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Program    Sobota 11/5 Editorial
Přestože včerejší program ovládla bolavá 
témata a z nebe se snášel déšť, v Disku bylo 
sucho, a to se počítá. Posnídali jsme při besedě 
v prvním patře, poobědvali s krvavými přízraky 
v patře druhém, a ve třetím poschodí, kde sídlí 
také naše pracovitá redakce, jsme ještě zvlád-
li rychlou svačinku. Na konci dne jsme se pak 
odebrali k zaslouženému odpočinku do našeho 
milovaného podkroví. 
Dnes naposledy z  něj seběhneme do nižších 
pater, abychom si vychutnali veškeré lahůdky 
in progress, které nám poslední den Zlomvazu 
ještě nabídne, než se Praze zase na rok otcizí-
me. (Tedy pokud po závěrečných oslavách 
nebudeme mít problém trefi t domů.) Tak prožij-
me jubilejní fi nále s  radostí a  za rok zase 
nashledanou!

Studentky FF MU
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 – „DÍVÁME SE NA TEXT“
 Taneční sál

Off  program

10.00–20.00 BOOK ME | VÝSTAVA
 DIVADELNÍ LITERATURY NAMU
 R106

16.00–18.00 WOODKOPF
 Park u VŠUP

21.30–22.00 SNAHA
 DISK

22.00–23.00 LETNÍ KINO FAMU
 Střecha DISKu

22.30–23.30 ROZUM DO KAPSY
 DISK

23.30–01.30 DJ
 DISK

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Vážení čtenáři,
redakce Vám přináší zlomvazovou předpověď 
počasí. 

SOBOTA

V sobotu se konečně usměje sluníčko na naše 
Islands. A sluneční paprsky bezpochyby do 
měst přilákají potulné klauny i s jejich Drobky. 
Jenže Nikdy nevíš, čím tě život nakonec 
překvapí, a proto všichni s napětím čekáme, 
jestli poslední Zlomvazová noc bude bouřlivá. 
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Lukáš Trpišovský,
režisér Svěcení jara

V programu uvádíte, že Svěcení je scénická 
báseň, což je celkem specifi cký inscenační 
tvar. V čem tkví jeho výhody?
Pro nás je to divadelní tvar, ve kterém nejde 
o  zobrazení dramatické situace, ale daleko 
více o  vnitřní pocity. Nechceme diváko-
vi ukazovat kauzální příběh, spíše se ho tázat. 
Nepojmenovávat, ale naznačit metaforou. Nechat 
prostor divákově zkušenosti a  imaginaci. Což 
je náročné na komunikaci jak pro nás, tak pro 
diváka. Ale takové setkání může být buď krásné, 
nebo také skončit nepochopením. Stejně jako při 
setkání s poezií.

Vaše inscenace je syntézou mnoha složek 
– tance, zpěvů, mluveného slova atd. Jakým 
způsobem byli herci schopni zvládat vaše 
požadavky a máte pocit, že je na ně studium 
Katedry alternativního a loutkového divadla 
připravilo?
Proces vzdělávání na KALD vnímáme jako cestu, 
ne jako ukončený proces. Na této cestě je potře-
ba neustále nalézat řemeslné základy a zároveň 
chuť k hledání nových cest. Je to neustálé balan-
cování. Kombinace různých divadelních složek 
k vyjádření divadelní situace je základním staveb-
ním kamenem, se kterým se učíme zacházet.

Jak velký byl prostor pro improvizaci herců?
Hodně jsme improvizovali během zkoušení. Pak 
se zafi xoval pevný tvar, který si studenti předsta-
vení od představení „šperkují“. Zvláště v komuni-
kaci s divákem.

Do jaké míry se v inscenaci Svěcení jara 
inspirujete odkazem Piny Bausch?
Od začátku jsme věděli, že nechceme vytvořit 
taneční představení Svěcení jara, ale spíše se 
tématem, libretem a hudbou inspirovat k autorské 
inscenaci. Pina Bausch posunula vnímání pohybu 
na jevišti, a v tomto ohledu nás samozřejmě inspi-
rovala a  inspiruje. Nicméně v tomto konkrétním 

titulu jsme se její inscenací či choreografi í neinspi-
rovali. Daleko více nás zajímala rekonstrukce 
původního baletu Nižinského a Roericha.

Jak moc koncept scénické básně ovlivnil 
scénografi cké řešení, za které jste nedáv-
no získali cenu Marta na brněnském festiva-
lu Encounter?
Ve vytváření prostoru pro Svěcení jsme po 
Adrianě Černé, podle mne jednoho z největších 
talentů nejmladší scénografi cké generace, chtěli 
především prostor, ve kterém se bude moci naše 
současnost, dnešní člověk, setkat s  přírodou. 
Trochu se k ní navracet. Šlo i o otázky, co vlast-
ně je tou přírodou. Šlo o zobrazení přírody, která je 
uvnitř nás, v našich archetypech.

Proč si myslíte, že byla z KALDu vybrána 
právě tato inscenace a čím podle vás zapadá 
do celkového konceptu „in progress“?
Na to by měli odpovědět spíše organizátoři. 
Dramaturgie festivalu je výsostně jejich záležitos-
tí. Tak neskromně předpokládám, že je inscenace 
v něčem oslovila.

Kateřina Suchanová

Každý človek zažil obdobie života, v ktorom začal 
objavovať skryté túžby svojho tela. Inscenácia 
Svätenie jari sa snaží podať umelecký obraz 
archetypálnych síl medzi mužmi a ženami. Príbeh 
je rámcovaný vstupom do lesa. Z hora dolu, do 
pomyselného podzemia duše. Krásnemu dievčaťu 
je zima, krásny chlapec jej ponúkne všetko svoje 
šatstvo, aby jej bolo teplejšie. Pre dievča je to 
však len zámienka, aby bol chlapec nahý, provo-
kuje ho a pýta sa, či sa už niekedy miloval v lese. 
Chlapec odpovedá kladne, berie si svoje veci 
a odchádza, aby príbeh mohol začať. Následne sa 
otvára akýsi exkurz do kolektívneho nevedomia.

Hlavné významotvorné prvky sú pohyb 
a spevy. Tancuje sa na pôvodné Stravinského 
skladby. Skupina chlapcov tancuje, aby 
ohúrili dievčatá. Vyberú si tú najpôvabnejšiu 
a následne sa odoberú obetovať jej panenstvo. 
Ohrdnuté dievčatá taktiež predvádzajú svoje 
choreografi e a snažia sa chlapcov získať a pri-
lákať naspäť. Ich kostýmy tvoria výrazné šaty 
a  farebné lodičky. Taktiež z  celkového herec-
kého prejavu možno vycítiť, že ženský aspekt 
je nositeľom individualistických čŕt a  mužský 

Svätenie zdržanlivosti

Radovan Kuštek

ROZHOVOR RECENZE

„Tož taká dievčatá tu majú? Naozaj príjemne strávené popoludní.“

„Velký posun od minula. Je vidět, že na tom zamakali.“ 

„Na mě tam bylo až moc toho – Mm... Toho no – Víš, co myslím? Nó, takové to, víš – Jedno slovo – Používáš ho 
taky, docela často. Jak bych to... Už vím! Brebentění! Ano. Moc brebentění tam bylo, řekla bych.“

„Scéna sa mi páčila, skvelé. A tie vety, ktoré použili, vieš, že také aké napadajú aj mna!“

„Ale ty gatě roztrhnuté! To je fakt radost!“ (směje se)

je skôr zosobnením sily, ktorá pramení z kolek-
tívu. Z pohybového hľadiska dominuje mužská 
zložka pre väčšiu sebavedomosť. Ako celok 
pôsobia v porovnaní s dievčatami unifi kovanej-
ším a kompaktnejším dojmom. A to z hľadiska 
kostýmovania aj choreografi ckej línie. Podstatnú 
časť ich prejavu tvoria vydupávané tance a via-
chlasé spevy. Dievčenský element by mal zná-
zorňovať istú ľahkosť a efemérnosť, no v spo-
ločných choreografi ách nepôsobia tak sebaisto 
ako ich kolegovia. 

Okrem priesvitnej „lesnej“ klietky, tvorí scénu 
biely baletizol, biely horizont a  visiace obilie. 
Taktiež sa narába s rekvizitami ako je suché lís-
tie, vypchaný vták či drevená palica a halúzky. 
Vzhľadom k názvu je to celkom kontrastná kon-
cepcia. Jej použitie si vysvetľujem okrem funkč-
ného využitia v jednotlivých obrazoch aj tak, že 
silná túžba môže vyhasnúť. 

Pre Svätenie jari je narábanie s kontrastmi 
príznačné. Kontrasty tu prechádzajú celým spek-
trom umeleckých zložiek. Kontrast v scéne, kon-
trast v  kostýmoch, kontrast medzi mužským 
a ženským „princípom“, kontrast medzi skupinou 
a individualitou. Snaží sa podať básnické výjavy 
sexuálne podmienenej túžby. Sú to obrazy, ktoré 
nijak extrémne nešokujú, obrazy ktoré sa sústre-
dia skôr na svoju malebnosť, výpovednú hodnotu 
a presnosť. Pre mňa z tejto básne najviac vyplýva 
akési zdôraznenie zdržanlivosti cez postavu 
chlapca z kocky. Jeho si nakoniec vyberie obe-
tovaná dievčina a kruh sa uzavrie. Tí, čo sa mali 
nájsť, sa aj nájdu. 

DAMU: Svěcení jara (rež. SKUTR a kolektiv)

Hlasy lidu
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Myslíte si, že víte, jak se cítíte. To ale jen do 
chvíle, než se vás někdo přímo zeptá. A  co 
teprve, když chce po vás někdo vědět, jak se cítí 
váš herecký kolega. Pak jste v koncích úplně. 

Reakce v Meisnerovské technice vychází od 
hereckého partnera, který vás vede stejně jako 
vy jeho. Pozornost tedy není upřená na to, jak vy 
sami vypadáte a působíte, ale na to, jak působí 
váš partner. Herec v  Meisnerově pojetí vždy 
říká, co cítí, ale nesmí nad tím přemýšlet. Rozum 
a herecký kalkul ustupuje emoci a spontánnosti. 
Existuje se pouze v daném momentě. 

Dva lidé stojí proti sobě a  pozorují se. 
Nejdříve vnějškově a poté se snaží proniknout 
hlouběji. Od oblečení přes pohyby až po nala-
dění a pocity svého partnera. Věta se opakuje 
tak dlouho, dokud jeden z herců nezaznamená 
změnu u toho druhého.

„Máš červené triko.“
„Mám červené triko.“
„Máš červené triko.“
„Odvracíš hlavu.“
„Odvracím hlavu.“
„Jsi nervózní.“
Cvičení končí. Učitel se ptá. Následuje chvíle 

nejistoty. „Jak jsem se sakra cítil?“ Moc jsem 
nad tím přemýšlel. Ignoroval jsem toho druhého. 
„Umím to i jinak?“ „Nepřemýšlím snad vždy nad 
tím, co dělám?“ Cvičení se opakuje a po pár hodi-
nách se důvod cvičení začíná skutečně obje-
vovat. Přehazování energie, zvedání její hladiny 
a opětovné utlumování. Snaha skutečně vidět, 
co zažívá druhý člověk a  jak reaguje. Nakonec 
je nutné vždy pracovat s  textem, ale ten by 
neměl reakce řídit, měl by pouze usměrnit to, co 
se mezi herci vytváří i bez něj. Poté se přistu-
puje k pokročilejšímu cvičení. Emoce vycházející 
z daného momentu zůstává, ale už se kolem ní 
vytváří velmi konkrétní situace. Člověk vstupující 
do ní svým jednáním ji naruší, a tak zniká záro-
dek situace dramatické. Herec je nucen reagovat 
a z opakovaných vět se pomalu stávají dialogy. 

To be truthful.

Tomáš Loužný

REPORTÁŽ

Brian Caspe, 
The Meisner Acting Workshop

Je pravda, že jsi přijel do Prahy, protože 
byla mezi americkými herci příliš velká kon-
kurence?
Ano, je to jeden z  hlavních důvodů. V  Los 
Angeles jsou doslova tisíce herců a je těžké se 
tam uchytit. Zároveň jsem ale v  té době četl 
knihu o Stanislavském a jeho působení v opeře. 
To mě zaujalo a rozhodl jsem se, že musím vyra-
zit přímo do Ruska, ke zdroji. 

Zmínil ses o Stanislavském. Ty jsi ale 
zastánce Meisnerovské techniky herectví. 
Ano, americké herectví vychází ze stejného 
základu. Dříve se zaměřovalo hlavně na před-
vedení toho, jak by se člověk v  dané situaci 
měl cítit. Velký zlom nastal po hostování rus-
kého souboru v New Yorku (1922). Čechovův 
Racek ukázal cestu, kterou se dát. Každý si 
však Stanislavského techniku herectví vyložil po 
svém. Jedním z nich byl také Sanford Meisner, 
k jehož odkazu patřím i já.

Jaký je podle tebe hlavní rozdíl mezi 
Stanislavského a Meisnerovou technikou?
Obě techniky jsou založeny na prožitku. 
Stanislavský se snažil ztvárnit skutečný život 
a z něj vycházel. Základem Meisnerovy techniky 
je emoce a z té vychází veškeré fyzické jednání. 
Herec nedělá nikdy to, co necítí. Nechává herec-
kého partnera, aby ho vedl, a  zároveň stejně 
působí na něj. Nenatahuje se pro emoci, jako 
u Stanislavkého, kamsi do sebe, ale hledá spo-
jení s partnerem. 

Jaký způsob práce je pro tuto techniku 
typický?
Jedním ze základů Meisnerovské techniky je 
opakování. Dva herci stojí proti sobě a opakují 
stále dokola jednu větu. Přitom se děje mnoho 
neočekávaných věcí. Nekopírují se jen slova, 
vzniká spojení. Problém většiny herců spočívá 

v tom, že příliš přemýšlí. Soustředí se na text 
nebo na to, co mají dělat. Když jsou v takovém 
rozpoložení, myslí jen na sebe a nedokáží si být 
vědomi toho, co dělají lidé kolem nich. 

Čím to podle tebe je?
Na začátku herce nejvíce svazuje text. Právě 
tento problém se snažil Meisner vyřešit. Není 
třeba starat se o  text. Hlavní je poslouchat 
svého hereckého partnera a  text naskočí 
automaticky. Jak ho řekneš, záleží na daném 
momentě, na otevřenosti vůči druhému. 
Nakonec je třeba se scénářem vždy praco-
vat a ovládat více to, co se na jevišti děje, ale 
v začátcích práce je důležité nesoustředit se 
na to, co ve scéně být má, ale na to, co se v ní 
objeví samo.

Myslíš, že se dá herectví naučit?
Jistě je možné naučit se techniku. Projít růz-
nými cvičeními a otevřít se všem možnostem, 
které v člověku jsou. Přichází ke mně lidé, kteří 
si nevěří. Snažím se je otevřít všemu, co mohou 
zvládnout, a rozšířit tak jejich herecké schop-
nosti. Místo slova talent bych použil slovo roz-
sah. Rozsah toho, co je člověk schopen ztvárnit 
a čemu se dokáže otevřít. To je u lidí skutečně 
různé. Někteří mají široký rozsah a jiní mají jen 
jednu nebo dvě polohy, ale když je budou zdoko-
nalovat, mohou v nich být výborní. 

Jak refl ektuješ proběhlý workshop?
Bylo skvělé pracovat s lidmi, kteří se herectví už 
věnují. Mohli jsme se v některých věcech vzá-
jemně utvrzovat, nebo spolu naopak objevovat 
nové možnosti. Všichni byli otevření zkoumaní 
sebe sama. Snažil jsem se jim ukázat trochu 
rozdílný pohled na hereckou práci. Za dva dny 
jsme toho stihli hodně. Výborná byla také orga-
nizace ze strany produkce, jestli je stejně zajiš-
těn i celý festival, pak kloubouk dolů. 

Tomáš Loužný

ROZHOVOR

Herec Brian Caspe, v Praze žijící Američan, 
se snažil během dvou pětihodinových úseků pře-
dat účastníkům workshopu co nejvíce, a proto 
mu nezbývalo než pořádně šlápnout na plyn. 
Nebyl tedy čas vše si skutečně do hloubky osa-
hat a pochopit některé věci nejen rozumem, ale 
i emocionálně. Účastníci přesto odcházeli nad-
šení, a když budou mít zájem, mohou v této tech-
nice nadále pokračovat. Každá nová zkušenost 
se počítá.

WS: The Meisner acting workshop (Brian Caspe)
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„Kýč se vyskytuje v mnoha oblastech, počína-
je předměty denní potřeby a konče uměním.“ 
(zdroj: Wikipedie)
1) Nemáme ho rádi, když z  nás dělá blbce. 
Reklamy plné blond dívek, svalnatých mužů 
s podivně se lesknoucími vlasy, koťátka. Vážně 
si někdo myslí, že kvůli TOMUHLE si koupím 
šampon? Seznam kýčů, se kterými se člověk 
střetne během obyčejného velkoměstského 
dne, je nekonečný. (Tímto vyjadřuji upřímnou  
soustrast všem, kdo začínají i končí den vstupem 
do metra na Pražského povstání, zn. Hašlerky.) 
2) Máme ho rádi. Je to líbivé, je to veselé 
a je to fajn, fajn, fajnový. Večer začne „Uměním 
braku“, pokračuje zlato-růžovo-tyrkysovo-tygrova-
nou kapelou a (ne)končí devadesátkovou párty. 
Je to přeci něco úplně, ale kompletně, ale absolut-
ně jiného. Jsme tak šíleně povzneseni tím, že si 
z kýče děláme legraci, že jo? No, jasně! Nebo?
P.S.: Vážně lidi.
P.P.S.: Come on Barbie, let´s go party! Oh-oh-oh 
yeah… 

Barbora Haplová

Glosa

Vstoupíte-li do pokoje, ve kterém levituje poklička, 
u stropu dopisy a na stěně leží odložená bačkora, 
pochopíte, že tady asi něco nehraje. Moc nehraje 
ani malá televize, která pouze sem tam odvysílá 
minipříběh doplňující děj hry, ale jinak jen usta-
vičně zrní. 

Uprostřed pokoje, vyznačeného na zemi 
bílým čtvercem, sedí osamocený člověk (Jan 
Řezníček) na černé krychli. Křečovitě svírá 
a  hladí svůj ušmudlaný polštář a  mluví sám 
k sobě. Ani s ním očividně není něco v pořádku. 
Když se po jeho boku objeví jakési podivné 
postavy, nikoho už nepřekvapí, že se jedná 
o jeho vlastní bludy. Oslovují ho důvěrně, pře-
zdívkou Kůže, a  on je pojmenovává Jidášem 
a Dalilou. Ne náhodou je představují stejní herci, 
kteří ztvárňují také jeho bývalé přátele Zlatého 
(Vojtěch Říha) a Elku (Táňa Malíková). Oba na 
něm pořád visí, opečovávají ho, mažou mu med 
kolem pusy a posluhují mu. Chaos, který kolem 
něj vytváří, se stupňuje, ani na minutu ho nene-
chají na pokoji. Varnou konvicí a zeleným jabl-
kem ho korunují králem jeho vlastního Pokoje.

Ve své inscenaci Pokojem aneb tři ve 
čtverci, která vznikla na motivy hry Michaĺa 
Walczaka Cesta dovnitř pokoje, kladl reži-
sér Juraj Augustín  důraz  na detail, na gesta 
i  jednotlivé rekvizity. Dramaturg Šimon Peták 
se zaměřil na Kůžeho pobyt v  pokoji samoty 
a vypustil z textu pasáže, které objasňují, proč 
se Kůže rozhodl uzavřít do vlastního světa, 
jenž se stal důvodem jeho zešílení. Když je 
díky návštěvě své bývalé lásky Elky znovu kon-
frontován s realitou, začínají nad ním mít jeho 
vlastní bludy navrch. Kůže končí svůj život sebe-
vraždou. Kýženého pokoje se mu tak dostává 
navždy.
 
JAMU: Pokojem aneb Tři ve čtverci (rež. Juraj Augustín)

Kateřina Suchanová

RECENZE

Karolína Macáková

Amália dýchá zhlboka, monodrama současné 
rumunské dramatičky Aliny Nelegy, je jakýmsi 
průřezem novodobou historií postkomunistic-
kých států.  

Poznamenání bývalým režimem, které je 
stále přítomné u nás i na Slovensku, se zrcadlí 
v postavě Amálie, která je tak zapálenou prole-
tářkou, že režimu věří i po jeho pádu. Inscenace 
je autorským projektem představitelky Zuzany 
Ďuríkové. Ta postavu dělí do tří životních fází – 
dětství, dospělost a stáří –, její Amálie ale pře-
sto zůstává v jejím podání zajetí své ideologie 
věčným dítětem. 

Scény s  hlubším společenským přesa-
hem jsou eliminovány a  inscenátoři akcentují 
spíše samotnou postavu Amálie, která zahlcuje 
diváky svým vyprávěním o babičce, dědečkovi 
či zesnulé matce. Problematika nedávné minu-
losti se sice nesměle klube vzadu za všemi těmi 
slovy, ale vzpomínaná dětská traumata ani cvi-
čení spartakiádních sestav v přechodech mezi 
scénami dostatečně nevypovídají o  nepříjem-
ných historických pravdách. 

Ve hře je soustavně rozvíjen ústřední motiv 
dýchání jako útěku od problémů. Amálie věří, 
že bude-li zhluboka dýchat, vznese se vysoko 
k  nebi a  stane se andělem, stejně jako její 
matka. Tato naivní víra v boha je jí berličkou při 
hledání vlastní identity. Amálie hledá, nenachází 
a její blízcí ji postupně opouštějí. Je izolovaná od 
vnějšího světa a plynutí dějin jako by ji vnitřně 
nijak nepoznamenávalo. Jsme zahlceni jejím 
osobním příběhem, ale dobový kontext celého 
problému se z inscenace vytrácí.

AKU: Amália dýcha zhlboka (rež. M. Kováčová)

RECENZE

Jsou dvě možnosti, jak se v pátek dopoledne, 
kdy z  oblohy monotónně crčí proudy deště, 
dostat na DAMU. První z nich je, že zvolíte rela-
tivně suchou cestu kanálem ze stanice metra 
Můstek. Nevýhodou tohoto koridoru je, že výlezy 
nejsou přesně značeny a když přestřelíte, hrozí, 
že vylezete až na Kampě. Budete-li mít ale po 
ruce tužku a papír, můžete se cestou stát auto-
rem působivého dokumentárního urbanistického 
monodramatu „Já a  krysy“. Druhá cesta na 
DAMU vede po střechách turistických deštníků. 
Pokud si zvolíte ji, je možné, že budete inspiro-
váni k napsání komedie s existenciálním podtex-
tem  „Nečekaná setkání“.  Já jsem dnes zvolila 
variantu číslo jedna. Právě se nacházím v pro-
cesu tvorby. Nic jiného mi ani nezbývá. Poklopy 
na obou stranách kanálu někdo zavřel. Je tu 
tma a vlhko. Po noze mi každou chvíli přeběhne 
něco chlupatého. 

Tereza Melicharová

Glosa

Sama v proudu časuOdpočívej v pokoji



10 SOBOTA 11/5

Být přirozený je estetické

Petra Pellarová a  Tereza Skovajsová, absol-
ventky KATaP, využily workshopu nazvaného 
Feldenkrais pro performery k tomu, aby zkou-
maly, jakým způsobem lze při zkoušení praco-
vat s technikou „vnitřního vidění“. Jak lze budo-
vat postavu nikoliv na základě odpozorovaných 
pohybů, ale naopak vyjít z  psychofyzických 
daností, které si každý nese v sobě.

První část workshopu spočívala v  sezná-
mení se s  Feldenkraisovou metodou. Lektor 
vybízí cvičící k  tomu, aby prováděli konkrétní 
minimalistické pohyby. Ty bývají zvnějšku 
obtížně pozorovatelné, a  tak na rozdíl od kla-
sického cvičení nejde o to, aby kdokoliv kontro-
loval, zda je pohyb prováděn „správně“. Lektor 
pouze vede pozornost cvičícího, vybízí jej 
k tomu, aby vnímal, jak pohyb té které části těla 
ovlivňuje ty ostatní, a aby sledoval, jaké změny 
se v těle dějí v průběhu lekce. Jedinou hranicí je 
zde bolest. Na rozdíl od běžného života zde není 
cílem vyhnout se úplně pohybům, které ji způ-
sobují, ale spíše snížit jejich rozsah a intenzitu 
do té míry, aby se staly proveditelnými. Cvičící 
je tedy důsledně veden k tomu, aby naslouchal 
náznakům svého těla a se získanou zkušeností 
se po svém vyrovnal.

Druhá část byla jakýmsi kreativním rozvi-
nutím této metody, pokusem použít její principy 
i  v  případě pohybů dynamičtějších a  větších. 
Uvolněná těla byla nyní připravena zkoumat, čím 
je který pohyb inspirativní, jaké pokračování si 
žádá, anebo nevybízí-li dokonce k vystavění role. 
Vůbec v  tu chvíli nevadilo, že herecký talent 
některých z  nás byl rozhodně spíše latentní. 
Nemuseli jsme nic předstírat, naše pohyby byly 
samy od sebe estetické, naprosto přirozené. Už 
podruhé jsem se na tomto festivalu dozvěděla, 
že zkoumat hranice své identity je uvolňující 
a přirozené, ne-li dokonce ozdravující.

DAMU: Feldenkraisova metoda pro performery
(Tereza Skovajsová, Petra Pellarová)

Barbora Etlíková

REPORTÁŽ
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REFLEXE

Včera na střeše DISKu mi jedna studentka 
herectví řekla, že ji štve, když my „kritici“ píšeme 
recenze, aniž bychom znali tvůrce, aniž bychom 
byli na jediné jejich zkoušce a bez toho, aby-
chom věděli, kolik úsilí a času je to stálo. Touto 
recenzí tedy tvůrce pravděpodobně nepotěším. 
Nejenže Hannu Daniszewskou a  Małgorzatu 
Chrzanowskou neznám a nebyla jsem na jediné 
jejich zkoušce, ale ještě k tomu neumím polsky. 
A co se dá s čistým svědomím napsat o pade-
sátiminutovém představení založeném na vyprá-
vění dvou žen, když jsem rozuměla asi každému 
desátému slovu? Přiznávám, nudila jsem se. Ale 
kdybych jejich milostným zážitkům se společ-
ným milencem, Giacomo Casanovou, rozuměla, 
třeba bych se bavila. Kdo ví? A to mě rozčiluje 
- že o Casanovovi nemůžu nic kloudného říct. 
Nic kromě toho, co jsem vyčetla z programu.

Vkládala jsem do Varšavské Akademie 
Teatralne velké naděje, jelikož jejich loňské 
představení Balady a  romance mě nadchlo 
z  loňského Zlomvazu nejvíc. Je ale poměrně 
nelogické poslat na český festival představení 
postavené na komunikaci dvou složek: herec-
kého pohybu s textem. Ta ale neprobíhá, pokud 
jedné ze složek není rozumět. V pořádku, chápu, 
dvě štíhlé herečky a  čtyři rekvizity jsou kom-
paktní, naloží se do auta a  je to. Jenomže je 
škoda herečky postavit do nezáviděníhodné 
situace, kdy se musí snažit nenudit české publi-
kum nesrozumitelným polským šveholením.

Než jsem si zpětně v  programu přečetla, 
co bylo námětem inscenace, považovala jsem 
herečky za dvě sestry, možná kamarádky, které 
si krátí dlouhou chvíli čtením příběhů o italském 
milovníkovi. Chichotají se, přehrávají milostná 
dobrodružství dívek C. a M., jež s Casanovou 
strávily (možná nejednu) noc. Zpívají písně 
o  Bohu (proč, to mi nedocházelo) a  každá 
vypráví svou část. Postupně jejich pohyby sply-
nou v  jedno tělo, a pak dost už bylo legrace, 

Kateřina Holá

Ztraceni bez překladu

zazvonil zvonec a  pohádek je konec. Ve sku-
tečnosti šlo ale o jeptišku a její chovanku, dvě 
Casanovovy milenky, které si svěřují své zku-
šenosti a na základě liturgické tradice katolic-
kých mší neoslavují Boha, ale milence. Možná 
by ale stačilo rozdat před vstupem do sálu krát-
kou anotaci objasňující, co obecenstvo čeká, 
a inscenaci přesunout z největšího sálu, ve kte-
rém se dva lidé lehko ztratí, do intimnějšího pro-
storu učebny. Nebo prostě poslat do Prahy něco 
jiného.

AKU: Casanova (rež. J. Kasprzak)

Ty vole, v  pátek večer, v  hlavním sále, 
dvě Polky. Ty vole, Casanova!

Nejhorší je, když mě to po 10ti minutách 
začne tak nudit, že už to nemůžu vydržet 
a čeká mě ještě celej zbytek toho 
představení.

Trpíš?

Hlasy lidu
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zkušenost sám za sebe tím, že opustil pasáž, 
vystoupil z jejích kulis a konfrontoval se s ryt-
mem okolního města. Následovalo vzájemné 
sdělování zážitků z natáčení i sledování našich 
„fi lmů“ v prostorách Divusu.

Ústřední tezí dílny bylo tázání se po vztahu 
mezi hercem a divákem. Lotte chápe herce jako 
toho, kdo jedná (anglicky „actor“ z  „to act“), 
a nezužuje jeho roli na toho, kdo představuje 
někoho/něco jiného. Taktéž se nedomnívá, 
že herec a divák musí být dvě různé fyzické 
osoby, ale že se tyto dvě perspektivy dají spo-
jit v jedné mysli, a tedy i osobě. Divadelní před-
stavení (či v případě této dílny fi lmové dílo) se 
uskutečňují samotným pohledem diváka, který 
tím, jak svůj pohled aranžuje, je zároveň i tvůr-
cem tohoto díla. Divadlo tak vzniká tím, jak se 
díváme.

Workshop: Hrát zakázáno/Tajné shromáždění 
diváků (Lotte van den Berg)

REPORTÁŽ

Ve spolupráci s  Pražským Quadriennale 
(v rámci projektu Sdílený Prostor) a za podpory 
Velvyslanectví Nizozemského království se ve 
čtvrtek a pátek uskutečnila dílna Hrát zakázáno 
/ Tajné shromáždění diváků holandské režisérky 
Lotte van den Berg.

Během čtvrtka se účastníci po krátkém 
úvodním slově v  prostorách Divusu přesunuli 
do horní části Václavského náměstí, kde se bez 
velkého vysvětlování začalo se cvičeními. První 
úkol byl vcelku prostý: stojíce v kroužku s ostat-
ními účastníky, měli jsme se otočit a rozejít se 
každý jiným směrem. Ve chvíli, kdy jsme překro-
čili obrubník středového ostrůvku, měli jsme své 
okolí začít vnímat jako náš osobní fi lm. Návrat 
po patnácti minutách.

Následovalo krátké sdílení postřehů, které 
ale nebylo vždy zcela srozumitelné, vzhledem 
k  okolnímu ruchu aut i  všelijakých skupinek 
turistů. Další zadání bylo podobné: jen jsme si 
pak měli najít konkrétní místo, na něm se zasta-
vit a zůstat stát. Zvýrazňuje se tu ona divácká 
role, která tolik nemizí za vlastním autorským 
pohledem, jenž většinou dominoval při cvičení 
předchozím.

Dále se dílna vyvíjela směrem k společnému 
pozorování účastníků, ať již všichni stáli v jedné 
řadě pod koněm a shlíželi na celé náměstí, či se 
shlukli do jedné kompaktní skupiny a skrze vzá-
jemné vciťování se do ostatních měnili směr jed-
notného skupinového pohledu.

Následující den se již získané zkušenosti 
zúročily v jednom, téměř hodinu trvajícím, cvi-
čení v pasáži Světozor, do které se dílna kvůli 
nepřízni počasí uchýlila. Nejdříve jsme si vytvá-
řeli každý svůj fi lm, poté jsme do něj měli sami 
vstoupit, opustit svůj dosavadní divácký postoj 
a vytvořit sami ze sebe ústřední postavu vznika-
jícího díla. Potom se celá naše skupina postupně 
shromáždila na ochozu pasáže, kde jsme spo-
lečně pokračovali ve sledování fi lmu, a následně 
jsme se zas rozdělili. Každý si dokončil tuto 

Lukáš Brychta

Václavák jak scéna pro KoněLotte van den Berg, workshop 
Hrát zakázáno/Tajné shromáždění diváků

Odkud pochází téma workshopu Hrát zakázáno?
Téma je inspirováno mou režisérskou prací. 
Často jsem postavena před otázku, jak praco-
vat s veřejností a  jak divák reaguje na to, co 
sleduje. Pro mě je divák pochopitelně důležitou 
a nedílnou součástí divadla. Ve své práci se sna-
žím poskytnout divákům možnost sledovat věci 
z  jiného pohledu. Sledování samo je jednáním 
a může se dít několika různými způsoby. A právě 
tomu se teď věnuji ve workshopu.

Ve svých poznámkách píšete o zážitku z nákup-
ního střediska, kdy vás člen ochranky inspiroval 
k workshopu na toto téma. Co se tam přesně 
stalo?
Zkoušeli jsme a nikoho nerušili, víceméně šlo 
o  minimální divadelní jednání. A  ano, přišel 
k nám člen ochranky a  řekl: „Tady není dovo-
leno hrát.“ Tvrdil, že je to nařízení vedení, ale já 
mám pocit, že si prostě jen myslel, že si chceme 
vydělat peníze. Ale inspirovalo mě, že on dělal 
větší „divadlo“ než já, užíval si svůj kostým a roli 
člena security a líbilo se mu být přísný a nekom-
promisní. Tak jsme se další den vrátili s větší 
skupinou a začali tajně hrát, tajně tvořit před-
stavení. A v tu chvíli se zrodil nápad „předsta-
vení v hlavě diváka“. Tam to vše začalo – pro 
vystoupení není třeba scény, kostýmů a  ani 
herců, jediné co potřebujete, je obecenstvo. 

Jak jste se od své práce režisérky v Nizozemí 
dostala k pořádání workshopů po celém světě?
Mám kancelář v Utrechtu, ale pracovala jsem 
v Kongu, Německu, Belgii, Nizozemí… Věnuji se 
site-specifi c, takže jsem měla možnost cesto-
vat. Nápad se zrodil po dokončení mých studií 
v roce 2010 a od té doby se workshopům sna-
žím věnovat.

Jak workshop probíhá?
Na workshopu vedeme velmi přímý dialog mezi 
divákem a účinkujícím, probíhá mezi námi před-
stavení. Věnujeme se tomu, jak to vypadá, jak 
být divákem, jak s divákem komunikovat a co je 
třeba změnit.

Ukazujete tedy divákovi, že se může stát 
součástí představení a  jeho role není pouze 
pasivní?
Já mu vlastně nic neukazuji. Divák dělá vše 
sám. Já ho jen vyzývám a nabízím mu nástroje, 
s jejichž pomocí může vytvořit vlastní vystou-
pení, a pomáhám mu.

Váš workshop je o  divákovi a  komunika-
ci, která během představení probíhá. Jsou 
velké rozdíly mezi přístupem diváků v Africe 
a přístupem Evropanů?
Ano, ohromné! Existuje zde velký rozdíl mezi tím, 
jak lidé vnímají svět, sami sebe ve světě a lidi 
kolem sebe. Je to úzce spojeno s kulturou: jste 
samostatní, nebo jste naopak zvyklí být ve spo-
jení s  rodinou? Jste zvyklí jezdit v  taxi sami, 
nebo se šesti dalšími? Jste ochotni sedět cizím 
lidem v autě na klíně? Souvisí to s vnímáním 
doteků a s tělesnou blízkostí.

Vzniká obvykle během workshopů tvar, který 
by bylo možné nazvat představením? 
Žádné představení nenacvičujeme, každý se 
musí zapojit a  vytvořit si vlastní výsledek. 
Když se zapojíte, můžete si stvořit vlastní před-
stavení.

Kateřina Holá

ROZHOVOR
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REPORTÁŽ

Bodystorming je netradiční metoda rozvíjení 
hereckého projevu. Název byl odvozen z noto-
ricky známého pojmu brainstorming. Narozdíl 
od techniky zaměřené na asociativní hromadění 
nápadů, vycházejících z myšlenkových podnětů 
skupiny se metoda bodystormingu snaží krea-
tivně využívat také impulzy tělesné. 

 Projekt B-SIDE-BODYSTORMING vznikl před 
dvěma lety jako experiment druhého ročníku 
herectví na Akadémii umení v Bánské Bystrici. 
Podle vedoucího projektu, Tomáše Mischury, je 
jeho cílem pomoci hercům najít si své osobní 
téma a způsob jeho vyjádření. Při hledání ústřed-
ního bodu vycházeli tvůrci z  Jungovy teorie 
o komplexech. Jung vidí komplex jako neuralgický 
bod života každého jedince. Pokud někdo jiný (ať 
už slovně nebo svým chováním) narazí na náš 
komplex, reagujeme pokaždé stejně. Tyto opaku-
jící se vzorce nám brání se lidsky i umělecky roz-
víjet. Cesta ven z tohoto začarovaného kruhu tkví 
v kreativitě, v rozvíjení fantazie neobvyklým způ-
sobem. 

 Ve svém experimentu tvůrci tuto Jungovu 
teorii spojili s myšlenkou S. Smithe, který tvrdí, že 
bytí každého jedince v jeho těle je deformováno 
„tělovým pancířem“. Ten je obranným svalovým 
napětím, které jsme si v průběhu dětství a dospí-
vání vytvořili pod vlivem různých traumat či stra-
chů. Zjednodušeně řečeno, důsledkem komplexů 
je nepřirozené napětí těla, které s sebou nosíme 
jako masku. Zároveň však může být problema-
tický bod zdrojem velké tvůrčí energie. 

 Asociativní metodou se hercům podařilo 
shromáždit devět slov, která nějak odkazují právě 
k jejich osobním neuralgickým bodům. Na jednot-
livá slova potom improvizací vytvářeli kontextové 
situace. Součástí této fáze byl také sběr hudeb-
ních a obrazových materiálů, nějak se slovy spo-
jených. Poté tyto pohyblivé etudy jednotlivých 
tvůrců vstupovaly do vzájemných interakcí.

 Po úvodním vysvětlení východisek experi-
mentu měli účastníci otevřené hodiny možnost 
vidět několik takových již fi xovaných výstupů. 
Jednotlivé etudy vycházely především z pocitů. 
Stylizovaným jazykem divadla přetvářely nega-
tivní vjem vázaný na problémový bod v konkrét-
nější situace. Výstupy byly doprovázeny hrou na 
zobcovou fl étnu. Když herci používali hlas, tak 
pouze ke zpěvu. Po etudách následovala diskuze 
a workshop. V rámci něj měli účastníci možnost 
vyzkoušet si celou řadu cvičení zaměřených na 
postřeh, uvědomování si vlastního těla a na spo-
lupráci s hereckým partnerem. Cílem bylo pomoci 
účastníkům ke shození tělového „pancíře“. Odtud 
pak vedla cesta k nalézání osobního tělesného 
výrazu a tématu. Takového cíle je obtížné dosáh-
nout, jedná se o  nikdy nekončící cestu sebe-
poznávání, proměnlivou, jako samotný člověk. 
Technika Bodystormingu však otevírá k  této 
cestě nová vrátka. 

WS AU: B–SIDE Bodystorming (T. Mischura)

Tereza Melicharová

Abychom mohli problém vyřešit, 
je třeba si ho nejprve pojmenovat

Alohomora!

Kdo říká, že kouzla se dějí jenom v Bradavicích 
a  že do Říše divů se lze dostat pouze králičí 
norou, je král Sedmilhář. Stačí jen zavítat na 
Katedru alternativního a loutkového divadla a ote-
vřou se nám světy, které jsou stejně půvabné 
jako ty magické. Ostatně na této škole existuje 
jistá analogie s čarodějnickou školou a „alterna“ 
v ní hraje roli Nebelvíru. Mými osobními hrdiny 
jsou studenti druhého ročníku herectví, kteří mi 
svou progresskou 9x on my shoulders vykouzlili 
úsměv na tváři. Loutky, groteska, hra se světly, 
trocha té pantomimy i  pohybové choreografi e 
v šesti vybraných povídkách, které si studenti 
sami napsali a pod vedením Petry Tejnorové sami 
zrežírovali. 

Osud dvou loutkových játrovek na pultě 
supermarketu je stejně dojemný jako příběh 
muže hledajícího pravou lásku. Atmosférotvorná 
pohybová choreografi e v povídce Parov o havra-
novi a dívce dává divákovi prostor k něžnému 
fantazírování ,stejně jako k  hororově poeov-
ské interpretaci. U  dalšího příběhu se všichni 
uzardíme, protože i  nám je někdy po „mej-
danu“ hodně trapně a zároveň i trochu smutno. 
Progresska vrcholí povídkou Box, kde se krabice 
uprostřed jeviště stává fascinující záležitostí. Se 
Stanislavského knihou Můj život v umění v ruce 
„režiséra“ se jejich doširoka vytřeštěné bulvy 
zdají být parodií na tuto jeho metodu o prožívání. 
Že by se jednalo o provokativní zprávu vyslanou 
směrem ke zmijozelské činohře?

Na hercích je vidět velká dávka nadšení 
a hravosti, kterou přenášejí do publika. Střídání 
divadelních prostředků udržuje divákovu pozor-
nost a rozvíjí jeho imaginaci. Nuda je tady cizí 
slovo. Pohybová zdatnost, stejně jako muzi-
kálnost jednotlivých herců, výrazně podporuje 
dynamičnost představení. Nehrají jen jako herci, 
ale hrají si také jako děti. Bezprostřednost pří-
běhů je osvěžující a působí lépe než leckteré 
vykonstruované divadelní inscenace.

DAMU: 9x On My Shoulders (kol. 2.roč. herectví KALD)

Jana Macíčková

RECENZE

Ján Zákopčaník nám vždycky přával „slunce 
v duši“, ať už lilo nebo bylo jasno. Byl to prostě 
sluníčkový člověk a věřím, že se jistě i rád bavil. 
Jakmile se uklonil, určitě odhodil své černé sáčko 
a spěchal se někam odreagovat. Stejně tak jako 
na Zlomvazu se po úplně poslední úkloně všich-
ni scházejí na střeše DISKu. Kelly Family, S Club 
7 nebo Freestyler musí rozhoupat boky i revma-
tikům. Tančí se, jako by se nikdo nedíval, zpívá 
se jako ráno v  koupelně. Pomyšlení na to, že 
by kapky deště snad mohly narušit tuhle noční 
uměleckou diskošku, mi málem způsobilo infarkt 
myokardu. Proto vyzývám Větrníka, Měsíčníka 
i  Slunečníka, ať nám vrátí Jána Zákopčaníka 
a slunce nejen v duši, ale i venku. 

Klára Nechanická

Glosa
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REPORTÁŽ

Konečně něco pro fanoušky velkých otáčejících se 
refl ektorů, blikajících stroboskopů a pestrobarev-
ných neonů, kterým se na škole nevěnuje (skoro) 
žádná pozornost – předpokládal jsem, že světelná 
dílna bude naplněná až po stropní zářivky . Spletl 
jsem se. Sešlo se nás pět a půl a většina byla až 
z dalekého Brna. Henk van der Geest to kvitoval 
s povděkem – aspoň se všichni vystřídáme u svě-
telného pultu a každý si poblikáme se žárovkami. 
Ale to ještě trochu předbíhám. 

Dopolední blok se nesl v  duchu prezen-
tace komentovaných fotek. Henk van der Geest 
v  hrubých rysech nastínil, co jeho práce na 
light designu jednotlivých inscenací obnášela. 
Především zdůrazňoval, jak je přirozeně jed-
noduché se inspirovat svět(l)em kolem nás. 
Desítky fotografi í z  jeho cest, obrazy holand-
ských malířů, nevyjímaje slavného Rembrandta 
(který zásadně na své postavy z obrazu pouš-
těl světlo zleva). Inspiraci pro divadelní svícení 
lze najít ve všem.

I když Henk van der Geest neustále omlou-
val špatné rozlišení barev projektoru, fotky byly 
fascinující a člověk najednou přepnul do zvlášt-
ního modu pozorování, ve kterém vnímal obrázky 
jako soulad světla a stínu. Samozřejmě, že vyu-
žití světla jako artefaktu dalece překračuje hra-
nice divadla. Svícení budov a  veřejného pro-
storu je další dlouhá kapitola spadající pod light 
design. Henk van der Geest tvrdil, že architek-
tura nepotřebuje světlo, ale lidé ano. Díky tomu 
vidíme osvětlená celá města. Má to ale i  své 
stinné stránky: kvůli estetické kvalitě tak místo 
úspory energií neustále zvyšujeme požadavky 
na osvícení každého zákoutí ve městě.

Ve druhé půlce odpoledním bloku došlo na 
praktické záležitosti. Sami jsme si mohli osa-
hat, jak takové světlo svítí ve skutečnosti. Po tří-
hodinovém výkladu teorie najednou člověk zne-
jistí, jak je možné, že refl ektor vyzařuje paprsek 
světla, když je to technicky natolik složité. Henk 
van der Geest se posadil na židli a byl postupně 

Petr Vítek

Letem svět(l)em

nasvěcován ze všech možných a  nemož-
ných úhlů. Jeho obličej se výrazně proměňoval 
a změna nálad dolehla i na žasnoucí publikum. 
Ptal se na atmosféru, kterou navodily různé stíny 
v  jeho tváři. Diskutovalo se horlivě – a  samo-
zřejmě, že jsme se nikdy neshodli. Pak nastala ta 
chvíle, kdy jsme mohli usednout k pultu a mít pod 
palcem všechny páčky, které rozsvěcují refl ek-
tory. To už se Řetízek měnil v tajemný starý hrad, 
ve veselý sen, v intimní krabičkový prostor, nebo 
místo radosti a štěstí. S přehledem jsme vystačili 
bez herců a Shakespearových textů.

Workshop: Lightdesign (Henk van der Geest)

Henk van der Geest, 
workshop Lightdesign

Co vás přivedlo k divadlu? Proč jste si vybral 
light design mezi všemi druhy umění? 
Nehodil jsem se pro žádnou normální práci, kterou 
bych mohl dělat po studiu elektrotechniky, a navíc 
jsem dostal příležitost v holandské opeře. Ale už 
po dvou letech práce jako světelný technik jsem 
byl rozhodnutý, že se stanu light designerem. 
Potom jsem se snažil o tomto oboru dozvědět víc, 
což nebylo snadné, v Holandsku v té době žádná 
možnost studovat light design nebyla. 

Strávil jste dlouhou dobu v USA. Jak vás tento 
pobyt ovlivnil?
Nebylo to ani půl roku, ale ano, asistoval jsem 
u American lighting designers. Pracují  tam sys-
témem, který je založen na vzájemné spolupráci, 
je to plynulý a rychlý proces. Moje zkušenost ze 
Států pomohla vylepšit systém, jakým teď pracu-
jeme v Holandsku. 

Vnímal jste rozdíl ve způsobech práce v USA 
a v Holandsku? 
Holandsko, tím že je zemí kočovného divadla, má 
systém založený na každodenních rychlých přesu-
nech. Trochu se to podobá rock‘n‘rollu. Hodně vyu-
žíváme  multikabely a PAR refl ektory! A na zájezdy 
si bereme svůj vlastní osvětlovací pult.  Zatímco 
v zemích, jako je USA, divadla hrají každý den to 
samé představení na stejném místě. Zájezdy vyža-
dují jinou organizaci, což má vliv i na přístup light 
designera. 

Začínal jste jako jevištní technik, vypraco-
val jste se na light designera a nyní navrhu-
jete i pro hotely, galerie, restaurace. Jak jste 
se dostal od divadla k architektuře? 
Byl jsem požádán, abych nasvěcoval výstavy, 
čímž začalo moje působení ve světě architek-
tury. Líbilo se mi to, a tak jsem v tom pokračo-
val. Není to úplně jednoduché, musíte absolutně 
splynout s objektem, který osvětlujete. Uvědomil 
jsem si, že světy divadelního a architektonického 

osvětlení se navzájem ovlivňují; moje divadelní 
práce je „architektoničtější“, i  když neumím 
vysvětlit, co to přesně znamená. Společnost je 
čím dál tím víc teatrální, takže je opravdu výho-
dou mít kořeny v divadle. 

Jak to přesně probíhá, když připravujete sví-
cení pro inscenaci? 
Musíte se pořádně připravit. Čas, který máte 
během zkoušek v divadle, je hodně omezený. To 
znamená, že musíte znát dané dílo velmi dobře. 

Musíte být schopni mluvit o  významu scén 
s režisérem a o využití scény se scénografem. 
Máte tendenci opakovat některé prvky? Barvu, 
speciální vybavení nebo techniku? 
Pracuji v  tolika rozdílných podmínkách, že asi 
nejsem schopný to takhle specifi kovat. Umím pra-
covat s obyčejnými světly stejně jako s moderní 
automatickou osvětlovací technikou. S novějšími 
osvětlovacími pulty potřebuji asistenci „boardo-
peratora“, který rychle pochopí, co potřebuji, a je 
schopný to naprogramovat. 

Byl jste se podívat v nějakých českých diva-
dlech? Co si o  nich myslíte z  hlediska vaší 
profese? 
Ačkoli jsem byl v  České republice mnohokrát, 
navštívil jsem jen pár menších představení. Viděl 
jsem výborně odvedenou, tvůrčí práci i nápady, 
které byly příliš nekonkrétní. Vždycky poznám, 
jestli má člověk, který dělal svícení, silnější tech-
nický základ. Z rozhovorů s lidmi jsem zjistil, že 
větší divadla mají potíže s inovací způsobu práce 
a  sžitím se s  novou technologií, stejně jako 
s novým přístupem k light designu.

Bára Haplová

ROZHOVOR
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Protože dnešek postihla kletba zákeřného deště, která zvítězila nad návštěvníky střechy, rozhodli jsme se 
v redakci Choutku uvést hudebního klasika, který mimo jiné složil dnes již legendární hit. Věříme, že Vám 
náš rozbor ozřejmí některé ze složitějších pasáží a napomůže Vám si plně vychutnat toto mistrovské dílo:

Absurdní choutek

Elina M
akropulos zam

ítla pozvánku do skupiny „D
ruhý důchodový pilíř“

* Teiresiás se přátelí s Libuší. Poznali se ve skupině „Vím
, co se stane“.

Osel na otázku „Jaký je váš rodinný stav?“ označil vztah se s Stínem „Je to složité“

Alonso si do iPhone nainstaloval aplikaci „Předpověď počasí“
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Exitorial

Tak jsem si do klávesnice vysypala pytlí-
ček cukru, který mi v DISKu vmáčkli do dlaně. 
Některá písmenka urputně vzdorují stisknu-
tí a  celá klávesnice výhružně vrže a  skřípe. 
Chvíli jsem strávila s notebookem nad hlavou 
a  epileptickými pohyby vytřepávala drobné 
krystalky, ale pak jsem to vzdala. Co dělat. 
Psaní se stalo silovým sportem. Po dnešním 
článku budu mít na prstech malinkaté bicepsíč-
ky. Ale teď k vážné práci. Střecha je sice zavře-
ná, ale v DISKu se trsá počasí navzdory. Pátek 
je den večírků, což o Zlomvazu platí dvojnásob. 
Taneční maraton je v  plném proudu a  mými 
favority jsou Johny a Baby, skrytí pod soutěž-
ním číslem dvě, a pak ještě pár číslo jedenáct, 
jehož taneční styl lze jen těžko popsat. Ale 
rozhodně se mu nedá upřít obdivuhodný reper-
toár nejrůznějších tanečních kreací – na krkav-
ce, na chlápka se sbíječkou, na kluka bijícího 
hlavou o imaginární zeď. Jenže oba mé oblíbené 
páry v soutěži postupně končí a vyhrává pár, 
který se svlékne. A  já se vracím do redakce, 
zalít svůj notebook čajem.

Adéla Vondráková

Celý čtyři století příběh Romea zná svět,

jen se svojí Julií žil lásku jak má bejt.

I nám to hezky začalo do řeči jsme se prostě dali,

byla jsi tak krásná, Tebe Capuleti adoptovali.

Myslel jsem že je to navždy, na věčnost krát dva,

nechtěl jsem hrát na pravdu, nedráždit rukou lva.

Jenže najednou to cejtím, sevřelo se mi břicho, 

teď nebude to: Dej mi pusu, čím porušíš ticho, 

Prej je tu ještě někdo, kdo jednou chce ti říkat 'ženo',

předpověď se mění, nad Veronou zataženo. 

Tak jsem asi druhej, to teď asi letí. 

Lepší je bejt druhej, než třetí.

Lži jsou jako déšť a už zase prší

Lži jsou jako déšť a už zase prší

Umělec se pozastavuje nad tím, jak dlouho již známe hru „Romeo a Julie“,

umělec nachází ideál z oblasti vztahů.

Umělec popisuje své seznámení jako průměrnou záležitost, 

umělec si pamatuje jména rodin z divadelní hry.

Umělec se pouští do matematických operací,

umělec se pokouší o zoologická přirovnání.

Umělec si není jist, zda bude moci pokračovat v rozboru kvůli nevolnosti,

umělec se svěřuje se svými obavami orálního sexu.

Umělec už ví, o co jde,

umělec komentuje počasí nad Veronou.

Umělec se zabývá módními trendy.

Umělec je sebekritický. 

Umělec komentuje zataženou oblohu.

Umělec má pocit, že ho publikum nechápe, a proto svůj výrok, pro jistotu, ještě jednou opakuje.

„Lži jsou jako déšť“
Leoš Mareš

Tomáš Urbánek

David Košťák: 
„Některá představení 
jsou jako uprdnutí
za dveřmi. Slyšíte je, 
ale cítit není nic.“
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