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~ONGLA}A 

Neko 
bo velik 
klovn 
Andrej Tomae se je s keglji prvi sreal pri 
desetih letih. Zdaj s petimi v roki in zraku spaja 
~ongliranje in teater. Med Ljubljano in Berlinom. 

Grega Kalianik 

Keglji z zgodbo FOTO ALEX BRENNER 

cirkuakih veain se je odprl in ni 
je Ljubljanana An- ve zamejen le v krogih klasinih 

dreja 1omaeta, zdaj cirkuskih dru~in, rodbin. Pomlad 
je najprej zajela Francijo, Spani- 
jo, italnjo, Skandinavijo. Se ~iv pa 
je boj, da bi te aole priznali kot del 
univerzitetnega atudija. V Franciji 

glerskimi ~ogicami. Ki so bile tedaj je~e tako, drugod deloma. Pri nas 

o jih je imel deset, nastop lahko ~onglersko nezahte- 
ven, a piko na i postavi pomen. »S 

kegljem lahko naredia tiso stvari, 
ne da bi ga vrgel v zrakle Tega goto- njo toliko veaine, ampak inte 
vo niste pomislili. In pravi,da je lik, akcije, prijaznost nastopajoega. 

da gre za transnacionalno umetni 
co, lik Heidi Blumenfeld. sta lik, 
spolno dvoumen, mi dovoljuje, da 

zu... Ulinih umetnikov je v Berli- ki iz napake naredi atos, ki zgreaek 
vkljui v default sicer spiljenega na-
stopa, pa je klovn. Zongliranje brez 
lika, purizem, to je Andreju tuje. 

Ko si nekaj metrov.od ljudi, ko 
Zato so zelo pomembne izkuanje, z meea rekvizite v zrak, »gre lahko 

sto stvari narobe«. V klasinem cir- 
kusu, visOko pod stropom na trape- 

nu veliko, a Berlin je velik. 

Ljudje na ulici,« opa~a, »ne ce-
ima dve desetletji 
ve, 13 let starejai 
brat nauil ~ongli- 
rati s pravimi ~on- ulinimi umetniki je kot z vinom. 

Pa ne misimo, da s ezmernostjo 
redlkost. Sledili so keeli. pa mono ieseveda ae do povojev neizmerno na odru naredim vse.« Eno je oder, akodujejo zdravju. }ongler in klovn zu, je veliko te~e, da publika opazi 
Cikel, ki se ga je mlajsi nauil voziti, dale�. 

starejai ne. »Moja gibalna podlaga je 
bil tudi aport, treniral sem badmin- 
ton, pripoveduje Tomae, »~ongler 
in gledaliaki igralec.« Ne agrftjevec, 
»naredil sem aolo cirkusa in teatra 

apanski Granadi«. 
.Zdaj, ko smo, na razlinih pr 
zoriaih po Sloveniji, sredi desete 

izvedbe mednarodnega festivala 
sodobne klovnade in novega cir 

kusa KlovnBuf, pripoveduje, dani 

le ozko ~ongler, tehniko moram 
kombinirati z igro, kar pomeni 

boljao konmunikacijozljudmi«. Ne 
nazadnje rad igra, njegova ~ena je 
gledaliaka re~iserka Hristina Vasi� 

drugo ulica. Na ulici nastop vzanes nastopata vsak v svoji disciplini, ki napako«. 
z nicle ali celo iz minusa«. Kajpada Granadi je ostal dve leti, »aest 

ur ucenja veain na dan, ogromno je razlika, ali gre za ulini nastopv 
sem vadil tudi sam«. Stopil je na 
pot, no, je na poti, »da bi postal ve- 
lik klovn«. Kar je, pristavi, straano 
te~ko. 

pa gresta skupaj«. 
Tudi najboljaemu ~onglerju lah 

ko kegelj pade na tla. In ~onglerski 
purist, sterilne~, se ob napaki po 
parjen umakne spod lui. Zongler, Na dolgi poti do velikega klovna. 

Jepa Tomse tudi vrvohodec. Ve 
casa nameni ~ongla~i, a se mu zdi 
in tudi pravijo mu, da »sem boljai 

igralec kot ~ongler«,. 
okviru festivala ali sredi sivega vsa- 

kodnevja. 
Ce kot klOvnovski z0ngler na 

stopia v teatru, to samo po sebi 
pomeni, da imas dolocen status. 

Na ulici pa moras obinstvo vsaki� 
znova prepricati, zelo pomemben 
je zaetek, posluaam. V gledali- 
a�u, »tudi e je publiki med tvojim 

Kakaen je lovek, zavezan klov 
nadi, ~ongla~i? Zongla~i lahko ree- 
te ~ongliranje. »Nisem ekshibicio 
nist, pred vsakim nastopom imam 
tremo, e ni treme, ni spoatovanja 

do odra.« Kar pone, »me zanima 
kot uprizoritvena umetnost«. 

V svojih nastopih ne 1zhaja 1z 
Zgodbe, ampak iz lika. V petek je bil 
v Mini teatru s predstavo #Manife- 

sto, svojim diplomskim delom, ki je naredia tiso� stvar1, bilo najprej strogo njegovo, izvede- 

nov apanaini, desetminutno, po-

tem ga je re~ijsko prevzela njegova 
~ena in zdaj traja 35 minut. Avtor 
besedila in izvajalec pravi, da gre za 
spoj cirkusa in gledaliaa, veaina 
dobi smisel v besedilu. 

S kegljem lahko 
Tomae. 

Nagra(na)da 
KlovnBuf, buf, kaj pomeni? »Buf 
izhaja iz bufon, to je klovn, ki se 
noruje iz publike.« Ne iz sebe. Ste 

pomislili na Juventusovega Gian-

luigija? 
Na filofaksu je, Tomae, ne Buf- 

fon, atudiral apanaino in primer- 
jalno knji~evnost, bil v atudent 
ski gledaliski skupini hispanistov, 
»na zacetku faksa sem vedno ve 

ne da bi ga vrgel v 
zrak! 

nastopom za trenutek dolgas, ne 
bo odsla. Ulica pa, nakljunost, 

mimobeznost, »ritem nastopa mora 
biti intenzivneisi, po etrt ure, ko 
ljudi prepriaa, si aele lahko malo 

bolj sproacen«, 
Z ~eno in otroiem ~ivijo med 

Berlinom in Ljubljano, letoanje to 

ple mesece pri nas, zaradi festiva-
lov v Sloveniji in sOsedstvu, pove 

RTIST Iz teatra 

Prihodnje leto bo predstava #Ma- 
nifesto v rednem miniteatrskem 
programu, kar se zgodi sila redko, 
cirkus v gledaliani kasiki. Kopro- 
ducenta sta Vitkar zavod Braneta 
Potoana in Mini teater. In »ne na- 

~ongliral«, Pod plascem student 
ske izmenjave je sel za eno leto v 
Zaragozo in tam odkril zonglira-

nje kot odrsko umetnost, »ki me 

je oarala. Ko sem se vrnil, sem 

razmialjal samo ae, kako naj pridem sta Tomaetova ~ena in skladatelj 
na kakano cirkuako aolo«. Zelel si 

stopam kot Andrej Tomse, ampak 

EX-teater«. Druga ustanovna lana 
avtor in udejanjevalec predstav 

#Manifesto in Krogla. 

je Francije, a koncal V Granadi, kjer 

je na zasebni aoli opravil avdicijo. 
Sola plesa, akrobatike, »v emer 
nisem bil najboljai, pa poudarjeno S petimi, a,x kot na drugih polja- 

teatra. 

Slobodan lvanovi�. 
Andrejeva ~onglerska special- 

nost so keglji, zastavim najvejo 

vpraaaln0 sitnost, s koliko keglji. 

Berlinska Copova 
Ulica je oder od marca do oktobra, 

pa okoli novega leta, poleti lahko 
vsak dan. Odvisno od vremena, 
spoitosti, voljnosti. V Berlinu ob 
nedeljah nastopa na bolajaku, v 
soboto je bio market, ob petkih ga Tudi cirkusantstvo, cirkuake

Sole, je v prejanjih osemdesetih 
do~ivelo demokratizacijo, svet 

nah ~itja, »ni pomembna koliCina, 
ampak kako rekvizie uporabljaa. 

Kegje, kajne. Tomae je zavezan svoji pojdite pogledat na berlinsko Copo- 
interpretativni moi, pravi, da je vo, srecate ga je na Alexanderplat Andrej Tomae, ko ni Heidi Blumentfeld. FoTo GREGA RALI`NIK 


