
Kdyby mohl, co by nám vyprávěl výstavní sokl?

Nejnovější choreografie Václava Kuneše & souboru 420PEOPLE vznikla v ověřené 
spolupráci s dramaturgyní Lucií Němečkovou. Současná minimalistická scénografie 
Lucie Škandíkové, nadčasové kostýmní zpracování designérky Olo Křížové a neuti-
chající 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.

V inscenaci EVER tvoří na první pohled jediné pevné hranice rovnoběžné stíny,
šikmé plochy a přesný jazyk současného tance. Čtyři tanečníci pomocí těchto 

nástrojů interpretují svět dnešních reflektorů, které mohou zastínit naše pravé já.

Anotace:
Kdo jste, když se nikdo nedívá? A kdo jste, když Vás pozorují? Stojíte vysoko

na výstavním podstavci a cítíte, jak je Vaše tělo i obličej pozorováno ze všech úhlů,
Váš hlas hodnocen speciálním filtrem. Přesto Vás nikdo neuslyší v neutichajícím 

tempu elektronické hudby. Výstražné upozornění na volný pád z podstavce
nefunguje. Pouze problikává nápis: EVER!

E V E R



“EVER. NENÍ TO PŘÍBĚH.”

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.

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
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Délka trvání: 55 minut

English friendly

Premiéra: 12. & 13. 9. 2022
La Fabrika

Premiéra se konala za podpory:
Hlavní město Praha
Ministerstvo kultury ČR,
Městská část Praha 7
Art District Prahy 7
Městská část Praha 1
Studio Maiselovka

https://drive.google.com/drive/folders/17WU5W74g0vr0Ez8D52JqQNLTOoSJR3xW%3Fusp%3Dsharing
https://fb.watch/go8Df38TI8/

