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Streda 12. 2. 2020 | 18.00 | 3. poschodie
Rozhovor Anny Daučíkovej,  Alice Koubovej  
a Moniky Mitášovej 
Stretnutie na výstave Anna Daučíková. Work  in progress:  
7 situácií / 7 Situations bude mať formu pomalej spoločnej 
chôdze siedmimi situáciami, ktoré charakterizujú jednotlivé 
miestnosti výstavy. 
Cieľom spoločného kráčania a rozhovorov medzi autorkou, 
filozofkou a kurátorkou bude hľadanie ciest, ako dané „si-
tuácie“ rozvinúť ďalej. Interakcia, ktorá by mala byť provo-
katívna i vzájomne podporujúca, môže inšpirovať aj ďalších 
účastníkov k zapojeniu sa do tvorby nových významov 
z diela Anny Daučíkovej.

Štvrtok 13. 2. 2020 | 18.00 | 3. poschodie
Uvedenie knihy: Alice Koubová – Myslet z druhého místa
Alice Koubová predstaví tému svojej knihy Myslet z druhého 
místa. K otázke performativní filosofie (NAMU, 2019) v rozhovore 
s filozofom Petrom Šourkom, redaktorom stanice Vltava ČRo. 
Autorka sa prostredníctvom nej usiluje ukázať, že dôsled-
ky performatívneho obratu, ktorý v 20. storočí nastal ako 
v umení, tak vo filozofii, nie sú pre filozofiu fatálne, ale ob-
rodné. Pokiaľ sa filozofia začne vnímať bez dôrazu na vlastnú 
dôležitosť a postaví sa voči performancii na druhú miesto, 
má šancu transformovať sa do odľahčenejšieho a možno zod-
povednejšieho prístupu k svetu. Namiesto filozofie obrany sa 
ponúka filozofia saturovaná, závislá, nedokončená, uvoľnená 
od potreby sústavnej sebekontroly a pritom „dostatočne 
dobrá“.

RNDr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D. vyštudovala filozofiu 
v Ženeve, Paríži a Prahe, v súčasnosti je výskumnou pracov-
níčkou Filosofického ústavu AV ČR v Prahe, zároveň vyučuje 
filozofiu, etiku, aplikovanú teóriu a umelecký výskum na 
Divadelnej fakulte pražskej AMU. Zameriava sa na témy 
performatívnej filozofie, performancie, etiky, subjektivity, 
integrity a teórie inštitúcií. Svoje reflexie uplatňuje v spolu-
práci s divadelnými tvorcami, divadlami, v rámci verejného 
priestoru a verejnoprávnych inštitúcií. 
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