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Soubor 420PEOPLE uvede premiéru inscenace EVER v choreografii 
Václava Kuneše. Nově spolupracuje s hudebníkem Exhausted 

Modern 

„Kdyby mohl, co by nám vyprávěl výstavní podstavec?”  aneb “EVERywhere 
EVERybody forEVER EVERything whatEVER whoEVER.” 

Kdo jste, když se nikdo nedívá? A kdo jste, když vás pozorují? Možné odpovědi 
nabídne připravovaná inscenace EVER tanečního souboru 420PEOPLE. Nejnovější 
choreografie Václava Kuneše vzniká v ověřené spolupráci s dramaturgyní Lucií 
Němečkovou. Současná minimalistická scénografie Lucie Škandíkové, nadčasové 
kostýmní zpracování designérky Olo Křížové a neutichající tempo elektronické hudby 
ve speciálním setu od jednoho z nejvýraznějších českých DJs a zvukového mága 
Ladislava Zensora alias Exhausted Modern přenese diváky na intimní místo, kde čas 
a ani prostor nehrají roli. Premiéra se uskuteční 12. a 13. září v divadle La Fabrika. 

V nové inscenaci EVER tvoří na první pohled jediné pevné hranice rovnoběžné stíny, šikmé 
plochy a přesný jazyk současného tance. Čtyři tanečníci etablovaného souboru 420PEOPLE 
Francesca Amy Amante, Veronika Tököly, Michal Toman a Filip Staněk pomocí těchto 
nástrojů interpretují svět dnešních reflektorů, které mohou zastínit naše pravé já.  

EVER není klasickým příběhem, ale momentem zachyceným v tanci. „Posláním tance je 
chtíč komunikovat jinak než slovy. Tančíme z radosti. Tančíme, abychom zahnali smutek. 
Tančíme, protože nemůžeme jinak. Tančíme, abychom vyjádřili to, na co slova už nestačí. 
A když slova opravdu dojdou, odhodíme masky a necháme, aby za nás mluvila naše těla, 
naše gesta a energie,” popisuje námět nové inscenace choreograf Václav Kuneš a dodává: 
„Při tvorbě pro mě bylo důležité zapojit mysl samotného diváka, dát mu možnost použít svou 
imaginaci a najít si vlastní odpovědi na to, kým jsme, když se nikdo nedívá.“ 

Svět, ve kterém stojíte vysoko na výstavním podstavci a cítíte všechny ty zvídavé pohledy, 
které zajímá i ten nejmenší detail vaší tváře, vašeho těla i vašeho hlasu, pomohla 
choreografovi Václavu Kunešovi dramaturgicky uchopit Lucie Němečková. Scénografii 
vytvořila Lucie Škandíková, světelný design Jan Mlčoch a kostýmy designérka Olo 
Křížová. 

V divadle La Fabrika se společně s tanečníky souboru 420PEOPLE můžete navrátit sami 
k sobě, do svého vlastního příběhu, k tomu, kdo opravdu jste, na premiéře nové inscenace 
EVER 12. a 13. září, ale také na následujících reprízách 18. a 19. října 2022. Vstupenky jsou 
k dostání na webových stránkách divadla La Fabrika – www.lafrabika.cz 

EVER 
EVERything 
EVERywhere 
EVERyday 
EVERyone 



	

EVERybody 
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Nová inscenace EVER tanečního souboru 420PEOPLE v Divadle La Fabrika 
Premiéra: 12. a 13. 9. 2022 
Reprízy: 18. a 19. 10. 2022 

choreografie: Václav Kuneš 
dramaturgie: Lucie Němečková 
obsazení: Francesca Amy Amante, Veronika Tököly, Michal Toman, Filip Staněk 
hudba: Exhausted Modern 
scénografie: Lucia Škandíková 
kostýmy: Olo Křížová 
světlo: Jan Mlčoch 

O tanečním souboru 420PEOPLE: 
Soubor současného tance 420PEOPLE, do jehož názvu si tvůrci vepsali českou telefonní 
předvolbu, založili Václav Kuneš a Nataša Novotná na přelomu roku 2007/2008 po návratu 
z působení v jednom z nejprestižnějších světových souborů tanečního divadla – Nederlands 
Dans Theater Jiřího Kyliána. Společná vize vybudovat v Praze svůj vlastní soubor 
současného tance dala vzniknout 420PEOPLE, jenž v současné době slaví na české 
i mezinárodní taneční a divadelní scéně již 15 let . 

420PEOPLE je nejen soubor současného tance, ale také „značka“, která veřejnosti nabízí 
unikátní slovník současného tance ve formě představení a autorských choreografií na 
moderní interpretační a profesionální úrovni. Díky své kontinuální tvorbě přivádí nejen na 
jeviště ale i do online prostoru výjimečnou originalitu a divácky nezapomenutelný umělecký 
zážitek. Důležitou součástí tvorby je také netradiční dialog s divákem formou workshopů, 
online projektů, diskuzí, tanečních filmů, dokumentů , projekcí a dalších aktivit. 

Další informace 
Press centrum: https://bit.ly/presscentrum420people 
Web: https://www.420people.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/420PEOPLE.DANCE.COMPANY/ 
Instagram: https://www.instagram.com/420people_dance/?hl=cs 
Youtube:  https://www.youtube.com/user/420PEOPLEdance 

Kontakty pro média: 
Pavla Umlaufová, pavla.umlaufova@piaristi.cz, 723 901 326 
Aneta Pospíšilová, aneta.pospisilova@piaristi.cz, 702 077 670 


