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Tsunami 05

Úvod jako obrázek
V Ostravě jsem byl poprvé v životě před
dvěma lety. Tedy pokud pominu různé
průjezdy vlakem do Polska a na Slovensko. Nedávno jsem to někde četl — v Brně
hledají nový název nádraží a někdo zkusil:
Zatáčka mezi Vídní a Prahou. Ostravu jsem
tedy mohl brát jako „Dveře do Krakówa“.
Ale před dvěma lety jsem tam zavítal
na čtyři intenzivní dny festivalu Dream
Factory. A všechno to viděl — Karolinu,
Stodolní, Kuří rynek, Vítkovické železárny,
Absintový klub Les… a příští rok jsem tam
musel znovu. A zase na pelyněk. Před
dvěma lety mě ještě nikdo nezasvětil, bál
jsem se a zůstal pražsky u piva. Ale loni

už nebylo zbytí, v Absintovém klubu Les
je třeba dát si absint. A to tak, jak se má,
tedy ve speciálním zařízení s kohoutkem,
z něhož si do sklenky postupně odlíváte.
A pak dolů, do sklepa, kde se hraje divadlo. Trochu znalí Pražáci, kteří aspoň jednou byli v Praze v legendárním prostoru
Studio Paměť, při zavítání do Lesa museli
konstatovat, že jsou tyto dva prostory rodní
bratři. Tuším, že to bude konstatovat i trochu znalý Ostravák, který aspoň jednou
zavítal do Lesa a teď přijel na zkušenou
do Prahy do Paměti. Rodní bratři. Čech
a Moravák. Tsunami a Posed, vlna omývá
první šprušli a myslivec se zmáčenými

nohavicemi vystupuje až úplně nahoru
do kukaně a vyhlíží Prahu s Ostravou za
zadkem. Tak dost těch rozmíšek, dejme si
sklenku absintu a společně si užijme ve
čtvrtek 27. září ostravský večer v Paměti —
s Bezručem a Slávkem Novákem. A proč
Posed? V tomto speciálním čísle Tsunami
máme přílohu Posed, který už čtyři roky
nepravidelně Les jako svůj klubový časopis
vydává. Díky Přemyslu Burešovi a Jakubu
Chrobákovi za zprostředkování. A vzhůru
do Lesa.
— Dominik Melichar —

Absintový klub
Les: Bezruč?!
ÚRYVEK ZE SCÉNÁŘE
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1. Máte doma nějaký obraz? Od koho,
jaký, proč?
Vždycky jsem chtěl „dělat všechno“,
takže neumím nic. A toužil jsem být
i galeristou, tak jsem alespoň samozvaným kurátorem pochybných galerií ve
sklepích a na půdách (Rubrum, Wurst aj.)
a mnoho obrazů jsme tak se ženou získali
za zvláštních okolností. Například malíř
Jakub Špaňhel byl u nás ochoten udělat
výstavu, jen když mu zaplatíme nocleh
v ostravském hotelu Imperial, že tam prý
nikdy nespal. Ošívali jsem se, stálo to čtyři
tisíce. Pak samozřejmě celou noc chlastal
v galerii, k hotelu se ani nepřiblížil, což mu
bylo líto, no a dal nám na revanš obraz. Asi
mnohem dražší než ten imperiální pokoj.
A tak je to u nás pořád, celý dům máme
posetý obrazy. A často v tom hraje roli
alkohol, že jich stále přibývá.

2. Co si myslíte o zoologických
zahradách?
Zoologické miluji od té doby, kdy jsem
v roce 1986 pracoval v té ostravské.
U dopravy. Snědli jsme antilopu, kterou
bylo třeba utratit. A dělali jsme s pomocí
traktoru pravidelné lovy pávů, z nichž se
v garáži vařil guláš. A z masa, které se vozilo
z jatek pro šelmy, se odkrajovala svíčková
a další pěkné kousky. A banány se k opicím
nikdy nedostaly. To je svatá pravda, měl
jsem osmnáct let a život mě konfrontoval
se socialistickým heslem: „Kdo nekrade,
okrádá svoji rodinu.“
3. Co jste dělal ve svých 25 letech
v září?
V září 1992. Na brigádě v ostravském
pivovaru a na konci měsíce mi brácha
Petr sehnal místo dopisovatele v novém
bulvárním deníku Expres. A chystal jsem
se oženit, i když nakonec k tomu došlo
až o dva roky později. A pil jsem pivo, což
dělám dodnes.
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Boletus sant Joan de Deu – hřibovitá

TÉMA:

houba vyrůstající v čase velikonočních

KLÍČOVÉ ČÍSLO

svátků, pro údajné narkotické účinky
značně oblibována a hojně konzumována.
Častá v polských lesích, v českých krajích
výrazně na ústupu. V arabských zemích
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považována za delikatesu.

Apoštol Jaroslav (Jaroslav Malík)

L E S N Í R EC E P T

/Fotograf/ Ostrava se stává moderním městem
se školami, divadly, institucemi, úřady, festivaly
apod. Začíná se tak podobat Opavě, Pardubicím,
Prostějovu a dalším. A tak nemám co fotit. Fotím
tedy to, co bych vyfotil kdekoli jinde. Nejásám.
/Učitel/ Dnes jsem zadal žákům 3. ročníku otázku,
co že se to stalo 15. března 1939. Nevěděl nikdo.
Nejásám.
/Cyklista/ Dal jsem si závazek, že objedu všechny
domácí pivovary v nejbližším okolí. Ostravar jaksik
zkysnul a nedělní Radegast U Šimků stál taky za
zdrávas. Jásám mírně.
/Kaktusář/ Moje mexické miniatury a rostlina Lophophora / Bůh Peyotl / již nepotřebují žádný kyslík. Zvykly si na dusík, argon, oxid uhličitý, neon,
helium, metan, krypton, vodík a xenon. Jásám.
/Apod./ Přestávám rozumět mnohovrstevnatým
intelektuálním debatám na téma „veřejný prostor“.
To je, myslím, to všechno, co se týká veřejnosti,
dělá pro veřejnost a veřejnost o tom rozhoduje.
Ať mně teda někdo vysvětlí, proč tu máme zářící
Fukušimu, pokřivenou Ostravici, smutná jatka
nebo proč se v obchoďáku Bachner nachází podivný supermarket, který si s jeho původní architekturou vrásky nedělá. Je ovšem veřejný a každý den
zásobuje veřejnost tunami potravin. A tady možná
začínám chápat význam slova veřejný.

Hej, pane hajný…
Nasbírej dvě hrsti petrklíčových květů, zalij
litrem dobrého vína, nech luhovat půl dne, pak
sceď. Podávej hostům na jaře při stavech úzkosti,
beznaděje, při negativních postojích, pocitech
osamělosti a prázdnoty. Je účinný proti nočním
můrám a pro odehnání duchů zemřelých osob.
Posílí srdce. Vyčistí krev. Odhlení.

Apoštol Jakub (Jakub Chrobák)

Fotografie, která vznikla jako pozvánka na Ostravské undergoundové Pašije. Autor Petr Hrubeš

ÚVODNÍK

A vy páni barabáši, vy půjdete do
nebe...
Jakub Chrobák
Duben je nejkrutější měsíc, to se ví, já jsem si ale
pro název úvodníku vypůjčil text staré valašské
písně. Zpívá se v ní: „A vy páni muzikanti, vy půjdete
do nebe, mezi svaté, chocholaté, co dělajú bebebe.“
V tomto rozpětí totiž jsme v březnu skoro všichni
žili. Na hraně mezi svatostí a peklem. Základním
bodem toho napětí byla nejprve premiéra slavného muzikálu Jesus Christ – Superstar, která
nás všecky jaksi dostala do varu před vrcholem,
Ostravskými undergroundovými pašijemi, na kterých se podílela hromada lidí ze všech ostravských
divadelních scén i velká grupa různých nadšenců,
amatérů a mániček. Byla to radost. Všecko nakonec ve velikonočním týdnu vygradovalo a pašije
byly, a jaké! Narváno od rána do večera, Les v pět
hodin, po představení, hučel jak o půlnoci, v devět
večer měli někteří šest ráno a tak čtyři krásné dny
furt dopředu. Tajně i teď veřejně ale věřím, že to
nebyla cesta k zatracení, ale k možnosti milosti.
No a právě proto jsme se rozhodli velkou část
tohoto klíčového čísla právě Ostravským undergroundovým pašijím věnovat. Najdete zde vzkazy
nejrůznějších svatých, apoštolů, Kaifášů, andělů,
divadelních impresáriů. I kousek té krásné hry,
kterou má tak dobře na svědomí Tomáš Vůjtek,
tu bude. Nu a k tomu řada zavedených i právě se
zavádějících rubrik, zkrátka: podaná ruka, pobídka
ještě jednou, bez nutnosti pozvání a zcela svobodně, usednout k večeři, věřme, že ne poslední.

P ašije
Tomáš Vůjtek
11 Peklo, Adam, Ježíš, Eva, Anděl, Dismas
Tomáš Kolikrát mám opakovat,
že to jsou jen prázdná slova?
Já chci důkaz přesvědčivý
o tom, že je náš Pán živý.
Kdyby tu byl mezi námi
a ukázal mi svoje rány,
to bych potom taky
věřil na zázraky!
Proto říkám, dost už řečí,
řeči, ty mě nepřesvědčí!
Ježíš
Pokoj s tebou, Tomáši,
když ti slova nestačí
a chceš důkaz hmatatelný,

Tomáš

na kterém tak trváš velmi,
dotkni se mých svatých ran,
které na svém těle mám.
Ano, ano, to je rána,
z níž byla krev prolévána
pro náš svět a jeho spásu.
Poznal jsem tě podle hlasu,
jsi to Ty, ne, nejsi duch!
Jsi můj Pán a jsi můj Bůh!
Ukázku ze hry Tomáše Vůjtka

Vzkaz ze zmrtvýchvstání
Aktéry pašijí jsme oslovili s jednoduchým dotazem:
jak jako Kristus / apoštol / Kaifáš / atd. vidíš Ostravu, či rovnou svět, aneb co je pro vás klíčové?

Klíčový problém z pohledu učedníka Ivana Motýla
Prdy Lakšmí Mittala a posmrtný dech Petra Otavy.
Ostravští smradi. Zápach práce, která má větší čest
než život. Po ránu ocelový prach, ke svačině PM10
s benzoapyrenem. Chvála robotě a děckám astma.
Jsme zbabělci, již s jedem zmije naposledy bojovali
na demonstraci v roce 2010! Udusit se v papiňáku
s požehnáním hejtmana Nováka a biskupa Msgre
Františka Václava Lobkowicze O. Praem StB. Jedinou úlevou je, že i jim vezmou hutě a koksovny asi
dva roky života, které si neprodlouží prázdninami
na Seychelách ani prdelí na sedadle Mercedesu.

Kristus (Petr Hruška)
Ostrava – prostor k pronajmutí. Tel. 666 666 666.

Zahradník (Pavel Hruška)
Mou filozofií je laskavost – a to je vše, pronesl před
lety na konferenci v Praze dalajlama. Přítomní
novináři a intelektuálové byli překvapeni: zuřivě připraveni meditovat očekávali dlouhou řeč
o buddhismu a najednou mohli vyrazit do hospody
na pívo.
Recht! Ta tibetská kebule má recht, přitakat
musí i dlouhovlasý hipster z Jeruzaléma i jeho všemocný a všudypřítomný papá. Laskavost, klíčové
slovo! Radostně chřesti, nebeskej bachaři Petře!
Bez laskavosti neobděláte zahradu ani sad. To
odpřisáhne každej sadař i zahradník. Na tomhle
slově se napříč všemu ještě může potkat (pámbů
mě za ten patos netrestej!) člověk s člověkem.

A to je moje kytka amarantu. A jděte všichni laskavě do prdele!

Svatý Petr (Josef Kaluža)
Jako svatý Petr a patron všech kamarádů rybářů
mám jen takovou doušku: vím, že to teď s rybama
v našich vodách není bůhvíco, hlavně tady na severu, ale na rozdíl od svého kamaráda, spoluapoštola
Tomáše, věřím, že se to zlepší! Jen pro to budeme
muset všichni něco udělat, a ne jen čekat, že to
někdo udělá za nás.

Apoštol Vladimír (Vladimír Jaromír Horák)
Cestou necestou // (Jardovi a Jirkovi Neduhům)
// Apoštolové se rozešli po zemi / a jako zrnka
hrachu / se kutálejí zaprášenou krajinou, / většinou s kytarou v ruce / není kudy kam, / ale přece /
všude jsou uši / ochotné naslouchat, / jen je najít /
v ten správný čas... // ...tak zase zítra

Anděl (Tomáš Sosna)
Dnes.
Snad dnes!
Opustím Les?

Opovědník (Přemysl Bureš)
Věčnost! Věčnost! Věčnost!
Bůh? Slovo u Boha?
Počátek! Světlo v temnostech!
Život…
Lidé…
Člověk…
Vina! Trest! Smrt!
Pravda! Spravedlnost! Zákon!
Smrt za pravdu, smrt za lidskost, za lidství!
Pláč… bolest… kvílení, křik!
Věčnost!
Bůh!

Apoštol Filip (Filip Klega)

Apoštol Mirek (Miroslav Chuděj)

Nejvíce mě trápí finance. Peníze. Účty. Dluhy. Potom cena piva. Nikdy nevím, jestli je lepší koupit si
několik lahváčů a vychlemtat je doma, nebo si dát
toho Poutníka v Lese.

Chrám božího těla. V našich životech se dost
obětujeme, abychom chrám postavili. V našem
vnitřním životě nabízíme inspiraci a zasvěcení,
aby byl tento dokonalý – je naším jediným domovem. Vysílá všechny zprávy jen o Bohu. Můžu
zapomenout na cokoli, ale nikdy nezapomenu na
světlem ozářenou cestu, která vede do chrámu
tvého srdce. Bůh na nás čeká ve svém bezčasu
spolu s plameny našich srdcí. Je velikým darem,
jestliže dokážu bez selhání rozeznít zvon svého
srdce a já selhávám. Můžeme mít mír a pokoj – jen
s pokorou usednout, meditovat a modlit se k tobě,
Ježíši... Amen.

Apoštol Pavel (Pavel „Paoli“ Szyroki)
Nejvíc mě v současné době pálí taková ta neochota
k nějaké spolupráci či společnému dialogu a nekonečné shazování viny vždy na nějakou velmoc.
A taky i někdy ochota prodat svou svobodu za pocit falešného pohodlí. Na všech leží kus viny, pokud
nedokážou cítit s ostatními, a všeobecné vytváření
strachu pouze staví zdi a bariéry.

Apoštol Petr (Petr Szyroki)
Štve mě, že spousta lidí – ať už s vinou nebo bez
viny – hází kamením, ale ani se nedívá kam a na
koho.

Apoštol Martin (Martin Jiroušek)
Svět jako pouta, ke kterým je třeba najít klíč, a přitom se vyhnout obžalobě na ochranu osobnosti.

Vidím město, kde víra i nevíra v Krista, kde přijímání i odmítání učení Mistrova je stejné jako
všude ve světě křesťanském. Co však je odlišné,
to je míra osobního nasazení do běhu věcí veřejných u těch, kteří si jako povolání své zvolili šíření
slova svatého a v něm vtělené Pravdy a u nichž je
místem pro výkon tohoto povolání právě Ostrava.
Nejen ve svatostáncích církevních, ale i mimo ně
je třeba k lidu slovem Božím promlouvati. A že tak
činí více a častěji komedianti než kněží, je zajisté
Bohu libé.

Apoštol Jiří (Jiří Geršl)

vou filharmonií na Mezinárodním festivalu duchovní hudby

Svět vnímáme a milujeme takový, jaký ho chceme
vnímat a milovat. Je tedy přímým obrazem nás
samotných a platí, že dokud se nenaučíme milovat
sami sebe, nebudeme schopni milovat nikoho a nic
jiného. O Ostravě to platí taky. Nebojme se konečně být sobci…

v Brně letos v březnu)

Kaifáš (Šimon Krupa)
Je to už dávno vydlabaná naděje, opřená o zrudlé,
zaschlé a na chlast ztvrdlé hrudky, které působí
jako stigmata nás všech.

–––
Alžběta Novotná
Trocha světla do čtyř stěn,
na znamení jitra
v mrakodrapu.
Dostalo se sem jako první.
Ostatní pod Tebou
ještě nic neví a zdá se jim
o fialových řekách
a obřích anakondách.
Kotníkům je pokrývka krátká
jsou holé jako tenhle byt.
Zaplněn světlem, co nehřeje
okusuješ omítku k snídani.
Už ses utišil?
Ještě stále někomu kručí v břiše...
A do toho
v nejvyšším patře:
Vstaň a choď!
O otištění této básně rozhodl v Lese v brzkých ranních hodinách šéfposeda Jakub Chrobák

KO Š T Z PA S E K Y

Z LESNÍCH ANÁLŮ

Klíčová vražda
Přívozský topič František Ličman dorazil 25. června kolem druhé hodiny odpolední na policejní
komisařství v Moravské Ostravě. „Na komisařství vyprávěl, že ve stavu naprostého duševního
rozrušení tupým koncem sekyry zavraždil svou
ženu,“ uvedly o případu Lidové noviny z 25. června
1912. A dodaly: „Mrtvola její prý leží ve světnici
bytu. Aby se k ní nikdo nedostal, Ličman uzamkl
světnici a vzal klíče s sebou na komisařství.“

LESNÍ BÁSEŇ I

Apoštol Ladislav (Ladislav Vrchovský)

(V inspiraci vytrženo z kontextu Symfonie č. 7, op. 52, Milo-

slava Kabeláče, kterou jsem měl tu čest recitovat s Janáčko-

Těžké je přečasto zříti,/ jak se svět, veden ne
šamany, leč konšely,/ řítí/ do kačení řiti./ Jak kusy
světa trháme a páráme i zbytky duchovních nití,/
i na univerzitách už jde jen o existenci, ne o bytí./
Přesto mně nedá, nedá mně to,/ v člověka, za
něhož veliký Vlasáč šel zemříti,/ zase a znova,/ jak
každý rok,/ uvěřiti.

LESNÍ BÁSEŇ II

–––
Elli Motýlová
Včera mezi dveřmi
Žebro, sternum, klíční kost
Démon stál a kurvoval
Možná že zrovna ty tři kosti
zůstanou po mně do věčnosti
Stojí
Polívka z prachu
na vesmírném hnoji

Na dubnovou Paseku si Petr Hruška pozval dvě dámy. Jako

malou ochutnávku a zároveň pozvánku jsme zařadili ukázky z tvorby obou autorek.

–––
Yvetta Ellerová
Rvu si chvíle
do poezie
Nemám mnoho času
Rvu si poezii od huby
a řvu na chvíli záhuby
Máš času dost!

Peníze od Hitlera
Radka Denemarková
S vyplazeným jazykem, kterým se chvílemi úporně opírá o bílý plůtek zubů s dvěma chybějícími
laťkami, zadupává miniaturní rýč hloub a hloub,
nástroj překotí a vyrýplou hromádku odloží na
rostoucí kopeček vedle pravého kolena. Mlaskavými ranami oplácává vznikající mohylu. Má rád tu
mazlavou hmotu. Pak lopatku odloží. Teď zavrtává
vztyčený ukazováček. Až po druhý kloub prstu,
hlína prst obepíná s příjemnou mrazivostí, ale
i zalézá za nehet, natlačuje se, rozšklebuje hranici
mezi masem a nehtem, zemina rozráží bolestivou
překážku, sunout prst nezměněným tlakem dál by
slast proměnilo v trest. Denis prst spěšně vynoří.
Zvědavě prohlíží kolík zohyzděný nabalenou hlínou, prohlíží ho ze všech stran, přiloží k tváři. Rozetře pruh přes levou i pravou tvář, středem čela,
pod krkem rozpatlá pruh přes pahrbek ohryzku.
Číhající indián na válečné stezce.
Ušmudlanou rukou znovu pevně obejme
oprýskanou zelenou rukojeť a začne odlupovat,
odkrajovat pláty zeminy, hlíny prorostlé a stme-

lené kořínky trav a plevele. Trvá to několik minut,
než se lopatka ohne, zarazí a strne nad vzdorující,
tvrdou překážkou. Denis povolí. A podlouhlé řezy
promění v jemné, horečnaté odsekávání hlínovitého gyrosu. Když udýchaně skončí, leží před ním
nápadně dlouhá a úzká mísa s podivnými výstupky, vrásčitými puklinami a dírami. Bílá mísa.
Zdvihne ji a čistí. Vylupuje z ní zbytky nečistot.
Oplachuje ji dětskou konvičkou, také zelenou,
s červeným rypáčkem kropenky. Odběhne jenom
dvakrát. Aby konvičku naplnil špinavou dešťovou
vodou. Ze staré narezlé vany, kterou před lety
pohodili u jahodového záhonu. Aby se v ní Denis
mohl v létě cachtat. Očištěnou, vyprázdněnou,
proděravělou mísu otočí. A zdvihne.
Dívá se překvapeně do dvou prázdných otvorů.
Očních důlků.
Je to lebka.
Lidská lebka.
Pětiletý Denis ji opatrně přenese z jabloňového
sadu na pískoviště.
Z knihy Peníze od Hitlera

N A M U Š C E … PA Š I J E

Když se „utrpení“ promění v čirou radost
Pavla Bergmannová
Potká-li se v Ostravě underground s tradicí velikonočních pašijových her a spojí-li se profesionální
herci s neherci z řad místních umělců, lze se
dočkat milých překvapení… Třebas že se dvanáct
vlasatých apoštolů promění v postavy orloje a do
rytmů parafráze známé písně kapely Plastic People s textem „My žijeme v Lese, to je tam, kde se
jednou zjeví Duch sám“ stvrzují běh času přípitky půllitry piva. Nebo že jedna ze tří Marií mámí
masti nezvyklou metodou operního zpěvu. A také
že básník může být Ježíšem a Ježíš zase básníkem…A nejen to! Pašije O nejslavnějším zmrtvýchvstání nabízejí rozpustile postmoderní variaci
klasického tématu, v níž dramatik a režisér Tomáš
Vůjtek s humorem pojednává o utrpení, smrti
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a také se s nadsázkou pokouší přesvědčit všechny pochybující o jeho
poslání. K tomu je účelně využito nejen všech dispozicí surového „lesního“ podzemí, ale k úspěchu
provedení napomáhá zejména fakt, že se záměrně
vyhýbá patosu. Herci se tak vysmívají různým
divadelním žánrům, bravurně zvládají veršovanou
formu a své postavy ztvárňují se všemi ctnostmi i nedostatky současníků, čímž titul obdařují
i výraznou nadčasovostí. Velkým překvapením
bylo obsazení Ježíše básníkem Petrem Hruškou,
který se stal vyrovnaným partnerem profesionálů, zatímco přiznané ochotnické výstupy dalších
neherců vyvážily atmosféru o lidové prvky.
Uvádění pašijových her mělo v dějinách divadla
vždy význam nejen ve smyslu liturgickém, ale také
zejména sociálním, když docházelo k souznění
místní komunity, která se tak prezentovala svému
okolí. A přesně to nastalo i v Ostravě. Undergroundové pašije nabídly nejen nevšední divadelní
zážitek, který vtahoval sympatickou nenuceností
a radostí ze hry všech zúčastněných, zároveň byly
důkazem nenucené lidské i umělecké pospolitosti a nutnosti tvořit. A to je na celém projektu to
nejcennější. A tak jen doufejme, že se za rok zase
všichni setkáme…

Velikonoční zázrak v lese
Monika Horsáková
Zatímco v Národním divadle moravskoslezském
se jaro neslo ve znamení muzikálu Jesus Christ
Superstar, podzemí Lesa ožilo v průběhu svatého
týdne Pašijemi. V originální dramatizaci Tomáše
Vůjtka, čerstvě oceněného Cenou literární kritiky, se představilo symbolicky 33 herců z řad
ostravských scén i neherců z řad ostravských
osobností a příznivců Lesa. A byla to záležitost tak
ryzí a radostná, jak jen lze. Na jevišti i v hledišti.
Nadhled Vůjtkova textu, chuť, s jakou ostravští
profesionálové uchopili své role a zahráli si na
ochotníky, i soustředěnost výkonu skutečných hereckých amatérů, ať už šlo o ústřední dvojici Petra

a Pavla Hruškových v rolích Ježíše a Zahradníka
či o 12 apoštolů v podání ostravských mániček,
trpělivě se otáčejících kolem stolu v rytmu orloje
a hudby The Plastic People of the Universe, opět
potvrdily, že undergroundový prostor Lesního
podzemí má Ostravě co nabídnout. V době tradovaného velikonočního zázraku třeba zázrak skutečný: opravdovost, souznění a pospolitost. Radost
ze společného bytí. Z okamžiku.

P ašije
Stanislava Schupplerová
Čtyři dny, pět představení, herci i neherci, text
Tomáše Vůjtka a podzemí Lesa. Těsně před čtvrtou
se roztočil apoštolský orloj (myslím, že dlouho se
tak neskloňovalo slovo máničky jako před Velikonocemi), který se od představení k představení
točil jistěji a jejich „V pastvinách“ nakonec burácelo, jak mělo. Stejně tak muzikanti a herci s principálem Hajným si viditelně užívali tu nezaměnitelnou atmosféru. Je jedno, kdo byl profesionál a kdo
ryzí amatér, kdo divák, z mrtvých jsme na necelou
hodinu vstávali všichni. Důkazem budiž závěrečné,
původně neplánované čtvrteční večerní představení. Prostě čirá radost s dobrými lidmi, výbornou
hudbou a Lesem, do kterého se vleze všechno,
peklem počínaje a nebem konče.

Ivan Motýl

Černá zvěř
Letecká záchranná služba Fakultní nemocnice v Ostravě musela opět vyslat vrtulník
pro těžce zraněného hosta v Absintovém

klubu Les. Těsně před Velikonocemi přistáli

záchranáři na parkovišti poblíž Lesa a lékaři

s nosítky běželi pro vážně pořezaného Ivana

Dejmala zvaného Mastičkář, jenž si rozbitou

výplní vstupních dveří téměř amputoval

hlavu. V obdobných případech už záchranáři

v podniku zasahovali vícekrát, bezhlavým
jezdcem se při procházení skleněnými

dveřmi málem stal také štamgast Jan

Šnéberger zvaný Naladěný rádio. A protože

všichni zranění dosud odmítali do lékařské

zprávy dosvědčit, jak k úrazu vlastně přišli,

předala nemocnice jednotlivé případy Policii

ČR k došetření. Pověřený komisař Martin

Pilař pak záhadu s použitím metod Alojze
Lorence snadno rozřešil během několika

dnů a podle jeho závěrů výtržníci procházeli
sklem na protest proti majiteli Lesa, jenž

jim z nejasných důvodů odmítal poskyt-

nout nové heslo nutné ke vstupu do klubu.

Aktuální heslo přitom není heslem v pravém
slova smyslu, spíše šifrou, jak zjistil vyšet-

LESNÍ KALENDÁRIUM: Tomáš Vůjtek: SPOLU na zájezdu / Praha Divadlo Komedie 25. 4. / Ústí nad Labem Činoherní klub 25. 4. / Děčín Městské divadlo 27. 4. // Středa 27. 4. od
20 hodin / Paseka Petra Hrušky tentokrát s Radkou Denemarkovou, spisovatelkou, literární vědkyní, scenáristkou, dramaturgyní a překladatelkou německých děl, a dalšími hosty / Vstupné
do klobouku! // Každý čtvrtek od 19 hodin ambientní kytara Martina Dytka // Do konce měsíce dubna potrvá výstava Jiřího Zavřela // Do konce května v podzemí potrvá výstava fotografií
Otakara Matuška// Váš Ing. Hajný
Strážci lesa: Šéfposeda – Jakub Chrobák, revírník – Přemysl Bureš, pomocný personál – Pavel a Petr Hruškovi, Monika Horsáková, Stanislava Schupplerová, Roman Polách, Ivan a Elli Motýlovi, Vladimír Horák, Ivo Kaleta, Petr Szyroki | redakční mail: posed.les@gmail.com

řovatel Pilař, jenž kód také odtajnil: „KJPR

- klíč je pod rohožkou.“ Dejmal, Šnéberger a

další ale o aktualizaci hesla neměli ani páru
a rozzuřeně se domáhali vstupu výkřikem

PELYNĚK. A když neuspěli, vzali to rovnou
přes skleněné dveře.

www.nextwave.cz
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Absintový klub Les:
Slávek Novák aneb Příběh
opravdového herce, který se
opravdu stal

Á

ÚRYVEK ZE SCÉNÁŘE

Venca		

Vašku, ty vážně myslíš, že dneska přijde?

Vašek		

Když to říkal, tak asi jo.

		

Nepřítel ukrývá se v davu

		

Půjdem na ně rafinovaně,

		

a velmi dobře dneska ví,

		

jenom až budeme mít s kým.

		

že když v tom davu zvedne hlavu,

		

Jenom až budeme mít s kým.

Venca		Stačí, když jim půjdeme příkladem. Občas
jim poradíme a uvidíš, jak rychle se zapracují.
Chce to spíš takový otcovský přístup. Zazvoní
telefon. Demonstrativně ho vedne. Slyším.
Kdo? Kurva, jaký otec? Jaký páter? Z toho
tvého kněze je už několik měsíců agent
Vatikánu, tak mě neser a pošli ho na čtyřku.
Položí sluchátko. No, jak říkám, chvíli to ještě
potrvá.

		

bude už zítra bez hlavy.

		Zazvoní telefon.

		

Najít skrytého nepřítele

Vašek		Slyším. Kdo? Ne, vy idioti, na žádnou čtyřku
ho neposílejte, ten k nám přišel dobrovolně.
Zavěsí. Je tady ten herec.

		

ještě dřív, než jím stane se,

		

v tomhle je obsaženo celé

Vašek, Venca

Je necelý rok po Únoru

		

tajemství naší profese.

		

a v zemi máme zatím klid,

		

protože dřeme do úmoru,

		

Naštěstí víme už, jak na ně,

		

abychom chránili náš lid.

		

ty to víš i já to vím!

Vašek		Tak to by si měli začít urychleně zvykat, jinak
máme po revoluci.

Venca		

A ty mu věříš?

Vašek		

Sám se nám nabídnul. Dobrovolně.

Venca		

Já ti pořád nevím. Je to docela známý herec.

Vašek		Právě, když už to dotáhnul tak daleko, tak by
to nemusel být úplný idiot.
Venca		

nezvykli, že revoluce všechno převrací vzhůru
nohama.

No, jen aby. Zazvoní telefon. Vezmeš to?

Vašek		Slyším. Kdo? Já ti dám generála! Už dávno
jsme ho degradovali na zrádce vlasti! Jasně
že na čtyřku, kam už jinam?! Položí sluchátko.
Blbec. Prý, kam mám jít s generálem Píkou?
Žádné frčky už dávno nemá, ale pro něj je to
pořád generál. S takovými idioty se u moci
dlouho neudržíme.
Venca		Musíš jim dát čas. Jsou mladí a nezkušení, ale
v jádru jsou to správní hoši. Jen si ještě 		

F OT

O:

F OT O

AR

: RO
M

AN

H

PO

C

LÁ

IV

Pod obraz…

S JANEM GAJDICOU (ABSINTOVÝ KLUB LES: SLÁVEK NOVÁK
ANEB PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO HERCE, KTERÝ SE OPRAVDU STAL)

S TOMÁŠEM VŮJTKEM (ABSINTOVÝ KLUB LES: SLÁVEK NOVÁK ANEB PŘÍBĚH
OPRAVDOVÉHO HERCE, KTERÝ SE OPRAVDU STAL)
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Pod obraz…
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1. Máte doma nějaký obraz? Od koho,
jaký, proč?
Mimo jiné mám doma dva obrazy Franka
Zappy od mé skoro sousedky Danči
Kovalské, která je taková naivní malířka,
ale Zappu umí.

2. Co si myslíte o zoologických
zahradách?
Jednou za tři roky se tam jdu podívat na
surikaty, protože jsou pro mne vzorem
workoholismu, ale jinak v Ostravě máme
pěknou ZOO, doporučuji.

3. Co jste dělal ve svých 25 letech
v září?
Pravděpodobně jsem krmil zvířata anebo
akvarijní rybičky, protože jsem byl v té
době zaměstnán jako vychovatel a vedl
jsem teraristický a akvaristický kroužek,
anebo jsem učil na kytaru Černý muž pod
bičem otrokáře žil…

1. Máte doma nějaký obraz? Od koho,
jaký, proč?
Obrazů mám doma hodně. Od reprodukcí
přes vlastní koláže až po originály spřátelených výtvarníků. Naposledy jsem si na
zeď pověsil obraz, který namaloval Zdeněk
Janošec Benda. Jmenuje se Pastýř a je to
takové bukolické psycho. Líbí se mi velmi.

2. Co si myslíte o zoologických
zahradách?
Rodinám s dětmi je v nich dobře. Nevím, jak
to mají zvířata, ale některá prý už ani nikde
jinde nežijí. Třeba je ZOO taková chovná
stanice, do které můžete nahlédnout,
pokud máte na vstupné. Já na vstupné
mám, ale nenahlížím. Tak nějak už jsem
z toho vyrostl.

3. Co jste dělal ve svých 25 letech
v září?
Začínal jsem svůj druhý školní rok jako učitel na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

www.nextwave.cz
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Režisér Jan Frič dokázal už s inscenací
Anti-gone: Blackout (uvádí A studio Rubín),
že antické mýty umí přetavit do aktuální
podoby. Velikou zásluhu na tom samozřejmě měla Lucie Ferenzová, která pro
něj zmodernizovala tragédii o Antigoné.
V Divadle X10 se Frič vydal podobným
směrem. Vytvořil inscenaci pozoruhodné
postdramatické variace na antickou tragédii Agamemnón od Ondřeje Novotného.
Novotný v Teritoriu nastiňuje vizi válkou sužované Evropy hroutící se pod
náporem uprchlíků. Ve vybydleném paláci,
který ale mnohem spíše připomíná polorozpadlou podzemní galerii, živoří královna Klytaimnéstra s milencem Aigisthem
a s dětmi. Nejmladší holčičku v rozverných
šatečkách mimochodem hraje Hynek
Chmelař, a svou mužnost přitom vůbec

Úterní večer festivalu
…příští vlna/next wave… mě zaskočil
svou brutalitou. S inscenací Teritorium
Divadla X10 do vybydleného prostoru
DUP39 nejprve vtrhla postapokalyptická
vize z blízké budoucnosti. Poté se odehrála
vyšinutá performance Kultu hanby, která
sice mnohé dokázala rozesmát, ale i přesto
z ní promlouvala především drsná deziluze.

nezastírá, naopak ji dává poťouchle najevo,
takže i nevinné dítě působí jako zlověstná
kreatura. Že by symbol prokletí Átreovců,
jež nesmiřitelně přechází z potomka na
potomka?
Inscenace směřuje k depresivnímu
sdělení, že současný stav věcí plodí jenom
zlo a rozvrat a vraždí nevinnost. Z tohoto
koloběhu není úniku. To ostatně dosvědčuje také němý svědek rodinné tragédie,
obrovský portrét krásné Ifigenie zavražděné při bombovém útoku. Novotného
posun z Agamemnóna vlastně smývá díl
viny, neboť svou dceru chladnokrevně
neobětoval; stala se obětí terorismu. Ale
i obraz uctívané oběti je povalen na bok:
chaos je všudypřítomný.
Frič dělá všechno proto, aby publiku
naservíroval co nejbrutálnější a nejzvrhlejší
podívanou. Z bájné Kassandry se stává
necivilizovaná uprchlice s obnaženými
ňadry, po stehnech jí z přirození stéká krev,
Aigisthos se sám vykastruje, uprostřed vší
té hrůzy se povaluje poloprázdná krabice
od pizzy, déšť zní jako střelba a Klytaimnéstra stoicky vraždí svého muže a jeho mladou milenku ve sprchovém koutě.
Disharmonické obrazy mají schopnost
šokovat, někdy dokonce odpuzují, zároveň
je ale za vším cítit Fričův pobavený škleb.
Jako by režisér zkoušel, co všechno mu
na půdorysu klasické Aischylovy tragédie
může projít. Jsem spíše příznivcem poetičtější Anti-gone, jejíž výklad postav mě přesvědčil více, ale ani tomuto dílu nemohu
upřít přesvědčivý koncept, který se povedlo
naplnit jak režijně, tak herecky. Jak by se
dalo říct o mnoha dalších Fričových projektech, zřejmě půjde o inscenaci, kterou
budou diváci buď milovat, nebo nenávidět.

Na Fričovu kreaci plnou destrukce
navázala anarchisticky laděná performance Kultu hanby s výmluvným názvem
Hlupáci, proberte se v režii Petra Uhlíka.
Kromě Vojtěcha Hrabáka a Václava Marholda, dua mladých umělců, v ní účinkovala také charismatická performerka
Jana Kozubková. Před několika desítkami
odvážlivců trojice předvedla básnickou
slovní smršť obohacenou o náznaky dramatických situací.
Poezie Kultu hanby mě příjemně překvapila, je hravá a vynalézavá, v některých případech dokonce velmi vtipná
a nešetří ironií, dokonce umí parodovat
sama sebe. Jevištní dění přitom nebylo
jen jakýmsi vnějškovým ozvláštněním,
organicky se propojovalo s vyřčenými
verši, rozvíjelo je, někdy dokonce šlo
proti jejich smyslu, z čehož plynula zdařilá komika. Ironizování textu bylo doménou především Jany Kozubkové, která
dokázala být sarkastická i věcná, tklivá
i hysterická, přesně, jak si to dané pasáže
a režijní řešení vyžádaly.
Vzhledem k názvu performance jsem
čekala, že aktéři budou diváky agresivně
atakovat, ať už slovně nebo tělesně. Ale
opak byl pravdou, Hlupáci, proberte se
nebylo programově expresivním, angažovaným divadlem, naopak se mu dařilo
vůbec ne prvoplánovým způsobem vyjádřit nejniternější hnutí mysli, s kterými se lze
velice dobře ztotožnit. Pocit vykořeněnosti,
jinakosti, touha po pochopení a po lásce,
snaha zapadnout — to všechno ke mně
z undergroundového divadla poezie Kultu
hanby promlouvalo.
— Petra Zachatá —

Scénu po různých peripetiích nakonec
tvůrci usadili v podpalubí lodi (A)void, ale
vzhledem k povaze jejich díla si umím představit, že s ní lze cestovat po nejrůznějších
a nejroztodivnějších místech. Tvoří ji totiž
„pouze“ velkorysá konstrukce tvořená
rozmanitými akvárii s vodou, rostlinami či
živými kobylkami všelijak propojenými trubkami a kabely. Na tomto základě jsou pak
v pravou chvíli promítány videosekvence
nehostinné krajiny, kopulujících jelenů
nebo oběšenců ve větvích. Tak se aspoň
některé vizuální projekce jevily mně. A do
toho jsou pouštěny zvuky mísící industriál
s libými, někdy až melancholickými tóny. Za
tím bezpochyby stojí Krusha, jehož rukopis
je na české scéně výjimečný a vymykající se.
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Představujeme Absintový klub Les
a ostravskou undergroundovou scénu.

17.00 Absintový klub Les,
Ostrava — Jan Balabán
a Ivan Motýl: Bezruč?!
Scénické čtení.
V centru stojí střet démonického, výsostně
uměleckého vidění světa a úřednické mašinérie
života i dějin. To vše se pak bolestně promítá
do nejintimnějších rovin lidského prožívání,
jakým je nenaplněný milostný cit uznávaného
poety a jeho osudové lásky. Literát Vladimír
Vašek roste jako člověk vzpouzející se i znovu
hledající původní milostné i básnické nasazení.
ÚČINKUJÍ: PŘEMYSL BUREŠ, JAKUB CHROBÁK, ZUZANA
TRUPLOVÁ, IVAN MOTÝL A JESKYNNÍ MALÍŘ BENDA.

Po dobu představení se na scéně ani
jednou neobjeví žádný herec, vše obstarávají jen světla, hudba, projekce a ženský hlas vyprávějící starou slovanskou
legendu o bohu slunce, který s blížícím se
dnem zimního slunovratu, tedy nejkratším
dnem a nejdelší nocí v roce, umírá a jeho
žena bohyně porodí syna, nové světlo,
nového boha slunce. Tradiční vyprávění
v kontrapunktu k dystopické a futuristické
scéně pak připomíná, že tradice, obyčeje,
svátky z doby předkřesťanské, tedy hodnoty vyrostlé na intenzivním pozorování
přírody a intenzivním obcováním s ní se
dokážou promítnout do současnosti, nadto
s varovně vztyčeným prstem kmitajícím
nad člověkem dneška zcela vztah k přírodě
postrádajícím.
„Inscenace“ Kračun je zřejmě součást
většího projektu, nicméně sama o sobě
zcela jistě obstojí. A to zejména pro agresivní testování divadelních možností.
Ani v anotaci si nejsou tvůrci jisti tím, co
vlastně vytvořili: „Divadelní instalace nebo
elektromechanická
objektová
performance.“ Scéna jako objekt i po vyhasnutí,
po vypnutí všech světel a zvuků, fascinuje
a nutí diváka k prohlídce. Tak nabývá platnosti výtvarné instalace. Podobné počitky
ovšem naplňuje i v době plného provozu,
kdy divák vidí jen frontální část. I ta je
natolik spletitá, že oči stále kmitají z místa
na místo i přes to, že je zrovna aktivována
jen určitá část. Pak se ovšem spustí projekce, hlas začne vyprávět příběh a celek
začíná fungovat jako svébytné objektové
divadlo, v němž se ovšem s předměty
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Pod tajemně znějícím názvem Kračun
vstoupili do festivalového programu
Apolena Vanišová a Petr Krusha.
Že vám slovo nic nepřipomíná?
Wikipedii naštěstí ano: „Kračun je
slovanský svátek zimního slunovratu.
Jeho podoba je rekonstruována
především ze slovanských lidových
zvyků spojených s Vánocemi, které
tuto slavnost nahradily. Během
Kračunu bylo slaveno zrození
nového slunce, personifikovaného
pravděpodobně Dažbogem,
slovanským slunečním bohem. Zároveň
se v období bezprostředně následujícím
po slunovratu stírá hranice mezi
světem živých a mrtvých, mezi lidi tak
přicházejí jak blahovolní předkové, tak
zlovolní mrtví.“
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Smrt boha slunce

manipuluje vzdáleně a těmi předměty je
zejména voda, filmový pás, lupy zdůrazňující bytnost přírody.
Divák na takové představení musí
přijít s otevřenou myslí neukotvenou
ve světě, kde divadlo znamená róby
a smalltalky s přáteli, hodinku v křesle,
chlebíček o přestávce, další hodinku
v křesle a večer domů s fajfkou u políčka
kultůra. To ovšem návštěvníkům festivalu …příští vlna/next wave… neříkám nic
nového. Kračun ovšem dovede připomenout i velkorysejším divákům, že i oni
jsou součástí světa, který zapomíná, který
pomalu ze své krajiny vytváří apokalyptickou spoušť a v níž už pomalu hlasy předků,
kteří s ní žili v jednom svazku, nikoli ve
vztahu na dálku, jak jsme si zvykli my, už
pomalu utichají, aniž by to někoho trápilo.
— Dominik Melichar —

Program
19.30 Absintový klub Les,
Ostrava — Tomáš Vůjtek & Jan
Gajdica: Slávek Novák aneb
Příběh opravdového herce,
který se opravdu stal (pražská
premiéra)
Je to hra o nás? Hra o tom, kým jsme byli,
nebo snad o tom, kým pořád ještě jsme?
Hra Tomáše Vůjtka je inspirována skutečným
příběhem úspěšného českého herce, který se
v roce 1949 dobrovolně stal spolupracovníkem
StB, ikonou režimu, který již minul a který
se možná nevrátí…V tomto podzemním
muzikálu se mluví, zpívá i tančí. Vše je
podáno s humorem, ze kterého mrazí.
TEXT A REŽIE: TOMÁŠ VŮJTEK, SCÉNA A KOSTÝMY: ELLI
MOTÝLOVÁ, CHOREOGRAFIE: STANISLAVA SCHUPPLEROVÁ,
HUDBA: JAN GAJDICA, HRAJÍ: PŘEMYSL BUREŠ, KOSTAS
ZERDALOGLU, VOJTĚCH ŠTĚPÁNEK, SABINA MUCHOVÁ
A DALŠÍ, DOPROVÁZÍ: LESNÍ ORCHESTR JANA GAJDICI.

KLUB FAMU

21.30 Koncert: MC Zuzka feat.
Fish Crash
MC Zuzka, jedna z nejlepších fiale MCs
v Čechách, přichází s novým projektem
doplněným o živou kapelu Fish Crash.
Energicky osobitý rap říznutý kytarami a bicími.
Muzika, co má nejen názor, ale i koule!
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DIVADLO KOMEDIE

(A)VOID FLOATING GALLERY

18.00 Divadlo U stolu, Brno —
Lucius Annaeus Seneca: Thyestes
(pražská premiéra)

15.00 Apolena Vanišová
a Petr Krusha: Kračun

Hra, která nebyla dosud nikdy v češtině uvedena.
Nejčernější ze všech Senecových černých tragédií.
Kruté drama, v němž není místo pro slitování
a odpuštění, vypráví o pomstě Atrea, krále Argu,
bratru Thyestovi.
SENECOVU TRAGÉDII PŘELOŽILA: EVA STEHLÍKOVÁ, KONCEPT
A REŽIE: FRANTIŠEK DERFLER, HUDBA: ZDENĚK KLUKA, ÚČINKUJÍ:
PETR ŠTĚPÁN, JAN KOLAŘÍK, EVA NOVOTNÁ, JIŘÍ M. VALŮŠEK,
FRANTIŠEK DERFLER, NA BICÍ DOPROVÁZÍ: ZDENĚK KLUKA.

20.00 Pocty SOMA
Lidské tělo budiž pochváleno.
Od roku 2003 organizátoři festivalu
…příští vlna/next wave… každoročně vyslovují
a veřejně prokazují Pocty v šesti kategoriích. Během
slavnostního večera v choreografii Martina Talagy
převezmou poctěné osobnosti zrcadlové masky
navržené výtvarníkem a divadelníkem Petrem Niklem.
Ceremoniál je přístupným všem.

Divadelní instalace nebo elektromechanická
objektová performance spojující nové technologie
a vyjadřovací prostředky tradičního divadla. Kračun
je asociativní kompozice inspirovaná slovanskou
legendou boha slunce a zobrazující otisky starých
svátků propisující se do dnešní městské neutěšenosti.
KONCEPT A REALIZACE: APOLENA VANIŠOVÁ A PETR KRUSHA.

DIVADLO KOMEDIE

16.00 a 18.00
Studio Rote — Ondřej Škrabal:
Zjevení pudla (premiéra)
„Proč mě nikdo neupozornil, že trik s bílým
pudlem se změnil na trik s pudlem černým?“
Monolog z herecké šatny těsně po nepovedeném
představení Goethova Fausta. Monolog člověka,
který se pohybuje na neznatelné hranici divadla
s vnějším světem a ztrácí schopnost rozeznat, v čem
je zlo. Monodrama Zjevení pudla bylo napsáno
přímo pro herce Martina Pechláta, který se s ním
po několika letech vrací do divadla, kde ztvárnil
své nejoceňovanější role.

19.00 Kolonie — Elfriede Jelinek:
Vztek (premiéra)
Epos o motoru lidstva.
Karikatura proroka Mohameda na titulní straně
časopisu byla záminkou pro mstu, která vyvrcholila
teroristickým útokem na redakci časopisu Charlie
Hebdo. Byl to útok na lidskou svobodu? A co na to
ten „druhý bůh“? Kdo rozhodne o tom, který z bohů
je ten opravdový? Díváme se na internetu na popravy
zajatců dobrovolně, nebo nás k tomu nutí náš vztek?
Rozdělujeme se na „my“ a „oni“ a vztekáme se.
HRU ELFRIEDE JELINEK PŘELOŽILI MARC LUSTI A LIBOR HUBÁLEK,
REŽIE A DRAMATURGIE: LUCIE FERENZOVÁ, VÝPRAVA:
ANDRIJANA TRPKOVIĆ, LIGHT DESIGN: JAN HUGO HEJZLAR, HUDBA:
LO/VE, HRAJÍ: MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ, KRISTÝNA FREJOVÁ,
ANITA KRAUSOVÁ, JINDŘIŠKA KŘIVÁNKOVÁ.

21.00 Koncert Lo/ve
Duo Lo/ve, za nímž stojí výtvarník a hudebník
Pavel Ptáčník a herečka Markéta Dvořáková, je aktivní
od roku 2013. Elektrická kytara s looperovými efekty
tvoří spolu s bicími a stylizovaným vokálním projevem
surový zvuk, pod nímž se skrývá velký cit pro
psaní písní.

TEXT A REŽIE: ONDŘEJ ŠKRABAL, KOSTÝMY A LOUTKY: TEREZA
HAVLOVÁ, HUDBA: AID KID, PRODUKCE: JAKUB RÁLEK, HRAJE:
MARTIN PECHLÁT.
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KAPACITA JE OMEZENÁ, ÚČAST MOŽNÁ
POUZE PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI,
INFO NA WWW.NEXTWAVE.CZ.

DIVADLO KOMEDIE

DIVADLO KOMEDIE

16.00 Krutý krtek: Romské pohádky
Červená karkulka, Šípková Růženka, Bajaja… Kdo by
neznal aspoň jednu českou pohádku. Ale kolik znáte
pohádek romských? Inscenace kombinuje krátká vtipná
vyprávění pherasuňi paramisi a hrdinské pohádky
viteziko paramisi. Součástí představení budou také
tradiční romské písničky, hrané a zpívané živě.
NA MOTIVY POHÁDEK ZACHYCENÝCH MILENOU
HÜBSCHMANNOVOU, KONCEPT A REŽIE: KRUTÝ KRTEK,
HRAJÍ: ANNA SCHMIDTMAJEROVÁ, TOMSA LEGIERSKI.

18.00 Petr Nikl, Miroslav Černý:
Vlnění (premiéra)
Vizuálně hudební improvizace
Petr Nikl buzuki zpěv a hrátky s objekty, Miroslav
Černý rozličné nástroje.
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20.00 François Laruelle,
Aleš Čermák: On the Black Universe
(premiéra)
Aniž by věděl proč, je člověk, jenž si s sebou nese
Vesmír, odsouzen ke Světu a k Zemi. A ani Svět či
Země mu nemohou sdělit důvod: jen Vesmír mu
odpovídá svou černí a mlčením. (François Laruelle).
Koncept vychází z textu francouzského filozofa
Françoise Laruella, jehož projekt ne-filozofie si
klade za cíl vrátit do lidského myšlení nesmírnou
bezpředmětnost. Je výzvou k radikálnímu obnovení
lidského, jako toho, jehož počátkem je Černá, Tma.
Součástí večera bude uvedení publikace On the
Black Universe.
AUTOR KONCEPTU: ALEŠ ČERMÁK, PŘEKLAD: JAN MOTAL,
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE: MICHAL CÁB.
POZOR: UPOZORŇUJEME, ŽE V PŘEDSTAVENÍ BUDE POUŽIT
STROBOSKOP.

21.00 Koncert Aid Kid
Nepřehlédnutelný zástupce pražské elektronické
hudební scény staví živé sety na improvizaci
vlastních tracků, ve kterých kombinuje emotivní
beaty a gradující struktury.

od 18.00 Petr Krusha
rozsvítí Komedii
Přijďte se podívat, jak znovuotevřená Komedie svítí.
Instalace, která reaguje na váš pohyb, se uskuteční
v různých prostorách divadla.

19.00 Petr Krusha: Touch/Dotek
(premiéra)
Vášeň/Zloba/Něžnost/Prst/Ňadro/Těsný/Škrtit/
Lechtat/Lízat/Kousnout/Škrábat
MULTImediální instalace, performance, mluvené
a zpívané slovo.
KONCEPT A PERFORMANCE: PETR KRUSHA, ZVUK: AKITAYRA,
PETR KRUSHA, HLAS: EMOTIV.

21.00 Koncert DekadentFabrik
Pro festival připravují DekadentFabrik nové skladby
a speciálního hosty. Opět zazní elektronika a s ní se
proplétající žíly hlasu lidského, hlasu flétny, ostré
kytary a dunivého, někdy plačícího kontrabasu.
O co v životě jde? O tanec, zapomnění, nabídnutou
cestu do snu, chaosu, ve kterém ztraceni nalezněme
sami sebe a něčí nohy.

Dramaturgie a koncepce: Lenka Dombrovská, produkce: Oskar Hulec, PR a guestservis: Tereza Linhartová,
grafická podoba ročníku 2018: Petr Kněžek (www.sillysilly.cz), Tsunami: Dominik Melichar.
Festival pořádá z. s. Příští vlna za podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Dopravních podniků Praha.

www.nextwave.cz

