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Program    Pátek 10/5 Editorial
Čaká nás tretí – krízový deň Zlomvazu. Čo je to ale 
kríza? Nie je to len módne označenie pre celkom bežný 
jav? Kríza je totiž stav, pri ktorom ubúda síl – psychic-
kých, fyzických a  najmä fi nančných. Povedzme si 
na rovinu, nezažívame tieto stavy každý týždeň? 
Od pondelka do piatku? A  niektorí aj do nedele? 
Pochopiteľne, divadelný festival vyžaduje zvýšené 
nároky, najmä ak ho chcete absolvovať celý a ostať 
pri tom celiství. Ale dýchajte zhlboka, tak ako Amália, 
veď je to zadarmo a kyslík regeneruje. Využite festi-
valové možnosti na maximum. Na off  program sa 
dostanete zadarmo, tak isto aj na progressky. A čo 
sa týka pivečka a  vínečka, je jar, posväťte ju len 
jedným pohárom, nemusí ich byť päť! Ak máte alergiu 
a  napriek krásnemu počasiu nevládzete byť vonku, 
schovajte sa do Štvorca štyroch stien. Využite pohodl-
né vaky pri streche DISKu, zaiste si oddýchnete. Ale 
nezaspite, večer má prísť Casanova z  Poľska! Ak 
nerozumiete po poľsky a nerozumeli ste ani predchád-
zajúcim riadkom, obráťte svoje zraky na ľavú strán-
ku. Program je napriek kríze bohatý, festivalový život 
v plnom prúde a krízu, či vyčerpanie si nemožno pripú-
šťať. Veď hromadné lámanie väzov sa odohráva len 
raz za rok. Preto sa dívajme, uvažujme, diskutujme, 
jedzme, pime, fajčime, dýchajme, zaspávajme a zobúd-
zajme sa s divadlom!

Radovan Kuštek 
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Představení
12.30–13.15 POKOJEM ANEB TŘI VE ČTVERCI JAMU
 K222 

14.00–15.00 SVĚCENÍ JARA DAMU
 DISK

14.15–15.10 AMÁLIA DÝCHA ZHLBOKA AKU
 K333

15.30–16.15 POKOJEM ANEB TŘI VE ČTVERCI JAMU
 K222

15.45–16.45 NORWAY.TODAY DAMU
 K332

17.30–18.25 AMÁLIA DÝCHA ZHLBOKA AKU
 K333

19.00–19.55 CASANOVA AT
 DISK

Progressky
09.30–18.00 KOLOKVIUM O DRAMATURGII  DAMU
 Hallerův sál

12.00–13.50 Katedra alternativního
 a loutkového divadla
 9× ON MY SHOULDERS
 R202

12.15–13.45 Tomáš Mischura
 OTEVŘENA HODINA:
 B-SIDE – BODYSTORMING
 R302

14.30–19.30  Tomáš Mischura AKU
 WORKSHOP: 
 B-SIDE – BODYSTORMING
 R302

15.30–17.30 Katedra autorské tvorby DAMU
 a pedagogiky
 FELDENKRAIS PRO PERFORMERY
 Taneční sál

16.45–18.35 Katedra alternativního DAMU
 a loutkového divadla
 9× ON MY SHOULDERS
 R202

Workshopy
10.00–16.00 Henk van der Geest (1/1)
 LIGHTDESIGN
 Řetízek 

10.00–15.00 Lotte van den Berg (2/2)
 HRÁT ZAKÁZÁNO 
 / TAJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DIVÁKŮ
 Divus

10.00–16.00 Jaroslava Šiktancová (3/4)
 A.P. ČECHOV: RACEK
 K326

10.00–15.00 Tomáš Svoboda  (1/2)
  SLOVO JAKO KULISA
 – „DÍVÁME SE NA TEXT“
 Taneční sál

10.00–15.00 Brian Caspe (2/2)
 THE MEISNER ACTING WORKSHOP
 K107
 

Off  program
10.00–20.00 BOOK ME | VÝSTAVA
 DIVADELNÍ LITERATURY NAMU
 R106

10.30–12.00 Z-OČÍ-DO-OČÍ
 DISKafé

20.00–21.00 MRTVÉ DUŠE DAMU
 střecha DISKu

20.30–22.30 TANEČNÍ MARATON
 DISK

22.00–23.00 LETNÍ KINO  FAMU
 střecha DISKu

23.00–00.00 VOBEZDUD
 DISK
 
00.00–01.00 KAPR DJs
 DISK

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Vážení čtenáři,
redakce Vám přináší zlomvazovou předpověď 
počasí. 

PÁTEK

Ani v pátek nemůžeme očekávat Svěcení 
jara. Na naše území dorazí severní vítr 
z Norska a s ním spojená tlaková níže, která 
se bude zdržovat převážně okolo místnos-
ti K332. Nejsilnější příval deště čekáme okolo 
15.45hod. Prostě nefalšované Norway.today. 
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Katarína Burdová,
režisérka Pokusov o jej život

Uvedení inscenace Pokusy o jej život Martina 
Crimpa není vaší premiérou na festivalu 
Zlomvaz. Loni měli diváci možnost shlédnout 
ve vaší režii inscenaci Posledný oheň Dey 
Loher. V obou případech se jedná o současné 
texty. Proč vás tento typ dramatiky oslovuje? 
Po Endgame od Becketta, Topolovom Slavíku 
k večeři a Poslednom ohni Deay Loher je inscená-
cia Pokusy o jej život v poradí štvrtou inscenáciou 
na festivale Zlomvaz. Ako ste spomenuli, v posled-
ných dvoch projektoch ide o postdramatické texty. 
Prvotným podnetom k súčasnej dramatike a k jej 
interpretácii bolo tematizovanie môjho doktorand-
ského štúdia na pôde DAMU. Druhým dôvodom je 
postmoderné divadlo, ktoré je na Fakulte drama-
tických umení súčasťou osnov pre divadelný 
odbor magisterského stupňa. A  ako sa hovorí: 
„S jedlom rastie chuť.“ Mojou prirodzenou ambíci-
ou je posúvať sa každým projektom ďalej a zvyšo-
vať si latku interpretačnej náročnosti.

 Můžete alespoň nastínit průběh vaší práce nad 
textem Pokusy o jej život? Jak moc a v čem 
se lišila vaše původní představa od výsled-
ného tvaru inscenace? Přinášíte si konkrét-
ní představu již na první čtenou zkoušku, nebo 
čekáte, co právě ta přinese za podněty?
Ku Crimpovi som sa dostala vďaka môjmu konzul-
tantovi, prof. Vedralovi. Prvé, čo ma zaujalo na 
Pokusoch o  jej život nebola ani tak forma, ako 
skôr bystrosť a skrytá obsažnosť, ktorá provo-
kuje k hľadaniu odpovedí a významov a doslova 
nedá človeku spať. Po konzultáciách s odborní-
kmi z  rôznych oblastí (angličtina, psychológia, 
história, politika, bojové umenia, marketing, atď.) 
sa mi podarilo odkryť a pochopiť mnohé súvis-
losti Crimpových obrazov. Veľmi podnetné boli aj 
postrehy Davida Košťáka, poslucháča DAMU. 
Myslím si, že by bolo nezodpovedné pristúpiť 
pred hercov bez konkrétnej predstavy. Výsledný 
tvar je však vždy kolektívnym dielom. Z pohľa-
du režiséra-pedagóga je mojou hlavnou úlohou 

motivovať a viesť poslucháčov k tvorbe. Stručne 
povedané, režijný zámer si vytvorím pred prvou 
čítačkou, no inscenácia sa formuje a dotvára 
vzájomnou spoluprácou – každý individuálny 
prínos herca je vždy novým impulzom k práci. 
Pre inscenovanie textu, ktorý popiera základ-
ný dramatický model a absentuje v ňom nielen 
dramatická situácia a príbeh, ale i postavy, kde 
herci-performeri interpretujú jednotlivé zdanli-
vo nesúvisiace obrazy, je podľa môjho názoru 
nevyhnutné hercovo pochopenie a identifi kácia 
s konkrétnou výpoveďou. 

Zajímáte se o současnou českou divadelní 
scénu a současnou českou dramatiku? Pokud 
ano, máte nějaké oblíbené autory?
Môj záujem o súčasnú divadelnú a dramatickú 
tvorbu v Česku je samozrejmosťou. Kultúrny 
život u vás je ďaleko intenzívnejší a nepochyb-
ne na vyššej úrovni. Pri každej návšteve Čiech 
sa teším, že si pozriem dobré predstavenie 
a utratím niekoľko eur v kvalitnom kníhku-
pectve. Nikdy tiež neobídem klasickú českú 
hospodu.

Spolupracujete úzce s nějakým současným 
slovenským dramatikem? A mají vůbec mladí 
autoři na Slovensku možnost uplatnění? 
Nedovolím si hovoriť o  úzkej profesionálnej 
spolupráci so súčasnými slovenskými dramatik-
mi. Ich pozícia u nás je pravdepodobne podob-
ná ako v Česku a možností na ich presadenie 
a  uplatnenie je málo. V  pedagogickej oblasti 
na fakulte je spolupráca s mladými dramatikmi 
systematicky prepojená.

Co pro vás v divadle znamená heslo letošního 
ročníku festivalu Zlomvaz - in progress? 
„In progress“... ako niečo prebiehajúce, napre-
dujúce a vyvíjajúce sa... Nič výstižnejšie pre 
(divadelnú) tvorbu by mi nenapadlo.
Želám všetko dobré 20. ročníku festivalu 
Zlomvaz!

Petra Lásková

ANNE je univerzální věc. ANNE je zatracována 
i  oslavována. ANNE je naše svědomí. ANNE je 
archeTYPEM. 

Absentující originál, jehož kopie se snaží 
dobrat své skutečné podstaty. Sedm žen 
a  jeden muž, kteří se snaží rekonstruovat její 
obraz z toho mála, co o ní vědí. Pokus o osobní 
výpověď ANNE, avšak bez její účasti. Jednotlivé 
informace se rozcházejí a ANNE se stává neu-
chopitelnou pro všechny. 

Jednoduchost scénografi ckého pojetí insce-
nace i kostýmů je snahou zintimnit jeviště pro 
příběh jednoho života. Jeho dokladem je pouze 
batoh. Putovní červený batoh ukrývá hmata-
telné důkazy o osobnosti ANNE, které jsou divá-
kům zatajovány. Existuje vůbec? Není insce-
nace jen prostým (a tudíž i sprostým) pokusem 
splácat výpověď o jednom životě (doplň/te dle 
svého vědomí i svědomí)? 

Odběr kostní dřeně bolí. Ano, ANNE je zlom-
vazková. Na pohled je trochu vazká, ovšem fami-
liárně vazká. Je to bezOBRATLová svině, která si 
zaslouží soucit. ANNE je TO všechno okolo nás 
a  v  nás. Ano, TO. ANNE je začátkem abecedy 
a  zároveň jejím koncem. Stává se symbolem, 
který vyhlašuje velké pravdy. (Co si budeme poví-
dat, jen zdánlivě velké pravdy.) ANNE je v jednu 

Ta, jež neexistuje

Natalie Oujezdská

ROZHOVOR RECENZE

foto: Třešeň ze Sadu  ↓

Líbil se mi konkurz na porno.

Já tomu prostě nerozumím.

A to v tom baťohu měla rozřezaný svoje děcko?

Líbilo se mi to s těmi vzkazy pro tu Anne. Jak pak jen jakoby zmáčkla tlačítko 
a všechno o sobě v podstatě vymazala. To bylo skvělý. 

Ona chtěla být vážně teroristka? Nedivím se, že jí máma a táta odmítli dát další 
peníze. Co by z nich jako koupila? Granáty? 

Říkali tam, že Anne má strom pojmenovaný po sobě. Já chci taky svůj strom! 

chvíli agresivně zlá, záhy oddaná. Je zahořklá, 
a hnedle bezradná. Je na podiv, že je obětí násil-
ného systému a zároveň jeho fyzickým uplatňova-
telem. Je osamoceným nájezdníkem proti všem, 
ale potřebuje ústa mnoha lidí, která by potvrdila 
její existenci. ANNE nemá tvář. A co nevidíme, to 
neexistuje. 

A nevidíme toho mnoho. Ačkoliv je text sám 
o sobě plný obrazivých metafor, tvůrci se nene-
chali vyprovokovat k výraznějšímu výtvarnému 
či režijnímu řešení. V  nánosu deklamovaného 
textu divák ztrácí pozornost a pár realizovaných 
metafor na celých sedmdesát minut pozornostiv 
opravdu nestačí. Přitom scéna, v níž herci tvoří 
jeden organický strom, patří k těm nejpůsobivěj-
ším z celé inscenace. Postavy se ze spletitého 
keře stávají jednotlivci, kteří stejně jako dřevina 
podléhají útokům sekery. Lidé se bouří proti pří-
rodě, a tím i proti sobě samým.

Herci si ANNE slovně přehazují jako horký 
brambor. Situaci nepostihnutelnou slovy nahrazují 
výrazovým tancem. Podobu jí však nevtisknou. 

Přestože má mnoho profi lů osobnosti ,zůstává 
nekonkrétním obrazem v naší mysli.

Za dveřmi sálu nám ANNE sejde z  očí, 
a tudíž i z mysli.

AKU: Pokusy o jej život (rež. K. Burdová)

Hlasy lidu
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Širokú platformu workshopov podopiera tento 
rok rodina Čechovovcov. Zdá sa, že je to logické, 
veď sme v Čechách. Okrem mladšieho Michaila, 
ktorého herecké techniky priblížila počas svojho 
workshopu Nadežda Lindovská z  VŠMU, za 
DAMU posolstvo staršieho – Antona Pavloviča, 
rozoberá a približuje Jaroslava Šiktancová. 

Presnejšie povedané, na workshope, ktorý 
trvá počas celého festivalu, sa rozoberá komédia 
v štyroch dejstvách – Čajka. Úplne prvé stretnutie 
slúžilo na základné oboznámenie sa s účastníkmi 
workshopu s textom a životom Antona Pavloviča. 
Rozprávalo sa o rôznych témach, napríklad o tom, 
že isté črty v tvorbe A. P. Čechova sú inšpirova-
né aj iným ruským básnikom – I.S. Turgenevom. 
Z hereckého hľadiska pracuje Šiktancová s publi-
káciou D. Donnellana – Herec a  jeho cíl (Actor 
and his target). Cieľ pre herca nemá byť podstat-
ný. Presnejšie povedané, pre herca je dôležitý 
pomyselný terč (target). Je to jeden z mnohých 
aspektov, na ktoré tento workshop poukazuje.

 Takisto je veľmi inšpiratívny spôsob, akým 
Šiktancová zahŕňa výklad Čechovových postáv do 
procesu hereckej tvorby. Provokuje myšlienkové 
pochody, núti sa pýtať, vyvíjať dialóg s postavami. 
Účastníci sa pýtajú postáv na ich postoje a pocity. 
Medzitým zisťujú, aké dôležité a nevyhnutné vlast-
nosti musí v sebe dobrý herec obsiahnuť a aj to, že 
v žiadnom prípade nestačí „byť v pohode“. Treba 
skúmať, treba sa pýtať, treba byť pozorný a najmä 
presný. Presnosť a  rozhodnosť sú pre hercov 
nesmierne dôležité. V myšlienkovom procese, ktorý 
v sebe obnáša množstvo možností, treba vybrať tú 
najsprávnejšiu. 

Práve tu sa nachádza podstata hereckého 
umenia: v  skĺbení myšlienkového, nehmotného 
a telesného, hmotného. Preto je na úvod worksho-
pu dôležité sa rozcvičiť. Sú to fyzické rozvičky 
– naťahovanie, skracovanie, výpady. Ale aj mentál-
no-fyzické: účastníci sa pohybujú po miestnosti 
v rôznych stupňoch intenzity a majú tri možnosti 

pozdravu. Pozoruhodné je aj kruhové cviče-
nie zamerané na pamäť a  koncentráciu. Každý 
z kruhu pridáva slovo, neskôr gesto a následne 
musia účastníci slová a  gestá spojiť a  zopako-
vať. Odtiaľto sa odvíja už zmienené premýšľanie 
o  presnosti a  tisícoch možností. Ďalšou veľkou 
témou je téma identity. Pre hercov kľúčová záleži-
tosť. Priestor dostávajú aj archetypálne situá-
cie, akou je napríklad spoveď a orientácie v rámci 
dialógov.

   Je toho mnoho, na čo pri Čajke možno 
poukázať, mne sa ale najviac páčilo, že z tohto 
workshopu cítiť to, čo najviac chýbalo Treplevovi. 
Lásku, lásku vedúcej a  lásku vedených. Lásku 
k divadlu, lásku k životu.

WS DAMU: Racek (J. Šiktancová)

Radovan Kuštek

REPORTÁŽ

Za léta existence Zlomvazu opředli účastníci 
festival množstvím mýtů a pověstí. Střecha, na 
kterou se jde ze druhého patra (přičemž budova 
DAMU má patra čtyři)? Raňajky s kávou a kobli-
hami každé ráno zdarma? Tomu přece žádný 
racionálně uvažující nováček nemůže uvěřit 
a zákonitě musí považovat své kolegy za zkuše-
né lháře a fabulátory. Jiní se ale mohou nechat 
pohltit krásou tohoto líčení a  začít považo-
vat Zlomvaz za festival snů. Pak už zbývá jen 
krůček k  tzv. „Pařížskému syndromu“, tedy 
střetu idealizovaného obrazu s drtivou realitou. 
Vystřízlivění, zklamání, očekávání a  frustraci 
obvykle doprovází symptomy fyzické a psychic-
ké nevolnosti. Ale na Zlomvazu vás však nic 
takového nepostihne.

Michaela Malčíková

Glosa

Zkoušeli jste se někdy podívat na svět skrz kou-
sek zmačkaného celofánu? Jako byste se dívali 
na vodní hladinu. Svět za celofánem je blyštivý, 
zářivý, barevný a podivně deformovaný. Králíci 
tu nosí v kapse pláště červený budík, Houseňák 
kouří vodní dýmku a kočičí hlava bloumá krajinou. 

Svět dětské fantazie je barevný a velkolepý, 
jenže tahle Alice je tak trochu jako ze smeťáku. 
A není to jen celofánovou mašlí umístěnou mezi 
dvěma rozcuchanými culíky malé Alice, bílý krá-
lík má uši z dětských punčocháčů, Houseňák je 
zas vytvořený z duhové dětské pružiny. Místo 
bílých růží jsou tu trychtýře, které se plní červe-
nou barvou. V moři slz za prosvíceným igelitem 
plavou deštníčkové medúzy a dravá ryba z ruč-
ního dýchacího přístroje. 

Barvami se ale svět zaplňuje postupně. 
Závěsy i papírové paravány jsou zprvu bílé. I krá-
líkův plášť je bílý, až na několik barevných fl eků. 
Na bílé plochy se promítá vodní hladina čeřená 
barevnými proudy, barva z  trychtýřových růží 
cáká a  celofánová květina na špičce smyčce 
svítí červenou barvou. Barevně nasvícené plo-
chy slouží i pro stínohru, která tvoří podstatnou 
část inscenace. A je to hezké, protože pohád-
kový svět je i přes svou barvitost černobílý.

Tvůrci Alice nás berou na výlet po snové 
zemi, ve které se neodehrává ani tak velko-
lepý příběh, jako spíš série drobných setkání. 
Mezi dobrodružstvími, která nemocná Alica 
ve své fantazii zažívá, probleskuje reálný 
svět. Doktor se mění v Králíka, komár v injekci 
a báječná dobrodružství v utrpení. Všední před-
měty stejně jako všední události rozehrává dět-
ská imaginace. Dokáže jim dodat nový kontext 
a  přimět nás podívat se na ně znovu jinýma 
očima. A proč by vlastně nemohly v moři pla-
vat deštníky?

VŠMU: Alica (rež. I. Macková a kolektív)

V říši za celofánem
Adéla Vondráková

RECENZE

Nutno zobrazovat život
jakým se jeví

foto: Otakar Šenkýř ↖ ← 
 Pavel Kopp ↖
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Psaní sloupků je záležitost pudová – buď půjde 
a nebo nepůjde. Dnes recykluji. Normálně třídím 
papír, plast, sklo, radioaktivní odpad, biood-
pad… ale nyní recykluji i své nápady na sloup-
ky z  loňského ročníku ZLOMVAZu. Chovám se 
tedy logicky ekologicky, a  proto mám radost, 
když podobné tendence vidím i ve svém okolí. 
Během festivalu je tím okolím právě divadlo. 
A já jsem pyšný na to, že mohu oznámit, že zde 
došlo k  vědeckému „breakthru“ (píši anglicky, 
aby to zaznamenala i komise EU). České divadlo 
totiž dospělo k revolučnímu objevu – naučilo se 
recyklovat nerecyklovatelný materiál. Igelit. Jako 
scénický prvek je plně recyklovatelný. Z insce-
nace do inscenace. Jeho schopnost nepodléhat 
rozpadu se tak zcela jistě přesouvá na dřevěná 
prkna! Proto se nemusíme bát, že nám divadlo 
začne zahnívat. Igelit nám jej spolehlivě konzer-
vuje. Až na věky. A za rok zase na stejné téma.

David Košťák

Ekoglosa

„Co já budu dělat na workshopu o  herecké 
metodě Michaila Čechova?“ opakovala jsem si 
cestou do školy. Ale už první minuty mě pře-
svědčily o  tom, že mé obavy byly zbytečné. 
Sešli jsme se v počtu deseti až jedenácti účast-
níků s různými stupni zkušenosti. 

Po krátkém teoretickém seznámení, jsme 
začali zakoušet Čechovovu metodu na vlastní 
kůži prostřednictvím několika cvičení, a obřadně 
tak vstoupili do tvořivé reality. Už při prvních 
váhavých pokusech naladit se ve skupině na 
stejnou vlnu, opadla tréma a vytvořila se pří-
jemná atmosféra, která vydržela až do konce. 
Začátek se nesl ve znamení tance. Na řadu při-
šla polka, valčík i cha-cha. Někteří z nás, včetně 
mě, se těžko rozpomínali na hodiny strávené 
v tanečních ve snaze vybavit si kroky. 

Pak jsme si představovali imaginární bub-
liny létající prostorem, do kterých jsme porůznu 
vstupovali. Toto cvičení mě naplnilo poci-
tem lehkosti – vznášeli jsme se a  pluli pro-
storem ve stavu zen. Zvětšit se nebo zmen-
šit? Ještě včera bych nevěřila, že si takovou 
otázku někdy položím. Teď už můžu říct, že 
chápu výrok „poznej sám sebe“, tolikrát skloňo-
vaný v souvislosti s Čechovovou metodou. Na 
první pohled banální cvičení otevřelo oči všem 
pochybovačům a ukázalo sílu vlastní představi-
vosti. Dokázali jsme si, jak pouhá myšlenka zvět-
šování či zmenšování navodí autentické pocity 
a fyzické stavy. Teorii jsem předtím příliš nevě-
řila, ale praxe mi dnes vytřela zrak. 

Závěrečná a zároveň nejtěžší fáze cvičení byla 
návštěva smyšlené dramatické postavy v  jejím 
pokoji – sledování a následné vstoupení do jejích 
pohybů a gest. Po předchozí průpravě imaginace 
se to každému ve větší či menší míře podařilo. 
Odcházeli jsme pocitem blaženosti a spokojenosti. 

Říká se, že Čechovova technika je nato-
lik intuitivní a  jemu vlastní, že nelze předat. 
Troufám si říct, že na každého z účastníků dnes 
kousek Čechovova ducha dýchl. 

Eliška Chmelíková

REPORTÁŽ

VŠMU: Herecká technika M. Čechova (N. Lindovská)
DAMU: Erik se ztratil (rež. E. Prokhasko)

 Kateřina Suchanová

Já ho ale potkala dnes odpoledne v Řetízku. 
Erik je herec, 26 let, v podstatě zcela normální 
kluk, kterého bychom mohli potkat na ulici každý 
den. Rozešel se s přítelkyní, kterou podváděl, 
aby mu něco jinde neuteklo, trochu pije, trochu 
hulí, má dluhy, osobní krizi a chce tak trochu 
spáchat sebevraždu. 

Už od malička hraje, vlastně každý den 
a  každou minutu, aby se někomu zalíbil, aby 
manipuloval s lidmi nebo aby oni nemanipulovali 
s ním. Nedělá prakticky nic jiného. Na jevišti, ale 
i v životě. Jenže se v tom v určité chvíli „nějak 
ztratil“. Už si vyzkoušel tolik Eriků, že vlastně 
neví, který z nich je on sám. Je ztracený sám 
v sobě. 

Na temném jevišti skomíravě bliká jenom 
světlo malé lampičky. Erik ho zhasne a zase roz-
svítí, zhasne, rozsvítí, zhasne, rozsvítí, zhasne. 
Jakoby se rozhodoval, jak naloží se svým živo-
tem. „Napočítám do tisíce! Jedna. Dva. Tři. 
Čtyři…“ ozývá se po chvíli do tmy, a  rozběh-
nou se tak frustrující stopky, které tikají až do 
Erikova konce. 

Uvězněný ve své hlavě je konfrontován se 
svým svědomím a  mindráky. Pozoruhodný je 
nápaditý scénář, který s celým kolektivem vytvo-
řil režisér Eduard Prokhasko. Jde o vnitřní mono-
log rozdělený mezi dvě postavy, kdy postava 
dívky v podání Ivy Holubové funguje jako Erikův 
vždycky nespokojený a  nekompromisní vnitřní 
hlas. Text je příznačně ohraničený odpočítáváním 
času do Erikova dobrovolného odchodu, s čímž se 
během představení skvěle pracuje. A je podnětem 
k  různým asociacím. Například když Erik dojde 
k šestaosmdesáti, dokončí počítání ciframi svého 
rodného čísla. Rozběhne se tak monolog o exis-
tenci člověka, který je pouhým číslem v davu.

Ztratila jsem se spolu s Erikem a došlo mi, 
jak moc křehká může být psychika a co všechno 
se pod lidskou skořápkou děje ve chvíli, kdy neví 
nebo nechce dál.

Erik se ztratil 
RECENZE

Herecká technika Michaila Čechova

foto: Pavel Kopp  →  
 Antonín Matějovský  ↓



10 STŘEDA 8/5 ZLOMVAZ 2013 11

REFLEXE

Je to asi poprvé, co by se mi refl exe předsta-
vení vyjadřovala lépe matematickým vzorcem 
než slovy. A není k tomu potřeba matematiky 
nikterak složité. Vše je tu převedené na jeden 
společný jmenovatel. Tím je „tělo“.

Část pod zlomkovou čarou je tedy jasně 
defi novaná. I když vlastně ne zcela. Není třeba 
dumat nad tím, co všechno ještě může pojem 
těla zahrnovat. Je to čistě lidské, animální tělo. 
V čitateli najdeme vše, co bylo naroubováno za 
účelem jasně defi novaného jmenovatele. První 
půlka inscenace je poskládána z  pěti okruhů, 
které o  tělu mluví svým jazykem, respektive 
kódem. Jedním kódem je úryvek z Kafkovy prózy 
„V kárném táboře“; v dalším se jedná o sadeov-
skou destruktivní erotickou trojici. Dále na jevišti 
vidíme postavu z foglarovského světa a jakéhosi 
bludného zahradníka, který ve svých promluvách 
užívá pochroumané znaky křesťanské terminolo-
gie. Nakonec je tu chór, jenž je strojkem na citace 
ze Sadeho a Kafky. Nejzajímavější mi přišel první 
kód Kafkovy povídky, který sice pro svou „profl ák-
lost“ nezaujme obsahem, ale zazáří dobrou herec-
kou prací Terezy Lexové a vizuálně zajímavým 
uspořádáním červených strun do kruhu. Chór se 
blýsknul pozoruhodnou sehraností a přesností. 
Výsledný organismus, vzniklý naroubovaním jed-
notlivých částí na tělo inscenace si ponechal 
jistou nesourodost, ale jeho ovoce bylo přesto 
chutné. Nicméně každý večer bych je jíst nechtěl, 

Tomáš Urbánek

Nad tématem těla

protože spojuje jednotlivé kódy na základě jejich 
povrchní souvislosti s  tématem těla, nenabízí 
však jeho hlubší refl exi. Tolik k načrtnutí první 
půle a nyní již na „těla“.

To, co píšu v  tomto odstavci, je adreso-
váno spíš režijně-dramaturgické složce. Možná 
mi něco uniká a pak si mě najděte a promluvte 
si se mnou. Nicméně „ta nahota“… Téma před-
stavení má komunikovat s divákem a korespon-
dovat s jeho řádem. Jenže ty se řítí do hlubin 
a jediné, co zbývá, je lidská animalita. Drama na 
jevišti se přesunulo z oblasti slov a významů do 
prostoru od krku níže, nejlépe do oblasti pohlav-
ních orgánů. Tam jakýsi řád ještě je, ale i ten už 
zhusta relativizujeme.

Zprávu o svatém kárání vnímám jako útok 
proti posledním všeobecným shodám. Celý 
tvůrčí tým odvedl kus dobré práce na sdělení 
všech možných úhlů pohledu na dané téma. 
V tomto ohledu se první půlka nelišila nijak od 
půlky druhé. Obdivuji herce, že vyšli na veřej-
nost s tím nejcitlivějším, co o sobě mohou sdě-
lit. Ale zároveň je mi líto, že se jim nepodařilo 
najít alespoň nějaké východisko. Sebe i diváky 
nechali odejít z divadla v rozpoložení totálního 
relativismu a  nihilismu. Považuji to za závěr 
bezesporu možný, ale taktéž jednoduchý. Umění 
není jen bořit, ale i stavět alternativy.

JAMU: Zpráva o svatém kárání (rež. B. Herz)

Barbara Herz, 
režisérka Zprávy o svatém kárání

Většinou nevycházíš z pevně daného drama-
tického textu, ale pracuješ spíše autorskou 
metodou. Co ti to nabízí oproti činohernímu 
interpretačnímu divadlu?
Pro mě je zásadní, abych cítila dramaturgické 
směřování - proč to dělat. A abych věděla, že 
se to bytostně týká mě, ostatních lidí, se který-
mi daný projekt dělám, a také něčeho zásadního 
a aktuálního. K tomu už v klasickém interpretač-
ním divadle nevidím tolik síly a potenciálu. Proto 
hledám způsoby jak jít hlouběji, jak ukazovat jiné 
možnosti vidění. 

Takže v klasických textech takové téma 
nenacházíš?
Nehledám originalitu v  tom, že udělám zase 
skandálně Hamleta, když vím, že můžu najít 
něco pálivějšího a provokativnějšího. Ve chvíli, 
kdy dělám koláž, dochází v místě „švu“ k nějaké-
mu střetu. To začíná být zajímavé, protože 
problematizuješ jednoznačné vidění. Snažím 
se ukázat, že se dají vidět souvislosti v něčem, 
kde by to člověka na první pohled nenapadlo, 
a přitom to jde k věci. A  to chci i od divadla: 
aby byl divák mnohem pozornější i v životě, ve 
vnímání toho, co všechno by měla a nemusela 
být realita. 

Je nějaké konkrétní téma, kterým se zabýváš 
dlouhodoběji?
To úplně základní mám od samých počátků - 
konfrontace mezi tím, co pravda je a co není, 
různé pohledy na skutečnost. Teď nás to ale 
s dramaturgem táhne k zapojování skutečnosti 
jako takové: k dokumentárnímu divadlu. Hledáme 
možnosti, jak pracovat s největší možnou auten-
ticitou. I  proto dáváme stále větší prostor 
hercům a jejich osobním výpovědím. 
V souvislosti s autenticitou se dostává-
me k tvé inscenaci Zpráva o svatém kárání. 
V čem je pro tebe aktuální téma tělesnosti?

Vnímání skrze tělo je pro dnešek určující. 
Musíme neustále podávat maximální výkon, 
fungovat jako stroj. Nutnost se zdokonalovat 
dávno přesahuje možnosti, které jsou přiroze-
né, a  my se tomu dobrovolně propůjčujeme. 
Zajímavé bylo, že když jsme intenzivně praco-
vali s tělem, přirozeně jsme se dostávali k jeho 
nutnému doplňku - duši. Čím více se pokoušíš 
tělo někam narvat, tím víc si můžeš uvědomo-
vat, že vnitřní hlad, co s tělem souvisí, se najed-
nou začíná dotýkat i hlubších rovin.

Jak jste pracovali během zkoušení s jednotli-
vými texty a improvizacemi?
S dramaturgem Martinem Sládečkem jsme nejdří-
ve udělali textový rámec, který by nám pomohl 
dotknout se tématu v  kontrastních rovinách.  
Zjistili jsme, že jsou zajímavé konfl ikty tělesnos-
ti u Sada a Kafkova Kárného tábora. Pak jsme 
se tomu snažili dát formu scénického komik-
su. Komiksu jako alternativy vnímání v  dnešní 
době - zvětšení tvarů, výraznější barvy a  jistá 
fragmentárnost. Před začátkem zkoušení jsme si 
s herci udělali intenzivní soustředění, kde jsme je 
různě provokovali a nutili k vlastnímu vyjádření. 
Je to inscenace o dvou půlkách - jedna drama-
ticky nahlíží na naši tělesnost a druhá předsta-
vuje prostor pro herce, kde se v rámci nějakých 
mantinelů pohybují. Každé představení je úplně 
jiné, sami totiž zjistili, že aby byli pravdiví, tak se 
nemůžou (v improvizacích - pozn.red.) opakovat.

Jaký přínos pro divadlo může mít takto 
pojatá autenticita?
Mně tam jde pořád hlavně o rovinu fi lozofi e. Jde 
mi o to skutečné setkání s divákem, o tu chvíli 
kdy skrze tu autenticitu víš, že se skutečně 
dotýkáš nějaké pravdy. Taky improvizace byly 
nejsilnější, když tam někdo nečekaně řekl něco 
osobního. Když někdo mluví, aniž by něco hrál, 
má to v něčem obrovskou sílu, protože najed-
nou je to pravda. 

Kateřina Součková

ROZHOVOR

foto: Kateřina Holá → 

Hlasy lidu

„ Nevěděla jsem, jak reagovat… Jako oni jsou na tom dobře, 
oni se znají, ale pro nás jsou to cizí lidi!“
„To bylo největší maso na Zlomvazu!“
„To je taková intelektuálština, že tomu ani nerozumím.“
„To je šílený!“
„WTF?“
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RECENZE

Prezentace
magisterských prací do programu patří!

Zatímco v  jiných prostorách DAMU probíhají 
představení, progressky, workshopy, prokláda-
né vysedáváním na střeše, v Hallerově sále se 
přednáší. Po dvě dopoledne zde probíhají veřej-
né prezentace magisterských projektů studen-
tů Katedry produkce. Svou práci, díky níž by měli 
magisterský titul získat, obhajují veřejně. Jsou 
tak podrobeni otázkám a poznámkám širší veřej-
nosti, ale zároveň od ní mohou dostávat nabíd-
ky a  zužitkovat svou dosavadní práci i  mimo 
prostory školy. 

Ačkoliv se jedná o  teoretické prezenta-
ce, studenti nejsou hodnoceni pouze z hlediska 
výběru a zpracování tématu. Pedagogy zajíma-
jí také jejich komunikační dovednosti, způsob 
prezentace a schopnost svůj projekt obhájit. Své 
dotazy koncipují tak, aby získali obraz o studen-
tově orientaci v  divadelním prostředí a  zkuše-
nostech, které po dobu studia sám a z vlastního 
přičinění nashromáždil. Vše se děje před počet-
nou skupinou pedagogů a publikem složeným ze 
studentů Katedry produkce i jiných oborů:

Michal Lázňovský, vedoucí Katedry produkce: 
„Prezentace fungují pátým rokem. Účelů je 
celá řada. Studenti jiných oborů mají příleži-
tost dozvědět se, jaká témata jejich spolužáky 
z produkce zajímají. Dalším důvodem je motivo-
vat studenty samotné ke schopnostem prezen-
tovat výsledky své práce na veřejnosti a pod 
tlakem. A  také naučit se veřejně vystupovat 
a komunikovat, na což je naše katedra zaměře-
ná méně než jiné. Je důležité umět odprezento-
vat své názory.“

Prezentující:
„U  nás na katedře je zvykem bezprostředně 
komunikovat s pedagogy. Vystupovat před nimi, 
odpovídat a reagovat. Takhle to u nás funguje 
už od prváku.“

Lucie Křápková

Prezentující:
„My jsme jako projektanti rozděleni na různé 
skupiny podle specializace. A nejvíce oceňuji, že 
se můžeme seznámit s novými tématy a s tím, 
jak je spolužáci zpracovali. Protože číst diplomky 
všech, na to bych asi opravdu neměla čas.“ 

Prezentující: 
„Byla jsem hrozně nervózní, myslela jsem, že ani 
neodprezentuji. Normálně nervózní nejsem, ale 
dneska ano. Dokonce jsem lidi prosila, aby se na 
mě dívat nechodili! Nakonec to dopadlo.“

Divačka, studentka produkce:
„Určitě je tato forma přínosná – a nejenom pro 
samotné prezentující. Já mám před bakalář-
kou, a  tak se o  tuto část zkoušky samozřej-
mě zajímám a jsem ráda, že můžu vidět, jak to 
probíhá.“

DAMU: Prezentace magisterských projektů
(Katedra produkce)

REPORTÁŽ

Asterion je ve svém labyrintu odtržen od zbytku 
světa. Zoufale touží navázat mezilidský kontakt. 
Lidé, jež ho nazývají Minotaurem, se jen zřídka 
odváží vkročit do jeho příbytku, a když se tak 
stane, rozmačká je radostí. Doslova.

Povídka Jorge Luis Borgese Asterionův 
dům na překvapivé pointě staví. Hlavní postava 
ve svém vyprávění postupně odkrývá okol-
nosti a napíná čtenáře až k závěrečnému odha-
lení. Motivický striptýz se ale nedá zcela pova-
žovat za dramatický. Nikoho totiž moc nezajímá 
svlékání samotné, jako spíše cíl, ke kterému se 
směřuje. 

Sledujeme stupňující se Asterionovo zoufal-
ství z izolace, aniž bychom se dozvěděli, proč ze 
svého spletitého vězení prostě neodejde. Tvůrci 
navíc celý mýtus obohacují projekcemi pro-
gramového rozhraní, které odkazují na jedince 
závislé na počítačích. I Ariadnina nit je nakonec 
zobrazena jako prodlužovací kabel. Tato analo-
gie však nekoresponduje s tématem hlavní linie 
příběhu. Zatímco Borgesův Minotaurus je vyčle-
něn společností, novodobí „wowkaři“ se izolují ze 
své vlastní vůle. 

Jindy zdatný herec Jan Řezníček postavu 
Asteriona ztvárňuje spíše vnějškově – bestiálně 
chrčí, zběsile pobíhá po scéně a hlavou naráží 
do dřevěné desky. Chybí mu vnitřní motivace. 
Stejně jako postava v  literární předloze i  její 
představitel postrádá komunikačního partnera 
(ač třeba nepřítomného). Nemůže tedy herecky 
vytvořit vztah a jeho monolog zaniká v prostoru.

Handicap Asterionova domu je paradoxně 
v  tom, že je až přespříliš věrnou realizací 
Borgesovy povídky. Největší síla inscenace je 
v pointě a protagonista zde trpí podobným odtr-
žením od světa, jež neumožňuje divákův zvý-
šený zájem o jeho jednání.

DAMU: Asterionův dům (rež. G. Krečmerová)

David Košťák

Mr. Obratel 
přistižen

Bludišťák Asterion

foto: Otakar Šenkýř ← 
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spolubytí v rámci skupiny, která se pohybovala 
doslova na jedné vlně. Účastníci tak opustili své 
intimní světy a stali se součástí veřejného pro-
storu určovaného rytmem, který k nim přicházel 
zvnějšku a na nich nezávisel.

Další fáze spočívala v  „zrcadlení“. Každý 
účastník předstoupil před skupinu a  nechal 
ostatní, aby mu vyprávěli o tom, jaký je životní 
příběh jeho masky. Ve většině případů se na 
charakteristice dané tváře shodla celá skupina, 
všichni spontánně uváděli asociace, které souvi-
sely s konkrétním archetypem. Jejich úsudky se 
zakládaly čistě na vzhledu postavy, což ostatně 
není pro současného člověka, zvyklého komu-
nikovat skrze virtuální sociální sítě, ničím neob-
vyklým.

Vyvrcholení lekce potom tvořila improvizo-
vaná konverzace mezi jednotlivými maskami. 
Každý z účastníků respektoval informace, které 
mu byly dány předchozí zpětnou vazbou, a repre-
zentoval takto vytvořenou představu o  dané 
osobě. Současně však, protože šlo o  improvi-
zaci, musel nezbytně vycházet sám ze sebe, ze 
svých vlastních názorů a představ. To se nejvíce 
projevilo v  poslední části, kdy byl účastníkům 
zadán úkol mluvit o  existenciálních otázkách. 
Ve chvíli, kdy účastník prezentoval představu 
své postavy o stvoření světa, nebylo již možné 
schovávat se za nějakým předem daným typem, 
každý se musel ponořit do svých niterných před-
stav. V existenciální rovině rozdíly mezi jednotli-
vými individualitami zanikají, změna identity se 
ukazuje jako proces docela organický a vlastně 
přirozený.

REPORTÁŽ

Workshop ANY/BODY neposkytl svým účastníkům 
ani tak náhled na nějakou novou techniku tvorby 
inscenace, jako spíše příležitost podívat se na 
téma identity tak, jak je vidí performeři – spíše 
hudebníci a  výtvarníci než divadelníci – Julian 
Hetzel a Michele Rizzo. Při příchodu dostal každý 
ze zúčastněných masku vyrobenou z výstřižků 
náhodných tváří z časopisů. Ty performeři prostří-
hali tak, aby skrze ně jednak prosvítala „civilní“ 
tvář účastníkova, jednak aby byly rozpoznatelné 
obličejové rysy masky. Tuto podobu si pak všichni 
zúčastnění podrželi až do konce první pětihodi-
nové části workshopu.

Úvodní seznamování mělo předznamenat cha-
rakter dalšího dění – každý měl do sebeprezen-
tace přidat navíc ještě malé množství lži. Potom 
se všichni členové nového společenství rozpro-
střeli po celém prostoru sálu a mohli se pohybo-
vat do rytmu hudby podle toho, jak to vyhovovalo 
jejich přirozenosti. Postupně však byl kladen stále 
větší důraz na to, aby si jednotlivé masky všímaly 
sebe navzájem, což k sobě členy společenství při-
blížilo. Performeři měli navíc k dispozici pásky, kte-
rými mohli prostor ohraničovat, a tím zmenšovat. 
Nakonec se všichni ocitli vedle sebe na malém pro-
storu, který neumožňoval nějaké jedinečné taneční 
kreace, naopak si žádal, aby každý svou osobitost 
z projevu vyloučil. Tento prostor vybízel k čistému 

Barbora Etlíková

Julian Hetzel, Michele Rizzo, workshop ANY/BODY

Mohli byste popsat, o čem workshop je?
Co je jeho cílem?
Workshop ANY/BODY pracuje s  masková-
ním v  širším slova smyslu. Jádro konceptu 
tkví v  identitě a  jejím střídání a  proměňová-
ní. Proměna je součástí našeho každodenního 
života, neustále měníme role. Jak si uvědomit 
systém, který nám vládne? Jak překonat nebo 
zlomit naše běžné zvyky? Koncept se tedy 
týká také schopnosti otevřít sama sebe. Jakým 
způsobem vnímáme sami sebe a jak nás vníma-
jí ostatní? Jak se změnit? Pracujeme s různý-
mi způsoby sebeposílení a osvobození sama od 
sebe. Se skrytými schopnostmi v nás.

Mohli byste nějak popsat onen „prostor“, 
který vzniká během workshopu mezi člověkem 
a postavou, kterou představuje?
Prostor, který zmiňujete, je metaforický. Je 
to prostor neznáma. Maska (kterou jsme měli 
v  průběhu na sobě) je více než jen pouhý 
zevnějšek - je to něco naprosto transformativ-
ního. Tím, že jsme nosili masky, jsme zpřítom-
ňovali druhou nebo (kdybychom měli být zcela 
přesní) třetí bytost, která vyvolávala spojení 
mezi maskou a člověkem, jenž ji nosil. Maska 
umožňuje člověku, který ji má na sobě, stát se 
něčím/někým jiným. Zamaskovaný člověk zůstá-
vá inkognito a nepoznán, takže všechny jeho 
činy jsou oproštěné od jeho osobnosti. V tomto 
smyslu je tedy ten prostor, na který se ptáš, 
nepředvídatelným prostorem touhy.

Jaké jsou zdroje vaší metody?
Vycházeli jsme z mnoha zdrojů... četby, pozorová-
ní, každodenního života, ale i ze serveru youtube. 
Ty části workshopu, jež se týkaly metody masko-
vání, jsme vyvinuli během společného projektu, 
na kterém právě pracujeme a který bude prezen-
tován za šest týdnů v Amsterodamu. Takže jsme 
workshop využili i jako možnost pro vyzkoušení 
si několika věcí ve větší skupině lidí. 

Jak často podobné workshopy realizujete? 
Kde všude po světě?
Je to vlastně poprvé, co společně realizujeme 
podobný workshop. Je to samozřejmě velice 
podnětné. Oba vycházíme z  rozdílných kultur-
ních zázemí. Máme odlišné nápady a  názory, 
které se ovšem nějakým způsobem doplňují, 
a dohromady potom rozhodujeme, co vzájem-
ně sdílet a jak. Kromě toho jsme každý zvlášť 
pořádali workshopy v různých zemích a pracova-
li se studenty v rozličných kontextech, na rozlič-
ných místech a  institucích. Každopádně sami 
sebe považujeme v první řadě hlavně za tvůrce 
a umělce, ale rozhodně nám nevadí sdílet naše 
zkušenosti s ostatními.

Jak byste hodnotili průběh dnešního 
workshopu?
Nejprve jsme byli velmi překvapeni, že z dvanác-
ti přihlášených účastníků bylo jedenáct žen. 
Když nakonec dorazil poslední účastník a  byl 
to muž, měli jsme radost, ale zároveň jsme byli 
zmateni. Nečekali jsme, že toto téma bude tolik 
genderově specifi cké. Během workshopu nasta-
lo několik skvělých okamžiků. Myslím, že jsme 
se i  hodně naučili a  hodně toho získali. I  my 
jsme stále in progress a na základě workshopů 
objevujeme nové a vyvíjíme se.

Klára Nechanická

ROZHOVOR

foto: Třešeň ze Sadu  ↓

Nejsme jen jedním člověkem

Workshop: ANY/BODY (J. Hetzel, M. Rizzo)
foto: Zlomvaz   ← 
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DAMU: Život je boj (rež. J. Hančil a kolektiv)

DAMU: Pravý západ (rež. Z. Burianová)

RECENZE REPORTÁŽ

Divoký západ. Otrhaný kovboj. Neurvalec bez 
vychování. Bratr elegantního fi lmového scená-
risty. Hollywood versus divoká prérie. Bzukot 
cvrčků. Řehtání koně a  zvuk motoru luxus-
ního auta. Sourozenci žijící naprosto odlišné 
životy a vyznávající velmi rozdílné hodnoty. To 
jsou hlavní postavy inscenace Pravý západ, 
které diváky zasypalo kvantem Shepardova 
textu, postupně se utápějícím v hlíně a nepo-
řádku jeviště. Vše se odehrává v jednom pokoji 
s kuchyňskou linkou, psacím stolem a spoustou 
květináčů. 

Příběh dvou bratrů setkávajících se po 
letech v domě vlastní matky, která je na dovo-
lené. Společností zavrhovaný kovboj vezme 
úspěšnému bratrovi vítr z plachet, když ohromí 
jeho producenta nápadem na fi lmový scénář. 
Těžkopádný popis mužské rivality a  touhy po 
úspěchu nám nenabídne víc než pár vtipných 
výstupů.

Do relativní souhry Marka Mikuláška 
a Vojtěch Bartoše vstupuje sebevědomě Ondřej 
Vacke. Chlápek od fi lmu s  okázalými gesty 
a nosánkem pěkně nahoru, působí nepřesvědčivě 
až rušivě. Čtvrtou postavou je matka – Izabela 
Firlová, která se objeví až na samém konci. Její 
stylizované herectví nefunguje dohromady s civil-
ním pojetím bratrů. S pohledem upřeným kamsi 
do ztracena monotónně pronáší svůj text. Po 
návratu z  dovolené nevstupuje do svého per-
fektně uklizeného luxusního domu, ale na sme-
tiště. Ve všudypřítomném nepořádku se rochní 
její opilí synové, píšící společně fi lmový scénář. 
Po několika větách se matka sebere a odejde. 
Který z bratrů dokončí scénář a sebere všechny 
peníze a slávu? Po krátké fyzické potyčce zhas-
nou světla a konec zůstává zcela otevřený.

Inscenace zůstává někde na půli cesty. 
Naznačený hon za úspěchem a penězi vyústí do 
ztracena. 

„Aj profesorke je to divné, že sem niekto chodí.“ 
A predsa. Do utajených priestorov Katedry scé-
nografi e nesmelo a opatrne vstupujú nadšenci, 
možno budúci poslucháči. Typický ateliér – stoly 
zapratané ceruzkami, štetcami, farbami,  ukáž-
kami prác: fotky, makety, nákresy, kostýmové 
realizácie. Prehliadku uviedla usmiata Ivana 
Brádková-Vohlídalová, pedagogička kostýmovej 
tvorby na DAMU, a prezradila nám, čo je úlohou 
študentov v jednotlivých ročníkoch. 

Prváci sa ešte nezaoberajú dramatickými tex-
tami. Majú napríklad výtvarne vyjadriť abstraktné 
pojmy a emócie: moc, hnev, pýchu, mladosť či 
starobu. Dramatické situácie k nim si musia ale 
vymyslieť sami a „nájsť tak v sebe režiséra a dra-
maturga.“ Pavel Morávek ako zástupca prvého 
ročníka nám ochotne poukazoval okrem iného 
maketu priestoru pre záverečnú scénu Orestei. 
Druháci už pracujú s čiastkami dramatických tex-
tov – tento rok to je Rómeo a Júlia a Richard 
III. Najprv postavy umiestňujú do ľubovoľných, 
netradičných priestorov (kino, knižnica, site-spe-
cifi c) a následne svoje návrhy prenesú do makety 
Stavovského divadla. Nový pohľad na krutovládcu 
Richarda prezentovala Vasylyna Kharchevka, 
ktorá v  ňom objavila aj jeho svetlú stránku. 
V momente smrti ho zobrazila ako anjela v bielom 
rúchu. To potvrzuje ako aj prítomnosť zahranič-
ných študentov dokáže obohatiť svojím odlišným 
nazeraním. A táto sloboda v tvorbe je tiež pozoru-
hodná. Tretiaci majú možnosť (a povinnosť) kon-
frontovať sa s najťažším a zároveň najbohatším 
žánrom – operou. Terajší pracujú na Ionescovej 
hre Kráľ umiera a Aristofanových Vtákoch.

 Ako zdôraznila Ivana Brádková-Vohlídalová, 
veľmi dôležité je pochopiť, že nejde o dizajn, štu-
denti sa musia naučiť myslieť v rámci dramatic-
kého textu a vychádzať z pohybu herca v pries-
tore. „A hlavne, musia si uvedomiť, že do konca 
života budú pracovať s vymyslenými svetmi.“

DAMU: Ukázková hodina na katedře scenografi e

Magdaléna Baumannová Lucia Galdíková

Kovboj v Hollywoodu Otvorená a vrúcna
prehliadka katedry scénografi e

Život je boj, 
a to pro každého

Existuje svoboda bez hranic? Se svobodou 
přichází zákonitě nejistota. Tvůrci z  Katedry 
autorské tvorby a pedagogiky pracovali ve své 
původně klauzurní inscenaci s tématem život-
ního boje. Jak ale tak mnohoznačné téma spe-
cifi kovat? Jak pojmout něco, co se projevuje 
tolika odlišnými způsoby? Jak ohraničit neohra-
ničitelné?

Už samotné naše narození je první velkou 
bitvou. A během života nás čeká nespočet dal-
ších. Co si jako první musíme uvědomit je, že 
nesmíme chodit v  jedné lajně, že si musíme 
zachovávat osobní prostor a hledat si vlastní 
cestu. Jak nejlépe všechny tyto požadavky spl-
nit? No přece chodit v kruhu, jako malé děti ve 
školce. Hlavně nejít proti davu. Hezky jako každý 
správný člověk jít do školky, pak do školy, nava-
zovat první vztahy a nakonec založit rodinu. Na 
první pohled všední situace. Za tím vším se ale 
skrývá urgentní sdělení. Každým rozhodnutím se 
náš život může změnit. Nejistota? 

Právě ona vratkost se projevuje nejenom 
v rámci tématu samotného, ale předevší ve způ-
sobu autorského zpracování. Pět herců (Marie 
Minářová, Barbora Šimková, Petr Besta, Jan 
Večeřa, Pavel Zajíček) použilo jako výchozí mate-
riál k tvorbě své životní příběhy, které dále rozví-
jeli prostřednictvím improvizací. Vznikla tak řada 
mikrosituací, jež herci poskládali do uceleného 
tvaru. Ten ale není nehybný. Může se s předsta-
vením od představení měnit. 

Inscenace Život je boj nemá pevné hranice, 
jenom předem dané téma. Svoboda herců, zkou-
mání oněch zábran a  snaha o  nalezení řádu 
a rovnováhy – to vše prostřednictvím vlastního 
já – vytváří zajímavý způsob jednání, které je 
neustálou konfrontací herce s  živým tvarem 
inscenace.

Zuzana N. Burianová

RECENZE

Stihnout nelze všechno. Představení soutě-
ží s  workshopy, následně se pak přetahu-
jí s  progresskami, a  na záda jim všem šlape 
off -program. To aby každý litoval, že něco prošvi-
hl, nebo se tvářil, že stihl přesně to, co chtěl. 
Ještě že se po chodbách šíří zaručené zprávy 
o tom, které představení je top. Méně průraz-
ný student může zoufale přebíhat mezi učebna-
mi a  doufat, že nabídka převyšuje poptávku 
a že se na poslední chvíli neobjeví úkaz jménem 
„pedagog s rezervací“. Ocenění zaslouží připra-
vené polštáře, jež aspoň trochu izolují od prken, 
které znamenají intenzivní bolest jakkoli tréno-
vaného pozadí. Student škol MU ale na řeči 
v kuloárech nedá. Zarezervuje si svá vytoužená
představení a  nestane se, že by se někam 
nedostal. A  kdyby se tak náhodou nestalo, 
aspoň si prověří své ostré lokty v tlačenicích ve 
foyer. Zlomme vaz!

Jiří Moudrý

Glosa
foto: Antonín Matějovský ↑
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Autorské představení. Za deset minut jedenáct. 
Řetízek. Vstupuji. Lekám se. Na jevišti čtrnáct 
židlí. V hledišti nikdo. 10h 58min. Druhý pokus. 
Skupinka herců vykukuje zpod závěsu. Na 
tvářích se jim zračí zklamání. Není se co divit. 
V  hledišti je nás sedm, včetně mě, fotografa 
a režisérky Ivany Sobkové. Minuta do začátku. 
Výbuch smíchu za závěsem. Tak ono to asi zas 
nebude tak horké. Pozitivní nálada v souboru. 
Dobrá zpráva. 11.02. Jde se na to! 

Společenské šaty, kvádra, kravaty, podpat-
ky a  růže ve vlasech. Trapné chvilky. Všechno, 
co k tanečním patří. Zažil to snad každý. Nejisté 
pokukování po druhých. První vyzvání k  tanci. 
Vyměňování si telefonních čísel. Významné 
pomrkávání po favoritech a  idolech. Zapínání 
rozepnutých šatů. Hledání ztracené rtěnky 
a prstýnku. Potkávání nových a bývalých „nejlep-
ších“ kamarádek. Pozvání na skleničku. Setkání 
u baru. Setkání u šatny. V 11.12 přichází další divák. 

V 11.21 lekce tance končí. Herci staví  židle 
do půlkruhu. Sedají si zády k divákům. Postupně 
předstupují a sdělují své zážitky z uplynulého 
večera. „Postavili nás do dvou řad, což bylo fakt 
dobrý, protože jsme se mohli fakt dobře prohlíd-
nout!“ Na závěr přichází hádka dvojčat, jejíž 
autenticitu můžu z vlastní zkušenosti potvrdit. 
11.34. Je konec. 

Vlažný potlesk. Režisérka vyhlašuje deseti-
minutovou pauzu. A  potom se jede znovu. 
Tentokrát v  italštině! To je najednou něco! Celá 
inscenace v  tomto temperamentním jazyce 
ožívá. Škoda, že je tu tak málo diváků. Rytmus 
představení v samotném závěru mírně naruší až 
zásahy nápovědy a příchod kameramana. Ale to 
už se blížíme do cíle. 12.08. Potlesk číslo dvě. 

Soubor zítra odlítá na další festival. Do 
Itálie. Tak zlomte vaz! 

DAMU: Autorské představení Tančírna (I. Sobková)

REPORTÁŽ

v jednu ráno
rozmohl se jistý fenomén. 
Kastroly vyšly dávno z módy 
a nastoupil sestřih jaksi ptačí:
na stranách po vojensku, hnízdo 
nahoře. 
Ta hejna vypadají
jako chumel telegrafních drátů
a taky tak pěkně
zvučí. 

Ráno v metru potkávám 
osamělého ptáka. 
Asi se ztratil, říkám si. 
Chci mu poradit, ale během vteřiny
mi uletí. 
Tak pokračuju v cestě sama. 

Odpoledne vycházím na terasu. 
Na střeše sedí tři havrani 
a předčítají knihu. 

Můj svět se změnil ve voliéru,
cvrlikat ale pořád neumím. 

Barbora Haplová

Na střeše školyTančení po italsku
Anna Smrčková

DAMU: Deník 1959–1974 (rež. I. K. Kubák)

 ... návštěva to byla vskutku bizarní. Kavárna 
DISKafé se smíchem osazenstva otřása-
la v  základech. Třetí ročník herectví KALD 
a režisérka Petra Tejnorová všem připravili doslo-
va nevídanou audio podívanou, která byla poctou 
brakové literatuře, timingu a  rozhlasovému 
vysílání z dob Orsona Wellese. Diváci se spolu 
s aktéry ocitli on air přímo ve studiu při proce-
su zrodu jedné neopakovatelné četby bez pokra-
čování. Byli zaplaveni nespočtem zvuků a ruchů 
a první řady dokonce i kousky melounů a sprška-
mi rozličných tekutin. Vybrané pasáže z příběhu 
inspektora Johna Sinclaira trefně prezentovaly 
zvolený fi kční vesmír a přitom stavěly na odiv 
směšnou absurditu světa muskulaturních hrdinů 
a vnadných krásek. Několik málo hlušších míst 
snadno překřičelo další výbuch nápadů.

Off  program: Umění braku on air (J. Sinclair)

RECENZE

Zavítal rozhlas
do divadla a …

Jiřina Hofmanová

RECENZE

Do samotného nitra Juráčkovy duše. Až 
tam se dostává inscenace Deník 1959–1974. 
Během hodiny a půl se postupně „listuje“ všemi 
Juráčkovými deníky a až čtenářskou optikou se 
nahlíží na jeho soukromí. Pavel Juráček pil, ženil 
se, rozváděl, prokrastinoval, trpěl depresemi, 
bral hodně prášků a k tomu všemu ještě pra-
coval. 

Režisér rozděluje postavu Juráčka mezi 
tři herce. Mladého, roztomile nemotorného fi l-
maře, který s ponožkami v  sandálech prožívá 
svoje lásky a partnerské krize, ztvárnil Tomáš 
Havlínek. O něco méně naivní fáze režisérova 
života připadla Jiřímu Böhmovi, jenž se jako 
Juráček – umělec v barevném saku musí potý-
kat se svými tvůrčími krizemi. Poslední Juráček, 
v  saku šedivém, bez kalhot a  v  důchodkách, 
komentuje výstupy předchozích postav. Petr 
Šmíd v  této roli vypadá jako ztroskotanec, 
křičí nebo sedí zkroucený a  špitá. Velkou roli 
v  Juráčkově životě sehrály ženy. V  Kubákově 
inscenaci je všechny, první i druhou manželku 
a  také milenku, představuje Marie Švestková. 
Postavy se mezi s sebou prolínají. Jejich pro-
mluvy doplňuje klavírní doprovod. Hudba tema-
ticky dokresluje vnitřní stavy postav.

Ivo K. Kubákovi a  jeho dramaturgyni Marii 
Novákové se podařilo velice poutavě, vtipně 
a  originálně pojmout poměrně nelehké téma. 
Neinterpretují, jsou nestranní a ukazují Juráčka 
takového, jak se sám popsal. Herci byli ve svých 
úlohách velice autentičtí a  skvěle tak dohro-
mady utvořili obraz komplikovaného režiséra. 
Mladá tvůrčí skupina našla způsob, jak správně 
odhadnout své hranice. Jejich inscenace není 
zatěžkaná zbytečným patosem nebo soudy 
o režisérově životě. Jediné, co si z ní odnášíte, 
je obraz jedné mnohovrstevnaté osobnosti. 
A tak to má být.

Klára Nechanická

Deník Pavla Juráčka
Pavel Juráček s rozumem v koncích

foto: Pavel Kopp  →

foto: Antonín Matějovský →
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Na střeše DISKu se kymácí slunečník s nápisem 
Platan. Hukot hlasů stoupá vzhůru k nebi, aby 
se snesl někam nedaleko k  oknům spořáda-
ných občanů. Některé mé kolegyně rozvádě-
jí diskuzi na téma příliš dlouhých koulí. Kdo si 
doteď myslel, že budoucí kritičky jsou křehká 
stvoření ,nebo dokonce dámy, nyní zírá rozča-
rován s otevřenou pusou. V redakci se hraje na 

Absurdní choutek

Raněvská se přidala do skupiny Krotitelé dluhů.

U
živateli M

aryša se líbí C
off ee H

eaven.

Lady Macbeth se líbí stránka Kvalitní ručně vyráběná mýdla.

Cyrano se líbí stránka Plastická chirurgie.

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

Exitorial

Otesoc dnes všechno olats? No, bylo toho 
hodně. Kupodivu pár divadelních představení, 
nějaký ten workshop a off -program, který vrcho-
lí, právě když píšu tyto řádky. Na Umění braku 
jsem žasl, kolik lidí je možné nacpat do prostor 
DISKAFÉ. Bylo jich bez přehánění několik set 
(no dobře, možná trochu přeháním). Všechno to 
stálo za okny a udiveně zíralo, co že se to v té 
podivné, narůžovělé budově děje. A  on druhý 
den Zlomvazu. Kapela v disku v rámci tématu 
in progress přiobléká kusy oděvu a já bych je 
ze sebe nejradši shazoval, jak se ze mě lije pot. 
Rychlá deo sprcha a jede se dál. Jsme teprve 
v půlce, takže show must go on!
(Pro ty festivalově unavené – Olats otesoc je 
přesmyčka! Pro ty ještě unavenější – čtěte 
pozpátku!) 

Tomáš Loužný

foto: Třešeň ze Sadu  ↑
 Antonín Matějovský  ←
 

Rodina a vztahy

„Čau Médeo, kam jdeš?“
„Do divadla.“
„Tak zlom vaz!“
„Dík. Zlomim.“

Láska, sex a „trápení“ v redakci:

„Nejlepší pivo je na světě.“
„Jsem se právě pokusila projít zrcadlem.“
„Mě tak sere, že se ostatní baví, proč nejsou taky v depresi?“
„Plave mi v pivu dědic Zmijozelu.“
„Coco Jambo a my smrdíme v Obratli!!!“
„Můj gaydar nikdy neselhává.“
„Měl tááákhle dlouhej penis a říkal „mrdej Evženie, můj anděli“.“

piano v čím dál zběsilejším tempu. Trochu zpoce-
ní, ale docela spokojení vysedáváme na „našem 
redakčním dvorku“. Ze střechy nad modelovnou 
KALD má člověk dobrý přehled o dění na celé 
škole. Jen si sednout na dlaždice, zout si boty 
a zírat před sebe s více méně tupým výrazem. 
Tak takhle nějak přichází inspirace.

Adéla Vondráková
„Najděte mi tady ňákýho pěknýho instalatéra!“

(během koncertu Olats Otesoc): 
A: Ty se kamarádíš s Honzou Cinou, se máš.
B: Nene, nekamarádim, moc ho neznám.
A: Ale přátelíte se na Facebooku!“

„Tyvole, Free styler! To je moje mládí todleto!“ 



PARTNEŘI

* *

Hl. mediální partner: Hl. studentský partner: Za podpory:

Pořadatel: 

Mediální partneři:         

Partneři:         

Projekt/Zlomvaz 2013 je součástí projektu Sdílený Prostor ve spolupráci s Pražským Quadriennale.
Projekt byl podpořen z programu Kultura Evropské unie.


