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A

Česká filozofka Alice Koubová sa v rámci umeleckého
výskumu a aplikovanej filozofie sústreďuje na prienik
filozofie a performancie či performativity, expresivity,
Lucius Annaeus Seneca
(medzi)telesnosti, identity,
etiky a metodológie.
Thyestes
Spolupracuje s českými a zahraničnými univerzitami,
Seneca
v tragédii Thyestes
akademickými inštitúciami,
akospracoval
aj českými
jeden
z
najznámejších
mýtov, ktorý začína
performatívnymi umelcami.

Lucius
Annaeus
príbehom Tantala. Rovnako ako ostatné
drámy,
aj táto
obsahuje
stoickej
S en ec
a
Jediným mužským autorom
tohto
čísla
je Roboidey
Švarc,
filozofie: zaoberá sa najmä zvládnutím

ktorý vo svojom texte prináša
nový pohľad na text
deštruktívnych emócií, akými sú vášne
Heinera Müllera Hamletmaschine,
najepostavu
a hnev. Toto
však len Hamleta
jedna stránka
hry. Dramatik v nej zároveň ponúka aj
a Ofélie meniacej sa na Elektru.

Thyestes

zaujímavý pohľad na vtedajší svet, okrem

Tvorba a osobnosti predstavovaných
umelkýň
filozofickej stránky
ho zaujíma aj kultúrny
a sociálny
kontext.
a teoretičky, ako aj pohľady
na umenie
zo ženského
hľadiska sú zaujímavým a inšpiratívnym čítaním, ktoré
uzatvára manifest.
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Čo si to narobil, Herakles

Muž menom Jób

V ringu

Tá, ktorá zomiera posledná

1. časť

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.

– M. M. –

Pripravujeme
Milorad Pavić

STRAŠNÉ PRÍBEHY
O LÁSKE

Vybrané a nové poviedky

aktuálne v salte┃alternatívne
Vydanie publikácie z verejných zdrojov
┃ uinfo:
m e kristina.karaskova@gmail.com
nie v pohybe┃výtvarné divadlo,
podporil Fond na podporu umenia
p e www.asociaciacorpus.sk
rformance┃rozhovor┃bod v pohybe┃osobnosti v pohybe
info knihy

5

G R E G O R

2. časť

P E T E R

Gedichte

V súčasnom európskom či svetovom výtvarnom umení
je Anna Daučíková jednou z najvýraznejších vizuálnych
umelkýň. Venuje sa maľbe, kresbe, fotografii, koncepčnej
fotografickej koláži, akčnému umeniu, inštalácii,
performancii a videoartu s prihliadnutím na tému identity
a feminizmu.
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Horúčka doktora Semmelweisa
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Tvorba ukrajinsko-nemeckej režisérky Margo Zālīte búra
formálne hranice operného žánru. Jej nekonvenčný
a ambiciózny prístup vychádza z jej životného
postoja a skúseností, ktoré pramenia z jej pôvodu.
Divadlo a opera je pre ňu platformou, ktorá ocsiluje
medzi fantáziou a realitou. Umenie sa preto stalo jej
nevyhnutnou životnou hodnotou.

Prst

Polhodina pravdy

Adresa redakcie
Čmelíkova 9
821 03 Bratislava
e-mail: nora.nmcode@gmail.com
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Art director:
Nora Nosterská
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literatúre vzniklo. Vo svojich krátkych
básňach
vie majstrovsky
skladať
z detailov,
Režisérka Lucia Repašská
vo svojej
práci neustále
skúma
ktoré vidí ostro a presne, celé príbehy
hranice performera
a diváka a skôr ako provokácia
KLAUS MERZ
života. Spája každodenné so spomienkami,
Z P publika
R A C H U sú jej práce v zmysle teórie štruktúrovanej reality
blízke a dôverné s neznámymi miestami:
Au s d e m Sta u b
neustálym skúmaním a definovaním
hereckých
dáva výpovediam
farbu atechník,
svetlo a vždy sa
mu
podarí
dostať
sa
zvláštnym
spojením
hereckej prezentnosti vo vzťahu k divákom.
slov k samotnej podstate vecí a javov.
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CISÁR JÚRJAKU
vyhranenosti a nekonformite či nezaraditeľnosti
patria
k výrazným osobnostiam súčasného umenia. Diverzná
práca všetkých oslovených
umelkýň
teoretičky
Poézia
KlausačiMerza
(1945),aktívne
švajčiarskeho
básnika
a prozaika,
patrí
a angažovane zasahuje do
kultúrneho
diskurzu
v rôznych
k
tomu
najlepšiemu,
čo
v
nemecky
písanej
rovinách.
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Do pekného košíka
malým rýľom vyberáš, krásna panna,
zo zeme rastlinky na úpätí kopca.
Ak sa ťa opýtam: Kde bývaš?
Nepovieš mi svoje meno?
Milí čitatelia, milé čitateľky,
Žil život umelca
Kraľujem široko-ďaleko,
plného dezilúzií,
vládnem
široko-ďaleko
bol ovládaný skepsou,
druhé číslo
časopisu Salto
prináša
pohľad na ženské
ktorú však považoval
v
nádhernej
krajine Jamato.
za zdravý prostriedok,
umelkyne, ktoré
sa svojou tvorbou aj životným
ako sa vyrovnať
Ja,
tvoj
pán
a
vládca,
s formálnymi okolnosťami
smerovaním
umeleckej
kariéry
až dodnes
neformálnehood
životazačiatku
rebela
ti
poviem,
kde
bývam,
a pierota zároveň.
poviem
ti,
ako
sa
volám.
uberajú vlastnou– M.tvorivou
aj
osobnou
cestou.
Napriek
M. –

Odniesť si oheň
z horiaceho domu
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Výber
z Man´jóšú
antológie
starojaponskej
lyriky

Nad čistým ohňom dym

č a s o p i s o p o h y b o v o m
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Divadlo D’epog: ∞
Foto: archív divadla
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Pri pohľade na uvedenú situáciu
sa stávame svedkami konania, ktoré vybočuje z biologicky anticipovateľných vzorcov
správania. Je to konanie vedomé, reálne
a vysoko nepravdepodobné. Je extrémne
vo svojej radikalite a energeticky neekonomické. Je to zároveň konanie, ktoré odoláva pokušeniu podľahnúť (bio)logickým
a evolučne overeným inštinktom. Pozorujúc obsluhujúceho sa de facto stávame
svedkami performatívneho konania par
excellence. Toto počínanie v sebe prostredníctvom suverenity a autonómie nielenže nesie, ale predovšetkým do dôsledkov
a v plnej sile uplatňuje svoj transformačný
potenciál. Hľadíme na človeka transformujúceho a transformovaného. Účinnosť jeho
konania spočíva v rozvoľnení väzby medzi akciou a jej predpokladanou reakciou.
Spočíva v hodnote gesta riskovať a odvahe

odmietnuť svojím konaním otrocky participovať na očakávaniach druhého. Ide
o povznesenie sa nad akt metafyzického
nátlaku a ignoráciu stereotypného konsenzu moci. Vidíme človeka konfrontovaného
s agresívnym existenciálnym gestom, ktorý však i napriek útoku bytostne naviazaného na jeho telesnosť – život v nahej podstate – nepodlieha pokušeniu riešiť situáciu
na somatickej úrovni. Žiadne fight-or-flight
sa nekoná. Namiesto telesnej reakcie na telesnú akciu volí tretiu cestu.

()2

Príklad
prepadnutia
bufetu
s rýchlym občerstvením neslúži na to, aby
v boalovskom duchu argumentoval v prospech konceptu neviditeľného divadla ako
nástroja angažovanosti s reálnym transformačným celospoločenským dopadom.
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Na to, aby bolo umenie reálne, vonkoncom nemusí byť realistické. Uvádzam ho,
pretože je do očí bijúcim dôkazom toho,
že nekaždodenné, radikálne a extrémne
správanie jednotlivca voči inému indivíduu
dokáže docieliť skutočnú zmenu. Príklad
demonštruje prostriedky, akými možno
modelovať realitu. Je explicitným dôkazom
moci, ktorú umenie zbavené konvenčnej
hry na obeť a vinníka má. Ide o manifest
sily vzťahu ja – ja: Vzťahu človeka voči človeku – tvárou v tvár. Vzťahu, ktorý sa nepotrebuje opierať o barličku vo forme hierarchizovania vplyvu ani užívania pojmu
v logocentrickej forme jazyka.

I napriek tomu, že sa divadlo
v jeho tradičnej podobe didakticky neustále snaží danú okolnosť vyňať pred zátvorku,
neexistuje nijaké spoločné východisko ani
apriórna jednota stanoviska. Rolu v tom zohráva i fakt, že konštitučným činiteľom významu môže byť aj taká banálna vec, akou
je perspektíva, z ktorej je na jav nazerané.
Divák sledujúci predvádzané spod forbíny
predsa vidí v zásade čosi iné než ten, kto sa
na akciu díva z pohodlia prezidentskej lóže.
Kvalitu a podobu predvádzaného zároveň
determinuje aj okolnosť, kto presne a či sa
vôbec díva. Terminológiou kvantovej fyziky by sa dalo povedať, že recipient performatívneho diela sa často nachádza v akejsi
superpozícii: V stave publikum a zároveň
v stave divák. Koncept kolektívneho zdieľania sa prelína s intimitou bytostnej skúsenosti jednotlivca, determinovanej vlastnou
životnou i fyzikálnou perspektívou. Toto
napätie má recipročný dopad na podobu
a parametre predvádzaného.

Človek – diváka nevynímajúc – je
tvor ekonomický. Ako všetko živé, hnané
evolučným inštinktom prežiť a šetriť pritom čo najväčšie množstvo energie na prenos génu, volí spravidla cestu najnižšieho
energetického výdaja. Riadi sa všeobecným
zákonom najmenšieho úsilia. Rovnako ako
zviera, ktoré sa v prípade, že má na výber,
nikdy nerozhodne brodiť riekou v najnebezpečnejšom mieste koryta, ale volí pokojnú plytčinu, i človek tenduje k skratke.
A to tak na fyzickej, ako aj intelektuálnej
úrovni. Organizmus neskúma, koľko metrov kubických za sekundu pretečie korytom rieky širokým x metrov, a nedopĺňa
tento prietok do rovnice, ktorá mu dá odpoveď na to, či je bezpečné prejsť na druhý
breh práve na tomto mieste. Tvor sa pozrie
a vidí. Rýchle vyhodnotenie skutočnosti
totiž v drvivej väčšine prípadov na prežitie
stačí. K zjednodušeniu sa preto uchyľujeme
radi a často. Na ilustráciu si požičajme príklad z knihy Myslenie: Rýchle a pomalé izraelsko-amerického psychológa D. Kahnemana a skúsme odpovedať na jednoduchú
úlohu: Koľko stojí loptička, ak baseballová
pálka a loptička stoja dohromady 1,10 euro
a pálka stojí o dolár viac než loptička? Drvivej väčšine z nás ako prvé napadlo číslo
10. Najčastejšia odpoveď však nie je vždy
tá správna. Tí z respondentov, ktorí odolali
pokušeniu skratky a rozhodli sa riešiť problém matematicky, zistili, že skutočná cena
loptičky nie je 10, ale 5 centov. Spomedzi
dvoch kognitívnych systémov vyhodnocovania skutočnosti, ktorými sa Kahneman
zaoberá, človek často uprednostňuje ten intuitívny a automatický. Inklinujeme k systému, ktorý s cieľom čo najrýchlejšie sa
dobrať odpovede vymazáva dvojznačnosť,
nadhodnocuje nízku pravdepodobnosť
a ignoruje chýbajúce dôkazy. Ecce homo!
Človek rozumný. Ergo lenivý. Niet preto
divu, že v situácii stretu s performatívnou
umeleckou realitou sa modelový divák súčasnosti aj napriek dobe postpravdy a tekutej postmodernity stále chová rovnako ako
jeho náprotivok z 19. storočia. Vehementne
sa zas a znova dožaduje, aby na ňom bolo
páchané ono metafyzické násilie priameho
prenosu pojmu.

Jacques Derrida vo svojej knihe
Násilie a metafyzika upozorňuje, že druhého nemožno chápať ako negáciu vlastného

Zrovnoprávnenie vzťahu divák –
performer spočíva vo vytvorení podmienok dialógu. Rovnocennosť zúčastnených
strán je možné manifestovať skrz traktovanie druhého ako partnera. Pointa spočíva
v tom, že obe strany na seba začnú konečne
uplatňovať rovnaké nároky a dobrovoľne
prijmú nielen moc, ale aj z nej vyplývajúcu zodpovednosť. V kontexte inscenačnej
praxe to znamená zveriť divákovi kreačnú
funkciu a z pozície tvorcu si uzurpátorsky
nenárokovať na monopol generovania významu. Ide o legitimizáciu možnosti slobodne tvoriť. Konštituovať z ponúknutého
sémantického potenciálu význam predpokladá schopnosť selekcie, analýzy, kritického vyhodnocovania, montáže a opätovnej
syntézy materiálu. Ide teda o prácu. A tá
je – ako vieme – spojená s výdajom energie. Je preto nanajvýš logické, že recipient
prirodzene inklinuje k parsimónii – spomedzi viacerých možných si vyberá najjednoduchšiu a najúspornejšiu cestu interpretácie. Sloboda je stále často vnímaná
ako bremeno. Následkom toho býva etické
gesto snahy o zrovnoprávnenie strán participujúcich na dialógu často označované za
alibizmus. V lepšom prípade sa naň nazerá ako na zlyhanie tvorcu, ktorý sa zrieka
zodpovednosti za predvádzané, a v tom
horšom býva chápané ako diletantizmus –
neschopnosť inscenátora garantovať želané
významové kontexty.

Autorstvo možno chápať ako
schopnosť regulácie. Na platforme performatívneho diela sa odohráva skrz manipuláciu s časom, priestorom a so zmyslom
reprezentácie. V klasickom divadelnom
modeli ide nezriedka o akt zotročenia vôle.
Vôle všetkých zainteresovaných strán. Ide
o dedičstvo trahndorffovskej tradície, kde
všetky zložky podieľajúce sa na tvorbe javiskovej skutočnosti participujú na snahe
docieliť želaný účinok sústredeným prenosom monolytického významu. S cieľom silného efektu na diváka, čoby adresáta akcie,
sa tak jednotlivé segmenty reality analogicky kopírujú a slúžia akémusi nadradenému
alfa významu: Scéna zberania mŕtvol úvodu tretieho dejstva Wagnerovej Valkýry je
vsadená do pustej krajiny, v ktorej navyše
zúri búrka. Atmosféru podkresľuje neustále
mohutnejúci part slákov, ako aj dialóg libreta plný onomatopojí. Dramatická situácia
si predsa zaslúži dramatickú hudbu, dramatické svetlo i dramatický dialóg. Všetky
zložky sa tak vedome a dobrovoľne podria-
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Do obchodu s rýchlym občerstvením vtrhne maskovaný lupič. Namieri si to rovno k pultu a s cieľom
zmocniť sa pokladne vytasí na obsluhujúceho zbraň. Telnatý predavač však namiesto snahy o útek,
duchaprítomné odzbrojenie útočníka či aspoň inštinktívne zodvihnutie rúk na znak kapitulácie pokračuje v rozrobenej práci. Zabalí pripravený sendvič do papierového vrecka, na chvíľu sa dokonca
odvráti, podíde k nádobke s umelým príborom a s úsmevom a pokojom Angličana podá skompletizovaný balíček zákazníkovi čakajúcemu opodiaľ. Následne sa zvrtne na päte a odíde, akoby sa
nechumelilo. Zaskočený lupič chvíľu paralyzovane stojí, potom zmätene váha, až napokon sám
odkráča preč. Videozáznam z bezpečnostnej kamery novozélandskej polície, ktorý túto situáciu
zachytáva, sa od momentu zverejnenia v roku 2016 stal virálny. Ilustruje jeden zo základných rysov
dostredivosti performatívneho konania.

HOMO LENIVUS

ŠTRUKTÚROVANIE

Lucia Repašská

ŠTRUKTÚROVANIE
REALITY

ja. Ono povestné ty je pre Derridu nekonečné množstvo možností mimo ja. Vykročenie k druhému je preňho vydaním
sa na dobrodružnú cestu do neznáma. Bez
istôt a garancie poznateľnosti. Bez apriórneho nároku na to, že s kuklou na tvári
a so samopalom pod pazuchou to budete
práve vy, kto z obchodu odíde s korisťou.
Základnou podmienkou funkčného dialógu je akceptovanie možnosti vzájomného neporozumenia a inakosti. Ako teda
komunikovať? Je vôbec možné z pozície
tvorcu vykorčuľovať z marazmu nekonečného reťazenia relativizácie? A načo je to
celé vlastne potrebné? Časy, keď sa divadlo
pokúšalo naplniť ambíciu tlmočiť jednoliaty sémantický koncept prenosom významu
z jednej zložky na druhú, sú nenávratne
preč. Predstava režiséra, ktorý v snahe verne sprostredkovať pôvodnú ideu dramatika
deleguje koncept adresovaný divákovi na
herca či scénografa, je neetická, ale zároveň scestná. Otrocky sa replikujúci pojem
je nielenže nemožný, ale hlavne iluzórny. Je
naivné domnievať sa, že mejerchoľdovská
priama línia prenosu významu je čímsi viac
než utópiou. Sedliacky rozum nám vraví,
že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.
Nezostáva, než mu kontrovať: Keď dvaja
hľadia na to isté, nevidia to isté.

Nazerať na publikum ako na
zjednotenie množstva individualít pod
jedným pojmom je pre tvorcu nesmierne
praktické a nepochybne aj pohodlné. Rovnako ako je pre každú totalitnú spoločnosť
praktické definovať jedným, čo možno
najširším a najvšeobecnejším pojmom
spoločného nepriateľa. Práve všeobecnosť
je jedným z najzáludnejších úskalí autenticity a pravdivosti konania. Rezignácia
na špecifickosť, konkrétnosť a jedinečnosť môže viesť ku kolapsu dialógu ako
takého. Hovoriť k všetkým sa často rovná
nehovoriť s nikým. Snaha o všeobjímajúcu univerzalitu kódu býva často cestou
do pekla. S ambíciou adresovať výpoveď
mase (ergo čo najširšiemu spektru ľudí) sa
riziko, že výpoveď nezarezonuje u nikoho,
zvyšuje priamou úmerou. Čo však stojí
za pretrvávajúcim sklonom moderného
publika tento vzorec akceptovať? Z čoho
pramení túžba masy po bagatelizovaní
skutočnosti, ignorácia relatívnej povahy
reality a odmietnutie procesu individuácie? Ako uvádza Erich Fromm, tendovanie
k zgrupovaniu sa je pre človeka prirodzené a má dôležité funkcie. Inklinácia patriť
k skupine býva zvlášť relevantná pre človeka, ktorý trpí nedostatkom, absenciou
pocitu hrdosti na seba samého a vedie
neznesiteľne nudný život. Príslušnosťou
k skupine tak jednotlivec získava moc, na
ktorú by sám nedosiahol. Základným rysom skupinového narcizmu je manipulácia.

()2
Jedno z prvých zadaní, aké participantom workshopov pod vedením súboru
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Jednou z výhrad na konto inscenácie 121 (čítaj One to One), na základe ktorej
D’epogu prischla nálepka kontroverznosti,
bola výčitka agresivity, voči ktorej sa z pozície recipienta nemožno brániť. Komunikačná stratégia súboru bola považovaná za
neetickú. Tvar 121 exponoval tému moci
a jazyka. Týkal sa (ne)možnosti vzájomne
si porozumieť. Na pôdoryse divadla tematizoval koncept zodpovednosti za predvádzané. Priestorom secesného staničného depa
Malá Amerika sa z úst štyroch performerov
atakujúcich režisérku repetitívne a v pravidelných intervaloch ozývali variácie na
výzvy ako: „Říkej nám, co si máme myslet!
Říkej nám, co máme dělat! Říkej nám, co
máme cítit!“ Počas predstavenia sa na zadný horizont premietal živý záznam publika.
Divák sledujúci predstavenie bol tak neustále konfrontovaný s pokušením pozorovať seba samého v situácii pozorovania.
V závere sa performeri k projekcii vztiahli
a laickým rozborom fyzických symptómov (gestá, pohyb zreničiek, pozícia tela,
rýchlosť pohybov či mimiky) suverénne
až bohorovne interpretovali, čo si daný divák v konkrétnom momente o predvádzanom práve myslí. Leitmotívom inscenácie
bol apel na autonómny charakter vnemu.
Na báze zámerne scestnej a banalizujúcej
analýzy reči tela mal tvar ambíciu legitimizovať premisu, že jediným relevantným
východiskom komunikácie je akceptovanie eventuality nedorozumenia. Na jednej
z verejných diskusií po predstavení bol
inscenačný tím obvinený rozvášneným
plénom z toho, že stavia diváka do situácie, v ktorej mu s výzvou „Buď slobodný!“
prikladá pištoľ k spánkom. Slobodná voľba
však nie je privilégiom, ale integrálnou súčasťou performatívnej situácie. Nesmie byť
anomáliou, raritou ani devízou okrajovej
tvorby samozvanej deviantnej vetvy divadelných praktikov. Fakt, že sám recipient sa
rád možnosti voliť a transformovať potenciál stretnutia v čin vzdáva a deleguje túto
požiadavku na predvádzajúceho, je viac než
prizmatický. Každý z nás má možnosť voliť.
Keď odmietnutie roly obete alebo agresora
zvládol predavač občerstvenia v novozélandskom bufete, neexistuje jediný dôvod,
prečo by to nezvládol aj divák divadelného
predstavenia.

SOCKS ON VOX POPULI

Jedným zo základných východísk
teórie spätnoväzobnej autopoietickej slučky, ktorú do divadelnej vedy uviedla nemecká teatrologička Erika Fischer-Lichte,
je telesnosť. Pri pokuse uchopiť model komunikácie na trajektórii divák – performer
akcentuje spoločnú bázu fyzična a princíp
somatického stotožnenia sa. Ako predpoklad zdieľania postuluje koreláciu medzi
manifestovanými fyziologickými prejavmi
tela aktéra a ich emočnou odozvou u nazerajúceho. Psychofyzickou interakciou
s predstavením vzniká u diváka somatická stopa. Tá – prefiltrovaná subjektívnou
osobnou skúsenosťou – následne ústi do
odozvy formou citového zaangažovania.
Táto teória je de facto paralelou k Rizzolattiho neurovedeckému konceptu zrkadlových neurónov. Ten na základe pozorovaní
primátov popisuje fungovanie motorických
neurónov. V prednej časti mozgu makaka
pozorujúceho ruku blížiacu sa k ústam sa
naštartujú rovnaké procesy ako u toho, kto
akciu skutočne aj vykonáva. Analogicky
s tým by teda malo byť možné tvrdiť, že
divák hľadiaci na predvádzanú fyzickú akciu ju na úrovni neurónov zrkadlí: Na báze
vlastnej telesnej skúsenosti sa do nej vžíva,
a tým dochádza k zdieľaniu konceptu, porozumeniu, ergo aktu vzájomnosti a komunikácie. Jednoduché ako facka. Mali by
sme si rozumieť, keďže sme ľudia. Spája nás
predsa nepriestrelný argument – skutočnosť tela. Nadväzujúce výskumy však upozorňujú, že informácia vpísaná do spoločného genómu nie je automaticky garantom
porozumenia. Ako v článku (Mis)understanding Mirror Neurons ilustrujú Hickok
a Hauser, makak druhu rhesus, ktorý sám
hádzať nedokáže, je schopný túto akciu vyhodnotiť aj interpretovať. Rozumie, že hodený kameň predstavuje nebezpečenstvo,
kým hodenie jedla nie. Výskum teda naznačuje, že existuje rozdiel medzi senzimotorickým porozumením a porozumením
akcii. Telo a jeho bytostná skúsenosť tak
prestáva figurovať ako hlavná a nevyhnutná podmienka emočného a intelektuálneho
zaangažovania človeka.

Predvádzanie telesnosti v jej
najbazálnejšej forme síce môže pôsobiť
atraktívne, no naplnenie transformačného
potenciálu umeleckej skutočnosti zďaleka
nezaručí. Samotný útok na telesnú podsta-

tu človeka nestačí. Bolo by scestné spoliehať sa na virtuozitu pohybového aparátu
alebo demaskovanie biologických potrieb
organizmu ako na katalyzátory diváckeho zaangažovania. Neexistuje garancia, že
zverejnením primárnych foriem správania
sa tela (reprodukcia, spánok, sýtenie a vyprázdňovanie sa) automaticky vznikne hraničná situácia podnecujúca diváka k činu.
To sa deje až vtedy, keď sa ontologická podstata tela stane prostriedkom a oprostí sa
od sebaexhibície.

Miera intelektuálnej a emočnej angažovanosti recipienta nie je priamoúmerná zaangažovaniu jeho fyzis. Účinok diela sa neodvíja od počtu kilometrov,
ktoré divák počas predstavenia nachodí.
Pohyb je nositeľom, nie nevyhnutnou podmienkou akcie. Telo je jej nástrojom. Telo
a pohyb sú teda len čírymi potencialitami
aktu transformácie. Ústia do zmeny osobnej paradigmy na metafyzickej úrovni. Ich
dopad je síce reálny, no nehmatateľný. Autoreferenčnosť telesnosti nesmie stáť v ceste
hlavnej matérii divadla, a síce dialógu pretavujúceho sa v čin. Ak by sme chceli hľadať
paralely vo sfére výtvarného umenia, dalo
by sa tvrdiť, že rozdiel medzi pohybom
a akciou je rovnaký ako rozdiel medzi ornamentom a figurálnym výjavom zobrazujúcim dej. Hoci sa na tapisérii z Bayeux
nachádza množstvo bordúr a zdobných
prvkov, nemá primárne dekoratívnu funkciu vyšívaného obrusu. Zachytáva bitku
pri Hastingse. Akciu na rozdiel od pohybu
determinuje účel, adresát, vôľa vypovedať
a predovšetkým ambícia meniť. Rovnako
ako na ornament, aj na pohyb možno nazerať ako na komplement niečoho, čo ho
svojou relevanciou presahuje. Scénická
manifestácia ontologickej prítomnosti tela
sa v prípade zámeru transformovať nesmie
stať cieľom. Tréning, technika ani anomália
či estetická jedinečnosť telesnej schránky
konkrétneho performera nesmú byť exponované ako absolútna hodnota. Iste, telo
ako médium zostáva relevantné. Je podstatné môcť sa naň spoľahnúť (napokon, kto
z ašpirujúcich študentov umeleckých škôl
niekedy nepočul mantru o tom, že herec
so slabými rukami a nohami nemá právo
vkročiť na javisko?), no bolo by zavádzajúce vystavovať ho ako konečnú inštanciu
a uspokojiť sa s formálnou kvalitou, teda
ornamentom. Parafrázujúc slová herečky
Odin Teatret, Roberty Carreri, z work-demonstration Traces in the Snow – telo a jeho

kompetencie sú síce základom pre organické konanie, no technika nie je schodišťom,
po ktorom by mal divák stúpať. Cieľom je
nechať ho kráčať nahor po schodisku pokrytom snehobielou prikrývkou významu.

Od roku 2015 má D’epog v repertoári titul Vše, co je krásné, rozmnožit má se.
Nosnou témou inscenácie je miznutie festivity. Záverečnou situáciou je alúzia na euripidovské bakchantky. Vo víre orgastického
tanca sa performeri postupne vyzliekajú.
Neviazaný striptíz korunuje grand finále,
v ktorom si mužská časť súboru nasadí na
penisy podkolienky a za pokriku „Terminátor!“ a „Inseminátor!“ z nich do svojich
ženských kolegýň vystreľuje imaginárne
náboje. Mohlo by sa zdať, že epizóda Socks
on Cocks (kontextuálne vypožičaná z milej
tradície skupiny Red Hot Chili Peppers)
bude situáciou, ktorá sa svojou vulgaritou
a explicitným primitivizmom vryje do pamäti svedkov najviac. O to väčšmi človeka
(inscenátora zvlášť!) zarazí, ak tomu tak nie
je. Po prešovskom uvedení tvaru sa súbor
stal svedkom kurióznej situácie. Hŕstka
divákov nahrávkami z mobilu dokazovala kamarátke, ktorá si nahotu nevšimla,
že v predstavení sa jej skutočne pred tvárou mihali holé zadky. Iste, vzorka jednej
osoby, ktorá nahotu z vedomia vytesnila
a namiesto tela per se kódovala sprostredkovanú informáciu, nie je štatisticky reprezentatívna. Epizóda s diváčkou, ktorá na
úkor fascinácie telom v danom momente
– podľa vlastných slov – prežívala úzkosť
a premáhala plač, však skvele ilustruje potenciál tela ako nástroja, ktorým sa transformatívna idea demonštruje.

Keď pri výskume jazyka a vzťahov
medzi rečou a zobrazením roku 1929 vykonal nemecký psychológ Wolfgang Köhler
pokus, v ktorom španielskojazyčnému obyvateľstvu ostrova Tenerife ukázal dve kresby
zachytávajúce abstraktné tvary a požiadal
ich, aby každému z objektov priradili jeden
z dvoch názvov, dospel k prekvapivému výsledku. Extrémne vysoké percento respondentov sa zhodlo na fakte, že fiktívny pojem
maluma sa ako označenie hodí na objekt
oblý a pojem takete na objekt s hranami. Aj
napriek tomu, že existuje neodškriepiteľná
a neprenosná individualita prežitku, vnemu a jeho interpretácie, evidentne existujú veci, na ktorých sa zhodneme. Činnosť
inscenačnej platformy D’epog sa schizofre-

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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REALITY

Keď bol v roku 2009 na filmovom
festivale v Cannes Lars von Trier konfrontovaný s výzvou reportéra Daily Mail, aby
ako tvorca splnil svoju povinnosť a vysvetlil film Antikrist, podráždený režisér rezolútne odmietol a reagoval plejádou dnes
už ikonických výrokov. Tirádu rozhorčeného diváka domáhajúceho sa explikácie
videného logocentrickým pojmom odvrátil frontálnym útokom, keď celý výstup
zaklincoval glosou: „A som najlepší filmový režisér na svete!“ Je scestné pokúšať sa
o vysvetlenie diela, ktoré sa v konfrontácii
pred druhým neobhájilo samo. V situácii
skutočného a konfrontačného dialogického stretu sa to podstatné deje bezprostredne v čase jeho trvania alebo vôbec. In medias res. Snaha zhmotniť celostnú povahu
účinku dialógu do pojmu je absurdná.
Devalvuje váhu vzťahu ja – ty na biznis,
pričom ten, kto za ponúkané služby platí,
dostáva de facto právo domôcť sa očakávanej hodnoty k vlastnej spokojnosti. Logocentricky redukovať bytostnú existenciálnu skúsenosť zo stretnutia s druhým je
rovnako zavádzajúce ako tvrdiť, že ustálené slovné spojenie Lucia Repašská je
sprostredkovaním dojmu, ktorý by človek
stojaci oproti osobe označovanej menom
Lucia Repašská získal. Vedieť meno človeka neznamená človeka skutočne poznať.
Realita je mnohovrstevnatá a nie všetky jej
úrovne bývajú uchopiteľné jazykom. Pri
pokuse reflektovať a sprostredkovať živé
umenie sme však často odkázaní bagatelizovať zážitok do roviny bibliografického
záznamu. Redukovať do pojmu. Ako režisérka a výsostný praktik som hlboko presvedčená, že jediný spôsob, akým možno
vypovedať o umení, je umením. Bodka.
Zmyslom celého stretnutia je čin. A to
taký, ktorý nemá nič do činenia s estetizovanou variáciou na skutočnosť, ale s realitou ako takou.

D’epog dávam, je výzva holou vetou pomenovať základnú matériu performatívneho
umenia. Až príliš často mnou však lomcuje
triaška pri počúvaní mantry: „Telo.“ Telo,
telo, telo… Stále dokola tá istá okrídlená a časom obrúsená, bezpečná floskula...
Žeby nad všetkým sa vznášajúci duch
dezinterpretovaného dedičstva a zbastardenej verzie východísk divadelnej antropológie? Iste, divadlo je zo svojej podstaty
odkázané na nutnosť zhmotňovať koncepty
do mäsa a kostí. Bez toho, aby materializovalo abstraktnú myšlienku hmotou a demonštrovalo ju v priestore a čase, neexistuje. Je umením špinavých rúk. Remeslom.
Performatívne umenie však svojou podstatou paradoxne nie je artefaktovej povahy.
Jeho základnou matériou je idea. Nejde
v ňom však o prenos informačného kódu,
sprostredkovanie vedomosti alebo o exponovanie tela per se. Ide o transformačný
potenciál stretnutia – situáciu bytostného
kontaktu na trajektórii ja – ja.

ŠTRUKTÚROVANIE

ďujú spoločnému cieľu. Ocitajú sa v područí jednoliateho sémantického konceptu.
Hra na mačku a myš, na vplývajúceho
a ovplyvneného, na aktéra a recipienta konvenuje evidentne všetkým zúčastneným.
Prizma, v ktorej jeden dáva a ten druhý berie, je – zdá sa – v divadelnom kontexte stále všeobecne akceptovateľným konsenzom.

Trio prípadových štúdií zaoberajúcich sa recepčnou kapacitou publika
bolo zavŕšené inscenáciou 121. Tá recyklovala motívy, partitúry i naráciu oboch
predošlých tvarov. Prezentovala ich však
v totalitárnom modeli priestoru – klasickom „kukátku“. Bolo viac než prizmatické,
že 121 sa stal najkontroverznejším titulom
v repertoári súboru a rozdúchaval silné vášne. To, čo pri inscenácii Ninivea a Di_sein
ostalo divákmi nereflektované, zrazu polarizovalo, urážalo a extrémne radikalizovalo.
Logické. Nič totiž nie je človeku vlastnejšie
než preferencia známeho. Nedokážeme sa
ubrániť vnímaniu toho, čo už poznáme.
Danú skutočnosť na príklade tzv. „Cocktail Party Problem“ výstižne demonštruje
neurovedec Josh McDermott z Ústavu kognitívnych vied MIT zaoberajúci sa témou
interpretácie zvuku: Recipient vystavený
audiostope, na ktorej cez seba paralelne
znie niekoľko ľudských hlasov, nie je schopný detegovať význam jednotlivých viet ani
rozpoznať individualitu rečníka. Neplatí to
však v situácii, ak poslucháč izolované nahrávky hlasov, z ktorých sa kakofónia vravy
skladá, vopred pozná. Vtedy sa tomu, aby
významu jednotlivých stôp v spleti hlasov
rozumel, už ubrániť nedokáže. Vnímame to, čo už poznáme. Totalitárny model
hľadiska je divákovi vlastný a známy. Nečudo preto, že významom, ktoré sa v danom rozhraní exponujú, sa na rozdiel od
ich dekomponovaného náprotivku ubrániť
nedokáže. To, čo divák kvôli obmedzenej
percepčnej kapacite a prirodzenej tendencii k ekonomizácii úsilia v prípade Ninivey
a Di_sein prehliadal, sa mu pri 121 vyjavilo
v plnej sile.

()2
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ALL I WANNA SAY IS THAT WE
DO REALLY CARE ABOUT US

Stratégia rozkladu sémantickej totality je v inscenačnej praxi súboru
D’epog prítomná tak na úrovni dramaturgie priestoru a témy, ako aj performera. Ide
o koncept vtelenia konfliktu a integrácie
protichodného. Pnutia medzi jednotlivými autonómnymi významovými štruktúrami sú zverejnené, dichotómia priznaná
a hyperbolizovaná. Pluralitu dramaturgií
paralelne koexistujúcich vedľa seba zastrešuje len spoločný priestor a čas. Spolu s Yukiom Mišimom, ktorého dielo je myšlienkovou osou monodrámy Sakurambo, sa
pod tvrdenie, že „každý vplyv je nemorálny“, môže súbor pokojne podpísať ako
pod vlastný manifest. Vytvoriť potenciál
pre zmenu totiž neznamená nárokovať si
na to, aby počínanie herca (indivídua) formovalo konanie publika (skupiny). Nejde
o imperatív, ale ambíciu a kompetenciu
meniť. Gro spočíva v schopnosti rezignovať na ilúziu objektivity a odolať pokušeniu
transferu pravdy ako čohosi absolútneho.
Tkvie vo vôli meniť a nenárokovať si pritom
na vplyv. Fanatizmus ako typický atribút
skupinového narcizmu je extrapolovaním
ambície bez kompetentnosti – ergo aktom
násilia. V rámci stratégie pluralitnej tvorby
je neprípustný a nefunkčný. Zmysel performatívnej situácie spočíva výsostne v jej
konfrontačnej povahe. V dialógu. Ten ako
jeden z príznakov človečenstva v sebe zahŕňa nedorozumenie, zlyhania na oboch
stranách či deviáciu. Nič totiž nie je ľudskejšie než mýliť sa. Zmysel performatívnej
situácie nemožno hľadať v pamfletovo politickom pôsobení na spoločnosť (na to má
napokon ľudstvo funkčnejšie komunikačné
nástroje a divadlo vždy bolo, je a ostane len
aposteriórnou reflexiou doby). Hodnota
živého umenia nespočíva v alibistickom
presvedčení o nevyhnutnosti jeho existencie ani v obetavej všespoločenskej službe.
Divadlom neodoperujete apendix ani neobjavíte Higgsov bozón. Divadlo revolúciu
nespustí. Môže ju však anticipovať a analyzovať. Podstatou performatívneho umenia
i umenia ako takého je jeho neutilitárnosť.
Neužitočnosť. A afirmáciou jeho nevyhnutnosti je navzdory neužitočnosti práve
paradox jeho existencie.

Omnoho viac než estetickou kategóriou je D’epog etickou voľbou. D’epog
je odpad. Tiež existuje navzdory svojej
neužitočnosti. Tvoria ho ľudia, ktorých inštitucionalizovaný divadelný svet nechcel,
a preto sa sami sebe stali hodnotou. Zmysel
práce súboru nespočíva v reprodukovaní
významu. Nespočíva ani v nárokovaní si
na vplyv či vo vôli spoločnosť meniť, šokovať, baviť alebo vzdelávať. Je skupinou ľudí,
ktorá odmieta byť odkázaná tvoriť tak, ako
vie, a snaží sa (na sebe) pracovať natoľko,
aby mohla tvoriť tak, ako chce. A to nielen
na pôsoryse tvorby diela, ale predovšetkým
v rámci konštruovania suverénnej životnej
parareality minimálne šiestich ľudí.

Keď v januári 2018 súbor verejnosti prvýkrát predstavil dlhometrážny
formát žánru tzv. kurátorovanej reality,
nešlo len o ďalšie vykročenie smerom k paradivadelnosti a performativite. Cyklus
zaštítený názvom D’epog existuje... nie je

len manifestom rezignácie na vzorce reprezentácie, ale predovšetkým zhmotnením
základného princípu, na ktorom skupina
ôsmym rokom funguje. Psychofyzický tréning performerov sa opiera o kodifikovanú prácu s extrémom, energiou, princípom
telesného vyčerpania, ale aj o kompozíciu
vokálu a orchestráciu telesnej organicity. Neslúži však na to, aby sa pred diváka
večer čo večer postavila do charakterov
prevtelená štvorica ľudí a vytvorila čo najvierohodnejšiu imitáciu prírody a človeka.
Byť pravdepodobný a pravdivý sú totiž
dve rozdielne veci. Na termín postava je
napokon (podobne ako na pojem publikum) v slovníku súboru uvalené embargo.
Úsilie práce v skúšobni nesmeruje ku kultivácii zdatností, ktoré by sa ako dokonavé
štruktúry v situácii predstavenia mŕtvolne
predostierali divákom. Fokus je namierený
na tréning odvahy, vôľu pokúšať sa o nedosiahnuteľné a predovšetkým na schopnosť
konštituovať realitu. Cieľom je vytvárať
identitu – ergo inú, extrémnejšiu z mno-

Divadlo D’epog: di_sein.
Foto: archív divadla

hých foriem vlastných ja. Dvestoštyridsať
minút, presne vymedzený priestor a zadanie konať extrémne, virtuózne a radikálne, bez ohľadu na to, či sa niekto díva, sú
jediné imperatívy, ktoré štyria performeri
v podmienkach žánru kurátorovanej reality majú. Tieto podmienky fungujú ako
spúšťač nekaždodenného počínania. Rozhodnutie podvoliť sa im je manifestom odvahy. Výsledkom je existovanie vo vzťahu
k druhému, s druhým, voči, proti alebo pre
druhého. To vyžaduje ochotu rezať do živého, vykročiť do rizika a stať sa sám sebe
objektom i subjektom zároveň. Predpokladá schopnosť byť sám a nebáť sa uplatňovať
privilégium slobodnej vôle. Spolu môžeme
stáť až v momente, keď každý zvládne stáť
osve. Glosujúc artaudovskú logiku by sa
dalo povedať, že právo byť krutý k druhému nadobúda človek až po tom, čo sa naučí
byť krutý sám voči sebe.
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REALITY

Apel na autonómnu kreačnú aktivitu recipienta spočíva v rozrušení stability
vnemu. Angažovanosť vzniká v momente
zneistenia. Ide o rozvoľnenie väzby medzi
očakávaným a exekvovaným, medzi akciou
a jej predpokladanou reakciou. Účinné
umenie je to, ktoré volí najmenej pravdepodobné riešenia. To, ktoré zaskočí a vyruší.
Také, ktoré sa nenechá zmasakrovať zvykom, ignoruje väčšinový konsenzus a odmieta sa nechať zatiahnuť do konvenčných
štruktúr metafyzického násilia. Analogicky s príkladom situácie ozbrojenej lúpeže
v novozélandskom bufete vykazuje rysy nabúravania stereotypu. Keď sme sa v inscenácii Ninivea podľa vzoru metafory „zvrátiť
pozornosť do vlastných radov“ zriekli javiska a všetky akcie performerov situovali do
auditória – tribúny plaveckého štadióna –,
nebolo to preto, aby konvenciami otrávené
brnianske publikum D’epog zabavil akousi
pseudooriginálnou site-specific okolnosťou. Šlo o apel. O nabúranie a tematizovanie
kognitívneho habitu. Koncept bol postavený na stratégii vzbudiť očakávania, ktoré by
zámerne zostali nenaplnené. Divák si bezprostredne po príchode do priestoru totiž
megalomanskú vodnú plochu pred sebou
automaticky stotožnil s javiskom a všetky
svoje predstavy projektoval do okolia bazéna. Až na záverečný obraz, keď pokojnú

hladinu rozčerilo vhodenie počítačovej
myši, sa mu ničoho takého nedostalo. V inscenácii Di_sein exponujúcej tému relevancie divadla, ktorú sme vsadili do opustenej
továrne určenej k demolícii, sme zas rezignovali na hľadisko. Znegovali sme arénu
a divákov zo všetkých strán obkľučovalo
desať performerov. Tvar ako celok bol teda
v totalite neuchopiteľný. Koncept dramaturgie priestoru sa stal zhmotnením nárokov na osobnú zodpovednosť: za želaným
významom musíš vykročiť sám. Dôkladne
fixovaná štruktúra a vrstevnatý dramaturgický systém na recipienta, ktorý nevyvinul aktivitu, pôsobili ako zmäť náhodných
fragmentov. Šlo o systém, ktorý – bez toho,
aby naň bolo aktívne nazerané – budil dojem chaosu.

ŠTRUKTÚROVANIE

nicky zmieta práve medzi týmito dvoma
mlynskými kameňmi. Osciluje medzi vedomím možnosti vzájomného porozumenia a dosiahnutia komunikačného konsenzu a akceptáciou faktu, že ten druhý navždy
ostáva nepoznateľnou formou existencie.
Riešením tejto paradigmy je situovanie
tvorcu do roly dílera významu. Naše inscenácie sa spravidla vyznačujú maniakálnou
snahou poskytnúť recipientovi čo najširšie
spektrum významových štruktúr. Ťažiskom
je snaha vytvoriť divadlo – potenciál, v ktorom si divák z ponúknutého skladá vlastný
významový konštrukt. V praxi sa to prejavuje simultaneitou konaní, vrstvením autonómnych štruktúr, resp. rozkladom totality
percepčného priestoru. Priestorový model
vzťahu hľadiska voči javisku akcentuje individualitu a žiadnemu divákovi nedopraje komfort nazerať na akciu z perspektívy
jednoliateho publika. Masu traktujeme
ako množinu rôznorodých a kompozíciou
inscenácií zámerne atakujeme limity ľudského vnímania. D’epog tak kopíruje model
v hudobnej vede známy pod pojmom novej
komplexity.

Divadlo D’epog. Smutkové take one. Foto: archív divadla
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* Müller, H. (2001). Hamletmaschine. In: Werke 4. Stücke 2. Frankfurt: Suhrkamp, s. 548. (Všetky
uvedené citáty preložil R. Š.)

()2

„Bol som Hamlet. Stál som na pobreží a rozprával som sa s príbojom BLABLA, za mnou ruiny Európy.“1 Touto mnohoznačnou
a viacúrovňovou negáciou začína jeden z najdiskutovanejších dramatických textov druhej polovice 20. storočia. Táto negácia sa hneď
v úvode stáva východiskom pre ďalšie negácie, ktoré sa v tomto
nedlhom, ale veľmi koncentrovanom deväťstranovom texte vrstvia
a štruktúrujú do nových úrovní, v ktorých sa technika negovania
postupne stáva nástrojom sebanegácie. Čo mne osobne na sebanegácii ako konkrétnej tvorivej stratégii príde zaujímavé, je fakt, že
divadlo v tomto prípade samo vo svojej internej štruktúre, pomocou vlastných orgánov teatrality a drámy, organizuje proces vlastnej
1  

Ibid, s. 545.
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negácie – dovoľuje si luxus systematického sebaspochybňovania.
Je to určitá okázalosť, ktorá v žiadnom prípade nie je ojedinelým
kurióznym prípadom, žiadnou chybou v systéme, naopak: už celé
jedno storočie pozorujeme, ako sa sebanegácia stáva inherentnou,
dnes už neodmysliteľnou súčasťou umeleckých stratégií vo všetkých
disciplínach. Počnúc Duchampom, Gertrude Steinovou, Brechtom,
Beckettom, pokračujúc absolútne explicitným „NO!art“ Borisa
Lourieho, u ktorého sa porno Weimaru dostáva do nebezpečnej
blízkosti tiel z Buchenwaldu, cez pop-art, Fluxus až po Beuysov
„rozšírený pojem umenia“, v ktorom sa „každý človek stáva umelcom“, končiac pri Thai Curry Rirkrita Tiravaniju – umenie systema-

Ťažko si predstaviť text, ktorý by bol schopný s februárovými udalosťami roku 1990 v Berlíne korešpondovať a držať
tempo tak ako Die Hamletmaschine. A to nielen v zmysle minulých „uzatvorených“ historických udalostí, ale aj v zmysle toho, čo
nasledovalo a čo pokračuje. Ako som už písal vyššie, tento text je
„vedľajším produktom“ Müllerovho prekladu; jeho nahustenosť
je teda pochopiteľná. Je to kondenzát, absolutne vydestilovaná
redukcia toho, čo sa koncom 20. storočia zo Shakespeara ešte
dalo odšťaviť. Müller osekal pôvodného Hamleta tak, že z neho
ostalo len surové lešenie skladajúce sa z jednotlivých monológov,
medzi ktorými prebleskujú šibeničné vtipy.6 Vtipy, ktorými sa
prežiera na povrch typicky müllerovská negativita ako leptajúca
kyselina. Táto negativita nie je žiadnym samoúčelom, žiadnou
pózou ani úchylkou temnotou posadnutého intelektuála. Zatiaľ čo
svet oslavoval takzvaný koniec studenej vojny (ktorá bola a stále
je omnoho horúcejšia, ako sa prezentovalo a prezentuje), zatiaľ čo
Fukuyama pripravoval svoj instantný koniec dejín7, zatiaľ čo sme
už nejaký ten piatok uvažovali o ére postkolonializmu, Müller
v Hamletmaschine vyjadruje postoj zrelého človeka, ostrieľaného
trpkými skúsenosťami s nacizmom, komunizmom aj kapitalizmom, človeka, ktorý sa nedá opiť rožkom. K dnešnému dátumu
môžeme konštatovať, že po mejdane naozaj prichádza opica, ale
Müller nepodáva žiaden aspirín. Jeho nepriestrelná negativita
obstojí aj po štyridsiatich dvoch rokoch a tým najsmiešnejším
omylom, akého by sme sa mohli dopustiť, by bolo, odbaviť ju ako
intelektuálne chronickú skepsu. Müllerova negativita je zbraňou proti bezhraničnej pozitivite sebaoptimalizačných koučingov omnikompetentného, flexibilného sieťového oportunistu
uprostred „nového ducha kapitalizmu“.8

negácie

HAMLET Rukami si zakrýva tvár:
Chcem sa stať ženou.
Hamlet si oblieka šaty Ofélie,
Ofélia mu šminkuje masku štetky.*

Pri našej súčasnej posadnutosti súčasnosťou súčasného
umenia nie je niekedy na škodu spomenúť si na diela staršieho
dáta. Heiner Müller napísal Die Hamletmaschine v roku 1977. Od
začiatku 60. rokov bol v komunistickej NDR zakázaným autorom.
Pod pseudonymom Max Messer zverejňoval svoje práce vďaka
odvážnej podpore priateľov, ktorí sa dokázali pohybovať v oficiálnych štruktúrach komunistického aparátu. Zatiaľ čo niektoré
jeho kusy ako Mauser (1975) a Germania Tod in Berlin (1978) boli
uvedené v USA a v západnom Nemecku, v NDR boli opečiatkované ako „kontrarevolučné“ a Müller bol ako autor rehabilitovaný
až tesne pred pádom múru. Vďaka tejto kmitajúcej recepcii medzi
West- a Ostblockom, teda medzi obdivom a zatratením, ho nazývali „tulákom medzi ruinami poslednej vojny“.3 Text Die Hamletmaschine vznikal v podstate ako „vedľajší produkt“ popri tom,
ako Müller spoločne s Matthiasom Langhoffom prekladal Shakespearov originál pre režiséra Benna Bessona, ktorý v priebehu 60.
rokov viedol Volksbühne v Berlíne. Premiéru zažila táto tragédia/
komédia4 roku 1979 v Théâtre Gérard Philipe v Saint-Denis pri
Paríži. Z kultúrnohistorického hľadiska je však zaujímavá aj audiokniha, ktorú začiatkom roku 1990 spolu s Müllerom a Gudrun
Gut produkovala kapela Einstürzende Neubauten doslova
v posledných dňoch východného Berlína. Plánovaný režisér tohto
projektu totiž stihol ešte roku 1989 emigrovať cez veľvyslanectvo
v Prahe do západného Nemecka, a tak sa réžie chopil frontman
Blixa Bargeld (ktorý zo západného Berlína dochádzal do nahrávacieho štúdia vo východnom Berlíne) v spolupráci s Wolfgangom
Rindfleischom. Táto audiokniha vznikala paralelne s rozpadom
Berlínskeho múru uprostred atmosféry formujúceho sa zjednoteného „Nového Nemecka“. Bargeld spomína: „Počas nahrávania
začal text korešpondovať s okolitým dianím natoľko, že technici
v štúdiu prestávali rozlišovať medzi realitou nahrávania a realitou
ulice; nevedeli, či východné Nemecko skutočne končí, či vzniká
nový štát, či majú budúci týždeň vôbec ešte prísť do práce.“5 Ono
BLABLA, ktorým Müller nasadzuje tvrdú iróniu hneď v úvode, vytvoril Bargeld mnohonásobne vrstveným prednesom zo
socialistického denníka Neues Deutschland, ktorý bol ústredným
orgánom Jednotnej socialistickej strany Nemecka (SED). Au-

diokniha začína prívalom vĺn navrstveného, nezrozumiteľného
prednesu propagandistického materiálu, na ktorý sa napojí dnes
už legendárna veta: „Bol som Hamlet. Stál som na pobreží a rozprával som sa s príbojom BLABLA, za mnou ruiny Európy.“

„Zvony vyzváňali na štátny pohreb, vrah a vdova ako pár, za truhlou pokročilej zdochliny rad v bodajúcom pochode, nariekajúc
v zle zaplatenom smútku. (...) dvojrad rozpolteného obyvateľstva,
dielo jeho štátnického umenia.“9
Pod pojmom negativity tu mám, samozrejme, na
mysli zreťazenie jednotlivých negácií, ktoré sa vrstvia textom.

2   Luhmann píše: „Sebanegácia umenia je realizovaná na úrovni autopoietickej operácie, teda v podobe umeleckého diela. Často vzývaný ,koniec
umenia‘ nemusí znamenať nehybnosť; umenie sa môže hýbať ďalej, keď aj nie ako rieka, tak aspoň ako more. Koniec umenia, nemožnosť umenia,
posledný výpredaj všetkých jeho možných foriem na seba berie práve formu, ktorá si nárokuje byť súčasne umeleckým dielom aj svojím vlastným
opisom. Zabezpečuje tým reprodukciu umenia s pomocou využitia vlastnej negácie, teda sa chová ako perfektne autonómny systém.“ In: Luhmann,
N. (1995). Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp, s. 480. Stálo by za to bližšie preskúmať, či sebanegácia systému v konečnom dôsledku
neimplikuje jeho sebadiferenciu, auto-différance; a to vskutku v zmysle neskorého Derridu, podľa ktorého moc diferencie vytvára autoimúnne efekty,
ktoré organizmus destabilizujú vnútri, a síce natoľko, že organizmus nemôže inak, ako sa obrátiť proti sebe samému – musí prekročiť hranicu medzi
vnútrajškom a vonkajškom, musí takpovediac zvnútra pustiť dovnútra to vonkajšie. Derrida, J. (2001). Glauben und Wissen. Die beiden Quellen der
„Religion“ an den Grenzen der bloßen Vernunft. In: J. Derrida, G. Vattimo, Die Religion (s. 9-106). Frankfurt: Suhrkamp.
3   Pozri: https://www.zeit.de/1985/09/schlachtbeschreibung
4   Proti všeobecnej tendencii považovať Müllera za tragika a Hamletmaschine za tragédiu vnímal on sám tento text predovšetkým ako komédiu:
„Pokiaľ sa HAMLETMASCHINE neuchopí ako komédia, človek nutne pri tomto kuse zlyháva.“ In: Heiner Müller, H. (1986). Gesammelte Irrtümer.
Interviews und Gespräche I. Frankfurt: Suhrkamp, s. 115.
5   https://www.youtube.com/watch?v=45fdqRlC1KY
6   Müller: „Monológy sú dráma, medzitým vtipy.“ In: Linzer, M., Ullrich, P. (1993). Regie: Heiner Müller. Material zu der Lohndrücker 1988, Hamlet/Maschine 1990, Mauser 1991. Berlin: Zentrum für Theaterdokumentation und -information, s. 89.
7   Pozri: Fukuyama, F. (2002). Konec dějin a poslední člověk, Praha: Rybka Publishers.
8   Pozri: Boltanski, L., Chiapello, È. (2018). The New Spirit of Capitalism, London/New York: Verso.
9   Müller, 2001, s. 545.
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Heiner Müller
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ticky vpúšťa do svojho vnútorného prostredia moment sebanegácie.
Chová sa tým ako perfektne autonómny systém a miesto žiaduceho
finálneho sebaspochybnenia sa mu dostáva čoraz viac suverenity.2
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10   Pozri: Klessinger, H. (2015). Postdramatik. Transformationen des epischen Theaters bei Peter Handke, Heiner Müller, Elfriede Jelinek und Rainald Goetz, Berlin/Boston: De Gruyter.
11   Pozri: Keim, K. (1998). Theatralität in den späten Dramen Heiner Müllers, Tübingen: Max Niemeyer, s. 46-52.
12   Pozri: Lehmann, H. T. (1982), Raum-Zeit. Das Entgleiten der Geschichte in der Dramatik Heiner Müllers und im französischen Poststrukturalismus. Text + Kritik, 73, s. 71-81.
13   Do češtiny bola preložená druhá časť: Deleuze, G., Guattari, F. (2010). Tisíc plošin. Kapitalismus a schizofrenie II. Praha: Herrmann & synové.
14   Müller, 2001, s. 551-553.
15   Eco k tomu poznamenáva: „Umění totiž často dospívá k negaci a rekonstrukci ve velmi krátkém čase a předkládá nám na úrovni imaginace
schémata procesu, který na ostatních úrovních ještě ani nezačal.“ In: Eco, U. (2015). Otevřené dílo. Praha: Argo, s. 39.
16   https://www.zeit.de/1987/34/dichter-muessen-dumm-sein
17   Pozri: Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59, s. 454-460.
18   Pozri: Hegel, G. W. F. (2015). Fenomenológia ducha, Bratislava: Kalligram.
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to-dicey“ môže dobre poslúžiť na ospravedlňovanie a afirmovanie
asymetrických vzťahov v spoločnosti, je paralela medzi vzťahom
pán – sluha a vzťahom človek – stroj zaujímavá. Sú pasé časy, keď
stroje predstihli človeka len vo fyzickej sile a v kapacite; dnes sú
v hre intelektuálne kapacity. A naplno púšťame do gatí, keď zisťujeme, že v právnej filozofii sa v nadväznosti na Heglovu dialektiku
začínajú objavovať úvahy o právach strojov. K právam sa viažu
povinnosti a k nim prirodzene sankcie. Christoph Möllers sa pýta:
„Dá sa potrestať artefakt bez pocitov?“19 Sotva budeme trestať
mixér, keď sa smoothie nepodarí, ale čo s inteligentným humanoidom? Möllersove úvahy implikujú otázku rovnoprávnosti ľudí
a robotov. Budeme ochotní inteligentným humanoidom pripísať
„základné práva robotov“? A pokiaľ by nás inteligentní humanoidi evolučne prekročili, budú oni rešpektovať základné práva ľudí?
Rešpektujeme my „základné práva šimpanzov“, keď ich väzníme
v zoo? Bude sa môcť zvukár „Hamlet“ domáhať svojich základných ľudských práv v prípade, keď bude herec humanoid RX882
poškodzovať jeho ľudskú dôstojnosť? Alebo sa „Hamlet“ a RX882
do seba zamilujú natoľko, že sa stanú jednou entitou – Hamletmaschine? Úplne z iného konca ide na to Oswald Wiener, ktorý
tvrdí, že kybernetika funguje ako mechanizmus zabraňovania
novosti – ako stabilizátor, konzervátor daného stavu.20 Svojím
konceptom „bioadaptéra“ nadviazal Wiener na ideu a konštrukciu
homeostatu W. R. Ashbyho a koncom 60. rokov takmer identicky
opísal budúce fungovanie internetu ako stabilizátora statusu quo.21
Wiener upozorňuje (podobne ako Bondy), že prvoradým problémom je fakt, že nevieme ani, čo je to vedomie, nieto ešte myslenie
alebo inteligencia. Takže ak by sme pôvodnú hororovú dystopiu
prevrátili na naivnú utópiu, dokázali by sme si predstaviť, že po
tom, ako RX882 pomôže „Hamletovi“ zvládnuť klimatické zmeny; po tom, ako spolu zavedú globálny bezpodmienečný príjem,
bude mať „Hamlet“ dostatok času a priestoru na sebapozorovanie
a sebapoznávanie.
„Ja nie som Hamlet. Už nikdy viac nehrám žiadnu rolu. Moje slová
mi nemajú viac čo povedať. Moje myšlienky sajú krv obrazom.
Moja dráma sa viac neodohrá. Za mnou sa bude stavať dekorácia.
Ľuďmi, ktorých moja dráma nezaujíma, pre ľudí, ktorých sa netýka.
Mňa to už tiež vôbec nezaujíma. Viac nehrám.“22
Najskôr „Hamlet“ odmieta imitovať „realitu“ prítomného času
drámy, odmieta vytvárať fikcionalitu, v ktorej by pomocou konfliktu a napätia transcendoval čas. Úplne sucho a bez pátosu nám

oznamuje, že bol Hamlet – jeho tragédia je minulosťou. Následne
odloží masku s kostýmom, „vyzlečie sa“, „odhalí sa“ a stáva sa
z neho PREDSTAVITEĽ HAMLETA, ktorý na začiatku štvrtého
dejstva rozohráva niekoľko negácií naraz. „Ja nie som Hamlet“ –
týmto gestom PREDSTAVITEĽ HAMLETA chirurgicky otvára
štruktúru a samotnú podstatu divadla, ktoré negujúc samo seba
objavuje ďalšie stupne svojej suverenity, keďže zisťuje, že finálne
sebaspochybnenie v jeho internom prostredí nie je možné. PREDSTAVITEĽ HAMLETA svojou povahou poukazuje na formu
reprezentácie, ktorej sa nemôže zbaviť žiadnou negáciou, slovami
Katrin Trüstedt: „nemôže hrať Hamleta, ale súčasne nemôže ani
nehrať Hamleta“.23 Táto postava hrá nehranie Hamleta, a tým
rozohráva svoj nový rozpor, svoju novú „tragédiu“ uprostred
komédie. „Už nikdy viac nehrám žiadnu rolu. Moje slová mi
nemajú viac čo povedať. Moje myšlienky sajú krv obrazom. Moja
dráma sa viac neodohrá. Viac nehrám.“ – toto je nová divadelná
rola, ktorá hrá nehranie v novej dráme. Mohla by to byť vzdorovitá, trucovitá dráma, ktorá trvá na dištinkcii medzi divadelnou
a politickou reprezentáciou. Jedna Müllerova poznámka na túto
tému môže byť naozaj osvetľujúca: „Teatralizovanie skutočnosti
prostredníctvom politiky ako pobočky technológie vrhá divadlo späť k svojej vlastnej skutočnosti.“24 Proti teatralizovaniu
skutočnosti politikou a technológiou, ktorého produktom je
dobre známe „teátro politicus“, spektákel (Debord), hyperrealita
ako simulacrum (Baudrillard), stavia Müller odteatralizovanie
divadla. Divadlo musí nájsť svoju „novú reč“, musí si udržať svoju
diferenciu voči politickej reprezentácii a môže to urobiť len samo
vo svojej vlastnej internej štruktúre – sebanegáciou preskočiť svoj
vlastný stav.25 A úplne poslepiačky sa dostávam k tomu, čo som
v úvode načrtol v nadväznosti na Derridu: sebanegácia skutočne
implikuje sebadiferenciu. Divadlo prostredníctvom sebanegácie,
ktorá produkuje autoimúnne efekty, dosahuje sebadiferenciu.
Uprostred zjavnej „krízy systémov“ sa vydiferencováva voči
svojmu okoliu tak, že najskôr destabilizuje vlastný systém, aby
ho následne mohlo na novej úrovni stabilizovať. Vytvára nanovo
svoje vzťahy k okoliu, destabilizuje vnútorné prostredie – zvnútra púšťa dovnútra to vonkajšie – a následne demonštruje svoje
stabilizovanie ako perfektne autonómny systém. Síce to v niečom
pripomína Brechtov koncept epického divadla a jeho vlastnú
negáciu „falošnej, predstieranej totality“ meštianskeho divadla,
ale práve argumenty Waltera Benjamina, ktorými Brechta hájil,
ukazujú, že je tu značný rozdiel. Benjamin tvrdí: „Proti estetizovaniu politiky, ktoré pestuje fašizmus, treba postaviť politizovanie

negácie

Jedna negácia sa nachádza už v samotnom názve, ktorým Müller
odkazuje priamo na pasáž z druhého dejstva originálu („Thine evermore most dear lady, whilst / this machine is to him, HAMLET.“),
kde Hamlet používa slovo „stroj“ ako metaforu seba a svojho
srdca. Müller z Hamleta robí stroj už v názve a tento zvrat je
sčasti vyústením jeho myšlienkovej konfrontácie s postštrukturalizmom12 a predovšetkým s Anti-Oidipom Gillesa Deleuza
a Félixa Guattariho.13 Zásadný moment a vyústenie tejto negácie
prichádza v štvrtom dejstve, keď PREDSTAVITEĽ HAMLETA
hovorí: „Som písací stroj. (...) Kŕmim počítače svojimi dátami.
(...) Som dátová banka. (...) Nechcem viac jesť piť dýchať ženu
milovať muža dieťa zviera. Nechcem viac zomierať. Nechcem
viac zabíjať. Roztrhnutie fotografie autora. Vyrazím zo svojho
zapečateného mäsa. Chcem bývať vo svojich žilách, v dreni
svojich kostí, v labyrinte mojej lebky. Sťahujem sa späť do svojich
čriev. Zaujmem miesto vo svojom hovne, vo svojej krvi. Niekde
budú rozlomené telá, aby som mohol bývať vo svojom hovne.
Niekde budú otvorené telá, aby som mohol byť sám so svojou
krvou. Moje myšlienky sú rany v mojom mozgu. Môj mozog je
jazva. Chcem byť stroj.“14 Po tom, ako Hamlet neguje fikcionálny
prítomný čas tragédie a hovorí o nej ako o minulosti („Bol som
Hamlet“); po tom, ako neguje svoju teatrálnu podstatu divadelnej

úlohy tým, že sa z neho stáva PREDSTAVITEĽ HAMLETA, ktorý
odmieta viac hrať akúkoľvek rolu; po tom, ako neguje svoju mužnosť a chce sa stať ženou; neguje Hamlet/žena/PREDSTAVITEĽ
HAMLETA dokonca aj svoju humánnosť, svoje Homo. Nechce
byť viac človekom. Nechce viac jesť, piť, dýchať, milovať, nechce
viac zomierať ani zabíjať. Je to pravdepodobne vrchol možností
jeho „antropológie“, ktorá sa tým približuje k svojej „poslednej“
možnej sebanegácii – k finálnemu sebaspochybneniu. Tým však
antropológia nemusí skončiť, naopak: môže objaviť ďalšiu úroveň
svojej suverenity, pretože umenie je po procese negácie schopné
okamžitej rekonštrukcie, čo dokázalo mnohokrát.15 Teda miesto
úľaku nad týmto hrôzostrašným humánnym sebaspochybnením
by bolo zaujímavé sa zamyslieť, v čom vlastne spočíva antropologická suverenita vo vzťahu k postupujúcej robotifikácii všetkých
oblastí života a k pripravovanej umelej inteligencii. Müller na
problémy blížiacej sa robotizácie pracovného prostredia, ktorá
straší, že prinesie armádu nezamestnaných/zbytočných, upozorňoval už v 80. rokoch.16 Iste je to problém, ktorý nás čaká, ale
osobne ma pri tomto stretnutí tragéda „Hamleta“ s humanoidom,
s artificiálnou existenciou, zaujíma niečo iné. Tragéd „Hamlet“
v humanoidovi nachádza možný exit, ako uniknúť utrpeniu,
metabolizmu, namáhavej reprodukcii a predovšetkým svojmu
ťažkému mysleniu: „byť či nebyť“ – túto chronickú dilemu rieši
tragéd bytím v artificialite. No nie je vtipná predstava, že zosobnenie európskej tragédie ducha, ktoré tak urputne rieši zmysel svojej
antropoexistencie, nachádza nakoniec východisko v tom, čoho sa
(najneskôr od dôb Frankensteina) desí snáď najviac? V momente,
keď sa entropia ľudského ducha stáva neznesiteľnou, je každá rada
dobrá? K čomu sa to vlastne blíži človek, ktorý sa chystá stvoriť
artificiálnu bytosť? Dnes vidíme, že intuícia Alana Turinga bola
správna – roboti sú schopní učiť sa.17 Učia sa od iných robotov
rovnako ako od ľudí. Ešte stále sú síce pomáhajúcimi artefaktmi,
ale čo ak? Prvé, čo nám v našej paranoji napadne: stroje nás prekonajú, šijeme na seba dystopickú búdu evolučného sebaprekročenia Homo. Hierarchia schopností a závislostí sa prevráti:
humanoid bude schopnejší herec ako tragéd „Hamlet“ a bude od
tragéda závislý len natoľko, že „Hamlet“ mu bude zvučiť alebo nasvecovať scénu. Toto prevrátenie hierarchie schopností a závislostí
nájdeme už v heglovskej dialektike vzťahu „pána a sluhu“. Hegel
vo Fenomenológii ducha rozvíja nasledujúce úvahy: Pán je od sluhu závislý, sluha mu tak nemôže prejaviť žiadne uznanie. Sluha ale
môže tým, že pána pozoruje, imituje a pracuje pre neho, rozvinúť
svoje sebavedomie bez toho, aby bol od pána závislý. V procese
pozorovania, imitovania a slúženia nadobúda sluha dimenziu sebavedomia a prevracia hierarchiu vzťahu k pánovi.18 Odhliadnuc
od toho, že táto Heglova pofidérna forma akejsi relačnej „poli-

umenie

Toto vrstvenie negovania sa dá čítať aj ako postštrukturalistická dekonštrukcia pôvodného textu, na čo upozornili N. O. Eke
a Hanna Klessinger.10 Na vplyv postštrukturalizmu (Foucault,
Derrida, Kristeva) v Müllerových neskorých drámach poukazuje
aj Katharina Keim, keď tvrdí, že Hamletmaschine sa nedá uchopiť pôvodnou terminológiou literárnej vedy. Podľa nej bolo práve
toto vymanenie postdramatiky z tradičnej terminológie a klasifikácie súčasťou Müllerovho estetického programu. Keim okrem
toho otvára ďalšie pole možného čítania, keď zvažuje intertextuálnu
teóriu ako určitú možnosť hlbšieho porozumenia Hamletmaschine. Podľa nej využíva tento text radikálny intertextuálny princíp,
podľa ktorého sa štruktúra textu skladá z mozaiky citátov, medzi
ktorými sa utvárajú vzťahy, čím sa útvar stáva referenčným textom medzi jednotlivými monológmi. Citáty/monológy na seba
vzájomne odkazujú, čím vzniká akási interferenčná koláž, ktorá
sa rozťahuje do priestoru textu. Toto kolážovité rozpínanie textu
v priestore umožňuje čítanie, ktoré sa stáva prechádzkou stranami knihy. Podľa Kathariny Keim tým Müller reaktivuje antický
význam čítania ako „sliedenia“, „ňuchania“, „lapania“ a „kradnutia“.11 Z tejto perspektívy nebudem Hamletmaschine čítať ako „ríšu
znakov“ (Barthes), ale ako „ríšu negácií“ – budem sa prechádzať
stranami textu a sliediť po negáciách, budem kradnúť vzťahy,
ktoré sa medzi nimi utvárajú.

19   Pozri: Möllers, Ch. (2018). Herr, Knecht und Maschine in der künftigen Rechtsphilosophie, In: T. Khurana, D. Quadflieg, F. Raimondi, J. Rebentisch, D. Setton (Ed.), Negativität (s. 192). Berlin: Suhrkamp.
20   Wiener uvádza nasledujúci príklad: „Predstavte si, že by Kopernik disponoval modernými počítačmi. V tom prípade by bolo teoreticky možné
donekonečna udržiavať ptolemaiovský obraz sveta, ktorý sa rozpadol v prvom rade preto, že epicykly a výpočty sa stávali čím ďalej, tým komplikovanejšími. Ale pomocou zvýšenia výpočtovej technológie by teoreticky bolo možné zabrániť kopernikánskemu obratu. Možno nie navždy, ale aspoň na sto rokov.
Keď dochádza k skoku k vyššej kvalite, k inému vnímaniu, pretože rozpory a protiklady prestávajú byť administrovateľné, môže sa počítač stať prostriedkom k predĺženiu starého stavu.“ In: https://www.spikeartmagazine.com/en/articles/oswald-wiener-science-and-barbarism-go-very-well-together
21   Pozri: Wiener, O. (2014). die verbesserung von mitteleuropa, roman. Salzburg: Jung und Jung.
22   Müller, 2001, s. 549.
23   Trüstedt, K.: Alienation und Affirmation. Die Komödie der Negativität in Heiner Müllers Hamletmaschine. In: T. Khurana, D. Quadflieg, F.
Raimondi, J. Rebentisch, D. Setton (Ed.), Negativität (s. 67). Berlin: Suhrkamp.
24   Müller, H. (1989). Anatomie Titus Fall of Rom – Ein Shakespearekommentar, In: Shakespeare Factory 2 (s. 224). Berlin: Rotbuch.
25   Treba upozorniť, že Müller nezohľadňuje potrebnú teatrálnu dimenziu demokratickej politiky, v ktorej musí „ľud“ vystupovať v médiu politickej reprezentácie, inak by sa „ľud“ v demokracii objavil sám v pozícii suveréna, vo forme „jednoty národa“ ako najvyššej fikcionality, ktorá môže byť
veľmi nebezpečná. Pozri k tomu: Rebentisch, J. (2016). The Art of Freedom: On the Dialectics of Democratic Existence, Oxford: John Wiley & Sons.

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

19

V tretej časti, ktorú Müller nazval Scherzo, ponúka Ofélia
„Hamletovi“ svoje srdce: „Chceš zjesť moje srdce, Hamlet?“ On
jej, zakrývajúc si tvár rukami, odpovedá: „Chcem sa stať ženou.“
Je to moment, keď sa vyčerpaný, vypoužívaný, odbavený tragéd
„Hamlet“ vzdáva svojej mužnosti. Neguje ju, snaží sa transformovať na ženu, ktorej následne v texte prenecháva hlavnú líniu; ako
muž opúšťa drámu, odchádza zo scény. Na scénu prichádza Ofélia. Tá sa už v druhej časti postupne vymaňuje zo svojho prekliatia
pomätenej samovražednej ženskosti/poddajnosti, ktorá je unášaná živlami vody. Oznamuje nám: „Včera som sa prestala zabíjať.
(...) Roztrieskam nástroje môjho zajatia stoličku stôl posteľ. (...)
Rozbijem okno. Svojimi krvácajúcimi rukami roztrhnem fotografie mužov, ktorých som milovala a ktorí ma využili na posteli
na stole na stoličke na zemi. Podpálim svoje väzenie. Svoje šaty
hodím do ohňa. Z hrude si vyhrabem hodiny, ktoré boli mojím
srdcom. Idem na ulicu, oblečená vo svojej krvi.“28 Ofélia manifestuje svoju ženskosť, zbavuje sa stigmy nečistoty, hanby krvácania,
do ktorej ju uvrhli religiózno-kulturalistické predsudky; priznáva
svoju menarché. Emancipuje sa od svojich „Hamletov“, od pánov
sveta, ktorí dokola riešia a nevedia vyriešiť záhadu bytia. Ofélia sa
vydáva vlastnou cestou, miliónkrát znásilnená, ponížená, upálená.
Zatiaľ čo sa „Hamlet“ dobrovoľne stáva minulosťou, ona k nám
prehovára v prítomnom čase („Som Ofélia“), v jej reči dominujú
aktívne slovesá (roztrieskam, rozbijem, roztrhnem). Nastal jej čas,
vyráža na ulicu k svojmu „tu a teraz“. Stáva sa aktívnou, „revolučnou“ protipartnerkou rezignovanému „Hamletovi“. Ponúka
mu na zjedenie svoje srdce, ktoré sa stáva hodinami – Ofélia je
tiež stroj. Generuje na seba nadväzujúce strohé, fragmentované
hlavné vety (tento mašinálny rozmer podčiarkol Robert Wilson
mechanickým rečnením a strnulými gestami predstaviteľky Ofélie
v inscenácii Hamletmaschine v Hamburgu). Stretávajú sa tu dva
stroje s genderovými vlastnosťami. Mužský humanoid prenecháva

()2

26   Benjamin, W. (1974). Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. In: Gesammelte Schriften, Band 1, 2 (s. 469). Frankfurt: Suhrkamp.
27   Müller, 2001, s. 554.
28   Ibid, s. 547-548.
29   Napríklad „pod slnkom mučenia“ je citát Jeana-Paula Sartra z jeho predslovu ku knihe Les damnés de la Terre od Frantza Fanona. Pozri: Fanon, F. (2015). Psanci této země – Postkoloniální myšlení V., Praha: tranzit.cz.
30   Porovnaj Trüstedt, K. (2018). Alienation und Affirmation. Die Komödie der Negativität in Heiner Müllers Hamletmaschine. In: Negativität
(s. 70-74). Berlin: Suhrkamp.
31   RAF – Rote Arme Fraktion: ľavicovo-extrémistická teroristická skupina, ktorá mala v NSR zhruba v rokoch 1970 – 1990 okolo 80 členov. So
svojimi teroristickými útokmi a únosmi spojenými s mučením má na svedomí 33 vrážd a 200 zranených. Magazín Spiegel roku 2007 odhadoval, že
materiálne škody napáchané skupinou RAF presiahli 250 miliónov eur. In: (2007, 25. apríl). Eine Bilanz des Terrors. Spiegel-Online. Získaný
z https://www.spiegel.de/panorama/zeitgeschichte/raf-eine-bilanz-des-terrors-a-479483.html.
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ňoval na vlnu terorizmu, ktorého sme svedkami a ktorý je výsledkom našej bezhraničnej igno-arogancie a naivity. Tak čo, „Hamlet“?
Ako zareaguješ na túto vlnu ponížených, ktorých si sám ponížil?
Môžeš ich utopiť v príboji svojho propagandistického BLABLA.
Potom sa ale nečuduj, keď sa tvoje BLABLA zvráti do BUMBUM.
Nemusíš ratifikovať Istanbulský dohovor, nemusíš sa potom však
ani čudovať, keď sa Elektra objaví v tvojej spálni.
Toto asociačné špehovanie medzi citátmi, monológmi
a vtipmi Müllerovho textu, toto kradnutie vzťahov uprostred interferenčnej koláže ma nakoniec privádza k úvahe nad možnou kontinuitou určitej vývojovej tendencie „západného“ divadla. Gertrude
Steinová začala rozleptávať centralistické vzťahy divadla, predovšetkým centralistický princíp pevne daného miesta drámy vo vzťahu
k pozícii pozorovateľa. Vo svojom „krajinárskom divadle“ decentralizovala tradičné vzťahy medzi autorom a divákom, a negovala tým
drámu v jej vlastnom prostredí.32 Pozornosť uprela na pozorovateľa,
ktorý sa stal tulákom v nekonečnom „environmente“ možných
uhlov pohľadu, na čo neskôr nadviazali niektoré happeningy vo
forme Environmental Theater (Richard Schechner).33 Steinová
svojím programatickým titulom Posledné hry spochybňuje divadlo
prostredníctvom divadla a pripája sa tak k procesom, ktorými
v tej dobe prechádzala napríklad aj maľba.34 To, čo dnes môžeme
s odstupom storočia pozorovať, je dosť zjavné. Po týchto „prvých“
autonómnych sebaspochybneniach rôznych disciplín vydiferencovaného komunikačného systému umenia nedochádza k jeho
koncu, práve naopak: vo výtvarnom umení aj v divadle pozorujeme
explóziu nových foriem, multimédií, intermédií, ktoré si dokonca trúfajú prekročiť (podľa mnohých) nepriestrelnú diferenciu
médium/forma, keď odhaľujú fakt, že formy môžu vznikať aj medzi
médiami. Sebaspochybnenia a decentralizovanie vzťahu autor –
divák, pán – sluha atď. si vzali za svoje napríklad Dada soirées,
Marinettiho futuristické Teatro di Varietà, akčné divadlo, agitprop
divadlo (Mejerchoľd, Piscator), ktorými sa inšpirovala Judith
Malina v The Living Theater a súčasne tieto impulzy modifikovala
pod vplyvom Antonina Artauda. Artaud okrem toho, že do svojho
divadla krutosti prináša priame akcionistické prvky a umiestňuje
diváka priamo do „centra konania“35, vymaňuje sa tiež zo západocentricky orientovaného chápania a svoju pozornosť obracia na
zabudnuté, kolonizované menšiny periférie, keď píše: „Pred Severo-

američanmi uprednostňujem ľud, ktorý vysáva zo zeme delírium,
z ktorého sa zrodil, hovorím o Tarahumaras, ktorí vysávajú zo zeme
peyotl“.36 Akoby sa tu už ozýval hlas prichádzajúcej Elektry, ktorá
sa prihovára k metropolám sveta. Odkiaľ sa im však prihovára?
Prihovára sa im z metropoly. Na rozdiel od Artauda, ktorý 30. roky
minulého storočia strávil pri náboženských rituáloch mexických
Indiánov, ostáva Müller akoby uväznený v suprazápadnej schéme.
Vystúpiť z tejto schémy metropoly, ktorá sa postkoloniálne prihovára k metropole, sa podarilo až Christophovi Schlingensiefovi, ktorý
metropolu opustil a na sklonku života sa mu spoločne s manželkou
Aino podarilo aktivovať Operndorf Afrika v Burkine Faso. Tento
projekt práve nemá do hladujúcej Afriky exportovať európsku
kultúru v podobe pompéznych uvádzaní opier a drám. Stavba
opery, školy a nemocnice v Burkine Faso má vytvoriť platformu
pre samotných Afričanov na to, aby tvorili svoju vlastnú kultúru.
Schlingensief píše: „Aká to slávnosť, keď deti v tejto škole maľujú
svoje vlastné obrazy, stavajú vlastné nástroje, píšu vlastné príbehy,
zakladajú svoje hudobné formácie. Aká to opera, keď v nemocnici
zakričí práve narodené dieťa.“37 Aino Laberenz vedie po Schlingensiefovej smrti od roku 2010 tento projekt v Burkine Faso ďalej.38
V tomto zmysle opúšťa metropolu aj Milo Rau a svojím projektom
súdneho tribunálu v Kongu sa k metropole prihovára priamo
z drancovanej provincie.39 Rau tento svoj postoj upevnil manifestom hneď, ako sa stal riaditeľom mestského divadla v Gente.
V deviatom bode manifestu píše, že minimálne jedna produkcia za
sezónu sa musí uskutočniť v oblastiach postihnutých vojnou bez
akejkoľvek kultúrnej infraštruktúry.40 „Západné“ divadlo sa v týchto
projektoch presúva do provincie a dáva konenčne priestor tým, ktorí nás (s výnimkou vyhliadok na drancovanie) vôbec nezaujímali.
Sú to, ako povedal Zygmunt Bauman, „poslovia zlých správ“41, ktorí
nám v istom zmysle môžu pomôcť pochopiť, že svet sa mení.

Scherzo: Müller a marxizmus

negácie

„Tu hovorí Elektra. V srdci temnoty. Pod slnkom mučenia. K metropolám sveta. V mene obety. Vyvrhnem všetko semeno, ktoré som
prijala. Mlieko mojich prsníkov premením na jedovatý jed. Beriem
späť svet, ktorý som porodila. Zadusím svet, ktorý som porodila, medzi svojimi stehnami. Pochovám ho v mojom ohanbí. Preč so šťastím
podrobenia. Nech žije nenávisť, pohŕdanie, povstanie, smrť. Keď sa
preženie mäsiarskymi nožmi vašimi spálňami, poznáte pravdu.“27

hlavnú úlohu ženskej humanoidke. Týmto prevrátením tradovanej asymetrie genderového usporiadania účtuje Ofélia „Hamletovi“ jeho inštrumentalizovanie prioritnej falokratickej moci aj
s úrokmi. „Hamlet“ však nemá čím platiť, sťahuje sa, rezignuje,
jeho vrecká sú deravé ako jeho dogmy – bol zvážený a rozpoznaný ako nedostatočný. Ale to najlepšie si Ofélia necháva na koniec.
Ponára sa do novej formy sebanegácie, keď opúšťa svoju rolu
a mení sa na Elektru. Týmto ťahom sa Ofélia radikalizuje v Elektre a ochutnáva sladkosť pomsty. Lenže tu nejde len o pomstu na
oligarchickom tyranovi, v hre je omnoho viac. „Tu hovorí Elektra.
V srdci temnoty. Pod slnkom mučenia. K metropolám sveta.“ Touto zmesou postkoloniálne orientovaných citátov29 otvára Elektra
divadlo hrôzy kolonializovaného globálneho Juhu.30 Z provincie,
z periférie sa dvíha hlas kolonizovaných a obracia sa na kolonizátorov – k metropolám sveta sa obracia sedem miliónov mŕtvych
a tristotisíc znásilnených z Južného Kivu v Kongu. Ich hlasy sa
ozývajú v našich mobilných telefónoch, preháňajú sa telekomunikačnými sieťami metropol. Echo pomsty. Je to hlas zabudnutých,
na ktorých nemožno zabudnúť. Hlas ponižovaných, urážaných,
hlas z provincie doráža do metropoly a svojou fyzickou (!)
prítomnosťou ruší spánok kolonizátorov v ich luxus apartheide.
Týmto úderom berie Elektra/Ofélia „Hamletovi“ jeho prím eurocentrizmu, jeho istotu, jeho pohodlie, ukazuje mu jeho hlúposť.
Vydrancovaná provincia ho upozorňuje, že pokiaľ ju nezačne brať
vážne, žiadna Európa viac nebude. BLABLA, „Hamlet“, neber sa
tak vážne, nie si tu sám. Tehotná žena v Kongu, ktorej ozbrojenci
tesne pred pôrodom strieľajú guľky do plodu v bruchu, nemá čas
klásť si otázku „byť či nebyť“. Drahý „Hamlet“, niežeby to bola
otázka nezmyselná, naopak: je jediná, ktorá má zmysel. Lenže teraz
si ju musíš položiť naozaj, tak akosi skutočne. Prestaň ňou otravovať pódiá divadiel, za ktorými sa „bude stavať dekorácia ľuďmi,
ktorých tvoja dráma nezaujíma, pre ľudí, ktorých sa netýka“. Polož
si ju už konečne sám: chceš byť alebo chceš nebyť? A ty sám veľmi
dobre vieš, že pred tým neunikneš. Žiaden BREXIT ani DEXIT, ani
SREXIT ti nepomôže. Vlna príboja sa dvíha na tvoju metropolu
a Elektra/Ofélia ti necháva posledný odkaz: keď sa preženie mäsiarskymi nožmi tvojou spálňou, poznáš pravdu. Tu končí všetka
sranda. Müller tu na samý záver svojej tragikomédie vkladá Elektre/
Ofélii do úst vetu, ktorú v rámci svojej svedeckej výpovede vyslovila
Susan Atkins, členka Charles Manson Family, spolupáchateľka besného vraždenia v roku 1969 (v origináli: „When she walks through
your bedrooms carrying butcher knives you’ll know the truth“).
Okrem toho, že tu Müller znovu otvára otázku o spoločenskom
kontexte vzniku niečoho takého, ako bola Manson Family, odkazuje tiež na ženský typ západniarskej marxistickej teroristky, akými
boli členky RAF Ulrike Meinhof, Eva Haule či Susanne Albrecht31,
ale predovšetkým: akoby Európu (a celý jej „západný“ svet) upozor-

André Müller: „Vzal si už niekto po prečítaní vášho diela život?“
Heiner Müller: „Nie po prečítaní. Ale po pozretí jedného uvedenia
v Lyone sa zabil istý francúzsky divadelný kritik, vraj v ten istý večer. Práve sa rozvádzal s manželkou a okrem toho bol komunista.
To mohlo zohrať svoju úlohu.“
A. M.: „Myslíte tým, že vaša hra otriasla jeho vierou v komunizmus?“
H. M.: „Tak približne.“

32   Pozri: Stein, G. (1995). Last Operas and Plays. London: Johns Hopkins University Press.
33   Týmto konceptom pohybujúceho sa pozorovateľa, ktorý nikdy nemôže „environment“ uchopiť v jeho totalite, ale len fragmentárne, reagoval
Allan Kaprow vo svojom prvom „environmente“ (1958) na modernistické teórie Clementa Greenberga a Michaela Frieda, ktoré normatívne predpokladajú statického pozorovateľa pred uzavretou totalitou umeleckého diela. Pozri: Kaprow, A. (1993). The Legacy of Jackson Pollock. In: Essays on the
Blurring of Art and Life. London: University of California Press; Schechner, R. (1994). Environmental Theater. New York: Applause.
34   O „posledných obrazoch“ hovoril už Malevič, okrem iných explicitne oznámil „koniec maľby“ v 60. rokoch najmä Ad Reinhardt svojimi last
paintings: „I made the first of the last paintings that’s all. I made the last of the first paintings, what’s more.“ In: Reinhardt, A. (1975). Art-as-Art. Berkeley/Los Angeles, CA: University of California Press, s. 13.
35   Porovnaj: Artaud, A. (1969). Das Theater und sein Double. Das Théâtre de Séraphin. Frankfurt: S. Fischer 1969, s. 103. Derrida v súvislosti
s Artaudovým divadlom krutosti a s hranicami, ktoré prekonalo, píše: „Všetky tie hranice, ktoré klasickú teatralitu rozrývajú (reprezentované/reprezentujúce, signifikát/signifikant, autor/režisér/herec/divák, pódium/hľadisko, text/interpretácia atď.), boli eticko-metafyzické zákazy, mračenie sa,
grimasy, výsmešné cerenie zubov a symptómy strachu pred nebezpečenstvom slávnosti.“ In: Derrida, J. (1976). Die Schrift und die Differenz. Frankfurt: Suhrkamp, s. 370.
36   Artaud, A. (2004). Pour en finir avec le jugement de dieu. In: Œuvres, Paris: Gallimard, s. 1641.
37   http://www.operndorf-afrika.comindex.php/das-projekt/articles/unsere-oper-ist-ein-dorf.html
38   http://www.operndorf-afrika.com/
39   http://www.the-congo-tribunal.com/
40   https://www.ntgent.be/en/manifest
41   https://www.idnes.cz/technet/veda/zygmunt-bauman-rozhovor-sociolog-uprchlici-migrace-technologie-modernita-stesti.A150826_151023_
veda_mla

umenie

umenia.“26 Müller však proti teatralizovaniu skutočnosti, ktoré
pestuje politika a technológia, nestavia politizovanie umenia, ale
snaží sa vydupať pre umenie omnoho jemnejšie diferencovanie
jeho vlastnej komunikácie. To spočíva práve v tom, že divadlo doluje ďalej a hlbšie v divadle, ale nepolitizuje sa. Postupuje omnoho
rafinovanejšie: spochybňuje sa.
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Sláva Daubnerová: Hamletmachine, 2007
Foto: archív SD

A. M.: „Potom bola skôr na vine tá viera.“

H. M.: „Áno, alebo realita, ktorá sa neriadi podľa toho, čo povedal
Marx.“42
„Kde je ten zajtrajšok, ktorý sme videli včera,“ píše Heiner Müller
v básni PROJEKTION 1975. Müller mal tú česť vo svojom živote
poznať tri najdeštruktívnejšie ideológie 20. a 21. storočia: nacizmus, komunizmus a kapitalizmus. Jeho otec bol ako sociálny
demokrat prenasledovaný a roku 1933 uväznený. V roku 1940
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vstúpil Müller do Hitlerjugend a ku koncu vojny bol nasadený
do Volkssturm.43 Jeho druhá manželka Inge Müller pod tlakom
neznesiteľných depresií spáchala roku 1966 samovraždu; Inge
ako malé dieťa vynášala kusy roztrhaných tiel svojich rodičov
z úkrytu a odnášala ich na cintorín. Müllerovi rodičia emigrovali
roku 1951 z NDR, no Müller ostal na Východe. Začala sa tak
jeho umelecká dráha nekompromisného intelektuála uprostred
stalinistického režimu, ktorý si počas svojho života osvojil všetky

42   https://www.zeit.de/1987/34/dichter-muessen-dumm-sein/komplettansicht
43   Militantná formácia, ktorú v totálnom zúfalstve vytvorili nacisti pred koncom vojny. Povolaní mali byť všetci bojaschopní muži vo veku od
šestnásť do šesťdesiat rokov.
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spoločenské statusy. Začal ako kontrarevolučný zakázaný autor,
ktorý sa postupne menil na autora kontroverzného, jeho diela sa
dostávali striedavo do milosti a nemilosti komunistického aparátu. Müller na Východe nakoniec skončil ako privilegovaný autor,
ktorý mohol ako jeden z mála cestovať na Západ a roku 1986 bol
dokonca vyznamenaný Národnou cenou prvej triedy za umenie
a kultúru v NDR. Okrem pendlovania medzi Východom a Západom sa prirodzene často pretriasajú jeho otázne napojenia na
štátnu bezpečnosť a tiež jeho postoj k marxizmu.44 V 80. rokoch
sa vyjadroval dosť konkrétne, keď tvrdil, že nesocialistické štáty
nemajú žiadnu politickú budúcnosť. V západných industrializovaných národoch ide podľa neho už len o konzervovanie stavu,
ktorý nie je dlhodobo udržateľný. Bohatstvo kapitalistických
štátov je postavené na utrpení tretieho sveta. Európa sa podľa

neho pokúša o emancipovanie kapitálu pracujúcej triedy – teda
o prefíkanú „inklúziu“ pracujúcej triedy z bývalých kolónií.
Európa môže podľa Müllera už len reagovať na následky vlastnej
politiky – nezamestnanosť, ekonomické problémy, robotifikáciu
pracovného prostredia – to všetko nie je podľa neho riešiteľné
bez globálnej komunistickej perspektívy.45 Všetko to znie ako
klasický recitál postkoloniálne orientovaného neoneoneomarxistu, ale proti tomu nájdeme napríklad aj v Hamletmaschine tvrdé
protiúdery. Ako som spomínal, postava Elektry/Ofélie priamo
odkazuje na tragické prípady extrémistického typu západniarskej
neomarxistickej teroristky (napríklad Ulrike Meinhof a Susanne
Albrecht). Nemohúcnosť akejkoľvek formy terorizmu Müller
nakoniec demonštruje na samotnej postave Elektry/Ofélie, keď ju
na záver nechá vystúpiť na invalidnom vozíku zabalenú v bielom
obale – ako tovar so svojím fetišovým charakterom. V texte dochádza však k ešte dramatickejšej negácii marxizmu: „... odsekne
sekerou hlavy Marxovi Leninovi Maovi.“46 Z textu sa nedá jasne
vyčítať, kto má týmto trom komunistickým velikánom odseknúť
hlavy: „Hamlet“? PREDSTAVITEĽ HAMLETA? Ofélia? Elektra?
Tak či tak, táto trojnásobná negácia (v poradí: negácia zdroja
marxizmu, negácia rusifikácie marxizmu a negácia sinologizácie
marxizmu) je jasným vyjadrením Müllerovej skepsy voči akémukoľvek revolučnému potenciálu, ktorý by marxizmus mohol ešte
priniesť. Realita sa totiž odmieta riadiť tým, čo povedal Marx. Ide
si svojou cestou. Marxizmus ako doktrína kritiky ďalšej doktríny
kapitalizmu je vyčerpaný. A je nutné konštatovať, že kapitalizmus
víťazí a postupuje plnou parou vpred vo všetkých kútoch našej vydrancovanej zohrievajúcej sa planéty. Fňukanie takzvanej „novej
ľavice“ ho iste neobmäkčí, to sa skôr roztopia čiapky pólov. Tak čo
s touto intelektuálnou novou ľavicou, s touto zábavkou módneho
trendu (česť výnimkám), ktorá sa nám formuje pred očami? Žiaľ,
drvivá väčšina jej stúpencov ani nestihla zaregistrovať prevratnú
štúdiu Nový duch kapitalizmu od Ève Chiapellovej a Luca Boltanského, ktorá v 90. rokoch minulého storočia poriadne vytočila
veľkú časť nafúkanej európskej ľavice. Chiapello a Boltanski totiž
prekliato presvedčivo ukazujú, že kapitalizmus je štruktúra, ktorá
sa dokáže regenerovať na základe toho, že absorbuje a asimiluje
vlastnú kritiku, konkrétnejšie: kapitalizmus sa s chuťou kŕmi
ľavicovou kritikou, asimiluje ju, požiera, trávi a následne ju transformuje do ďalších a ešte rafinovanejších podôb vykorisťovania.47
Myslím si, že by sme sa s Müllerom zhodli na tom, že neoneoneomarxizmus (pokiaľ chce ešte vôbec niečo povedať) čaká dosť
zásadná sebanegácia, tvrdé sebaspochybnenie, na základe ktorého
by mohol objaviť ďalšiu formu svojej autonómie a suverenity,
aby bol schopný vytvoriť určitú silu, keď len vo forme aktivity
myslenia, proti víťaznému supraflexibilnému sieťovému oportunistovi uprostred projektovej polis.48 Niečo také, samozrejme,
neprichádza do úvahy, pokiaľ sa konformný neoneoneomarxista
ako predstaviteľ novej ľavice pokúša z pohodlia svojej obývačky
bojovať proti prekariátu, sem-tam aj tunelovaním umeleckých
grantov.

44   Müller vždy zdôrazňoval, že s marxizmom pracuje ako s literárno-dramatickým materiálom, teda ako dramatik a nie ako ideológ. Marxizmus bol
pre neho látkou rovnako ako Shakespeare alebo cesta električkou. Pozri: https://www.zeit.de/1987/34/dichter-muessen-dumm-sein/komplettansicht
45   Ibid.
46   Müller, 2001, s. 553.
47   Pozri: Boltanski, L., Chiapello, È. (2018). The New Spirit of Capitalism, London/New York: Verso.
48   „Na báze projektov založená polis“ je jedným z najzaujímavejších postrehov Chiapellovej a Boltanského. Instantnú podobu flexibility, mobility
a kreativity uprostred projektovej mánie odhaľujú v jej ideologickej funkcii v solídne pracujúcom aparáte drancovania ľudských zdrojov. Porovnaj:
Boltanski, Chiapello, 2018, s. 103-163.
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Alice Koubová

Moc a bezmoc umění:
reflexe o vztahu mezi
uměním, demokracií
a hrou
Hlavním tématem mezinárodní konference Play and
Democracy, která se konala v červnu 2019 v Praze, byla role
hry v jejích nejrůznějších formách (dětská hra, ritualita,
happening, sport, umělecká hra, sociální interakce, humor
a pod.) v procesech podporujících demokracii ve veřejném
prostoru.

V tomto článku bych se ráda zaměřila na otázku umění
ve vztahu k demokracii, konkrétně na otázku jeho moci či bezmoci podporovat demokratické myšlení, a politické jednání. Podporu demokracie můžeme přitom chápat nejméně dvěma možnými
způsoby: jako schopnost efektivně a soustavně podrývat autoritativní druhy vládnutí, odmítat jednohlasnost, poslušnost a ochotu
k manipulaci a nárokovat si kontrolu a kritiku politických činů ze
strany občanů. Druhou možností je afirmativní podpora demokracie uměním ve smyslu různých forem aktivizace tvůrců a občanů
uměleckými díly a performancemi k jejich zapojení se ve společenských událostech, podpora a kultivace schopnosti diskutovat,
zvládat jiný názor, zaujímat kritický postoj a rozhodovat a jednat.
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Neptám se tedy, zda umění a umělecká produkce je a má být demokratická ve své podstatě, tj. zda jsme všichni v podstatě umělci
a zda také všichni máme právo všem uměleckým dílům v podstatě
rozumět, jinak je třeba dané výtvory odsoudit jako elitistické, neumělecké a nepřijatelné.1 Vztah demokracie a umění mě bude zajímat pouze v tom ohledu, zda lze mezi nimi najít nějaké pojítko,
které je vzájemně posiluje ve svém uskutečnění. Moje odpověď nebude ani pozitivní, ani negativní, ale komplikovaná.
Vyjdu nejprve z tvrzení výtvarník Pavla Karouse, který v rozhovoru s Jiří Paszem nazvaným „Pavel Karous: politické umění je dnes
potřeba víc než dříve“2 odmítá chápat umění jako apolitické. Cituje

1
Deutsche, R. (1992). Umění a veřejný prostor: otázky demokracie. In: K. Císař (Ed.). (2011). Stav věcí – Sochy v ulicích (s. 145-171). Brno:
Dům umění města Brna.
2

A2larm, 11. 9. 2018
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přitom historika a teoretika umění Ludvíka
Hlaváčka, podle kterého je „každé umění
politické alespoň v tom smyslu, že otevírá
otázku sociálních vztahů“, (v tomto smyslu je dokonce politické i tehdy, když autor
tvrdí, že není). Toto tvrzení o principiální
političnosti umění ovšem doplňuje vzápětí o další důležitou rovinu, která se týká
umění jakožto fenoménu společenského,
neboť každá umělecká tvorba je „politická, je vázaná přinejmenším materiálně na
hospodářskou, ideologickou a politickou
situaci ve společnosti. Umění nevzniká ve
stratosféře, ale zde na zemi“. Třetí ohled političnosti umění bychom mohli implicitně
vyčíst z dalších Karousových úvah, když
popisuje, jak umělci ve třicátých letech
dvacátého století bojovali vlastní tvorbou
proti nástupu fašismu a jak někteří naopak
propůjčili své umění propagandě na opačné straně politického spektra.

Umění ve službách
nedemokracie
Uveďme nejprve dva typy příkladů, kdy se umělecká tvorba neshoduje
s prodemokratickými principy:
1.

Pro účely tohoto článku bychom
mohli shrnout, že diskuze o demokratičnosti umění zahrnuje tři aspekty: umění
jako dílo, umění jako to, co se uskutečňuje
jedině v rámci sociálně-politických institucí/norem, a umění jako součást osobního
tvůrcova postoje ke světu. Pavel Karous
dělá podle mě myšlenkovou zkratku, když
následně tvrdí, že ti umělci, kteří explicitně
nebo implicitně dovolují, aby jejich umění podpořilo, nebo jen akceptovalo nedemokratickými režimy, nedělají umění, ale
kýč. Touto cestou jakoby pojmově ochránil
umění pro pouze dobré účely: umění je politicky dobré = prodemokratické, protože
když není politicky dobré, prodemokratické, není to umění.
Většina lidí mluvící o vlivu umění na politiku, demokracii či veřejný život
hovoří zároveň o síle umění především ve
smyslu jeho schopnosti podrývat sociální
struktury, rozrušovat rigidní řád, kritizovat
ustavené zvyky. Přisuzují umění jistý druh
karnevalové funkce převrácení pořádku,
který může znamenat následnou obnovu
sociálního stavu věcí. Otázka však je, jestli to není málo a jestli má umění také moc
konstruovat řád, posouvat ho performativně, rozvíjet jeho potenciál. Jakou vnitřní
robustnost, kritickou tvořivost umění buduje, jak vyjasňuje myšlení, emoce a vztahy
ve prospěch budoucích demokratizujících
rozhodnutí člověka?
Ráda bych se ve svém článku ukázala, že na rovině uměleckého díla, instituce a osobního postoje ke světu hraje důležitou roli struktura transitivního ludického
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prostoru. Hra, která je v jádru umění, jeho
institucí i protagonistů, kultivuje schopnost
unést a dokonce rozvinout a využít specifickou ambivalenci, dvojznačnost a nedokončenost ve prospěch demokracie.

2.

„Posluhující umění“ (termín Milana Slavického) je umění, které
podporuje antidemokratické politické postupy a způsoby vládnutí,
posiluje jejich potřebu působit na
emoce, sociální chování i rozvahu předvídatelným a jednoznačným způsobem, který podporuje
režim a vyvolává zároveň strach
z odporu. Jedním z velmi silných
příkladů může být kupř. tragický příběh akademického sochaře
Otakar Švece, nedobrovolného
vítěze povinné soutěže o koncept
Stalinova pomníku na Letné, který svou sochu dokončil, ale před
jejím odhalením spáchal sebevraždu. Jiným příkladem ale může
být převzetí vedení maďarského
Národního divadla v roce 2013
Attilou Vidnyánszkym, který jako
dramatik nemá rozhodně špatnou
pověst, ovšem který byl ochotný
označit národní divadlo za „svaté
místo“, ve kterém má být představována maďarská duše a maďarská myšlenka: „Národní divadlo
není prostě jakékoli divadlo, ale
instituce, která musí zobrazovat
národní hodnoty“. Zároveň bylo
jeho zvolení uskutečněno komisí sestavenou výhradně z členů
ultrapravicové Orbánovy strany,
která sesadila předchozího ředitele Róberta Alföldiho, mezinárodně uznávaného, progresivního,
diváky i souborem oceňovaného tvůrce, který však naneštěstí
jako „nekatolík a neheterosexuál“
představoval ohrožení maďarských národních hodnot.
Umění jako komodita – umění,
které se účastní tržních vztahů
natolik, že za cenu, aby se mohlo
uskutečnit, aby bylo sledované
a vlivné, užívá podpory (a tím

pádem i podporu poskytuje) neetických či nedemokratických
postupů. Hudební skupina Spice
Girls propagovala například nedávno trička s nápisy „#wannabeaspicygirl“ a „gender justice“,
jejichž záměrem bylo „podpořit
rovnost žen“ a zdůraznit, že „ženy
vydělávají méně“. Trička však byla
vyráběna v továrně spoluvlastněné bangladéšským ministrem
autoritativní koaliční vlády, ve
které ženy pracují za naprosto nelidských podmínek a s výdělkem
hluboko pod životním minimem.
Jiným příkladem může být nedávný 54. ročník Mezinárodního
filmového festivalu v Karlových
Varech, oficiálně sponzorovaný
Českou zbrojovkou, která v minulosti vydělávala finance dodávkami zbraní do nedemokratických
zemí. Fakticky to znamená, že se
účastníci festivalu dívají na filmy, mimo jiné o těžkém životě
a porušování lidských práv díky
penězům, které byly získány díky
podpoře režimů porušující lidská
práva – to tvoří zvláštní umělecko-společenskou distanci od skutečnosti, která hraničí až se sadismem – neboli estetizací utrpení
cizích.
Tyto známé příklady pouze podtrhávají jasné vědomí o tom, že umění jako
tvorba a dílo samo nemá vnitřní robustnost odolávat možnosti stát se „posluhujícím“, případně zneužitým a zneužívajícím.
Aby byl umělec schopen neotřelé estetiky,
nemusí být ještě vybaven politicky zralým etickým postojem, vidět svět neotřele
a zpodobovat ho tak ještě neznamená mít
vnitřní integritu a přenášet ji performativně do sociálního pole, kvalitní umění nevyžaduje rozvinutí schopností vyjednávat,
tvořit dohody, respektovat a aktivně se podílet na dění společnosti.
Existují autoři, kteří tváří v tvář
příkladům tohoto typu shodně tvrdili či
tvrdí, že umění je sice politické, avšak z povahy svého bytí nezralé a bezmocné. Slavoj
Žižek například tvrdí, že umění v současném neoliberálním prostředí je politicky
principiálně bezmocné, neboť je umožněno
stejnou společenskou silou, která si ho zároveň podřizuje. Umění tak může buď akceptovat svou podmínku možnosti – politicko-společenskou moc a setrvat v režimu
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impotentní podpory této moci, nebo může
zničit samotný zdroj svého bytí a přestat
tím pádem existovat.

cesu uřízneme větev, na které sedíme, ale že
větvemi můžeme pohybovat, propojovat je,
tranformovat je a některé neužívat vůbec.

Jean-Jacques Rousseau tvrdí, že
umění pouze aktivně podporuje tajnou
lidskou touhu po předvádění se před ostatními, že živí celospolečenskou přetvářku
(Guy DeBord by řekl společenský spektákl), což nemá absolutně nic společného
s demokratickými hodnotami. Platón by
řekl, že k tomu, aby se stal někdo umělcem,
nepotřebuje být natolik kvalitně vnitřně
vybudovaným občanem, aby byl schopen
odolat korupci moci (která užívá buď odměňování, nebo zastrašování) a aby byl
tedy bytostně schopen odmítnout manipulovat za úplatu publikem. Umění používá
takové prostředky, které oslovují publikum
v emočních centrech, vstupuje do jejich
duší cestami, které nemají dobře chráněny,
a proto je možné je snadno strhnout k pocitům, ideám a činům, které nemají žádným způsobem promyšlené. Umělci svými
výkony potenciálně takové účasti na manipulaci davy připraveni jsou.

Obdobně o způsobu, jakým se
subjekt stává svémocným, aniž by byl autonomní, hovoří i teoretizující praktik objektivně orientované psychoanalýzy Donald
Winnicott. Winnicott zavádí pojem transitivního pole hry jako pole, ve kterém člověk
neztrácí vazby se světem, ale právě díky své
závislosti na těchto vazbách může svět spolu se sebou aktivně ve hře tvarovat, experimentovat s nimi a posléze nějakou podobu vybrat. Cesta k emoční a etické zralosti
se dle Winnicotta děje přes hru, ludickou
existenci v mezilidských vztazích a tvorbě
světa. Kultura, umělecká tvorba, tvořivost
a demokratické cítění jsou dle Winnicotta
výsledkem této kultivace, která umožňuje
žít v sebeúctě a zároveň občanské a tvůrčí
síle uprostřed neideálního světa.

Umění jako síla subverze
Na druhé straně, kdyby umění
bylo takto jednoznačně a jednoduše impotentní a bytostně ovládnutelné, nepředstavovaly by umělci a umělecké instituce pro
autoritativní režimy takovou hrozbu, jakou
představují. Veškerá činnost, která pracuje
s interpretační různorodostí, s kritickým
odstupem vůči tomu, co se běžně považuje
za normální, s představivostí možných jiných forem života a společenských vztahů,
má gigantický potenciál podrývat moc,
která je stavěná na přípustnosti jediného
postoje ke světu a manipulaci. I proto patří
kultura vždy mezi strategické politické
oblasti, které se autoritativní režimy snaží
ovládnout a kontrolovat.

Pojem hry. Ludický
postoj
Pojem hry se touto cestou dostává poprvé explicitně do mého výkladu.
Donald Winnicott by v rámci své teorie
hry tvrdil, že umění je svou povahou potenciálně subverzivní vůči autoritativní
moci a zároveň normokreativní a otevírající různé možnosti vidění světa, životního
stylu a transformace, protože je ontologicky hrou. Aby však nebyla splněna pouze
podmínka nutná, ale aby umění odolávalo
totalitě a aktivovalo diversitu, musí platit,
že i kulturní instituce a umělcova osobnost
v sobě udržují transitivní prostor hry. Má-li
být umění silným hráčem v procesu demokratizace, je tedy třeba, aby
1.

umění zůstalo ontologicky hrou
(aby nebylo redukováno na explicitní a jednoznačný nástroj k dosažení cíle, který leží mimo ně samo,
včetně instrumentalizace umění
jako nástroje demokracie),

()2
Když Judith Butler popisuje možnosti rezistence, etika a subverze subjektů,
které odmítají stávající normy, jež však
těmto subjektům zároveň umožnili konstituovat se a existovat, užívá obdobnou
strukturu závislosti jako Slavoj Žižek, ale
dochází k opačným závěrům. Pouze takoví
lidé, kteří rozumí své zranitelnosti a závislosti na společenských normách, kteří chápou např. i své umění (ve smyslu projevu),
identitu a status jako fenomény závislé na
společenském kontextu, mohou svůj řád
nabourávat, mají moc ho tvarovat a měnit.
Nejde tedy o to, že si v emancipačním pro-

2.

kulturní instituce udržely v rámci
své struktury transitivní prostor
hry,

3.

se osobnost a etická zralost tvůrců
a protagonistů umění kultivovala
ludicky.

Tím nechci říci, že umění nepodporuje demokratický postoj, není-li spojeno s umělcovou osobností a institucemi
způsobem, ve kterém se spojuje ontolo-
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gie hry v uměleckém díle, struktura hry
v umělecké instituci a etika hry v lidské
subjektivitě. Umění bez těchto podmínek
se může samozřejmě rozvíjet, být vysoce kvalitní, přesvědčivé, může i podpořit
demokratický postoj. Ale může ho také
nepodpořit. Hra jako struktura pomáhá
udržovat děje v osobnosti, instituci i tvorbě
v poli, které neumožňuje upadnutí do pocitu resentimentální bezmoci, a grandiózního heroismu nezastupitelnosti. Tyto dva
póly nazývá Winnicott patologiemi hry
a jsou zároveň patologiemi moci. Alternativou je rozvinout schopnost moci nezávisle
na míře vlastní bezmoci a závislosti.

Ontologie hry
S odkazem na Eugena Finka je
umění hrou ve smyslu autotelické aktivity.
Umění má svůj afirmativní význam, není
zde proto, aby sloužilo plně něčemu jinému, než je ono samo, je dobré proto, že se
odehrává, má význam ve své performanci.
Umění není významné proto, že je užitečné, včetně užitečnosti pro politické cíle.
Jenom díky této specifické neužitečnosti se
otevírá umění sféra přebytku smyslu, originality, která není vevázaná do systému
účelů. George Bataille nicméně trefně říká:
umění pro umění je samozřejmě smysluplné, ovšem jen pokud nebude nesmyslné.
Z toho vyplývá, že umění stojí mimo systém produkce a pragmatické instrumentalizace světa, ale nemůže se od tohoto světa odtrhnout totálně. Napětí mezi oázou
štěstí, jak Eugen Fink nazývá sféru hry,
a účelově orientovaným životem, je právě
to nejcennější pole, které se uměním otevírá. Právě pokud je toto pole zachováno
jako pole napětí, může umění se svým přebytkem mít zároveň dopad na skutečnost,
zdvojuje skutečnost, znejišťuje její jednoznačnou interpretaci a zároveň se v tomto napětí odehrává, tedy netrhá ho na dva
nezávislé pohledy na svět. Tato angažovaná
sebedistance, kterou světu umění nabízí, je
kultivovaným postojem kritické péče a byť
jako záměrně apolitické se ukazuje ontologicky politické. Ontologie hry je taková, že
v sobě zahrnuje svoje potenciální zrušení.
Bytí hry a umění není takové, že tu buď je,
nebo není, ale že tu je, pokud se o něj někdo
stará. Je to zvláštní druh ontologické autoteličnosti, která není fixní autonomií.

Kulturní instituce
Instituce a umění, instituce a hra

– sama tato dvojice již zní jako contradictio
in adjecto. Instituce přeci jsou všechno jen
ne místa originality, nových událostí a singularit. Jsou běžně spojovány s řádem, stabilitou zvyku a opakováním. Jak je možné je
kombinovat s uměleckou činností a demokracií? Po desetiletích obdobně formulovaných kritik institucí ve jménu singularity,
změny a pohybu čelí současná společnost
úplně něčemu jinému: oslabování institucí
díky populistickému diskurzu. Útočit na
instituce jako na rigidní elitistická místa
moci je výhodné. Bez silných institucí poskytujících jisté pevné zábrany vůči libovůli
je snadnější atomizovat společnost a prosazovat netransparentní politiky vládnutí, nekontrolovatelné zneužívání politického postavení. Možná i z těchto důvodů sledujeme
v posledních letech instituční obrat nejen
v politické teorii, ale i v samotném umění.
Newyorská performerka Andrea Fraser ve
svém článku From the Critique of Institutions to an Institution of Critique (Artforum, září 2005) formuluje potřebu najít
odpovědné spojnice mezi uměním a kulturními institucemi: „Pokaždé když mluvíme [my, umělci] o instituci jako o něčem
jiném, než jsme my, popíráme svůj podíl
na vytváření jejích podmínek. Vyhýbáme se
odpovědnosti za a jednání proti každodenním spoluvinám, kompromisům, a ze všeho nejvíc cenzuře, sebecenzuře, které jsou
poháněny našimi vlastními zájmy a zisky,
které z nich získáváme. … Nejde o to, že bychom měli stát proti instituci. My sami jsme
institucí. Je to otázka toho, jakou jsme institucí, jaké hodnoty institucionalizujeme,
jaké praktiky odměňujeme a na jaké odměny sami aspirujeme.“
Umělecké instituce jsou tvořeny
lidmi, kteří své instituce internalizují, ale
také performují, a nesou odpovědnost za jejich vývoj, změny a robustnost. Odtrhnout
umění a vlastní subjektivitu od institucí je
řezání si větve, na které sedíme. Pokud instituce odmítneme depersonalizovat a oddělit
od umění, zajistíme tím silnější možnost
odolávat totalitním tendencím vládnutí.
Americký filosof a historik Timothy Snyder
tento argument podporuje, když ve své knize Tyranie řadí mezi základní kroky proti
autoritářství péči o vlastní instituce.
O jakou péči má však jít, pokud se
přihlásíme k institucím, které naše činnosti
3

více, či méně rámují? Bojana Kunst mluví
v souvislosti s uměleckými institucemi
o nezbytné potřebě neustálého oživování
„vnitřního fantazijního jádra“ každé instituce a o trvalé institucionalizaci uměleckých institucí, která zabrání, aby se instituce
stala pomníkem sebe sama. Donald Winnicott mluví v podobné souvislosti jako Bojana Kunst o fantazijním jádru, o motilitě.
Motilita je dle Winnicotta specifický pud
k rozvoji, jistý druh nadšení, který expanduje a projevuje se. Myslet na tento vnitřní
zdroj každé instituce, být k němu pozorný
a dávat mu prostor znamená nepodlehnout
jen účelovým a neurotizujícím očekáváním
přicházejícím zvnějšku instituce. To je
opět ludický vztah ke světu, tentokrát na
úrovni instituce. Vnitřní prostor instituce,
je-li uchován a oživován, má transformativní potenciál, který není vyprovokován
pouhou reaktivitou na vnější společenské
tlaky. Skvělou ukázkou redefinice struktury
divadelní instituce je například Ghent Manifesto Milo Raua3.

svobodné volby. Eticky zralý člověk disponující ludickým postojem zvládá dvojitost,
frustraci, dočasnou ztrátu kontroly nad
situací nikoli jako ohrožení a bezmoc, ale
jako zdroj reflexe a spolupráce s druhými.
Zralá ludická osobnost je, mohli bychom
shrnout s implicitními odkazy na Winnicotta, schopna:
-

Vnímat své fantazie a představy
o světě. Mít s nimi spojení,

-

Zvládnout frustraci, že ne všechny
fantazie se mohou stát skutečností,

-

Být schopna záviset na druhých
a spolehnout se na ně, dělat kompromisy pro vztahy,

-

Být schopna odmítnout závislé
vztahy na druhých, které jsou zotročující,

-

Mít kontakt s nadšením a expanzivní energií, vnášet do světa nové
hry a pravidla,

-

Respektovat, že ne všechny hry
a pravidla je možné vnutit ostatním,

Etický a emoční postoj ke
světu

-

Kromě uměleckých děl a uměleckých institucí se aktivace či deaktivace demokracie v umění děje rovněž v závislosti
na etických postojích a zralosti jednotlivců,
kteří se umění účastní: umělců, diváků,
produkčních a producentů, úředníků, kritiků, teoretiků. Jak se hra uplatňuje na této
individuální a etické rovině? Donald Winnicott ukazuje, že eticky zralá osobnost je
osobnost, která si překvapivě – dokáže hrát.
Znamená to primárně to, že se daná osoba nebere smrtelně vážně, že netrvá na své
jedinečné roli, ale dokáže k sobě zaujmout
odstup. Díky tomuto odstupu, který je však
zaujatý (tedy v jistém afektivním smyslu
slova láskyplný), je člověk schopen existovat
v ambivalenci, různosti, nejednoznačnosti
s pocitem specifického uspokojení. Etická
zralost tak neznamená mít vždy jednoznačný postoj, mít kamenné principy a vědět
okamžitě, co si myslet a co dělat, ale zvládat
vlastní pochybnosti tak, že se transformují na tvořivé řešení. Tento druh zralosti se
neustále buduje a kultivuje v transitivním
prostoru hry, v prostoru, kdy je člověk tím
a zároveň může být i něčím jiným, v prostoru vymezeném pravidly a časem, které však
právě díky hranicím umožňují rozvinout

Vnímat tuto ambivalenci jako fascinující aspekt lidského života, ne
něco, co má být vymýceno,

-

Vnímat pocity druhých, jejich
tělesná schémata a prolínat je
s verbalitou a kritickou analýzou.

Závěr
Pokud nahlížíme na umění prizmatem hry a ptáme se po jeho přínosu pro
demokratický postoj ke světu, pak je možné
tvrdit, že umění je podpůrné pro demokracii, když se vyhýbá patologiím moci (omnipotence a impotence), které jsou zároveň
patologiemi hry (neschopnost vnímat se ve
dvou módech), když zůstává v trojím smyslu slova ludické: v rámci vlastní ontologické
struktury, v rámci institucí a v rámci etiky
a osobnostní zralosti protagonistů umění.

https://www.ntgent.be/en/manifest
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Anna Daučíková

úvahy o tele a o politiku ako takom. O súkromnom ako
o politickom. Uvedomila som si, že telo je biopolitická
záležitosť. Nejde o čisto biologické telo, nejde ani o nejakú osudovú entitu, ale ide o: spoločenské a kultúrne
predvedenie/uskutočnenie, teda realizáciu v každej svojej
fáze! Aj v tej súkromnej, aj tej najintímnejšej skutočnosti
– je zárodok a impulzy tela politického v zmysle, že (ako
nasnímané-zobrazené: zverejnené) je záležitosťou spoločnej a spoločenskej negociácie. A všetci to vieme. A tým je
záležitosťou všetkých. Toto poznanie, táto vedomosť mi
pomohla v tom, že som si „uverila“, že som začala robiť
foto- a videoperformance svojím vlastným telom. Že nepotrebujem sprostredkúvať myšlienku abstrakciou znaku
ani iných agentov mojej myšlienky, ale že moje vlastné telo
bude jej sprostredkovaním.
S tým bolo potom spojené aj to, že ak rozprávam
svojím telom, tak toto svoje vlastné telo pertraktujem
ako politické telo, teda konkrétne na priesečníkoch mojej
transsexuality. Bolo to síce niečo, čo bolo potrebné tematizovať, čo sa začalo tematizovať v 90. rokoch – teda otázky
sexuality –, ale nebolo to myslené ani robené v takom
zjednodušení, že potrebujem samu seba zobraziť alebo sa
exhibovať. Bola to súčasť uvažovania o politike tela medzi
Východom, Západom a Stredom Európy. A feministická
reflexia mi pomohla v tom, že som sa vôbec odvážila takto
pracovať. K tomu sa nedá dostať „len tak“.

Anna Daučíková (1950) je jednou z najvýraznejších vizuálnych umelkýň
súčasnej európskej scény. Jej rozmanitá tvorba v sebe zahŕňa maľbu,
kresbu, fotografiu, koncepčnú fotografickú koláž, akčné umnie, inštalácie,
performancie a videoart.
V sedemdesiatych rokoch študovala v ateliéri Sklo v architektúre
u docenta Václava Ciglera na VŠVU. V osemdesiatych rokoch žila v Moskve,
kde se intenzívne venovala maľbe a neskôr fotografii. V deväťdesiatych
rokoch, po návrate z Moskvy, sa stala spoluzakladateľkou prvého slovenského
feministického časopisu Aspekt. Ústrednou témou jej prác je identita
feminizmus, homosexualita a politické telo. Viac ako na Slovensku, vystavuje
vo svete. Jej práce boli prezentované v MUMOK, na Documente 14 (2017).

Ale späť k tvojej otázke, čo sa udeje, keď najprv držíš
v ruke sklo, maľuješ, robíš odtlačky aj objekty a potom si
za alebo pred fotoaparátom?
To je vlastne aj otázka, ako ja sama sebe rozumiem... Ja
som celkom zjavne „divergentná“ ale je možné, že tie rôzne
médiá a obdobia majú nejakú vnútornú súvislosť. Alebo
aj vonkajšiu. Dá sa v nich hovoriť o nadväznostiach, ako
je trebárs pohyb, optické blúdenie po sklenenom objekte
a analogicky: pohyb kamery a zaostrenie. Dalo by sa hovoriť
o modernistickom východisku čo najjednoduchšej formy,
mriežky, štruktúry – v architektúre a v skle, ako aj v diptychu, koláži alebo vo veľkom detaile vo videu.
Ale čo je pre mňa ešte viac, je postupné uchopovanie
seba samej a vlastných tém, aj keby malo ísť o vyabstrahovaný záznam. Vôbec nejde o to, že človek rozpráva o sebe. Je to
skôr: cez seba. A najmä: mimo akejkoľvek (vopred vymedzenej či stabilizovanej) identity. Teda v konaní, v pohybe
a zmene, v stávaní sa. Zhodou okolností – a veľmi mi v tom
bodol feminizmus a všetko, čo som pochytila z postštrukturalizmu a queer teórie – som sa stala politickým subjektom a vo svojej práci sa mi, dúfam, darí nepadať do pascí
etablovanej, už vopred utvorenej identity. Našťastie som
neuviazla v autochtónnej poézii, nie som básnik ani poetka.
Aj keď jazyk je pri mojej práci prvoradý. A keď sme pri jazy-
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ku: nie podstatné mená, ale „slovesá“! Zaujíma ma konanie,
performance, pohľad ako gesto, ako čin. Fotografia ako „rez“
aktom pozerania sa.
A keď toto nejaký čas robíš, začneš si v čomsi aj rozumieť a zistíš, že sa vlastne utváraš a spoluutváraš: znovu
a znovu sa uskutočňuješ. A týka sa to doslova všetkého, aj
rodu, pohlavia, pôvodu... Týka sa to aj politiky. Takže naraz
je to navzájom previazané a podmieňujúce, vyvolávajúce sa:
„objektová udalosť“, „udalostný tvar a pohyb“... Myslím, že
v každom médiu nakoniec hľadám cez seba svet a naopak.
A nakoniec, netreba zabúdať, že svet naokolo prináša výzvy
– a ty proste ani nevieš a reaguješ. Pre mňa sa to všetko
nakoniec zlialo vo videu, v pohyblivom obraze, „v dianí
obrazu“. Toto je to, čo chcem a snáď viem robiť! Takže som
sa až v štyridsiatich štyroch rokoch narodila, našla. Takto sa
vidím.
A kamera mi zostáva trvalo. Od nej som sa neodpútala.
K fotografii sa vždy vraciam, odchádzam od nej, ale ten
pohľad cez display kamery je proste pre mňa... Ak by som
nebola výtvarníčka, bola by som asi kameramanka! Videnie,
dotýkanie sa, oscilácia...
To by mohol byť nielen projekt ďalšej premeny tvojej
identity, ale aj umelecký manifest v stave zrodu... keď

si začala pracovať s fotoaparátom a kamerou, niektoré
dokumentárne fotografie aj fotoperformance si robila ako
série a cykly. Aj niektoré videoperformance a videá ďalej
edituješ a uvádzaš do nových súvislostí... v Prahe na svojej docentskej prednáške si [na AVU] hovorila o videní,
frontálnom aj „bočnom pohľade“... Aký je pre teba vzťah
medzi performovaním, keď sú do prežívania udalostí
zapojené všetky zmysly, a medzi tým, ako dianie finálne
zaznamenávaš – cez vizualitu a rozmanité pohľady... Je
oko pre teba jeden zo zmyslov medzi inými – hmatom,
čuchom, chuťou... –, alebo je kľúčový zmysel, ktorý
okrem iného medzi sebou viaže aj tvoje sklo – šperky –
koláže – fotky a videá?
Na docentskej prednáške v Prahe som hovorila o hľadaní možností určitej individuálnej gramatiky kamerovej
práce. A istotne, oko je zrejme kľúčové, ale myslím si, že to
všetko nie je len vizuálne, ale aj hmatové. To hmatové – to
je so sklom asi ako s každým iným materiálom: skutočne ho
držíš v rukách a je to haptický, taktilný zážitok...
Aj pohyb je taktilný zážitok...
Práve! Táto skúsenosť sa potom prejavila, keď som začala
robiť videá s (nasnímanými) rukami: keď sa moje ruky
stali aktérmi nejakého procesu a diania. Tam tú súvislosť
vidím. To oko, oko kamery – teda ten vedený pohľad – je
určite rozhodujúci ako finálny výstup. Tento finálny výstup urobí – sprostredkuje moje telo, ktoré bolo predtým
škvrnou alebo priestorom prežívania, existencie – telom
akoby protopolitickým, z ktorého sa stáva telo politické. Pre
mňa bola veľká pomôcka, keď som si prečítala feministické

....
Na jednej strane si vyšla z Bieleho divadla – z toho, čo
si nazvala improvizáciou a skúsenosťou s telom v priestore fyzického divadla a s objektom skla v priestore – a na
druhej strane si vychádzala zo slova, z reči a čítania literatúry, ale povedzme aj z písania listov, zo svojho moskovského denníka, zo zárodkov a skíc poviedok – dokonca akýchsi protoscenárov... Čo sa dialo s týmito tvojimi
zážitkami a skúsenosťami, keď si z „trojdimenzionálneho
priestoru“ prechádzala k písaniu čísel na plátno, k číslopisu „v dvoch dimeziách“, a neskôr k prácam na papieri...?
Nepamätám sa, že by som vtedy o tom uvažovala
v týchto súvislostiach. Myslím, že to bol doslova odklon od
geometrických, univerzálnych a neosobných vecí k obsahom. To tam cítim.
Obsahmi v tomto kontexte myslíš...?
Obsahmi myslím zobrazovanie niečoho... Tie maľované
a dekalkové diptychy – tam som vedome pracovala s hybriditou. Na základe veľmi absurdného pocitu zo života,
v ktorom susedia nekompatibilné veci, začali vznikať aj diptychy z nájdených materiálov (fotografií), ktoré začali dávať
absurdné „spoluvýznamy“. Týmto som sa zaoberala jedno
obdobie. To znamenalo, že moja práca bola naraz o (menej
univerzálnych, ale individuálnejších a osobnejších) obsahoch a nie o tom, že obraz sú – povedzme – dve abstraktné
plochy. To, že tam tie plochy sú, to bolo – povedala by som –
na úrovni nevedomia: vracala sa tá sklárska geometrizácia
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A sprievodkyňu po Moskve, navigátorku aj vyhľadávačku pohybujúceho sa davu v meste...
Presne tak. Chcel vidieť, kde sa premieľajú ľudia, tak sme
chodili po veľkých vakzaloch – nádražiach, do metra a tak.
To, čo robil tu v Bratislave na Obchodnej ulici, robil aj tam
v Moskve. Nevedela som vtedy o Obchodnej. Len som videla,
ako pracuje. A o rok alebo dva neskôr som sa rozhodla, že
budem fotiť ženy na ulici v nedeľu, keď idú na nákupy. Ďuro
mi dodal odvahu, že je to možné – že takto sa dá pracovať. Začala som takto fotiť inšpirovaná ním. Ale koncepcia
zdokumentovať moskovské ženy (Moscow/ Women/Sunday)
vznikla z dôvodu, že roku ’88 som sa zoznámila s Gianninou Longobardi, talianskou intelektuálkou a členkou
feministickej skupiny filozofiek Diotima, ktorá do Moskvy
prišla so svojím manželom ako turistka. Navštívili ma
v ateliéri, strávili sme spolu pár dní. A Giannina mi vysvetlila, že je feministka. To som po prvé v životě viděla a počula
niečo zmysluplné o rode a pohľade zo ženskej perspektívy.
Okrem toho, že sme počuli v televíznych správach, že na
Západe existuje feministické hnutie nejakých, podľa televíznych komentátorov: splašených bláznivých žien, ktoré
akoby politicky protestujú proti kapitalizmu – konkrétne
proti americkým základniam vo Veľkej Británii v Greenham Common, majú tam stany a chcú, aby vojaci odišli,
som dovtedy o feminizme nepočula. Sú to bláznivé ženské,
ktoré nemajú od dobroty čo robiť! Majú všetko: deti, prácu,
jedlo, ale kapitalizmus je taká hrozná neistota – takto to
v televíznom vysielaní podávali –, že už aj ženy zošaleli. To
je anomália. Nepoužili feminizmus ako podporu ľavico-
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vého myslenia, ale ako patologický výron kapitalistického
systému. A my sme s tým vtedy súhlasili. Pozerali sme sa
na televízne správy a hovorili sme: „Áno, tým babám prdí
v bedni, pretože môžu jesť od rána do večera mäso, nemusia
stáť vo frontách, nič nemusia, tak si našli nejaký spôsob, ako
sa budú ,realizovať‘.“ Naraz príde táto talianska feministka
a začne sa so mnou baviť o tom, čo to znamená byť ženou–
umelkyňou, čo je to rod, a ja sa na ňu pozerám a počujem
to po prvý raz... Bol to pre mňa vtedy veľký kultúrny šok.
Bol rok ’88 a perestrojka v Sovietskom zväze spôsobila, že
sme už mohli cestovať. V rokoch ’86 – ’87, po Černobyle, už
začali ľudí púšťať za hranicu na pozvanie.
A ona ma pozvala do Talianska. Za pár mesiacov som
vyrazila na prvú návštevu do Talianska a prišla som do
Verony na schôdzku feministickej skupiny Diotima – to je
k tej tvojej otázke, aké ďalšie stretnutia a okruhy ovplyvnili
môj svet. Sedela tam Luisa Muraro a asi desať talianskych
filozofiek z Milána a Verony. A diskutovali po taliansky. Nerozumela som tomu, ale po tomto stretnutí sme boli niekde
v reštaurácii a tam sa ma už po anglicky vypytovali čo a ako.
A ja som nevedela odpovedať ani na jednu z ich otázok.
Bola to celkom iná diskusia. Hovorila som iba: neviem, neviem, neviem a na konci som im povedala: vidím, že to, čo
mi rozprávate, má nejaké teoretické pozadie – povedzte mi,
čo mám čítať! Inak vám nebudem vedieť na toto odpovedať,
pretože ja sa necítim byť ženou, keď maľujem. Neviem, čo
to je byť ženou, ktorá maľuje. Myslím si, že to je univerzálne. Nevidím to tam a neviem, ako to má vyzerať, keďže ja
maľujem (nie som filozofka) – netuším! „Prečo by to malo
nejako vyzerať?“ Neviem. A to som im nepovedala, že ani
neviem, prečo by som mala byť ženou! Ja! (smejú sa) Ale
dobre. Povedali: „Čo jej dáme?“ Chvíľu špekulovali: „Tak
dobre.“ Na druhý deň mi darovali Adrienne Rich v angličtine. Poéziu. Pretože ja som sa s nimi bavila o poézii. A tak
mi dali poéziu Adrienne Rich, aby som začala.

I. Stravinskij: Osud zhýralca
Réžia: Margo Zālīte
Lotyššská nárrodná opera a balet
Photo: Agnese Zeltiņa
©Latvian National Opera and Ballet

Vybrané z knihy: Rozhovor AD s Monikou Mitášovou
In: A_nna D_aučík_ová: Trans_formácie, SNG 2018, str.
134 – 154
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Margo Zālīte

a ja som ju neeliminovala. Nebola som si jej ani poriadne
vedomá.
A na svet som začala reagovať „dokumentaristickým
spôsobom“. Teraz som si spomenula, čo ešte bolo dôležité!
Asi v roku ’88 – neviem, či si na to spomenie – za mnou
do Moskvy prišiel Ďuro Bartoš. Ďuro bol môj celoživotný
dobrý priateľ. Nikdy som nemala pocit, že by na moju prácu
akýmkoľvek spôsobom vplýval. Proste mám Ďura rada. Ale
keď prišiel do Moskvy, požiadal ma, aby som mu chodila držať tašku s objektívmi, lebo chce fotiť ľudí na ulici.
Dva alebo tri dni sme chodili po Moskve – po všelijakých
nádražiach. Postavil sa tam, kde sa valili ľudia, a ja som
držala tašku a ešte som dávala pozor, aby ho niekto nedrgol
– robila som mu v podstate asistentku.

Margo Zālīte

Margo Zālīte – ukrajinsko-nemecká operná režisérka, ktorej tvorba a život sú v neustálom pohybe medzi krajinami, ako aj umeleckými druhmi. Jej opernú tvorbu charakterizuje interdisciplinárne prelínanie medzi druhmi a odbormi (antropológia, výtvarné umenie,
fyzické divadlo, nové technológie) a nekonvenčný prístup k opernému žánru aj životu. Sama svoje opery nazýva „pohyblivými maľbami“, prostredníctvom ktorých vytvára na javisku akúsi fluidnú rovnováhu medzi realitou a fantáziou.
Lucia Repašská – česko-slovenská režisérka a zakladateľka divadelnej „laboratórnej“ platformy D’epog. Svojou tvorbou neustále

skúma a prekračuje možné hranice hereckých techník a diváckej konformity. D’epog nie je len divadlom, ale laboratóriom neustáleho
hľadania, kladenia si otázok a prekonávania vzniknutých prekážok v rovine fyzickej aj intelektuálnej. Experimentálna tvorba divadla,
ako aj osobnosť režisérky Lucie Repašskej sa vymyká akémukoľvek žánrovému či druhovému zaradeniu.

Margo Zālīte
1. Ako by si definovala svoju tvorbu?
Réžia a produkcia.
2. Ako financuješ svoje projekty?
Často si prácu vypýtam a niekedy navrhnem javiskovú
ideu.
3. Živíš sa tvorbou? Ak nie, čím?
Nie, réžiou si neviem zarobiť. Živí ma airbnb a produkcie.
4. Ako selektuješ čas na tvorbu a čas na prácu?
Neselektujem.

I. Stravinskij: Osud zhýralca
Réžia: Margo Zālīte
Lotyššská nárrodná opera a balet
Photo: Agnese Zeltiņa
©Latvian National Opera and Ballet

5. Disponuješ priestorovým zázemím?
Neviem, čo je to mať vlastný priestor.
6. Cítiš sa naplno zapojená do foriem sociálneho
života? Respektíve nechceš, nepotrebuješ alebo sa to
nedá skĺbiť?
Myslím si, že v performatívnom umení si súčasťou
nejakej society automaticky.
7. Cítiš sa ocenená za svoju umeleckú prácu?
Áno.

()2
2 0 1 9

8. Aké sú hlavné atribúty tvojej tvorby?
Trpezlivosť a úprimnosť.
9. Prečo robíš to, čo robíš?
---

Lucia Repašská
1. Ako by si definovala svoju tvorbu?
Ako kedy, ako kde, ako komu... Najradšej by som ju ale nedefinovala vôbec. Čo povedať? Že
ide o dielo génia paneurópskeho významu? Že som najlepší režisér na svete, ktorý majstrovstvom svojho ducha predbehol dobu? Že tá tvorba je nebezpečná? Fetišistická? Tvrdá? Krutá? Že je ódou na trvalo udržateľnú autodeštrukciu? Núdzou pretavenou v cnosť? Snahou
o legitimizáciu ega? Zúfalým pokusom vryť sa do dejín? Že ide o profesionalitu živoriacu
v amatérskych podmienkach? Alebo skôr amaterizmus umne vydávaný za profesionalitu?
Slová… Drísty… Sčasti póza, sčasti fakt, každopádne v plnej miere autoštylizácia, pod ktorú
sa podpíšem aj vlastnou krvou. Nech tu budem tvrdiť čokoľvek, v kontexte výtlačku umeleckého periodika to vyznie prinajmenšom pofidérne. Kto som ja, aby som (sa) súdila?
2. Ako financuješ svoje projekty?
Z grantov. Nie som však od nich umelecky závislá. Financie nepredstavujú integrálnu
podmienku mojej tvorby. Môže to znieť ako romantizujúci koncept, no nejde o programový
asketizmus, glorifikáciu utrpenia ani hýčkanie si sexy pozície na okraji. V prípade D’epogu
jednoducho nebol inštitút finančnej záštity nikdy faktorom, ktorý by rozhodoval o tom, či
konkrétny tvar vznikne alebo nie.
3. Živíš sa tvorbou? Ak nie, čím?
Čiastočne pôsobím na akadémii vo výskume, okrajovo sa venujem propagácii pre galérie
a občas si odskočím na resetovú brigádu na alpské salaše.
4. Ako selektuješ čas na tvorbu a čas na prácu?
Neselektujem. Priority sú jasné. D’epog first, photoshop second, dlho, dlho nič… a potom
všetky ostatné apendixy reality, ktorých existenciu tolerujem z pragmatických dôvodov.
5. Disponuješ priestorovým zázemím?
Áno. Mojím priestorovým zázemím je šesť ľudí a komp s pripojením na net.
6. Cítiš sa naplno zapojená do foriem sociálneho života? Respektíve nechceš, nepotrebuješ alebo sa to nedá skĺbiť?
Potrebu naplno sa zapájať do foriem sociálneho života nemám. Ich intenzita sa totiž ani zďaleka nevyrovná intenzite asociálneho bytia, ktorú zažívam v kontexte D’epogu. Existovanie
v takom móde je jednak návykové, ale predovšetkým nezvratné. Po skúsenosti s touto formou reality sa už človeku všetko mimo nej javí príliš slabé, plytké, irelevantné a marginálne.
7. Cítiš sa ocenená za svoju umeleckú prácu?
Samozrejme! Práve predsa odpovedám na anketu do Salta! Čo je viac?
8. Aké sú hlavné atribúty tvojej tvorby?
Fanatizmus. Nekompromisnosť. Disciplína. Stratégia „po mojom alebo vôbec“. My Way or
No Way. Traktovanie stagnácie ako regresu, posadnutosť strachom z replikácie, odvaha
riskovať, schopnosť od nikoho nič neočakávať a zásada mať vždy vyššie nároky na seba než
na ostatných.
9. Prečo robíš to, čo robíš?
Lebo to viem, môžem a chcem. Vybrala som si to ako spôsob, ktorým sa dopracovať k vlastnej smrti.
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The work of director Lucia Repašská keeps examining the boundaries of performers and spectators. Rather than trying to provoke the audience, her works
– along the lines of structured reality – constantly define and verify acting
techniques and presence in relation to the audience (Structuring Reality). “In
order to make the spectator-performer relationship equal, conditions for their
dialogue need to be set up. The equality of the participating parties can be
manifested by outlining the other party as a partner. The point is that both parties should finally have equal demands and voluntarily accept not only power,
but also the ensuing responsibility. In the context of production practice, this
means that the audience will be assigned a creative function instead of the
author usurping the claim to the monopoly of generating meaning. This legitimizes the possibility of free artistic creation. ... One of the first assignments
I give to the participants of the workshop led by the D’epog ensemble is to
use a simple sentence to define the fundamental matter of performative art.
However, I too often shake with fury when I hear the same mantra: “Body.”
Body, body, body… always the same high-flown, time-proven and quite safe
flowery phrase… Is that because the spirit of the misinterpreted legacy and
perverted versions of the foundations of theatre anthropology still hovers
above us? Granted, theatre is essentially reliant on the necessity to materialize concepts and turn them into flesh and blood. Theatre cannot exist without
materializing an abstract idea and turning it into matter to demonstrate it in
time and space. Theatre is the art of dirty hands. It is a craft. Paradoxically
though, the essence of performative art is not artefact. Its fundamental matter
is an idea.”
We also asked Lucia Repašská basic questions about the life of an artist and
her possibilities to live and make art in the Czecho-Slovak environment. In an
attempt to present a more comprehensive view on female directors, we also
talked to Latvian-German director Margo Zālīte . Like Repašská, she responded to the same survey questions. As an opera director, Margo Zālīte breaks
the boundaries of the genre. For her, theatre and opera are both a platform
that helps her live through the illusion of art. Art has become a necessary life
value for her.

()2

Anna Daučíková is one of the most extraordinary visual artists of the contemporary European and global art. Her media include painting, drawing,

2 0 1 9

34

nglish
resumé

nglish
resumé

The second issue of Salto offers a look at female artists whose work and life
focus have always followed their own creative and personal path. Even though
they might appear to be overly strong-willed, non-conformist or hard to categorize, they are among the most outstanding personalities of contemporary
art. Diverse work of all of the contacted artists and theorists is an active and
engaged contribution to the cultural discourse on several levels.

photography, conceptual photographic collage, actiona art, installation, performance and video art, all focused on issues of identity and feminism. We
selected a short passage from the monograph Anna Daučíková – Transformations that includes an interview with architect and theorist of architecture
Monika Mitášová, who portrays Daučíková as an artist and feminist. “What
I value even more is to gradually get hold of myself, to grasp my own themes,
as if this was a kind of abstracted recording. It is not that you would talk about
yourself. It is rather talking through yourself. But above all, it is talking outside
of any (previously defined or stabilized) identity. It is all about action, movement, change and becoming. Incidentally – and feminism came in handy for
this, just like everything I learned from post-structuralism and queer theory –
I have become a political subject. I hope that in my work I do not fall into the
trap of an established, previously shaped identity.”
Czech philosopher Alica Koubová whose art research and applied philosophy
allows her to focus on the intersection of philosophy and performance, as well
as performativity, expressivity, (inter)corporality, identity, ethics and methodology. She collaborates with Czech and international universities, academic
institutions and Czech performance artists. In her text titled The Power and
Powerlessness of Art: Reflections on the Relationship between Art, Democracy and Play, she deals with the relationship between democracy and art – political art in particular. She proposes an interesting theory about a cooperation
between a democratic institution run by the government and art that is not established and governed by the state. “In my article, I focus on the relationship
between art and democracy, particularly whether art does or does not have
the power to support democratic thought and political action. ... The second
option is an affirmative support of democracy by art – including various forms
of activization of artists and citizens by means of works of art or performances
in order to engage people in social events, as well as by supporting and cultivating the ability to discuss issues, to handle other opinions, to take a critical
stance, to make decisions, to act. I do not ask whether art and art production
is or should be democratic in its essence, that is, whether we are all essentially artists and thus have the right to understand all artworks, because otherwise all art should be condemned as elitist, non-artistic and unacceptable.1
I am interested in the relationship between democracy and art only so far as
to examine if there is a link between them which mutually enhances their realization. My answer is neither positive, nor negative; it is complex.”
The only male author in this issue is Robo Švarc, who offers a detailed analysis of Heiner Müller's Hamletmachine. In it, the author not only reveals the
text's structure and philosophical meta-layers, but also focuses on Ophelia
who takes over Hamlet's main role: "In the third part, which Müller titled
'Scherzo', Ophelia offers Hamlet her heart -- 'Do you want to eat my heart,
Hamlet?' He, covering his face with his hands, responds: 'I want to become
a woman.' This is a moment when the exhausted, worn-out, done for, tragic
'Hamlet' gives up his masculinity. He negates it and tries to transform into
a woman whom he subsequently lets follow the main line of the text. He
leaves the drama and exits from the scene. Enter Ophelia."

1

Rosalyn Deutsche: “Art and Public Space: Issues of Democracy” (1992) in Karel
Císař (Ed.) The State of Things – Sculptures in the Streets, Dům umění města Brna, Brno,
2011, pp. 145-171
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Fotografie:
až po Čile.

()2


archív redakcie
Kresby: Róbert Švarc

Čoskoro si ich všetkých predstavíme.

Publikovanie alebo akékoľvek
iné rozširovanie obsahu
časopisu SALTO bez písomného
súhlasu vydavateľa je zakázané.

Rozvoj areálu

Objednávky:
kristina.karaskova@gmail.com

Ďalšou novinkou bude premena vnútorného areálu divadla, ktorý tiež rozkvitne a zozelenie. Tento
raz nie metaforicky, ale naozaj. Plány divadla sú naozaj veľkolepé. Aktuálne sa divadlo nachádza
Distribúcia:
NMvďaka
Code, s.r.o., Media print Kapa
v procese tvorby projektu dažďovej záhrady a workoutového ihriska s prvkami parkouru,
ktorému chce skrášliť svoj areál a pritiahnuť k sebe širšiu verejnosť. Výsledkom toho byPredaj:
malo byť
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO
príjemné miesto pre život plné inšpirácie a umenia.

2 0 1 9

Uzávierka čísla: jún 2019

36

ročník XVII

ISBN 978 – 80 – 972585 – 8 – 0

Peter Gregor HRY 2

Básne

Odniesť si oheň
z horiaceho domu

Gregor
Gregor 2 obalka.indd 1

V ringu

A

Thyestes

1. časť

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.
– M. M. –
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