TLAČOVÁ SPRÁVA

Košická Tabačka v utorok zaháji novú divadelnú sezónu
23. september, Košice - Inscenácia slovenskej autorky Zuzany Burianovej s názvom „i“
otvorí divadelnú sezónu košickej Tabačky. Stane sa tak v utorok 24. septembra o 19:00 hod.
v priestoroch Tabačky Kulturfabrik.
O autorke
Autorka predstavenia Zuzana Burianová narodená v Žiline je absolventkou tanečného umenia
na Vysokej škole Múzických umení v Bratislave. Mimo štúdia v Bratislave ukončila aj
bakalársky stupeň na Concordia university v Montreale v Kanade v obore choreografia
súčasného tanca. V súčasnosti sa Zuzana venuje vlastnej choreografickej činnosti, hosťuje v
tanečných inscenáciách a venuje sa aj tvorbe tanečných filmov. Vedie súbor Tanečné divadlo
Alternatív, kde spolupracuje s hudobníkmi, filmármi (Dog Docs) a tanečníkmi pre rozvoj
tanečného umenia v Žiline a okolí.
„Ako choreografka , zdravotná klaunka a hudobníčka vo svojich predstaveniach rada
prinášam hru. Hru živú a vychádzajúcu z ľudí, ich skúseností a zážitkov. Je to podľa môjho
názoru a vnímania najaktuálnejšia potreba v súčasnom umení a pre performera prináša
bdelosť a novosť.“Zuzana Burianová
„i“
Premiéra predstavenia „i“ sa uskutočnila 4. októbra 2018 v priestoroch kultúrneho centra
Stanica Záriečie v Žiline. Dielo poukazuje na dva svety: vnútorný, plný vnemov, citov,
pocitov a potrieb a vonkajší, plný informácií. Téma, ktorú sa Zuzana rozhodla spracovať sa

týka "informačného pretlaku" a vôbec, preinformovanosti doby. Podľa jej slov je nesporné, že
pokiaľ nežijeme v lese mimo civilizácie sme obklopovaní šialeným množstvom informácií,
ktoré v nás ostávajú plávať a v závislosti od povahy človeka sa dostávame do stavov stresu, či
apatie. Prebúdza sa v nás "vlastnosť" potreby kontrolovať, ktorá bez prístupu na sociálne siete
predtým neexistovala, objavujú sa nové fyzické "vlastnosti človeka" nazvané ako "smart tick",
čiže fyzická kultivácia prstov na rukách prispôsobených pre obsluhu mobilov, smartfónov a
pod. Naša pozornosť v stave "pokoja" je odrazu iná, učíme sa oddychovať a skúšame sa
sústrediť na jednu vec, najťažšia misia vôbec.
„O tomto fenoméne sa píše mnoho, no jeho dôsledky na fyzickej úrovni si málokedy na sebe
uvedomujeme.“Zuzana Burianová

Predstavenie je možné navštíviť v utorok 24. septembra o 19:00 hod. v priestoroch Tabačky
Kulturfabrik na Gorkého 2 ulici v Košiciach.

TRAILER:https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=XClcjHFKi6M
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