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Vizuálně-PohyboVá VýPRaVa za hRdinou dneška. 
Skutečný Příběh, zPíVání VeSmíRu.
námět, choReogRafie, Režie: Jana buRkiewiczoVá



tří set čtyř dětí z jedenácti škol
v české republice (v Praze,
trutnově, ostravě, moravské
třebové a čeladné) jsme se zeptali
na jejich hrdiny. Vyprávěly nám
je, psaly o nich, kreslily je. a nám
z toho nakonec vzešel příběh
jediný. Příběh Růžového samuraje,
jedné z kreseb, které děti
nakreslily, symbolický příběh
o nás. tančíme jej, zpíváme
a s nadějí necháváme rozeznít
temné stíny duše. 

„PředStaVení Vzniklo Jako
Reakce na Pocit abSence
hodnot Ve VeřeJném PRoSto-
Ru, na VlaStní bezRadnoSt
Jak žít Ve SPolečnoSti, kteRá
Se zdá Více a Vice Sobecká
a bezPáteřní, SteJně Jako
JeJí Politici. Jak Je možné, 
že naPříč SVětem zíSkáVaJí
na PoPulaRitě maniPuluJící
autokRaté a latentní
diktátoři. PRoč náS tolik
PřitahuJí? čím náS faScinuJí
zeman, babiš, tRumP, eRdogan
či oRbán? a co to o náS říká
dětem? začali JSme Se Ptát,
JeStli Vůbec máme SVé
moRální VzoRy a začali JSme
Se Ptát dětí, PRotože oni
JSou ti, kteří budou tVořit
budoucnoSt.”
Jana burkiewiczová 



Koncept, choreografie, režie: 
Jana burkiewiczová; scénografie:
maxim Velčovský, kostýmy: 
Petra Ptáčková; scénická hudba:
Jiří konvalinka (Vložte kočku,
mutanti hledaj východisko);
skladatel árie: Slavo Solovič;
písně: dominik zezula (děti mezi
reprákama, post-hudba); video,
fotografie: Vojtěch Veškrna;
animace: tomáš luňák, tomáš
hájek; světelný design: Robert
Palkovič; zvuk: Petr taclík, Petr
domkář; spolupráce na scénáři:
Jiří macek; akrobatická
spolupráce: Jindřich Panský;
grafický design: martina černá,
imagery; produkce: Petra
hanzlíková; performeři: hanna
nussbaumer, Viktor konvalinka,
eduard adam orszulik, michal
toman, michal budinský, dominik
zezula a libor kasík
Představení podpořili: ministerstvo
kultury čR, magistrát hlavního
města Prahy, Praha 7, Státní fond
kultury. koprodukce uffo trutnov.
Premiéra 20. ledna 2020 v uffo
trutnov. Představení se uvádí
v české nebo anglické verzi. 



burki&com
Jana burkiewiczová

burki&com založila v roce 2015 v Praze choreografka 
Jana burkiewiczová jako platformu pro hledání nových
aktuálních témat a prostředků současného divadla a tance.
základními rozeznávacími znaky seskupení se záhy po
prvních představeních staly výrazná společenská témata
autorských her, originální humor, výrazné scénické pojetí
a především přirozené a fyzicky náročné propojení
soudobého tance s prvky nového cirkusu a vrcholové
akrobacie. na repertoáru nyní soubor má následující
představení: pohybovou vizualizaci čisté krásy základních
reflexů, motivačních pochodů a intuitivních jednání napříč
biologickými druhy divočina, marnivost ptačích per,
scénickou dešifraci skutečné události o medvědovi, který
plul na kře, baletní kabaret o touze a štěstí největší přání
a vizuálně-pohybovou výpravu za hrdinou dneška Růžový
samuraj / Příběh zuřivého větru.

Jana burkiewiczová, absolventka pražské hamu,
choreografka, režisérka a zakladatelka souboru burki&com 
je autorkou řady choreografií pro přední české divadelní
soubory včetně opery národního divadla v Praze. od roku
2015 se věnuje převážně autorské tvorbě, a to jak ve vlastní
produkci burki&com, tak pro jiné produkce (např. losers
cirque company či dot504). Přestože výchozí prostředky 
její tvorby stojí na propojení současného tance, fyzického
divadla a nového cirkusu, jejich hranice často volně
překračuje směrem k původnímu dramatickému tvaru. 
za představení walls & handbags pro losers cirque company
získala cenu divadelních novin v kategorii taneční
a pohybové divadlo v sezóně 2014/2015.



základní informace
k představení:

V představení vystupují 
4 tanečníci a 3 hudebníci. Jeho
důležitou součástí jsou filmové
projekce, animace a světelné
kompozice. Představení uvádíme
v českém či anglickém jazyce 
a je možné jej doplnit titulky 
ve zvoleném jazyce. Je vhodné 
pro dospělé a děti od 10 let.
k představení je možné objednat
pohybový workshop či diskusi
s diváky.

základní technické podmínky:
minimální velikost jeviště: 10x10
metrů
Personální zajištění burki&com: 
11 osob (7 performerů, choreograf,
popř. asistent choreografa,
produkční, light designér, zvukař)
místní personální zajištění:
zvukař, osvětlovač, stavba
nutné technické zázemí: projektor,
světelný a zvukový pult
čas na přípravu: 10 hodin před
představením na stavbu, svícení
a zkoušku
ubytování: minimálně **** hotel 

kontakty:
eduard adam orszulík
eduard@burkicom.com
produkce@burkicom.com



„Proč jsme hrdinové, 
Proč ne třeba lišKa.“



www.burkicom.com   

„kdyby byl RůžoVý SamuRaJ mozaikou, hýřila 
by baRVami od tePlých a Sytých Po chladné. Pokud
by byl zámkem, žádné dVě komnaty by Se naVzáJem
nePodobaly, Rozhodně by Však šlo o PůSobiVé míSto
PRobouzeJící tiSíce PředStaV. mnohoSt VRSteV
SamuRaJe nabízí neSPočet VJemů, komPlexní
SmySloVou aktiVizaci.“
hana Strejčková, divadelní noviny


