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Editorial
„Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš,

mně na tom záleží, to zlý a hloupý smaž!

Já už přišel na to, proč mám tě rád,

na to, že láska je největší z mých nálezů a ztrát.“

Napsal král popu a českých diskoték Majkl David.

Měl pravdu. Ráno se všichni probudíme a rozejde-
me se každý svým směrem. Ale všichni si odnáší-
me kousek Zlomvazu ve své hlavě, srdci a krvi.

Tak zase za rok, čerství a střízliví!

Klára Nechanická, Kateřina Suchanová
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ČÍSLO 1.
→ Chybí nám fotky! Tomáš Roček a Ondřej Dolejší 
nás zachraňují. V den, kdy má jít číslo do tisku, 
vezmou foťák a rychle nafotí úplně skvělý věci. 
Musím jim koupit fl ašku.
→ U Rózy doma jsme do šesti do rána, pak 
konečně posíláme číslo do tisku.

ČÍSLO 2.
→ První obratlácká rada. V místnosti je přelidněno. 
Všichni mají otázky. Nestíhám odpovídat. Nevím, 
jak odpovídat. Všeobecný zmatek.
→ Systém vedoucích rubrik funguje! 
→ Peťa Lásková a Káča Součková se starají 
o recenze a s redaktory se trápí, dokud z nich 
nevykřešou to nejlepší.
→ Adéla Vondráková mi ulehčuje o rubriku 
Rozhovory. Jsem ráda, protože tahle rubrika je 
snad ze všech nejkomplikovanější.
→ Bára Haplová, vedoucí glos a sloupků, nám 
všechno posílá úplně načas! Jak to dělá?
Absurdní choutek má konečně konkrétní podobu. 
→ Tomáš Urbánek, Káťa Suchanová a Klára 
Nechanická jsou fakt vtipní. Snad je ten humor 
postupem času neopustí.
→ Kája Macáková a David Košťák se starají 
o refl exe a reportáže. Ještě že tak, už jsem v tom 
začínala mít maglajz.
→ Bože, díky za ně!
→ Číslo odesíláme v šest a jdeme spát. Všechno 
dobrý.

ČÍSLO 3.
→ Únava po dvouapůlhodinovém spánku. Někdo 
mi přinese kafe a snídani. Redaktoři mi přinášejí 
v průběhu dne jídlo. Jsou na mě hodní.
→ Tohle číslo bude velký!
→ Vedoucí rubrik makají a tvrdnou v redakci celý 
večer. Ale do čísla půjdou samý dobrý články.
Korektorky Jana Křečková a Míša Plicková jedou! 
Jsou pohotový!
→ Fotograf Pavel Kopp nás zachraňuje. Dělá práci, 
kterou Róza nestíhá, fotí to, co nevyfotili ostatní, 

upravuje to, co jiní neupravili. Později s námi tráví 
skoro celé noci. Šíří se kolem něj dobrá nálada. 
Jak jen to dělá?
→ Noc postupuje a my nestíháme. Ostatní 
nám pomáhají zapracovat korektury. Díky nim 
odesíláme do tisku další číslo. Tentokrát v deset 
ráno. Následuje hodinka spánku.

ČÍSLO 4.
→ Největší průser pod sluncem – chybí nám 
podstatná část fotek. Zachraňují nás lidi z Katedry 
produkce. Jakýsi Michal Hančovský nás vytahuje 
z bryndy, i když by raději pil na baru. Díkydíkydíky!
→ Vypadl nám rozhovor s režisérem Casanovy.
→ Božebožebože.
→ Spoustu komplikací, ale všechno jsme vyřešili, 
především díky lidem, co nám vůbec pomáhat 
nemuseli. Dobro existuje!
→ Já a Eva opravujem, jak můžem. Nehneme se od 
počítače. Jenom na záchod a na cigáro.
→ Roza už nemůže, ale furt jede. Trochu se o ni 
bojim. Je fakt tvrdohlavá, ale zase každý číslo 
stojí za to. 
→ Jdeme spát zase v deset. Byl to porod.

ČÍSLO 5.
→ Venku pořád leje a všichni sou unavení. Hodně 
se pařilo, ale i makalo. Ještě, že už to končí.
Ve tři ráno poprvé vycházíme ven z naší redakční 
kobky - já, Pavel, Róza a Eva jdeme konečně na 
pivo. Předtím si ale dáme s redaktory panáka.
→ Všichni říkaj, že Obratle byly skvělý, i lidi z jiných 
kateder.
→ Je mi líto, že to končí. Poprvé. Redaktoři byli 
výborní, vedoucí rubrik spolehliví, Róza odvedla 
skvělou práci, Pavel dělal nádherný fotky a my 
s Evou jsme to všechno nějak udržely pohromadě.
Tenhle ročník byl prostě dobrej a to mi nikdo 
nevymluví. KTK není žádnej outsider!
→ Snad bude příští ročník zase o něco lepší. Ale to 
už to nepovedu já, ale někdo úplně jinej. Zamáčknu 
slzu a jdu spát. Dobrou a příští rok se na nás zase 
těšte! Budem ve formě!

Hana Lehečková – šefredaktorka Obratle

Obratel in progress
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Martin Hýča, 
dramaturg a herec v inscenácii Otcizení

Ako sa ti spolupracovalo s režijno-dramatur-
gickým tandemom Ivem Kristiánem Kubákem 
a Marií Novákovou? 
Během studia jsme různým způsobem spolu-
pracovali už několikrát, a  věděli jsme, co od 
sebe navzájem očekávat. Tato spolupráce 
byla nicméně po všech stránkách výjimeč-
ná – v Otcizení všichni zpracováváme osobní 
až intimní záležitosti, takže jsme před sebou 
chtě nechtě navzájem odkrývali své slabosti, 
poznávali se v novém světle. Bylo to v dobrém 
slova smyslu intenzivní, což platí jak pro spolu-
práci s Mášou a Kristiánem, tak pro spolupráci 
v rámci celého otcizeného teamu. 

Rozhodli ste sa preskúmať veľmi osobnú, až 
intímnu tému vzťahu detí k otcom. Čím ťa 
oslovuje?
Tento přístup je, myslím, poměrně riskantní. 
Na jednu stranu řešíte problémy, které se vás 
skutečně dotýkají, což je skvělé, na druhou 
stranu se pohybujete na tenkém ledě. Musíte 
se soustředit na výpověď a nenechat se unést 
vlastními problémy. Nikoho moc nezajímá, co 
konkrétně máte doma ve skříni. 
Zpracovávat na jevišti texty, které nebyly 
nikým napsány, ale skutečně zazněly, je 
vzrušující z několika důvodů. Jednak zachází-
te s výsekem skutečnosti, tedy s něčím, co je 
samo o sobě průkazné. A setkáváte se také 
s literární hodnotou, kterou stvořila sama příro-
da, což je magické. 

Kde ste zbierali dokumentárne materiá-
ly, akým spôsobom ste postupovali pri ich 
triedení? Ako vznikala koncepcia?
Úplně na začátku bylo téma: Otec. To si 
postupně samo vynutilo dokumentární a osobní 
přístup. Většina textu vychází z  rozhovo-
rů s našimi rodiči, které jsme pořizovali přímo 
za účelem jejich inscenování. Nahrávky bylo 
nutné výrazně krátit, nicméně v  podstatě 

vše, co na jevišti zazní, zaznělo i  ve skuteč-
nosti. S obdobnou metodou jsme se setkali už 
na začátku studia, kdy jsme první tři semest-
ry sbírali a zpracovávali materiál o životě lidí 
bez domova.

Bolo náročné skĺbiť v jednej inscenácii rolu 
dramaturga a zároveň herca?
Myslím, že jsme zvyklí vnímat tyto role přehna-
ně odděleně, dramaturgicky činných herců 
je nicméně mnoho, a tak tomu bylo i v přípa-
dě tohoto projektu. Vždy je příjemné, když se 
herci aktivně zapojují do formování celého díla. 
Z druhé strany, hrát je pro mě jako pro drama-
turga velice příjemné. A svou roli dramaturga 
nepociťuji při hraní za žádnou přítěž. 

Aké to bolo vytvárať postavu, ktorá nebola 
vopred súčasťou nejakej dramatickej predlo-
hy? Na základe čoho si ju interpretoval, čo 
boli tvoje záchytné body?
Ztvárňuji postavu, která je inspirovaná skuteč-
ným Ivem K. Kubákem. Při jejím hledání se jistě 
projevilo i to, že Kristiána osobně znám, nicmé-
ně jsme se snažili odvíjet tvář postavy přímo 
ze situace, ve které se nachází, a  stvořit 
nového Kristiána. Situace je oproti realitě 
zostřená a podobně se to má i s vykreslený-
mi charaktery.

Lucia Galdíková

ROZHOVOR

Hlasy lidu

foto: Dalia Peterová →
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(Ne)společenská hra o dobývání ostrovů

Veverka z  filmu Doba ledová, Morlor 
z  Nekonečného příběhu a  několik postav 
filmu Avatar. To všechno v sobě inscenace 
Islands má a mnohem víc. Mám jistou obavu, 
abych ji neoblepil superlativy, a  neznechu-
til tak její potenciální diváky a  neukolíbal 
v medu tvůrce kusu. Ale má-li toto být zpráva 
o  tom, co jsem viděl, pak napínám plachty 
a vyrážím. Vítr, který se opřel do plachet je 
více než příznivý.

Dvě ženy a dva muži uvedli širokou paletu 
různých příběhů, skečů a  osudů dobyva-
telů i obyvatelů, tedy ostrovanů (wohůůůůů), 
tak, že mám pocit, jako bych si přečetl od 
začátku do konce knížku povídek na toto téma. 
Inscenace má, dle anotace, svou literární před-
lohu. Zároveň však se mi anotace k inscenaci 
po shlédnutí zdá velmi neurčitá a  skoro až 
zavádějící. Už jen proto, že ji reprezentuje obrá-
zek, který jsem během představení nezahlédl. 
Buď tedy scéna odpadla v  přípravném pro-
cesu a „nápadníkovém“ koši, anebo jsem onu 
momentku nepostřehl. To se může ledaskomu 
stát, protože jeviště je plné akce a na každého 
z účinkujících byla radost pohledět a zároveň 
nebyl čas pohledět na všechny. Snad jen jedi-
nou výtkou by mohl být moment, kdy se doby-
vatel již poněkolikáté násilně zmocní ostrova 
a  erupce nápadů začíná sledovat podobnou 
linku, což se může zdát jako jakási šeď na tváři 
inscenace. Ale kupodivu i  na tuhle šmouhu 
bych se s  chutí díval několikrát, protože má 
poetickou, přírodní výpravu, která jakoby sou-
zněla s  tématikou harmonie mezi člověkem 
a přírodou. Budete-li se na Islands chystat, měl 
a chtěl bych podotknout, že se v jejím průběhu 
mluví buď anglicky či francouzsky. Ale nevidím 
v tom blok, který by bránil dokonce i dětskému 
publiku shlédnout tento kus. Mini-příběhy mluví 
o jakési zkušenosti z přeměňování původní kra-

jiny, což i děti mohou znát ze stavění domečků 
pro trpaslíky z klacíků či mechu v lese buď na 
škole v přírodě, či na rodinném výletu. 

Proč veverka z Doby ledové? Protože na 
scéně se začnou plazit žoužele, které chy-
tají jablko podobným způsobem jako ona oří-
šek. Proč Morlor? Protože v průběhu uvidíte 
tři oživlé ostrovy, které řeší problémy, kdo 
nebo co jim to leze po zádech, stejně jako si 
ve výše zmíněném fi lmu prastará želva Morlor 
musí vyřešit otázku, kdo ji to obtěžuje na 
krunýři. A  proč Avatar? Protože inscenace, 
obdobně jako Cameronův snímek, mluví o eko-
logii jako o  vztazích mezi živými i  neživými 
bytostmi s kapkou napětí, douškem hořkosti, 
gejzírem výtvarných nápadů a sklenicí čers-
tvého medového humoru. 

DAMU: Islands (rež. kolektiv studentů, Erasmus)

foto: Dalia Peterová →

Tomáš Urbánek

RECENZE
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Název zní Klaunské drobky anebo 
Clown`s  Crumbs. Dle anotace je představení 
„založeno na tradici středověkých potulných 
komediantů, kteří putovali z města do města. 
Tito komedianti přinášeli nejen zprávy z jiných 
krajů, ale věnovali se též hraní divadelních kusů, 
kousků, drobků…“ K  tradici kočovných kome-
diantů zde odkazují dvě věci. Zaprvé klasické 
nabílené tváře se zvýrazněnýma očima a ústy. 
Zadruhé neutuchající mišmaš řečí, které v insce-
naci zazní - francouzština, angličtina, němčina, 
čeština a další – a jsou použity vždy se silným 
slovanským přízvukem. Nejzdařileji se tu řeč 
rozehrává ve scénách s  „tlumočníky“. Jeden 
vypráví, další dva překládají do cizích jazyků. 
Občas si něco přidají, občas uberou a  jindy 
mluvčího úplně přehlučí. Tohle pobaví snad kaž-
dého, kdo kdy nějaké tlumočení viděl. 

Ale klauniády je v  inscenaci opravdu jen 
drobátko. Její název je tedy asi rafi novanější, 
než se zdá. Pohybujeme se na pomezí styli-
zace a civilnosti. S výrazným make-upem kon-
trastuje celkem běžné městské oblečení. Jsou 
tu výstupy vyloženě komediální vedle těch cel-
kem realistických. Dívka, která nenávidí svět, se 
potichu svěřuje se svým trápením. Proti tomu 
vtipná etuda à la blbá blondýna na téma žena, 
kabel a mikrofon. 

Spíš než o jednání tu však jde o vyprávění. 
Vyprávění hravé, legrační, rozehrávané, ale pře-
sto stále vyprávění. Na scénu přicházejí postavy 
jako narcistní a agresivní papež, mlčenlivý Ježíš 
nebo žena, která neumí chodit na podpatcích. 
Střídají se tu jako na orloji a každá z nich se 
snaží upoutat diváckou pozornost. Publikum se 
očividně dobře baví, ale já se nemůžu zbavit 
dojmu, že se dívám jen na dobře maskovanou 
stand-up show. 

JAMU: Klaunské drobky (rež. CappoComico – P. Nadaud)

foto: Pavel Kopp →

Barbora Haplová

RECENZE

Drobenka
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Tomáš Svoboda
workshop Slovo jako kulisa

Pamatujete si ještě, co pro vás bylo uměním, 
když jste byl malý? A co považujete za 
umění dnes? Všímal jste si nějakých zlomo-
vých změn ve vašem vnímání umění například 
v určitém období dospívání nebo na škole?
Když jsem byl malý, bylo pro mě uměním co nej-
verističtější zobrazení Hatátitly pádícího po plá-
ních Llana Estacada, případně krvavé řeže ste-
gosaura s  tyranosaurem. Postupným vývo-
jem po ose realismus (ZŠ) – surrealismus 
(Gymnázium) – magický realismus (před stu-
diem na AVU) jsem tam, kde jsem dnes. Tzn. ve 
stavu, kdy jsem ochoten za umění považovat 
cokoli, co je za umění označeno. Za dobré umění 
pak považuji to, které v  sobě kombinuje poe-
zii s  intelektem podepíraných dobovou a soci-
ální naléhavostí společně s neotřelým formál-
ním řešením.

Jak přicházíte na témata jednotlivých 
projektů?
Ač jsou témata různá a různé je i  jejich zpra-
cování – jak obsahové tak i formální –, myslím, 
že mají něco společného. Jednak je to dlouho-
dobý zájem o způsoby aktivace divákovy fanta-
zie, jednak zkoumání média jako jazyka. V obec-
nější rovině mají všechny práce jeden zásadní 
společný jmenovatel, a  tím je osoba autora. 
Protože, přiznejme si to otevřeně, autor nic 
jiného stejně nakonec k dispozici nemá.

Nedávno médii prolétla zpráva o projektu 
švýcarského umělce Milo Moire, který nechal 
městskou hromadnou dopravou cestovat 
nahou modelku, která na sobě místo obleče-
ní měla jen napsaná slova jako „bra“ (podpr-
senka), „shirt“ (tričko) apod. Na první pohled 
to může vypadat jako projekt, který, podobně 
jako některé vaše projekty, vychází z vníma-
telovy fantazie. Přesto jste se na workshopu 
nad tím pozastavil a vyjádřil určitou nelibost. 
Proč?

Ten princip je skutečně stejný – slovo se pou-
žije jako zástup konkrétního předmětu, v tomto 
případě oblečení. Nejsem si ovšem jistý, že se 
zde jedná o dobré umění. Pro mě se jedná spíše 
o prvoplánovou atrakci a ta do umění nepatří. 
Překrývá smysly, které mohou být v  projektu 
skryty, přehluší sdělení. Stejně tak si nemyslím, 
že třeba tolik diskutovaná Entropa je uměním, 
pro mě je jen atrakcí.

Ale uvedl jste, že uměním je pro vás vše, co 
je jako umění prezentováno. Neprotiřečí si 
to trochu s vaším názorem na „projekt nahé 
modelky v MHD“ a Entropu? Jaký je pro vás 
rozdíl mezi uměním a atrakcí?
Nerozporuji, že se jedná o umění, jen si myslím, 
že není dobré. Umění je zpráva o světě, něco, 
co by nám mohlo pomoct v životě něčemu rozu-
mět. Paralelní jazyk, který se používá pro snad-
nější vyjádření čehokoliv a snadnější pochopení 
určitých situací a věcí. V atrakcích toto sdělení 
není. Konkrétně na případu nahé modelky mi 
vadí, že je to sexistické a nepřináší to žádnou 
pointu. Je to taková skrytá kamera. 

Co vás oslovuje v současném výtvarném 
umění? Existuje nějaký umělec, který není 
v ČR příliš známý a na jehož práci byste chtěl 
upozornit? 
Čím je divák zkušenější a má tzv. nakoukáno, 
tím méně věcí jej dovede skutečně zaujmout. 
Z  poslední doby si vzpomenu na instalaci 
Enviroment Pierra Huygha na poslední docu-
menta v Kasselu. Zcela uhranutý jsem strávil 
hodinu pozorováním býlí, bahna a psa s růžovou 
tlapkou. Jistotou je pro mě za deštivých pod-
zimních večerů sledovat videa – záznamy akcí 
– švýcarského umělce Romana Signera. Nejsou 
to však nějaké nové objevy. A snad ani v rámci 
českého kontextu. 

foto: Dalia Peterová →

Michaela Jankulárová

ROZHOVOR

papírky na stěnu. Je jedno jak, prostě jak vám 
to přijde pod ruku. Pojďte pomalu podél stěny 
a čtěte jednotlivé nápisy. Funguje to? Prošli jste 
se právě ulicí? Vezměte jinak barevné papírky 
a napište na ně činnosti, které mohou lidé na 
ulici dělat. Ve třetí osobě. Nalepte je zase kam-
koliv na stěnu. Pojďte se znovu projít. Funguje 
to? A nyní pojďte ven. Vezměte papírky s věcmi 
a náhodně je rozlepte po věcech na ulici – fun-
guje to teď? A to samé udělejte s papírky, na 
kterých máte činnosti. Tak co? Pracuje vaše 
fantazie? Zahýbalo to vaší představivostí? 

Kdy slovo stačí k navození představy a kdy 
je samo o sobě nedostatečné? Můžeme vlevo 
změnit na vpravo jenom tím, že prohodíme 
cedulky? A jak nenásilně vytvořit z jeviště hle-
diště a z hlediště jeviště? Jde to vůbec? 

Sled nekonečných otázek, několik hlav hle-
dajících ideální řešení, neustále odbíhajících 
od abstrakce k realitě a od reality k abstrakci. 
Jeden stůl, jeden tým, přemýšlení nad slovy. 
Přemýšlení nad znaky. Přemýšlení nad diva-
dlem. Otevírání nových prostorů, nových mož-
ností. Workshop in progress. 

WS: Slovo jako kulisa – „díváme se na text“ (T. Svoboda)

REPORTÁŽ

Slovo. Mluvíme o slovu v grafi cké podobě. Prostě 
napsané, promítnuté, jinak designově ztvárněné. 
Snaha o úplné zobecnění scény, snaha co nej-
více se přiblížit čisté abstrakci. Produkční vás za 
to budou milovat, protože je to levné. 
Může být slovo jako takové natolik významo-
tvorné, aby nám postačilo jako kulisa pro diva-
dlo? A přijme vůbec divák to, že místo malebného 
měšťáckého pokojíčku uvidí jen cedulky s nápisy: 
„stůl“, „židle“, „postel“ apod.? A jak to udělat tak, 
aby na hrátky se slovy divák přistoupil? 

Slovo sloužící k  navození nálady, pocitu. 
Důležité je pracovat s divákovou fantazií. Když se 
řekne „židle“, každý si ji představí jinak. Ideálním 
řešením by tedy bylo vidět divákovi do hlavy. 
To ovšem nejde. A tak se musí myslet na tisíce 
alternativ, které mohou nastat v divákově mysli 
a  které bychom chtěli potlačit, a  jednoduše je 
třeba doufat, že to vyjde. Alespoň u většiny.

Jak znázorníme nádraží? Světlo? Zvuk? 
Slova? Budeme čistě popisní nebo budeme pra-
covat s náladou? Existuje nějaká forma, která 
by nebyla kompromisem? A co skleník? Jak udě-
láte skleník?

Vezměte si lepicí papírky a napište na ně 
věci, které běžně potkáváte na ulici. Nalepte 

Michaela Jankulárová

Slovo jako kulisa
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Vyvolávač hlásá hesla typu: „Chcete změnu?“, 
„Vládne vám papír!“, a  vytrhává tak diváky 
z reality. Vede je školou, kolem mrtvých duší - 
herců s maskou na obličeji a maňáskem v ruce - 
až do divadelního sálu. Tato první část je apelem 
na divákovo občanské svědomí. Teprve pak se 
dostáváme do Gogolova Ruska. Téměř všechny 
rekvizity jsou z papíru stejně jako bankovky, za 
které si Čičikov pořizuje lidské duše. V tomto 
světě, kde se dá vše koupit, žádná etika neplatí, 
protože „bezzubé svědomí nekouše, jenom 
žužlá,“ jak říká na konci představení sám Čičikov.

Postavy nejsou lidmi, ale pouhými fi gur-
kami – každý je nahraditelný. Herci se střídají 
mezi sebou, používají masky i maňásky, jednu 
postavu hraje naráz několik lidí. Inscenace 
nabírá groteskní loutkový charakter, což je 
ještě umocněno paravánem, ve kterém se vše 
odehrává. 

Hodnota člověka je fi nančně vyčíslitelná. 
Společenský apel první části mrtvých duší sice 
dobře vypovídá o naší současnosti, ale zároveň 
působí prvoplánově, protože je do inscenace 
dodán uměle. Netvoří tak s druhou částí kom-
paktní celek. Tento nedostatek je však bohatě 
vyvážen jasnou groteskní formou následné 
inscenace, jejím rychlým tempem a  výraz-
nými hereckými výkony. Po hlasitém aplausu 
se ještě dlouhou dobu ozývaly po chodbách 
DAMU kousky ruských lidových písní, které byly 
v inscenaci použity.  

P.S.: Jo a ten týpek, co k tomu hrál na harmoniku, 
byl režisér Matija Solce. 

DAMU: Mrtvé duše (rež. Matija Solce, absolventi 
4. ročníku KALD DAMU)

Tomáš Loužný

RECENZE

Bezzubé svědomí nekouše
REFLEXE

Žijeme povrchní a fádní životy, kdy hlavní náš 
smysl je ve snaze někam či někomu patřit. Jenže 
každý jsme tu sám, se svými potřebami a banál-
ními tužbami. Jenom ti, kteří jsou ochotni něco 
obětovat pro druhé, přežijí. Trest pro ty ostatní 
se objevuje s matematickou přesností a nevinnou 
tváří. Nechápeš proč? Nechápeš za co? „ Smysl 
není třeba hledat. Stačí pochopit, že žádnej není.“

Možná, že je nebezpečné přemýšlet, možná 
to není to, co se od nás chce. Se stejným pro-
blémem se musí vyrovnat postava Grace. Na 
první pohled to od ní nikdo nečeká. Jednoduše 
seď a poslouchej! Ale co když chceme začít nad 
věcmi kolem uvažovat? Uvažuj ale vlastní hla-
vou. Nepřebírej to, co říkají ostatní, jinak násle-
duje trest.

Jesus je postava plná sebevědomí a „životní 
moudrosti“ manažera. Trest však přichází i proto, 
že své vlastnosti či morální hodnoty pozbudeš. 
Chceš se vyspat s přítelkyní svého parťáka, ztrá-
cíš hlavu, protože tvoje peníze z minuty na minutu 
mizí? Trest! A pokud jsi „přizdisráč“, který se jen 
snaží zalíbit, prožiješ to největší peklo, stejně jako 
postava Toniho. Budeš trpět pomalu a dlouho za 
všechnu svoji snahu zalíbit se, protože to je ten 
největší prohřešek – být jako pochybná Virgin 
Bloody Mary bez pepře.

Tím trestem pro tebe jsou ti, kteří se nebojí 
být sví, stejně jako postavy Kid Cool a Kid Cat. 
Jsou jiné, mají sebe navzájem, ale i sebe sama. 

Guy Helminger ve hře Nikdy nevíš, čím tě 
život nakonec překvapí popisuje vyprázdněnost 
doby, která sebe sama léčí sice násilím, ale tako-
vým, za kterým je jasný životní postoj. Zároveň 
pro všechny, kteří se teprve hledají a mají strach 
ze svého trestu, přichází se smířlivou myšlenkou: 
„Nemusíš mít strach ze smrti (…) každej ji zatím 
zvládnul.“

DAMU: Nikdy nevíš, čím tě život nakonec překvapí 
(rež. K. Pavelka)

Tereza Joslová

Virgin Mary

S Dádou Košťákem, tanečním reprezentantem 
Obratle, o Tanečním maratonu

Věřil jsi vůbec v takový úspěch na reprezentační 
úrovni?
Tak určitě… 

Na jednu stranu to byla úplná pohádka, na dru-
hou ale strašné nervy. Čekal jsi takové drama?
Tak určitě… 

A co se vlastně stalo na tom parketu? Proč mys-
líš, že jste byli vyřazeni?
Protože jsem si přeležel vlasy, a hlava mi potom 
zanášela doleva.

Se spoustou tanečníků se znáš osobně. Byli 
svou prohrou hodně frustrovaní?
Tak vzhledem k tomu, že to bylo všechno pře-
dem dohodnutý, byli v pohodě. Ten, kdo se 
svlíkne, vyhrává, že jo.

Budeš se příští rok účastnit znova? Neodradil tě 
neúspěch?
Přes prázdniny budu mít intenzivní taneční kurz, 
takže se chystám příští rok ukázat svaly.

Co bys poradil začínajícím tanečníkům?
Navázat vřelé vztahy s porotou.

Klára Nechanická

Mini rozhovor
foto: Třešeň ze Sadu →
 Pavel Kopp ↓
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You need a fashion shower

V dnešní módní rubrice, kterou jsem, jak tuším, 
právě založil, bych chtěl poukázat na trend, 
který se na letošním Zlomvazu výrazně proje-
vil. Když se v sále setmí, ocitne se divák místo 
v  A.P.Č.ově salonu nebo na Shakeově hradě 
obvykle v krajině mysli některé z labilních postav. 
Autoři inscenace Bad.Kids.doc zvolili tento model 
hned ve třech různých variacích. Představení 
Erik se ztratil bylo výpravou do rozpolcené duše 
potencionálního sebevraha, Pokojem aneb Tři ve 
čtverci zas do mysli dojemného mešuge zabijá-
ka, Pokusy o její život  pohledem do kolektivní-
ho polovědomí studentek AU BB a ambiciózní 
Zpráva o svatém kárání byla sondou do spleti-
tě strukturovaných intelektuálních konstrukcí 
režisérčiny psýché. 
Dělat divadlo je zkrátka jako koupit si triko v HM 
– máte z něj radost, ale za chvíli ho má každý. 
Už teď by mě zajímalo, co se ujme příští rok.

Adam Svozil

Glosa

Máte chuť na dortíček? Věneček? Kremrolku? 
Máte? Jen si dejte, ale zároveň si dejte i pozor 
na Intrastasi! Na ty, kteří vás sledují a dohlí-
žejí na to, abyste žili zdravě a byli z vás spo-
řádaní občané. Ve zdravém těle, zdravý duch! 
I  když.... Ideál krásy a  úspěchu, jak nám ho 
dnes a denně předkládají média, je jen těžko 
dosažitelný. Život je boj a  tělo bitevní pole. 
A každá válka má své oběti. 

A (Josefína Voverková) má za muže B (Adam 
Ernest). Ale má taky C (Annette Nesvadbová). 
Nebo C má A? Existuje C vůbec? Nebo je 
snad jen halucinací v podobě fi tness trenérky, 
poťouchlým výplodem nemocné mysli honí-
cím se ve fi tness leginách za lepším a bezpeč-
nějším fi tness životem? Životní závod A  ale 
nemá vítěze. Jen poražené, a tím je ona sama. 
Postupně přichází nejen o  zdravý rozum, ale 
i o práci, o svého muže i o dítě. Pomalu, ale jistě 
zabředává do paranoidních představ o  svých 
pronásledovatelích, až se v nich zcela utopí. 

Možná ale její obavy nejsou tak úplně od 
věci. Na internetu je dnes možné najít téměř 
vše. Jakoby soukromí bylo passé a  veřejné 
sdílení i  těch nejintimnějších detailů bylo jedi-
ným prostředkem, jak se někteří jedinci můžou 
cítit skutečně živí a realizovat se. Vždyť i sám 
Christian Lollike, autor textu Obyčejný život, 
který v  podobě scénického čtení zrežírovaly 
Zuzana Burianová a Sylvie Rubenová, má obsáh-
lou osobní internetovou stránku a  226 000 
výsledků v Google vyhledávači. 

DAMU: Obyčejný život (rež. Zuzana Burianová, Sylvie 
Rubenová)

Petra Lásková

REFLEXE

Jana Macíčková

Co všechno je člověk schopen udělat pro zvýhod-
něnou pozici ve společnosti? Jakou míru manipu-
lace jsme ještě ochotni snést? Kdo je pan 
Leviathan a proč má nad lidmi takovou moc? 

Politická groteska Romana Sikory Snídaně 
s Leviathanem byla prezentována na scénickém 
čtení pořádaném agenturou Dilia. Původně roz-
hlasovou hru nenásilně převedli na jeviště tvůrčí 
dvojice I. K. Kubák a M. Nováková. 

Obludný Leviathan, chrčící tvor se dvěma 
hlavami, dlouhým šupinatým ocasem a  bez 
rukou je metaforou politicko-ekonomického 
konglomerátu, který vládne naším světem. Je 
stejně obestřen mýty jako bájná mořská stvůra. 
Na snídani s ním jsou pozváni zástupci různých 
společenských vrstev i národností. Jak je nám 
ale objasněno již na začátku, jídlo se tu podá-
vat nebude. Místo toho jsme svědky postupné 
degradace člověka na úroveň snadno manipulo-
vatelné loutky, jejíž vodič je neznámý. Pod přísli-
bem šťastnější budoucnosti plní postavy poni-
žující úkoly, které nebyly nikým zadány. Jejich 
účelem je pobavit netvora. Nejradikálnější 
je politička, která, když cituje Wildovu Lady 
Fuckingham, působí nejprve nevinně, vzápětí 
se však ukáže, že se v zájmu své kariéry nebojí 
jít přes mrtvoly. Proti Leviathanovi se vymezuje 
profesor historie, jehož zbývající špetka morálky 
baví příšeru nejvíce. 

Postavy jsou typizované, pohybují se 
v rámci konkrétního situačního vzorce a divák 
nemá šanci se s nimi ztotožnit. Zcizení podpo-
ruje i tušená podoba pana Leviathana. Na jevišti 
není, přesto však k  nám ze zákulisí prosvítá 
několik párů lidských nohou. Ty patří režisérovi 
Kubákovi a skladateli Hovorkovi, kteří během hry 
vyluzují pekelné chroptění. 

Hra vypovídá o  naší společnosti jedno-
značně, grotesknost nastíněné situace v nás 
vyvolává smích, je však důležité si uvědomit, že 
se smějeme jen a jen sami sobě. 

DAMU: Snídaně s Leviathanem (rež. I. Kristián Kubák, 
M. Nováková)

RECENZE

Když muž s obludou snídáVe zdravém těle zdravý duch?

foto: Dalia Peterová ↑
 Dalia Peterová →
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Divadelní agentura Dilia představila v  rámci 
svého projektu 3D třetí rozměr dramatu ve 
spolupráci se Zlomvazem tři dramatické texty. 
Režie scénických skic se ujali studenti, kteří 
byli poté přítomni na diskuzi pořádané samot-
nou agenturou. Mimo ně a  diskutujících zde 
byl také autor jedné ze čtených her Snídaně 
u Leviathana Roman Sikora a překladatelka hry 
Nikdy nevíš, čím tě život nakonec překvapí, kte-
rou napsal lucemburský autor Guy Helminger, 
Jana Podlipná.

Otázka, která rozproudila debatu zněla: „Je 
lepší při scénických čteních text nechat beze 
změny, nebo je vhodné škrtat?“ Postoj autora 
i  překladatelky byl poměrně jasný. Při scénic-
kých čteních by se škrtat nemělo. Studenti 
a  inscenátoři však zastávali různé názory, což 
ostatně předvedli i  v  samotných provedeních 
her. První text (Nikdy nevíš, ...) ztratil podle pře-
kladatelky ráznými škrty motivaci postav a roz-
měr jedné postavy jako padlého spasitele. 
Druhý text, Obyčejný život dánského autora 
Christiana Lollikeho, byl naopak ponechán beze 
změn. To mělo však za následek větší rozvláč-
nost, na čemž se diskutující shodli. Snídaně 
s Leviathanem prošla také krácením, ale ne tak 
významným. V tomto případě se autor nejvíce 
ohradil nad abstraktním ztvárněním své příšery 
– Leviathana. Ta by podle něj měla být na jevišti 
fyzicky přítomna. Tím přilil do rozohněné debaty 
benzín, protože v místnosti nebyl snad jediný člo-
věk zastávající stejný názor (nebo neměl odvahu 
autora podpořit). Jak je vidět, představa autora 
se ne vždy shoduje s představou inscenátorů. 

Letos již třetí spolupráce Dilie se Zlomvazem 
snad bude do budoucna pokračovat. Prezentace 
textů a jejich následná refl exe v diskuzích může 
pomoci při výběru moderních her a  inspirovat 
k jejich provedení. 

Tomáš Loužný

REPORTÁŽ

3Diskuze
Zuzana N. Burianová

V životě se děje mnoho nepředvídatelných věcí 
a bohužel ne všechny jsou pozitivní. Není možné 
se na ně připravit, vytvořit si plán a podle něj 
jednat. Studenti VŠMU i přes tragickou událost, 
která je v posledních dnech potkala, přijeli na 
Zlomvaz, aby zde odehráli inscenaci Dvaja na 
jedného, jejíž režisér, Mgr. art. Peter Mankovecký 
zemřel. Rozhodla jsem se však, že v tomto pří-
padě nebudu psát o  představení recenzi, jak 
jsem původně zamýšlela. Jsou momenty, kdy 
se člověk nemůže řídit pravidly. Omlouvám se 
tedy všem hercům a tvůrcům dané inscenace, 
že jim svým textem neposkytnu zpětnou vazbu, 
že se zkrátka k inscenaci nebudu nijak vyjadřo-
vat. Některé momenty jsou natolik silné, že neo-
vlivní pouze osoby, kterých se událost týká, ale 
i všechny okolo. 

Jak tedy reagovat v okamžiku, kdy nemů-
žete hodnotit pouze dílo samotné, kdy je váš 
estetický zážitek potlačen krutou realitou? 
Ano, studenti dokázali odehrát to, co odehrát 
měli. A tudíž by z druhé strany také měli dostat 
refl exi. Ale někdy je možná lepší se zpětným 
hodnocení počkat. Jediné, co mohu, je podě-
kovat studentům, že zvládli i  za daných okol-
ností představení odehrát, a vyjádřit jim svou 
soustrast. 

VŠMU: Dvaja na jedného (rež. Mgr. art. P. Mankovecký)

REFLEXE

Dvaja na jedného
Jak bojovat s nevyspáním? 
Poslední den Zlomvazu aktuální otázka i pro 
starého festivalového matadora. Tento sloupek 
je pokusem o prezentaci návodu, jak si poradit 
s nevyhnutelnými vedlejšími účinky festivalové-
ho veselí: bolestí hlavy, lehkým zrněním či rozos-
třeností zorného pole a ztrátou rovnováhy. Jeho 
cílem není poradit, jak nakládat s halucinacemi. 
Zaprvé, autorka to sama neví. Zadruhé, na konci 

Glosa Zlomvazu se klidně může stát, že to, co považu-
jete za halucinace, je realitou. V každém přípa-
dě se vám odvažuji navrhnout nijak s nečeka-
nými představami nebojovat, ale prostě si je 
užít. Pokud vás trápí pouze nedostatek spánku, 
rozhodně doporučuji jít na představení, pokud 
možno do většího sálu, a během něho se trochu 
prochrupnout. A vezměte si s sebou kamará-
da. Poslouží vám jako polštář a zabrání, abyste 
případně ve spánku přepadli na diváky v řadě 
pod vámi a někoho nechtíc vzbudili.

Tereza Melicharová

foto: Dalia Peterová ←
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věty: „Všichni můžeme tančit,“ originální a nakolik 
naivní. Workshop s Banderasem není tím typem 
inscenace, který působí na divákovo ratio. Na 
druhou stranu mu poskytuje možnost všechny 
výše popsané informace vstřebat skrze těles-
nou zkušenost. V průběhu představení totiž neu-
stále dochází k proměnám energie, která z herců 
doslova sálá, a působí tak silně, že se zdá, jako 
by fungovala právě jako ona pohřešovaná spojující 
linka. Za výpověď inscenace by se dalo považovat, 
že divák by případně mohl být herci také partne-
rem „tanečním“. Tedy by mohl reagovat čistě na 
energii vyzařovanou z jeviště. V takovém případě 
by divadlo bylo zážitkem čistě fyzickým. Kdyby 
se ukázalo, že právě toto sdělení bylo záměrem 
autorů Workshopu s  Banderasem, potom bych 
jejich inscenaci za naivní neoznačila.

JAMU: Workshop s Banderasem (rež. doc. PhDr. O. Smilková)

Workshop s Banderasem je inscenací 2. ročníku 
Ateliéru činoherního herectví JAMU pod vedením 
Oxany Smilkové. Inscenátorům rozhodně nešlo 
o nějaké výrazné režijní vyložení knihy Roberta 
Fulghuma, k níž se jako k inspiračnímu zdroji hlásí 
v programu. Z ní herci převzali postavy, jejichž 
životní situace je inspirovala k hereckému dotvo-
ření. O  výsledku se rozhodně nedá říct, že by 
divákovi vycházel vstříc prostřednictvím nějaké 
čitelné dějové linky, přestože v průběhu předsta-
vení se často zdá, že tomu tak bude. Divák, který 
si toto uvědomuje, má právo cítit se zklamaný 
polovičatostí, se kterou je daná inscenační forma 
naplňována. Podle mého soudu však divák zoufat 
nemusel. V představení se totiž mísí inscenační 
formy dvě. Ta druhá, forma bližší spíše pohybo-
vému divadlu, byla naplněna dostatečně. V před-
stavení jako by všechno fungovalo pouze jako 
záminka k tomu, aby se herci mohli vyjádřit svo-
bodným pohybem. Příběh nepříběh, všechno zde 
směřuje k tanci.

Banderas, o  kterém se postavy čas od 
času zmíní, je hvězda. K ní do Hollywoodu, smě-
řuje každý, kdo dovede tančit. Ti těžkopádní, 
které zde zastupuje rázná produkční, jim zaři-
zují letenku a  cítí se osamělí. Dokázat tan-
čit však v této inscenaci není nějakou zárukou 
štěstí. Profesionální tanečnice tančí z pocitu bez-
moci. Tanečník, který vede workshop a pokouší 
se dobývat nové oblasti tvorby, předvádí srdce-
rvoucí kreaci na téma Příběh dědečka George. 
To je komické, neboť jeho expresivita je pouze 
vnějšková. Protipólem nepohyblivé manažerky je 
tanečník - odlišný živočišný druh, který dokonce 
i se svojí dívkou „nechodí, ale tančí“. Když někdo 
v  závěru inscenace zvolá, že přišel Banderas, 
tančí všichni bez ohledu na to, jak jsou jejich 
postavy talentově disponované. Na parket jsou 
přizváni dokonce i  diváci. Oním vytouženým 
Banderasem je svoboda vyjádřit se.

Samozřejmě je otázkou, do jaké míry je výpo-
věď této inscenace, která by se dala shrnout do 

Barbora Etlíková

RECENZE

Tančit! Tančit! Tančit!

Hlášky:

„Spal jsem dvě hodiny, dneska to nebude lepší a to mě mrdá.“

„Vypadáš dobře. Ach jo, proč nejsem lesba.“

„Ty sis dala rtěnku a jdeš na střechu, ty rajdo.“

„To je v háji, já jsem ještě nic nenapsala a už mám 1100 znaků.“

„Tyjo, dobrá recenze!“
„Ježiš dík... Kdyby mi nesrmděly nohy, tak si je hodim na stůl.“

„To mě teda pěkně sere. Jak můžeme psát recenzi na představení, když vůbec nevíte, co práce dalo to 
nazkoušet, když jste u toho nebyli.“
„To je jako kdybych doktor léčil nemoci, který sám má.“

„Zlovaz jeden!“

Absurdní choutek

Profesor H
iggins nahlásil příspěvek Lízy D

oolittleové.

Král Lear odebral Kordelii ze svých rodinných vztahů.

Don Juan označil několik set svých přátel jako „Ve vztahu“

Rusalka přidala novou fotku. Uživatel Vodník okomentoval fotku: „Je bledá.“

Ztráty a nálezy 

Včera večer se mi během psaní recenze ztrati-
la někde ve třetím patře, kolem učebny R 309, 
nit. Kdo by jí nalezl, prosím kontaktujte někoho 
z redakce Obratle. 

Děkuji.

--- 

Bohužel stornuji svůj předchozí příspěvek. Konec 
nitě byl totiž již nalezen. S  politováním musím 
oznámit, že na ní na střeše Disku visí pointa mé 
recenze. 

Když se festivalová párty přiblíží ke konci, závisí 
všechno jen na světlech. Hudba sice ještě stále 
hraje, ale světla v sále už se rozsvěcí. Ani hlasi-
té protesty pařmenů nezmění nic na nepříjem-
né pravdě, že pro dnešek se dotančilo. Dobrá, 
nevadí. Veselí lze přece přesunout do Diskafé a 
ještě chvíli v něm pokračovat tady. Ale i v kavár-
ně se dříve či později všechna světla rozsvítí 
na znamení, že je čas jít spát. Ukrýt se do své 
vlastní tmy pod zavřenými víčky. A popřát dobré 
nedělní ráno všem těm, kteří za dne bdí. 
P.S. Stejně za to může déšť – kdyby byla párty 
na střeše, mohla by být nekonečná. Tady se dá 
totiž tancovat i za světla!! 

 
Karolína Macáková

Glosa Mr.Obratel na dně.
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Exitorial Redakce 2013
Odcházení

A: Už bych měl jít.
B: Hm.
A: No… už je pozdě.
B: Jasný.
A: Ale fakt… někdy jít musim.
B: Chápu.
A: Ale nechce se mi, že jo.
B: Tak nechoď.
A: Tak ale za chvíli.
B: Oukej.
A: Už fakt musim.
B: Tak čau.
A: Ne vážně, nezlob se.
B: V pohodě.
A: No tak teda ještě chvíli…

Přátelé, nepřemlouvejte nás. 
My už fakt musíme.

Za celou redakci David Košťák
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