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Textová část  
 

Anotácia 
 
Projekt Still Live je postkonceptuálna séria choreografií, tanečného filmu minimalistických 
pohybových kompozícií. Práca sa dá čítať na rôznych úrovniach: V prvej rovine určenej na 
kontempláciu formálnej estetiky bez nutnosti komentára, ale i obsahovo-špekulatívnej hry 
kontextuálneho naratívu. Tieto obsahy môžu byť vnuknuté na asociačnej rovine u diváka, 
v inom prípade môžu byť podané popisne ako inštrukcie, či kľúč k odhaleniu ich spojitostí. 
Všetky možnosti sa navzájom podporujú. Povrchové,  čo sa postupne odhaľuje za pomoci 
obsahových vlastností jednotlivých fragmentov, reflektovaných do celku, zostáva 
paradoxne povrchové vo svojej téme aj po jeho odhalení. Rovnako tomuto dopomáhajú aj 
technické postupy, akými bola táto séria vytvorená, ktoré počítajú z množstvom 
„vedľajších“ produktov, a možnej interakcii s nimi. Tie, v tomto prípade, ale pre bežného 
diváka nie sú nutnými, a zostávajú neodhalené. Názov Still Live má fungovať ako koncept 
významového novotvaru. Idea je taktiež postavená na význame pojmu simulakrum. 
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Popis 
 
Práca sa skladá zo série šiestich videí. Zobrazujú inscenované statické záznamy rozličných 
pohybových performance prehrávaných v slučke. Vo výslednej forme prezentácie v galérii sa 
bude jednať o šesťkanálovú projekciu bez použitia audio zložky. K jednotlivým projekciám 
bude pridelený stručný textový popis.  
 

Interpretácia 
 
Každá obsahová vlastnosť priradená v bodovej osnove ku konkrétnym videám, pre ktoré je 
príznačnou (v nich výraznejšie artikulovanou), je zároveň i vlastnosťou ostatných videí, čím sa 
navzájom reflektujú a  prepájajú. Vytvárajú, dopomáhajú si v akýsi špekulatívny naratívny 
konsenzus. Akoby úlohou každého z nich bolo byť „didaktickou“ pomôckou alebo kľúčom 
k tomu, aký mentálny prístup treba zvoliť pri záujme o odhalenie ďalších súvislostí medzi 
prítomnými videami. Zároveň sa ale nijak nemusia rušiť. I keď sa znova vo finále bavíme, 
v určitom formálnom zmysle, o celkovo priamočiarej inštalácii, ktorá má jasných spoločných 
menovateľov. Jednotlivé práce v sérii teda môžu fungovať aj ako samostatne oddelené celky. 
 
 
Osnova obsahových vlastností 

 
Videá sa odkazujú k témam, ktoré sa teraz pokúsim postupne vysvetliť v ich súvislostiach 
k ostatným i zároveň v ich samostatnosti v stručne nadväzujúcich bodoch: 
 
 
Video č. 1: Štádium za zrkadlom (pracovný názov) 

 
1. Psychická identifikácia síce závisí na fyzickom tele, ale nie je s ním totožná. Význam 

psychického imaga opísal francúzsky psychológ Lacan a vo vývinovej psychológii sa 

označuje ako „štádium zrkadla“. Schopnosť sebareflexie je prvým a experimentálne 

ľahko dokázateľným zážitkom transcendencie v ľudskom živote, ktorý je podmienený 

ľudskou schopnosťou vytvorenia primárneho obrazu Ja v našom vedomí. Tento 

presah, seba-prekročenie je súčasne aj „vykročením“ na životnú cestu smerom k 

plnosti osoby.   

- Dieťa sa zhruba v šiestom mesiaci svojho života pozerá do zrkadla a rozpozná v 

ňom samé seba. Poteší ho to a pokúša sa koordinovať doteraz nekoordinované 

pohyby tela. To konkrétne predstavuje všeobecný fakt – „identifikáciu s druhou 

bytosťou v najširšom zmysle slova“ (Fulka 2008: 111). Fulka ale tiež upozorňuje, 

že to nie je len etapa (ako by nás mohlo zavádzať slovo štádium), ale „poloha 

psychického života“ (ibidem: 111), ktorej účinky trvajú aj ďalej v živote. Ja (alebo 

jeho zárodok, urbild) sa teda vytvára v jednom určitom momente života, a to na 

základe imaginárneho vzťahu, „identifikáciou s vonkajším tvarom“, ktorá má za 

následok reštrukturovanie jeho psychiky. A v tom je Lacanov zmysel pojmu 
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imaginárno. „Imaginárno odkazuje ku vzťahu medzi subjektom a jeho 

identifikáciami, ktoré ho formujú“. Subjekt si tak uvedomí jednotný tvar svojho 

tela, nachádza svoje Ja mimo seba. (Vo videu nevystupuje dieťa, iba aktérka v roly 

previesť tento príklad banálnym zobrazením, ktorý rovnako ako „zrkadlo“ môže 

fungovať metaforicky.)  

 

2. Pretlmočený príklad experimentu/výskumu „štádia zrkadla“: „Na rozdiel od radostnej 

meconnaissance (mylného rozpoznania), ktoré je jadrom Lacanovej eseje o štádiu 

zrkadla, Wallon popisuje dieťa ktoré vo svojich dvadsiatich mesiacoch chápalo vlastný 

odraz v zrkadle ako objekt lásky a ďalších jedenásť mesiacov po si sním hralo ako 

s dvojníkom/rivalom. Ako ďalší príklad Wallon uvádza osemmesačné dieťa, ktoré sa 

horlivo naťahovalo po svojom zrkadlovom odraze, a bolo nemálo prekvapené, keď sa 

jeho ruka stretla s chladnou plochou namiesto teplej kože. V pätnástich mesiacoch 

života sa rovnaké dieťa „dotýkalo svojho odrazu, olizovalo ho, búšilo doň pästičkami 

a považovalo ho za protivníka.“ Nás ale zaujíma tento príklad (interpelácie): Iné dieťa 

u Wallona zase pri vyslovení svojho mena nereagovalo na volajúci hlas, ale pozrelo sa 

na svoj odraz v zrkadle (Silverman in Pachmanová 2002: 355). 

 

3. Predstavme si prechádzajúce sa indivíduum. Niekde (zvyčajne za ich chrbtom) sa ozve 

interpelácia, „Hej, vy tam!“ Jeden z oných jedincov (v deväťdesiatich percentách 

prípadov je to ten, na koho interpelácia mieri) sa otočí, pretože verí, tuší, vie, že sa 

jedná o neho, a teda uznáva, že ten, na koho interpelácia mieri, je skutočne on. 

Existencia ideológie a interpelácie indivíduí ako subjektov je jednou, a tou istou 

vecou. Interpelácii sme vystavovaní kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok - aj keď 

si myslíme, že sa ocitáme zvonka ideológie, sme v skutočnosti stále v jej vnútri. A čo 

viac, Althusser tvrdí, že subjekty, ktoré sú zo strany ideológie interpelované, sa už z 

definície domnievajú, že sa im podarilo ocitnúť sa mimo ideológiu (ideológia ostatne 

podľa Althussera žiadny vonkajšok nemá).Tento rys ideológie, súvisiaci s funkciou ne-

rozpoznávania, Althusser označuje freudovským termínom zapretia (dénégation). 

Jednoducho povedané, ideológia nikdy neprizná svoju ideologickú povahu, a subjekt 

nie je ničím iným ako výsledkom pôsobenia interpelatívnych síl.  

Aby interpelácia bola skutočne efektívna, subjekt predovšetkým musí uveriť, že je to 

práve on, kto je interpelovaný, a nie niekto iný: „Hej, vy tam!“ –  to je podľa 

Althussera elementárne a modelová interpelatívna výzva, tvoriaca rudimentárny 

základ akéhokoľvek interpelatívneho procesu. „Skúsenosť ukazuje, že interpelácia 

prakticky nikdy neminie svojho človeka: či už ide o slovnú výzvu alebo o zahvízdanie, 

(v našom prípade je to mávanie) interpelovaný vždy spozná, že ten, kto je 

interpelovaný, je skutočne on [...]“ (Fulka 2002: 32). 
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     V mojom videu interpelovaný subjekt uveril, že to bol práve on, kto bol interpelovaný a to 

je v našom prípade ten, ktorý sa spoznal na druhej strane zrkadla. A je to práve ten, ktorý 

prešiel zrodom k subjektu a to aj podľa úvahy toho, čo stál pôvodne pred zrkadlom, 

a nevedel usúdiť kto bol ten, na koho bola interpelácia smerovaná. Uznal že interpelovaný je 

ten druhý ktorého vidí v odraze, keďže nedokázal spracovať, že je to v skutočnosti jeho odraz 

a predal odkaz jemu o kom si myslel, že je niekto druhý (strih/druhá strana). Tento odkaz 

prebral ako interpeláciu k nemu, ktorého reakciu pozorujeme už v tomto momente z jeho 

stanoviska/strany v novej situácii (tento popis samozrejme balansuje na vlnách ideológie 

irónie). Na tomto príklade vieme zistiť, že interpelácia zasiahla subjekt v momente jeho 

zrodu na opačnej strane zrkadla/vykonštruovanom svete za (podobnosť a rozdielnosť slov 

symbolického významu reality a rádu reálna sa tu dostáva do akéhosi ironického paradoxu 

identického stavu...?). 

     Fakt že sa jedná technicky o videoloop, podporuje tézu, že sa jedná o pokračujúci 
naratívny proces v čase, statického diela: nová slučka, nový subjekt, prítomnosť a nová 
realita. A je to práve táto hra jednej postavy na nekonečno, čo video zastupuje 
v samostatnosti čisto banálne kontemplatívnej roviny. Tento konštrukt spojení kolonizuje 
video č. 2 .  

 
 
 

Video č. 2 (zatiaľ bez názvu) 

 
     Medzi videom č. 1 a videom č. 2 badať akési esenciálne formálne spojenie v neviditeľnej 
geometrickej línie a vzájomnej interakcii subjektov (pokiaľ konštrukt nových a nových 
alternatívnych realít je nezmyslom, v takom prípade súhlasí aj počet zúčastnených postáv...). 
Interpelácia od subjektu k subjektu, činnosť za činnosť, loptičku za loptičku, opakovanie 
situácie, kopírovanie pohybu, synchronicita.  
     Tenisové alebo pingpongové loptičky sa často objavujú ako didaktické pomôcky pri 
vysvetľovaní neviditeľných fyzikálnych zákonov. Ako napríklad pri odraze svetla od reflexnej 
plochy zrkadla, či Einsteinovej teórie relativity. Tieto príklady spomínam zámerne s videom č. 
2, pretože sú tak isto súčasťou jeho stavebných prvkov. Na základe nich priamo komunikuje, 
a posúva do spoločného konsenzu s videom č. 1. Dopad svetla a jeho časovej latencie pri 
odraze späť/časová latencia pri pokusoch o zjednotený rytmus hry (ktorý môže pripomínať 
hudobné kompozície fázového posunu rytmu od Steva Reicha). Zároveň sa tieto objekty stali 
„populárnym“ nástrojom (ako súčasť orchestrov) niekoľkých diel súčasnej vážnej hudby, ako 
niečo, čo ponúka silnejší kontemplatívny, či „šokujúcejší“ zážitok s kompozície pri živom 
sledovaní, apelujúci často, aj v tých lepších prípadoch, na afekt diváka.  

(Pozn. Vo svojej hudobnej tvorbe tiež často využívam veľký počet „originálnych“ 
materiálov, a akustických zvukových textúr, takže mi tento spôsob nie je ničím cudzím. I keď 
v mojom prípade tu pravdepodobne nemožno hovoriť o rovnakom spôsobe voľby, ako 
u archetypálne romantizujúcom postavení uznaných skladateľov, ktorých „súčasná“ potreba 
„prekvapiť“ je asi tak kreatívna, ako nekonečné vetné, zbytočne komplikované, súvetia, ktoré 
používam ja, pre vysvetlenie mojich mentálnych pochodov. Tak isto ako tieto vyššie 
spomenuté príklady fyziky nerobia s mojej práce nutne sciart... Ale! je nutné povedať, že 
u videa č. 2 bola zámerným „vedľajším“ produktom aj vznik hudobnej kompozície, patriacej 
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k inej sérii mojej rytmickej tvorby, ktorej sa táto práca zámerne vyhýba. [V tejto sérii sa 
objavujú aj tie pingpongové...])  

 
 
 

 
Video č. 3 (Obsesívno-kontemplatívna porucha) 

 
     Zámer tohto videa nie je len pretlmočiť význam miesta, na ktorom sa odohráva, ktoré ho 
akosi  "asociačne“ spojuje s loptovou hrou videa č. 2 (i geometrickým rozdelením), ale 
zároveň ilustruje aj spôsob akú úlohu v tomto prípade zohráva pohľad (uhol kamery/výrez) 
na danú situáciu.  

- Problém zrkadlového obrazu ako prahu či medzníku Lacan objasňuje na príklade 

optického experimentu. Pri tomto pokuse stojí kvetinový stolík s vázou proti 

guľovitému zrkadlu. Na spodnej časti stolíku je hore nohami zavesená kytica. Keď 

divák zaujme vzhľadom k stolíku i k zrkadlu určitú pozíciu, skutočný obraz kvetín 

(teda ten, ktorý sa môže odrážať v plochom zrkadle) sa premieta do vázy, takže to 

vypadá, akoby kytica bola v nej. Lacan vo svojom výklade tohto experimentu 

vzájomné vzťahy vázy a kvetín obracia tak, aby tým, čo na ploche stolu vytvorí 

prelud (alebo lepšie obal a ne-obsah) neboli kvetiny ale obraz vázy. Lacan 

s experimentom pracuje na teoretickej rovine a imaginárnu vázu chápe ako obraz 

tela, ktorý je aj cez svoju fiktívnosť účinným nástrojom k nastoleniu rádu 

a ovládania (Silverman in Pachmanová 2002: 349).  

     Obraz v mojom videu síce neilustruje kvetinu a vázu, ale pracuje so samotným uhlom 
pohľadu k dosiahnutiu splynutia vizuálnych prvkov k sebe, aby vyplnili medzeru 
k dokonalému tvaru línií. Video sa rovnako odohráva v slučke, ktorá okrem spomínaných 
zámerov podporuje jeho samostatný význam na rovine kontemplácie. Samotná 
kontemplácia je doplnená o ironický podtext, ktorý sa venuje obsesívno-kompulzívnej 
poruche. 
 

- Jacques Lacan (1901-1981) rozpracoval psychoanalytickú teóriu Pohľadu -  slúži 
jednak k referovaniu o procese pozerania, ktoré vytvára sieť vzťahov, a jednak k 
referovaniu o špecifickej inštancii pozerania. Podľa Lacana prostredníctvom 
pohľadu usilujeme dať štruktúru a stabilitu naším ilúziám a naším fantáziám o 
sebe samých. Len skrze umenie a jeho jazyk (t. j. skrze reprezentáciu) si subjekt 
môže uvedomiť svoju túžbu po stratenom objekte. Divák je tak túžiacim 
subjektom otvoreným na upútaniu zaujatiu, ktorým pôsobí umelecké dielo. Lacan 
argumentuje provokatívne, že funkcií umeleckého diela, zvlášť maliarstva, ktoré 
uplatňuje lineárnu perspektívu, je pohľad "chytiť do pasce", pretože obraz 
(falošne) uvádza diváka do pozície oka. 

 
 
 

 

 



   10 
 

Video č. 4 (Kontemplácia ku kontemplácii – pracovný názov)  

 
Samotný pohyb reprezentujúci zamyslenie sa, pozorovanie, vnútorné pochody prejavované 
skrz telesnosť, pocit transcendencie – kontemplácie, z tohto videa robí akúsi banálnu reakciu 
vedúcu k rovnako banálnemu prekladu prítomnosti seba samotného medzi ostatnými 
videami. Jeho kvalitatívna prítomnosť je sama o sebe rozporuplná... (Kompetencia v hlbší 
význam iný ako povrchový neznie až tak pateticky, ak uvážime že na pridruženej stene 
galérie, kde sa odohráva niečo esenciálne príbuzné ). 
  
 
 
Videá č. 5 (pracovný názov Maľba), č. 6 (pracovný názov DJ) 

 
     V prvom rade je nutné upozorniť na do očí bijúcu vizuálnu informáciu, ktorá v tomto 
momente kompletné dielo ponúka, a to je zmnoženie identity. Identita na základe pohybu 
subjektu/subjektov sa v tejto práci stáva niečím, čo by sa dalo čítať v rôznych variáciách 
výkladu tohto diela. Jedným z výrazných a hlavných motívov na ktoré narážam, sa dá 
„rozkľúčovať“ už na pozorovanom výbere zobrazovaných disciplín o prítomnosti určitého 
spoločenského spektáklu. Môžeme tu sledovať akúsi mystickú jednotu spoločenských, 
ideologických činností alebo situáciou s nimi spojenou. Tieto disciplíny výrazne formujú 
identifikačné vzory a životný štýl prítomných jednotlivcov v prostredí v ktorom sa 
nachádzajú, v neposlednom rade aj na základe určitých komponovaných archetypov gest. So 
subjektívneho pohľadu sú to činnosti spojené s možným intelektuálnym afektom odrazeným 
na telesnej skúsenosti, vzhľadom na ideológie do ktorých nám je ponúkané ich zasadiť. 
Množenie identít spôsobom zobrazenia viacerých postáv synchronizovanej, či participatívnej 
činnosti je vo výsledku, okrem iného, aj vizuálna pomôcka ktorá podporí túto tézu. Pri videu 
č. 6 môžeme pozorovať prítomnosť videoprojekcie premietanej skrz subjekty. Táto 
jednoduchá projekcia pomáha vytvoriť akýsi štvorec ohraničujúci priestor pozornosti diváka. 
Zároveň nám uhol kamery, simulujúci pozíciu diváka, nedovoľuje vidieť s čím subjekty 
skutočne na stole pred sebou manipulujú.  
     Pri videu č. 5 zase dosky na stojanoch a uhol kamery dovoľujú vidieť len určitú časť 
vykonávanej disciplíny. Tieto činnosti nespracovávam v prvom rade kriticky, ale so záujmom 
pre ich existenciu. Preberám ich introvertný význam s pohľadu interpreta a extrovertný 
alebo exhibicionistický spôsob performativity vychádzajúceho často z nevedomia, pričom 
zámerne neprekračujem hranicu, za ktorou by sa stali karikatúrou, i keď spôsob akým som 
k ich vytváraniu technicky pristúpil s nich robí štandardizovanú praktickú činnosť 
s možnosťou ich zopakovania podľa scenára pre kohokoľvek iného. Tento samotný akt 
reprodukovateľnosti diela konzumentom popíšem neskôr v texte. Prostredia, v ktorých sa 
tieto situácie pred objektívom odohrávajú, ktoré ich „doštylizovávajú“, spôsoby akými sú pre 
diváka snímané, sú vyberané zámerne významovo, aby dokreslili predstavu o vnútornom 
svete toho, koho si za tým divák automaticky dosadí. Práve pre prítomný vizuálny prvok 
znásobenia identity si môže divák napr. dovoliť oprostiť sa od konkrétnych tvári subjektov 
a myslieť na to, čo reprezentujú. I keď záleží na individuálnom divákovi, ako k tomu pristúpi. 
Práca s kamerou a kompozíciou, zvoleným svetlom a v neposlednej rade i kostýmami, má 
dopomáhať uveriť príslušnosť k nejakej skupine priradzovanej na vykonávanú činnosť  aj 
v pre neoddeliteľný, neskrývaný fakt, že sa jedná o hereckú akciu (pohľad aký je za pomoci 
kamery divákovi ponúkaný je priamo tematizovaný v popise k videu č. 3). 
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     Určite sa nedá ignorovať skutočnosť, že tieto disciplíny v situáciách nie sú vybrané na 
základe hodnotenia talentu ani kvality výkonu spoločenstva, ktoré sa týchto činností 
zúčastňujú, pretože nevnímame žiadny produkt ich konania (Aspoň nie taký aký by sme 
očakávali od týchto disciplín). Sledujeme produkt samotný, a to činnosť skomponovanú 
z vedľajších stavebných prvkov pohybu v archetypálnych až surových detailoch, ktoré sú v 
jasnej percepcii ikonické, aby boli automaticky priradené práve k idealizovanej performance. 
Ponúkajú vizuálny vnem skrz ich esenciálnu štylizovanosť, spoločného menovateľa pohybu 
k zaradeniu do žánru súčasného fyzického divadla, na akejsi meditatívnej báze priamo 
určenej ku divákovej kontemplácii na úrovni formálnej estetiky. V prípade zvoleného média 
videa môžeme hovoriť v žáner tanečného filmu. 

 
 
 

Konceptualizovaný pohyb  
 
     Pohyb samotný v týchto videách sa dá taktiež chápať ako určitý prvok non-verbálneho 
vysvetľovania ako konceptuálny zámer. O vysvetľovaní pohybom ako takom by sa dalo 
hovoriť, že je prítomným prvkom vo všeobecnosti. Stručný príklad: niekto  – vieme z vonka 
posúdiť o čo sa jedná na základe skúsenosti pozorovania jeho fyzického prejavu.(iný príklad? 
– niekto sa rýchlo strhne – niečo ho vystrašilo) Každý pohyb, či podmienený reflex je vo 
svojej podstate kópiou na základe empirickej skúsenosti. Čo sa týka abstraktného prejavu v 
neverbálnom fyzickom divadle, určeného ku kontemplácii nad fyzikalitou tela, ktorý má 
dopomáhať sprevádzať diváka príbehom za svoju epickosť, je paradoxne ideálnym žánrom 
ako médium konceptu mojej práce. Táto skutočnosť podporuje možnosť sledovať tieto práce 
na rovnakej povrchovej úrovni ako pri takýchto žánrových predstaveniach. Tak isto ako aj 
nutnosť poznania zámerov či pozadia, obsahu či pôvodnej predlohy, autorky či autora 
pomocou dodatočného popisu k ich pochopeniu (v lepších prípadoch stačí poznať názov, v 
horších a častejších prípadoch ani tieto informácie nepomôžu). 
 
 
 

Still Live  
 
     Vo svojej práci sa snažím riešiť každý prítomný aspekt, obsah i formálnu vlastnosť 
odovzdávanej percepcie. Samotný fakt, že všetky prezentované videá sú po technickej 
stránke loop, prispieva k problematike spôsobu ich prezentácie v galérii. Niekedy sa jedná 
o blokové premietanie v určité časy, v iných prípadoch divák vstupuje do deja. Trpezlivý 
návštevník si niekedy počká kým video skončí zo zatvorenými očami a upchatými ušami aby 
mohol sledovať príbeh od začiatku, i keď nie vždy sa môže jednať o zámer autora/ky... 
Variant by sa dalo napísať mnoho. V mojej práci sa ale prakticky dej na základe významu 
narácie jednotlivých monotónnych videí nemení, i keď sa jedná o pohyblivý obraz. Koniec 
koncov Tableau vivant nie je v choreografii cudzím pojmom. Idea je zakomponovaná 
v celkovom čase i krátkom momente. Teda je možné ju odhaliť aj pri krátkodobom 
pozorovaní.  Zároveň ide o pokus vytvorenia naivnej ilúzie paradoxne stále pokračujúceho 
procesu (a to i bez prítomnosti diváka.. .).Taktiež sa dá rozprávať ako o naratívnej pomôcke a 
ideovej spojitosti videí medzi sebou navzájom. Napriek tomu tento lineárny čas umožňuje 
lepší zážitok kontemplácie formálne čistého estetického pôžitku pohybových kompozícií. Je 
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nutné spomenúť aj zámer, ktorý je v pláne mojej budúcej tvorby. A to vytvorenie 24 
hodinových performancií, týchto a nových fragmentov, ktoré by boli zároveň streamované 
a následne opakované aby návštevník stránky mohol kedykoľvek „kontrolovať“ nikam 
nepokračujúci progres – by tomu určite pomohol. Rozdiel medzi aktuálne prezentovanými 
prácami a plánovanými bude napr. možnosť sledovať zmeny počasia, a striedanie sa 
viacerých participujúcich po „šichtách“... Tento scenár je momentálne v produkčnom 
procese u videa č. 5. Ďalší dôvod prečo tento projekt nesie názov Still Live.  

 
 

Spôsob práce 
 

Čo v mojej práci nie je vidieť je práve konkrétny spôsob špeciálne vytvorených scenárov, na 
základe ktorých boli tieto choreografie interpretované. Spôsoby akými vyobrazujem tieto 
komponenty za pomoci interpretujúcich, teda podporujú výťažok výskumu a pozorovaní 
spôsobu reči tela na testovacích subjektoch, pretlmočených na jednoduchú jazykovú (i 
vizuálnu) úroveň inštrukcií k možnosti ich opakovania bez dodatočného, externého 
korigovania v čase interpretácie zo strany autora. Tento zvolený spôsob prácu okamžite 
hádže do nových významov v momente jeho odhalenia pre hodnotiaceho diváka a necháva 
ho zabudnúť na prvotný význam predloženej formy, a smeruje ho ku kritickému pohľadu na 
spôsob samotný. Čím sa môže začať postupný proces odhaľovania nie len inštrukcií 
samotných, ale aj ostatných vedľajších produktov o obsahov tejto práce.  
     Postup pre vytvorenie choreografií predstavuje mimo iné aj akýsi autorov osobný postoj, 
reakciu k už spomínanému žánru súčasného fyzického divadla, a jemu príbuzných 
umeleckých disciplín pre jeho abstraktnú vyprázdnenosť. Odkazujúc sa na osobné skúsenosti 
s mierov autenticity expresie, transcendencie, ktorú nemožno určiť externým pozorovaním 
absolútne ani kvantitatívne. Tento stav bol pre moju prácu jedným z určujúcich stavebných 
prvkov.   
 

 

Scenár/inštruktáž 
 

Funkciu scenára je možné pripodobniť k akejsi manufaktúre pohybu k re-interpretácii 
totožného výkonu, ktorý je v mojej práci zobrazovaný. Pohyb, ktorý v týchto videách 
môžeme sledovať totižto nie je naučený, očividne ani improvizovaný,  ale vykonávaný podľa 
presných inštrukcií, ktoré sú každému zúčastnenému subjektu predávané oddelene, 
v rovnakom čase (inštrukcie je možné podávať i posunutých časoch, napr. pre vytvorenie 
pohybového kánonu). Inštrukcie sú fixné a nie je ich možné modulovať počas prebiehajúceho 
výkonu – počíta sa s produktom, ktorého funkcia umožní ďalšiu reprodukciu rovnakej 
interprétácie. Zároveň nie sú obmedzované na počet zúčastnených. K ich interpretácii pred 
kamerou som zámerne oslovil viacero osôb k participácii aby okrem iného podporili vizuálnu 
funkciu týchto scenárov. 
     Spôsob plnenia inštrukcií má vo výsledku efekt synchronizovanej choreografie nezávisle 
na susednom subjekte a je praktickým vo svojej plniteľnosti pre detailnosť podávania 
informácii k akcii. Zároveň je aj striktne obmedzujúci v pohybe pre celkovo rovnaký výsledný 
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efekt. V inštrukciách je zanechaný minimálny priestor na prejavenie individuálnych výchyliek 
v pohybe pre performujúcich, aby z výkonu v množnom čísle mohli pre externého 
pozorujúceho vyskočiť detaily pre intenzívnejší zážitok s kontemplácie, ktorú zároveň 
podprahovo vyvolávajú (najlepšie vidieť u videa č. 5). Tento postup má dopredu počítať 
z množstvom vedľajších produktov, ktorých účelom je možnosť vytvoriť reprodukcie 
prezentovaných pohybových performance, a to aj s rovnakou mierov autenticity pre 
externého pozorovateľa. Samozrejme plní účel lepšie, ak tento spôsob zostáva 
neodhaleným...  
     Fakt že zúčastnené subjekty pred objektívom sa v skutočnom živote pohybujú na poli 
fyzického divadla a herectva, nič nemení na tom, že by akt nedokázal 
interpretovať/zopakovať aj subjekt, ktorý sa na poli tohto žánru vôbec nepohybuje, a jeho 
výkon by sa dal preniesť aj pred skúsené publikum. Čo sa v prípade, ktorý môžeme vidieť na 
videu č. 6 naozaj aj stalo. Dôkazom k tomuto tvrdeniu môže byť to, že tieto štylizované 
záznamy sú vykonané pred kamerou na prvý pokus, bez prípravy. V prípade videa č. 6 ktoré 
odkazuje k DJ komunite sa ako performance skutočne udiala v hudobnom klube oznámenom 
ako after party (still live DJs) po vystúpení kapely, kedy diváci reálne netušili, že sú prítomný 
takto špecifickej performance. Inštrukcie mohli počuť iba ich interpreti v sluchadlách 
na predom pripravenom priestore spolu s didaktickými pomôckami (odpojená klávesnica – 
slúži k lepšej orientácii na konkrétne body k pohybu, pitný režim), ktoré nebolo možné z uhlu 
divákov vidieť. Pri performance sa nepoužila žiadna technológia, s ktorou by performujúci 
manipulovali okrem spomínaných slúchadiel. Návštevníci klubu tak boli svedkami 
pohybového divadelného predstavenia bez hudobného podkladu ako „simulácie“ skutočných 
DJ v skutočnom hudobnom klube. Doplnenú o dopredu vytvorenú minimalistickú projekciu 
prepojenú s onou audio inštruktážou, ktorá dopĺňala pohyb subjektov postupujúcich podľa 
nich (performance falošných DJ /skutočného divadla/ prekvapivo zožala úspech a u veľkej 
časti publika bolo po predstavení poznať, že si ani nevšimli neprítomnosť hudby...).  
 
 
 
Vedľajšie plánované produkty práce (stručne) 
 

 Návod k spoločenskej športovej hre, zároveň hudobná partitúra pre 1 až 4 počet 

hráčov (pravidlá sa menia pri zmene počtu participujích) - ako inštrukcia patriaca 

k videu č. 2  

 Audio záznam hudobnej kompozície (video č. 2) 

 Geometrická mapa pohybu ako inštrukcia patriaca k videu č. 3  

 Inštrukcia patriaca k videu č. 4: Videoanimácia určená k premietaniu v životnej 

a nadživotnej veľkosti. Subjekt vyzvaný k interakcii na základe audio predhovoru 

vie, kam sa postaviť, a čomu venovať pozornosť. Funkčné aj bez varianty audia, 

môže byť samostatne vystavené ako vizuálne dielo. (vo verzii pre 4 osoby sa 

v určitej geometrii podobá na video č. 5. 

 Audio nahrávka inštrukcií patriaca k videu č.5  a 6. 

 Vytvorenie dočasnej site-specific skulptúry a happeningu. (videoč. 5) 

 Živá performance v hudobnom klube podľa audioinštrukcí použitých pre video č. 

6. (+ dokumentujúci záznam) 
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     Na základe týchto inštrukcií by sa dala vytvoriť druhá verzia výstavy, na ktorej by bolo 
možné odprezentovať všetky jednotlivé časti (produkty určené k interakcii) v živom 
prevedení naraz za dostatočného množstva participantov. Tieto reprodukcie je samozrejme 
tiež možné uskutočniť aj v pohodlí domova. 
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Poznámky 
 
Pozn.č.1: Tieto produkty nebudú súčasťou diplomovej inštalácie. 
Pozn.č.2: Participujúca herecká zložka tohto projektu je súčasťou kolektívu s ktorým 
dlhodobo spolupracujem.  
Pozn.č.3: Pre finálnu výstavu diplomantov bude moja práca niesť nový názov a to „Pýcha 
a predsudok“. Still Live zostane ako podtitul. Tento názov je zvolený špeciálne len pre túto 
udalosť. Pýcha a predsudok sa neodkazuje ku knižnej predlohe romantickej literatúry 18. 
storočia... Funguje ako intertextuálna ironická konotácia (v pozitívnom zmysle) významu 
verejnej formy prezentácie i k ukončeniu magisterského štúdia. Rovnako ako podľa 
rozdelenia vetných členov... Ale hlavne jej zmyslu spolu s obsahu mojej práce ako 
pridaná/ubratá hodnota.  
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