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C E L Y 

 

Sólová performancia vychádza z početných písomných a ústnych komentárov, 

rozhovorov a predovšetkým súkromných denníkových záznamov francúzskej 

výtvarníčky Louise Bourgeois.  

 

„Existenciu bolesti nemožno poprieť. Viem, že nemôžem urobiť nič, aby som bolesť 

odstránila alebo potlačila. Nemôžem zariadiť, aby zmizla, zostane tu navždy.“  

(Louise Bourgeois, O celách, 1991) 

 

scénický koncept, réžia, performer: Sláva Daubnerová 

V texte sú použité fragmenty z denníkov a zápiskov Louise Bourgeois 

výtvarný koncept: S. Daubnerová / E. Kudláč 

dramaturgia: Eduard Kudláč 

technická spolupráca: Viliam Daubner  

produkcia: P.A.T. platforma pre súčasné divadlo  

premiéra: 16. september 2006, A4 nultý priestor Bratislava 

 

Ocenenia: Zvláštna cena poroty za scénický koncept a réžiu na festivale Nová 

dráma / New Drama festival 2007  

 

Vybrané festivaly:  

Globo	  Teatro	  Festival	  2014,	  Reggio	  di	  Calabria,	  Taliansko 

Performing Arts Market in Seoul 2012, Južná Kórea 

Medzinárodný divadelný festival Malá Inventura 2010, Praha, Česká republika 

IETM Spring Plenary Meeting 2009, Bratislava, Slovenská republika 

Galerija Spomeniškovarstvenega centra Ljubljana 2009, Slovinsko 

Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée - Biennale Puglia 

2008, Taliansko  

Festival Mitteleuropäisches Theaterkarussell 2007, Viedeň, Rakúsko 

Nová drama / New drama festival 2007, Bratislava, Slovenská republika 

Femfest – feministički festival Zagreb 2007, Chorvátsko  

 



Sólová performancia Cely je inšpirovaná rovnomennou sériou inštalácií 

výtvarníčky Louise Bourgeois (narodenej 1911 v Paríži), jednej z 

najpozoruhodnejších osobností výtvarného umenia 20.storočia. Cely Louise 

Bourgeois vznikali koncom osemdesiatych rokov a boli inštalované ako séria šiestich 

buniek oddelených a spojených zoskupením dvier a okien. Ide o veľké miestnosti so 

skutočnými väzenskými stenami z nájdených oceľových prípadne sklenených dvier a 

okien a obsahujúce telesné fragmenty, kusy nábytku, zrkadlá, rôzne intímne predmety 

dennej potreby predstavujúce pamiatkové dokumenty. Pripomínajú väzenie s 

nemožnosťou úniku ale tiež bunku v biologickom zmysle. V Celách sa L.B. zaoberá 

konštruovaním spomienok, ktoré sú východiskom jej činnosti. Dáva im fyzickú 

podobu a znovu prežitie zážitkov je spôsob akým sa L.B. vyrovnáva s traumami, je to 

akt odškodnenia samej seba. Inšpiračným zdrojom sa stalo rozsiahle dielo Louise 

Bourgeois, ktorá svoje práce, sprevádzala početnými písomnými a ústnymi 

komentármi (písomno-kreslené poznámky, listy, články, recenzie, obrazové básne, 

rozhovory, prednáškové zošity) a denníky (písané, kreslené a hovorené/ 

zaznamenávané na zvukový pás). Napriek tomu nie je predstavenie CELY 

autobiografickým dielom, ale vykonštruovaným príbehom modelu ženy, ktorá v sebe 

dešifruje vlastné podoby bolesti, tráum a dôsledkov v minulosti. „ Cely predstavujú 

rôzne druhy bolesti: fyzickú, emocionálnu a psychickú, mentálnu a intelektuálnu.“ 

(L.B.). Kľúčovým pre koncept sa stalo chápanie cely ako izolovanej sféry, v ktorej sa 

odohrávajú intímne deje. Pracovnou metódou sa stal princíp montáže a 

dekonštrukčno- rekonštrukčného prístupu ( cielená analýza, rekonštrukcia traumy na 

primárne situácie a znovuvyskladnenie traumaticých zážitkov/situácií v absorbovanej 

podobe ). Tento princíp tak analyzuje a pomenúváva dávno vytesnené traumy a 

bolesti, rozkladá ich na riešiteľné fragmenty a znovuskladá do podoby, v ktorej je 

trauma poznaná a teda prekonaná.  

Cela je priestor poskytujúci samotu. Na jednej strane samotu vynútenú a na 

druhej strane vytúženú. Cela je ohraničený priestor, je vynúteným väzením alebo 

dobrovoľným únikom.  
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