
Dům kultury a únavy je společným projektem 
HaDivadla a platformy Terén. Tato družba v podo-
bě dvoudenní události v čase divadelních prázdnin 
ohledává nové možné role kulturní instituce vyla-
mující se ze své úzké umělecké specializace. Vý-
roční projekt vytváří dočasný prostor pro společné 
trávení času, ve kterém je možné estetickými i mi-
moestetickými perspektivami svobodně nahlížet 
nové potenciální zdroje utopického myšlení. 

Kurátory prvního ročníku jsou výtvarná umělky-
ně Katarína Hládeková a sociolog Vojtěch Pecka. 
Jejich program nabízí společné setkání umělecké, 
sociologické, politologické či klimatologické scé-
ny a široké veřejnosti sevřené snahou hledat nové 
formy trávení volného času v době klimatického 
rozvratu. Dům kultury a únavy je možné navštívit 
kdykoli v průběhu dvou dnů jeho trvání, volně při-
cházet a odcházet, účastnit se programu i nedělat 
nic. Odpočinout si.  

Volný čas jako by v lockdownové realitě splynul 
s časem pracovním. Obojí charakterizuje výkon-
nost a řízenost. I před pandemií se volný čas stával 
více výkonem než uvolněním. Volno, které je po-
třeba především zaplnit a prožít aktivně ve snaze 
nevypadnout z rytmu pozdního kapitalismu a živé 
tvorby své jedinečné identity. Když mluvíme o ak-
tivismu a společenské změně, je právě volný čas 
a jeho potenciálně subverzivní prázdnota prosto-
rem pro jinakost, která v našem světě mizí pod pří-
valem logiky produkce. Volný čas může být naším 
prostorem pro alternativní uvažování. Jaké formy 
kolektivního bytí nabízí čas (post)pandemické bu-
doucnosti? Jak se vrátit k volnému času trávené-
mu s druhými lidmi a co od něj očekávat? Jak (ne)
plánovat? Jak hledat společně radost a energii  
pro utopické uvažování? 

Klimatická krize, kterou virová odbočka dočasně 
vytlačila ze zájmu, nijak neustoupila. Vyvstává 
nutnost uvědomit si dopad změn a turbulentní glo-
balizační reality na prožívání, psychologii i trávení 
každodenních chvil. Z utopie trvalého pokroku se 
pro mnohé stala noční můra a řada hlasů se obá-
vá planetárního vyhlazení. Možná více než kdykoli 
jindy cítíme únavu z nekončícího tlaku na výkon, 
který nám přestává dávat smysl. Jsme vyčerpaní 
z bezvýchodnosti situace. Dům kultury a únavy 
přesouvá pozornost k obnově, odolnosti, adaptaci – 
 jak osobní, emocionální, tak kolektivní, ekosysté-
mové. Volný čas jako nová utopie!

www.dumkulturya.czPátek 

SÁL 

10.30–12.00 Od únavy do úmoru - Alexander Ač / přednáška 
12.00–13.00 Třes - Maja Štefančíková / pohybová zkušenost
14.00–15.30 Meze nekonečna modernity - Pavel Barša / přednáška
15.30–16.00 Na oblaku po oběžné dráze Země - Nikola Benčová / tělesná imaginace
16.00–17.30 Péče jako kapitál - Petra Hlaváčková / přednáška
18.00–19.30 Fórum - Vojtěch Pecka / diskuze s hostujícími 

 
HORNÍ FOYER 
 
13.00–22.00 Choices - Šimon Kříž a Barbora Herichová / swap oblečení aneb výměna identity

 
DOLNÍ FOYER
 
20.00–24.00 AFTERPARTY / DJs

ZÁZEMÍ 1. 
 
19.30–23.00 Rozpomínání budoucnosti - Veronika Vlková / tarot a výklad snů
 

 
ZÁZEMÍ 2. 
 
19.30–23.00  Nails and dreams - Eva Rybářová / kultivace rukou

 
ZÁZEMÍ 3. 
Multimediální terapeutická masáž
 
14.00–16.00 Příběh těla - Zuzana Janečková / masáž subjektivní
17.00–19.00  Příběh těla - Zuzana Janečková / masáž planetární

 
ZÁZEMÍ 4. 
 
19.30–23.00 SAFE HAVEN - Jelisaveta Rapaić / pop-up kadeřnický salón 
 

 
STUDIO 
Kolektiv FRAG
 
11.00–11.30  Káva a rozcvička
11.30–14.00 PUBG komentované kompetitivní hraní 
14.00–15.00 Politické a nezávislé hry a rozhovor s vývojáři
15.30–17.00 PUBG komentované kompetitivní hraní
17.30–19.00 Diskuze o autonomních dočasných zónách, Uvedení videa 
  Open-Range a představení kolektivu FRAG  
 

 
DĚTSKÝ KOUTEK 
 
10.15–20.00  
 
 

Sobota

 
SÁL
 
14.00–15.30 Co s unaveným materiálem - Markéta Zandlová / přednáška
15.30–16.00  Na oblaku po oběžné dráze Země - Nikola Benčová / tělesná imaginace
16.00–17.30  Péče o planetární budoucnost - Jozef Pecho / přednáška
18.00–19.30 Fórum - Vojtěch Pecka / diskuze s hostujícími 

 
HORNÍ FOYER
 
14.00–22.00  Choices - Šimon Kříž a Barbora Herichová / swap oblečení aneb výměna identity
 

 
DOLNÍ FOYER
 
11.00–14.00 BRUCHOVRAVY #002
  Dávid Koronczi, David Přílučík a Rasťo Kraviansky / kritická degustace
 

 
ZÁZEMÍ 1. 

19.30–23.00 Rozpomínání budoucnosti - Veronika Vlková / tarot a výklad snů 
 

 
ZÁZEMÍ 2.  
 
19.30–23.00 Nails and dreams - Eva Rybářová / kultivace rukou
 

 
ZÁZEMÍ 3. 
Multimediální terapeutická masáž

14.00–16.00 Příběh těla - Zuzana Janečková / masáž sociální
17.00–19.00 Příběh těla - Zuzana Janečková / masáž planetární
 

 
ZÁZEMÍ 4.   
 
19.30–23.00 SAFE HAVEN - Jelisaveta Rapaić pop-up kadeřnický salón
 

 
STUDIO
Kolektiv FRAG   

11.00–11.30  Káva a rozcvička  
11.30–12.30 Václav hraje Starcraft II, ostatní diskutují
14.00–15.30 Ukázka Unity ústící v hratelné prostředí
15.30–17.00 VR workshop pro jednotlivce
17.30–19.00 Shrnující diskuze, reakce na celý víkend 
 

 
DĚTSKÝ KOUTEK

10.45–20.00



Alexander Ač je ekolog se zaměřením  
na klimatické změny a fyziologii rostlin. V současnosti 
působí v centru pro výzkum globální změny CzechGlobe. 

Kristýna Gajdošová je umělkyně, 
členka tvůrčího kolektivu Lilky_60200, která svými 
instalacemi vystupuje z pomyslné bubliny exkluzivního 
světa umění a hledá kýženou diverzitu.

Barbora Herichová je vizuální 
umělkyně se zájmem o oděv se zázemím v Brně.

Pavel Barša je filosof a politolog 
a významný veřejný intelektuál. Zaměřuje se  
na politickou a sociální teorii. 

Zuzana Janečková je kurátorka, 
umělkyně a iniciátorka uměleckých rezidencí. Zajímá 
se o kolektivní sdílení, přírodu, udržitelnost a péči 
v umělecké a kurátorské praxi. 

FRAG je kolektivem působícím při 3D pracovišti 
AVU. Věnuje se gamingu, jeho přesahům s uměním, 
filosofií a 3D technologiemi. Jde o otevřenou skupinu, 
kterou tvoří především Adam Trbušek, Artur Magrot, 
Václav Janoščík, Filip Hauer, Viktor Takáč a Jakub 
Rajnoch. 

Dávid Koronczi je umělec, pedagog 
v ateliéru vvv na VŠVU, kulturní organizátor a grafický 
designér. Zajímá se o angažované přístupy v umění, 
kolektivní sdílení a symbolicko-kritický potenciál 
gastronomie.

Šimon Kříž je umělec, kurátor a pedagog  
se zájmem o komunitní akce spojené s propagací umění 
na brněnské vizuální scéně.

Jozev Pecho je klimatolog ze Slovenského 
hydrometeorologického ústavu, vystudoval geoekologii 
se zaměřením na ekologii. Výzkumně se zaměřuje 
na statistické modelování extrémních srážek 
a proměnlivostí klimatu. 

David Přílučík je umělcem, 
absolventem Ateliéru bez vedoucího a spolku Artyčok 
TV a spolupracuje s neziskovými a aktivistickými 
organizacemi. Ve své současné práci tematizuje vztahy 
a situace, které formují naši sociální a kulturní danost.

Jelisaveta Rapaić se ve své práci 
věnuje projektu SAFE HAVEN, v rámci kterého provozuje 
pop-up kadeřnictví WeAreOpen, do kterého je možné se 
objednat přes instagram @jelisalveta. 

Eva Rybářová je fotografka a vizuální 
umělkyně. Vedle vlastní výstavní činnosti je spolu s Marií 
Tučkovou aktivní v hudebně-performativním synth-
popovém duu Cloudy Babies.

Maja Štefančíková je procesuální 
performerka, která se ve své praxi prostřednictvím 
výzkumu estetického zážitku, vnímání a paměti zabývá 
společenskými fenomény jako práce, fungování institucí 
nebo umělecký provoz.

Markéta Zandlová je antropoložka 
zkoumající klimatickou změnu. Její současný výzkum 
se zaměřuje na pomezí mezi působením sucha jako 
dopadem klimatických změn na příběhy a vlivy 
materiálních infrastruktur. 

Veronika Vlková je umělkyně 
a ilustrátorka. Zajímá ji přírodní léčitelství, alternativní 
verze budoucnosti a příběhy snových vizí.

Katarína Hládeková je umělkyně 
a pedagožka. Mezi její autorské zájmy patří zkoumání 
jazyka, společenská kritika, historie a povaha vizuálního 
zobrazení. Zajímá se o sebereferenční postupy v umění 
a napětí mezi nápodobou a realitou. Formálně se 
pohybuje na hranici médií objektu, instalace, fotografie 
a pohyblivého obrazu. Od roku 2012 se kromě volné 
tvorby věnuje i pedagogické činnosti. Aktuálně působí 
na FaVU v Brně. V roce 2016 byla nominovaná na Cenu 
Jindřicha Chalupeckého; v roce 2018 na Cenu NOVUM. 
Jako kurátorka je (spolu)autorkou několika výstavních 
projektů realizovaných Galerií TIC, kde sa aktivně podílí 
i na koncepci a realizaci výstavního programu. V roce 
2019 v rámci kolektivu Café Utopia spolukurátorovala 
přehlídku ve veřejném prostoru Brno Art Open. 
V minulosti prošla několika projekty na hranici volného 
umění a vystavování (Galerie 1k15, Galerie Jádro, Solo 
offspace, GRAU kllktv). Ve svém volném čase píše 
recenze pro artalk.cz.

Vojtěch Pecka vystudoval magisterský 
obor teoretická sociologie na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy s ročním studijním pobytu ve Finsku 
na univerzitě v Jyväskyle a na ročním výzkumném 
pobytu na univerzitě v Ljubljani. Ve svém rozpracovaném 
dizertačním projektu na Fakultě sociálních studií 
na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřuje na 
vztah těžebního průmyslu a klimatických změn. 
V širším kontextu je jeho výzkumným zájmem vztah 
společenského systému s geofyzikální a ekosystémovou 
realitou v antropocénu a reflexe tohoto vztahu 
v současné sociální teorii. Spolupracuje s komentářovým 
serverem A2larm.cz, kde participoval na přípravě cyklu 
článků o klimatické krizi „Budoucnost je teď“. Vedle 
sociologie spolupracuje na tvorbě výstav, videí, krátkých 
filmů a počítačových her.

Program Starý svět je mrtvý a nevrátí se zpět. Všichni jsme potřebovali čas truchlit, vzpírat se a smlouvat. 
Z planety zmizela zřejmě až polovina hmoty veškerého života. Spálili jsme ji a vyměnili za 
civilizační produkty: za beton, plasty, cihly, zplodiny, čipy. Čas ubíhá, planetární ekosystémy kolabují 
a klimatická destabilizace je v plném proudu. Biosféra v minulosti měnila neživou hmotu na živou. 
Globální kapitalismus dnes ustanovuje novou nekropolitickou metabolickou dráhu, která mění živé 
v neživé a „marsifikuje“ Zemi.  

Je pět hodin ráno, budíš se s únavou a stresem  
už několikátý den po sobě. Cestou na toaletu  
se snažíš neotevřít oči, nenaběhnout hned na 
bdělý stav. Možná ještě usneš. V posteli si na tvář 
pokládáš polštář, v mysli počítáš, soustředíš se 
na dech. Po několika minutách převalování bereš 
do ruky mobil a vypínáš budík nastavený na 7.00. 
Světem nedávno otřásla migrační krize. K jejímu spuštění přispěly sucho, neúroda a související 
růst cen potravin. Klimatická katastrofa nabyla reálných obrysů. S následnou koronavirovou krizí 
jsme se pak mohli definitivně rozloučit s představou „normálního světa“. Pokud chceme dosáhnout 
klimatické stabilizace, potřebujeme v nadcházející dekádě snížit vypouštění plynů přehřívajících 
atmosféru na polovinu. Do roku 2050 se pak musíme dostat na nulu k planetární uhlíkové neutralitě. 
Málokdo si uvědomuje, jak málo máme času a jak moc se spoléháme na štěstí. I naše propočty 
„doufají“, že porušení planetárního systému ještě neodstartovalo řetězovou reakci spontánních 
sebeposilujících se krizí a kolapsů. Dost možná jsme ale okamžik, kdy bylo třeba jednat, už propásli. 

V rychlosti si běžíš do bistra na oběd. V restauraci 
ho nakonec nesníš, i když jsi to tak plánovala. 
Čekáš totiž déle, než máš čas. Na ulici pak míjíš 
terapeutku. V ruce má zmrzlinu a klidně se dívá 
do okna jednoho z výkladů. Ty svíráš tašku 
s jídlem a ramenem přidržuješ telefon na uchu. 
Náhle si vzpomeneš na dialog, který jste vedly 
minule, a popadnou tě výčitky svědomí. Čas pro 
sebe sis v průběhu dne zase nedokázala vytvořit. 
Změna se jeví jako nesplnitelný úkol – a my potřebujeme, aby se z ní stala politická priorita číslo 
jedna. Energetické infrastruktury mají obrovskou setrvačnost a náš fosilní systém, který byl 
budován několik staletí, rozvrací planetární stabilitu. Abychom zabránili klimatickému kolapsu, 
musíme urychleně najít alternativní projekt. To ovšem znamená také nechat biliony dolarů fosilních 
rezerv v zemi. Něco, čemu se jedna z nejmocnějších skupin tohoto světa – fosilní elita – bude bránit 
za každou cenu. Možná už je však pozdě. Budeme nadále spoléhat na štěstí a předstírat, že se nic 
neděje? 

Odpoledne vypadají všichni z kanceláře 
spokojeně. Telefonují, ťukají do klávesnic, 
tiše diskutují. Zavírají se ti oči, v žaludku 
cítíš příjemnou tíhu. Noříš se do křesla a cítíš 
zlomyslnost při pohledu na kolegyni, která se 
snaží udržet na anatomické židli. Přišla tvá 
oblíbená chvíle: konečně můžeš jen tak z rozmaru 
vložit několik položek do košíku v e-shopu. Nic 
se ti nechce. Jakákoliv aktivita se jeví jako těžká 
práce. Měla bys: číst, cvičit, uklízet, vařit, projít 
se, zhlédnout film, zahrát hru, navštívit lekci 
zpěvu, ušít si oblečení, nalakovat nehty, potkat  
se s přáteli. Půjdeš ale nejdřív nakoupit.
Zároveň nás omezuje ideologie produktivity, soutěživosti a práce. Volný čas bývá zatížen stresem  
ze zajištění obživy. Mnohdy bývá také kolonizován reklamním průmyslem. Práce je povýšena 
na zdroj sebehodnocení. Ve fosilní společnosti však není ničím ušlechtilým. Ve skutečnosti totiž 
způsobuje klimatický rozvrat, ekosystémovou destrukci a ohrožení naší bezpečnosti. 

Z obchodu jdeš rovnou domů. Vyjdeš po 
schodech. Tak jako každý den, i teď lituješ,  
že bydlíš v nejvyšším patře domu bez výtahu. 
Otevřeš dveře a spustíš tašky s nákupem na 
podlahu. Přisedneš si k nim a dlouze se díváš  
do prázdna. Po chvíli nakoukneš do obýváku,  
kde tvůj přítel hraje PUBG. Krájíš zeleninu, 
připravuješ toasty a najíš se trošku víc, než 
bys měla. Jsi unavená. Mrkneš na nové zprávy 
v messengeru a jdeš spát.
Antropocén ještě nemá svůj příběh. Abychom jej dokázali odvyprávět, musíme nejdříve zjistit, kým 
jsme a kým chceme být. Musíme přestat vnímat sami sebe výlučně lidsky. Je načase si uvědomit, 
že jsme kolektiv, a nikoliv pouhý soubor jednotlivců. Jsme součástí širší přírodní rodiny, společenství 
rostlin, zvířat, mikrobů, virů a hub. 

Ve tři ráno se vzbudíš s nutkavou potřebou 
„všechno vyřešit“. V hlavě se ti honí deadliny 
a resty. Zachvátí tě úzkost. Stihneš si zítra zajít 
ke kadeřníkovi? Podaří se ti predikovat vývoj 
světových finančních trhů a zároveň upéct 
koláč? V hodině mezi psem a vlkem balancuješ 
nad propastí beznaděje. Cítíš strach, smutek 
i vztek. A potom taky touhu jít dál. Setkat se 
s lidmi jako jsi ty a společně budovat příběh 
antropocénu. Stavět příběh regenerace.

Katarína Hládeková Vojtěch Pecka

Po celou dobu trvání 
akce je přístupný 
dětský koutek. Hlídání 
je zajištěno v pátek od 
10.15 do 20.00 a v sobotu 
od 10.45 do 20.00.

Možnost rezervace 
míst na individuální 
aktivity a více informací 
u hlavního vchodu při 
vstupu do divadla.
Horní foyer
Choices / Šimon Kříž 
a Barbora Herichová   
swap oblečení aneb 
výměna identity
pátek 20. 8. 2021, 13.00–22.00 
sobota 21. 8. 2021, 14.00–22.00 
Asi všichni jsme někdy pocítili únavu z bytí sám 
sebou. Zároveň jsme společností tlačeni do obav 
o ztrátu identity. Problém představuje fosilizace 
identity, ale i její rozostření; fixní neurotické obsese 
s její stálostí a opečováváním se v neměnnosti a tra-
dicích, ale i nevyhraněnost, ztráta kořenů a rozpad 
konzistence vlastní subjektivity. Identita příliš volná 
vede k destabilizaci, identita příliš silná k nehybnosti. 
Co je zdravá a silná identita? Můžeme ji chápat jako 
schopnost udržovat konzistenci a kontinuitu, ale zá-
roveň se obnovovat, měnit a reagovat na změněné 
podmínky. Aktualizovat se a regenerovat. Mít svůj 
kmen, svoje zázemí, půdu pod nohama. Identitu při-
tom ustanovuje celá řada faktorů, od věku, sociální-
ho milieu, habitu, slovníku, oblíbených chutí, hudby… 
Až po oblečení. Navštiv swap, proměň se, zkus, jak 
oblečení promění tvoje vnímání sebe sama.

Prostor pro děti
pátek 20. 8. 2021, 10.15–20.00
sobota 21. 8. 2021, 10.45–20.00
Svět orientovaný na výkon jakoby si s dětmi tak 
trochu nevěděl rady. Dětský svět jako vynořová-
ní z nevědomí směrem ke sdílené interpersonální 
realitě je lemovaný nadšením, tajemnem a boha-
tostí dětské imaginace. Svět, který osahává smy-
sl a význam z různých směrů, které jsou zvenku 
často nepochopitelné. A trvá to, než dětem vtisk-
neme představu produktivity, efektivity a finanční 
hodnoty, představu, že čas a život není hodnotou 
sám o sobě, ale že se k němu „lepí“ další složka 
záměru, finanční výhodnosti a odměn, které nám 
otevírají možnosti světa monetizované ekonomi-
ky. Proto asi svět do velké míry s dětmi nepočítá. 
Stejně jako s jejich rodiči. Ti jakoby se rozhodli, že 
se poddají přízemnímu vábení vlastní biologické 
touhy po reprodukci a nekonečnosti, jejíž náklady 
tedy mají nést jako náležitý trest za vlastní rozma-
řilost. V Domě kultury a únavy ale můžete s klid-
ným svědomím nechat děti jejich světu v koutku, 
který bude vybaven hrami a výtvarnými potřebami, 
aby děti mohly objevovat a tvořit svoje autonomní 
světy za dohledu kustodů a kustodek z HaDivadla. 
Prostor pro děti bude otevřený po celou dobu trvání 
akce, ale hlídání je zajištěno pouze do 20.00.

Make my skin wet  
with your tears
Kristýna Gajdošová 
tetovačky
pátek 20. 8. 2021, 10.30–20.00
sobota 21. 8. 2021, 11.00–20.00
Naše tělo je „token“, spolehlivým identifikátorem 
naší existence. Podoba našich fyzických schránek 
tak slouží k autorizacím a kontrole – k fyzické po-
době řadíme identifikační průkazy, které synchro-
nizují materiální realitu s byrokratickými záznamy 
státních a korporátních struktur. Nově vytvořené 
elektronické systémy jsou potom schopné identi-
fikace automatizovat a ukládat, monitorovat naše 
pohyby a výskyty. Podoba našich těl ale také dává 
představy o nás samých, kdo jsme, jaké chování od 
sebe můžeme očekávat, zařazuje nás do škatulek 
a rolí. Kristýna Gajdošová využívá tělo jako plátno, 
na které nanáší svoje kresby prostřednictvím „fa-
lešných tetování“. Spojuje dětskou radost z meta-
morfózy a estetizace těla a oživuje tak naše vědo-
mí vlastní identity, vyzývá k jeho aktualizaci, reflexi, 
parodii nebo regeneraci. Vemte si tetovačku z míst, 
kde najdete vodu, a obnovujte se. 

Studio
Kofein a dopamin
Kolektiv FRAG
moderované hraní her
pátek 20. 8. 2021, 11.00–19.00
sobota 21. 8. 2021, 11.00–19.00
Dvě napětí prostupují naším světem, tlak na  
práci a zábavu. Na jedné straně musíme neustále 

„natřásaní se“, které vyústí do jakéhosi společného 
uvolňujícího transu. Navštivte workshop třesu, který 
vám odhalí jeho potenciál k uvolnění a obnově. 

Meze nekonečna  
modernity
Pavel Barša
přednáška
pátek 20. 8. 2021, 14.00–15.30 
Moderní vzlet k nekonečnu narazil na meze. Je 
třeba se vrátit na Z/zem. Inspirován dílem Bruno 
Latoura se Pavel Barša zaměří na filosofické koře-
ny současné krize. Představa nekonečného růstu 
je spjata s moderní ideou emancipace jako vysvo-
bozování ze zděděných pout a překračování všech 
mezí. Zatímco do 16. století chápal člověk své mís-
to na Zemi jako fixované a k nebesům shlížel jako 
k hranicím konečného kosmu, v následujících sto-
letích se postupně začal chápat jako objevitel a do-
byvatel nekonečného vesmíru. Smysl pro rovno-
váhu a meze byl nahrazen kultem vědy a techniky, 
které měly lidem napomoci opustit materiální sou-
řadnice pozemského života a získat svobodu an-
dělů. Koronavirová krize přivedla znovu pozornost 
k našim tělům – k jejich připoutanosti k určitým 
místům Země a odkázanosti na druhé. Jakkoliv byly 
situace nehybnosti a připomínka závislosti bolest-
né, nutily nás hledat jiné způsoby naplnění, které 
jsou v normálních dobách vytěsněné zrychlujícím 
se pohybem vpřed. Neměli bychom se konečně 
emancipovat od této emancipace? (přednáška:  
50 minut, diskuze: 30 minut, pauza: 10 min)

Na oblaku po oběžné 
dráze Země 
Nikola Benčová
tělesná imaginace
pátek 20. 8. 2021, 15.30–16.00
sobota 21. 8. 2021, 15.30–16.00 
Podle poznatků evoluční biologie jsou naše já slo-
žena z roztodivných částí. Mladší, rozumová část 
nás je schopná sofistikované analýzy, je vědomá 
a velmi abstraktní, a často tak žije mimo ten-
to hmotný svět. Prastará emoční část je naopak, 
hluboká a tělesná. Její poznatky vyrůstají z místa 
nevědomí a umožňují nám hluboce prožívat, být 
na Zemi. Jak jsou myšlenky, sny a obrazy uvnitř 
nás spojené s naším tělem? A kam s nimi můžeme 
cestovat? Koho tou cestou uvnitř sebe poznáme? 
Tam, kde věda a rozumové poznání škrábe jen po 
povrchu naší mozkové kůry, představivost jemně 
hladí kůru stromu poznání, který máme (doslova!) 
v sobě. Tělesná imaginace pod vedením Nikoly 
Benčové svými obrazy naváže na předcházející 
přednášky a provede vás rozhraním živého a neži-
vého světa, prostorem mezi infrastrukturami a me-
galopolemi, světem, kde taky horniny dýchají. (ima-
ginace: 25 minut, pauza: 5 minut)

Péče jako kapitál
Petra Hlaváčková 
přednáška
pátek 20. 8. 2021, 16.00–17.30 
V době pandemie se více vyjevuje, jak nefunkčně 
a nerovně jsou v naší společnosti rozděleny a hod-
noceny aktivity spojené s péčí – stále připadají 
většinou ženám a jsou neplacené nebo placené 
málo. Kde se vzala tato nízká hodnota tak důleži-
tých činností, jako je výchova dětí nebo vytváření 
zázemí domova? Můžeme se vymanit z dualismu 
produktivní a neproduktivní práce a najít k péči 
nový vztah? Při bližším zkoumání jiných kultur 
a jejich vztahu k architektuře a veřejnému prostoru 
se nabízejí zcela odlišné modely zacházení s péčí 
a toto téma je také stěžejní pro současnou čtvrtou 
vlnu feminismu. Pojďme se společně zamyslet nad 
některými koncepty, které ve svojí badatelské práci 
rozvíjejí architektka a teoretička Menna Agha (pat-
řící k třetí generaci přesídlených Núbijek) a filosof-
ka Rosi Braidotti. (přednáška: 50 minut, diskuze:  
30 minut, pauza: 10 min)

Co s unaveným  
materiálem   
Markéta Zandlová
přednáška
sobota 21. 8. 2021, 14.00–15.30 
Antropoložka Markéta Zandlová se zaměří na roli 
infrastruktur jako technologií a materiálních ex-
tenzí, které zprostředkovávají toky ne/materiál-
ních entit a formují naši zkušenost. Infrastruktury 
ztělesňují modernistický příslib rozvoje a zářné 
budoucnosti; jejich proměny vedou k proměnám 
našich světů. Výzkum Zandlové odhaluje to, co jde 
pod povrchem a vrací do hry transformativní po-
tenciál a politiku sucha, potrubí a vody. (přednáška: 
50 minut, diskuze: 30 minut, pauza: 10 min)

Péče o planetární  
budoucnost  
Jozef Pecho 
přednáška
sobota 21. 8. 2021, 16.00–17.30 
Zřetězení individuálních tužeb, realizované skrze 
organizovanou konzumní společnost vede k trans-
formaci planetárních budoucností. Na planetární 
rovinu nás zavede geoekolog a klimatolog Jozef 
Pecho. Kde jsou potenciály regenerace pro  
planetární ekosystém. Jaké jsou vyhlídky na možné 
budoucnosti. Jak moc budeme muset přestat  

produkovat víc, efektivněji, angažovat se na vlastní 
práci, prezentaci, mobilitě či kompetenci. Na druhé 
straně se štěstí a zábava stávají stále více nutností 
vykazovanou na sociálních sítích. Místo toho, aby 
byly náhlým vytržením z každodennosti, stávají se 
stejně náročné jako práce. Právě počítačové hry, 
největší segment současné kultury je známý třeba 
nevybíravými technikami práce (crunche, korpo-
rátní kultura), a tak i samotné hry často nenabízí 
nic jiného než pracovní aktivitu (craftění, grindění, 
sběr zkušeností a herních měn). Dnes máme při-
tom čím dál tím větší povědomí nejen o těchto me-
chanismech výroby a zábavy, ale snad také o nás 
samých. Ne chléb a hry, ani kafe a cigára, ale kofein 
a dopamin. Přijďte si popovídat a vyzkoušet sou-
časné hry, ty diskutované (PUBG, Death Stranding, 
StarCraft II) i autorské a indie (11th Dream, Riot: 
Civil Unrest).

Dolní foyer
BRUCHOVRAVY #002, 
CZBM210822 
Dávid Koronczi,  
David Přílučík  
a Rasťo Kraviansky
kritická degustace
sobota 21. 8. 2021, 11.00–14.00
Naše individua jsou tvořeny celým spektrem růz-
ných živých a neživých forem, které se skládají 
v široké paletě vztahů. Kolonie bakterií umožňují 
trávení, bakteriofágní viry brání bakteriím v přem-
nožení. Bakteriální kolektivy střevního mikrobiomu 
jsou zřejmě schopné ovlivňovat náladu a vývoj 
mozku. Kdo jsme? Například fermentování zeleniny 
je proces přeměny rostlinné biomasy v mikrobiál-
ní populace symbiontů, které konzervují potravu, 
ale také tvoří náš mikrobiom. Komplikovaný ko-
lektiv soužití řady různých druhů obývajících naše 
střeva. Jaké příběhy vypráví fermentace o světě 
ekosystémové a klimatické krize? Prostřednictvím 
komponované hostiny, která proběhne v průběhu 
sobotního brunche, se spolu pokusíme přeformulo-
vat stereotypní uvažování o našich identitách (na-
příklad v binárních vztazích mužského s ženským, 
člověka s přírodou nebo se společností). 

Bar
pátek 20. 8. 2021, 10.30–24.00
sobota 21. 8. 2021, 14.00–24.00
„Opilost je vpád rostliny do nás,“ tvrdí Deleuze 
a Guattari ve své knize Tisíc plošin. Kofein a alkohol 
jako společensky akceptované drogy – excitátory 
a sedativa, které biochemicky regulují úroveň tě-
lesné energie, mentální pohody a nálady – budou 
distribuovány v průběhu celého programu. Bar je 
potom institucionalizovaným prostorem, který  
organizuje intoxikace a změněné stavy vědomí.  
Poskytuje zázemí také těm z téměř 20 procent  
Čechů a Češek, kteří jsou na pití alkoholu závislí. 

Afterparty / DJs 
pátek 20. 8. 2021, 20.00–24.00
sobota 21. 8. 2021, 20.00–24.00
Závěr dne patří hudbě – rozhraní mezi duševním 
a tělesným, mezi subjektivním prožíváním a kolek-
tivním sdílením. Kolektivní tělo mnoha individualit 
synchronizované sdílením vibrací společného pro-
středí. Hudba a tanec se stávají bránou ke kolektivu, 
prostředek radostného sdílení, svádění, vydání „pře-
bytečné“ energie, ale i setřesení stresu a úzkostí. 

Sál
Od únavy do úmoru 
Alexander Ač
přednáška
pátek 20. 8. 2021, 10.30–12.00 
Eskalace ekosystémového vyčerpání, zatěžování 
ekosystému do bodu, kdy není schopen se regene-
rovat. Planetární cykly, biogeochemické toky ma-
teriálů, body zvratu a nelineární dynamika ekosys-
témů. Jaký je vztah mezi biosférou, anorganickým 
světem a klimatickým systémem? Jak můžeme 
posilovat regenerační potenciál biosféry a co je 
nutné ke klimatické stabilizaci? Ekolog Alexan-
der Ač shrne problematiku komplexních systémů, 
nelineárních přechodů a bodů zvratu v planetárním 
systému. (přednáška: 50 minut, diskuze: 30 minut, 
pauza: 10 min)

Třes / Maja Štefančíková 
pohybová zkušenost
pátek 20. 8. 2021, 12.00–13.00 
Při podchlazení se tělo třese, aby se samo zahřálo. 
Při přetížení očí nebo nedostatku hořčíku vznika-
jí tiky, při hysterii vzniká hysterický oblouk, známe 
ustálené slovní spojení „vytřesu to z tebe“. Při ze-
mětřesení pociťujeme strach z nestability, rozkladu 
a rozpadu. Třes je obecně spojovaný se stresem 
a strachem, kdy nejsme jakoby schopni ovládnout 
vlastní tělo, které může přejít až do křeče a paralýzy, 
kdy se naopak vůbec nehýbe. Třes se vyskytuje na 
hranici života a smrti, mentálního zdraví a psychic-
kých poruch, přestože často bývá léčivý a uvolňu-
jící. „Shaking“ se používá jako ověřená protistreso-
vá a taneční technika. Potřesení rukou je součást 
přátelského gesta. Základem každé diskotéky je 

pracovat, abychom nechali planetu nadechnout  
se k regeneraci? (přednáška: 50 minut, diskuze:  
30 minut, pauza: 10 min)

Zázemí
Rozpomínání 
budoucnosti  

Veronika Vlková
tarot a výklad snů
pátek 20. 8. 2021, 19.30–23.00
sobota 21. 8. 2021, 19.30–23.00
Kdo si myslel myšlenku předtím, než jste si ji po-
mysleli? Nevědomí. Je to laboratoř vícerozměrných 
rekombinací, která je při vstupu do vědomí klade-
na do zřetězení znaků. Abychom myšlenky mohli 
artikulovat, musíme je položit do jednotlivých slov, 
následujících jedno po druhém. Kreativní síla rozu-
mu spojuje organizovanou sílu vědění s chaotic-
kou, podvědomou touhou po poznání a náhodnými 
výpady nevědomí. Jak ale tyto akty zvědomit? 
Při spánku má nevědomí navrch. Co když tedy do 
svých vizí o budoucnosti zapojíme spaní a regene-
raci? Impulzy pro obrazy zítřků pak nepřijdou z hla-
vy, spánek je nám dá jako dar. Výklad tarotových 
karet na základě rozboru snů nabízí nový obraz 
budoucnosti, který je vybudován silami nevědomí 
a neobjektivistického poznání. Karta nikdy neříká 
budoucnost, karta otevírá prostor intuici. Vzpo-
meňte si na svůj nedávný sen, spolu s Veronikou 
Vlkovou jej rozeberte a na základě jeho analýzy si 
povídejte se svým nevědomím při výkladu tarotu. 

Nails and dreams
Eva Rybářová 
kultivace rukou
pátek 20. 8. 2021, 19.30–23.00
sobota 21. 8. 2021, 19.30–23.00
Eva Rybářová tě provede světem nehtů slavných 
žen. Nehtů popových hvězd, političek a sportovkyň. 
Nehtů žen, které obdivujeme i nenávidíme. Otevře 
dveře do světa zkrášlování, i do jeho systému zna-
ků a poodhalí, jak nás tyto znaky ustanovují v rámci 
společenské hierarchie. Nehty vám možná ukážou, 
že konzumní společnost není o konzumu, ale spíš 
o zařazování se na společenském žebříčku. Je o mo-
rálce a prestiži a konzum sám plní úlohu znaku. Křičí 
do světa: já na to mám. Jsem vám rovný. Nebo mož-
ná jsem víc než vy. Nebo: nepropadl jsem se na dno. 
Záleží na mně. Mám věci, vydělal jsem si na ně. Moje 
práce, můj život má hodnotu. Má cenu. To, co mám, 
tvoří to, kdo jsem. Jinými slovy, logika konzum-
ní společnosti se opírá o identitu a tvoří touhy. Ale 
subjekt, který opírá svoji hodnotu o logiku konzumní 
společnosti, získává schopnost mít touhy neukoji-
telné. Ty se totiž odvíjí od poměřování se s okolím 
a ústí v nekončící přebíjenou o to, kdo je víc. 

Příběh těla
Zuzana Janečková
multimediální 
terapeutická masáž
pátek 20. 8. 2021, 14.00–16.00, 17.00–19.00
sobota 21. 8. 2021, 14.00–16.00, 17.00–19.00
Co je únava a co regenerace? Jak spolu souvi-
sí? Jak se unavit tak, aby to mělo smysl? A jak se 
každodenně obnovovat a léčit? Jak sílit? A jak se 
naopak dostat z vyhoření? Vede cesta zpět? Mul-
timediální terapeutická masáž Zuzany Janečkové 
s audio doprovodem vám dá odpovědi hned na 
třech úrovních – planetární, sociální a subjektivní. 
V úplné tmě, za zvuku vesmíru, zažijte symbolic-
ké léčení a rozmasírování do Země. Kombinace 
uvědomění si svého fyzického těla a imaginace 
vás zavede skrze černou díru na druhou stranu 
nekonečna. Aktivizační masáž vás zas v prostředí 
improvizované botanické zahrady naladí na at-
mosféru pouličního protestu. A relaxační, civilní 
masáž vás dovede zpátky do jazykového diskurzu, 
k poslechu čtení současné teoretické reflexe lidské 
tělesnosti. Od stávání se planetou se přes motiva-
ci k občanské odpovědnosti dostaneme nazpátek 
k sobě, k možnosti nápravy a oživení. 

SAFE HAVEN
Jelisaveta Rapaić
pop-up kadeřnický 
salón 
pátek 20. 8. 2021, 19.30–23.00
sobota 21. 8. 2021, 19.30–23.00
Láska, péče o blízké, pomoc v nouzi. Krátký vý-
čet činností, jejichž ohodnocení penězi mnohdy 
chápeme jako vulgární, jako urážku, či jako jejich 
znehodnocení. Naopak, práce jako pojem má dnes 
zvláštní privilegovaný status ušlechtilosti, morál-
ní nadřazenosti. V improvizovaném kadeřnickém 
salonu WeAreOpen vstoupíte do prostoru nemone-
tizované ekonomiky. Jelisaveta Rapaić vám nabíd-
ne dostupné* stříhání vlasů a terapeutické sezení 
v jednom. Pozor! Služba není zpoplatněna. Užít si 
ji můžete jenom výměnou za zboží nebo protisluž-
bu, o které vás Jelisaveta požádá před, v průběhu 
nebo po dokončení účesu. Zveme vás nejen k vzá-
jemné výměně služeb, ale také k setkání. Vezměte 
s sebou svou jasnou představu o novém sestřihu, 
nebo ponechte podobu účesu na nově vzniklou 
spolupráci. Vítejte! WeAreOpen! * Kadeřnicko-tera-
peutické seance na cestách i na internetu. * Cena 
je tvořena ochotou obou stran vyjít vstříc vzájem-
ným potřebám a přáním. * Pátrání po laskavostech 
a další metody! * Vlasy jsou důležité, zarezervujte  
si termín přes instagram @jelisalveta!
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