


The between projeKt

MEZI ŘEČÍ / The Between ProjeKt
je připravované pouliční divadelní představení v žánru 
nového cirkusu z dílny česko-švýcarského souboru Pieds 
Perchés. V této nové inscenaci se mísí prvky nového 
cirkusu, akrobacie na laně a pohybového divadla. Jed-
ním z hlavních cílů je vytvořit dílo s hlubokým tématem 
a výrazným uměleckým přesahem, které zaujme diváka 
nejen z řad široké veřejnosti, ale i z uměleckého světa.

Představení se zabývá mezilidskými vztahy, či přesněji 
řečeno, jak vytváříme a udržujeme vztahy se svým oklolím. 
V dnešní době je to hlavně přes mobilní telefony, internet, 
email, textové zprávy, Facebook, Watsup nebo Instagram. 
To vše zásadně změnilo náš pohled na svět i na lidi kolem 
nás.

WHAT?

O CO?

???

Narodily jsme se v 80. letech, a máme proto možnost sle-
dovat postupný vývoj komunikačních prostředků a bavit 
se jím. Na začátku našich vztahů byl internet ještě stále 
komplikovaným světem určeným pouze zasvěceným. 
Přesto jsme už na rozdíl od předchozích generací měli 
možnost využívat alespoň pevnou telefonní linku. Přihlíželi 
jsme rychlému vývoji komunikace, který následoval v 
několika etapách. Svou inspiraci tudíž čerpáme nejen z 
vlastních zkušeností, ale jedním z hlavních zdrojů infor-
mací a velkou inspirací je nám kniha „Co nás spojuje“ od 
Alexandra Lacroix, která nám umožňuje systematičtější a 
kvalifikovanější pohled na věc. 

CO?



Tímto tématem se zabýváme především proto, že člověk žije stále více uzavřen sám 
do sebe, v zajetí nejrůznějších aplikací. Snažíme se nalézt základní principy lidského 
fungování, jako jsou přátelství, skutečnost vs. fikce, vzdálenost. Dále si klademe různé 
otázky: Jsou přátelé na Facebooku skutečnými přáteli? Může nás „likeování“ udělat 
šťastnými? Je možné vytvořit pevný vztah prostředníctvím sociálních sítí? Do jaké míry 
to, co o sobě prozrazujeme na Facebooku, představuje skutečnost? Je dobře, že se 
vzdálenosti zkracují díky internetu? Jakou roli tu hraje tělo? Jak se mění fyzický kontakt 
s ostatními, jaké to je vidět jeden druhého na vlastní oči, vzájemně se dotýkat, cítit vůni 
toho druhého. Může Skype v budoucnu docela nahradit posezení s přítelem nad šálkem 
kávy?



V tomto představení hledají dvě akrobatky různé 
strategie komunikace s publikem, mezi sebou i s 
materiálem, který mají k dispozici. Využívají k tomu 
všechny myslitelné prostředky: různé formy akrobacie, 
vyznání lásky nebo přátelství, selfies nebo skupinové 
fotky, zkrátka všechno, co může posloužit k navázání 
kontaktu s okolím.
Věříme, že právě venku na ulici se naše téma vyjímá 
nejlépe, neboť přímý a silný vztah s veřejností je 
samotnou podstatou tohoto divadelního žánru. 
Chceme odehrát své představení venku, abychom 
parafrázovali internet, který je nyní dostupný všem 
(a všudypřítomný). Představení je určeno divákům 
všech kategorií. Dospělí si při něm mohou zavzpomínat 
na doby, kdy si ještě psali dopisy, a děti se mohou 
seznámit s předměty a technologiemi, které nikdy 
nepoznaly. Aniž bychom chtěly moralizovat, snažíme 
se představit kritický pohled na technologie, které 
změnily naše životy a na které se mladší generace 
nedokážou dívat s odstupem.



tYM
Stéphanie Nyota N’Duhirahe je umělkyně a akrobatka pocházející ze Švýcarska. Stéphanie 
je spoluzakladatelkou souboru Cie Pieds Perchés. Cie Pieds Perchés je novocirkusový sou-
bor, s působištěm v České Republice, Švýcarsku a Francii. S cirkusem začala ve svých 
devíti letech v jedné malé cirkusové škole ve Švýcarsku. Vystudovala Vysokou školu umění 
v Ženevě (ESBA), kde se pokusila o spojení cirkusu a své umělecké práce, čímž vytvořila 
dílo,ve kterém se stírají hranice mezi oběma disciplínami. Krátce potom byla přijata na 
Školu cirkusu v Quebecu, kde se specializovala na závěsnou akrobacii (lano). Na jed-
né straně se věnuje vizuálnímu umění (vystavuje např. v galerii Pratt Manhattan v New 
Yorku), na druhé straně je akrobatkou. Již několik let účinkuje na mezinárodní scéně jako 
členka různých uměleckých skupin (např. Le Cirque du Soleil a Cirk Laputyka) na různých 
místech, jako například v Roundhouse (Londýn), v Národní opeře v Praze, na festivalu 
Pisteurs d’étoile (France), na Mezinárodním festivalu cirkusu v Riu de Janeiru (Brazílie). 
V současné době spolupracuje s anglickou skupinou Collectif and then... a s českou 
skupinou Cirkus Mlejn. V roce 2017 absolvovala na prestižní francouzské cirkusové 
škole CNAC v Châlons-en-Champagne celoroční kurz z cirkusové dramaturgie. Často 
spolupracuje Působí jako performerka, akrobaticka supervize, ale také jako assistentka 
dramaturgyně mezinárodního festivalu Fun Fatale.

Morgane Widmer spoluzakladatelka skupiny des Pieds Perchés, objevila svět cirkusu 
ve svých sedmi letech ve stejné škole jako Stéphanie. Studovala l’E.S.A.C (Vysoká škola 
cirkusových umění) v Bruselu. Později vyvinula své vlastní pojetí závěsné akrobacie 
zapojením tance, který praktikovala po celou dobu společně s cirkusem. Pohyby, které 
provádí na zemi, se pokouší převést do vzduchu. Zkušenost s tancem získala při spo-
lupráci s různými tanečními skupinami, například
se skupinou SlovaK nebo Fighting Monkeys. Morgane spolupracovala s různými 
uměleckými skupinami, například s Cirkusem Mlejn a Collectif and then...a účinkovala 
na mnoha festivalech, např. Letní Letná, Cirk’UFF (Česká republika),
festival Cirkaalst, (Belgie) nebo festival Jours de cirque v Quebecu (Kanada). V současné 
době spolupracuje rovněž s francouzskou skupinou Sens dessus dessous a s Collectif 
Microfocus



Eliška Brtnická vystudovala obor Nonverbál-
ní divadlo na pražské HAMU. Nyní zde zároveň 
pokračuje v doktorském studiu se zaměřením na 
současný cirkus.  V roce 2010 založila soubor 
Cirkus Mlejn pod jehož jménem nadále tvoří. Jejím 
nejnovějším dílem je sólová inscenace Enola, která 
byla zahrnuta do Top 50 Czech Performance Col-
lection. V poslední době se zaměřuje především 
na propojení cirkusového a výtvarného umění. V 
roce 2017 absolvovala na prestižní francouzské 
cirkusové škole CNAC v Châlons-en-Champagne 
celoroční kurz z cirkusové dramaturgie. Často 
spolupracuje se zahraničními umělci jako např. 
Ilona Jäntti /FI/, nebo Stéphanie N’Duhirahe /
CH/. Působí jako performerka, choreografka, ale 
také jako dramaturgyně mezinárodního festivalu 
Fun Fatale. 

SUPERVIZE



Roman Džačár je slovenský muzikant, skladatel a multi-instrumentalista, který pracuje 
a tvoří zejména v Praze. Ve své tvorbě se zabývá zejména kombinací akustické a 
elektronické hudby. Byl členem skupiny Poetic Filharmony, postjazzové dormace 
Khaomatic, triphopové kapely Lealoo a spolupracoval také na projektu Dikolson. 
Má za sebou stovky vystoupení nejen po České Republice, ale i po celé Evropě. V 
tuto chvíli je členem nezávislého divadelního souboru TME divadlo a jako muzikant 
spolupracuje se souborem Divadlo 100 opic. Složil hudbu k představením jako jsou 
Solo Matches, Vůně vody, Tuláci po hvězdách, Camera Obscura, Ukradené Slunce nebo 
Mute.

HUDBA



KONTAKT 
Stéphanie 

+420.773.525.196

Morgane 
+33.6.28.25.79.48

www.ciepiedsperches.com

production@ciepiedsperches.com
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