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ZUZANA ULIČIANSKA
kultúrna publicistka a divadelná kritička
Pre americkú fotografku Francescu Woodmanovú bol svet štvorcom, tak trochu
okrúhlym. Citová geometria jej života bola narušená depresiou, druhému pokusu o
samovraždu podľahla ako 22ročná. Stihla však vydať knihu s fotografiami a ručne
písanými poznámkami. Svoje snímky spravidla označovala len Untitled. Takto sa volá
aj krehká inscenácia, ktorú výtvarníčke venovala Sláva Daubnerová. Na javisku nie je
sama, obklopuje sa zvukmi, starostlivo vybranými rekvizitami, ale hlavne pocitmi. Na
fakty sú encyklopédie. Minimalistická hudba pôsobí akoby nakomponovaná na každý
pohyb performerky. S choreografkou Stanislavou Vlčekovou vytvorili dielo, ktoré sa
delikátne dotýka samoty i nahoty. Rituálnym vyvesovaním pančúch skúma
Daubnerová večný údel žien, jemné zmeny v kostýme mapujú prechody medzi
madonou a prostitútkou, pokúša sa aj dešifrovať dedičstvo starých mám. Na
vypredanom predstavení v A4 by bolo počuť spadnúť aj špendlík. Paradoxy života
boli priam hmatateľné. Keby som si mohla prezliecť svoje myšlienky tak ľahko ako
šaty. Ale ani svoje šaty ľahko nemením.”
.týždeň
politicko-spoločenský týždenník
č. 16, 15. apríl 2013, s.60
PETER SCHERHAUFER
dramatik a divadelný publicista
Herečku a režisérku Slávu Daubnerovú inšpiruje tvorba výnimočných umelkýň. Po
francúzsko-americkej sochárke Louise Bourgeois (Cely) a slovenskej divadelnej
režisérke Magde Husákovej – Lokvencovej (M.H.L.) spracovala “osud” americkej
fotografky Francesky Woodmanovej, ktorá ako 22 ročná spáchala samovraždu. V
inscenácii Untitled rekonštruje process vzniku jej najznámejších fotografií, ktorým
dominuje samotná umelkyňa. Daubnerovej divadelné obrazy skúmajú pocity
fotografky. Inscenácia je bez slov, stojaca na pohybovej bravura performerky,
príťažlivej scénografii a dobre zvolenej hudbe. Untitled je súgestívny divadelný kus,

ktorý vtiahne diváka do iného časopriestoru a opojí jeho vizuálne aj auditívne vnemy.
Jeho názov reflektuje skutočnosť, že ani fotografie Woodmanovej nemali meno.
Inscenácia bez preháňania znesie označenie výborná.
Denník Pravda
05.03.2013
SOŇA SMOLKOVÁ
divadelná kritička
Smutná nahá fotografka
Vytvoriť inscenáciu o fotografke, ktorá ukončila svoj život vo veku 23 rokov a ktorá
po sebe okrem svojich fotografií zanechala len minimum materiálov, je krok
vyžadujúci si veľkú odvahu. Tá však divadelníčke Sláve Daubnerovej nechýba.
Našťastie. Aj vďaka tejto odvahe mohla vzniknúť inscenácia rovnako krásna a
znepokojivá ako fotografie, ktoré boli jej inšpiráciou.
Bez názvu a bez slov
Francesca Woodmanová vytvorila počas svojho krátkeho života neobyčajné dielo.
Čiernobiele expresívne obrazy, v ktorých dominuje jej nahé telo v nezvyčajných
pózach, začali verejnosť priťahovať až po jej samovražde v roku 1981. Väčšina
fotografií nemala názov a bola označená ako Untitled. Názov divadelnej inscenácie,
inšpirovaný dielom tejto nezvyčajnej fotografky, znie preto rovnako.
Herečka a režisérka Daubnerová sa v divadle P.A.T. systematicky sústreďuje na
divadlo vizuálne príťažlivé, dokumentárne a fragmentárne. V prípade tejto inscenácie
zachádza ešte o kus ďalej. Kým vo svojich minulých inscenáciách predvádzala
fragmenty zo života, v Untitled ukazuje fragmenty z procesu tvorby.
Divák tak v "priamom prenose“ sleduje, ako Woodmanová s pomocou samospúšte
tvorí svoje najslávnejšie fotografie. Sústredené scény dopĺňa len hudba a projekcia
poznámok o fotografiách a denníkových zápiskov. Slová sú zbytočné. Aj napriek
tomu, že sa na javisku nerozpráva, divák príbeh vidí vo fotografiách, ktoré vznikajú
priamo pred ním. Narastajúci nepokoj fotografky a pribúdanie temnoty sú neklamným
znakom stupňujúcej sa depresie.

Nahota ako kostým
Daubnerovej inscenácie diváka očarúvajú. Krásne kostýmy, výborná práca so svetlom
a projekciou, citlivé a zmysluplné používanie hudby. V prípade Untitled to platí
viacnásobne.
Výpoveď inscenácie je budovaná cez obrazy, a tak hrá vizuálna estetika prím.
Duabnerová používa nádherné kostýmy, scénu aj rekvizity. Na javisku strieda šaty, do
vzduchu vešia prázdny rám, za ktorým sa jemne vlnia nylonové pančušky,
jednofarebné šaty projekciou premení na bodkované. Nejde však o lacnú snahu
zapáčiť sa divákovi bombastickou vizuálnosťou, ale o dôkladnú rekonštrukciu
priestoru a reálií, s ktorými pracovala Woodmanová.
Dôkazom úprimnej snahy o autentický výsledok je aj časté využitie nahoty. Ani tú
však divák nevníma ako exhibíciu alebo snahu zaujať. Napokon väčšina
Woodmanovej fotografií boli akty zhotovované samospúšťou, a tak sa Daubnerová
obnaženiu mohla vyhnúť len ťažko. Aj nahotu však herečka a režisérka v jednej osobe
používa citlivo, ba čo viac, povyšuje ju na kostým.
Inscenácia Untitled je estetickým zážitkom, aký slovenské divadlo neponúka často.
Na to, aby ste si ho vychutnali, nemusíte byť ani znalcami Woodmanovej fotografií.
Stačí, ak sa radi pozeráte a viete vidieť krásu.
Hodnotenie Pravdy: 5 hviezdičiek z 5
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SOŇA ŠIMKOVÁ
teatrologička a divadelná historička
Originálna cesta Slávy Daubnerovej alebo Mágia divadla
„Realisti, medzi ktorých patrím...neberú fotografi ckú snímku ako kópiu ,reality’- ale
ako emanáciu minulej reality: teda nie ako umenie, ale ako mágiu.“ Roland Barthes,
Svetlá komora
Naše zaostávanie za svetom, spôsobené normalizáciou, vyrovnáva v
súčasnosti niekoľko originálnych tvorcov a tvorkýň, medzi ktorými sa
neprehliadnuteľne pohybuje Sláva Daubnerová, zakladateľka združenia P.A.T. Svoje

predstavenia zväčša komponuje ako sólové performancie, no príležitostne si volí aj
partnerov, ako tomu bolo v produkciách Polylogue, Some Disordered Interior
Geometries či Iluminácie.
Kým podľa ortodoxnej praxe sa performancie tvoria výsostne z osobných
materiálov ako čisté autorské opusy, Sláva Daubnerová ide svojou originálnou cestou.
V predstaveniach neskúma životné traumy a túžby svojej osoby autobiograficky, pod
vlastným menom, ale vnára sa do života a diela iných umelcov. Či už to boli
výtvarníci ako Francúzka Louise Bourgeois v Celách, nórsky maliar Lars Hertervig
v predstavení Polylogue, najnovšie zasa americká fotografka Francesca Woodman
v performancii Untitled. Alebo si našla tvorcov iných médií: poetku Inge, manželku
známeho dramatika Heinera Müllera, ktorej životný osud reflektovala v predstavení
Some Disordered Interior Geometries, alebo Magdu Husákovú-Lokvencovú, „prvú
dámu slovenskej divadelnej réžie“, ktorej venovala predstavenie M.H.L. Absolventka
kulturológie je svojím spôsobom autodidakt. Azda preto to zaujatie osudmi umelcov.
Skúma ich ako svojich potenciálnych kolegov z branže, aby s nimi viedla dialóg,
nachádzala u nich odpovede na vlastné, bezpochyby mučivé tvorivé i existenciálne
otázky. Inšpiruje sa ich artefaktmi, aby dospela k vlastným riešeniam, k osobnej
autentickej výpovedi. Otázky identity, hraníc života, partnerských vzťahov,
osamelosti, outsiderstva, spásonosnosti umenia a rad podobných tém vo svojich
scénických kompozíciách naliehavo nastoľuje a neošúchane rozvíja. Tvorba je pre ňu
podľa všetkého svojho druhu rituál a mágia, do ríše vlastného univerza prechádza cez
svet iného tvorcu. A je aj terapiou, aj výskumným laboratóriom:
nahliadnuť doň býva pôžitkom pre všetkých, čo majú radi nové objavy a poéziu v
priestore.
Najnovšia sólo performancia, inšpirovaná tvorbou talentovanej fotografky, sa
na ceste Slávy Daubnerovej vyníma ako vyvrcholenie jej úsilí o koncentrovanú
výpoveď a originálny tvar. Ak len trocha nahliadneme do obrázkov americkej
umelkyne, zbadáme, že medzi oboma je viac nápadných príbuzností. Našla Sláva
svoje alter ego? Znie to aj strašidelne, ak si uvedomíme, že prototyp, Francesca,
dobrovoľne ukončila svoj život vo veku 22 rokov. Nebýva však absolvovanie
dramatických osudov iných ľudí v imaginárnej rovine čímsi ako zaklínaním a
odháňaním zlých démonov? Výzvou prekonať úskalia, ktoré oni nezvládli?
Transformáciou a performáciou negatívneho kódu na pozitívny čin? Konkrétne: na
silné a esteticky bohaté umelecké dielo? Je až šokujúce, keď na autoportrétoch

Francescy Woodman vidíme tvár slovenskej performerky. To je ale iba vonkajšia
podobnosť. Po preštudovaní niekoľkých snímok a pomocou interpretácie odborníkov
sa dostávame k hlbšej a bytostnejšej rovine príbuzností. Tu sa nám hodí odcitovať,
čo kritik v Guardian, Sean O´Hagan, napísal pri príležitosti ostatnej výstavy jej
fotografií vo Victoria Miro Gallery v Londýne, konkrétne na konto ranej snímky,
nazvanej jednoducho Autoportrét v trinástich: „Je taký tajuplný a únikový ako aj iné
jej neskoršie akty alebo performačné fotografi e. Hovorí nám o tom, že už v trinástich
si Woodman našla cestu, ako sa skryť čelom ku kamere, a týmto činom zároveň našla
svoju trvalú tému. Takmer tridsať rokov po svojej smrti sa ešte stále pred nami skrýva
pri plnom pohľade na ňu, a to tak únikovo a tak zvodne, ako kedykoľvek predtým.
Plný pohľad oka kamery a únik, ukrytie sa, tieto dve paradoxné gestá sú
hlboko existenciálnym vzorcom nielen správania sa, ale aj umeleckej výpovede. U
slovenskej performerky sa to v predstavení Untitled odohráva takto: najprv si
fotografka napraví kameru na statíve a potom sa v jej zábere prezentuje vyzlečená v
polohe čupiaceho embrya a drobnými posunmi sa premiestňuje v priestore.
Minimalistickým pohybom dosť jasne evokuje, že si cudne chráni svoje telo pred
svetom, aby sa v nepohodlnom zavinutí napokon dostala k malému panelu na druhej
strane javiska a ukryla sa za ním. Panel sa však preklopí a znova ju vidieť. Naďalej
neprestáva zápasiť s tým, ako ukryť telo pred okom kamery aj zrakmi divákov, no
kontrastné udalosti ju stále znova odhaľujú, osvetľujú. Pritom to telo, čo tak cudne
ukrýva, je krásne, je to telo výtvarného modelu, ako sa napokon v istom nestráženom
okamihu ukáže. Variácií na tému hry na schovávačku je ale veľa. Azda najvtipnejšia
a technicky najsofistikovanejšia je táto: stojac pred zadným
plátnom sa súhrou s videoprojekciou aktérka zavinuje do odlupujúcich sa virtuálnych
vrstiev panelu ako do ochranného obalu, jej úsilie zahaliť sa je vďaka tomuto
hravému triku korunované úspechom. Celú jednu
sekvenciu dobre vyváženého predstavenia venuje Sláva Daubnerová hre so šatami, do
ktorých sa nebadateľným hókus-pókusom (znova úradujú nové technológie)
prezlieka. „I wish I could change my mind as easily as I change dress“, čítame na
bočnom paneli, na ktorý sa premietajú komentáre v jednoduchej
angličtine (jediný text v inscenácii), ako by to boli bubliny ku komixovým obrázkom.
Aj jednotlivé silné performatívne detaily, aj kompozícia celku, jeho čitateľná
štrukturácia, nás na tomto predstavení tak tešia a esteticky napĺňajú. Performerka
jednoznačne inscenovať vie, má režijné cítenie, popri tom, že ako sólistka vie priestor

naplniť zaujímavým konaním. Emocionálne vyvrcholenia prichádzajú v pravidelných
intervaloch, keď každodenné gestá a úkony organicky rozvinie a vygraduje
do tanečnej kreácie v štýle moderného a postmoderného tanca (skvelá choreografi a
Stanislavy Vlčekovej). Sú akoby interpunkciou medzi jednotlivými obrazmisekvenciami. Scény-sekvencie sa striedajú v kontrastoch a to takisto prispieva k
dynamike a rytmu predstavenia. Niektoré sú založené na ženskom
akte – performerka pred našimi očami rozvíja dobre odpozorované série pozícií z
autentických snímok, vyhotovených technikou dlhého expozičného času v čiernobielom materiáli. Inokedy zase dominuje hra predmetov, vygradovaná až do
magického čierneho divadla, keď sa na tmavom pozadí krehko zachvievajú na šnúre
povešané dámske pančucháče. Alebo vtedy, keď v žánri nature morte na
javisku inštaluje prírodné výjavy s vypchatým vtáctvom a líškou a sama sa do čarovne
krásnej červeno osvetlenej scenérie uloží k spánku.
Hĺbavá fotografka, hrajúca sa na schovávačku, predsa len ukazuje (svoje?)
rozmanité tváre. A nie inak je tomu aj v tejto performancii. Vedľa najobľúbenejšej,
upätej viktoriánskej podoby, odrazu vyskakujú obrazy žien, ako ich poznáme zo
slávnych výtvarných diel Degasa či Toulousa-Lautreca, prostitútky s drdolmi a v
podväzkovom páse ako jedinom odeve. „Woman is a mirror for a man“, znie trefný
titulok na paneli. Je jasné, prečo potom performerka pricupitá na scénu ako bunny, s
bielou zajačou kuklou na hlave a v ružovom osvetlení preskacká javiskom. Na
začiatku sa performerka cudne zavinula do polohy embrya, v závere sa po tom, ako
prešla mnohými situáciami a podobami, odrazu pred divákmi otvorila, stehná
v čiernej spodnej bielizni roztvorila ako širokú náruč. Aby vzápätí povstala a z
proscénia sa pobrala k zadnému plátnu-panelu. Do jeho rozparku sa potom opatrne
všuchla, či už ako do lona matky, alebo ako Alenka za zrkadlo. Kto vie?
Veľa sme z tejto performancie pochopili o tvorivom geste Slávy Daubnerovej.
Prečo sa kuklí do príbehov a osudov iných umelcov, ako sa vďaka ich úkrytu dostáva
k svojmu autentickému ja, čo pre ňu umenie existenciálne znamená. A jednoducho aj
to, že svet umenia je bezodným prameňom a neprestáva ľudí tešiť.
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LACO TEREN
výtvarník
Then at one point I did not need to translate the notes, they went directly to my
hands
Keď som začiatkom deväťdesiatych rokov videl v zürišskej Shedhalle výstavu
Francescy Woodman, bol som očarený – zvláštna melancholia a sebareflexia
pripomínajúca sentencie z knihy Za zrkadlom a čo tam Alica našla a tajomný svet
obrazov Toyen, mi navždy zostali v pamäti. Keďže moji švajčiarski priatelia o nej
hovorili s veľkým zainteresovaním, bol som presvedčený, že bola Švajčiarkou a jej
fotografie som situoval do prostredia, ktoré som práve vtedy spoznával. Jej obrazy vo
mne vždy znovu vyvolajú to, čo som cítil prvé mesiace počas svojho pobytu v
Zürichu.
Pred pár týždňami ma jeden môj priateľ zobral do Rusoviec na novú
inscenáciu Slávy Daubnerovej, ktorú Francesca Woodmanová inšpirovala. Na tomto
mieste musím podotknúť, že každý, kto ma niekam vezme, riskuje, že mu úplne
skazím večer. Nestalo sa. Teda dúfam, že som ho nikomu z prítomných neskazil
svojím neskrývaným nadšením, keď som bol v prvej časti zabraný v spomienkach.
Nebudem to už nafukovať, ale išlo o dlhý rad od Living Theatre, až po plejádu
úžasných predstavení počas prvých rokov Francúzskeho institute, obdobia Luca
Buignola a Dimitriho Ovčinikova. To všetko mi prechádza hlavou aj teraz, keď sa
pokúšam napísať niečo o tom, čo som videl.
Divadlo je nezachytiteľné, je tam, v tej chvíli, no nie po tom, ani pred tým.
Fotografia je síce tiež len na zlomok sekundy osvetlená svetlocitlivá plocha, ale je
obrázkom, pomerne presným záznamom, stopou, odrazom. Spojiť tieto dva druhy
umenia, je prinajmenšom výzva. Ak chceme zažiť divadlo, musíme sa za ním vybrať,
musíme sedieť s ostatnými v sale a byť prítomní, fotografiu si môžeme pozerať aj
doma. Nie je vôbec ľahké preniesť jeden umelecký druh do druhého, vyžaduje si to
veľký cit a vážnosť. Daubnerovej a jej spolupracovníkom sa to podarilo. Od začiatku
do konca dodržiavajú zvolené princípy prepojenia, ktorého každý atribút je presne a

správne vybraný a použitý. Nejde pritom o oživené fotografie, ale o pohybové divadlo
v pravom slova zmysle. Daubnerová nás vedie príbehom koncentrovane a dramaticky,
s tou istou zvláštnou kombináciou naliehavosti a intimity, ako vo fotografiách a
filmoch Woodmanovej.
Obrazy nasledujú jeden za druhým a s použitím jednoduchého gesta a
cvaknutia spúšte a blesku sú prestrihávané, vedú nás portfóliom, ale aj životom
Francescy Woodmanovej. Elegantná choreografia v Daubnerovej prevedení je naozaj
estetickým zážitkom. Ale to samozrejme nie je všetko, ak herec na javisku nezomrie,
teda nevypustí dušu, všetko bolo zbytočné. Musí ísť o život, v tomto prípade o život
Woodmanovej, ale aj o ten Daubnerovej. My diváci totiž musíme odísť zmenení, na to
sme do divadla prišli, na to je divadlo. Nechodíme sa doň pobaviť, aj keď chodiť do
divadla je “zábavné”. Divadlo nie je zábava, divadlo je vážna vec. Ide v ňom o život,
o náš aj o hercov, pretože ak uveríme a my uveriť musíme, sme na tom rovnako ako
ten na javisku a ako ten, o kom sa hrá. Príbeh je stále ten istý, len rozprávač sa mení.
Keď sa teraz znovu dívam na Woodmanovej fotografie, dívam sa do minulosti, vidím
a cítim ako vtedy, keď som ich videl po prvýkrát. Daubnerová príbeh aktualizuje a
bez toho, aby menila a vylepšovala, je rovnako silne vypovedajúca v súčasnom
jazyku.
V pasáži, keď vešia vedľa seba na šnúru pančuchy do rámu zaveseného pred
ňou, som zavrel oči a vlastne zaspal – prešiel som zrkadlom do Zürichu a večerným
nábrežím som sa vracal od Shedhalle k Silquai 21, kde som mal vtedy ateliér. Keď
dovešala rad, otvoril som oči. Hry so zrkadlom, skrývanie a odhaľovanie, odchádzať a
vracať sa. Stále ten istý príbeh, iný však nemáme, máme len tento a vystačíme si s
ním. Len treba hrať naozaj, v divadle aj v živote.
Vychádzal som z divadla inšpirovaný, a to mám rád. Ten pocit sa vracia
niekoľko dní a ja sa k nemu vraciam rád tiež. Preto sa teším, keď bude Sláva
Daubnerová hrať, aby som tam zašiel, aj oveľa ďalej ako do Rusoviec. Nabudúce k
téme okraja a stredu, ako hovoria Francúzi. Umenie je inde, to znamená nie tam, kde
by sme ho očakávali, je dobré vynaložiť snahu a vydať san a cestu, aby sme ho našli.
Na záver ešte spomeniem môj obľúbený citát z filmu Pina: “Tanzt, sonst sind
wir verloren!” Ja si ho prekladám: “Maľuj, inak si stratený!”
Opera PLUS
informační portál o opera, baletu a vážné hudbě
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repríza 27. 6.2013 Štúdio nová budova SND Bratislava
BARBARA BRATHOVÁ
Duch Francesky Woodman v Štúdiu SND
Projekt V národnom ako doma v rámci svojho cyklu predstavovania spektra
slovenských divadiel uviedol 27. júna ostatný titul v tejto sezóne hosťovania P.A.T.,
platformy pre súčasné divadlo pod názvom Untitled. Untitled je sólová pohybovovizuálna performance inšpirovaná dielom fotografky Francesky Woodman a pocitom
pominuteľnosti, ktorý fenomén fotografie vyvoláva.
Fotografia, akoby odmeriavala náš život v rôznych časových etapách, kde
zachytávame okamih, ktorý sa už nezopakuje. Fotoalbum sa stáva akýmsi
dokumentačným „nekrológom“ žitia, ktorý zaznamenáva akí sme boli, ktorý postupne
zaznamenáva naše starnutie a vedie nás k smrti. Každým fotobleskom posúvame čas,
každým fotobleskom v istom zmysle umierame. Franz Kafka hovorí: „Veci
fotografujeme preto, aby sme ich vyštvali z mysle“. Fotografujeme možno podvedome
aj preto, aby sme si veci nemuseli pamätať. Jeden z mojich priateľov tvrdí, že
fotografiami sú jeho spomienky. Preto nikdy nič nefotí. Dôležité preňho je to, čo si
pamätá.
Americkú fotografku Francesku Woodman fotografia „zabila“. Bola známa svojimi
čiernobielymi konceptuálnymi fotografiami, na ktorých zobrazovala samu seba.
Pracovala s fragmentmi tela, zachytávala ho v netradičných fyzických pozíciách,
gestách, v pohybe, zasadzovala ho do architektúry priestoru, do súvislostí s
predmetmi. Možno ju radiť k ženským umelkyniam, ktoré v 70. rokoch k svojmu
výtvarnému prejavu používali svoje telo ako hlavný motív. Experimentovala tiež s
videom, charakteristickou črtou jej tvorby sa stali surrealistické kompozície v
kombinácii s rozmazanou postavou. V 80. rokoch začala fotografka trpieť depresiami,
kvôli svojej práci, nakoľko si neverila a kvôli narušenému vzťahu. Po neúspešnom
pokuse o samovraždu žila na Manhattane v New Yorku u svojich rodičov, až kým v
roku 1981 ako 22ročná neskočila z okna bytu na East Side. Pred smrťou vydala
knihu Narušenie vnútorných geometrií – pomedzi matematické formulky sú nalepené
jej čiernobiele fotografie a ručne písané poznámky. Väčšina jej fotografií je bez názvu

(Untitled) a identifikovateľná iba cez prostredie a dátum. Obsahujú silnú
performatívnosť. Jej fotografie, ktorých objektom je ona sama, akoby
predznamenávali smrť. Jej vlastnú smrť. Majú v sebe zahrnutý silný fenomén akéhosi
smútku, možno rezignácie, nie je to len vážnosť, ale hĺbka, skryté šialenstvo,
tajomnosť a predovšetkým až desivosť na hranici hororu. Tento moment však nie je
spôsobený prítomným estetickým šokom, ale zvláštnou prítomnosťou ducha. Akoby
to boli umŕtvené odkazy zo záhrobia.
Bulletin k predstaveniu, okrem aj faktografických informácií, uvádza slogan reklamy
na Yashicu Electro – 35 GT : „stačí iba zacieliť, zaostriť a stlačiť spúšť“. A hoci je to
slogan na propagáciu fotoaparátu, znie ako krátky „návod“ na samovraždu. A hoci
Francesca Woodman nepoužila pri samovražde strelnú zbraň, jej „strelnou zbraňou“
bol fotoaparát, ktorým vždy zacielila na seba, zaostrila a stlačila spúšť. „Strieľala“
(Photo schiessen, Photo shooting) samu seba nespočetne veľa ráz až po svoju smrť.
Zanechala po sebe približne 10.000 negatívov, ktoré sú v majetku jej rodičov,
rovnako ako 800 printov reprezentovaných v Marian Goodman Gallery v New Yorku,
ale iba 120 z nich bolo publikovaných, alebo vystavených. Woodmanovej fotografie
sú malých formátov, čo spôsobuje intimitu medzi vnímateľom a dielom. Počas svojho
života nemala veľa výstav, až po smrti sa stala populárnou a expozície boli
prezentované okrem Spojených štátov amerických aj vo Švajčiarsku, Nemecku,
Fínsku, Švédsku, Nórsku, Francúzsku, Holandsku, Taliansku, Španielsku, Írsku,
Portugalsku, Veľkej Británii, avšak mnohé z jej fotografií ešte nikto nikdy nevidel.
Sláva Daubnerová k performance Untitled vypracovala koncept, dielo režíruje a sama
aj interpretuje v choreografii Stanislavy Vlčekovej a za pomoci videa Lukáša
Kodoňa v dramaturgii a za technickej spolupráce Pavla Grausa. Malý bulletin k
predstaveniu je vybavený parafrázou jednej z fotografii Francesky Woodman, na
ktorej je sama protagonistka. Celá performance je akousi plynulou charizmatickou
mozaikou oživených Woodmanovej fotografií.
Ocitáme sa v ateliéri vybaveným replikou plesnivej steny (častý motív prostredia
fotografky) a pár rekvizít známych z jej diel – stolička, lavór, kvet kalie, kamene, vták
(krídla), vypchatá líška, veľké zrkadlo, malé rámy s fotografiami, zavesené šaty,
pančuchy, vidlička, sklíčka …Všetky rekvizity performerka postupne využíva a
vytvára z nich kompozície pre konkrétny výber Woodmanovej fotografií. Zatiaľ čo
modeluje prostredie fotografií, vlastne zároveň formuje scénografiu na scéne. Do
jednotlivých pripravených prostredí, pozadí, atmosfér a nálad osadzuje seba ako

objekt s použitím rôznych odevov (kabát, šaty, pančuchy, podväzky), vypína si vlasy,
rozpúšťa si ich, aplikuje masku zajaca, ako z Alice v krajine zázrakov. Často je vo
svojich divadelných, respektíve fotografických obrazoch, nahá (rafinovane skrýva a
odhaľuje časti tela raz vo svetle, raz odevom – rozopína si zips, na nahé telo aplikuje
pančuchy, podväzky), provokatívne pózuje pred fotoaparátom, nie je to však vulgárna
hra pre diváka, ale jemne lascívna exhibícia pred objektívom, pred ktorým sa ocitá
sama v celej šírke gestickej štylizácie. Toto pózovanie, akokoľvek divadelné,
kompozične prešpekuľované pre efekt fotografie, popri bizarnej šialenosti pôsobí
nadmieru prirodzene. Sláve Daubnerovej sa podarilo zachovať nesmiernu intimitu v
blikote fotoaparátu pri každej póze, dráždivosť spôsobenú prezliekaním odevov i
náladu osamenia v ateliéri umelkyne pri vlastnej tvorbe, ktorej centrálnym motívom
je vlastné telo, často nahé, obnažené, sporo odeté. A s ktorým je sama. Sama so sebou
a možno i bez seba.Performance začína známou fotografiou nahej autorky lezúcej
štvornožky pred zrkadlom, aby sa následne „odela“ do plesne omietky zo steny.
Daubnerová naskytá výtvarné obrazy replikujúce fotky autorky zväčša bez názvu, ale
interesantný je pohyb medzi týmito obrazmi a proces, ako k nim dospieva. Od
civilného pohybu – štelovania a situovania statívu z jednej strany na druhú – až po
štylizovaný pohyb odpozorovaných póz z fotografií sa premieta spleť
choreografických nápadov Stanislavy Vlčekovej, ktoré presne zapadajú do pohybovej
atmosféry vizuálneho diania. Raz hanblivé, skromné a intímne kompozície uzavretých
formácií, inokedy otvorené a odvážne gestá od jemne frivolného dvíhania sukní a
odhaľovania nôh až po rozkročené kreácie v podrepoch v priesvitných pančuchách.
Nikdy tam nie je afekt, nikdy tam nie je koketéria. Je to logická príprava (tvorivý
proces) na výjav a ustrnutie v póze. Celý register detailov, drobných pohybových
domyslení medzifáz prípravy prostredia a objektu na finálny tvar fotografie dáva
divadlu dynamiku a tempo, napriek pokojnému a plynulému priebehu.
Vizuál dofarbuje hudba zložená zo zvukov, gongov, vŕzgania, šumov, chvejivých
monotónnych, ale aj melodických vstupov plných nostalgie a melanchólie. Intimitu
diania a umlekyninej tvorivej samoty umocňujú aj malé súkromné gestá, ako je
privoniavanie k textíliám-šatám, vdychovanie vône starých čipkovaných rukavičiek,
ženské naťahovanie siloniek s tichým uvedomením si fyzična, vlastnej sexuality,
možno príťažlivosti, hravé poskakovanie zajačika, alebo plazenie sa s líškou…to
všetko je akási vnútorná kreatívna hra vážnej fotografky. Tak, ako vo fotografiách, aj

na scéne performerka sleduje a kopíruje symboly – pripichnuté havranie krídla, ale aj
krídla anjela, či bielej holubice – symboly podvedomej (tušenej) smrti, naskytne sa i
obraz kľačiacej nad plochou zrkadla, alebo „rozmazané“ výjavy spôsobené rýchlym
pohybov vlasov i tela, sledované cez zavesený rám obrazu (zrkadla). Zaujme
zavesená kompozícia pančúch na šnúre – akéhosi princípu femínnej existencie,
ženského tajomstva i prádlovej reality, či ľahko zvrhlej provokácie až po prienik tela
stenou, alebo trčiaca noha zo steny.
Krásny je obraz ležiacej nahej protagonistky odetej (či skôr zamotanej) len do
podväzkov a horizontálne ležiacej chrbtom k publiku na otáčavej stoličke (ktorou je
nahradená sofa z fotografie). Výjav má až desivú smrteľnú silu. Nechýba ani známa
fotka Polka Dots, kde sa herečka ocitá v bielych šatách pri stene a bodky na ňu
„doplní“ – premietne – projektor. Projekcia s útržkami myšlienok Francesky
Woodmanovej dopovedá emóciu, vnútorné prežívanie fotografky a zároveň slúži ako
výtvarný fenomén v celej výraznej komplexnosti divadla, odkazuje aj na video tvorbu
autorky, avšak rozhodne predovšetkým na jej vnútorný svet a psychické rozpoloženie
: „ Call me, as soon as you can, I m anxiously awaiting your reply. Call, collect 401
274 418. I ´m hoping“. Táto výzva s konkrétnym telefónnym číslom je evidentne
nástojčivá, zúfalá a volajúca po záchrane. „I could not longer play...“ je tiež hrozivo
výpovedné.
Komplex výtvarného spracovania, hudobný sprievod, dômyselné choreografické
„kreslenie“ pohybu a mimoriadne dôstojná, prirodzená, akoby mimovoľná a zároveň
maximálne sústredená interpretácia charizmatickej protagonistky, sformulovali
divadelný obraz (i odkaz) z Woodmanovej tvorby. Z fotiek vychádzajú, oživujú ich a
obohacujú o divadelný rozmer. Tvorcom sa podarilo vniesť do performance
melanchóliu i napätie, estetiku i „zvrátenosť“ myslenia, preciťovania, vnútorného i
vonkajšieho fungovania i všadeprítomného mŕtveho ducha Woodmanovej diel.
Francesca Woodmanová akoby si nafotila svoje vlastné umieranie, aby ho definitívne
ukončila skokom do prázdna a do večnosti.
Výstižné predstavenie Untitled (vychádzajúce z fotografií, ktoré Woodmanová
uvádzala Bez názvu) videlo v Štúdiu činohry Slovenského národného divadla
približne 35 divákov. Nie, že by sa viac nezmestilo, viac jednoducho neprišlo.
Paradoxne, svojou neprítomnosťou, poskytli tým prítomným kúzlo intímnej (akejsi
klubovej), osobnej i intelektuálnej, rozhodne unikátnej atmosféry. P.A.T. s Untitled je
malá forma pre malé divadlo, ale veľkého diváka. Nech to znie akokoľvek absurdne,

verím, že Francesca Woodman sedela v divadle s nami, „vystúpená“ z jednej zo
svojej série fotografií „Angel“.
Hodnotenie autorky recenzie: 95 %

