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Příští dva dny uvidíte
Pondělí 26. 9.
DIVADLO JE TAJEMSTVÍ
TANČÍRNA FRAXOS
(ZA POŘÍČSKOU BRANOU)

Tsunami 05

19.00 — Lukáš Brychta, Kateřina
Součková, Štěpán Tretiag: Pomezí
Přijďte strávit tři hodiny do ztraceného
světa Pomezí, městečka, které se nacházelo
v česko-polsko-německém pohraničí.
Městečka, které zaniklo, ale jež zanechalo
stopy své existence ve fotografické sérii
z ateliéru zdejšího fotografa Andráše
Kakkuka. Nikdo až do nedávné doby netušil,
kde by se tyto jedinečné fotografie mohly
nacházet…
Pomezí má formu tzv. imerzivního divadla.
V tomto typu divadla se divák může sám
a svobodně pohybovat po rozlehlém domě
a vybírat si, komu nebo čemu bude věnovat
svou pozornost. Ať už sleduje postavy, či
spíše prozkoumává detaily a skrytá zákoutí
prostoru, postupně se před ním odkrývá
záhadná minulost zaniklého města.
Režie, scénografie, produkce: Lukáš
Brychta, režie, scénografie: Štěpán Tretiag,
dramaturgie: Kateřina Součková, nejen

Úterý 27. 9.
DIVADLO JE TEROR
TANČÍRNA FRAXOS
(ZA POŘÍČSKOU BRANOU)

19.00 — Lukáš Brychta, Kateřina
Součková, Štěpán Tretiag: Pomezí
NÁKL. NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

20.00 — Spolek Mezery:
Země — rolnickej nářez
(premiéra)
Nevědí, bláhoví lidé, oč více je půle než celek,
ani jak velký zisk lze z býlí a bodláčí mít.
/Hesiodos: Báseň rolnická/

Inscenace Země je druhým projektem
v rámci dlouhodobého cyklu Písně o zemi.
Prvním krokem v tomto cyklu byla
inscenace Prometheus, která otevřela řadu
témat zapouzdřených v našich možných
vztazích k zemi.
Země — rolnickej nářez je inscenace, která
má starost o jediné téma, o jedinou matérii,
o jediné břemeno, o jediný div… je to země,
Země a ZEMĚ.
Inscenace má výraznou zemitou zvukovou
stopu. Inscenace bude probíhat na
výrazném místě — pod zemí. Inscenace ve
svých uměleckých intencích směřuje od
země mimo zem a do země. Bude to země ze
mě, z tebe, z nás!
Scénář a režie: Friedrich Bambušek, účinkují:
Tomáš Vtípil, Jan Bárta, Tomáš Bambušek,
Zuzana Sýkorová, Richard Němec, Štěpán
Chlouba, Tomáš Bořil.
Inscenace vznikla díky podpoře Ministerstva
kultury, hl. města Prahy a Státního fondu
kultury.

21.30 — Debata: Je site-specific
divadlo na místě?
Diskutují: Miroslav Bambušek,
Lenka Dombrovská, Vladimír Hulec
a Tomáš Žižka

Svědectví o jedné
zaniklé vesnici
Jedním z nejzajímavějších projektů
sezóny, na který jsem narazila, je Pomezí.
Jeho tvůrci Lukáš Brychta, Štěpán Tretiag
a Kateřina Součková navazují formou na
loňský projekt L’aviateur (Letec), příběh
Antoina de Exupery a jeho milenek,
který se odehrával v opuštěném domě
v Nekázance.
(…)
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dramaturgická spolupráce: Jakub Hojka,
scénografie: Tereza Gsöllhoferová, Eva
Justichová, Natálie Rajnišová, hrají: Kryštof
Bartoš, Vojtěch Bartoš/Štěpán Tretiag,
Kateřina Dvořáková, Iva Holubová,
Anne-Francoise Joseph, Beáta Kaňoková/Sára
Arnsteinová, Pavel Kozohorský, Adam Krátký,
Anna Kratochvílová, Lumíra Přichystalová/
Jindřiška Dudziaková, Matěj Vejdělek.

Jedná se v principu o imerzivní divadlo
(tedy v překladu doslova divadlo, které
pohlcuje), ale také o formu promenade
show či walking show (tedy divadlo, při
kterém se chodí — v tomto případě spíše
běhá, aby vám herci neunikli). Jak to tedy
v praxi vypadá? Vypněte mobily a skočte
do toho po hlavě! Vstupujeme do sálu
tančírny Fraxos, jakéhosi centrálního
bodu městečka, v malém baru v předsálí
si můžete zakoupit víno nebo se posilnit
sklenicí vody. Tady začíná příběh a diváci

dostanou jen jeden pokyn. Toto je jediné
místo, kde mohou mluvit. Jinak mohou
chodit v domě kamkoli, prohlížet si
a ohmatávat cokoli, ale nesmějí hovořit.
Prohlížíme si na stěnách fotografie, jsou
to podoby mladých obyvatel městečka,
které vytvořit fotograf András Kakkuk.
Okna jsou zatemněna, příšeří je osvětleno
jen několika reflektory. Ten v taneční
síni Fraxos je umístěn tak, že každý z nás
vrhá velké temné stíny na strop. Vypadá
to tajemně a trochu strašidelně. Postupně
poznáváme, že tohle městečko má podle
artefaktů několik podob — na jedné
straně je to podoba maloměsta třicátých
let kdesi v Sudetech (prostředí, móda
celkový vzhled postav tomu odpovídá),
na druhou stranu tu rozeznáváme
i zlověstnou a tajemnou inspiraci
městečkem Twin Peaks. Jako by to bylo
město bez minulosti a budoucnosti,
nejsou tu staří lidé, nejsou tu děti, jen

tihle mladí mezi dvacítkou a třicítkou,
kteří se společně přišli veselit na oslavu
narozenin jedné z dívek.
(…)
Záleží as hlavně na tom v jaké situace tu či
onu postavu zastihnete. A tak připomenu
alespoň podivínskou „degenerovanou
hraběnku“ Mariannu Kateřiny Dvořákové,
uhrančivého „černého“ fotografa Andráse
Pavla Kozohorského či podezřelého
nájemce konzumu Adama Krátkého. Po
třech hodinách nás kroky instinktivně
zavedou definitivně zpět do tančírny
Fraxos. Hlavu máme plnou obrazů a otázek,
ale to, co se tu vlastně stalo, se nedozvíme.
Příběh končí společnou fotografií
zúčastněných, i když někdo chybí…
/ Jana Soprová /
(Celá recenze na http://www.scena.cz/

Úvodník
prosral a že se kaje a že to napraví. A tak
přišla sobota 24. září a v 64 U HRADEB
odstartoval svoji improvizaci jednak
zopakováním ceremoniálu, aby o to
nepřišel, a jednak tím, že Divadelní
noviny jsou debilita. Že prý kdo si čte
noviny v divadle. Vždyť šustí. Ale Jiří
Maryško si je předplácí, bydlí totiž

na samotě a topit musí. A pak mu
podáte ruku na baru a máte pocit, že
skromnějšího člověka jste nepoznali.
Umělci. Zeptejte se na ně Lenky
Dombrovské, to by byl úvodník, ne jako
tyhle pindy…
/ Dominik Melichar /

Lukáš Brychta,
Štěpán Tretiag,
Kateřina Součková:
Pomezí
Úryvek ze scénáře

Obecně o Pomezí
Okolí Pomezí by bylo velmi podstatné a na
nálezy bohaté archeologické naleziště
staroslovanské vrstvy, tedy v případě,
že by zde někdy nějaké archeologické
průzkumy proběhly. To se ale nikdy
nestalo. Pomezí a především okolní
rozsáhlé lesy vlastní po dlouhé generace
(před vyhlášením první republiky
šlechtický) rod Rulerwaldů, kteří nikdy
nepovolili jejich hospodářské ani jiné
využití. Dochovaly se tak původní,
skutečně divoké a hluboké lesy, v nichž
nejsou žádné cesty a i místní lidé chodí
pouze do jejich okrajových částí. Někteří
obyvatelé Pomezí věří, že v nich stále
přebývají staré síly, o kterých při dalším
vyptávání odmítají více mluvit.
Nejbližší, či snad nejsnáze dosažitelné,
velké město od Pomezí je v Německu
ležící Hafenberg. Jedná se o středně velké
a starobylé univerzitní město, kterému
vévodí renomovaná Svobodná univerzita. Hafenberg je také město, v němž
bují kultura všeho druhu. Nachází se zde
několik divadel, nepřeberné množství
kabaretů a šantánů, a dokonce zde byla
před nedávnem zřízena soukromá škola
moderního tance.
Jonáš Walda — úryvky z minulosti
postavy
Jonáš v obchodě pracuje už od dětství,
kdy rád pomáhal otci Albertu Waldovi.
Proto má ke krámu silný vztah. Jednak
se jedná o zodpovědnost, kterou zdědil
a jednak o místo, kde vyrostl a kde se

cítí doma. Máma mu umřela, když byl
ještě batole. Ačkoliv se pořád motal
v obchodě, byl relativně zakřiknuté
dítě. Cítil se pod vlivem otce a hodně
v jeho stínu. Nicméně k němu v dětství
vzhlížel jako ke kouzelníkovi tohoto
vzrušujícího a tajemného světa, kde jsou
pytle s velbloudy, krásné váhy na hřebíky
a spousta dalších věcí vonících dálkou
a tajemstvím.
Ve školních letech Jonáš nosil brýle
a byl oblíbeným terčem posměšků ostatních dětí, které mu se svojí příznačnou
kreativitou neřekly jinak než „Walda
cvalda“. V té době se spřátelil s dvěma
staršími kluky, kteří pro své věčné
toulky po okolních lesích také nebyli
zrovna středem popularity: Ondrou
Březinou a Vojtou Kalandrou. Jejich
společné harcování po Pomezí a okolních
lesích všechny tři kluky hodně sblížilo
a toto přátelství jim vydrželo až do
dospělosti.
Magdalena Kalandrová — úryvky
z minulosti postavy
Magdalena vyrůstala v relativně
chudé rodině. Otec Lumír Kalandra
byl truhlář, který se musel hodně
ohánět, aby celou rodinu uživil. Matka
Svitava měla dlouhodobě se táhnoucí
Bechtěrevovu nemoc, která ji svými
nečekanými záchvaty intenzivní bolesti
zad, kyčlí a hrudníku doprovázenými
chronickou únavou neumožňovala
pravidelně pracovat. O domácnost
se ale starala s velkou láskou, stejně

jako o své dvě děti: staršího Vojtěcha
a o čtyři roky mladší Magdalenu.
Dětství pro ně bylo šťastné období,
nedostatek peněz nebyl vnímán jako
problém a celá rodina trávila hodně času
pospolu vypravováním nejrůznějších
příběhů a mytických pohádek. Jak otec,
tak matka měli nepřeberné množství
historek o bytostech, které žijí v lesích
kolem Pomezí. Matka pravidelně pletla
všelijaké postavičky z trávy a kvítí, které
rozmisťovala po domě i v lese, a otec
si vždy vyšetřil chvíli pro vyřezávání
různých bytostí a ornamentů. Společně
si jako rodina vymýšleli a snili, což
poznamenalo i oba sourozence.
Vše se změnilo v létě před nástupem
do školy, kdy se seznámila s Laurou
Vyklickou. Laura byla kamarádka Jonáše,
který ji začal kvůli výpravám s kluky
zanedbávat. Ani ji, stejně starou jako
Magdalena, klučičí parta nepřijala.
Ihned si padly do oka: Laura byla také
samotářská, ovšem oproti Magdaleně více
průrazná a podnikavá, s neuvěřitelným
množstvím energie a chutí podnikat nové
věci. Magdalena byla nadšená, že našla
takovou kamarádku, a s radostí se Laurou
nechala ovlivňovat. Staly se nerozlučnou
dvojkou a začaly podnikat nejrůznější
akce a výpravy do lesa na vlastní pěst.
Zjistily, že klukovská dobrodružství se
dají stejně tak dobře podnikat i bez kluků.
Pro Magdalenu to bylo nejlepší léto, které
do té doby poznala. Jejich dobrodružství
pokračovala i během povinné školní
docházky v obecné škole.

www.nextwave.cz

Nejdřív měl tolik práce a málo času, že
rozhovor s ním jsem musel pořídit po
mailu. A ani tady nebyl čas na doplňující
otázky. Přesto to stálo za to. A že prý se
uvidíme na předávání poct. Nepřišel.
Ale poctu dostal, proč jsem s ním asi
ten rozhovor dělal? A pak se na jeho
FB objevil post, že předávání poct
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Zdoj fotografie: http://teritoria.amu.cz/2014/brychta/index.html )

Pomezí
je živý
proces
Tsunami 05

Rozhovor s Lukášem Brychtou
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Okolo karlínského domu číslo sedm v ulici Za Poříčskou bránou můžete projít
tisíckrát a nemusíte si ho nikdy pořádně všimnout. Jeho fádní levá strana bez
oken už po léta zastiňuje výlez ze stanice metra Florenc. Jedná se o částečně
zdevastovaný pavlačový dům z počátku minulého století, jakých se dají v Praze
najít desítky. Oproti jiným ale tento dává ve vybrané dny šanci skupinám diváků
vstoupit do městečka Pomezí. Dům má svého génia loci v kteroukoli denní dobu.
Za velkým pracovním stolem plným nářadí a elektroniky sedí režisér a produkční
divadelního projektu Pomezí Lukáš Brychta. Od stolu je vidět na pavlač
a odlupující se omítku v tomto zvláštním domě.

Jak vznikla původní idea projektu
Pomezí?
Projektem Pomezí navazujeme na
Letce/L’aviateur, na představení,
které jsme dělali před dvěma lety jako
absolventskou inscenaci DAMU a které
mělo podobnou formu. Jde o něco, čemu
se říká imerzivní divadlo, kdy diváci
přijdou do nějakého prostoru, můžou
se v něm volně pohybovat a sledovat co
chtějí. Můžou interagovat se scénografií,
prozkoumávat ji a je to pro ně tak trochu
dobrodružství, tak trochu hra. Na Pomezí
jsem dělal i se stejným tvůrčím týmem
a snažili jsme se rozvíjet prostředky,
které nám na téhle formě divadla přišly
zajímavé. Tematicky je Pomezí volně
inspirováno romány Johna Fowlese Mág
a Sběratel a kromě těchhto dvou knížek
ještě Městečkem Twin Peaks Davida
Lynche, Wicker Manem a dalšími filmy.
Nejedná se o žádnou adaptaci. Pomezí
nemá jasnou předlohu. Je to příběh,
který jsme si vymysleli ve třech s dramaturgyní Kateřinou Součkovou a režisérem Štěpánem Tretiagem.

Chápu to tedy správně, že každý
z herců má nějakou textovou předlohu,
která vychází z inspirace Fowlesem
a Lynchem?
Ne. Nemají vůbec textové předlohy. Jsou
tam asi tři scény, kdy si v rámci improvizace
a zkoušení herci zafixovali nějaké texty, ale
nemáme přímo text představení. I když tam
je nějaký dialog, existuje v bodech, které
mají zaznít, ale není řečeno, jak. Když jsme
totiž zkoušeli pracovat s nějakým dopředu
napsaným textem, strašně z toho trčel,
vůbec se do celku nehodil.
Jak se žánrově liší imerzivní divadlo
a promenade performance (jak bývá
tento typ divadla někdy označován)?
Marvin Carlson o tom píše v textu, co
vyšel ve sborníku minulého Pražského
Quadriennale, jako o určitém vývoji
site-specific divadla. Tvrdí, že promenade
performance se v angloamerické oblasti
používá jako termín pro představení, kdy
jsou diváci vedeni po jednotlivých zastaveních (obdobně jako u nás fungovaly
site-specific od devadesátých let dodnes).

V případě promenade performance je
zkrátka skupina vedena a je dramaturgicky předpřipravené, co kdy a kde uvidí.
Imerzivní divadlo na druhou stranu není
vedené tímto způsobem. To, co mě na něm
nejvíc zajímá, je fakt, že si divák cestu
skrz představení musí nacházet sám.
Má představa zaniklého městečka
nějakou spojitost s některým ze dvou
reálných Pomezí, ať už se zaniklou obcí
na Domažlicku nebo existující obcí na
Svitavsku?
Nemá s nimi vůbec nic společného. Je to
název, který jsme dlouho a marně hledali.
Nakonec jsem ho našel v tramvaji, když
jsem zaslechl rozhovor dvou holek, ve
kterém zaznělo slovo „pomezí“. Přišlo mi
to jako dobrý název, protože se mi v něm
najednou propojila spousta témat obsažených v představení a zároveň název
probouzející imaginaci. Idea malého
města, které už zaniklo, v němž postavy
tvoří skupinu přátel, kteří se scházejí
v tančírně, už ale existovala ještě před
tím, než jsem s tímhle názvem přišel.

Jak to bylo s hledáním místa? Hledali
jste konkrétní prostor, do kterého by
vám seděl váš koncept, nebo jste měli
napřed vybrané místo?
Měli jsme připravený koncept a hledali
jsme objekt, který by se dal pro tenhle
účel využít. Nejedná se vlastně o site-specific, protože ten dům není tematicky
braný v potaz. Využíváme ho pro naši
ideu, která je do něj vsazena. Samozřejmě
jsme měli nějaké formální požadavky:
Věděli jsme, jak to chceme mít velké, jak
členité, a zároveň abychom mohli mít prostor k dispozici ideálně třeba rok. Po čase
se nám podařilo najít tenhle dům.
Dům Za Poříčskou bránou je tedy čí?
Patří magistrátu. Bývala tady Pražská
informační služba, která se na konci
devadesátých let přesídlila jinam. Dole
ještě nějakou dobu fungovala střelnice
a pak se to celé zavřelo. Od té doby byl
dům prázdný. Magistrát i městská část
Prahy 8 mají zájem na tom, aby se tady
něco dělo, takže teď se nově v přízemí
usídlilo občanské sdružení Z pokoje do
pokoje. Holky tam dělají rekonstrukce
nábytku. To, že jsme ten dům pro Pomezí
získali, ale neznamená, že nás neovlivnil
v prostorovém řešení. Vycházeli jsme
z dispozic, kterým jsme přizpůsobili naše
představy.
Má každá z postav v Pomezí svůj osobní
prostor, nebo se mohou vyskytovat
kdekoliv?
Snahou bylo vytvořit zdání jakéhosi alternativního světa. Je to pokus o simulaci
městečka. Postavy se nepohybují jen ve
vybraných prostorách, ale po celé budově.
Zároveň má ale každá svoje doma.
Jak vypadá scénář takového projektu.
Je to seznam situací, které se odehrávají
v určitých momentech, nebo jde spíš
o sbírku instrukcí pro toho kterého
herce?
Je to tabulka, která vypadá nějak takhle
(vytáhne z kožené brašny na stole několik
potištěných listů papíru). Ta tabulka
pochopitelně není přístupná nikomu,
kdo to nezná, protože tam jsou jenom
taková krátká hesla a odkazy, aby existoval nějaký scénosled ve smyslu toho,
kdo kdy kde jak je. Ale je to dostatečně
flexibilní, aby se to nezhroutilo v případě,
že se nějaká situace zdrží o pět minut.
Ta vnitřní struktura je hodně improvizovaná, ale herci vědí, jak mají jednat.
Pokaždé to můžou udělat trochu jinak.
Bude na nich, co si zafixují a co ne.

Myslíš, že existuje pro diváka
nějaká ideální trasa, která mu,
pokud na ni narazí, zprostředkuje co
nejkomplexnější obraz Pomezí?
Já doufám, že ne. Snažili jsme se, aby
všechny postavy měly podobně důležité
příběhy. Chtěli jsme, aby bylo co nejméně
vedlejších a hlavních postav, což se samozřejmě podařilo jen do určité míry, ale to
k tomu asi patří. Ne všechny postavy se
potkávají se všemi ostatními, takže divák,
pokud se třeba věnuje jedné konkrétní
postavě, zná pouze pár dalších, ale o některých neví vůbec nic, nebo jen minimum.
Snažili jsme se, aby byla inscenace zajímavá i na několikáté navštívení, a aby tak
mohl divák vidět vždy trochu jiné představení nebo objevit jeho nějaké jiné zákoutí.
Myslím, že se divákovi vyplatí brát tenhle
typ divadla jako příležitost, jak tu sám
strávit čas, než snažit se sledovat co nejvíc
hereckých akcí. Spousta prostorů tu má
charakter instalace, takže divák nemusí
příběh sledovat pouze skrze herce. Čím
víc se divák pokusí oprostit od zažitého
divadelního vnímání ve smyslu: „Potřebuju vidět zajímavou scénu, kterou budu
interpretovat,“ a nechá se spíš představením unášet a prožije si svůj čas v prostoru
Pomezí, tak to po něj bude lepší.
Když přemýšlíš o jednotlivých částech
Pomezí, uvažuješ o nich spíš jako o obrazech nebo jako o sekvencích?
Já si to představuju relativně filmově, což
znamená narativně a obrazově. Zároveň
je pro mě podstatné i hledisko divácké
interakce nebo diváckého zážitku (v pozitivním slova smyslu), aby divák mohl něco
zakusit. To je můj osobní názor, Kateřina
se Štěpánem mohou v tomhle mít jiný
názor. V tom je výhoda práce ve třech.
Záměrně pracujeme i s různými poetikami. Jsou tam pohybovější pasáže, jindy
divák potká dialogičtější scény, některé
jsou čistě obrazové. Jiné využívají práci
s materiálem, další pak jsou zaměřené
na přímou interakci s divákem, na jeho
zážitek blízkosti a bezprostřednosti.

existuje v průběhu představení, i lépe
vědí, co čekat od diváků v takto interaktivní formě.
Myslíš, že tahle forma divadla klade na
herce větší nároky, nebo je to pro ně spíš
snazší?
Je to trošku jiný typ herectví. Kromě toho,
že se člověk soustředí na to, co má vlastně
hrát, se musí soustředit i na různé typy
technických věcí: Kam se jaká rekvizita
má donést, kde se má nechat, aby ji tam
mohl najít někdo jiný a odnést ji zase dál,
a tak podobně. Zároveň musí přemýšlet
nad vnitřním časováním představení,
aby se příliš nerozklížilo vůči sobě. Pořád
musí myslet na diváky, kdy je vhodné
jakým způsobem s nimi interagovat.
Máme takové základní pravidlo, že
interakce by vždycky měla být nenásilná,
protože každému divákovi je příjemná
její různá míra. Herec k tomu musí být
pozorný. Měl by ji umět posoudit, aby
nikoho neobtěžoval, ale zároveň, když po
tom někdo touží, aby byl schopen vzít ho
do hry. Domnívám se, že nějakou dobu
trvá, než se herec na takovou poetiku
naladí, než si na ni zvykne a než ji dostane
pod kůži. U diváků je to podobné. Chvíli
jim trvá, než se naučí číst tenhle typ
divadla, který vyžaduje trochu jiný typ
recepce oproti tradičně uspořádanému
divadlu.
Jsou v Pomezí pro diváka nějaké zásadnější restrikce?
Nejsou pravidla na fyzický kontakt, je tam
řečeno, že můžou sahat na scénografii.
Počítáme se základní lidskou slušností
lidí a nějakou mírou „nedebiláže“. Pochopitelně, když ti lidi začnou vypojovat věci
ze zásuvky, tak bude tma, což neudělá
radost nikomu. Když někdo bude fyzicky
obtěžovat herečky, tak budou mít holky
hodně rychlou reakci, o to se nebojím.
Ale rozhodně to představení není blbuvzdorné.

www.nextwave.cz

Takže nějaké napojení na Sudety tam je?
Je tam, ale nebylo primárně zamýšlené.
Vzniklo až v průběhu, protože i scénář
vznikal postupně. Ovlivňovalo ho zkoušení a pořád se proměňoval a proměňuje.
Teď máme zase novou verzi. Budeme
upravovat nějaké scény a různé postavy
předělávat, takže je to neustále živý
proces.

/ Ptal se Otto Linhart /

Kdo je Andráš Kakkuk, osoba zmiňovaná v anotaci k představení?
Jedna z postav. Je to fotograf, který
v Pomezí žije. Určitým způsobem je
fotografie klíčová pro rozkrytí obsahu
představení, nebo alespoň pro jeden
z jeho stěžejních aspektů.
Když porovnáš Letce s Pomezím, kde
vidíš největší posun?
Napadá mě více aspektů. První a takový
trochu přízemní je produkční stránka
věci. Měli jsme teď mnohem lepší představu, co pro nás příprava bude znamenat
časově, finančně a jaký typ zázemí by
se nám hodil. S tím souvisí i to, že jsme
mnohem lépe věděli, co čekat od zvolené
formy i od herců, protože všichni, kdo
nám hráli v Letci, nám hrají i v Pomezí.
To je myslím podstatné pro hereckou
zkušenost s touto formou: lépe se jim
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Víkend
splněných
tužeb

Tsunami 05

„Víkend splněných tužeb“, programové heslo pro
nový a rozlehlý prostor s uchvacujícím geniem
loci — 64 U HRADEB a třídenní nabitý programu
festivalu …příští vlna/next wave…, od pátku do
neděle. Redaktoři se pěkně rozepsali, takže
letem světem v Tsunami — na iDN si můžete
přečíst recenze kompletní.
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V pátek na pozadí dosud nezrekonstruovaného objektu uvedli
členové ostravské Staré arény inscenaci Hřeby v hlavě. Dějovou
osu tvořily tři vybrané povídky z románu Telurie od Vladimira
Sorokina, jež spojovala jediná ženská postava Marusja a téma
bezvýchodnosti žitého okamžiku.
Již úvodní scéna z továrního prostředí zcela jasně vymezila reálie, do nichž je dystopická vize blízké budoucnosti zasazena, stejně
jako základní úskalí inscenace. Dva muži a jedna žena si odbývají
svůj stereotyp ve fabrice na zpracování plsti, což je scénicky vyjádřeno prvoplánovým chozením v kruhu a přesypáváním kbelíků
se sutí, jež odkazují více k těžebnímu průmyslu než výrobě referované textilie. Východiskem z neměnné činnosti se zdá být láska, jež
se rozvine mezi nově příchozím zaměstnancem a nezletilou továrnicí Marusjou. Po nepříliš náročných námluvách a první sexuální
zkušenosti však přichází vystřízlivění — za mladíkovou nevázaností se skrývá zamlčovaná manželka a dítě. V důsledku opuštění
a bezprizornosti si nechává dívka zatlouct do hlavy telurový hřeb,
jenž může vést k osvobozující extázi, ale i smrti. Akt zatlučení
má v případě Marusji spíše lobotomické následky než drogové
opojení. Po krátkém uvolnění a letmém blaženém úsměvu vystřelí
křečovitě hereččiny ruce k hlavě, načež se dívka sesune na zem,
kde v náhlých záškubech těla a s chvějícími se očními víčky setrvá
až do závěru představení.
(…) Takto zploštělý způsob narace nutně svádí mužské protagonisty k nezáměrné zkratce a parodii. Nejpatrněji tomu tak bylo
v případě Šimona Krupy, jenž své role diferencoval často banální
modulací hlasu, např. úlisným šišláním nebo naopak obhroublým
barytonem, v důsledku čehož jeho postavy ztrácely na uvěřitelnosti a splývaly mezi sebou. Obdobně rozpačitě vyzněla scéna,
v níž je Jan Chudý stylizován pomocí uniformy a schematizovaného gestusu do role vysoce postaveného funkcionáře. V kontrastu s funkcí je totiž bez bot a s děravou ponožkou. Takové
detaily spolu s užitými hereckými prostředky zbytečně odváděly
pozornost od jevištní situace a zdůrazňovaly nedokonalost
formy, než aby z omezených prostředků efektivně těžily.
Tvůrci pracují s dystopickou tezí v té nejobecnější rovině,
v důsledku čehož inscenace působí jako monotónní, a vlastně
i povrchní ilustrace postapokalyptického světa, z něhož je
jediným východiskem užití drogy-telurového hřebu. S ohledem
k současnosti je však takové sdělení příliš vágní a postrádá
žádoucí společenskokritický apel i drásavost Sorokinových děl.
/ Ludvík Píza /

Sobota nabídla hned dvě premiéry (z toho jednu pražskou),
další z improvizačních show Jiřího Maryška (Divadlo
Demago) a koncert „jako na tripu“ bez abstinenčních příznaků
s DekadentFabrik.
Mantra — Gesto — Rituál
Racha Baroud, Antonín Brinda (Francie, Libanon, Česko): Silent
Gestures. Další ze site-specific projektů, který vznikl přímo pro
festival a prostor. Už samotný název napovídá, že jednu z hlavních
významotvorných rolí bude hrát gesto (v tom nejširším slova
smyslu) a slov jako takových nebude na rozdávání. (…) Magie
místa a světel se mísí s magií ozvěny ženy, která zdá se být čím
dál tím konkrétnější. Pobrukování se postupně promění ve zpěv
v neznámém jazyce zpočátku připomínající „bohoslužební“ vokály
a postupně se měnící v jakousi striktně rytmizovanou, veškeré
tempo určující náboženskou mantru. Zatímco nás žena pohlcuje
z osvíceného balkonu, dole v hledišti-jevišti po kamenných schůdcích a původní elevaci postupuje muž, který si tiše mumlá zase
své motlitby. V češtině. Sám postupně pohlcován temporytmem
„shůry“ opakuje si nám nejznámější modlitbičku k Otci, Synu
i Duchu svatému. (…) Slova proměněná v gesta, která i tak mohou
ztrácet význam a hlasité kapky vody dopadající na zaprášenou
zem.
Silent Gestures byl zhruba třicetiminutový rituál, který nelze
až tak snadno uchopit a pojmenovat. Práce s prostorem, světlem,
zvuky a ozvěnou a hlavně úžasnou akustikou celého prostoru
však nabídla zážitek, který — ať už jej chápeme, nebo ne, vykládáme, nebo jen „prožíváme“ — bude silnou vzpomínkou na letošní
program festivalu. Když je gesto silnější než slovo — „Ruce znovu
připomínají. A znovu. A znovu“.
Balabán potmě a málem nudně
Druhým představením sobotního večera a zároveň
pražskou premiérou byla inscenace Dekalog / Balaba,
náchodsko-kladsko-pražského souboru D.R.E.D., který rozhodně
naplno dostál letošnímu festivalovému tématu — Obnažení a vyvržení, s viditelným a doslovným důrazem především na první
z nich. První část inscenace jako by velmi volně navazovala na
náboženské téma z předchozího projektu Antonína Brindy, neboť
na paškál přišlo Boží, potažmo Balabánovo, Desatero. Protagonisté odněkud odcházejí, chtějí zpět a tak se zase navracejí. Nikdy
nejedli jablka, a přesto je jedí. Parafráze a hra s motivy symbolizujícími Ráj a vyhoštění z něj. Postupné vynořování bezejmenných postav ze tmy do přítmí, malý slovní recitálek každé z nich
a rozbíjení starozákonních desek kameny a tolika údery, o kolikáté
přikázání šlo. Zajímavé, ale poněkud zdlouhavé. Druhá část,
začínající prohlášením: „Hledá-li se Bůh, najde se hudba“, však
celé prozaicko-poetické pásmo zachraňuje. Rozjíždí se skutečně

(Maryškovo) Alternativní poselství
Ještě než osmý festivalový večer završila skupina DekadentFabrik se svým
divoce psychedelickým jazzem ve svém až
drogově panoptikálním koncertě, který
nadchl nejednoho příznivce i neznalce,
měli diváci možnost usednout na schodech
a pod schody v mezipatře prostoru, kde
smíchem podlehli performerovi Jiřímu
Maryškovi a jeho Divadlu Demago.
Protože, jak sám Maryško napsal na
facebook a posléze prozradil, prosral
letošní udílení Poct za alternativní umění
(osobnost roku za angažovanost), zahájil
svou improshow právě dodatečným
předáváním své Pocty od jedné z divaček
a všemi ostatními se nechal vyfotit, aby to
následně mohli nasdílet a hlavně naspamovat na sociální sítě. (…) Inteligentní
nadsázce a útoku performera se nevyhnou
ani Divadelní noviny, natožpak alternativní divadlo jako takové. Zákonitě pak
musí dříve či později dojít na svlékání.
Maryškovský „storytelling“ se začíná
o tom, jak mají kočky život pod psa. Když
se smíříme s jejich nelehkým devítinásobným osudem, přesouváme se na alternativní vlně dál, k netradičnímu převyprávění příběhu o biblické Arše. Končíme
v holešovické kavárně Liberál na dvojitém
lungu s Bohem. Z Liberálu do vesmíru,
hledat novou Zemi. A pak skokem o mnoho
let do budoucnosti. Pointa střídá pointu,
téma střídá další a vše je zpětně propojeno
s prazvláštním, zdánlivě „pointless“ příběhem, což by nám stejně bylo jedno, protože
jsme na alterně. (…) Jiří Maryško předvedl
další z chytře vystavěných a výborně
herecky interpretovaných výkonů, za
který byl i náležitě oceněn. A teď už
nemluvím o Poctě z Nextky, ale o potlesku
ze zaplněného schodiště. Po mnohém tom
„zatraceně alternativním“ a hloubavém
divadle byl tak milým a úlevným odlehčením celého festivalu, jehož atmosféru o to
víc povýšil. A kromě jeho Alternativního
poselství budou diváci dost možná toužit
i po svém vlastním prkně. Protože takové
prkno, to je věc!
/ Lukáš Křížek /

Autorka fotografií: Aneta Vašatová

Neděle přinesla dvě další (nadmíru
alternativní) premiéry. Jednu v duchu
veskrze rituálním (Neviestka, či
panna?) a druhou (Ice Pøz) v duchu
wwwirtuálním s nepříliš jasným
záměrem, či snad dokonce kýženým
poselstvím. Ať už byly pocity ze závěru
víkendu jakékoliv, rozhodně se ale bylo
na co dívat.
Neviestka, či panna? je pomyslně
očišťující rituál. Přerod nevinné
dívky v dospělou ženu, která od svých
prvních pokušení skrze svatební akt
dojde cesty, z níž už není návratu. Celý
proces připomíná setkání tajuplné
sekty, která provází rituálem, jenž je
sám o sobě ohledáván a zprostředkován
všem přítomným. Původním záměrem
(snad) bylo vytvořit chrám určený pouze
dívkám, pro které je celé „procesí“
uskutečňováno. Vstup je ale nakonec
povolen i mužům, kteří jsou však nuceni
obléct si dámský šat, aby příliš nebořili
genderový smysl veškerého přijímání.
Rituál vznáší otázku ideálního stavu
ženy, kterážto se nevyhne příslušnosti
buďto nevěstky, nebo panny. Prastará
tradice v deformovaném (nejen
genderově) obalu. (…) Vizuálně bohatý
rituál, připomínající ty podivné
a nadmíru inteligentní rekonstrukce,
které můžeme znát například od The
Living Theatre nebo The Performance
Group Richarda Schechnera. Asociace
táhnoucí se až kamsi k významu masek
na divadle, zde zpodobněny igelitovými
(velko)sáčky symbolizujícími svatební
závoj. Rozestavění rekvizit, od rituálních
úkolů až po velké obrazy převážně s akty,
fungovalo naprosto dokonale. (…)
http://wtf.cz/matrix.php?=mindfuck
HaDivadlo jakožto scéna Centra experimentálního divadla. Festival …příští vlna/

next wave… jakožto platforma pro prezentaci českého divadelního okraje, hudební,
taneční, výtvarné a jiné alternativy. Tohle
si znásobte alespoň padesátkrát a vstupte
se mnou do matrixu, kterým se pro mě
stala scénická esej Matěje Nytry (objev
roku letošních Nextkových Poct) a stejně
šíleného kolektivu Ice Pøz. Autorská esej
v prostoru, o fenoménu migrace a virtuality — říká chytrý program.
<začínám-chápat>Wirtuální diskuse,
někde na pomezí reality a snu, mysl na síti
i bez signálu a další záblesky z wwwebové
anotace přislibují, že vybrat si červenou
pilulku směr tenhle divadelní matrix
bude zážitek. A taky byl. Někdo (později
známý jako Radim) do poslední škvírky
uvězněný v omšelém spacáku se s námahou přemisťuje ze schodů až k samotnému hracímu prostoru, jehož plán je
pomyslně rozdělen vejpůl. Diváci sedí
naproti sobě a uprostřed se hraje-mluví-natáčí-zmítá a děje. Zpověď o životě,
vyprávění o něčem, co Někdo zažil a kde
byl. Přerušeno — 404 NOT FOUND —
čímsi jako věštbou o minulosti/budoucnosti téhož Vypravěče, jemuž je jako do
příkazového:řádku nadiktováno co bude
a nebude, proč a jak. Internet a google
mapy ví všechno. Postapokalyptické
záchvaty doprovázené bullshity a virály
z youtube. Projektory, promítání na strop,
výprava do světa computerů a jedno velké
WTF. Záblesky-smyslu-z-webového-nesmyslu-jsou-pryč.com.</začínám-chápat>
(…) Vizuálně skvělý, ale asi jsem blbej.
Zajímavý, vlastně i poutavý a místy (bez)
myšlenkovitě vtipný, ale asi jsem prostě
blbej. Mimochodem, tohle píšu z brněnské pasáže Alfa, s webovou příručkou na
adrese http://nerozumíšdivadlu.naučsepsát.eu/tosestane</nechápu-vůbec>
/ Lukáš Křížek /

www.nextwave.cz

inspirativní smršť úryvků z Balabánových textů, kteréžto jsou interpretovány
a ilustrovány obnaženě. Doslova — ani
zde tak nechybí tradiční „dreďácká“
svlíkačka. (…) Obzvláště pak — troufám si
říct — naprosto vynikající leitmotiv piána,
jenž udává náladu, podporuje hloubavé
slovo a staví vzdušné zámky z našich
myšlenek. V obležení naháčů se trochu
smějete, přiměřeně přemýšlíte, hodně se
culíte, z přirozenosti nevíte, kam s očima.
Pojídáte s nimi ke konci „šachy“, máte chuť
na jablko, možná máte i chuť se taky svléct
a jít si s nimi v rouše Adamově/Evině pro
pivo. Ale především: máte chuť si přečíst
Balabána.
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Friedrich Bambušek:
Země – rolnickej nářez
Úryvek ze scénáře
Kdo jsi, země? Kdo jsi, ty, tak okázale
nehybná?

Země, to jsou živý prameny v prachu, pouta
v polích, urny a poklady.

A my lidé? Kdo jsme? Snad stíny přikované k
temné zemi, toužící po nebi?

Vezmeš hrudku země do rukou… rozemneš
ji a drolíš… na dlani hromádka prachu… a ty
cítíš její tíhu.

(Akce.)
Na oko mrtvá zem je žhavá uvnitř.

Země lne k tobě, jako by od tebe nechtěla,
jako bys byl její, jako by k tobě patřila, ale
ty rozevíráš prsty, zbavuješ se té tíhy, ani

vlastně nevíš, proč to děláš… a ona se ti
propadá mezi prsty… ona tě opouští, když ty
ji opouštíš… a zase máš prázdné ruce!
Měl bys děkovat, že můžeš… jsi
součástí… příboje země… Sundejte si
brejle… šúúúúúús… hmšúúúússss…
hmú… hmúúúúúúúúúúúúm…
hmúúúúúúúúúúúúm… šúúúús… šúúúús…

Program
Pondělí 26. 9.

NÁKL. NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

20.00 — Spolek Mezery:
Země — rolnickej nářez (premiéra)

TANČÍRNA FRAXOS

19.00 — Lukáš Brychta,
Kateřina Součková,
Štěpán Tretiag: Pomezí

21.30 — Debata: Je site-specific
divadlo na místě?

Středa 28. 9.

Úterý 27. 9.

TANČÍRNA FRAXOS

19.00 — Lukáš Brychta, Kateřina
Součková,
Štěpán Tretiag: Pomezí

TANČÍRNA FRAXOS

19.00 — Lukáš Brychta,
Kateřina Součková,
Štěpán Tretiag: Pomezí

ZA PODPORY

ALFRED VE DVOŘE

20:00 — T.I.T.S. (Norsko, Česko):
My Own Private Picture
NÁKL. NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

21.00 — Spolek Mezery:
Země — rolnickej nářez

Čtvrtek 29. 9.
NÁKL. NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

20.00 — Spolek Mezery:
Země — rolnickej nářez (derniéra)

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PROSTORY

Dramaturgie a koncepce: Lenka Dombrovská, produkce: Oskar Hulec, PR a guestservis: Tereza Hýsková,
grafická podoba ročníku 2016: Petr Kněžek, Tsunami: Dominik Melichar a Lenka Dombrovská.
Festival pořádá z. s. Příští vlna za podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Dopravních podniků Praha.

www.nextwave.cz

