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Poslední slova
ruce právě držíte poslední číslo
Tsunami v tomto roce. Zní to fatálně,
snažím se vytvořit iluzi, že každý
tohoto roku vznikla nová Tsunami
a teď, nepatřičně tři měsíce před
koncem roku, najednou Tsunami
končí. Přitom je to teprve páté číslo,
vychází jen k festivalu, který v Praze
končí za pár dní, a jejím (Tsunami,

jestli už je tu příliš zájmen) smyslem je
pouze zpravovat o dění na festivalu.
Nepřináší hodnotné zprávy z politiky, z covid situace, z hroutícího se
planetárního ekosystému, z ložnic
našich hvězdiček a měsíčků, z důležitých sportovních utkání. Přesto mám
vždycky na konci pocit, že už to
děláme celý rok a že důležitějšího
média není. Asi to tak má každý, kdo
kdy tvořil nějaké periodikum. Tedy –
festival Next Wave se nezadržitelně
blíží ke konci. Kdo by ho chtěl přeci
jen zadržet, má šanci dnes večer se
Spielraum Kollektiv, s jehož jedním
z tvůrců, Philippem Schenkerem,
máme v tomto čísle myslím pozoru
hodný rozhovor. Anebo může festival
zadržet zítra, tj. v sobotu 26. září, kdy

Je čas
pohřbít
plastovou
láhev
Jak vznikla vaše spolupráce se
Spielraum Kollektiv? Souvisí nějak
s jeho letošním zaměřením se na
ekologii?
Mathiase a Lindu Straub znám už
dob, kdy ještě studovali a docházeli
na kurz, který jsem vedl. Znovu jsme
se ale potkali až na oslavě 25 let
Archy a začali se bavit o možných
tématech na roční grant. Tak jsme
se dostali k tématu ekologie, která
nás dlouhodobě velice zajímá. Jako
stěžejní v tomto ohledu chápu práci
neziskovek, které se dlouhodobě
zabývají ekologickými problémy
a zkoušejí ovlivnit veřejnost, politické
strany a státní instituce. Většina
politických stran tady se ekologickým

tématům nechce věnovat, nebo jen
okrajově, nebo to nemyslí vážně.
Na druhou stranu jako nešťastné
vnímám často plakátové a alarmistické veřejné akce neziskovek,
happeningy a reklamy. Nás samotné
to neoslovuje, i když jejich důvodům
rozumíme. Mám pochybnosti, nakolik
je to efektivní.
Jakou roli v tom může hrát divadlo?
Diskutovali jsme, jestli to lidi opravdu
oslovuje, jestli by to nemohlo být
zajímavější přes divadelní akci ve
veřejném prostoru, zkusit k těm
tématům najít nové formáty, které by
mohly být osobitější. Jiným způsobem
zkusit reflektovat roli jedince, jaké má

Petr Krusha zopakuje svou v premiéře
včera (24. září) uvedenou performanci
Průvodce peklem_Lido di Dante. Vřele
ji doporučuji, což je myslím patrné
i z krátké reflexe, již rovněž v tomto
čísle naleznete. Anebo ji může těsně
před finále zadržet v neděli 27. září
výletem do Brna na bytové exposé
nezdolného Jána Sedala. Mimo jiné
samozřejmě, kompletní program
najdete jako obvykle na konci
Tsunami. Ale už dost reklamy. Buďte
zdrávi a za rok snad zase na stránkách Tsunami na přečtenou.
Dominik Melichar

Rozhovor s Philippem
Schenkerem

motivace, emoce, proč dělá, co dělá.
Mám pocit, že v uměleckém i intelektuálním prostředí tady se stává, že
i když jsou lidé velmi dobře informovaní, přesně ví, jaké jsou problémy
a případná řešení, tak stejně se
každý pohybujeme ve velkých paradoxech, i já. Každý má jiný způsob,
jak organizovat svůj život. Proč si
třeba nebereme láhev z domova, ale
koupíme ji po cestě? Protože nemám
čas nebo na to zapomenu. Proč rádi
létáme po celém světě, i když víme,
že klimaticky je to blbost? To nám
přišlo zajímavé, je tam taky hodně
nedobrovolného humoru, sebeironie, zároveň je to vážné. Plácáme se
v různých rozhodnutích a alibismu.
Něco děláme správně, třeba třídíme
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odpad a všichni jsme spokojení, ale
nereflektujeme, jak fungujeme ekologicky v našem osobním životě.
Takže představujete takovou „praktickou“, každodenní ekologii?

Jaké publikum chcete
tímto projektem oslovit?
Nebojíte se,
že budete
„přesvědčovat
přesvědčené“?
Moje zkušenost je, že i když různé
skupiny po celém světě měly záměr
něco politicky nebo společensky
změnit, divadlo takový vliv nemá.
Reflexe je však stejně důležitá, i když
je to pro lidi, kteří o tom tématu už
přemýšlejí. Naopak to považuji za přínosné. Nevěřím, že můžete přesvědčit
ty, kteří se nechtějí nechat přesvědčit. Takový idealista nejsem. Hodnotu
vidím v tom, že když k těm tématům
uděláte představení nebo happening
a divákům, kteří o tom kterém tématu
přemýšlejí, zkusíte nabídnout jiný
pohled. Už to je dost těžký úkol. Mám
velkou zkušenost s dokumentárním
divadlem a můžu říct, že publikum
o jeho tématu vždy něco vědělo
a mělo o ně zájem. Výjimečně tam
byl překvapený divák, který by se tím
tématem nikdy nezabýval.
Jaké jsou další projekty, které jste se
Spielraum Kollektiv připravili?
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Jeden probíhal s dětmi z Dismannova
dětského rozhlasového souboru.
Se skupinou dětí jsme zpracovali
ekologické problémy, vycházeli jsme
z fragmentů textů od Grety Thunberg,
ale hlavně jsme chtěli, aby děti samy
vyjádřily své postoje. Mluvily o tom, co
na přírodě milují, z čeho mají strach,
jak vidí role nás dospělých. Z jejich
textů pak vzniklo kratší představení, Zvukovka pro klima. Dospělého

o svém životě. Je lepší být upřímný.
V ten moment ten humor automaticky přijde, protože jsme všichni
trochu trapní v tom, jak se chováme,
s naším alibismem a morálkou. Nikdo
není perfektní, to ale nevadí. Přál
bych si, aby po představeních divák
přemýšlel sám o sobě. Jaké kroky
potom udělá, to už není v naší moci.

nás, co se stane, když si vezmete půl
hodiny s jedním divákem a zkusíte ho
pak analyzovat. Některých diváků se
to dost dotklo, bránili se, byli nejistí,
někteří alibisticky řekli, co všechno
dělají skvěle, a někteří byli zase
neuvěřitelně upřímní. V něčem to
bylo nečekaně emocionální a osobní.
Každé setkání bylo velmi rozdílné.
Během podzimu máme ještě Výstavu
zbytečností, s tímto projektem jsme
začínali v srpnu Chemnitzu. V rámci
4+4 Dny v pohybu budeme mít
výstavní síň, kde budeme prezentovat
zbytečnosti. Šarmantní je ta vynalézavost, s jakou jsou nové produkty
vytvořeny. Zbytečnost je pro každého něco jiného. Oslovujeme různé
lidi, aby nám poslali fotky se svými
zbytečnostmi a popsali, proč si ten
předmět pořídili a proč se stal zbytečným. Na základě toho vytvoříme
i divadelní představení, které budeme
premiérovat v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka
a festivalu Akcent, příští rok pak
i v Chemnitzu.

Můžete čtenářům blíže představit
projekt Recyquiem – Pohřeb plastové
láhve?

Philipp Schenker předal Pocty Příští vlny. Foto: Anna Černá

Spíš jsme poprvé reflektovali, jak
žijeme my v našem týmu. Linda
a Mathias jsou mnohem ekologičtější
než já. Víme, že
publikum a širší
veřejnost je
trochu v ideologickém zmatku,
ve zmatku,
co chce dělat
a co pak
opravdu dělá.
Když chceme
něco změnit
v osobním
životě, často to
potřebuje velký
krok, jasné
rozhodnutí. Být
konsekventní je
opravdu těžké.
To je zdroj
humoru – když
je něco těžké,
často se to
nepodaří a pak
to může být
i vtipné.

publika se tohle vtipné, ale i vážné
představení hodně dotklo. Pak jsme
měli Ekozpovědnici, a to jsme udělali
online i fyzickou verzi. Měli jsme
kabinky, které trochu připomínaly
zpovědnice, nechovali jsme se však
jako kněží, ale zaměstnanci firmy
Země s.r.o., kde jsme konzultovali
s lidmi, kteří k nám přišli, jaké je jejich
ekologické chování, co dělají dobře,
co ne. Všechno s nadsázkou. Zajímalo

Je pro vás ve vašich projektech
důležitý humor?
Humor je důležitý, protože to, co
ubije motivaci lidí a zužuje diskusi
o ekologických tématech, je, když se
okamžitě povrchně skočí do morálky.
Je důležitější zkusit motivovat každého diváka, aby sám přemýšlel

Kolem odpadu je spoustu důležitých
témat, my jsme si vybrali plastovou
láhev jako jeden z jeho symboů.
Plastové láhve jsou všude, zároveň
potřebujeme pít, je to existenční
nutnost, ale jsou na jedno použití,
je to odpad. Mnoho věcí je na jedno
použití, kelímek od jogurtu, například.
Je absurdní, že o hodnotě toho
předmětu nepřemýšlíme. Často to
je hodnotný materiál, který se dá
recyklovat, obsahuje suroviny, které
musel někdo odněkud dostat, potom
designéři museli vymyslet, jak to bude
vypadat a fungovat atd. Je za tím
obrovská práce, ta láhev samotná
je kolikrát cennější než její obsah. Je
absurdní ji vyhodit.
Tak jsme se rozhodli, že jí uspořádáme pohřeb, jako bychom vzpomínali na partnera, který byl důležitý
pro náš život. Ta nadsázka je v tom,
že láhev bereme jako něco důležitého, s čím jsou spojeny city. Je to
partner nebo partnerka v našem
životě, mnohokrát nás zachránila,
utěšila. Ale teď už toho je dost, musí
být pohřeb, abychom se rozloučili.
Ekologická rovina tkví v tom, že to
rozloučení nebude možné, i když by to
bylo na místě. Doufáme, že politika se
změní a že politické strany a veřejnost
budou v příštích letech zkoumat
možnosti, jak odpad řešit.

Proč jste se k inscenaci rozhodli přizvat i tanečnici Andreu Miltnerovou?

Jak se liší uchopení tohoto tématu
v českém a německojazyčném divadle?
Rozdíl je v tom, že v západních
zemích bere více lidí ekologická
témata vážně. To je obrovský rozdíl,
umělci a publikum se tím díky tomu
chtějí zabývat, a je tam tudíž více
projektů s tímto zaměřením. Tady
v Praze jsem si nevšiml, že by bylo
více skupin, které se ekologií zabývají.
Ale možná mi to uniklo. Mám pocit, že
zdejší umělecká scéna tato témata
bere vážně a osobně, ale většina
umělců se věnuje jiným společenským
tématům. Snad se to brzo změní.

Foto: archiv souboru

Známe ji všichni už dlouho, spolupracoval jsem s ní i na jiných projektech.
Tanec jsme v představení chtěli jako
součást rituálu. Vycházíme z tradic
a postupů církve, chtěli jsme je ale
posunout. Líbí se mi, že v jiných kulturách je tanec často součástí rituálů,
což bohužel není případ křesťanské
církve, aspoň ne v Evropě. V Americe nebo na jiných kontinentech
tanec součástí křesťanských rituálů
je. Nechtěl jsem, aby to byla mladá
tanečnice, a Matthias a Linda sami
navrhli Andreu.

Kdykoli zpracováváte aktuální
společenská témata, tak je vždycky
těžké to udělat tak, aby to nebylo
jen povrchně apelativní a alarmující.
Jak zpracovat téma tak, aby oslovilo
diváka? Které aspekty mu ukazovat?
Neříkám, že to uděláme perfektní,
ale o to ani nejde. Náš cíl je hledat
nové formáty, nové možnosti, jak to
téma komunikovat. Pro nás je to nová
zkušenost a jsme zvědaví na reakce
diváků.

Anketa
Tsunami
A na závěr ještě naše anketní otázka:
Kdy a proč zemřelo divadlo?
Divadlo nikdy nezemře. Je součástí
lidské komunikace, v nějaké formě
je ve všech kulturách. Je to reflexe
našeho života. Dělají je i lidé, kteří
nejsou umělci.
						
		
Ptala se Klára Metge

Myslíte, že je to dané nezájmem
diváků, nebo tím, že je složité ekologická témata zpracovat na divadle
tak, aby nepůsobila přehnaně apelativně?

Vzpomínáme

Rozhovor s Adamem
Steinbauerem

Zrůdnost toho
režimu je třeba
připomínat

Festivalové představení Planu!
o polském předchůdci Jana
Palacha z produkce brněnské
Periférie aspirovalo na
jedno z highlights pražského
programu. Krátce poté, co mi
v e-mailu přistály odpovědi
režiséra Adama Steinbauera,
bylo zrušeno z důvodů
„vyvítejakých“. Přesto

jsme se rozhodli nenechat
témata rozhovoru zemřít
a uveřejňujeme ho s nadějí,
že se za inscenací vydáme
v lepších časech.
Jak jste se o příběhu Ryszarda Siwiece
dozvěděl a čím vás fascinoval? Živých
pochodní na protest proti okupaci
ČSSR bylo přece v zahraničí víc.

Ryszard Siwiec mě fascinoval tím,
že stál na začátku toho řetězce.
Domnívám se, že přímo na protest
proti okupaci Československa se
zapálil jako první. Navíc fakt, že se
jeho čin podařilo komunistům utajit
a v očích veřejnosti z něj udělat alkoholika, je děsivý. Siwiecova rodina se
po jeho smrti dostala do nezávidění-
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Foto: archiv souboru

hodné situace. Maria Siwiec obdržela
od příslušníků tajné policie parte, na
kterém bylo uvedeno, že zemřel po
krátké těžké nemoci. Tajná bezpečnost potom systematicky rozšiřovala falešnou informaci o tom, že
Siwiec byl alkoholik, který se na Stadionu desetiletí omylem polil vodkou
a následně zapálil, když si chtěl
zapálit dýmku. Zrůdnost toho režimu
je potřeba neustále připomínat.
Co vás během přípravy inscenace
překvapilo?
Překvapilo mě, kolik živých pochodní
vlastně ve východním bloku vzplálo.
Jak jsme se nořili hlouběji do problematiky, objevovaly se stále nové
příběhy.
Umíte si představit, že by byl někdo
v dnešní době schopen podstoupit
tak bolestivou sebevraždu na protest
proti okupaci cizí země?
Jsou známé případy, kdy byla tato
forma protestu zvolena. Kontext je
ovšem jiný. Jeden z nedávných případů se odehrál v říjnu loňského roku.
Před ženevským sídlem OSN se polil
hořlavinou a zapálil syrský Kurd žijící
v Německu. Během zkoušení a po
premiéře inscenace se objevilo několik případů sebeupálení. V listopadu
loňského roku se neznámý muž zapálil
před budovou Východočeského divadla v Pardubicích…
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Hrdinství, občanská odpovědnost,
vlastenectví – co pro vás ty pojmy
znamenají a proč považujete za
důležité na ně upozorňovat?
Protože současná společnost
(a netýká se to pouze České republiky) se od těchto hodnot stále více
odklání. Když to vztáhnu na nás –
předseda vlády je zloděj a bývalý
příslušník státní bezpečnosti, bez
náznaku jakékoli morálky či osobní

statečnosti, na hradě sedí (nebo spíš
leží) loutka proruských podnikatelů…
To všechno by se dalo snést, kdyby
to nebyla volba lidu… jenže ona je…
a proto je potřeba připomínat, co pro
zmíněné hodnoty obětovali lidé jako
Siwiec.
Utajování živých pochodní bylo samozřejmě vysoce amorální. Nemáte ale
pocit, že jsme překrucování faktů
vystaveni trvale a že prostředky
manipulace jsou stále sotisfikovanější?
Samozřejmě, že se to děje také
v současné době. Vždyť PR premiéra
Andreje Babiše stojí na polopravdě
a lži. Čím dál častěji se navíc
setkáváme s bagatelizováním a překrucováním historie. Domnívám se, že
divadlo může sehrát významnou roli
v oživování kulturní paměti. Problém
rozdělené společnosti ovšem zřejmě
nevyřeší. Pořád je to jenom divadlo.
Můžeme připomínat, podněcovat,
rozžhavovat, apelovat, jenže na
občansky angažovanou inscenaci
volič z druhého spektra zřejmě nedorazí… Jedná se o jinou situaci než
v minulosti. Neřešíme mlčící většinu,
která by mlčet neměla, řešíme fatální
názorovou neshodu uvnitř národa,
který je v současnosti rozdělen na
dva nesmiřitelné tábory.
Inscenace vznikla pro Divadlo Za
hradbami, ale vystupujete pod hlavičkou divadelního souboru Periférie. Co
se stalo?
Mezi námi a ředitelem Divadla Za
hradbami panovaly určité neshody,
které se v jistý moment ukázaly být
neúnosnými. Spolupráci jsme ukončili a rozhodli se přejít pod vlastní
hlavičku. Studio Perfiérie je pracovní
název nově vzniklého uskupení.
Oficiální název plánujeme vypustit
na přelomu září a října. Poslední
inscenací, která vznikla v Divadle

Za hradbami za našeho působení,
je Přísně tajné: Hrubá nemravnost
Tomáše Dianišky v režii Pavla
Gejguše. Naše uskupení mělo na
tvorbu v Divadle Za hradbami plynule
navázat, ale vzhledem k tomu, že
nastala plošná karanténa, se rozbíháme až teď. Další premiéru chystáme v únoru. Jedná se o inscenaci,
která byla původně na dramaturgickém plánu Divadla Za hradbami
Král kovodžínoviny aneb Vzestup
a pád brněnského Gatsbyho.
Mottem letošní Nextky je Smrt divadla.
Myslíte, že nám hrozí zánik nezávislé
kultury?
Domnívám se, že nezávislá kultura
se teď naopak ještě více probudí
k životu, protože míra frustrace ve
společnosti už začíná přesahovat
únosnou mez.

Ptala se Veronika Boušová

Napjatá
Evropa
Foto: Vojtěch V. Sláma

Kam směřuje Evropa? Můžeme
odhadnout její vývoj? A máme se
vlastně snažit? Michal Záhora tyto
otázky otvírá v naléhavé taneční
inscenaci Obrat konce (Evropa
k bodu Omega), jíž je režisérem i choreografem.
Dle anotace čerpali tvůrci inspirace zejména ze dvou textů, či spíše
souborů textů. Název Evropa k bodu
Omega odkazuje k dílu francouzského
jezuitského kněze a paleontologa
Pierra Teilharda de Chardin (teorii
bodu Omega se věnuje v knize Vesmír
a lidstvo). Druhým textem je pak publikace českého filozofa a religionisty
O. A. Fundy Znavená Evropa umírá
zabývající se mimo jiné i tím, co je
to evropanství, co je to evropská
civilizace a jaká je její budoucnost.
Obě informace jsou divákovi k dispozici v programu, bod Omega si však
zaslouží detailnější představení. Dle
de Chardina se jedná o protipól bodu
Alfa (tedy počátku všeho), o bod, kam
všechno směřuje. Je tedy nejvyšším
cílem a zároveň příčinou všeho dění.
Na prázdné scéně ohraničené
několika černými závěsy, mezi nimiž
je průhledy vidět do prostoru za ní,
vystupuje pět tanečníků. Přesněji
řečeno, tři tanečníci (Helena Arenbergerová, Radim Klásek a Nikola Němcová) a dva performeři (Katarzyna
Kamecka a Michal Nagy). Zprvu
sledujeme skupinovou choreografii
všech pěti vystupujících. V barevně
neutrálních kombinézách připomínají
anonymní jedince, jakési homunkuly.
Pohyb evokuje spíše nějaký organismus než živé bytosti, cosi těsně po
narození a bez vlastní vůle. Po tomto
úvodu se tanečníci individualizují, byť
kostýmově stále zachovávají určitou
podobnost – oba muži a jedna z žen
jsou oblečeni v košilích a džínech,
zbylé dvě ženy na sobě mají splývavé
šaty, jež svým střihem mohou připomínat antické tógy, vše v tlumených

odstínech šedé, modré a bílé. Barvy
jsou ostatně v celé inscenaci upozaděné, neodvádějí divákovu pozornost
od toho nejdůležitějšího – tím je
pohyb.
Záhorova Evropa je nejistá,
plná probublávající energie, napjatá
a přeci neschopná většího rozmachu. Spojuje staré a nové; v kostýmech současné džíny a košile proti
„antickým“ šatům, v hudbě (spojení tvorby Miloše Boka a Václava
Chalupského) se pak ke kořenům
Evropy odkazuje latinskými pasážemi.
Inscenace je rozdělena do několika
výstupů, sólových i skupinových, jež
mají jednoho společného jmenovatele – jakousi aktivní stagnaci. Pohyby
tanečníků jsou soustředěné, často
působií izolovaně od ostatních, ale
cyklí se, nezřídka je choreografie
složená z několika opakujících se
pohybů, které nabývají na intenzitě
a urputnosti. Jako by se tanečníci
nemohli hnout z místa, jako by stáli
těsně před prahem zakončení, před
bodem Omega, a nebyli s to ho
dosáhnout. Divákovi tedy není představen plynulý příběh, spíše napětí
a energie jednoho momentu.
Tento princip, jejž jsem nazvala
aktivní stagnací, je nejpatrnější na
dvou místech. Prvním je výstup, ve
kterém si dva tanečníci donekonečna
podávají ruce v rozličných formacích,
zaplétají se do paží toho druhého,
nedokáží se z opakujícího se pohybu
vymanit. Druhým výrazným a zároveň
nejčitelnějším okamžikem je tanec
všech pěti vystupujících, v němž se

opět opakuje několik jednoduchých
pohybů. Celek působí mechanicky,
téměř jako dokonale fungující stroj,
jehož bezchybnost si divák uvědomí
ve chvíli, kdy zmizí, resp. z rytmu
začne postupně vypadávat jeden
člen (Helena Arenbergerová). Kdykoli
se snaží zapojit zpět do choreografie,
je doslova odsunuta stranou, jako
by pro nedokonalost nebylo místo.
Devízou je stálá aktivita, nerozhlížet
se nalevo ani napravo, pokračovat
v jednoduchém pohybu. Končí až
postupným útlumem do naprosté
nehybnosti. Neschopnost pohnout
se z místa a energie soustředěná
do jednoho bodu prostupuje celou
choreografii, včetně závěrečného
výstupu, ve kterém se tanečník na
zemi v sedě otáčí na malém prostoru.
Co lze tedy vyvodit o stavu
Evropy? V anotaci inscenátoři píší:
„Nemůžeme se pohnout víc jak
o milimetr, přestože máme veškeré
kompetence, svobodu i množství
alternativ.“ Zdá se, že starý kontinent
je před bodem zlomu, chvěje se těsně
před vrcholem své existence, před
svým bodem Omega. O. A. Funda ve
své knize Znavená Evropa umírá říká,
že zánik je naší perspektivou, že zánik
je jediná jistota, čeká tedy i Evropu.
My jej však nevidíme – tušíme jen, že
je blízko.
Klára Metge
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O kuřatech
a pekle
Po dvou letech intenzivní práce,
četby a příprav konečně představil
Petr Krusha nový projekt na pomezí
pohybového divadla, pantomimy
a klaunérie Průvodce peklem_Lido di
Dante. Znovu to bylo hlučné, vizuálně
explozivní, ale hlavně fyzicky napjaté
a v neposlední řadě taky kuřecí.
Jako předlohu pro svoji performanci si vzal Krusha prózu Petra
Borkovce Lido di Dante, která ho
jako Charón přes řeku Acheron
převezla k Dantovu Peklu. Obě knihy
dohromady se pak v autorově světě
přetavily v groteskní a mrazivý svět
současných hříšníků. Divák čekající ať už repliky z Borkovcovy prózy
nebo Dantovy verše bude ovšem
zklamán. Předlohy zůstávají pouze
v rovině myšlenkového pozadí,
v rovině tušeného, a to v míře podle
erudice toho kterého diváka. Na
jevišti, resp. uprostřed svého ateliéru,
kde performanci autor předvedl, visí
soustava pláten, stojí zde kovová
konstrukce připomínající něco mezi
ropnou rafinérií, kostelem a Kristovým
křížem, u její paty je neodmyslitelná
televize, dál je tu sedm kuřat a v tom
všem stojí Krusha s děsivým rudě
namalovaným, protáhlým úsměvem
od ucha k uchu připomínající Jokera
z Batmana, spustí počítačem hudbu
a peklo může začít. Pardon – Peklo
může začít.
Během zhruba hodinového představení projde Krusha snad všemi
myslitelnými polohami pohybového
divadla. Nejprve začíná jemnými

pohyby paží jako by volající kohosi
k cestě, jako by Vergilius mával
na Danteho, ať už jde, peklo čeká.
Jako by Krusha volal diváky, ať jdou
s ním. Taky do pekla. Časem přichází
na řadu Borkovec, kdo četl, jasně
rozezná setkání s plážovým sběračem pokladů nebo s nudisty. To
mimochodem patří sice k nejsrozumitelnější, ale zároveň i k nejzábavnější
části představení. Na zemi ležící
kuřata jsou už dávno svlečena z igelitu a navěšena na kříž, kde mají představovat naháče, k nimž se Krusha
jako klaun nakrucuje a neustále pantomimicky naznačuje tělesné rozdíly
mezi muži a ženami.
Mezitím se spouští obraz. Na
jednom plátně se promítá jakási
indiferentní struktura, stejná jako na
televizní obrazovce u paty konstrukce. Na větším plátně pak běží
prolínající se obrazy šelem, chrtů,
které dávají tušit onu dantovskou
rovinu performance („Je mnoho
zvířat, s kterými se páří, / a víc jich
bude, až chrt smělý vpadne / mu
v zápětí, je poraní a zmaří.“). Krusha
své pohyby volí citlivě, často je třeba
si všimnout jen nepatrného pohybu
prstu u ruky. Je úsporný, prakticky se
po celou dobu nehne z místa, vše se
odehrává jen aktivitě těla jako celku,
nikoli v chůzi či běhu. Ono příslovečné
a všudypřítomné peklo bere na sebe,
vlastně do něj ani nevchází, sám se
jím stává a jako skutečný průvodce
nám dává nahlédnout do vnitřního
rozpoložení takového setkání, které se

mu daří projektovat přímo na sobě. Až
k neuvěření je fakt, že se performer
nemusí ani jednou svléknout do naha
(po celou dobu sice je téměř nahý, jen
v trenýrkách), a přesto má divák pocit
totálního odhalení.
Preciznost pohybů, byť jak
sám autor po představení potvrdil, vložených z velké míry do rukou
improvizace, se po hříchu poněkud
vytratila až v samém závěru. Těžko
samozřejmě říct, jestli to nebyl
záměr, ale křeče umírajícího neladily se zkresleným zvukem patrně
samopalu (aspoň to tak znělo),
mnohdy přicházely dřív, než se
výstřely ozvaly a vypadalo to proto
jaksi nepatřičně. Ale možná to byla
Krushova schválnost. Člověk v jeho
podání nevhodně žije a nevhodně
i umírá. V každém případě šlo zatím
bezpochyby o vrchol letošního
ročníku festivalu a lze jen doufat, že
nezanikne spolu s ním, ale podaří
se ji Krushovi, jak říká v rozhovoru
v minulém čísle Tsunami, prodat.
Dominik Melichar

Petr Krusha v Průvodci peklem. Foto: Anna Černá
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Poslední beatnik
Ján Sedal
V zádveří vesmíru, mezi postelí,
stolem a oknem vlastního bytu.
Básník, herec, režisér, nezaměnitelná
osobnost Ján Sedal se vrací ke scénické tvorbě v hraničně intimním díle,
které ve spolupráci s hudebníkem
Tomášem Vtípilem zhmotňuje do
prostoru vlastního obývacího pokoje.
O herci Jánu Sedalovi jednou
prohlásil básník Stanislav Dvorský, že
to je asi nejsvobodnější člověk, kterého poznal. Ačkoliv je Jáno v mnoha
ohledech nespoutaný a nespoutatelný duch, o kterém třeba ředitel
Divadla Archa Ondřej Hrab s láskou
tvrdí, že je „zlobič“ a míní tím umanutého anarchistu, má v sobě leckdy
překvapivou houževnatost a disciplínu. Přestože musel v posledních
téměř dvou letech překonávat
následky těžkého zranění a byl nucen
se znovu učit každodenním úkonům,
v tichosti svého brněnského bytu
a takřka bez jakékoliv opory se rozhodl na ploše malého pokoje rozprostřít svoji nezměrnou a až surreálně
vykloubenou scénickou imaginaci
v podobě plně osobní inscenace.
Vzniklo mu tak mezi postelí, oknem,
stolem a na šatních skříních skutečné
česko-slovenské butó. To se od svého
japonského pendantu liší ještě větším
stupněm zažité omšelosti a ošoupanosti, absurditou a humorem,
který by nemohl vzniknout jinde než

v tomto středoevropském prostoru
(takže někde mezi barokem, symbolisty, cimbálkou, Haškem, Kafkou,
Demlem, surrealisty, Plastiky, DG 307,
Dežem Ursinym a Mariánem Vargou).
Sedalovo butó je možná trochu
tanec, v němž je cítit každý kilogram
těla, vyniká každá vráska i magická
míra soustředění podbitá lety cizelování a zpřesňování, ale jeho svět
je mnohem širší. V jednom krátkém
časovém toku nabízí Jáno bezesporu
vše, co umí. Prosmekává se od tance
k rituálu, činohře, až k urputnému
boji s vlastním tělem. Zastaví se na
ovládnutí mála, aby pak z mála udělal
překvapivé mnoho, rozpoutal skromný
chaos a drobnými gesty budoval
i strhával spousty neviditelných opon.
K tomu si vybral spřízněného sekundanta, hudebníka Tomáše Vtípila.

dlouholetý Sedalův kolega z HaDivadla a kamarád – herec, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam.
Jáno je jedním z posledních
beatniků, básník, katolík, snivý tulák
s cikánskou tlupou, režisér, slovenský
indián, bývalý velmistr hospodského
athanoru mezi pivem, popelníkem
a radostným pobýváním ve
společnosti, absolutní bohém, herec,
člověk věrný svým přátelům a divadlu,
ale také poťouchlý morous, vše je
naráz Ján Sedal.
(převzato z https://jasuteren.cz/
program/jan-sedal)

Jáno se narodil v roce 1948
v Bratislavě, ale od přelomu šedesátých a sedmdesátých let působil jako
herec převážně na českých scénách.
Byl členem Bílého divadla, souboru
Křesadlo, po několik dekád klíčovým
hercem HaDivadla, působil v Arše
v řadě rozmanitých inscenací, dále
se souborem Vosto5 či v nezávislých
projektech, ale také filmech. Kromě
obrovského množství herecké a režijní
práce v řadě divadelních inscenací,
projektů a filmů, mu v roce 2018 byla
vydána kniha SMS básně, již sestavil

Ján Sedal převzal Poctu festivalu za Projekt roku. Foto: Anna Černá
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Next Wave ve
fotografiích
Fotila Anna Černá
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Program
Pátek 25. 9.
Foto:Petr Kněžek

Divadlo X10

18.00 Spielraum Kollektiv:
Recyquiem — Pohřeb plastové láhve
PREMIÉRA
Rajská performance a rituál ve spolupráci performerů, tanečnice a hudebníků.
Pohřeb neustálého balení všeho vždy a všude.
Hledání emotivního rituálu rozloučení se s obaly
a jednorázovými produkty. Vážíme si toho, co
vyhazujeme? Jakou to má hodnotu jako předmět
a pro nás osobně? Hodnotná schránka nás
opouští příliš brzy, zbytečně brzy…
Kocept: Spielraum Kollektiv
Účinkují: Philipp Schenker, Linda Straub, Andrea
Miltnerová, Šimon Janák, Jan Červenka, Matěj
Vošický

20.00 Koncert Pohřební kapela
Nevšední hudební společenstvo působí na naší
scéně od roku 1998, hraje české, moravské i slovenské lidovky ve svižném tempu laděné do ska,
punku, hip hopu, folku, reggae i world music.
Hotel Opera

20.00 Karina Kottová, Tomáš
Pospiszyl, Matěj Samec: Svět,
v němž žijeme?

Sobota 26. 9.
Ateliér ve Vysočanech (K Žižkovu 282/9,
Praha 9)

20.00 Petr Krusha: Průvodce
peklem_Lido di Dante

Neděle 27. 9.
Bytové divadlo v Brně (Odjezd z Prahy
15.20, návrat 23.15)

15.00 Ján Sedal: Vyplním šaty své
tělem svým
V zádveří vesmíru, mezi postelí, stolem a oknem
vlastního bytu. Básník, herec, režisér, nezaměnitelná osobnost Ján Sedal se vrací ke scénické
tvorbě v hraničně intimním díle, které ve spolupráci s hudebníkem Tomášem Vtípilem zhmotňuje do prostoru vlastního obývacího pokoje.
Koncept a režie: Ján Sedal
Účinkují: Ján Sedal a Tomáš Vtípil

Hotel Opera

20.00 Karina Kottová, Tomáš
Pospiszyl, Matěj Samec: Svět,
v němž žijeme?
ZA PODPORY
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