
O projekte NEW DANCE SERIES  
 

Po úspešnej sérii workshopov v rokoch 2008 a 2010 Debris Company mobilizuje 
ďalšiu sériu “NEW DANCE SERIES 2020” s názvom „ Repertoár Debris company“  
v podobe troch intenzívnych dní. Workshopy sú pripravované pre študentov 
umeleckých škôl a Konzervatórií, pre mierne pokročilých tanečníkov a hercov 
pôsobiacich na Slovensku.  
 
Séria workshopov je zameraná na repertoár aktuálnych predstavení fyzického divadla 
Debris company “ Dolcissime siréne” a  “WOW!”. V oboch predstaveniach pohybový 
materiál a choreografia vznikali na základe intenzívnej práce s partnerom a jeho 
váhou, dotykom ako neodmysliteľným momentom vzájomného načúvania a hľadania, 
cez tvorbu telesných akcií a reakcií, a práce s podlahou ako podporou a neodeliteľnou 
súčasťou performera, tanečníka, herca. Práve cez naučenie sa pohybového materiálu 
choreografie majú študenti možnosť porozumieť týmto pojmom a princípom práce s 
partnerom.  
Budú sa stretávať s termínmi ako protitlak – tlak , (tlakom rôznych častí tela do zeme 
a do partnera vieme telo partnera posúvať do priestoru, nadľahčovať ho a tak meniť 
jeho tvar a polohu v kontakte s ním), prijímanie a odovzdávanie váhy  partnera 
tzv.prelievanie (telo partnera resp. jeho váha  sa postupne “rozlieva” do tela ďalšieho 
partnera a “rozkladá” sa celá do jeho rôznych častí tela a opačne), práca s podlahou , 
ktorá je intenzívne vnímaná ako partner, podporná sila, ktorá nám umožňuje plynulo 
a s ľahkosťou prechádzať z miesta do priestoru, z polohy do polohy, z horizontálnej do 
vertikálnej polohy. Pri takmer každom dotyku rúk so zemou sa váha nášho tela 
postupne „rozpúšťa“ do zeme a zároveň sa nám tak dostáva priestor na prenesenie 
svojej váhy na horné končatiny a opačne. Táto vedomá práca so zemou prináša 
priestor pre intenzívnu prácu svalov, vďaka ktorým dostávame telo do rôznych polôh 
na zemi za podpory horných končatín a tak ponúka zaujímavú prácu s partnerom, 
ktorý pohyb môže spracovať a využiť a tak posunúť ďalej. Budeme sa stretávať s 
pojmom  ako tempo a trvanie , ktoré je dôležitým aspektom v choreografii Dolcissime 
sirenne. Zameriame sa na chôdzu, na priestor v ktorom kráčame a na spoločný rytmus 
- tempo. Pozornosť budeme sústrediť na vedomie rýchlosti. Ako spolu rýchlo kráčame 
a ako pomaly spolu kráčame. Budeme pozorovať ako spoločne vieme prejsť 
k extrémnym formám tempa (najpomalšie / najrýchlejšie) a spoločne vieme zastať 
v jednom momente = „stop time“ ako skupina -  ako jedna bytosť. Neskôr so zmenami 
tempa prídeme k termínu – trvanie. Pretože tempo po nás vyžaduje, aby sme si boli 
vedomí, ako rýchlo prebieha naša akcia. Trvanie po nás chce, aby sme si boli vedomí, 
ako dlho v akcii – geste / chôdzi / stop time zotrvávame. Následne prejdeme k 
improvizácii s týmito pojmami vo dvojici, kedy študent workshopu rozhodne sám o 
svojom pohybe – akcii alebo nehybnosti – stop time a kedy mohol alebo môže zaujať 
polohu – gesto alebo sa naopak inšpirovať partnerom a tak zmeniť význam gesta alebo 
význam naopak posunúť ďalej. Vzniká tzv. rytmické dorozumievanie, jasná artikulácia 
= rozhovor medzi dvoma telami, ktorý má svoju dĺžku, trvanie, a význam. 
 
Workshop je o práci s partnerom, jeho váhou, silou v súvislosti s fyzickým, vo vzťahu 
k zemi, k partnerovi a priestoru. Cieľom je rozvinúť pohyb a prácu s partnerom v 
rôznych priestorových úrovniach,  podporu a rovnováhu v rôznych častiach tela pri 
práci s partnerom. Inšpirácia k tejto výuke vychádza z repertoáru aktuálnych 
predstavení fyzického divadla Debris company „Dolcissime sirénne“ a „WOW!“. 



Workshop sa začína v plnej sile prostredníctvom technických cvičení a hier, ktoré 
„zobúdzajú“ telo a myseľ a pripravia študenta na koncentrovanú prácu so svojim telom 
a telom partnera. Nasledovne sa tempo koncentruje a zameriava na cvičenia 
s partnerom cez dotyk. Prostredníctvom dotyku sa partneri dorozumievajú a počúvajú, 
dozvedajú sa veci, ktoré by zostali v „normálnom živote“ pre nich nepoznané. Kvalita 
a spôsob dotyku určuje výraz pohybovej akcie partnera. Postupne prechádzame k 
cvičeniam, k základnému princípu techniky práce s partnerom – odovzdávanie a 
prijímanie váhy, ktorý je základným “kameňom” pohybového materiálu – choreografie 
v predstavení Dolcissime sirene a WOW!. Práca s váhou tela je predovšetkým 
o dôvere, vnímaní, koncentrácii a citlivosti partnera k partnerovi. Študenti vo dvojici 
budú skúmať koľko svojej váhy vie uniesť konkrétna časť tela partnera. Ktoré kostrové 
štruktúry sú schopné uniesť celú váhu partnera a ktoré len čiastočne, ako rozložiť váhu 
na partnera a ako mu pomôcť pri prenesení váhy do priestoru. Cez túto skúsenosť, 
ktorá vychádza z improvizácie a slobody oboch partnerov, prejdeme ku choreografii 
Debris company. 
 
Od účastníkov workshopu sa predpokladá sebaprítomnosť a odvaha. V hravom 
prostredí sa pracuje s inštinktom za účelom objavovania nových možností pohybu. 
Cieľom workshopu je pracovať na rozvoji dôvery v partnerskom tanci a dosiahnuť 
vedomie bezpečného záveru vo fyzicky náročnej akcii s partnerom. 
 
Očakávame, že inšpiratívne New Dance Series 2020  predovšetkým prispeje 
k aktívnemu a progresívnemu vzdelaniu budúcich slovenských umelcov so 
zameraním sa na pohybovú kultúru, tanečné a divadelné umenie. Veríme, že svojim 
kvalitatívnym obsahom pomôže väčšej orientácii účastníkov workshopu 
v najsúčasnejších tanečných, divadelných trendoch a prístupoch – a tým pomôže 
ďalšiemu rozvoju súčasného tanca a divadla na Slovensku. Očakávame, že v tejto 
podobe prinesie New Dance Series 2020 na Slovensku nové a praktické informácie, 
ktoré účastníci môžu využiť vo svojej ďalšej práci a všeobecne tak prispieť k rozvoju 
a skvalitneniu divadelného a tanečného žánru nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku. 
 
 
 
 


