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scénické dílo dvojice autorů andreje ka-
linky a Milana kozánka, členů slovenského 
uměleckého uskupení Med a prach / honEy 
anD Dust, je inspirováno badatelským  
a osobním odkazem opata gregora johanna 
Mendela, zakladatele oboru genetiky a obje-
vitele základních zákonů dědičnosti. outside 
the box 01 je úvodním projektem z autory 
plánované série performativních děl věnu-
jících se pomezí vědeckého a uměleckého 
poznávání světa. namísto biografického 
pohledu dílo nabízí setkání s výjimečným 
odkazem vědeckého myšlení neomezeného 
dobovými předpoklady.

libreto, hudba, výtvarný koncept, performer: 
andrej kalinka

Dramaturgie:  
Milan kozánek

fotografie:  
karol jarek

režie: 
andrej kalinka a Milan kozánek

karol jarEk

karol jarek se narodil v polsku v roce 1982. 
vystudoval filozofii na vratislavské univer-
zitě. již dvanáct let pracuje jako fotograf 
na volné noze a je to šest let, co se usadil  
v aténách. jako fotograf spolupracoval mimo 
jiné s následujícími organizacemi a soubory: 
instytut grotowskiego, zar theatre, Bernat/ 
fff, studio Matejka, teatr pieśń kozła, 
jubilo project, Moon fool, teatr andra, 
horos theatre Company, Elephas tilien-
sis, Med a prach / honEy anD Dust ad. 
jeho práce byly vystaveny v neue neue 
galerie (documenta14, kassel), Muzeu 
současného umění ve vratislavi, artBrut 
gallery, instytut grotowskiego a v teatr 
pieśń kozła. pět let pracoval jako fotograf 
pro experimentální scénu národního divadla  
v aténách. v současné době pracuje na foto-
grafických projektech v řecku.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

koMplEMEntárnE uMEniE

základným princípom takejto tvorby je 
dôsledné chápanie všetkých zúčastnených 
umeleckých žánrov, foriem a médii (divadlo, 
tanec, hudba, výtvarné umenie) ako auto- 
nómnych a rovnocenných partnerov. pred 
vznikom diela a aj v jeho priebehu je otvorená 
možnosť, či pôjde o predstavenie, výstavu 
alebo napríklad koncert. výsledné diela sa 
napokon medzi týmito hranicami pohybujú 
a tiež často z jednej témy vzniká niekoľko 
samostatných výstupov (predstavenie, 
výstava etc.). performeri počas tvorivého 
procesu prechádzajú rôznymi polohami, 
funkciami, skúsenosťami, od herca cez in-
terpreta hudby, tanečníka, výtvarníka, avšak 
nie vo formálnej remeselnej rovine, ale ako 
spôsob hľadania a objavovania podstaty 
jednotlivého média v každom individuálne. 
Cez túto skúsenosť sa ďalej dostávajú  
k prirodzenému komplexnému vyjadreniu. 
v predstavení to potom funguje ako živý ja-
zyk, v ktorom sú jednotlivé „vety“ zostavané 
zo „slov“, z ktorých prvé môže byť vypove-
dané cez hudbu, nasleduje gesto alebo slovo, 
potom znovu hudba alebo obraz, objekt atď. 

výsledne dostávame anatomicky 
ucelený organizmus, ktorý nie je fúziou nie-
koľkých jazykov, ale jazykom originálnym. 
veľmi dôležitou súčasťou tvorivého procesu 
približovania v komplementárnom umení je 
zapodievať sa pri konkrétnom performerovi 
tou zložkou, ktorá pre neho doposiaľ nebola 
aktivovaná vôbec alebo iba čiastočne, t.j. 
napr. ak je performer pôvodne z hudobného 
prostredia, pohyb alebo práca s textom menia 
jeho spôsob prístupu k pôvodnej profesii. 
Doslova takáto fyzická skúsenosť má vplyv 
na jeho elementárne motorické zručnosti, 
prehodnotenie doterajšieho vnímania ume-
nia a napokon utváranie si nového pohľadu  
a jazyka. to je spojené s osobnými, rodin-
nými, psychologickými, podvedomými okol-
nosťami, ktoré je nevyhnutné aplikovať pri 
umeleckom aj osobnostnom vývoji každého 
zúčastneného performera. táto skúsenosť 
sa následne, vedome či nevedome, stáva 
dôležitou súčasťou diela.

ohlas, nebudeme vidieť praktické výsled-
ky, hmatateľný úžitok, nedostaneme žiadne 
ocenenia alebo ani slovné uspokojenie či 
upokojenie od najbližších alebo naopak, ak 
bude naša práca v našej dobe spoločen-
sky a hmotne ohodnocovaná, chválená, 
oceňovaná a tak podobne. ako toto všet-
ko, jedno či druhé, zmení náš prístup, našu 
myseľ, naše ruky, naše rozhodnutia? ale 
vplyvov a okolností je veľmi veľa, mať čistú 
a pevnú myseľ a byť si istý svojimi krok-
mi, myslím, že takýto pocit môže mať iba 
svätec už odľahčený od všetkých zmys-
lov alebo potom až blázon, myslím, že 
cítiaci a stále vnímavý človek sa nemôže  
v takomto pocite udržiavať konštantne. 
určite stojí človek stále a hlavne sám so 
sebou, sám pred sebou, vplyv a okolnosti 
môžu byť akékoľvek, stále sa dostane  
k sebe, ale tie vplyvy niečo urobia s tým, ako 
sa na seba pozerá, takže vlastne už celkom 
len sám so sebou nestojí a vedieť povedať, 
kto som a čo sú vplyvy, to naša myseľ asi 
úplne spoľahlivo nedokáže.

hľadanie skutočnej motivácie, teda 
nemyslím iba nevyhnutnosti živobytia, ale 
hľadanie a oživovanie dôvodov zvlášť pre 
také činnosti akými sú umenie, veda ale-
bo spiritualita. racionálne zdôvodnenia 
majú vždy protivníka, každý argument sa 
dá vyvrátiť. znamená to teda, že motiváciu 
treba hľadať inde ako v rozume? kde? Emó-
cie dokážu byť veľmi divoké a premenlivé  
a chemické reakcie v mozgu nás dokážu 
rýchlo preniesť a dostať z pocitu radosti do 
hlbokej depresie. takže zostáva duchovná 
rovina? z môjho pohľadu je najdôležite-
jšia, no súčasne je najmenej prenosná  
a zdeliteľná niekomu inému. to by nemusel 
byť problém, ak by človek žil iba sám so 
sebou a jeho práca nemala žiadnu súvislosť 
so spoločnosťou, v ktorej žije. lenže sme 
hmotní a naša práca sa vyjadruje hmotou  
a teda aj samotné motivácie si vyžadujú ne-
jakú formu argumentu, ktorý je z hmotného 
sveta. prirodzene, asi pôjde o kombináciu 
všetkého spomenutého. je to však ako 
dýchať desiatimi orgánmi naraz a neustále 
si každý nádych uvedomovať a rozhodovať 

záhrada, ak o nej nikto nevie? Existovala 
Dna, ak ju nikto tisíce rokov nevidel? Čo je 
fotka, čo nám ukazuje, čo na nej my vidíme? 
zamrznutý okamih môže umožniť všimnúť 
si a uvedomiť to, čo by sme inak nevideli  
a súčasne je z určitého pohľadu skreslením, 
teda napríklad daného človeka určite vníma-
me inak naživo, osobne a inak na fotografii. 
podstatné je tiež spomenúť, že fotky sa ob-
javia v rôznych podobách. hlavným bude 
slide projektor. jeho zvuk a rytmus znovu 
potvrdzujú priestor medzi hmotou a myšlien-
kou, s ktorým samotná fotka narába. tiež 
budeme pracovať s tlačenými fotkami, ktoré 
si budú môcť diváci zobrať do rúk, pozrieť 
v knihe. aj samotný vznik fotografií bude 
prebiehať v rôznych formách. analógový 
film, polaroid (teda instantný fotoaparát  
s okamžitou fotkou) a digitálny fotoaparát. 
napokon by som chcel zmieniť, že moje 
rozhodnutie pre fotku je podmienené 
okrem iného aj tým, že som s ňou nikdy 
intenzívne nepracoval a keďže tu nebude 
nejakým sprievodným prvkom, ale hlavným 
scénografickým, výtvarný princípom, som 
nútený svoju myseľ viesť novým smerom. 
pán sudek, obzvlášť by ma pochopiteľne 
zaujímal váš názor v tejto veci.

videá z mobilov – na mobilných 
telefónoch nahrávané a z nich aj púšťané 
videá, vybrané detaily prírody, pohyb 
konárov, pohľad do mikroskopu, listovanie 
v knihe. je to niečo ako denník vnútorne 
prepájajúci rozhovory, hudbu, texty z gra-
mofónu, knihu.  

rozpracovaná socha z hliny – in-
tenzívna práca, ktorá musí stále počítať  
s premenou a neistotou materiálu, ale aj ne-
istotou svojho zmyslu a cieľa. socha je hliny 
(živej, neuschnutej) a teda sa o ňu treba stále 
starať, pri každej preprave sa určite niečo 
poškodí, práca na nej tak nikdy nekončí.  

nahrávka hlasu púšťaná z gra-
mofónovej platne – prečo gramofón? opäť 
je tu viac dôvodov. ide o archaickú formu, 
ktorá však prekvapivo znovu ožila. no práve 
to je na tom zaujímavé, určitá potreba po 
kontakte s hmotou, ktorá sa stále viac 
presúva do virtuálneho priestoru, ale zre-

a približne v polovici predstavenia bude 
vytvorená pauza na drobný oddych, napi-
tie sa vody a na to, aby si každý mohol 
knihu prečítať alebo aspoň prelistovať. Mali 
by v nej byť rôzne texty, pán Mendel, váš 
životopis, o.i. aj s mojou interpretáciou 
dôvodov, prečo váš výskum nebol vo vašej 
dobe prijatý, dva vaše texty, pán reynek, 
štyri úvody zo štyroch prác od pána Mende-
la, Darwina, keplera a koperníka, niekoľko 
fotiek a kresieb. prečo kniha? je to iný vnem. 
znovu ide o to, ako spojiť vopred oddelené 
vnímanie, kedy od rôznych zložiek čakáme 
splnenie si vopred stanovených funkcií. 
Dôvodom je aj podanie určitých informácií  
a ich bezprostredné spojenie si s tým, čo vidím  
a počujem v priebehu diela, čo znovu vytvára 
iný kontext. 

ja ako sprievodca, autor, prekladateľ 
– rozhodol som sa viac pracovať na spá-
janí ciest, procesov a foriem. Minimalizovať 
naše predpoklady o autorovi, interpretovi, 
percipientovi a diele samotnom. jednou  
z ciest je moja osobná prítomnosť, som au-
torom aj interpretom, vytváram imagináciu 
aj dokumentárne ozrejmujem, nechávam 
zaznieť čistú skladbu aj ukazujem technické 
prostriedky, staviam abstrakciu a dokument 
vedľa seba, emocionalitu a pauzu s vodou 
a čítaním knihy, všetko ako jednotný celok, 
akokoľvek zdanlivo paradoxné sa môžu niek-
toré princípy zdať. 

to sú teda stručné opisy prostried-
kov. Chcel by som poznamenať, že nič  
z toho nebolo vyvinuté ako výsledok teórie 
či striktne racionálneho prístupu. išlo a ide  
o tvorbu a teda kombináciu intuície, inšpirá-
cie, vedomostí, štúdia, skúseností, skúšania, 
hľadania a postupného vývoja. veľakrát až 
dodatočne uvažujem, prečo ma to tiahlo  
k zvoleniu toho či oného prostriedku. no  
a napokon až prax, skúšanie, fyzická reali- 
zácia ukáže, čo z toho je životaschopné. za- 
ujíma ma, či by to mohlo byť pre vás niečím 
prínosné. zaujímalo by ma, či sa vám môj 
prístup a spôsob uvažovania javí nepodstat-
ný v kontexte toho, s čím ste sa vy stretli 
alebo tam možno vidíte niečo, čo považujete 
za hodné ďalšej práce.  

grafický design:  
jozef ondrík (Deep throat studio),  
květoslav Bartoš (florian karsten studio) 

technická spolupráce:  
jonáš garaj, jozef Esto fertaľ, vojtěch 
sláma

speciální poděkování:  
jozef tancer, vladimír zvara, ondřej 
Dostál, lucie vychodilová, Blanka křížová, 
filip Cenek, Monika kováčová  

koprodukce:  
c/lap, Mana s.r.o. 

hlavní partner: 
fond na podporu umenia

partneři: 
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, 
filozofická fakulta univerzity komenského 
v Bratislave

MED a praCh/honEy anD Dust 

umelecké zoskupenie pohybujúce sa na 
hraniciach umeleckých foriem a žánrov. pod 
jeho strechou sa tvoria diela na pomedzí 
divadelných predstavení, koncertov či inšta- 
lácií. táto tvorba je prezentovaná rovnako 
v divadlách, ako v galériách alebo na kon-
certných pódiách. základným východiskom 
je komplementárne umenie, umelecký jazyk 
vychádzajúci zo symbiózy vyjadrovacích 
prostriedkov. performeri sú rovnako hu-
dobníkmi, výtvarníkmi, hercami, tanečníkmi. 
Cieľom je hľadať nové spôsoby umeleckého 
vyjadrovania formou živého pohybu medzi 
rozmanitými umeleckými komunitami  
a prostriedkami. Dôležitou súčasťou tvorby 
zoskupenia Med a prach / honEy anD Dust 
je presah nielen v rámci umeleckých pros-
triedkov, ale v rámci jednotlivých diel aj 
skúmanie vzájomných súvislostí umenia, 
biológie, psychológie, filozofie, histórie, 
fyziky, genetiky etc. komplementarita sa 
teda v tejto tvorbe uskutočňuje rovnako  
v rovine formy aj obsahu.

honeyanddust.art

sa, ktorý orgán je práve dôležitý. v prie-
behu výskumu alebo po rokoch pri tvorbe 
nových a nových diel, prídu otázky motivácie 
a zmyslu a prídu s veľkou razanciou. Či už 
sme mohli zažiť dobovú odozvu na našu 
prácu alebo nie. je to stále tá istá otázka, 
ktorú má každý človek, teda otázka motivá-
cie a zmyslu života na konci ktorého je smrť. 
zaujímavé je, že čím viac o tomto uvažujem, 
tým viac sa mi zdá, že jedinou odpoveďou 
je viera, ktorá sa nedá nikomu zdôvodniť  
a ukázať, ale o to prekvapivejšie sa mi javí 
ako ten najhmotnejší a najsilnejší stavebný 
materiál. nie v zmysle Boha medzier alebo 
zúfalého úteku od nemožnosti racionalizácie, 
prekvapivo naopak, ako najlogickejšia voľba. 
uvedomujem si, že použitie slova logika, je 
v tejto súvislosti veľmi nedôsledné. 

pokúsim sa teraz pristúpiť k zvo-
leným prostriedkom, čiže k forme. rozhodol 
som sa pracovať s nasledovným - fotografie, 
videá z mobilov, rozpracovaná socha z hliny, 
nahrávka hlasu púšťaná z gramofónovej 
platne, veľký bubon, violoncello, kniha a ja 
ako sprievodca, autor, prekladateľ... teraz 
ku každej zložke zvlášť. 

fotografie – na myseľ mi prichádza 
termín zamrznutá evolúcia, teda teória jaro-
slava flégra. Možno ani nie kvôli analógii 
so samotnou teóriou (i keď i tam vidím 
spojitosti), ako hlavne pre názov samotný. 
fotografia je pre mňa zaujímavým médiom 
medzi realitou, subjektívnou interpretáciou 
každého z nás a imagináciou. v podstate 
neviem, čo bolo a je snahou, podstatou 
tohto vynálezu. zachytenie reality? to je 
síce nemožné, ale povedzme. Čo je rozdiel 
oproti maľbe? fotka danú vec či situáciu 
pomenúva presnejšie? je to tak? no ak ide 
o zachytenie reality, prečo sa fotka používa 
ešte dnes? film je predsa ľahko dostupný 
dnes už aj na telefóne, je ešte presnejší, 
vidíme pohyby, mimiku, počujeme. je sna-
hou fotky zaznamenať videné v čo najveris-
tickejšej forme, no súčasne stále to má byť 
iba znak, ktorý chce vedome nechať priestor 
percipientovi? Dá sa odfotiť niečo, čo nevi- 
díme alebo čo neexistuje? Existuje iba to, 
čo sme videli alebo počuli? Existuje moja 

jme sa nedá úplne vypudiť. práve archaická  
a a súčasne moderná podoba tohto média 
majú blízko k témam aj obdobiam dobe, 19. 
storočie, 21. storočie, genetika. Ešte jedna 
vec ma na platni zaujíma. vidíte pred sebou 
celý čas, hmotu, udalosti, minulosť aj budúc-
nosť a môžete v tom skákať. princíp platne 
je v niečom veľmi podobný téme genetiky. 
k samotnému obsahu nahrávok, teda  
k nahratému hlasu. toto je veľmi dôležitá 
línia, možno najdôležitejšia. Budú to texty 
v nemčine, ide o akýsi denníkový záznam 
človeka ležiaceho na poli, ktorý zvažuje, či 
má vstať. všíma si mnohé veci, ale tiež si 
uvedomuje, že všade je sám, ako keby to, 
čo vidí a vníma on, nikto iný nevidel. ukáže 
zlaté srdce, ale nikoho to nezaujíma. opa-
kuje, že by mal vybudovať knižnicu alebo 
záhradu a stále sa pýta, či je ráno, možno 
si chce byť istý, že má na rozhodnutie či 
vstať alebo nie, ešte čas. niekedy sa zdá, že  
z poľa odišiel, ale napokon si vždy uvedomí, 
že tam stále leží a vyzerá to tak, že nič sa 
zatiaľ neodohralo, že všetko čaká na jeho 
rozhodutie. uvedomuje si, že ak vstane, 
nebude to ľahké, naopak, bude to ťažšie, 
ako keby zostal ležať a nerobil nič. napriek 
tomu o tom stále uvažuje. neleží sa mu zle, 
len mu trochu fúka na srdce. 

veľký koncertný bubon a violon- 
cello – nechcem byť skladateľom všetké- 
ho. som komplementárny umelec a moja 
tvorba nie je definovaná tradičnými funk-
ciami. Bubon je základ. rytmus je základ. 
všade, vždy, vo všetkom. no veľký kon-
certný bubon je súčasne už špecifikom, 
ktoré vyplynulo z tisícročí trvajúceho vývoja 
hudby. ale nie je to veľký bubon zo sady, 
aká sa použáva napríklad v jazze alebo 
rocku. je nástroja z orchestra, ktorý sa 
však ako sólový požíva zriedkavo. Dá sa 
v ňom vidieť brilanciu, fascináciu a schop-
nosť vykladať príbeh a najdetailnejšie 
okolnosti života. toto je hrach. Cello je 
nástroj spájajúci mäkkosť a surovosť. je to 
plnohodnotný solitér schopný viesť dialóg.

kniha – princípom je, že každý 
divák dostane drobnú knihu, ktorú nazý-
vam sekundárne alebo paralelné libreto  

vedzte, že každé vaše slovo alebo gesto 
budú pre mňa vzácne. 

s úctou a vďakou
andrej kalinka

*Tento list autor napísal po niekoľkých me-
siacoch práce na librete, hudbe, výtvarných 
zložkách, po štúdiu, rozhovoroch, stretnu- 
tiach, ešte pred začiatkom samotných 
skúšok. Po dokončení skúšobného procesu 
ho už neaktualizoval a tak v niektorých čas-
tich listu, týkajúcich sa predovšetkým opisu 
formy, je možné badať vývoj, zmeny a rozdie-
ly oproti dokončenému dielu, čím vznikol do-
kumentárny záznam vývoja tvorivého proce-
su. Je adresovaný konkrétnym ľuďom, avšak 
nikdy nemal byť zverejnený. Autor list písal 
pre seba, aby si po vytvorení libreta usporia- 
dal myšlienky pre ďalšiu fázu tvorby.

honey and dust:  
outside the box
1. premiéra 16. 7. 2020
2. premiéra 17. 7. 2020
    Sklepní scéna Centra experimentálního divadla

anDrEj kalinka

začínal v roku 1993 ako hudobník v un-
dergroundových a jazzových skupinách. 
postupne prešiel k štúdiu klasickej hudby 
- dirigovanie a kompozícia. od roku 1996 
začal spolupracovať s rôznymi divadelnými 
a hudobnými telesami, najprv ako skladateľ, 
neskôr aj ako libretista a napokon ako 
režisér. Mal možnosť prejsť širokým spek-
trom divadelných, hudobných a tanečných 
žánrov – činohra, bábkové divadlo, súčasný 
tanec, ľudový tanec, divadlo a hudba, opera, 
spolupráce s galériami, hudobnými tele-
sami, umeleckými školami ako pedagóg 
atď. spolupracoval s viac ako tridsať ume-
leckými telesami a podieľal sa na vzniku 
vyše sedemdesiat diel.

od roku 2006 začal hľadať a vytvá- 
rať svoj vlastný umelecký jazyk a v roku 
2011 spolu s ivanom Martinkom, jurajom 
poliakom a Michalom Mikulášom založili 
umeleckú skupinu Med a prach / honEy 
anD Dust. ako libretista, skladateľ, výtvar-
ník, performer a režisér dnes tvorí diela, pri 
ktorých vyhľadáva stále nových performerov 
z rozličných krajín. ich špecifické skúsenosti, 
aspekty pováh a kultúrnych kontextov, ich 
herecké, hudobné alebo pohybové techniky 
považuje za základnú súčasť svojho ume-
leckého jazyka, ktorý je možné označiť ako 
komplementárne umenie. komplementárne 
umenie je umelecký jazyk a nová pracovná 
metóda, ktorú andrej rozvíja spolu s Mila- 
nom kozánkom. na otázku, aké je jeho 
povolanie, zvykne odpovedať – „Myslím, 
že najpravdivejšie je povedať, že som so-
chár. pochopiteľne nehovorím o remesle, 
ale podstate.“

jeho tvorba bola uvedená v rozlič- 
ných krajinách – thajsko, rusko, poľsko, 
Chorvátsko, Maďarsko, nemecko etc., kde 
získal aj viacero ocenení (Dosky – hlavná 
slovenská divadelná cena, festivaly nová 
dráma, pif, harMony WorlD puppEt 
Carnival a iné).

Dopis MEnDElovi

vážený pán Mendel, vážená pani de Bruyc-
kere, vážený pán reynek, vážená pani  
Šimotová, vážená pani McClintock, vážený 
pán sudek! 

s ostychom, pokorou a bázňou 
dovoľujem si vám napísať tento list. nech-
cem vás hneď úvodom obťažovať svojimi 
pochybnosťami a výčitkami sebe samému, 
ako si môžem dovoliť uberať vám z vášho 
času a dokonca žiadať o názor, myšlienku či 
dokonca radu. som si istý, že vy sami tieto 
pochybnosti a otázky poznáte, veľakrát ste 
sa museli s nimi vysporiadať a tak verím, že 
mi rozumiete a so zhovievavosťou pristúpite 
aj k môjmu list. Možno nie každý z vás si 
ho bude môcť prečítať. to neviem posúdiť, 
keďže netuším, ako veci po smrti fungujú. 
Môžem iba veriť, že fungujú dobre.  

ste ľudia, ktorých tvorba a uva-
žovanie sú mi tak nesmierne blízke, ako 
keby rozdiel medzi vami a mnou nebol, ako 
keby vychádzali zo mňa. preto vám píšem 
a prosím o radu. ako prísť na pravdivú 
odpoveď je otázne. v tomto liste by som 
chcel ponúknuť moje rozpracované dielo, 
kde môžete aspoň čiastočne odčítať spôsob 
môjho uvažovania a tak si snáď vytvoriť ná-
zor. Chcem svoje myšlienky položiť na stôl, 
aby boli vystavené ohňu a zostalo iba to, čo 
má nejakú hodnotu, hoci to bude je to jediná 
vec alebo dokonca žiadna. verím, že vaše 
skúsenosti a rozhodnutia vylúčili zo života 
čokoľvek falošné a že sa nebudete ostýchať 
pomenovať veci tak, ako ich naozaj vidíte.  

v ostatnom čase som si uvedomil, 
že celý svoj doterajší život ma zaujímala, 
bez toho, aby som si to uvedomoval, hlavne 
vnútorná, nazvime to spirituálna, duchovná 
stránka bytia, človeka, existencie. toto uve-
domenie paradoxne prišlo cez to, že ma 
posledné roky stále viac začala zaujímať 
veda a to bez najmenšieho racionálneho 
zdôvodnenia a podnetu. po istom čase som 
si svoj záujem o vedné disciplíny, ktorým 
mimochodom vôbec nerozumiem a teda 
o to viac ma zaujímajú, vysvetlil práve tým, 
že si musím dobehnúť stránku, ktorú som 

Milan kozánEk

Milan je absolventom katedry tanečnej tvor-
by vŠMu. od ukončenia štúdia pôsobí ako 
tanečný pedagóg, choreograf a odborný 
poradca. vytvoril si vlastný pedagogický 
prístup a systém po viac ako dvadsiatich 
rokoch výskumu a pedagogickej práce 
na inštitúciách ako salzburg Experimen-
tal academy of Dance – sEaD (a), tanz 
Quartier Wien (a), konservatorium Wien 
university (a), northern school of Contem-
porary Dance v leeds (uk), tip – school for 
Dance, improvisation and performance vo 
freiburgu (D), university of Calgary (Can). 
v roku 1996 založil spolu so zunou vesan 
kozánkovou tanečnú spoločnosť artyci. pre 
ňu vytvorili 16 tanečných diel, ktoré prezen-
tovali na slovensku aj v zahraničí (nemecko, 
rakúsko, poľsko, Česká republika, Maďar-
sko, kanada, thajsko, Čína, taiwan).

od roku 2010 rozvíja intenzívnu ume-
leckú spoluprácu s tvorcami a divadelnými 
interpretmi, ktorí hľadajú prepojenie medzi 
fyzickým divadlom, pohybom, textom, hla- 
som a spevom. Milan bol súčasťou mno-
hých divadelných výskumných projektov  
s divadelnými umelcami z umeleckých zos-
kupení ako studio Matejka (pl), teatr pieśń 
kozła (pl), res ratio network (gr), Med  
a prach / honEy anD Dust (sk). s andre- 
jom kalinkom intenzívne spolupracuje od 
roku 2017 a spoločne vytvorili tieto diela 
kráľ (2017, Bratislavské bábkové divadlo), 
Eu.gEnus (2018, Med a prach), nezau-
jímavý krik (2019, Med a prach), tem-
peramenty (2019, Divadlo jána palárika). 
jeho hlavnou témou a fascináciou pri jeho 
umeleckej, ale aj pedagogickej práci, je 
človek. svoje poznatky z anatómie spája  
s poznatkami z východných filozofii a tao- 
izmu. okrem práce s profesionálnymi ta- 
nečníkmi a hercami už dlhé roky učí tan- 
covať aj ľudí bez predchádzajúcej pohy- 
bovej skúsenosti a tanečných nadšencov.

 
 
 

zanedbával a teda záujem o duchovnú pod-
statu bytia vyvážiť záujmom o genézu hmoty 
a jej princípy. prečo to píšem. Moja tvorba 
s tým je totiž spojená veľmi úzko, vlastne 
témy a spôsoby uvažovania v mojej práci 
sú týmto úplne poznačené. od nehmotnej 
hudby pristupujem k práci s hmotou, od 
tém o kráse prechádzam k témam o gene-
tike, avšak nie s tým, že jedno odhadzujem  
a preberám iné, ale naopak, jedno zacho-
vávam a priberám k nemu ďalšie, aby som 
sa tak mohol dobrať tvaru a podstaty čo 
najpresnejšie. s týmto všetkým súvisí aj 
moje nové dielo, témou, formou, dôvodmi. 
nikdy som neporozumel od čoho záleží, že 
niekomu môže stačiť jedna téma a dokáže 
vidieť jej prepojenie celou históriou a všet-
kými odvetviami a pre niekoho je aj tisíc 
motívov vybavených za pár sekúnd.

outside the box, uvažovanie, cesta, 
prístup, myseľ ktorá nie je obmedzená dobou 
a predpokladmi. záujem, zvedavosť, cibre- 
nie všímavosti, učenie sa vidieť a počuť, 
zbavovanie sa predpokladov, snaha myslieť 
mimo (niekým, niekde, nejako) ohraničený 
priestor. v určitom zmysle by toto malo byť 
prirodzené pre každého človeka, malo by 
to byť jeho podstatou. zaujímavé skôr je, 
prečo to úplne prirodzené nie je. práve to je 
jednou z tém, ktoré ma zaujímajú. prečo sa 
niekto zaujíma, hľadá, pýta a neuspokojuje 
sa s už objaveným a niekomu už objavené 
stačí. prečo niekto vidí a počuje to, čo pred 
sebou naozaj má a dokonca hľadí ešte ďalej 
a zbavuje sa limitujúcich predpokladov  
a niekto vidí iba to, čo chce, čo čaká, čo 
predpokladá a teda nevidí to, čo pred sku-
točne ním je a ani nehľadí ďalej. toto je téma, 
ktorá pochopiteľne nemôže mať uspokojivú 
a definitívnu odpoveď, rovnako sa týka ge-
netiky, evolúcie, výchovy, vplyvu prostre-
dia, ale je to zároveň aj otázkou teologickou  
a pýta sa na to základné – kto je človek. na 
túto tému sa napája ďalšia. je ňou hľadanie 
motivácie pre každodennú prácu a s tým 
súvisiaca téma vplyvov. Myslím tým, aký 
vplyv na náš výber, rozhodnutia, postupy, 
na každodennú prácu bude mať to, ak jej 
nikto rozumieť nebude, nebude mať žiadny 

tErén

terén je dramaturgická a produkční plat-
forma bez vlastního souboru a stálé scény, 
která celoročně produkuje jedinečné di-
vadelní a hraniční umělecké projekty.  
od roku 2019 působí jako třetí scéna Centra 
experimentálního divadla v Brně vedle re- 
pertoárových divadel husa na provázku  
a haDivadlo.
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