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Osnova:  

 

1. Předpoklady nehrané performativity – počátky performance v divadelních 

reformách a v tradičním japonském divadle 

  

• Od slova ke gestu („postdramatické divadlo“) 

• Od psychologie k fenomenologii 

• Japonská scéničnost prizmatem fenomenologie 

• Středověké divadlo nó a kabuki 

• Prostor ma  

• Kořeny „hereckého“ tréninku (u orientálních divadel) 

• Podoby současného experimentálního divadla: Butó 

• Butó v porevolučním Československu 

 

2. Eugenio Barba, Jerzy Grotowski – na přechodu od divadla k performanci 

 

• Eugenio Barba a herecký trénink 

• Grotowského „chudé“, holé, „svaté“ divadla 

• Prolnutí jeviště-hlediště jako předobraz happeningu 

• Herecké tréningy divadla-laboratoř: formování procesu spontánních reakcí 

• „Konec divadla“ (postdivadelní experimenty) 

• Fyzický tréning Tadeše Suzukiho  

• Viliam Dočolomanský: Farma v jeskyni 

• Lucia Repašská, D´EPOG: Na hranici žánrů divadla a performance 

 

3. Obrození tance: „krása ladnosti a živost pohybu“ 

 

• Labanova reforma a teorie gesta   

• Lecoqovo hledání neutrálního postoje – inspirace pro fyzické tréninky 

• Appia: Tanečníkovo duchovní tělo 

• Performativní obrat v současném tanci  

• Předpoklady současného tance: Pina Bausch, Isadora Duncan 

• Fyzická cvičení tance: Eurytmie, Feldenkraisova metoda 
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• Minimalismus v tanci 

 

4. Performance art  

 

• Richard Schechner a jeho fyzické tréningy  

• Principy performance: 

• Black Market  

• Zygmunt Piotrowski a škola pozornosti 

• Magické pohyby Carlose Castanedy  

• Od performera k aktivizaci diváka   
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Úvod:  

 

Ve své doktorandské práci se zabývám zkoumáním odlišných přístupů divadla, tance a 

performance art k výrazovým prostředkům lidského těla a pojímání časo-prostoru živé akce. 

Ve svém výzkumu tak vycházím z mého zájmu zjistit, „co je za slovem“, za jeho interpretací, 

významem. Jak se lze svobodněji „konat“, něco předvést.“ 

Zajímaly mě jevištní formy, které „opustily“ klasické divadlo a rozešly se do různých 

performativních (pod)žánrů. Zajímalo mě, kam vlastně dospěl historický vývoj 

performativity.   

 

 S přihlédnutím k oboru performativních studií vycházím z předpokladu, že oblast umění 

nazývaná jako „performing arts“ prodělala v průběhu 20. století řadu reforem, díky kterým je 

dnes prakticky nemožné stanovit jasné hranice mezi divadlem, tancem a performance art. 

Performance se jako společensko-vědní termín používá ve společenských vědách od 50. let 20. 

století. Kromě pole umění a divadelní vědy se s ním setkáváme také v oborech lingvistiky, 

antropologie, sociologie, nebo například psychologie. Etymologicky je slovo odvozeno od 

starofrancouzského „parfournir“, což znamená „dokončit“, „dosáhnout“, „dovršit“. 

Prostřednictvím užívání termínu ve vědeckém prostředí se jeho význam znatelně rozšířil, k nám 

se potom dostal přes angličtinu, kde termín „to perform“ znamená (něco) vykonat. 

 

Pojmu performance tak rozumím v obecném slova smyslu jako konání (výkonu, představení a 

přednesu) a pojem performera vnímám zrovna tak v širokém interpretačním rámci 

jako výkonného umělce, který se účastní uměleckého představení před publikem. Nesnažím se 

tak nalézt to, co jednotlivé performativní disciplíny vzájemně odlišovalo, ale naopak se 

soustředím na jejich společného jmenovatele. Opomíjím přitom vztah performance 

k výtvarnému umění a soustředím se na její spojitost s oblastí divadelních reforem, pohybového 

divadla, tance a dalších forem umění, které obecně označujeme jako „performing arts“.   

 

V tomto navazuji na zakladatele performance studies, Richarda Schechnera. I on se ve svém 

výzkumu performativních praktik snažil „dospět k tomu, co je univerzální a společné pro 

všechny druhy performance. Za tohoto společného jmenovatele, který vytváří pojítko mezi 

žánry performativního umění, jsem si vytyčila tzv. „bod nula“.   
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Hypotéza práce:  

 

Hypotéza mé práce tak vychází z přesvědčení, že tento bod nula je společný všem disciplínám 

performativního umění. Pro pochopení jejich společné podstaty je tak stěžejní popsat, jak 

s tímto bodem nula pracují. Jsem zároveň přesvědčena o tom a v rámci této doktorské práce se 

pokusím prokázat, že prostřednictvím bodu nula se performativní umění napojuje na své mimo-

umělecké vlivy a začleňují je do svého repertoáru.     Tento bod nula – tzv. dantian se totiž 

neobjevuje jen napříč různými hereckými tréningy a koncepty performativního umění, ale je 

vlastní také duchovním a fyzickým naukám. Bod nula tak vnímám jako klíčový nástroj pro 

vnímání souvislosti mezi tělesnou praxí fyzických tréningů, fyzioterapeutických nauk a kulturní 

pamětí přenášenou nikoliv prostřednictvím slovního záznamu ale pomocí těla, jeho tělesnosti a 

gestického výrazu.  

 

Základním rozhráním prostřednictvím kterého jsem se k jednotlivým disciplínám 

performativního umění vztahovala, byla hypotéza Těla s orgány. V reakci na Deleuze a 

Guattariho bezorgánového těla, kterým jsem se zabývala v diplomové práci a chápu ho jako 

koncept abstraktnosti ve smyslu „stávání se někým jiným“, jsem k tělu pro změnu přistoupila 

jako k plně vyhovujícímu, řekněme dokonce jedinému nástroji, který máme, a který máme 

schopnost za pomocí vědomí – vtělené mysli (embodied mind) plně ovládnout. Dokonce jsme 

vzali v potaz rozšířené vědomí související s východními duchovními naukami, jejichž 

základem je meditace. Výzkum v této doktorandské práci tak probíhal po linii od bodu nula, 

který je totožný s uvědomováním si svého těla prostřednictvím meditací přes analýzu různých 

typů duchovních a tělesných nauk (Steinerova eurytmie, Feldenkreizova metoda, Castanedovy 

Magické pohyby) až po fázi jití do těla a vyjádření se tělem v rámci divadelních a tanečních 

představení a performancí. Skrze tuto orientaci na reflexi těla (pohyb, tělesnost, gesta) jako 

základního rozhrání pro vnímání a akci jsem se rozhodla, že součástí mého výzkumu bude také 

přímá zkušenost. Vedle studia odborné literatury jsem tak svoji pozornost zaměřila také fyzický 

(terénní) průzkum dané problematiky. Byl rozdělen na dvě vzájemně provázané části. První se 

zaměřila na sledování představení (z hlediska estetiky a konceptu emancipovaného diváka) a 

druhá se koncentrovala na fyzickou zkušenost prostřednictvím aktivní účasti na fyzických 

tréninzích, meditacích a performativních workshopech. 
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Výchozí teze výzkumu:  

 

1. Performativní disciplíny reformovaného divadla, tance, pohybového divadla a performance 

art mají společný základ ve svém přístupu k tělesnosti, gestu a časoprostorové dimenzi živé 

akce. V návaznosti na teorie Richarda Schechnera je možné tento základ nazvat jako bod 

nula. Schechner bod nula popisuje ve své knize Performancía: teorie praktiky rituály, když 

hovoří o existenci a umístění ENS „dantianu“. Bod „nula“, oblast trávící soustavy mezi 

pupkem a stydkou pánevní kostí, je centrem, zdrojem připravenosti, rovnováhy a přijímaní. 

Místem, jež má být potvrzujícím základním prvkem, principem čínské medicíny, meditace, 

bojových umění a kde jsou soustředěné vnitřní energie a odkud vychází konání a meditace. 

Kromě nultého bodu (základního) „pocitu v břiše“ Schechner vycházel z premisy, podle 

které všechny tvary performance (tanec, divadlo, para divadlo, rituál, umělecká 

performance) využívají různé pojmy, ale používají podobné postupy – scénický akt anebo 

vystoupení. 

 

2. Bod nula a jeho ekvivalentní termíny je možné analyzovat za prvé prostřednictvím 

zkoumání vývoje evropského divadla. První a druhou divadelní reformu je tak možné 

„číst“ jako cestu od scénáře a textu k tělesnosti a nehrané performativitě. Jejich 

prostřednictvím dochází ke znovu-objevení rituálu a tělesné praxe jako nositele akce a 

významu. Za druhé se s bodem nula setkáváme v rámci tradičního japonského divadla a to 

prostřednictvím jeho filosofického principu ma a také díky jeho schopnosti zůstat ve spojení 

s původními rituály. Za třetí je bod nula zkoumán také prostřednictvím antropologického 

divadla a to zejména jeho představitele Eugenia Barby. Barba pracuje s ekvivalentem bodu 

nula, s tzv. biosem – který představuje duchovní a fyziognomický topos subjektu, který je 

nadřazen racionálnímu myšlení, a který je stejný v rámci všech kulturních interpretací. 

Tento bios/bod nula je možné pochopit prostřednictvím obnoveného chování, kterým 

navazuje na zapomenuté kulturní tradice a rituály. Za čtvrté se bod nula nachází v oblasti 

tance. Vztahuje se k němu prostřednictvím konceptů tělesnosti a pohybu s přihlédnutím 

k teorii gesta Rudolpha von Labana, duchovního těla Adolpha Appii, neviditelné masky a 

neutrálního postoje těla Jacquese Lecoqa a základů výrazového tance Emila Jaquese 

Dalcroze. V rámci performance art lze s bodem nula pracovat zejména ve vztahu 

k principům pozornosti a orientace performance art na přítomnost daného okamžiku. Bod 

nula odkazuje k řeči těla, kterou lze chápat nejenom prostřednictvím teoretických a 

historických koncepcí teorie ale také prostřednictvím přímé fyzické zkušenosti. V tom je 
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pro jeho zkoumání nutné zaměřit se na oblast duchovních a tělesných nauk uplatňovaných 

nejen v umělecké oblasti performance ale také v mimoumělecké.   

 

 

Cíle: 

 

1. Posoudit jak jednotlivé performativní disciplíny reformovaného divadla, tance a 

performance art pracují s bodem nula a jaké ekvivalenty k němu používají.  

 

2. Ozřejmit prostřednictvím teorie a praxe performativního umění „co je za slovem“, za 

jeho interpretací, významem. Jak se lze svobodněji „konat“, něco předvést.“ 

 

3. Popsat současnou situaci, popsat co se stalo s jevištními formami 

které „opustily“ klasické divadlo a rozešly se do různých performativních (pod)žánrů. 

Pokusit se zmapovat, do jaké fáze dospěl historický vývoj performativity.   

 

4. Ve vztahu k bodu nula pospat fyzické tréningy, které se uplatňují v rámci 

performativních disciplín i v rámci fyzioterapeutické praxe (feldenkreizova metoda, 

eurytmie, magické pohyby a další).  

 

5. Informace o bodu nula a fyzických tréninzích aplikovat v rámci praktického výstupu 

dizertační práce. 

 

6. Poukázat na to, že prostřednictvím práce s tělem se dostáváme nejenom k pochopení 

jeho fyziognomických zákonitostí, ale že tělo samo o sobě, jeho pohyb a výrazový 

potenciál ve způsobu gest je kulturně kódovaným konstruktem. 

 

7. Uspořádat sympozium bod nula, v rámci kterého se setkají výkonní umělci z různých 

disciplín performativního umění. Cílem sympozia bude přimět je, aby vykročily za 

hranice těchto svých disciplín a reagovaly v kolektivní performanci jeden na druhého i 

aktuální podněty, které budou v rámci této performance vznikat.   

 

 

 



 

8 
 

Metoda: 

 

Metodu této doktorské práce bych definovala jako transkulturní s přihlédnutím k postupům 

divadelní antropologie a performativních studií. Její transkulturnost se projevuje ve způsobu, 

kterým dochází ke kombinaci uměleckých sfér s mimouměleckými. Vedle analýzy fyzických 

tréningů, přístupu performerů nebo například režisérů a choreografů si všímám možného zdroje 

bodu nula v rámci východních duchovních nauk, ve fyzioterapii, u magických pohybů Carlose 

Castanedy a v mnoha dalších mimo-uměleckých sférách, které – inspirovaná Schechnerem a 

performativními studii – považuji za zdroj performativního chování. S divadelní antropologií 

sdílím její přístup z hlediska jejího hledání univerzálních a sociokulturních vzorců lidského 

chování napříč kulturami v rozličných částech světa a napříč divadelními formami. Podobně 

jako divadelní antropologie se svém výzkumu vztahuji i na fyziologickou úroveň, na zkoumání 

(ne)každodenních tělesných technik. 

 

Metoda výzkumu tímto odkazuje na transkulturní přístup, který v odkazu na Grotowského 

zastával Eugenio Barba v rámci svého antropologického divadla. Čerpal z tradice primitivních 

divadel Afriky, či z tradičních divadel Asie. Uvědomoval si, že tradice performance se odvíjí 

od rituálu sahajícího až k paleolitické kultuře, ve které neexistovalo psané slovo. Společný 

základ performativních žánrů se tak vyvíjel na transkulturní linii činů/konání, nikoli na způsobu 

myšlení (řeči/slova). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Praktická část disertační práce: 

 

Praktický projekt – dvoudenní symposium zaměřené na výzkum hraničních forem umění 

performativního charakteru uskutečněný v průmyslových prostorách kulturního centra a galerie 

Industra byl setkáním (ne)divadelních umělců, performerů, experimentálních umělců, 

tanečníků butó, baletu, contemporary dance, klaunů (nového cirku) a mimů (pantomima). 

Přizván byl též mistr asijských bojových umění. První den sympozia umělci tematicky 

improvizovali pod mým vedením (se soustředěním na vlastní energetické centrum dantian). 

Nejprve každý sám za sebe v rámci svého zaměření, poté proběhla konfrontace/střetnutí nebo 

spolupráce, opět v rámci vlastních dovedností / žánrové vymezenosti. Druhou částí byla cca 

hodinová kolektivní performance pro veřejnost. Sympozium Bod nula se přiblížilo 

k otevřenému uměleckému setkání, protože překročilo společenské regulativní konvence a 

pravidla režírovaného představení. Stala se z něj událost, v jehož rámci důležitou roli 

sehrálo napojení na „energie“.  
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Závěr: 

 

Prostřednictvím dizertační práce zkoumám společný základ performativních disciplín. 

Vycházím přitom přitom z hypotézy o nultém bodu – tzv. dantianu, který se nachází v pánevní 

oblasti lidského těla a je ztotožňován s centrem stability, rovnováhy a životní energie. Nultý 

bod tak představuje základní pojítko s naším tělem, s jeho energií, gesty, pohybem, výrazovými 

schopnostmi. Pokud s ním umíme správně pracovat, dokážeme konat nejenom ve smyslu 

hereckého, tanečního nebo umělecky performerského činu, ale i v rámci vlastního 

každodenního života. Bod nula nás tak spojuje s celým vesmírem psychosomatických 

souvztažností našeho těla a ducha. Pojem nultý bod jsem převzala od Richarda Schechnera a 

snažím se nalézt jeho ekvivalenty v rámci dalších konceptů z dějin divadla, tance, pohybového 

divadla, performance art, ale také v rámci mimo-uměleckých oblastí fyzioterapeutických nauk. 

Tato dizertační práce může splnit své poslání, pokud bude schopna poukázat na souvislosti mezi 

psychosomatickou praxí fyzických tréningů a jejich kulturními východisky nejenom v dějinách 

divadla, tance, performance art ale také v rituálu a rozličných kulturních tradicích.   
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Anotace:  

 

S přihlédnutím k oboru performativních studií vycházím z předpokladu, že oblast umění 

nazývaná jako „performing arts“ prodělala v průběhu 20. století řadu reforem, díky kterým je 

dnes prakticky nemožné stanovit jasné hranice mezi divadlem, tancem a performance art. 

Zabývám se proto jejich společným základem, který nazývám bodem nula a který mi umožňuje 

zkoumat výrazové prostředky lidského těla a časo-prostorovou dimenzi živé akce. Bod nula je 

lokalizován v pánevní oblasti těla a představuje centrum stability, rovnováhy a životní energie. 

V práci se pak zaměřuji na analýzu fyzických tréningů, které s tímto bodem v rámci divadla, 

tance a performance art pracují. Základním výstupem této práce je potom analýza těla a 

tělesnosti jako kulturně kódovaného konstruktu a popis praktické části dizertace zaměřený na 

realizaci sympozia bod nula. 

 

 

Abstract:  

 

While taking into account the field of study of performing arts, I assume that the category called 

„performing arts“ underwent many reforms in the 20th century, making it almost impossible to 

set clear boundaries between theatre, dance and performance art. Therefore I deal with their 

common ground that I call the zero point and that allows me to explore means of expression of 

human body and also time – space dimension of live action. The zero point is located in the 

pelvic region of the body and it is the center of stability, balance and life enegry. In my 

dissertation I focus on the analysis of physical trainings that work with the zero point in theater, 

dance and performance arts. Primary output of this work is then analysis of physicality as 

culturally encoded construct and the practical part of disseration is focused on the realisation of 

the point zero symposium. 
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