor, ktorý je vytváraný
a hraje sa v ňom. Na náhodu sa
ponecháva čo najmenej, novinárov
cielene informujú, materiál je k dispozícii, smer interpretácie a smer
nárazu je vopred určený, aby zorný
uhol Centra nezanikol, keď na ihrisko vstúpia menej priaznivo naklonení spravodajcovia. Agonistická hra
môže začať, keď scénu prevezmú iní
a po odsúdení nasleduje obhajoba
a po obhajobe odsúdenie. A to dokonca, čo sa inak len zriedka podarí, nad rámec redakčných hraníc:
politika, fejtón, z domova.

Táto stratégia doteraz vychádzala prekvapivo dobre. V posledných rokoch skoro žiadna umelecká alebo aktivistická akcia nebola
schopná na seba pritiahnuť toľko pozornosti aj mimo kultúrnych rubrík.
A žiadna iná akcia nebola schopná
v takomto rozsahu určovať témy.
Zvlášť v dobe, keď vojna v Sýrii
zmizla z titulných strán, v dobe (pred
letom 2015), keď sa prestalo hovoriť
o utečencoch, v dobe, keď sa nikto
mimoriadne nezaujímal o nemecký
obchod so zbraňami, vtedy nezostalo redaktorom/redaktorkám nič iné
ako podávať správy o akciách CPK –
a aktívne využiť možnosť zaoberať sa
témami, ktoré na listine priorít klesli
do úzadia.

my, čitatelia, diváci, používatelia FB
a ďalší, ktorí sa cítime byť pod tlakom
Centra nútení zaujať stanovisko.
Takisto my môžeme využiť Centrum
ako projekčné plátno alebo argument iným smerom.

Claire Bishop vo svojej eseji
Antagonism and Relational Aesthetics (2004) píše, že participácia má
vyvolať pocit „unease and discomfort rather than belonging“. To, že sa
so všetkými zainteresovanými zaobchádza ako so „subject of independent thought“, „is the essential prerequisite for political action“.
Ale otázka participácie sa týka
Centra nielen v mediálnej, sprostredkovanej rovine, ich akcie majú poväčšine množstvo zúčastnených,
aktivistov, spontánnych podporovateľov, divákov a predovšetkým aj
tých, „ktorých sa to týka“, ako utečencov, vojnové obete, diskriminovaných. V skutočnosti to ale často
vyzerá, ako by títo boli skôr štatistami, a je nejasné, nakoľko svojprávni
v skutočnosti sú. Nielen v kontexte
akcií s utečencami sa ozývali výčitky,
že ide o inštrumentalizáciu.

A naozaj sa tu dostávame
na chúlostivý terén: divadlo, ktoré
nechce len zobrazovať, ale chce vytvárať reálne sociálne situácie, so sebou prináša iné požiadavky ako len
uzatvorené umelecké priestory. Nielenže sa posúvajú estetické kritériá,
ale vynárajú sa otázky, s ktorými sú
konfrontované aj sociálne iniciatívy:
Nakoľko sú zúčastnené osoby svojprávne? Kto má z toho najväčší úžitok? Sú tieto akcie udržateľné?

Na takéto otázky nie sú vždy
rovnaké odpovede, závisí to od
toho, či ich pozorujeme z perspektívy umenia alebo aktivizmu. Pretože
participatívne umenie je umenie, „in
which people constitute the central
artistic medium and material, in the
manner of theater and performance“
(Bishop). Tým sa vytvára možná deliaca línia medzi sociálne angažovaným umením a aktivizmom. Napriek
tomu, že aktivizmus takisto pracuje
s ľuďmi, organizuje a používa ich,
možno s nimi dokonca manipuluje,
väčšina aktivistov by túto Bishopovej definíciu považovala za cynickú.
A aj keď by sa veľa umelcov a umel-

()1
Ale nielen médiá sú účastníkmi
inscenácií CPK. Takisto sú to politici
a političky, ktorí musia (alebo chcú)
zaujať stanovisko, ktorí nie sú Centrom iba donútení zaujať stanovisko,
ale naopak aj využívajú jeho akcie
pre svoju vlastnú agendu. A sme to
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kýň podobnej formulácii asi vyhlo:
sociálne angažované umenie nemusí
bezpodmienečne existovať v konsenze so zúčastnenými ľuďmi. Nemusí byť pre nich dokonca ani pozitívnou skúsenosťou. Môže smerovať
dokonca k priamej konfrontácii, hrať
sa so zlou komunikáciou či dokonca
so zneužitím.

Umelec a teoretik Pablo Helguera rozlišuje v Education for Socially Engaged Art (2011), medzi nonvoluntary (úplne bez vyjednávania
alebo súhlasu), voluntary (s jasným
súhlasom či dokonca so zmluvou ako
v prípade Sierru) a involuntary participation – v tomto prípade sú jednania nenápadné, prebiehajú nepriamo
a mnohokrát sú poznačené skrytými
úmyslami. Kým v Sierrovej práci je
jednoznačná dohoda so zúčastnenými, v projektoch Renza Martensa
alebo CPK nie je jasné, ako ďaleko
sú si účastníci vedomí implikácie
– vrátane umelcov a umelkýň, ktorí
vstupujú do deja a nekonajú z istej
pozície mimo.

Na druhom konci škály umeleckej práce, ktorá používa ľudí, stoja umelci a umelkyne, ktorí sú očividne vedení empatiou, ktorí do centra
svojej práce stavajú starostlivosť,
službu a pokoru: americká feministická umelkyňa Mierle Laderman
Ukeles vynašla žáner maintenance
art, keď bola ako mladá matka konfrontovaná s tým, že podpora a udržiavanie inej živej bytosti sa stala jej
hlavnou pracovnou náplňou. Ešte
aj dnes, po viac ako tridsiatich piatich rokoch je neplatenou artist in
residence v upratovacích službách
mesta New York. Rakúska skupina
Shared Inc. využíva vedecké štúdie
aj umeleckú skúsenosť na vývoj nástrojov pre komunikáciu s pacientmi
v kóme – a v 80. rokoch 20. storočia
skonštruoval poľský umelec Krzysztof Wodiczko prenosné prístrešky
pre bezdomovcov v New Yorku.
Nocľažiská mali vyprovokovať aj komunikáciu s okoloidúcimi.
Iritujúci, ale aj produktívny potenciál CPK leží v oscilovaní medzi
týmito dvoma pólmi. I keď sa zdá,
že na jednej strane (bezprostredne
alebo na mediálnej scéne) chápe
zúčastnených ľudí ako materiál, na

druhej strane formuluje CPK veľmi
jasne humanistické posolstvo. Možno však tieto dva prúdy nie sú až
také protichodné, ako by sa zdalo
na prvý pohľad. Nech sú strategické
prístupy akokoľvek rozdielne, motivácia, ktorá za nimi stojí, je často
veľmi podobná: mnohé práce, ktoré
sa pohrávajú s konfrontáciou či dokonca antagonizmom, sú zároveň
práce hlbokej starostlivosti, skoro
výkrikom, ktorý chce upútať pozornosť na mizériu a etické zločiny vo
svete.

Performancia
priamej akcie

Uprostred aktivizmu tradične
stojí koncept direct action: akcia,
ktorá má konkrétny cieľ poukázať
na problém, alternatívu či naznačovať možné riešenie. Priame akcie
môžu byť násilné alebo explicitne
nenásilné. Štrajky v každej forme sú
priame akcie, tak ako aj obsadzovanie, akty občianskej neposlušnosti
alebo odporu. Sabotáže, blokády,
útoky, prepady. Ale aj intervencie na
internete – napríklad hackerstvo. To
„priame“ poukazuje na myšlienku
bezprostredného konania: čas rečí,
vyjednávania skončil alebo je prinajmenšom prerušený. Priame akcie sú
protikladom pochybností, ambivalencie. Reflexia, aspoň do určitého
stupňa, je odsunutá. Z tohto pohľadu
je priama akcia okamihom, v ktorom
je aktivizmus najviac vzdialený umeniu. Veľmi vzdialený od akéhokoľvek
hodnotenia ambiguity ako produktívneho momentu.
Zároveň však nastáva aj okamih, keď sa umelecká performancia
rozbehne a nie je možnosť návratu.
Keď všetko je len Tu a Teraz. Z toho
pohľadu sa zdá byť priama akcia
momentom, v ktorom je aktivizmus
umeniu najbližšie. Veľa radikálnych
momentov umenia performancie alebo live art sa dajú bez problémov
popísať ako priame akcie. V každom
prípade priame akcie zvyčajne nie sú
spontánne. Často sú puntičkársky
naplánované a zinscenované. Do
úvahy sa berú rôzne možnosti vývoja,
stretnutia, prekážky, náhody a chyby sa anticipujú. Sú plánované ako

vojenská akcia – alebo ako umenie
performancie. Pussy Riot nevpochodovali jednoducho do Chrámu Krista
Spasiteľa a nerozhodli sa spontánne,
čo budú robiť. Starostlivo vyberali
kontext, text a choreografiu nacvičovali. Dokonca aj demonštratívni
anarchisti a anarchistky zo skupiny
Voina sa museli detailne pripraviť,
aby v legendárnej akcii namaľovali
65 metrov dlhý falus na Litejny most.
Keď most zdvihli, falus mieril priamo
na Petrohradskú bezpečnostnú centrálu.

Aj každý projekt CPK sa dôkladne pripravuje celé týždne, dokonca mesiace, preberajú sa rôzne
scenáre, zamietajú sa, pripravujú sa
na prípady núdze, padajú rozhodnutia, možnosti sa nechávajú otvorené.
Predstavenie, ktoré je výsledkom, sa
nedá skúšať a nedá sa zopakovať
a pripomína nielen určité formy performancie, ale aj experimentálne náznaky divadelného umenia, akými sú
postupy belgickej skupiny Tg STAN.
Jej členovia sedia týždne za jedným
stolom a o pripravovanom kuse diskutujú, opakujú ho – ale až premiérový večer spolu hrajú.

Symbolicky
a skutočne

Divadlo je konštrukt, ktorý protiklady politiky a umenia znesie a dokonca z nich žije: tu je vždy všetko
súčasne reprezentáciou a prezenciou, všetko vždy umelým aj reálnym, v jednom okamihu. Divadlo je
paradoxný stroj, ktorý nám umožňuje pozorovať sa zvonka, aj keď sme
sami súčasťou performancie. Jeho
situácie sú skutočné a symbolické
zároveň. Divadlo je skutočne politické vtedy, ak túto silu využíva.

Predstavenia CPK – a tým
myslím, ako som už vysvetlil na predchádzajúcich stranách, nie iba tie primárne ako divadlo deklarované akcie, ako napríklad v Gorkého divadle
alebo celovečerný agitprop 2099
v činohre v Dortmunde – sa pohrávajú s touto produktívnou, paradoxnou
ambivalentnosťou: robia skutočnými
tieto momenty fikcie a ambivalentných obrazov bez toho, aby unikali
z politiky alebo vyžadovali autonómiu

umenia. Vytvárajú posun vo vnímaní
reálneho, ktoré ukazuje možnosti konania – a v tom je ich radikálny potenciál. Práve trúfalosť toho „Ak nie
my, kto potom?“, táto provokácia
vpravo-vľavo, smerom k aktivizmu,
ako aj k umeniu, je jadro ich práce:
vytvoriť scénu a na nej hrať, vyčleniť
na nej protiklady a stvoriť spoločnosť
v konflikte a s ňou aj okamih radikálnej imaginácie. Tak ako podčiarkol Slavoj Žižek vo svojom prejave
počas Occupy Wall Street: dnes je
naozaj jednoduchšie predstaviť si
koniec sveta (tak ako to urobili mnohé hollywoodske výpravné filmy) ako
koniec kapitalizmu. V čase, keď sme
dokonca aj my stratili „the language
to articulate our nonfreedom“, je niekedy až radikálnou fantáziou myslieť
si, že by bolo vôbec možné konať.

politické
divadlo

vyvíjať, „spect-actorovi“ – divákovi,
ktorý sa počas predstavenia stane
hercom.
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Žižek, S. (2014). Human Mic. In: steirischer herbst & F. Malzacher (Eds.), Truth
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nglish
resumé

This year’s first issue of Salto is framed by the committed work of Swiss director Milo Rau. In addition to the Congo Tribunal
project, which defined the form and content of the issue, there are also other texts that focus on political and engaged theatre and its
boundaries. Such theatre works are based on real events and address the sense for maintain humanity and humanitarianism, which

are under threat in the environments that serve as settings for the plays. Engaged theatre provokes, poses questions, and often must
face strong criticism, censorship or sanctions. Milo Rau’s theatre makes him the most provoking and controversial theatre-maker in

contemporary European theatre. As the artistic director of the NT Gent theatre (subtitled the City Theatre of the Future, editor’s note),
an urban and courageous theatre company, Ray boldly continues to cross artistic, social and political boundaries. This is evidenced
also by his manifesto of ten rules – among others, it postulates such principles as “Theatre is no longer a place to portray the world;
theatre should change the world. / The aim should not be to capture reality; the representation itself should become real. / At least
a quarter of rehearsals should take place outside of the theatre. Any space where rehearsals are held becomes a theatre space. /

At least two foreign languages should be used in every production. / At least two actors on the stage should be professional actors.
Animals do not count, but they are welcome. / At least one production each season should be rehearsed or premiered in war or

conflict zone with no cultural infrastructure. / Each production should appear as a guest in ten locations of at least three countries.

It will not be pulled off the repertory until that happens.” Rau’s understanding of art and politics, as well as his commitment become
apparent in a short interview he gave our journal. This draws on the Robo Švarc’s review of the mentioned project Congo Tribunal.

“It seems that– from time to time – art has to go beyond the line of difference that guarantees its own existence (whose elimination,

however, erases art as such), if it wishes to enter a real black box. In short, it should go where nobody wants to go, where there are
still unanswered questions. ... Congo Tribunal becomes ‘dangerous theatre’ because it ceases being an illusion. It attacks illusion
by means of fiction – it challenges our illusory notion of our virtuous ‘luxury apartheid’. Rau understands that there is an essential
difference between illusion and fiction.”

The discussion o politically engaged and controversial performances are extended by the article Activism as Performance by

German theatrologist Florian Malzacher, who has studied political theatre for a long time. The article, subtitled Agonistic Theatre of the
Centre for Political Beauty Malzacher, deals with an institution whose liminality of action is subjected to critique as well as recognition.
At the same time, he defines what he considers as political theatre: “Theatre is a construct that can bear the contradictions between

politics and art – in fact, the contradictions can make it alive. In theatre, everything is concurrently representation and presence, things
are artificial and real, at the same time. Theatre is a paradoxical machine allowing us to observe ourselves from the outside, even

when we are part of the performance ourselves. It presents situations that are both real and symbolic. Theatre is truly political only
when it utilizes this force.”

This year’s first issue is made complete by an interview with German philosopher Juliane Rebentisch titled If We Take

into Account Nationalistic Populism, Then Only Those Can Speak of Strengthening the Democratic Dynamics Who Directly Likens

Democracy to a Government by the People. Juliane Rebentisch is the author of the book The Art of Freedom. The interview addresses
current political issues, such as the crisis of democracy and freedom, both issues that engaged and political must define, if it aspires
to exist in the form which Rau postulates in his manifesto.

“The idea of unconditional self-realization without any relationships becomes influential when power is truly legitimized
through its own powerlessness. Because that is how responsibility for the state of the society and individuals is suggestively

presented to those who are controlled. The question who will acquire what status should be decided by individual people, not politics.
It is obvious that the related discourse, which, after all, likes to distance itself from any ideology, will cover economic, political or

other social inequalities. Because according to this ideology, which makes the impression of being non-ideological, it is solely up to
an individual what role in society he or she will take. The freedom of self-realization is generously granted to individuals in the same
extent as the question of social conditions of this freedom is defined.”
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Tahiti

Čo si to narobil, Herakles

CISÁR JÚRJAKU

G R E G O R

Muž menom Jób

P E T E R

Harmonikár

– M. M. –

PARALELY

Pe te r G re g or HRY 1

Žil život umelca
plného dezilúzií,
bol ovládaný skepsou,
ktorú však považoval
za zdravý prostriedok,
ako sa vyrovnať
s formálnymi okolnosťami
neformálneho života rebela
a pierota zároveň.

Do pekného košíka
malým rýľom vyberáš, krásna panna,
zo zeme rastlinky na úpätí kopca.
Ak sa ťa opýtam: Kde bývaš?
Nepovieš mi svoje meno?
Kraľujem široko-ďaleko,
vládnem široko-ďaleko
v nádhernej krajine Jamato.
Ja, tvoj pán a vládca,
ti poviem, kde bývam,
poviem ti, ako sa volám.
ISBN 978–80–972585–3–5

Výber
z Man´jóšú
antológie
starojaponskej
lyriky

Nad čistým ohňom dym

info

DO PEKNÉHO KOŠÍKA

d e m

Sta u b

PARALELY

P E T E R

Gedichte

Projekt Pokrm z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

3x20: MUŽ x ŽENA x VY
3., 15. a 17. 5. 2019 o 19:00

Muž vs. žena? Porovnajte s nami ženský a mužský pohľad na súčasný tanec v dvoch vybraných
predstaveniach z projektov 3x20 – ČIN a E(X). Tentoraz však svoju úlohu zohrajú aj samotní diváci,
ktorí dotvoria celkový kontext projektu. Buďte s nami pri tom!

LETO S MONIKOU
25. 4. 2019 o 19:00

Koniec mája bude patriť ďalšiemu hudobnému hosťovi – Monike Midriakovej a jej sólovému projektu
LETO S MONIKOU.
Leto s Monikou v sebe skrýva až odzbrojujúco úprimný prejav, vtipné texty a hravé melódie
k zamysleniu, ale i k tancu. S piesňami z debutového albumu vyhrala Monika tento rok cenu za
Debut roka na slovenských cenách Radio_Head Awards. V Čechách slávila úspech s nomináciou na
Českého leva za filmovú hudbu k oceňovanému filmu Všetko bude.

ISBN 978 – 80 – 972585 – 8 – 0

Peter Gre gor HRY 2

Básne

Odniesť si oheň
z horiaceho domu

Choreografia: Milan Tomášik
Réžia, dramaturgia, zvukový dizajn: Jakub Mudrák
Pohybová spolupráca a účinkujúci: Sabina Bočková, Lukáš Homola, Jakub Mudrák, Veronika Tőkőly
Použitá hudba / Nils Frahm
Kostýmy / Veronika Vartíková
Svetelný dizajn / Martin Hamouz
Produkcia / tri4, o.z.
Produkčná spolupráca / Alexandra Mireková
Koprodukcia / Plesni Teater Ljubljana (Slovinsko)
Partneri / Divadlo Štúdio tanca, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Centrum tance,
Vividdancespace

Gregor
Gregor 2 obalka.indd 1

V ringu

A

Thyestes

Žil život umelca plného dezilúzií,
bol ovládaný skepsou, ktorú však
považoval za zdravý prostriedok,
ako sa vyrovnať s formálnymi
okolnosťami neformálneho života
rebela a pierota zároveň.


Seneca spracoval v tragédii Thyestes
jeden z najznámejších mýtov, ktorý začína
príbehom Tantala. Rovnako ako ostatné
drámy, aj táto obsahuje idey stoickej
filozofie: zaoberá sa najmä zvládnutím
deštruktívnych emócií, akými sú vášne
a hnev. Toto je však len jedna stránka
hry. Dramatik v nej zároveň ponúka aj
zaujímavý pohľad na vtedajší svet, okrem
filozofickej stránky ho zaujíma aj kultúrny
a sociálny kontext.

KNIHY
info: kristina.karaskova@gmail.com
www.asociaciacorpus.sk

Potkan

Tá, ktorá zomiera posledná

Lucius Annaeus Seneca
Thyestes

Lucius
Annaeus
S en ec a

G R E G O R

2. časť

Au s

PRACHU

Utrpenie Mikuláša Horna

KLAUS MERZ

Z

Don Juan na sídlisku

Na začiatku divadelno-tanečnej performance, vytvorenej v spolupráci režiséra Jakuba Mudráka
a choreografa Milana Tomášika, stojí slovo pokrm. Zdanlivo archaické slovo, v ktorom sa však rodí
prvý konflikt. Duchovný pokrm v kontraste s tým pozemským, prirodzene potrebným. Autorská
výpoveď o našej každodennosti, o našich potrebách, o naplnení nášho bytia či hľadaní šťastia…

Gregor obalka.indd 1

Polhodina pravdy

HOSŤ DIVADLA: Milan Tomášik a TRI4 – POKRM
25. 4. 2019 o 19:00

Poézia Klausa Merza (1945),
švajčiarskeho básnika a prozaika, patrí
k tomu najlepšiemu, čo v nemecky písanej
literatúre vzniklo. Vo svojich krátkych
básňach vie majstrovsky skladať z detailov,
ktoré vidí ostro a presne, celé príbehy
života. Spája každodenné so spomienkami,
blízke a dôverné s neznámymi miestami:
dáva výpovediam farbu a svetlo a vždy sa
mu podarí dostať sa zvláštnym spojením
slov k samotnej podstate vecí a javov.

Interview

Výber z programu divadla

1. časť

Smrť v Aténach

Horúčka doktora Semmelweisa

– M. M. –

Pripravujeme
Milorad Pavić
STRAŠNÉ PRÍBEHY
O LÁSKE
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Hodvábny
rebrík
Hodvábny
rebrík
La scala di seta

Operná fraška v jednom dejstve
v talianskom jazyku

Libreto: Giuseppe Maria Foppa

La scala di seta
Hudobná úprava Peter Zagar
Dirigent Ondrej Olos
Réžia Martin Bendik
Výprava Ľudmila Várossová
Produkcia Nora Nosterská

Operná fraška v jednom dejstve
v talianskom jazyku

Účinkujú: Jana Bernáthová, Ján Ďurčo,
Roman Krško, Juraj Peter, Andrea Pietrová,
Róbert Remeselník
Spoluúčinkuje orchester Otvorenej opery

Libreto: Giuseppe Maria Foppa

21. jún 2019

Zichyho palác
Hudobná úprava Peter Zagar
Dirigent Ondrej Olos
Réžia Martin Bendik
Výprava Ľudmila Várossová
piatok
Produkcia
Nora Nosterská

15. 2. 2019
o 18.00 h

Rezervácie a objednávky lístkov:
kristina.karaskova@gmail.com

www.openoperabratislava.sk
www.otvorenaopera.sk
FB otvorenaopera

Naštudovanie hudobného divadla
z verejných zdrojov podporili

Mediálni partneri

A S O C I Á C I A

Účinkujú:
H u d o b n ý Jana
s a l ó n Bernáthová, Ján Ďurčo,
Roman
Juraj
Peter, Andrea Pietrová,
v Z i c h y hKrško,
o palác
i
Róbert Remeselník
Spoluúčinkuje orchester Otvorenej opery
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