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Rakovinové zhoubné bujení je ústředním tématem premiérové
inscenace A studia Rubín

Koncept & režie: Nela H. Kornetová
Dramaturgie: Dagmar Radová a Lucie Ferenzová
Scénografie & video: Jan Hajdelak Husták
Hudba & zvuk: Ondřej Sifon Anděra
Hrají: Nela H. Kornetová & Jaro Viňarský /
Gregers A. Kroksleiven-Hansen
Poděkování: Lærke Grøntved

Je možné milovat něco, co nás může zabít? Tuto otázku si pokládají tvůrci premiérové autorské inscenace
A studia Rubín nazvané Tumor: karcinogenní romance. Jejím prostřednictvím zkoumají spojení mezi
tumory a naší společností na základě tvrzení, že každá doba má svou specifickou chorobu a tou naší je dle
nich právě rakovina. Tato silně smyslová performance je první z pěti autorských inscenací, které v rámci
52. sezony svázané s otázkou „O čem jsme zapomněli mluvit?“, divadlo uvede. Autorkou scénáře je
Dagmar Radová, kterou doplňují členové mezinárodní skupiny T.I.T.S. v režii performerky Nely H.
Kornetové. Premiéra se uskuteční 17. a 18. září 2019 v Invalidovně v rámci festivalu ...příští vlna/next
wave… Projekt vzniká ve spolupráci se Studiem Alta a Iniciativou pro Invalidovnu.
Nadcházející sezona A studia Rubín bude prozkoumávat společensky nedostatečně diskutovaná témata. Prvním
z nich je rakovina, kterou v průběhu svého života onemocní každý třetí obyvatel České republiky a každý čtvrtý na
1
ni zemře. Nemoc, jež se stala nechtěnou, ale nedílnou součástí našeho každodenního života, i tak zůstává
diskutována především v medicínském prostředí. A to se tvůrci rozhodli změnit. Toto vážné téma představí publiku
citlivě, s humorem a poezií v silně smyslové inscenaci propojující pohyb, vizualitu a slovo.
Pro autory je zásadní zkoumat, jaký dopad má na člověka emotivní prožívání společenských jevů, jaké fenomény
se podezřele podobají chování rakoviny a zda je možné milovat něco, co nás zabíjí. Téma rakoviny podrobují
i symbolickému ohledávání. Ať už se jedná o mezilidské intimní vztahy, společenské uspořádání a jeho
disharmonie, nebo bující ekologickou krizi, která je důsledkem politicko-ekonomické orientace na nekonečný
(blahobytný) růst.
Režisérka a zároveň jedna z hlavních aktérů Nela H. Kornetová pracuje s lidským tělem jako s materiálem. Ve
spojení s poetickým textem Dagmar Radové tak vzniká obrazivá inscenace, v níž se obnažuje nejen tělo a jeho
fyzické projevy, ale i člověk jako bytost bující emocemi. Silnou součástí inscenace je práce Jana Hajdelak Hustáka
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se světlem, stínem a luminiscenční živou projekcí na tělo, stejně jako práce s hudbou, která střídá odkazy na
devadesátkové love songy s čistě autorskými instrumentálními skladbami Ondřeje Sifona Anděry.
„Tím, že jde o romanci, nemůžeme si ani na moment být jistí, jestli se jedná o metaforu všech podob lásky a vztahu
mezi dvěma lidmi, nebo jde skutečně o dialog pacienta s vlastním tumorem. Tato tenká hranice neustále generuje
další asociace všech zhoubných fenoménů, které ovšem ve vizuálním provedení inscenace nabývají na explicitní
kráse,“ přibližuje Lucie Ferenzová, současná umělecká šéfka A studia Rubín a dodává „Ve velkorysém barokním
prostoru pražské Invalidovny, která po 200 let sloužila jako rezidenční ubytovna pro vojenské invalidy a kde je
utrpení vepsané do zdí, téma karcinogenní romance jako site-specific přesto nevyznívá depresivně, ba naopak.
Skrze otevřenost, přímost a nadhled se tvůrci vyhýbají patosu a přesně mířeným kontrapunktem dávají vyznít
humoru i něžnosti, hnusu i kráse.“
Premiéra inscenace se odehraje 17. a 18. září 2019 v Invalidovně v rámci festivalu ...příští vlna/next wave…
Projekt vzniká ve spolupráci A studia Rubín, Studia Alta a mezinárodního sdružení T.I.T.S.
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Informace o A studiu Rubín
A studio Rubín je komorní nezávislé divadlo nacházející se v historickém centru Prahy v prostorech sklepního domu U Tří korun na
Malostranském náměstí. Za svoji padesátiletou existenci získalo v české divadelní kultuře jméno nezaměnitelné scény, která se ve všech svých
etapách soustředila na autorské inscenace a vznik nových divadelních textů. Současná dramaturgie A studia Rubín se orientuje na intimnější,
upozaďovanější a subtilnější témata, která nahlíží v širších společenských perspektivách.
Anotace Tumor: karcinogenní romance
Dagmar Radová & T.I.T.S.
Žijou si svým životem. A náhle, osud tomu chtěl, se jejich cesty protnou. Od teď už nebude nic, jak bylo. Od teď už bude všechno jinak.
Občas si představovali, že by se to mohlo stát. A najednou je to tady. A nedá se s tím nic dělat. Nebo? Samozřejmě, že se s tím dá něco
dělat… říkaj všichni. Takže jsou teď tady spolu. No, není to někdy lehký. Možná by měli spolu začít konečně mluvit. Musí to přece mít nějaký
důvod, proč se potkali. Vydávají se spolu na cestu a budou si toho muset říct hodně. Možná by si začali i konečně rozumět. Tomu celému
rozumět. Achjo, kdyby bylo všechno jako dřív… Jenže to už nikdy nebude.
„Tumor: karcinogenní romance“ je silně smyslová inscenace propojující pohyb, vizualitu a slovo. Jako své téma si bere rakovinu a její projevy
nejen v somatické, ale i psychické, sociální a duchovní rovině. T.I.T.S. v této performanci zkoumají spojení mezi tumory a naší společností na
základě tvrzení, že každá doba má svou chorobu. Jak prožíváme společnost, ve které žijeme? Jaké fenomény se podezřele podobají chování
rakoviny? Je možné milovat něco, co nás může zabít?
Očekávat můžete tumor jako humor, nádor jako motor, rakovinu jako kocovinu. Přijďte prostě zažít na vlastní kůži epickou cestu za nalezením
lásky a míru s tím nejméně myslitelným.
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