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Program    Čtvrtek 9/5 Editorial
První den festivalu se všechno teprve uvádí do 
pohybu – příjezd, ubytování se, shánění lístků 
a hledání učebny, bloumání po škole, která připo-
míná Bradavice. Třetí je krizový den (to víme od 
malička), no a čtvrtý je poslední. Takže druhý 
den je logicky nejlepší. A  je dnes. Musíte si 
ho proto co nejvíc užít! Nejlépe by bylo začít 
den ranní diskuzí, koblížkem a kávou na střeše 
DISKu. Rozhodně byste se neměli pokoušet 
o ničí život, ale do divadla jít můžete. Vlastně 
skoro musíte! Ani zlé ženy se z toho nevykroutí! 
Jedině Erik nikam nemusí, ten se totiž už první 
den na DAMU nadobro ztratil. Takže něžné duše 
vzhůru za bílým králíkem a Alicí a  ty drsnější 
z vás čeká Pravý západ. A než se odeberete na 
střechu DISKu prověřit, zda jsou pivní trubky už 
dostatečně protažené, nechte se ještě preven-
tivně pokárat.
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Představení
12.15–12.40 ASTERIONŮV DŮM JAMU
 K222
 
13.30–14.40 POKUSY O JEJ ŽIVOT AKU
 DISK 

14.15–15.10 ZKROUCENÍ ZLÉ ŽENY DAMU
 K332 

15.00–16.00  ALICA  VŠMU
 R202 

15.45–16.10 ASTERIONŮV DŮM JAMU
 K222

16.30–17.10 ERIK SE ZTRATIL  DAMU
 Řetízek
 
16.45–18.25 DENÍK 1959–1974 DAMU
 Rock-Cafe 
 
17.30–18.30 ALICA  VŠMU
 R202 

17.30–18.30 PRAVÝ ZÁPAD DAMU
 K332 

19.00–21.00 ZPRÁVA O SVATÉM KÁRÁNÍ JAMU
 DISK 

Progressky
10.00–15.00 Nadežda Lindovská VŠMU 
 WORKSHOP: HERECKÁ TECHNIKA
 MICHAILA ČECHOVA
 R302
 
10.00–13.00 Katedra produkce DAMU 
 PREZENTACE MAGISTERSKÝCH PROJEKTŮ
 Hallerův sál

11.00–14.00 Katedra výchovné dramatiky DAMU
 Autorské představení 
 TANČÍRNA A NÁSLEDNÁ DISKUZE
 Řetízek

14.00–15.00 Katedra scénografi e DAMU
 UKÁZKOVÁ HODINA
 NA KATEDŘE SCÉNOGRAFIE
 K416
 
15.15–16.15 Katedra produkce DAMU 
 PRODUCENT A MARKETING V DIVADLE
 Hallerův sál

 

16.30–17.20 Katedra autorské tvorby  DAMU
 a pedagogiky
 ŽIVOT JE BOJ PŘESUN Z 10/5
 K107 

16.45–17.45 Katedra produkce DAMU 
 IN PROGRESS
 Hallerův sál

Workshopy
10.00–16.00 Jaroslava Šiktancová (2/4)
 A.P. ČECHOV: RACEK
 K326

10.00–15.00 Julian Hetzel, Michele Rizzo  (2/2)
 ANY/BODY
 Taneční sál

10.00–15.00 Brian Caspe (1/2)
 THE MEISNER ACTING WORKSHOP
 K107
 
10.00–15.00 Lotte van den Berg (1/2)
 HRÁT ZAKÁZÁNO  
 / TAJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DIVÁKŮ
 Divus

Off  program
15.30–16.00 WATCHING CLOSELY
 Karlova ul. 

15.30–16.00 KORVÍNA DAMU
 střecha DISKu

18.00–18.30 WATCHING CLOSELY
 Karlova ul.  

21.30–22.30 J. Dark, P.Tejnorová a kol. DAMU
 JOHN SINCLAIR:UMĚNÍ BRAKU ON AIR
 DISKafé

22.00–23.00 LETNÍ KINO  VŠUP
 střecha DISKu

22.30–23.30 OLATS OTESOC
 DISK
 
23.30–01.30 PLANETA NOVA DJs
 DISK

Mr. Obratel dumá.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
Vážení čtenáři,
redakce Vám přináší zlomvazovou předpověď 
počasí. 

ČTVRTEK

Ve čtvrtek k nám počasí nebude o nic přízni-
vější. Bude zataženo, déšť a místy můžeme 
čekat i mlhu, ve které není těžké se ztratit 
(proslýchá se, že se již ztratil mladý muž 
jménem Erik, údajně v prostorách Řetízku). Pro 
jistotu se ale připravte i na přežití ve vyprahlé 
poušti jako na Pravém západě. 
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Lukáš Brutovský,
režisér výnosného miesta

Nedávno jste za režii Výnosného miesta získal 
cenu Marta na studentském divadelním festi-
valu Encounter. Před tím nominace na Dosky 
2012. Kritika hodnotí Vaši inscenaci velmi 
dobře. Jste na ni pyšný?
Tuhle inscenaci mám velmi rád, protože se nám 
podařilo najít šťastné spojení skupiny velmi 
šikovných lidí, dobrého textu, ke kterému mám 
silný vztah. Nějak se to všechno dobře sešlo. Je 
důležité, aby z představení bylo cítit, že herci ví, 
o čem hrají. Spolupráce fungovala velmi dobře.

Co bylo nejdůležitějším impulzem při výběru 
Ostrovského hry?
Asi to neumím říct úplně přesně, ale když jsem 
rok před tím, než jsme se rozhodli hru uvést, 
text četl, moc mě zaujal. Tématicky, a poté při 
podrobnějším studiu a analýze i svojí struktu-
rou. Je tam neustále přítomný prvek teatrál-
nosti. To je něco neuvěřitelně šťavnatého, co 
člověka láká. A to potom funguje při spolupráci 
s herci. Dalším impulzem při vzniku byla insce-
nace Lubomíra Vajdičky z konce sedmdesátých 
let. Samozřejmě to bylo v  jiném kontextu. My 
vedeme dialog mezi autorem textu a divákem. 

Mám pocit, že tento text z roku 1856 přesně 
vypovídá o dnešní společnosti. Jak velké byly 
zásahy do textu?
Důležité je vycházet z textu, nevkládat tam nic 
jiného, vycházet z podstaty. V tomhle případě 
jsme škrtali některé zdlouhavé pasáže, ale to 
byly skutečně jen zanedbatelné kousky. Scénář 
jsme rozšířili o dvě písně. 

Odkud pramenila inspirace k použití mikrofo-
nů, kterými jsou zcizovány všechny situace?
Rozhodli jsme se to postavit jako čtení textu. 
Pokoušíme se to přečíst a  zaujmout nějaký 
postoj. Proto také ta scéna, je to náš soukro-
mý koncert z not Ostrovského. A právě proto 
ty mikrofony. 

S dramaturgem Miroslavem Dachem spolu-
pracujete na více projektech. Jak vypadá Váš 
společný tvůrčí proces?
S  Miroslavem Dachem to byla třetí spolu-
práce. Vždy se dohodneme. Za ty tři roky, co 
spolu pracujeme, si už možná nemusíme říkat 
věci, které bychom si museli říkat s jinými lidmi. 
Každý jsme samozřejmě jiný, ale to je právě to 
plodné. Máme k  sobě důvěru a  já jsem velmi 
hrdý na tuhle spolupráci. Myslím, že je důleži-
té, aby člověk měl nějakého partnera, se kterým 
může takhle pracovat.  

Všechny herecké výkony působí velmi vyrov-
naně.  Téměř všichni hrají na piano a výborně 
zpívají. Jak se Vám s herci spolupracovalo?
Jsou to šikovní lidé. Myslím, že se mi podaři-
lo je všechny zaujmout. Navzájem se v situa-
cích sledovali a dokázali se podpořit. Právě ten 
statický prvek, že jsou všichni stále na scéně, 
nakonec celé věci pomohl. Když viděli, že to 
kolega před nimi dělá dobře, motivovalo je to 
k lepšímu výkonu. 

Magdaléna Baumanová

mikrofonů na scéně, které herci používají k obhajo-
bě svých stanovisek. Problém každé postavy je 
problémem zcela veřejným. A tak se tu střetávají 
různé osobnosti se svými názory. Kdo z nich může 
vyhrát?

Režisér (Lukáš Brutovský) a dramaturg (Miro 
Macho) dokázali vyzdvihnout palčivá témata, 
která musí oslovovat téměř každého z  nás. 
To ale není jediné plus této inscenace. Tím je 
především skvělá práce s  detaily a  dokonalé 
prokreslení každé situace. Co je nutné zdůraz-
nit, jsou herecké výkony, které byly napros-
to profesionální a bez sebemenší chyby. Vždy 
je snazší psát o negativech. Vyhledáte chybu 
a  snažíte se ji popsat v  rámci celku. Jak ale 
napsat recenzi na inscenaci, která vám osobně 
přijde výborná ve všech ohledech? Najednou 
tápete a  nemůžete najít žádné stéblo, které-
ho byste se přidrželi. Jste plni dojmů a nadše-
ní, které vám ani nedovolují popsat pár chyb, 
které jste viděli. Protože nedostatky najednou 
nejsou důležité.

VŠMU: Výnosné miesto (rež. L. Brutovský)

Má vzdělání smysl, nebo nás naplňuje jenom 
přehnanými ideály, které se v  běžném životě 
nedají uplatnit? A můžeme odsuzovat někoho, kdo 
se řídí jiným měřítkem hodnot, aby mohl v klidu 
a  pokoji žít? Inscenace VŠMU Výnosné miesto 
(A. N. Ostrovskij) pokládá mnoho otázek. Otázek, 
které více či méně řeší téměř každý z nás, a zvláš-
tě pak my, mladí lidé, kteří přemýšlíme nad svou 
budoucností, plánujeme, sníme, ale přitom se více 
a více setkáváme s realitou, která postupně naše 
představy bortí. Jsme nuceni k neustálé konfron-
taci s  lidmi, kteří mají zcela odlišné názory na 
život. Právě tento různorodý pohled se stal výcho-
diskem scénického zpracování. Herci sedí po celou 
dobu inscenace na jevišti, mezi dvěma klavíry, 
dvěma póly jednoho světa. Poslouchají a dívají se 
na lidi, kteří zastávají různé morální hodnoty, kteří 
zkrátka žijí jinak. Pozorují a v určitém momentě se 
zapojí, vystoupí ze své divácké pozice, komentu-
jí a odůvodňují svůj postoj k žití, ale co především 
– jednají. Bojují za svou pravdu, bijí se za své sny. 
Žádná anonymita neexistuje. Všichni slyší všech-
no. Žádné tajemství, ale konkrétní řešení a činy. 
Ke  zdůraznění ztráty soukromí slouží několik 

Výnosné místo Výnosného miesta
Zuzana N. Burianová

ROZHOVOR RECENZE

„Famózní"
„Jo, jsou skvělí."
„Jak dělali „á" a potom „ú".“
„Inspirativní!"
 

„Dobrý je to, fakt dobrý. 
Ale já jsem trošku v opojení."
„Jo?"
„No, vodka se zázvorovým tonikem."
 

„Já bych hodně škrtala," (zamyslí se) 
„A někteří mě srali herecky."
 

„Hrát na klavír a zpívat? Na co do prdele!"
 

„Zajímalo by mě, jestli ty scénický poznám-
ky byly kompletní."
 

„Mě nebavilo takový to povíme - uděláme 
- hahaha."
 

„Teda ty nasadili laťku hodně vysoko!"

Petra Lásková: „Já chci Žadova za muže!“
 

Hlasy lidu

foto: Pavel Kopp  ↘
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Téma v „in progress“

Tohtoročný Zlomvaz sa nesie v téme „in progress“, 
v preklade „vo vývoji“, „v procese“. Organizátori sa 
teda rozhodli do programu zaradiť aj tzv. otvorené 
hodiny. To môžeme len kvitovať, veď čo môže byť 
viac „in progress“, ak nie nahliadnutie do kuchy-
ne pripravovanej divadelnej inscenácie? Prvou 
z týchto verejných hodín bola Otvorená skúška 
Pštrosieho večierku pod pedagogickým vedením 
prof. Juraja Nvotu z bratislavskej VŠMU.

Pštrosí večierok je jednou z najlepších hier, 
bohužiaľ v  súčasnosti dramaturgiami sloven-
ských divadiel obchádzaného dramatika, Ivana 
Bukovčana. Dráma, v ktorej sa na ad revidendum 
po dvadsiatich piatich rokoch stretnú bývalí spolu-
žiaci, aby sa pozreli pravde o svojich skrachova-
ných životoch a pštrosej povahe každého z nich 
rovno do očí. Dramaturgička Veronika Imrichová 
vybrala túto hru z polovice šesťdesiatych rokov 
pre mladých poslucháčov herectva (prvý a druhý 
ročník). Réžie sa ujala jej mladšia spolužiačka 
Miroslava Košická, študentka druhého ročníka 
réžie a dramaturgie.

Naskytá sa však rozporuplná otázka. Ako a či 
vôbec vzhliadnutú skúšku hodnotiť? Z procesu 
tvorby sme nevideli takmer nič. Iba keď režisér-
ka na začiatku hercov vrátila späť na začiatok, 
keďže nedodržali timing situácie. Inak sme vzhli-
adli takmer už neprerušovanú skúšku. Ako teda 
písať report z „otvorenej hodiny“, keď to hodina 
vlastne nebola? A ako písať recenziu na inscená-
ciu, keď to bola podľa profesora Nvotu ich prvá 
generálka pred divákmi (premiéra ich čaká budúci 
utorok). Veď je neetické vyjadrovať sa ku kladom 
aj záporom diela ešte pred premiérou. Mali sme 
teda vidieť „in progress“, ale videli sme generálku. 

Každopádne najzaujímavejšou časťou progra-
mu bola záverečná diskusia, ktorú inicioval profe-
sor Nvota. Dramaturgička vysvetlila, prečo si túto 
už niekoľko rokov na javisku neuvádzanú hru 
vybrala. Témy svedomia, zrady a morálky sa pre 
ňu a priznajme, že aj pre pripravovanú inscenáciu, 
stali východiskovými. To však rozpútalo rôznorodé 
diskusné reakcie. Do  rozpravy sa zapojili dokonca 

aj samotní protagonisti. Na veľké počudovanie (nie 
vždy sme zvyknutí, že sa herci na takomto fóre 
vyjadria) veľmi jasne a erudovane analyzovali svoje 
postavy a nielen to. Podľa ich slov sa dá usúdiť, že 
tvorivý tím na téme skutočne pracoval a stala sa 
pre nich prioritnou. A to asi nielen na javisku. 

Bohužiaľ sa však domnievam, že téma svedo-
mia by sa nemala kategoricky spájať len s hrou 
Pštrosí večierok, ktorú Bukovčan napísal v/o dobe 
tvrdého socializmu a pre omnoho starších hercov 
(postavy sú už vo veku za zenitom, kedy svoje 
životné rozhodnutia a zlyhania môžu len smutne 
rekapitulovať). K problematike ľudského zlyhania 
sa totiž vo svetovej aj slovenskej dramatike nájdu 
aj iné texty, ktoré by možno mladým tvorcom 
sedeli lepšie.

VŠMU: Otvorená skúška Pštrosieho večierku (J. Nvota)

Karol Mišovic 

REPORTÁŽ

Měsíce plánování, několikatýdenní přípravy, málo 
spánku, spousta hádek, plno zmatku… A proč? 
Abychom se během čtyř dnů pokusili stihnout 
skloubit divadlo, život, práci, popřípadě psaní 
bakalářek a diplomek s trochou večerní zábavy. 
Je mi zatěžko psát sloupek o festivalu, který 
sotva začal a ke všemu má téma „in progress“. 
Už teď jsem ve skluzu, nestíhám a říkám si: „Je 
tohle ten progress? Stihneme se za čtyři dny 
někam posunout?“ Letošní festivalové téma 
je možná (jen možná) předčasnou omluvou za 
všechny nepříjemnosti a omyly, které vyvsta-
nou. Omluvou za to, že jsme jen studenti 
a učíme se, jak festivaly organizovat, jak se jich 
účastnit a jak o nich psát. Ale třeba se vážně 
letos něco naučíme. Minimálně si připomeneme, 
že propít všechny svoje peníze na střeše DISKu 
ani letos nebyl dobrý nápad.

Kateřina Holá

Glosa



IN PROGRESS
Proces: 2 minuty      

 © Dorota Tichá
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V  Skrotení zlej ženy ide skutočne o  talianske 
manželstvo – stoličky a  facky lietajú, dvere 
búchajú (prečo sa servíruje popcorn neviem, ale 
je z neho dobrý bordel, čo je efektné a vizuál-
ne nápadité). Ťažko povedať, ktorý z dvojice je 
vášnivejší: či čiernym „pásom cudnosti“ zviazaná 
panna Katarína, alebo prefíkaný lišiak Petruccio. 
Z režijno-dramaturgickej interpretácie je zjavné, 
že Necpálov Petruccio nebaží v prvom pláne po 
majetku. Jeho živelný prejav utvrdzuje v tom, že 
sa rád hrá, skúša, zabáva sa. Katarína je preňho 
len ďalšou výzvou. Sebavedomie mu nechýba ani 
v ošúchanom, potrhanom kožáku a nádherne, až 
hyperrealisticky deravými topánkami. 
Je ťažké sa vyznať v  Kataríne Josefíny 
Voverkovej. Najprv na Petruccia s vervou slovne 
aj fyzicky útočí, potom si takmer bez repta-
nia oblieka svadobné šaty. Postava Kataríny 
zrejme vyškrtaním textu doplatila na to, že ju 
herečka nemohla dostatočne motivovať.  Jej 
náhla zmena v konaní vyznieva nepochopiteľ-
ne: kým klobúk odkopne s neskrývanou iróni-
ou, po fi nálnom tanci so svojím milovaným to 
na chvíľu vyzerá tak, akoby svoj predošlý vzdor 
len predstierala. Svoju prevahu však demonštru-
je na konci, keď Petrucciovi spočinie v náručí, 
avšak s grimasou úškrnu. Síce spraví, čo od nej 
chce, ale len ak to chce aj ona a ak sa jej vôbec 
chce. Katarína si hľadá svoju identitu, pochybu-
je o nej, prehodnocuje ju.
Téma by mohla zvádzať aj k radikálnejším inter-
pretáciám. Tvorcovia klasika ale výrazne neaktu-
alizovali. Hrali sa, hyperbolizovali, preháňali, a to 
všetko s pôžitkom a odvahou. Bianka v korze-
te a čiernej sukničke sa dokonca ocitla na stole 
ako kus zhoreného jahňaťa. Aj prostredníctvom 
kostýmov (napríklad biele pančucháče natia-
hnuté na spodkoch, či zásterka na predstavi-
teľoch mužských rolí) vytvorili bizarnú, fraško-
vitú inscenáciu. 

DAMU: Zkroucení zlé ženy (rež. Z. Burianová)DAMU: Prostor a já (K. Makonj, T. Žižka)

REPORTÁŽ RECENZE

Prostor a já,
zřejmě nejstydlivější osoba na DAMU

Skrotená žena?

Kateřina Kykalová

Třesoucí se kolena doprovázejí mou přípravu na 
téměř každé vystoupení před více než jedním 
člověkem. Před workshopem Katedry alternativní-
ho a loutkového divadla DAMU, nazvaným Prostor 
a já, byla však moje tréma zbytečná. Sešly jsme 
se na něm totiž jen dvě. Lektoři se touto okolnos-
tí nenechali nijak zaskočit, hodinu zahájili pouze 
s  pětiminutovým zpožděním, ale s  o  to větším 
nasazením.

Po krátkém představení nás profesor Karel 
Makonj a jeho kolega Tomáš Žižka vyzvali k prezen-
taci krátkých výstupů na téma „Můj osobní 
prostor”. Moje kolegyně předvedla svoji výtvarně 
zpracovanou osu života a smrti, po níž se člověk 
pohybuje, aniž by věděl, jak daleko od konce se 
právě nachází. Moje domácí příprava byla podstat-
ně jednodušší – ráno jsem si do batůžku přiba-
lila badmintonovou raketu a  svůj prostor pak 
v učebně vymezila pohybem po imaginárním kurtu.

Hodina pokračovala tím, že jsme zaujímali různé 
postoje k prostoru a vnímali všechny jeho charak-
teristické vlastnosti. Postupně jsme si představo-
vali, jak do něho umisťujeme jednotlivé elemen-
ty – oheň, vodu a vítr – a jak v něm tyto elementy 
působí. Nejvíce nás zaujal element ohně, a tak jsme 
mu věnovali větší pozornost. Vytvořili jsme kruh 
židlí kolem osvětleného místa na podlaze a kolem 
„ohně” si přátelsky posedali. Pak jsme si představi-
li ohnivou erupci a židle rozházeli kolem, čímž jsme 
vytvořili dramatickou situaci. Tu jsme dále rozvíjeli, 
nastolovali zpátky harmonii a opět ji rozbíjeli.

Hodinu zakončil Tomáš Žižka promítnutím 
prezentace o projektech site specifi c, v níž nás 
seznámil jak s  obecnými předpoklady vzniku 
tohoto fenoménu, tak se svými osobními zkuše-
nostmi s  pořádáním workshopů v  různých 
městech a  netradičních prostorách. A  tak 
jsem odcházela zase o něco chytřejší, s koleny 
o trochu klidnějšími.

Lucia Galdíková



12 STŘEDA 8/5 ZLOMVAZ 2013 13

REFLEXE REPORTÁŽ

Od reality k imaginaci a zpětEvoluční pokrok organismů
Kateřina SoučkováMichaela Malčiková

Belgická choreografka Karine Ponties vytvořila 
se studenty třetího ročníku Ateliéru klaunské, 
scénické a  fi lmové tvorby JAMU pohybovou 
inscenaci Pisum Sativum inspirovanou schop-
ností komunikace hrachu setého. Následující 
příspěvek je refl exí toho, jak představení 
komunikovalo s festivalovým publikem:

Skupina podobných organismů žije původ-
ně v  synchronizované symbióze, v  těsném 
tělesném spojení i  společenském souzně-
ní. Rozpojení dvou těl a jejich rozpad na dvě 
jednotky poskytuje možnosti hledání jiných 
způsobů soužití – v  individuálním osamoce-
ní, v  páru, i  v  nově utvářených skupinách. 
Ve vývoji jsou organismy vystaveny sebepo-
znávání, plné překvapení objevují své konče-
tiny, v radosti z pohybu se poddávají opojení 
taneční agónie. Dožadují se pozornosti, pokou-
šejí se vzbudit zájem, společnost ostatních 
vyhledávají, nebo se jí straní. Učí se prospe-
rovat v nově nastaveném řádu a nalézt v něm 
své postavení. Při navazování vztahů objevují 
vzájemnou rivalitu, ve střetech se dostávají do 
tenze, při narušení teritoria chrání svůj prostor 
útočnými zvířecími výpady a skoky. Brání se 
násilím, bojem, odlákáním, zastrašováním, 
vyhrožováním nepříteli, odvábením jeho kořis-
ti. Jsou vystaveni negativním emocím strachu 
a nudy. Zažívají vztek, žárlivost, závistivost, 
lstivost, majetnickost. 

Herci se zprvu pohybují pomalu jako jedno-
duché organismy a svůj pohyb postupně zrych-
lují s tím, jak se z nich stávají složitější bytos-
ti. Evoluce ztělesňovaných organismů vede 
účinkující k nekonečnému objevování dalších 
komplikovaných tělesných vyjádření a čerpání 
z nevyčerpatelné nabídky nikdy se neopakují-
cích fyzických kreací.

JAMU: Pisum sativum (rež. K. Ponties)

Začátek Zlomvazu je in progress. To znamená: 
poloprázdnou střechu a  na ní několik nesmě-
lých střízlivých. Na jednom z  komínů DAMU 
je růžově psáno: Miluju Kláru. To mi připadá 
trochu přehnané. I když. Já zase miluju začát-
ky. Dusnou atmosféru v redakci, kde nám podle 
mého názoru někdo ještě tajně zatopil. Napětí, 
jestli se dostanu na představení a  nebo si 
radši půjdu dát pivo. Co možnost to náročná 
výzva. První inscenace, kterou mám možnost 
vidět, a hned se tam nemluví. Závistivě obdivu-
ji fantaskně propletená pavoučí (a nebo lidská?) 
těla. Běžím si vygooglit název Pisum sativum. 
Hrách setý. Vida, první překvapení letošního 
Zlomvazu. Hrách setý (lodyha chudě větve-
ná, listy sudozpeřené) krásně ladí s  dřevěný-
mi panely informační budky před DISKem. Tomu 
říkám řetězení motivických linií pro fajnšmekry. 
Chválím rafi novanost produkce a těším se, co 
bude dál. 

Tereza Melicharová

Rtěnka přes půlku obličeje, hlasité močení za 
scénou a  tápání rukou po stěnách neviditelné-
ho vězení. Scénické skici Bad kids.doc, vznik-
lé za použití metody dokumentárního dramatu, 
se pokoušejí zobrazením individuálního příběhu 
nahlédnout obecnější sociální skutečnost. Ať už je 
jí rasismus, bulimie či únik prostřednictvím virtu-
ální reality, jednotlivé postavy se s ní konfrontu-
jí skrze zcela konkrétní problém. Tak Marta řeší 
svou schůzku s Andreou, které se ovšem nemá 
šanci zalíbit, pokud se každý týden v zájmu štíhlé 
linie nevyzvrací, a chorobně násilnický Jakub se 
s  revolverem v  ruce zoufale pokouší vynutit si 
návštěvu matky v nemocnici. Inscenátoři naráže-
jí na problém, jak dostat ze své postavy na malém 
prostoru dvaceti minut její životní příběh drama-
tickým způsobem. Jako možná cesta se nabízí 
monolog ústící v  rozhodnutí, jak v dané situaci 
jednat dále: východiskem totiž může být i to, jakou 
sukni si vezmu na párty. I ty z pěti skic, které stojí 
na dialozích, využívají ostatní postavy jako pouhé 
funkční jednotky, které hrdinovi umožňují odvyprá-
vět jeho příběh. Z tohoto pohledu nabízí zajíma-
vé řešení Přemožitelka, kde se dívka střetává se 
svým otcem pouze ve fantasy světě.

Napětí mezi skutečnou předlohou posta-
vy a  jejím hereckým podáním vystihuje případ 
Prohlášení, kdy postavu diskriminovaného Roma 
hraje „bílý“ herec. To může evokovat dojem, že 
jeho komentáře typu „my Romové máme prostě 
jiný návyky" jsou právě zažitým pohledem ne-Ro-
ma na romskou menšinu.

Oproti tomu silně autenticky působí chvíle, 
kdy postižená dívka, celou dobu normálně mluví-
cí, vystoupí ze svého imaginárního pokoje a náhle 
nesrozumitelně huhlá. Podobně působí i bulimic-
ká Marta tematizovaně rozžívající celý prostor 
úzkostnými přípravami na večírek. Právě podobné, 
ryze divadelní momenty prezentují dokumentární 
drama jako tvůrčí zpracování skutečnosti.

DAMU: Bad kids.doc (J. Kudláčková)

Láska k umění nás nutí přát si navzájem zlome-
ný vaz. Znamená to snad, že když se na jeviš-
ti herec totálně ztrapní, měl by si hodit smyčku, 
a kolega, který mu „držel palce“, pak při troše 
štěstí obsadí jeho pozici? Strýček Google 
tvrdí, že toto úsloví vzniklo zaměněním židov-
ského „Hazloche und Broche“, v  překladu 
„štěstí a požehnání“,   za německé „Hals- und 
Beinbruch“, tedy „zlomení krku a nohou“. Říká 
se, že když vyslovíme „hodně štěstí“ přímo, 
přinese nám to smůlu. Je tedy výhodnější přát 
si navzájem smrt? Celkem morbidní řešení.  

Pro cvoky a zoufalce, kteří již zjistili, 
že umění je kurva:
Doba úmrtí: Okamžitá, pokud dojde skutečně ke 
zlomení vazu.
Pomůcky: Provaz, pevná podpěra, 10 stop místa 
pod vámi.
Pravděpodobnost: Velmi vysoká, pokud neselže 
provaz nebo podpěra.
Poznámky: Provaz musí unést vaši váhu 
NÁSOBENOU gravitačním zrychlením. 
Použijte katovu smyčku (s uzlem za krkem).

Jana Macíčková

Glosa Glosa

foto: Třešeň ze  Sadu   ↑
 Otakar Šenkýř ↗
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ÚCHOUTNÍK 

Než se dílo uvaří, musí se přijít s  recep-
tem a  my na posledních stránkách Obratle 
na to jdeme tak trochu od opic. Přes chout-
ky. Ale nedejte se zmást. Není choutek jako 
choutek. Uznáváme právo individuí na vlast-
ní choutky, a  proto nabízíme pestrobarevná 
sousta různých chutí, ale bezesporu mňamóz-
ních ražení. Všechna dobrá díla jsou ze speci-
fi ckých surovin. Postupně jsou in progress 

AKVARISTIKA PRO DIVADELNÍKY

Domácí mazlíčky má každý rád. Zejména 
divadelníci k nim mívají obzvlášť blízko, neboť 
se zbytkem společnosti zpravidla nevychá-
zejí. Pro své nepraktické a nevýnosné oblas-
ti zájmu přicházejí postupně o  všechny 
kamarády. Stávají se osamocenými podivíny. 
Obrážejí nejrůznější podniky a hledají si přáte-
le nové. Ráno pak bývají, plni svých nenaplně-
ných očekávání, vyvrženi zpět do všednoden-
ní prázdnoty mezilidských vztahů. Obsedantní 
touha najít si životního partnera, nějakou 
alespoň částečně spřízněnou duši, je po čase 
zákonitě přivádí do zverimexu. Dle stádia 
rozpadu vlastního nitra si vybírají své budou-
cí životní opory. Ti optimističtí, žijící v bláho-
vé naději, že mají v tomto světě ještě šanci, 
si pořizují kocoury a  pojmenovávají je nějak 
nabubřele. Třeba Hamlet nebo Princ Dánský. 
Ti, kteří vidí situaci pragmaticky, si kupují 
rybičky a ve svém novém, umělém ekosysté-
mu vytvářejí dramatické situace. A to nejlépe 

bulimie, disharmonie či la absurdnie. Avšak ať 
již na to půjdeme od vařečky, či od pressovač-
ky, pokusíme se vám namíchat kvalitní choutky 
za bezkonkurenčně nejlepší geny. Dá-li umění 
a těsto, přineseme vám v každém Absurdním 
choutku jednu svěží předchoutku, jednu 
výpravnou choutku, dále sytou pochoutku 
a nakonec pikantní záchoutku. Držte si jazyky, 
hra se smysly začíná! 
   Tomáš Urbánek

Šéfredaktorka: Hana Lehečková 
Zástupkyně šéfredaktorky: Eva Petelíková 
Produkce: Petr Novák  
Grafi ka a sazba: Rozálie Vašíčková
Foto: Otakar Šenkýř, Třešeň ze Sadu, Pavel Kopp
Jazykové korektury: Jana Křečková, Michaela Plicková 
Facebook: Kateřina Holá, David Košťák
Jména redaktorů najdete u jednotlivých článků.
Fotoplakát: Třešeň ze Sadu
Fotografi e na obálce: Pavel Kopp
Mr. Obratel a rybičky: Ondřej Dolejší
Komiks: Dorota Tichá

Absurdní choutek Exitorial

tím způsobem, že si pořizují správnou kombi-
naci rybek. Zabydlí akvárium například chňapa-
lem dlouhoprutým, který poskytne základ 
nesnesitelnému prostředí, ve kterém se bude 
ostatním rybkám skutečně špatně žít. Pořídí 
mu další kolegy, aby nemusel chudinka sám 
dialogicky jednat. Vypustí do akvária také 
čichavce pyskatého a  chrochtala pruhova-
ného. Vzniklá trojice je nejen zárukou jiskři-
vé dramatické situace, ale také mnoha peripe-
tií směřujících jistojistě k  tragickému konci. 
Však stává se i to, že někteří skuteční zoufalci 
osadí své akvárium například lulnakou čínskou 
a kaložroutem rudočerným. A to jim pak žádná 
dramatická situace nevznikne. Rybičky je 
buď unudí k smrti, nebo je zdrcení divadelníci 
v sebeobraně spláchnou do záchodu a smíře-
ni se svým přetěžkým osudem se navrátí zpět 
do barů a jejich hledání spřízněné duše zůsta-
ne navěky in progress.

Adéla Vondráková 

G
odot Tak že bych už šel...???

G
ertruda Piji víno a nic m

oc...

Faust  se přidal do skupiny „Čáry, máry fuk“

 Vaněk  se odebral ze skupiny „Ještě jedno“

Prvý deň Zlomvazu skončil a ako hrdý reprezen-
tant VŠMU si dovoľujem tvrdiť, že vďaka insce-
nácii Výnosné miesto aj úspešne. Bratislavská 
inscenácia podľa masového záverečného aplau-
su zožala úspech, hádam aj zaslúžený. Masy 
divákov aj nedivákov sa počas večera automa-
ticky presunuli na strechu DAMU a osobne ma 
dosť mrzí, že detlajn na exitorial mám len do 
00.00, lebo tie najväčšie (divadelné) kusy sa 
tam začnú diať až keď hodiny odbijú dvanásť.

Karol Mišovic

„Ty vole,
ty krávy dvě, krávy jedny, krávy, ony 
seděj v tom projektoru, ty vole.“

foto: Pavel Kopp  ←  ↑
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