Divadlo ztišené natolik, že se stává hudbou. Hudba ztlumená tak, že se stává škvírou v čase.
Škvíra vedoucí tam, kde stojím, ústa otevřená, polykám andělíčky.

PRO KLAVÍR A NĚKOLIK INTERPRETŮ

LIDÉ CHODÍ SEM A TAM
Boca Loca Lab

Boca Loca Lab

PEOPLE PACING BACK AND FORTH
FOR PIANO AND A FEW PERFORMERS

KONCEPT A KONCERT
Na počátku projektu Lidé chodí sem
a tam stála chuť vytvořit v tradičním
složení a v tradičním prostoru divadla
Alfred ve dvoře novou inscenaci.
Do toho vstoupila nabídka netradiční
– koprodukce
s brněnskou platformou
Terén,
tak jsme
ji přijali. Právě při diskusích
s Terénem jsme se nechali
přimět k tomu, abychom se
vrátili k hudebním kořenům
tvorby skupiny Boca Loca
Lab, ovšem nepřímo, nikoliv
za pomocí hudebních prostředků. Uvažovali jsme
o koncertu, ovšem výtvarně.
Lákala nás možnost, že
by naše scénická forma
mohla tentokrát pouze
„zaznít“, a tím si
oddechnout od
významů a jejich výkladů,
jichž je
divadlo
obvykle
plné.
Od té
doby
máme
v
představení
klavírní křídlo,
což není
stížnost.

dostatečně výmluvná na to, aby zněla,
jsou: nehybnost, neslyšnost, neviditelnost, němota, nepřítomnost nebo něha.
Ticho a šum se v inscenaci vyskytují
i odděleně, častěji však zároveň. Jisti si
nejsme, ale předpokládáme, že šum
a ticho se navzájem
neruší. Pojem
šum bytí,
který nám
pomohl
část našich
záměrů pojmenovat,
jsme si vypůjčili od francouzského filozofa Emmanuela
Lévinase. Jeho výklad jsme si
směle přizpůsobili. Podle Lévinase (i podle nás) existuje na
pozadí všeho vždy přítomný
šum, který lze přiblížit francouzským gramatickým obratem
„il y a“, obdobou anglického
„there is/are“. Lévinas se vyhýbá
jakékoliv konkretizaci
tohoto „bytí za“
a volí převážně
akustickoprostorové
metafory.
Nazývá ono
„il y a“
například
„šumícím
tichem“,
případně
mluví o
„prázdnu,
které jako
kdyby
bylo plné
ticha
nebo jako kdyby zvučelo.“

Výzvou, která
inscenaci Lidé chodí sem a tam také
ovlivňovala, ať už podprahově nebo
přímo , bylo přání uměleckého ředitele
pražského divadla Alfred ve dvoře
Tomáše Procházky, který po zhlédnutí inscenace Oči v sloup zatoužil
vidět něco podobného, ovšem beze
slov. Pro kdysi čistě voicebandovou
divadelní skupinu to byla výzva paradoxní a lákavá. Nad inspirativností
obou výzev ovšem jako hlavní vliv ční
důvěra Jiřího Austerlitze v hudbu a v její
schopnost uvádět násdo určitých stavů
přímo, nikoliv skrze myšlenky a slova.

S tímto šumem bytí nejsme v kontaktu
a priori. Vyvěrá až ze zlomu či z mezery,
škvíry, která nás do něj nechává nahlédnout. Máme za to, že velmi podobné bytí se skrývá i za vykonstruovaným
světem kterékoliv inscenace a že je také
možné vytvořit inscenaci jen proto, aby
v ní mohly vznikat škvíry. Po divácích
se vyžaduje soustředění, trpělivost
a citlivá vnímavost. Odměnou pak mohou být zážitky „hlomozícího ticha”,
závanů Lévinasova „il y a”, oné „plné
prázdnoty”, lákající nás do neurčitého
„za“, které jsme si pro účely této inscenace soukromě nazvali ztraceným rájem.

V INSCENACI Z ÚST HERCŮ ZAZNÍ

MLČÍCÍ KLAVÍR

Bezhlesý kánon pro dva hlasy Jiřího
Austerlitze
Devět slov z kantáty BWV 106 Johanna
Sebastiana Bacha

Při přípravách jsme se nedokázali vyhnout myšlenkám na výmluvně mlčící
klavír, na který, podobně jako ve slavné
skladbě Johna Cage 4'33'', nikdo nezahraje. Hlavní hudební inspirací nám
ale byly komorní a orchestrální skladby
autorů ryze současných. Tak například
celovečerní skladba Sníh Hanse Abrahamsena začíná tichým šelestěním
houslového smyčce po struně, kterou
ale nerozezní. Vyslechli jsme skladbu,
během níž z pódia zněly jen skřípance
a šelesty a jedinou „opravdovou hudbu“ v tlumených poryvech vydávaly
reproduktory. Skupina Boca Loca Lab
často spolupracuje s českým skladatelem Martinem Smolkou, jenž se ve
svých skladbách rád pohybuje na hranici slyšitelnosti, případně nechává hudbu prodlužujícími se pauzami postupně
přecházet až do úplného ticha, v němž
pak zazní jediný a sotva slyšitelný tón.

V INSCENACI SE ŘEKNE A NEZAZNÍ
(JE ŠEPTÁNO ČI PŘEHLUŠENO)
Samomluva
Modlitba
Vtip
Historka
Pochvala
V INSCENACI SE ANI NEŘEKNE
„Bělost ztraceného ráje padá na mou
hlavu, stojím, ústa otevřená, polykám
andělíčky.“
(To je jediná věta, která podle původního scénáře zaznít měla.)
ZNĚNÍ A VÝMLUVNOST

Theatre so hushed that it becomes music.Music so muted that it becomes a gap in time.
A rift leading there, where I stand,mouth open, swallowing angels.

Věděli jsme, že pokud se vzdáme
slov, nechceme nabízet nic náhradou.
O to těžší bylo přijít na to, jak může
inscenace přesto trvat v čase. Objevili jsme šum a několik druhů ticha,
které podle nás zní. Z nich jsme komponovali. Ticha, která se nám zdají

BOCA LOCA LAB

PODĚKOVÁNÍ ZA ZAPŮJČENÍ
NEPŘÍLIŠ VYUŽITÝCH HUDEBNÍCH
NÁSTROJŮ:
za klavír Michalu Nejtkovi
za trubku Braňovi Holičkovi
CHYTÁNÍ SE PROSTORU

přímo odkazují a pro herce jsme naopak
často hledali pozice, jimiž jakoby mizí
do role objektu. Teprve v proměňující
se síti objektů, figur a těl vzniká tu a tam
prostor pro škvíru vedoucí tam, kde
stojím, ústa otevřená, polykám andělíčky.
Klára Hutečková a Jiří Austerlitz (dříve
Adámek)

Opakem mezery či škvíry by mohla být
kotva. Něco, co tady je. Pokud tady
něco je, je ihned možné k tomu přistoupit, dotknout se toho či se odtáhnout nebo odvrátit, případně to políbit,
což je pro herce velmi výhodná situace.
Totéž ale může platit i pro diváka a jeho
pohled. Pokud tady něco je, je ihned
možné se podívat, nedívat, zaměřit se,
ztratit ze zřetele a raději o tom jenom
přemýšlet. Kotvení jako kdyby představovalo přímou cestu všech přítomných
(diváků i herců) do bezpečí. Celá situace se ovšem může snadno převrátit. Už
proto, že si nikdy nemůžeme být jisti,
zda uchopit neznamená zároveň pohladit. A jestli dívat se na něco neznamená
zároveň to obejmout. Bez ohledu na to
i kvůli tomu jsme do prostoru umístili
dostatek objektů, které takovými kotvami mohou být.

Lidé chodí sem a tam
jako stromy v hlubokém lese
(Zenový kóan, který jsme už nikdy
nedohledali)

O

To všechno jsou případy, kdy ticha,
šumy a šelesty mají rezonovat, aniž by
působily provokativně – na rozdíl od „ticha”, jaké John Cage vyvolal v padesátých letech. Dost možná to svědčí
o tom, jak silnou pozici si ticho v hudbě
od té doby vydobylo.

Od počátku bylo jasné, že bude třeba vyrovnat se s koncertním křídlem,
které v inscenaci prostě je. Hledali jsme
scénické partnery schopné sdílet s klavírem týž prostor a nepůsobit přitom
submisivně. Další snahou bylo vybrat
objekty, které mohou uspět vedle lidské
figury a z herců tak alespoň čas od času
sejmout nutkavý pocit, že hrají hlavní
roli. Některé objekty na lidskou postavu

Terén – pole performativního umění
Centrum experimentálního divadla, p.o.
teren@ced-brno.cz
jasuteren.cz

MOTUS – Alfred ve dvoře
divadlo@alfredvedvore.cz
www.alfredvedvore.cz

Předprodej vstupenek v síti goout.cz

Experimentální platforma pro divadlo otevírajících se úst, divadlo slov a zvuků, divadlo objektů, divadlo na pomezí koncertu a výtvarné instalace, divadlo ticha.

na druhou stranu scény. Zda se věci zmocnit dotykem, nebo na ni jen hledět. Zda je věta řečena,
aby něco sdělila, anebo jen proto, aby odvedla

Divadelní skupinu Boca Loca Lab založil v roce
2007 režisér a autor Jiří Adámek. Skupina se soustředí na realizaci scénických forem vycházejících z principů hudební kompozice a v posledních letech sahajících až k prvkům výtvarné instalace. Dalšími typickými znaky jsou minimalistické herectví, experiment s textem i hlasovým
projevem, a také specifické zacházení s objekty,
v nichž se odráží loutkářství i výtvarný konceptualismus.

pozornost. Zda pant na dveřích je součástí interiéru divadelního sálu, nebo jsou tu navíc i samotné dveře...

Mezi kmenové herce a herečky patří Vendula
Holičková, Bára Mišíková, Pavol Smolárik či Daniel
Šváb. Spolupracujícími skladateli jsou Martin
Smolka, Michal Nejtek, Michal Cáb a Ladislav
Železný. Scénograficky se na projektech podílejí
především Jakub Kopecký, Ivana Kanhäuserová
a Zuzana Sceranková; koncepčně a dramaturgicky
se po Martině Musilové podílí Klára Hutečková.
Boca Loca Lab obdržela řadu českých i zahraničních ocenění, např. Cenu festivalu Kontakt
v Toruni a německou cenu Music Theatre Now!
(Tiká tiká politika), inscenace Evropané získala
cenu za režii na festivalu MESS Sarajevo, mluvená opera Sezname, otevři se! (později v komorní verzi uváděná jako Bludiště seznamů) získala
Cenu Divadelních novin 2014 a rozhlasová Hra
na uši obdržela vedle českého ocenění Prix
Bohemia též prestižní mezinárodní Karl Sczuka
Preis a Grand Prix Nova v Rumunsku.
Skupina nyní funguje pod vedením režiséra
a autora Jiřího Austerlitze.
AUTORSKÁ PĚTICE
V různých obměnách autorského týmu Austerlitz, Adámek, Hutečková, Sceranková, Železný
a Havrda byly dosud realizovány tyto inscenace:
Skončí to ústa (DISK, 2016), Oči v sloup (Studio
hrdinů, 2019) a Po celou dobu představení probíhá představení (HaDivadlo, 2021).

Tyto prostředky rozechvívají základní jistotu
diváka, který přišel do bezpečí hlediště a věří, že
o něj bude postaráno. Namísto toho se mu dostává partnerského doznání, že ve světě plném
nejistoty jistotu ani autoři nabídnout nemohou.
Pro výtvarnou stránku projektů je charakteristická značná podřízenost specifické architektuře prostoru, jíž se nesnaží zmocnit ani ji skrýt,
nýbrž na ni drobnými zásahy co nejvíc upozornit. V jiných ohledech si scénografie zachovává
naopak až drzou autonomii, objekty často staví
na roveň lidských bytostí a přebírá vůdčí roli při
vedení divákovy pozornosti. Objekty nápadné
svou obyčejností, nefunkčností či vyšinutým kontextem nechává lakonicky trčet v prostoru, takže
je nelze jen tak snadno zamést pod pojem dekorace. Věc je akcentována jako věc a nikoliv jako
služebná herecká rekvizita, vystavujíc nás svému
neoblomnému bytí.
Autorský tým využívá hereckého stylu, který
Jiří Austerlitz, stejně jako dříve Jiří Adámek,
se skupinou Boca Loca Lab setrvale tříbí. Vyznačuje se malou mírou exprese a velkou mírou
napětí, pramenícího z neustálého vystupování
z pohodlnosti vlastních hereckých manýr a berliček. Důležité je neopouštět tenký led zjevných
lidských nejistot – váhání, čekání, nakročení, nerozhodnosti a nemotornosti. Tím vznikají situace,
které se podobají každodennímu životu a z divadla pro svoji nepohodlnost – jak pro herce, tak pro
diváky – bývají zpravidla vyňaty.
U všech inscenací platí, že ačkoliv jim dominují
permanentní drobné nesrovnalosti, pocit nahodilosti a nejistoty, jsou výsledkem naprosto precizní kompozice.

Autoři v nich rozvíjejí divadelní jazyk plný zpochybňování, zavádění a nároků na divákovu pozornost. Dávají si přitom záležet na výběru takových
divadelních prostředků, které všem přítomným
dovolují váhat, zda nepromluvit či rovnou nepřejít

BOCA LOCA LAB
LIDÉ CHODÍ SEM A TAM
PRO KLAVÍR A NĚKOL IK
INTERPRETŮ
Divadlo ztišené natolik, že se stává hudbou.
Hudba ztlumená tak, že se stává škvírou v čase.
Škvíra vedoucí tam, kde stojím, ústa otevřená,
polykám andělíčky.

Na jevišti stojí koncertní křídlo ve výborné kondici.
Herci chodí sem a tam kolem nástroje, aniž by bylo
jisté, zda zazní jediný tón. A věří. Věří stejně jako
autoři, okouzlení možností hudby přenášet nás
za koncepty a významy, kde je bytí zředěné nebo
koncentrované natolik, že přechází v šum.

Režie: Jiří Austerlitz
Dramaturgie: Klára Hutečková
Scénografie: Zuzana Sceranková
Hudba, zvukový design: Ladislav Železný
Světelný design: Pavel Havrda
Účinkují: Fedir Kis, Štěpán Lustyk, Pavol Smolárik
Pohybová spolupráce: Zdenka Svíteková Brungot
Text programu: Klára Hutečková a Jiří Austerlitz (dříve Jiří Adámek)
Grafický design: Jozef Ondrík / Deep Throat Studio
Překlad: Padla Němečková
Korektura českých textů: Miloš Caňko
Tisk: Litera Brno

Děkujeme Vendule Holičkové, třebaže v inscenaci
oproti původnímu záměru neúčinkuje, protože
jí do cesty vstoupily okolnosti.
Poděkování: Kabinet Múz, Klub Leitnerova,
Zuzana Sýkorová, Lenka Šmuková

Podpořili

Premiérová uvedení: Praha: 23. 10. 2021, Alfred
ve dvoře, Brno: 17. 2. 2022, OC Dornych
Projekt vznikl ve spolupráci neziskové organizace
MOTUS z. s. – divadla Alfred ve dvoře, spolku
jedefrau.org a platformy Terén.

CONCEPT AND CONCERT
The project People Pacing Back and
Forth originated from a desire to create
a new play in the traditional space of Alfred ve dvoře theatre with the traditional
group of people. What broke the tradition was a proposal for co-production
with Terén collective based in Brno, so
we accepted it. It was during our discussions with Terén that we decided
to return to musical roots of Boca Loca
Lab, though indirectly without the use
of musical tools. We started thinking about a concert from a visual arts
point of view. We liked the idea of
letting our stage forms simply “resonate” without thinking about their
meanings and interpretations which
usually dominate theatre. Since then,
we have had a grand piano in our performances, and that is not a complaint.
Another challenge that shaped the
project People Pacing Back and Forth
– whether covertly or directly – has
been a wish of Tomáš Procházka, the
art director of Alfred ve dvoře theatre
in Prague. After watching our play Oči
v sloup, he wanted to see something
similar but without words. To a former
voice-band theatre group, this has been
a conflicting but tempting challenge.
Besides both challenges, as inspirational as they were, the project has
been mainly formed by Jiří Austerlitz’s
faith in music and its abilities to bring
us to certain states of being directly as
opposed to thoughts and words.
IN THE PLAY, YOU WILL HEAR
(PRODUCED BY ACTORS’ MOUTHS)
Voiceless canon for two voices
by Jiří Austerlitz
Nine words from Cantata BWV 106
by Johann Sebastian Bach
IN THE PLAY, YOU WILL NOT
HEAR (WHISPERED OR DROWNED
IN OTHER SOUNDS)
Soliloquy
Prayer
Joke
Anecdote
Praise
IN THE PLAY, THIS WILL NOT BE
UTTERED AT ALL
“The whiteness of the paradise lost
is falling on my head, I am standing,
mouth wide open, gasping for air.”
(The only sentence in the original
screenplay that was meant to be uttered.)
RESONANCE AND EXPRESSION
We knew that if we abandon words,
we will not offer any substitutes. It was
even harder to figure out how to carry
the play in time.
We found noise and several types
of silence which, we believe, can resonate. We used them in our composition.
The silences that are expressive enough
to resonate are: a lack of motion, a lack
of sound, invisibility, a lack of speech,
absence, and tenderness. Though they
appear separately as well, silence and
noise are more often found together in
the play. We are not sure but we presume that silence and noise do not disturb each other.
We have borrowed the term murmur of
existence from a French philosopher
Emmanuel Lévinas which helped us put
some of our intentions into words. We
dared to adapt his ideas. According to

Lévinas (and us), everything is drowned
in an ever-present, background murmur. This murmur may be expressed by
a French grammatical form “il y a”,
similar to the English
phrase “there is/are”.
Lévinas avoids direct specification of this “there-is-ness” and chooses to describe it in terms of acoustic/
spatial metaphors.
For example, he calls
this “il y a” a “silent
noise”, or he
talks about
“an empty space
filled with silence
which seems
to resonate”.
We are not
a priori in
contact with this murmur
of
existence. It seeps
through
fractures and cracks which let us
peek into it.
We believe it is possible to find a similar mode of being behind a fabricated
world of any theatre play. We also believe it is possible to create a play for
the sole purpose of letting these cracks
appear. The audience is required to
have a good deal of concentration, patience, and careful attention. It may be
rewarded with an experience of “rattling silence”, breaths of Lévinas’ “il y
a”, this “full emptiness” inviting us to
the unidentified “space beyond” which,
for the purposes of this play, we decided to call our paradise lost.
SILENT PIANO
After our preparations, we could not
help thinking about the expressive silent piano that nobody ever plays, just
like in the famous piano piece 4'33'' by
John Cage. However, the main inspiration for us has been the orchestral and
chamber music of contemporary composers. For example, Hans Abrahamsen’s composition Snow starts with a
delicate rustle of violin bows on strings
which are, however, never played. We
heard a composition full of squeaky
sounds and rustles where the only “real
music” flowed in muffled waves from
the speakers. Boca Loca Lab regularly
collaborates with a Czech composer
Martin Smolka who often tiptoes on the
edge of audibility in his works, or cuts
his music with progressively longer
pauses until it dissolves into a complete
silence terminated by a single, barely
audible tone.
These are all examples in which silences, noises, and rustles resonate without being provocative – in contrast to
John Cage’s “silence” in the 1950s. This
could very well serve as a testimony
to the position that silence has since
gained in the area of music.
A SPECIAL THANK YOU FOR
THE LOAN OF NOT SO MUCH USED
MUSICAL INSTRUMENTS GOES TO:
Michal Nejtek for the piano
Braňo Holiček for the trumpet
CLUTCHING ONTO SPACE
The opposite of a gap or a crack could
be an anchor. There is something. If
something is there, we can approach
it, touch it, pull away or turn away from
it, or even kiss it, which is a very advantageous situation for an actor. However,
the same goes to a viewer and their perspective. If something is there, we can
look at it, not look at it, focus on it, or

BOCA LOCA LAB

FIVE AUTHORS

Experimental platform for a theatre of open
mouths, theatre of words and sounds, theatre of
objects, theatre on the borderlands between a
concert and an art installation, theatre of silence.

To this day, the authors – Austerlitz, Adámek,
Hutečková, Sceranková, Železný, and Havrda,
in various constellations – have staged the following projects: Skončí to ústa (DISK, 2016), Oči
v sloup (Studio hrdinů, 2019) and Po celou dobu
představení probíhá představení (HaDivadlo,
2021).

The theatre group Boca Loca Lab was founded in
2007 by a director and creator Jiří Adámek. The
group works with staging forms stemming from
the principles of musical composition, lately extending to the area of art installation. Their work
can also be characterised by minimalistic acting,
experimenting with text and vocal production, as
well as a specific use of objects akin to the approaches of puppetry and conceptual art.
The main ensemble consists of the following
actors and actresses: Vendula Holičková, Bára
Mišíková, Pavol Smolárik, Daniel Šváb, and others. The group collaborates with music composers such as Martin Smolka, Michal Nejtek, Michal
Cáb and Ladislav Železný. In terms of scenography, the group has collaborated mainly with
Jakub Kopecký, Ivana Kanhäuserová and Zuzana
Sceranková. Their regular conceptual and dramaturgical collaborators are Martina Musilová and
Klára Hutečková.

disregard it and rather only
think about it. For everyone present
(actors and audience), anchoring
functions as a direct way to safety.
Nevertheless, the whole situation
can be easily reversed. That is why we
cannot say with certainty that to clutch
doe snot mean to caress. That looking
at something doesnot mean hugging
it. Regardless of how many objects that
serve as such anchors are placed in the
space.

Boca Loca Lab has received a number of awards
in the Czech Republic and abroad. To list a few,
they won the Kontakt Theatre Festival prize in Toruń, Poland; the Music Theatre Now! prize in Germany (Tiká tiká politika); their play Evropané won
a prize for direction at MESS Festival in Sarajevo;
their spoken opera Sezname, otevři se! (later on
presented as Bludiště seznamů) won a Divadelní noviny Award 2014; and their radio play Hra
na uši won the Czech Prix Bohemia Award as
well as the international Karl Sczuka Preis
and Grand Prix Nova in Romania.

P

The group is currently working with
a director Jiří Austerlitz.

It was clear right from the beginning
that we will have to come to terms with
the grand piano which is simply there.
We were searching for stage partners
who were able to share the space with
the piano without looking submissive.
Another step was choosing objects
that can compete with a human form
and thus lift the weight of playing the
leading role off actors’ shouders.
Some of these objects even directly
refer to a human form and the actors
are sometimes placed in a position in
which they seemingly turn into objects.
Sometimes, somewhere inside this
ever-changing net of objects, figures,
and bodies, a crack may appear leading to where I amstanding, mouth wide
open, gasping for air.

In these projects, the authors are developing a
theatre language full of doubts and ambiguities
with considerable demands on the audience’s attention. They carefully choose
theatre tools that make the viewers
wonder whether they should speak
out or even get up and cross the
stage. Should they grab the
objects or simply look at
them? Has a sentence
been uttered to convey
a message or to divert
one’s attention?
Are the door hinges
a mere part of
the theatre hall
interior or do
you see the
full door?
These tools shake
the audience’s confidence. They believe
they are in a safe space
of the auditorium and the
be provided. Instead, they
a friendly confession. In a
full of doubts, the authors
offer any certainty.

rest will
receive
world
cannot

The objects, strikingly plain, non-functional, or
placed in a deranged context, are aptly sticking
out of the space so that
they cannot pass for
a mere decoration.
A thing is accentuated as
a thing, not a stage prop, and
it confronts the audience with its
unyielding presence.
The team of authors in Boca Loca
Lab uses an acting approach
which has been continuously
refined by Jiří Austerlitz (and
Jiří
Adámek before him). It can
be
characterised by a low
intensity
of expression and a high
intensity
of tension, stemming
from a
constant stepping
out of the
comfort zone of
one’s acting
quirks and habits.
It is important
to stay on thin
ice of human
insecurities – doubting,
waiting, wavering, hesitating,
and being
clumsy. This
creates
situations reminiscent
of
everyday life, which
are
often being removed
from
theatre for making
both
the actors and the
audience
uneasy.
Despite being domiby discrepancies, a
of randomness and
all the productions
a perfectly precise

nated
sense
uncertainty,
are a result of
composition.

In terms of art direction, these projects
are
characteristic for
their high
level of subordination to the
specific architecture of the
space. They are
not trying to conquer the space
nor to conceal it,
rather they
strive to emphasise it
as much
as possible
through careful
interventions. In other aspects,
the scenography preserves an almost
insolent autonomy. Objects are often placed on
the same level as human beings and the scenography firmly leads the audience’s attention.

BOCA LOCA LAB
PEOPLE PACING BACK AND FORTH
FOR PIANO AND A FEW
PERFORMERS
Theatre so hushed that it becomes music.
Music so muted that it becomes a gap in time.
A rift leading there, where I stand, mouth open,
swallowing angels.

The concert grand piano stands on stage in excellent condition. The actors walk back and forth
around the instrument, with no certainty that a single note will be heard. And they believe. As do the
authors, fascinated by music's ability to transport
us beyond concepts and meanings, where being is
diluted or concentrated to the point of becoming
noise.

Klára Hutečková and Jiří Austerlitz
(formerly Adámek)

People pacing back and forth
like trees in a deep forest
(Zen koan that we failed
to trace back)
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