
IMMEDIATUS
SÉRIE OKA

D í L A 
KOMPONOVANÉ 
v OKAMŽIKU 
setkání umělců 
NA ZÁKLADĚ 
L O G I K Y 
PŘÍTOMNÉho: : : 
POHYB zvuku, 
těla, světla se 
ODEHRÁVÁ NA 
HRANICI VĚDOMí 
a po(d)vědomí  
sdílených mýtů. 

ORBITA z. s.

/Roberta Štěpánková

&
 ZDRUHESTRANY z. s.

/Tomáš Janypka

06/2018 - 06/2019

Osm vydání

osm různých 

prostorů

více než třicet 

domácích 

& zahraničních 

hostů - umělců

zvuku, pohybu

a světla.

               

SÉRIE OKAMŽITÝCH 
NOCÍ



Projekt IMMEDIATUS 
představuje sérii 

improvizovaných večerů, 
kde samotné dílo je 

komponováno v okamžitém 
setkání hudebníků  

a tanečníků v reálném čase 
a prostoru. Každý večer je 

originálem ve své podstatě. 
Dramaturgie projektu 

spočívá v navrhnutí 
konceptu specifického 

pro každé vydání, výběru 
konstelací umělců, a ve 

výběru prostoru (veřejného, 
galerijného, divadelního,...) 

pro vznik díla.  

Dosud proběhlo osm vydání 
projektu IMMEDIATUS  
ve spolupráci s více než třiceti 
umělci - tanečníky (Maya M. 
Carroll, Emese Kovacs, Jaro 
Viňarský, Tereza Leopold, Lukáš 
Leopold, ...), hudebníky (Elia 
Moretti, Pavel Zlámal, Peter 
Graham, Tomáš Vtípil, Roy Carroll, 
Ivan Palacký, Žaneta Vítková, 
Radim Hanousek,...), a umělci 
světla (Michal Hor Horáček, 
Luboš Zbranek, Matthieu Legros). 

Do blízké budoucnosti plánujeme 
mezioborové přesahy rozvinout 
hlouběji - propojení médií  
v instantní tvorbě je součástí 
dramaturgie a naší vize.  

Podzim 2019 
V září IMMEDIATUS uvede 
představení LACUNA 
v prostoru Pražské 
Invalidovny a v Brně.

V říjnu uvede duet FROM 
BEHIND HORIZONS, INDIGO 
Gianny Grunig a Roberty 
Štěpánkové. 

Vlistopadu přivítá skvělou 
holandskou tanečnici, 
pedagožku a hudebnici 
LILY KIARA, která povede 
workshop a uvede své sólo.

Vedle předem napsané 
kompozice, je umění instantní 

kompozice způsobem
tvorby v okamižku akce. Hudba a 

tanec jsou komponovány  
v přítomném okamžiku setkání 

umělců, na základě konceptu 
a dramaturgie představení 

(prostor, téma, příběh,...).  
V českém kontextu patří tento 

druh tvorby k méně známým  
a pozorovaným. V koncepci  

projektu se necháváme 
inspirovat zahraničím kde má 

instantní kompozice solidnejší 
tradici (NL, BE, FR). 
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VIII IMMEDIATUS/
PARADE 

CARNIVOR

24/05/2019 
Místodržitelský palác 

MORAVSKÁ GALERIE, Brno

„The rules of everyday live 
must be broken regular to 

stay alive“

Oslava slobody (priestoru) 
a vnímanie krutosti (času)

V každej chvíli sa všetko 
môže zmeniť

Pravidelnosť ako pohodlie,
prerušenie zvyčajného 

ako ochrana pred ´smrťou´
Neúprosnosť 

a jednoduchosť

hudba/
Tomáš Vtípil, 
tanec/
Jaro Viňarský, Roberta 
Štěpánková, Tomáš 
Janypka
světlo/
Matthieu Legros
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hudba/ 
Pavel Zlámal 
& Elia Moretti
tanec/
Roberta Štěpánková  
& Tomáš Janypka
světlo/
Matthieu Legros

VII IMMEDIATUS/ 
PERIFERIE

17/04/2019 
Dům umění města Brna

„Snaha muže zachytit v 
sobě 

obraz ženy, dát mu prostor 
projevit se, zhmotnit. Snaha 

ženy pronikat k obrazu 
muže, který je v ní zapsán, 

skryt, živý 
- chybějící (?). Přibližování 
se k místu, kde se ukládají 

obrazy ženskosti a 
mužskosti v nás. To místo je 

slepé, dokdy ho necháme 
na okraji. Posloucháme co 
nám říká? Hlas z periferie.“
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VI IMMEDIATUS /
JA SOM 

PONDELOK 

17/02/2019 
Dům umění města Brna

„Sedím, umývam si nohy.
Lode.

Čas a priestor v geológii 
neplynie podľa našich 

mierok.
Pomaly, nebadane.

Prevratné zmeny.
Severovýchodná Atlantická 
panva, Indicko Antarktický 
chrbát, Tuamódsky chrbát. 

Krak.
Hlbina – Oblak.

Pozerám sa a predstavujem 
si aké je to byť vo vnútri.

Ľudia na ulici,
Loď narážajúca na ľadovec.

Každý vo svojom čase.
V jednom ťahu je všetko.“
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tanec/
Roberta Štěpánková, 
Tomáš Janypka
hudba/
Lukáš Hasa
svetelný dizajn/
Michal Hor Horáček 
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14V IMMEDIATUS/ 
OBRAT TICHA

15/12/2019
Stará Radnice Brno – 

Freskový Sál

„predstava kontinua medzi 
´ jasným charakterom´  
a ´čistým bytím ,́ čo je  

a čo nie je ticho, v pohybe, 
vo zvuku,...“

hudba/
Radim Hanousek 
tanec/
Tereza Leopold Vejsadová, 
Lukáš Leopold , 
Roberta Štěpánková, 
Tomáš Janypka





IV IMMEDIATUS/
DEPARTURA

17/11/2018
Cafe Atlas Brno

„Jean Luc Nancy/Corpus:
The body is self in departure,  

the body is this departure 
of self to self. 

Bodies always about to leave, on 
the verge of a movement,  

a fall, a gap, a dislocation even 
the simpler departure is just this,

the moment when some body ś 
no longer there right here  

where he was.“
„
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hudba/
Žaneta Vítová
tanec/
Emese Kovács, Roberta 
Štěpánková, Tomáš 
Janypka
svetelný dizajn/
Luboš Zbranek 





III IMMEDIATUS/
UMÍSTIT OSTROVY

30/9/2018
Bytová perfomance, 

Prázdný Prostor

„Účinek gravitace na všechny 
naše tkáně, na samotnou vodu  

v našich buňkách, mi naznačuje, 
že lze považovat za komplexní 

soubor událostí, které  
v kombinaci vytvářejí obecný 
smysl pro“ já „, pohybující se 

nebo stále. Změňte několik  
z těchto událostí i psychicky 

nebo emocionálně a také  
se změní kvality vztahu  

k gravitaci. “ 

hudba/
Ivan Palacký 
tanec/
Roberta Štěpánková
& Tomáš Janypka
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II IMMEDIATUS/ 
TEMPORAL 

TERRESTRIAL

23/8/2018
Dům umění města Brna

„setkání skutečností  
s mýtem“

tanec/
Tomáš Janypka, 
Roberta Štěpánková, 
Maya Matilda Carroll 
hudba/
Roy Carroll 
(electroacoustic-media)
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I IMMEDIATUS/ 
OBZORY

1/6/2018
Mosilana Hub Brno

„podél obzoru Les bytí„

::: IMMEDIATUS etymologicky:
vyskytující se, působící nebo 

prováděné bez ztráty nebo 
časového intervalu: INSTANT

okamžitou potřebu, v blízkosti 
nebo ve vztahu k přítomnosti 

bezprostřední minulosti“

hudba/
Peter Graham & friends
tanec/
Tereza Lepold 
Vejsadová, Lukáš 
Lepold, Tomáš Janypka, 
Roberta Štěpánková
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IMMEDIATUS 2018 - 2019
 

Za podporu ďekujeme!




