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Zmena politického režimu na Slovensku 
v roku 1989 predstavovala súčasne aj zme-
nu v prístupe štátnej moci k otázke výstavby 
budov pre kultúru.1 Po období centrálneho 
plánovania, reprezentatívnych projektov, 
veľkých modernistických objemov v centrách 
miest, ktorých úlohou bolo naplniť priesto-
rové potreby „oficiálnej“ profesionálnej vetvy 
divadla, prišla doba, keď sa zmenili požiadav-
ky, iniciátori, začalo vyrastať nové publikum 
a tento prístup už zrazu nebol aktuálny – všet-
ko veľké už bolo postavené (alebo rozosta-
vané – nová budova Slovenského národného 
divadla) a priestorové požiadavky tradičnej 
divadelnej kultúry boli naplnené. Kultúru 
bolo odrazu možné vytvárať novým spôso-
bom: iniciatívne, otvorene, na vlastnú zod-
povednosť, teda spôsobom, ktorý bol dovte-
dy buď nemožný, alebo minimálne politicky 
nevítaný.2

Iniciatívu v posúvaní vývoja divadla 
(v zmysle dramatického javiskového ume-
nia) a divadelného priestoru ďalej vo vývoji 
prevzali súkromné skupiny. Tie tak konali 
a konajú dobrovoľne, na základe vlastného 
rozhodnotia, často s odlišným úmyslom, než 
niekoho alebo niečo reprezentovať, respektí-
ve byť zriadený inštitucionálne. Táto sloboda 
voľby novej a nepreskúmanej cesty je vykúpe-
ná tým, že tak konajú na vlastnú zodpoved-
nosť vrátane všetkých spoločenských a eko-
nomických dosahov. Keďže finančná podpora 
zo strany súkromných donorov, grantových 
a dotačných schém je na našom území zavá-
dzaná len postupne, tieto skupiny disponujú 
omnoho menšími finančnými prostriedkami, 
než mal na tento účel predtým k dispozícii 
štát, z čoho sa zákonite odvíja celý súbor ich 
bližších charakteristík. Ich prístup je omno-
ho menej oficiálny, odpadá potreba kladne 
reprezentovať niekoho iného (národ/štát/
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mesto), skôr naopak – je tu potreba spytovať 
a narúšať spoločenské dogmy, jednoduchšie 
technické vybavenie, nevyhnutnosť nápadi-
tosťou a nekonvenčnými riešeniami kompen-
zovať ekonomické znevýhodnenie a pritom si 
stále zachovávať motiváciu poskytovať prvo-
triednu kvalitu a ustavične sa zlepšovať v tom 
hlavnom, o čo tu ide – v produkovaní ume-
nia a kultúry. Kým (preexponovane podané) 
tradičnému inštitucionalizovanému divadlu 
stačí na kontinuálne prežitie udržiavať svoj 
stav fungovania, nezávislá (súkromná) scéna 
musí byť proaktívna, aby si vedela zabezpečiť 
aspoň minimálne podmienky na svoju ďalšiu 
existenciu.

diVadlO?
Zamierenie pozornosti skúmania smerom 
na divadlo volím v tomto prípade z mno-
hých druhov kultúry, ktoré by boli rovnako 
k dispozícii a používam ho ako pomôcku na 

pochopenie progresu, akým sa trend tvorby 
nových priestorov pre kultúru posunul z rovi-
ny reprezentácie štátu do roviny občianskeho 
sebavyjadrenia nezávislými skupinami a ako 
sa téma novej kultúry a umenia (obrazne po-
vedané) presunula z masívnych objemov oblo-
žených travertínom do obitých industriálnych 
hál. Podobný proces toho, ako kultúrne inšti-
túcie opúšťajú typologicky na mieru navrhnu-
té budovy a presúvajú sa do budov cudzích 
typológíí sa dá sledovať nielen pri divadlách, 
ale aj pri galériách, koncertných sálach, skú-
šobniach, ateliéroch, ktoré boli iniciované 
ako súkromné a dodnes sú takto prevádzko-
vané.3 Cieľom tejto práce je popísanie pojmu 
nezávislé kultúrne centrum, čo je programom 
a víziou omnoho viac, než len budova pre di-
vadlo, ale vychádzam z predpokladu, že práve 
cez zasadenie nezávislých kultúrnych cen-
tier do kontextu dejín priestorov pre divadlo, 
môže byť vysvetlenie tohto pojmu užitočné. 

Nerobím tak ako prvý, ďalší autori, napríklad 
Anna Kuligowska-Korzeniewska4 pristupujú 
k nezávislým centrám kultúry práve prostred-
níctvom divadla, aj keď nie vždy sa snažia tie-
to pojmy rozlíšiť.

Vďaka veľkej šírke programovej rôznoro-
dosti záberu nezávislých kultúrnych centier 
by bolo možné opisovať genézu odchodu 
z typologicky vlastných priestorov pri kaž-
dom jednom druhu kultúry (divadlo, galéria, 
koncertná sála, kino).5 Pracujem s predpok-
ladom, že okrem skonštatovania, že v kaž-
dom jednom prípade tohto inštitucionálneho 
exodu existuje skupina spoločných znakov 
a rovnako existuje skupina odlišných znakov, 
v skutočnosti takéto porovnanie neprináša ni-
jaký reálne užitočný nový poznatok, pre ktorý 
by nepostačovala prezentácia na porovnaní 
charakteristík nezávislých kultúrnych centier 
s budovami pre divadlo. Cieľom práce nie je 
hľadať argumenty, ktoré by nezávislé kultúrne 
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1  Rondel invaded, 2006. 
grafika: Marcel benčík
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centrá zaraďovali do typologického stromu, 
ako hybridnú formu viacerých tvárí kultúry, 
porovnávanie v rámci architektonickej typoló-
gie pokladám len za jeden z nástrojov, jeden 
z kontextov, prostredníctvom ktorých chcem 
prezentovať charakteristiky týchto centier, 
ako niečo unikátne a nové. Sledovanie toho, 
ako sa to udialo pri divadle, je dostatočne 
ilustrujúce, keďže v tomto ohľade sú dôvody 
a princípy zmeny lokality v ekonomickej a so-
ciálnej rovine spoločné pre kultúru naprieč 
celým spektrom.

neZáVislÉ kultÚrne Centrum
Máloktorý zo spomenutých druhov umenia 
(ktoré emigrujú do nevlastných priestorov), 
respektíve nezávislá spoločnosť, ktorá ho vy-
konáva, ostáva (alebo vôbec začína) s progra-
movou skladbou, ktorá je vyhranená len jedi-
ným smerom. Charakteristické atribúty, ako 
sú spomínaná nízkonákladovosť, neoficiál-
nosť, technická jednoduchosť, nevyhnutnosť 
nápaditosti a spätosti s hmotným aj sociál-
nym kontextom, predurčujú výsledný model 
organizácie na to, aby jej programový záber 
narástol do šírky – druhy umenia a ich požia-
davky na priestor sa zlučujú, prelínajú, pri-
berajú k sebe kaviareň, bar, kancelárske prie-
story. Sála je tradične uspôsobená tak, aby 
okrem divadelných vystúpení mohla hostiť aj 
koncerty, tanec, konferencie, diskusie, work-
shopy, záujmové krúžky a v podstate hocijaký 
program, pre ktorý v danej umeleckej a sused-
skej komunite existuje priestorová potreba, 
ktorá sa dovtedy nemala kde naplniť. Pri tom-
to kombinovaní a prehodnocovaní umeleckej 
a spoločenskej vízie, ktorá ženie každé jedno 
nezávislé kultúrne centrum vpred do ďalších 
aktivít, nastáva bod, keď sa hodnotenie ty-
pologického pohľadu rozostruje a výsledná 
forma priestorov a programu nie je už naďa-
lej pomenovateľná ako „divadlo“, „galéria“, 
„koncertná sála“, legitímnym sa stáva názov 
„nezávislé kultúrne centrum“. To predstavuje 
priestor a organizáciu venujúcu sa súčasnej 
kultúre, organizovanej súkromne, nezávisle 
od politickej moci.6 

neZáVislÉ kultÚrne 
Centrá V literatÚre
Problematika nezávislých centier je v dostup-
nej literatúre zameranej na dnešné prejavy 
kultúry síce spracúvaná často, ale len okrajo-
vo, čiastočne, prípadne sa na ňu hľadelo iba 

v rámci inej témy. Aj z tohto dôvodu použí-
vam pre lepšie pochopenie a ako pomoc po-
hľad na nezávislé kultúrne centrá z pohľadu 
typológie divadiel (s vedomím rezervy, ktorú 
táto analógia v sebe obsahuje).

Z pohľadu bádania v problematike stavieb 
pre divadlo na Slovensku je cenná najmä prá-
ca Viery Dlháňovej, ktorá spracovala dizer-
tačnú prácu na tému Architektúra divadelných 
budov na Slovensku, osobitosti vzniku, formy 
a spoločenského postavenia7, v ktorej synte-
tizovala výskum výsledkov, ktoré už predtým 
dosiahli najmä pracovníci Literárnovedného 
ústavu Slovenskej akadémie vied (v súčasnos-
ti Kabinet divadla a filmu), Ústav stavebníc-
tva a architektúry Slovenskej akadémie vied 
a Divadelný ústav + priniesla vlastné poznat-
ky. Prínos práce spočíval najmä vo vykreslení 
celkového obrazu o dejinách slovenskej ar-
chitektúry prostredníctvom historicko-spo-
ločenského, historicko-architektonického 
a architektonického vývoja + katalógu 21 vý-
znamných divadelných budov. Záber práce sa 
končí na konci 20. storočia, pričom prvé cen-
trá nezávislej kultúry sa začali budovať začiat-
kom 21. storočia. Táto práca bola súčasťou 
rozsiahleho výskumu divadelnej architektúry 
v strednej Európe s názvom Theatre architectu-
re in Central Europe. Okruh riešiteľov z Česka, 
Slovenska, Maďarska, Slovinska, Poľska a Ra-
kúska realizoval výskum, ktorého výsledkom 
boli okrem iného výstava Theatre Architecture 
in Central Europe – Beyond everydayness, spo-
ločná kniha s rovnomenným názvom8 kniha 
Occupying spaces – experimental theatre in Cen-
tral Europe 1950 – 2010 9 a knihy o divadelnej 
architektúre v jednotlivých štátoch – u nás Di-
vadelná architektúra na Slovensku10 od Henriety 
Moravčíkovej a Viery Dlháňovej.

Pri pohľade na centrá nezávislej kultú-
ry zo stránky ich urbanistického pôsobenia 
je veľmi cennou kniha City as Loft – Adaptive 
Reuse as a Resource for Sustainable Urban De-
velopment 11, ktorá obsahuje sériu esejí a roz-
hovorov k téme transformácie a adaptácie. 
Predstavuje katalóg 30 projektov z celého 
sveta, zväčša hovoriacich o kultúrnom využití 
nefunkčných fabrických areálov, s vyčerpá-
vajúcim popisom sledujúcim štatistické a po-
rovnateľné aspekty ako veľkosť, programovú 
skladbu, počet návštevníkov.

Materiály k téme, ktoré sú ne-akademické-
ho rázu, ale poskytujú výborný zdroj informá-
cií, sú najmä rôzne brožúry a výročné správy 
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vydávané samotnými centrami nezávislej 
kultúry. Sú cenné pre fakt, že boli vypracúva-
né v konkrétnom čase a zachytávali situácie, 
ktoré boli čerstvé, ešte nereflektované a ne-
prekryté znejasnením cez spätné bilancova-
nie. To sa ukazuje ako dôležité, keďže počas 
práce na výskume, ktorý som realizoval pri 
písaní vlastnej knihy k téme európskych nezá-
vislých kultúrnych centier 12, nastalo viacero 
situácií, keď respondent po určitom čase (rok, 
dva roky) nebol ochotný autorizovať svoje 
vyjadrenia aj napriek tomu, že boli doslovne 
prepísané z nahrávok a boli podané s kontex-
tom – počas tejto doby zmenil názor, svoju 
výpoveď upravil od priameho konštatovania 
svojho pohľadu na čerstvú udalosť, smerom 
k tvorbe kladnejšej interpretácie, ktorá nebo-
la v čase výpovede aktuálna. Mimoriadne cen-
ným materiálom tohto typu je brožúra Rondel 
Invaded (→ 1), ktorá bola spracovaná ako gra-
fický výstup z architektonicko-urbanistického 

workshopu Living Underground 2, ktorý sa 
konal v roku 2006 na Stanici Žilina--Zárie-
čie. To konštatujem najmä z dôvodu, že po 
deviatich rokoch je možné pri pohľade na 
plochu v okolí budovy Stanice a pohľade na 
brožúru identifikovať architektonické a urba-
nistické témy, ktoré boli na workshope inici-
ované, v priebehu nasledujúcich rokov boli 
prehodnocované a dopracované, až kým ne-
nadobudli reálnu fyzickú podobu alebo neboli 
zamietnuté. 

Literatúra, ktorá sa venovala priamo a vý-
sostne nejakému aspektu problematiky cen-
tier nezávislej kultúry, pochádza najmä z pro-
stredia európskej siete Trans Europe Halles. 
Úvodu do manažmentu sa venovala publiká-
cia Managing Independent Cultural Centres 13, 
problematike idey nezávislosti, samosprá-
ve a vonkajším vzťahom publikácia New ti-
mes – new models.14 Architektúre sa venovali 
knihy Factories of the Imagination 15 a Design 

handbook for cultural centres.16 Zásadný roz-
diel medzi týmito dvoma knihami je v prí-
stupe k prezentácii architektúry – kým prvá 
postupovala tak, že ako párstranové kapito-
ly predstavovala každé jedno centrum, ako 
ucelenú informačnu jednotku, tak druhá sa, 
naopak, sústredila na extrakciu architekto-
nických tém z celej siete, ktoré boli potom 
v knihe prezentované samostatne, nezávisle 
od autorstva konkrétneho centra tak, aby bolo 
zrejmé, že sú platné plošne a sú príznačné pre 
celú skupinu.

adaPtáCia
Najčastejším spôsobom riešenia otázky prie-
storu pre program nezávislého kultúrneho 
centra je adaptovanie budov, ktoré už neslú-
žia svojmu pôvodnému účelu a sú zároveň 
v technickom stave, ktorý umožňuje ich úp-
ravu na nový účel, pokiaľ je to v rámci ekono-
mických možností iniciátora. Veľkou výhodou 

2  antic Teatre, Barcelona, 2011. Zdroj: antic teatre 
archive
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použitia existujúcich budov je fakt, že prvot-
ná vstupná investícia do ich sfunkčnenia je 
nízka, čo je v začiatkoch fungovania organizá-
cie smerodajné. Oproti stavbe novej budovy je 
to výhodnejšie o to, že nevyhnutné vstupy sa 
väčšinou skladajú najmä z práce – demontáže 
pôvodného zariadenia / výmeny čiastočne po-
škodenej technickej infraštruktúry / sanácie 
defektov, a manuálna práca je v prípade ne-
závislého kultúrneho centra (vnímaného ako 
verejnoprospešný úmysel) ľahko obstarateľný 
artikel. 

Dôležitým atribútom, ktorý musí priestor 
pre budúce kultúrne centrum spĺňať, je poten-
ciál na bezkolízne a komfortné zhromažďo-
vanie sa väčšieho množstva ľudí – teda poten-
ciál na vytvorenie sály. Z tohto dôvodu sú na 
účely konverzie na nezávislé kultúrne centrá 
vhodné najmä budovy, ktoré boli pôvodne 
navrhované ako industriálne, športové alebo 
pre dopravu. Z tohto možno pochopiť, prečo 

sú adaptácie na tento účel aktuálnou témou 
práve v týchto rokoch – práve teraz sa spomí-
nané budovy začali plošne dostávať do stavu, 
keď už neplnia pôvodnú funkciu a zároveň 
si spoločnosť začína uvedomovať ich dôleži-
tosť a mestotvornú hodnotu. Kultúrne centrá 
sú z hľadiska tvrdosti svojich požiadaviek na 
svoje prostredie veľmi fluidným typologickým 
druhom, ktorý si vie osvojiť takmer hocijakú 
budovu, ktorá je k dispozícii. Zároveň ľudia, 
ktorí tieto inštitúcie tvoria, zvyknú dispono-
vať vysokou mierou občianskej angažovanosti 
a znalostí zo zahraničia, ktoré im umožňujú 
identifikovať tento potenciál a nachádzať ar-
gumenty a motiváciu zaoberať sa touto témou.

Nízkonákladovosť v kombinácii s vysokou 
osobnou angažovanosťou vytvárajú unikátne 
prostredie, v ktorom sa tvoria úpravy týchto 
priestorov na nový účel. Práca architekta je 
tu viac než úlohou autoritatívneho génia skôr 
v pozícii moderátora mediátora, ktorý kladie 

otázky, usmerňuje diskusiu, no jeho hlas je 
viac poradný než rozhodujúci. Úpravy, ktoré 
takto vznikajú, sú často navrhované a reali-
zované laikmi a to vo viacerých fázach (podľa 
veľkosti zadania a disponibility finančnými 
zdrojmi). Predpokladom (ktorého skúmanie 
si v mojej nadväzujúcej práci kladiem za cieľ) 
je, že postupom času nadobudnutá znalosť 
priestoru a učenie sa z osobnej skúsenosti 
s prevádzkou je efektívnejším nástrojom, ve-
dúcim k využitiu plného potenciálu budovy, 
než jednorazová prestavba navrhnutá archi-
tektom len na základe typologických znalostí 
a predpokladu správania sa zúčastnených.

sÚčasnÉ FOrmY umenia
Každá z foriem umenia, ktorá sa odohráva 
v nezávislých kultúrnych centrách, má svoje 
vlastné požiadavky, ku ktorým sa organizácia 
stavia individuálnym spôsobom. V prípade di-
vadla je najbežnejším priestorovým riešením 

3  not Quite, Fengersfors, 2012. foto: peter lényi 
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tzv. blackbox. Týmto sa rozumie trvalá úprava 
sály na neutrálny priestor s čiernymi povrch-
mi, najmä v časti javiska, konkrétne priesto-
rové parametre závisia zväčša od potenciálu 
pôvodného priestoru, požadovanej kapacity 
a ekonomických možností. Odstupňovanie 
hľadiska býva ideálne dosiahnuté rýchlo re-
verzibilným spôsobom, ktorý umožňuje v zá-
vislosti od požiadaviek programu vytvoriť 
odstupňované hľadisko alebo vytvoriť rovnú 
podlahu, v jednotnej úrovni s javiskom. Cie-
ľom je maximálna variabilita priestorových 
možností, schopnosť sústrediť pozornosť 
divákov pri predstavení prostredníctvom sve-
telného zvýraznenia konkrétnej časti scény 
a potlačenie významu architektonického rie-
šenia sály za požiadavky konkrétneho pred-
stavenia. Javisková technika bežne pozostáva 
zo svetelného a zvukového technického za-
riadenia zaveseného na jednoduchý kovový 
rošt pod stropom. Kulisy, ako aj akékoľvek 
zložitejšie mechanizmy pre prácu s nimi, sú 
zriedkavosťou – ich integrácia do adaptova-
ných priestorov je náročná (= neekonomic-
ká) a nie je nevyhnutná pre potreby prevažnej 
časti súčasných divadelných foriem. Charak-
teristiky vychádzajúce zo štatútu nezávislos-
ti, ktoré sú platné pre inštitúcie aj priestory, 
sa prenášajú aj na samotné umelecké formy. 
Treba byť nápaditý, využívať nevyhnutné mi-
nimum, scéna a jej obsah musia byť funkčné. 
Súčasné divadelné formy sú oslobodené od 
potreby napĺňať očakávania diváka stredného 
prúdu – oproti klasickým divadlám je tu väč-
šie zastúpenie inscenácií, ktoré pre pochope-
nie vyžadujú výklad alebo znalosť umeleckého 
kontextu a schopnosť vnímať komplexnej-
šie spracovanie. Inscenácie môžu postrádať 
klasickú dejovú stavbu a klasické prostried-
ky rozprávania, často sú na pomedzí viace-
rých druhov umenia, žánrová čistota nie je 
primárna.

VZťah s diVákOm 
Jedným z najväčších rozdielov medzi klasic-
kými inštitucionalizovanými organizáciami 
pre kultúru a nezávislými kultúrnymi centra-
mi je vzťah medzi prevádzkovateľmi, umel-
cami a divákmi. Kým v prípade tých prvých 
platí, že tieto tri skupiny sú od seba fyzicky 
oddelené prevádzkou a spoločensky statu-
som, v prípade tých druhých je to oveľa voľ-
nejšie – a táto voľnosť je zo všetkých troch 
strán podporovaná. Umelcov často možno 

pred predstavením alebo po predstavení stret-
núť v spoločenských priestoroch, usporia-
danie sály a požiadavky inscenácie nabádajú 
k interakcii.

POhľad 1 / nkC 
V kOntexte diVadla
V rámci dlhej histórie divadla pokladám za 
divadelné situácie analogické k tej v nezávis-
lých kultúrnych centrách najmä tie, ktoré sa 
dajú opísať ako minimálne. Buďto svojou do-
časnosťou, experimentálnosťou, využitím ne-
divadelného priestoru divadelným spôsobom, 
lacnosťou, doplnkovosťou, pominuteľnosťou. 
Pre svoju ďalšiu prácu si určujem ako rámec 
vnímania divadelnej aktivity jej čo najširší 
možný význam – teda nielen situáciu, ktorá sa 
odohráva v budovách explicitne navrhnutých 
a pomenovaných ako divadlo, ale ako situáciu 
a rituál s kvalitami, ktoré môžeme vnímať ako 
divadelné, ktorý sa odohráva vo verejných 
priestoroch, akými sú kostoly, ulice, krčmy, 
galérie, parlamenty. Divadlo tu nie je len výsa-
dou divadelného priestoru. Je možné oddeliť 
divadelnú aktivitu od divadelnej budovy. Di-
vadelná situácia vie existovať samostatne, je 
definovaná protagonistami (pričom protago-
nista nemusí byť len herec), je to rituál – ryt-
micky opakovateľný, pozorovateľný. Keďže 
nezávislé kultúrne centrá fungujú už zo svo-
jej podstaty v priestoroch, ktoré si adaptova-
li na svoje účely, pokladám toto sledovanie 
zdivadeľňovania nedivadelného za zaujímavé 
a prínosné.

POhľad 2 / nástrOj urbaniZmu
Pri pohľade na nezávislé kultúrne centrá 
z hľadiska, ako vplývajú na mesto, aké loka-
lity obsadzujú, ako ich premieňajú, aký majú 
vplyv na svoje okolie, sa dajú vnímať ako ur-
banistické nástroje na regeneráciu mesta. 
Tento spôsob rozmýšľania o nich obsahuje 
hneď v základe oxymoron, spočívajúci v ich 
vnímaní, ako „nástroja“ a to práme vo fakte, 
že sú „nezávislé“, čo hovorí o tom, že aká-
koľvek ich akcia a ich samotná existencia sa 
zakladá len na vlastnom rozhodnutí, na slo-
bodnej vôli a nie na nariadení akejkoľvek au-
tority. Určite je však možné, keď už nie pria-
mo ich ovládať, tak aspoň nepriamo vytvárať 
kladné podmienky prispievajúce k zvyšova-
niu pravdepodobnosti ich vzniku a dobrého 
fungovania. V každom prípade však možno 
pozorovať ich pôsobenie v rámci urbánnej 

štruktúry, spôsoby, akými menia lokalitu, čo 
do nej prinášajú, čo znamenajú pre mesto, 
učiť sa na ich odvahe v experimentoch a pre-
berať odtiaľ modely aj pre oficiálnejšie formy 
práce s mestom.

Otázka adaptácie nie je nová, je tu pravde-
podobne od doby, keď bola prvej budove ur-
čená funkcia, ktorá po čase prestala byť ak-
tuálnou, ale budova bola v technickom stave, 
ktorý jej dovoľoval fyzicky pretrvať. Aktuál-
nosť rozmýšľania nad adaptáciami budov v sú-
časnosti je daná najmä vstupom do postin-
dustriálnej éry, ktorá sa vyznačuje potrebou 
hľadať názor na budúcnosť najmä pre obrov-
ské objemy fabrických budov. Nie je namieste 
vytvárať z nich prostredníctvom glorifikácie 
industriálnej éry a konzervovaním v pamiat-
kovom stave skanzeny, ale hľadať spôsob, ako 
ich navrátiť do organizmu mesta.17 

POhľad 3 / inŠtitÚCia
Viac než miesta s cyklickým umeleckým re-
pertoárom sú to miesta reflexie spoločnosti, 
kde sa hľadá spôsob, ako sa orientovať v sú-
časnom svete.18 Práve nezávislosť od vonkaj-
šej vôle a neoficiálnosť umožňuje byť odvážny 
vo vyslovovaní názorov, ktoré by mohli byť 
inde potenciálne problematické. Názorová 
pozícia nezávislých centier kultúry je často až 
v opozícii voči politickému režimu, priestor 
na slobodné vyjadrenie tu dostávajú názorové 
(politické, umelecké, sexuálne) menšiny, kto-
ré by ho inde nemali. Nezávislé kultúrne cen-
trá dopĺňajú možnosti občianskej spoločnosti 
vlastnými silami tam, kde o to oficiálny režim 
reprezentujúci názor väčšiny nemá záujem.

neZáVislÉ kultÚrne 
Centrá VO sVete
Sieť Trans Europe Halles (TEH) v súčasnosti 
združuje 56 multidisciplinárnych kultúrnych 
centier plus 15 pridružených organizácií z ce-
lej Európy.19 Za začiatok tejto siete sa pokladá 
marec 1983, keď sa v Bruseli stretlo viacero 
zástupcov z rôznych krajín, ktorí pociťovali 
potrebu nadviazania medzinárodnej diskusie, 
sebauvedomenia a obhajoby svojich záujmov. 
V súčasnosti sa dvakrát do roka konajú stret-
nutia – konferencie, ktoré vždy hostí iný z čle-
nov a rieši sa aktuálna téma. Členstvo v tejto 
organizácii nie je nijakým spôsobom povin-
né (čo je pri idei „nezávislosti” samozrejmé), 
takže sa nedá povedať, že by táto sieť akým-
koľvek spôsobom napĺňala alebo vyčerpávala 
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fenomén nezávislej kultúry. Možno však po-
vedať, že TEH vytvára množinu inštitúcií, kto-
rá sa pri podrobnejšom pohľade dá pokladať 
za skúmateľnú vzorku nezávislej kultúry a na 
základe jej pozorovaní je možné s rezervou 
vyslovovať určité uzávery a zovšeobecnenia. 
Na ilustráciu toho, čo pokladám za popisné 
pre nkc, menujem tri príklady:

antic teatre, barcelona, ŠpanielSko
Sídli v centre mesta budove z roku 1650, ktorá 
je národnou kultúrnou pamiatkou. Má mul-
tifunknčnú halu, bar, terasu a záhradu. Cen-
trum bolo otvorené v roku 2003 a následne 
v roku 2010 po kompletnej rekonštrukcii bu-
dovy. Hlavným programovým zameraním je 
„výskum, inovácia a development nových di-
vadelných vyjadrovacích prostriedkov”. Orga-
nizátori deklarujú, že ich misiou je podpora 
experimentu, tvorby, produkcie, vystavova-
nia, postupu a rozširovanie profesionálnych 
umelcov. Vyhýbajú sa tomu, čo je zavede-
né, naučené a opakovaným metodológiám. 

Výraznými črtami tohto centra je silný cha-
rakterový kontrast medzi okolitými ulicami 
naplnenými turistami a tichým vnútroblo-
kom, ktorý využívajú prevažne okolití oby-
vatelia. Priestorovým limitom, ktorý do veľ-
kej miery predurčoval možnosti umeleckých 
vystúpení, bola príliš úzka a príliš dlhá sála, 
dnes naprojektovaná spôsobom, ktorý efek-
tívne minimalizuje tieto nedostatky redukciou 
komunikačných plôch + inovatívnou techno-
lógiou vytvorenia elevácie podlahy.20 (→2)

not Quite, FengerSForS, ŠVédSko
Zvláštnosťou centra Not Quite je poloha pri 
dedine len so 400 – 500 obyvateľmi v riedko 
osídlenej západnej časti Švédska. Kolektív 
umelcov využíva továreň postavenú v roku 
1795 na spracovanie ocele. Tá bola do ich prí-
chodu v roku 2002 dlho nefunkčná a až jej 
využitie na účely kultúry navrátilo tejto oblas-
ti potenciál na opätovné zavedenie funkčnej 
spoločnosti. V auguste 2012 tvorilo kolektív 
45 ľudí, napriek čomu neboli schopní využívať 

4  Manifatture knos, Lecce, 2013. foto: peter lényi

ALFA02_2015.indd   84 28/07/15   16:02



neZáVislÉ kultÚrne Centrá

alFa 2 / 2015 85

plochy fabriky celé – veľká časť je stále zakon-
zervovaná v stave, ako bola v čase zastavenia 
výroby. Vzhľadom na to, že publikum tvoria 
do veľkej miery turisti, funkčnosť centra je 
periodická – viaže sa na obdobie prázdnin. 
Počas zimných mesiacov je produkcia kultúr-
neho programu zastavená, kolektív sa venuje 
individuálnej výrobe umeleckoremeselných 
produktov – najmä pekárenským, kováčskym, 
nábytkovým a textilným výrobkom.21 (→ 3)

maniFatture knoS, lecce, talianSko
Jedno z centier s najväčším súvislým pries-
torom sídli v širšom centre juhotalianskeho 
mesta Lecce, v priestoroch bývalej dielne, 
v ktorej sa vyučovali strojárenskí učni. Jeho 
zvláštnosťou je zameranie sa na vytvorenie re-
žimu, ktorý vychováva návštevníkov k tomu, 
aby voľne používali jeho priestory na produk-
ciu vlastného programu. Hlavní organizátori 
vystupujú v pozícii, z ktorej sa snažia mini-
malizovať svoj vplyv a svoju produkciu, vytvá-
rajú viac podmienky na to, aby to bolo čo naj-
jednoduchšie pre bežných ľudí. V čase mojej 
návštevy tu boli vystavené výsledky worksho-
pu umeleckej adaptácie starých bicyklov s lek-
torom zo Švédska, projekcia filmu o ľudských 
právach a nácvik akrobacie na lane.22 (→ 4)

neZáVislÉ kultÚrne 
Centrá na slOVensku
•	 Sieť Antena združuje 16 slovenských ne-

závislých kultúrnych centier. Jej cieľom je 
v základe ich spoločné zastupovanie pred 
politickou správou, organizácia spoločných 
projektov a výmena skúseností.23 Medzi 
prvé patria:

•	 Stanica Žilina-Záriečie, sídliaca od roku 
2003 v budove stále funkčnej železničnej 
stanice na lokálnej trati pri Žiline + v no-
vých pridružených priestoroch.24 

•	 A4 – priestor súčasnej kultúry, ktorý aktív-
ne fungoval v priestore Národného osveto-
vého centra na Námestí SNP v Bratislave od 
roku 2004 25, v súčasnosti funguje v priesto-
roch budovy YMCA na Šancovej ulici. 

•	 Tabačka Kulturfabrik v Košiciach – priestor 
je momentálne v kompletnej rekonštrukcii, 
ale občianske združenie Bona Fide, ktoré je 
jeho iniciátorom, už predtým pôsobilo vo 
viacerých priestoroch.

Bližšie bádanie v téme slovenských nezávislých 
kultúrnych centier je hlavnou oblasťou záberu 
autorovej nasledujúcej dizertačnej práce.

1  „Zdá sa, že po ére veľkých socialistických solitérov, ktoré 
zažehnali najpálčivejšie priestorové i technické nedostatky 
profesionálneho divadla, sa otázke nových divadelných 
priestorov budú istý čas venovať súkromné divadelné 
skupiny. disponovanie menšími finančnými prostriedkami 
na priestor i technické vybavenie menej náročne 
predstavenia, ako aj menej oficiálny prístup dávajú tušiť, že 
súčasný návrat k jednoduchším stavebným riešeniam bude 
naďalej pokračovať. treba dúfať, že tradičný hendikep našej 
krajiny – nedostatok financií, vykompenzujú vynaliezavé 
a nekonvenčné riešenia.“ 
dlHÁňovÁ, viera: architektúra divadelných budov na 
slovensku. osobitosti vzniku, formy a spoločenského 
postavenia (dizertačná práca, slovenská technická 
univerzita, externá vzdelávacia inštitúcia, ústav 
stavebníctva a architektúry sav, bratislava 2011), s. 48.

2  „neoficiálna divadelná scéna sa v tomto období vyvinula 
mimo oficiálnej sféry. protirežimové pozície, z ktorých 
tieto organizácie kritizovali stav spoločnosti znamenali, že 
výstavba ich vlastných budov bola pre ne nemysliteľná.“ 
igor Kovačević in: KovačeviĆ, igor (ed.). beyond 
everydayness theatre architecture in central europe. prague, 
Czech republic, the national theatre 2010, s. 20 (preklad 
z angličtiny peter lényi)

3  „budovy, ktoré neboli nikdy zamýšľané, že budú 
divadlami, sa začali čoraz viac používať pre predstavenia 
(medzinárodný festival 4 + 4 dni v pohybe systematicky 
vyhľadával takéto budovy) a koncept divadla sa začal 
rozostrovať a miešať s inými formami umenia. špecifický 
prípad použitia architektúry sú projekty viazané na 
konkrétne špecifiká miesta, kde predstavenie zapája do deja 
architektúru, ktorú objavilo, obsadilo a položilo do nových 
kontextov. určitou paralelou k bývalým domom kultúry, 
aj keď, pravdaže, postavených na kompletne odlišných 
ideologických základoch, sú nové nízkorozpočtové centrá 
umenia, často fungujúce na polooficálnom alebo dokonca 
squaterskom základe, najmä v opustených industriálnych 
budovách (Južné predmestie plzne, Meet factory v prahe). 
Zameriavajú sa na ponúkanie priestoru mimo formálnych 
umeleckých štruktúr. Zdá sa, že každá doba má potrebu 
úniku z mainstreamua v ostatných dvoch dekádach toto 
hľadanie alternatív v tejto krajine bolo – bez ohľadu na 
ekonomické obmedzenia – kompletne voľné.“ 
Jan pukert, Jiří Kaše, ondřej svoboda, in: Kovačević (ed.), 
2010, s. 42 (preklad z angličtiny peter lényi)

4  „únik z tradičných budov a divadelných priestorov priniesol 
nový fenomén v ostatnej dekáde, presun predstavení do 
ne-divadelných priestorov, ktoré boli pôvodne továrňami 
a stavbami pre šport “ (...) „návštevník divadla na prahu 
21. storočia je stále prekvapovaný a jeho očakávania sú 
podrobované výzvam. Môže sa posadiť do elegantného 
priestoru v divadle Juliusza słowackeho a pozorovať 
predstavenie na javisku z bezpečnej vzdialenosti, ale môže 
sa aj vystaviť násilným činom hercov, ktorí si za miesto 
predstavenia zvolili obchod na periférii, opustenú stanicu 
električiek, strojovňu alebo sklad v starej fabrike.“ 
anna Kuligowska-Korzeniewska, in: Kovačević (ed.), 2010, 
s. 54 (preklad z angličtiny peter lényi)

5  Kees Christiaanse v článku traces of the city as loft, 
in: bauM, Martina – CHristiaanse, Kees: City as loft. 
adaptive reuse as a resource for sustainable urbane 
development. Zürich, gta verlag, etH Zürich 2012, s. 14.

6  „na nezávislé divadlo sa môžeme pozerať ako na formu 
opozície voči zriadeniu, ku ktorému je politický systém 
imúnny, a ako na konštantné hľadanie pravdy. nezávislé 
divadlo je charakterizované svojou krátkou životnosťou, 
pretože paradoxne jeho nezávislosť sa končí v momente 
položenia základného kameňa pre novú divadelnú budovu, 
alebo keď sa nezávislé divadlo nasťahuje do trvalých 
priestorov. ideálnym miestom pre nezávislé divadlo je vo 
všeobecnosti priestor, ktorý nie je určený pre predstavenia. 
pri selekcii nezávislých divadiel sme hľadali miesta, 
ktoré by pokryli široký záber nekonvenčných priestorov 
a koncentrovali sa na dnešok. niektoré z vybraných 

priestorov nepredstavujú divadlo v klasickom zmysle, ale 
sú miesta, kde má divadelný rituál svoje miesto a kde sú 
hranice medzi hercami a obecenstvom variabilné – tak 
veľmi, že tieto skupiny sú často nerozoznateľné.“ 
igor Kovačević, in: Kovačević (ed.), 2010, s. 551 (preklad 
z angličtiny peter lényi)

7  viera dlháňová, 2011.

8  igor Kovačević, 2010.

9  svetina, ivo: occupying spaces: experimental theatre in 
Central europe 1950 – 2010. ljubljana, slovenia, national 
theatre Museum of slovenia 2010.

10 MoravčÍKovÁ, Henrieta – dlHÁňovÁ, viera. divadelná 
architektúra na slovensku. bratislava, divadelný ústav 2011.

11  Martina baum – Kees Christiaanse, 2012.

12  lÉnyi, peter (ed.): design handbook for cultural centres. 
žilina, stanica žilina-Záriečie 2014.

13  fitZgerald, sandy: Managing independent cultural 
centres. a reference manual. dublin, asia-europe 
foundation 2008.

14  fitZgerald, sandy: new times – new models. 
investigating the internal governance models and external 
relations of independent cultural centres in times of 
change. Maribor, pekarna magdalenske mreže 2010.

15  faZette, bordage: transeuropeHalles, factories of the 
imagination. trans europe Halles 2001. 

16  peter lényi, 2014.

17  „to, čo eberhard Hempel napísal o dôležitosti ruín v roku 
1948, na pozadí skúseností z miest zničených vojnou, 
je podobne aplikovateľné na industriálne brownfieldy 
dnes: „týmto svedkom minulosti nesmie byť dovolené, 
aby dominovali našim životom, ale musia mať naň efekt, 
keďže základy, na ktorých stojí súčasnosť, sú na nich 
postavené a viditeľné v nich.“ brownfield teda nesmie 
prežiť skrz postindustriálny romantizmus alebo „dramatickú 
sebaglorifikáciu zastarávania epochy produkcie“ (...) Je 
iba miestom prechodu, s atmosférou pevne uchopenou 
nádejou na návrat búrlivého a živého mesta, ktoré môže 
vytvoriť druh pamätnosti, ktorá vytvára cestu, v ktorej sa 
ľudia vzťahujú ku svetu prostredníctvom budovy „hodnej 
spytovania“ v zmysle Martina Heideggera.“ 
Jürgen Hasse, in: baum – Chrisitiaanse, 2012, s. 52 (preklad 
z angličtiny peter lényi)

18  „Mám živé spomienky na to, ako v šesťdesiatych rokoch 
zvlášť malé divadlá slúžili ako centrá, kde sa spoločnosť 
uvedomovala a reflektovala.“  
václav Havel, in: Kovačević (ed.), 2010, úvod (preklad 
z angličtiny peter lényi)

19  http://teh.net/about-us/ (23.3.2015)

20  Z prezentácie semoliniki tomic počas konferencie living 
underground 8, stanica žilina-Záriečie, žilina, 9.8.2012

21  Z prezentácie Karla Hallberga počas konferencie living 
underground 8, stanica žilina-Záriečie, žilina, 8.8.2012

22  Z prezentácie Michele bee počas konferencie living 
underground 8, stanica žilina-Záriečie, žilina, 11.8.2012

23  http://www.antenanet.sk/?page_id=108 (23.3.2015)

24  http://www.stanica.sk/stanica/ (23.3.2015)

25  http://www.a4.sk/info (23.3.2015)
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