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Potrefená husa 
se ozvala

Editorial

Jednomu se ani nechce věřit, že právě 
píše editorial k časopisu. Je to hodně 
zvláštní pocit uvědomovat si, že právě 
tahle slova jsou to první, na co pohlédnete 
vy, návštěvníci letošního Zlomvazu, až 
otevřete toto mé premiérové číslo. Je to 
představa vskutku neskutečná. Popravdě, 
přestože Zlomvaz začíná už za nějakých 
pět dnů, stále nevěřím tomu, že to, co se 
tady právě snažím co nejvíc učeně sdělit 
světu a návštěvníkům festivalu, dostane 
někdy tištěnou podobu. Možnost selhání je 
příliš vysoká. Absence náhody je vylou-
čená. A všichni se budou nejspíš hodně 
divit, když všechno dopadne dobře. Nebo 
to nemusí být ani dobře, stačí podle plánu. 
Člověk je tvor nezodpovědný. Proto jsme 
se všichni po čas Zlomvazu převtělili ve 
své oblíbené opeřence, na jejichž bystrý 
úsudek a svěží pohled se můžete spoleh-
nout. Každý festivalový den budeme snášet 
do svého hnízda čerstvé zprávy o jeho prů-
běhu. Budeme prvními vlaštovkami, které 
vám zvěstují informace o probíhajících, 
nastávajících i uplynuvších událostech. Po-
staráme se o to, abychom vám ze Zlomvazu 
udělali jaro.

V prvním čísle vám představíme naše 
hejno, zaštěbetáme si o koncepci festivalu 
i o prvních dvou DISKových inscenacích, 
ukážeme vám, jak se neztratit mezi všemi 
těmi pražskými krmítky a budkami, sed-
neme si k prvním dvěma vránám, které se 
nám ve středu předvedou. A labutí píseň 
nám zapěje loňská šéfredaktorka Hanka.
Za celé hejno vám přeji, abyste si Zlomvaz 
vychutnali plnými doušky. Jsme tu pro vás. 
Protože jeden Obratel Zlomvaz (ne)dělá!

vaše šéfredaktorka
Zdenka Horčicová
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ZLOMVAZ je tradiční divadelní festival umělec-
kých vysokých škol, sloužící ke vzájemné prezen-
taci aktuální tvorby jednotlivých škol, které se 
festivalu účastní.

Festival pořádá divadelní fakulta Akademie múzic-
kých umění v Praze (DAMU), v jejíž prostorách se 
ZLOMVAZ pravidelně odehrává. Organizaci mají 
každoročně na starost studenti 2. ročníku katedry 
produkce ve spolupráci se studenty dalších oborů, 
vyučovaných na divadelní fakultě.

Letošní 21. ročník festivalu navštíví:
Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) 
Brno – Česká republika
Vysoká škola múzických umení (VŠMU)
Bratislava – Slovenská republika
Akadémia umení (AKU) 
Banská Bystrica – Slovenská republika
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 
im. L. Solskiego (PWST)
Wrocław – Polská republika
HKU Theatre, University of the Arts (HKU) 
Utrecht – Nizozemsko
The Royal Central School 
of Speech and Drama (CSSD)
Londýn – Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska

Jedna DAMU jaro nedělá, motto 21. ročníku, vyja-
dřuje snahu o zdůraznění původní myšlenky festi-
valu ZLOMVAZ, který v době svého vzniku sloužil 
především jako prostor pro setkávání studentů 
uměleckých oborů a možnost zhlédnutí aktuální 
studentské divadelní tvorby.

Stejně jako v posledních dvou letech je festival 
nesoutěžní a kromě hlavní přehlídky nabídne 
i workshopy různého zaměření a bohatý  
off program.

www.zlomvaz.cz

O festivalu Infocentrum
Krmítka a infobudky

Kde? 
Foyer divadla DISK

Kdy?
Každý den od 10:00 
do začátku posledního představení 

Proč?
Prodej zlompassů, rezervace 
a prodej vstupenek na jednotlivá 
představení, výdej festivalového 
deníku Obratel a samozřejmě 
rady nad zlato

Také si zde můžete zakoupit 
ZLOMVAZové předměty pro sebe 
či osobu blízkou:
 
trička (pánská, dámská) 160 Kč
kšandy zlomvaz 100 Kč
plátěné tašky zlomvaz 80 Kč
náušnice zlomvaz 80 Kč
placky zlomvaz 20 Kč
zapalovače zlomvaz 20 Kč

Navigace
Celým ZLOMVAZem vás provedou 
barevné linky s logem festivalu, 
které pro usnadnění orientace 
vedou k jednotlivým učebnám. 
Modrá linka zahrnuje divadlo 
DISK, taneční sály a Studio 
Řetízek, červená linka vede 
k učebnám v traktu KARLOVA, 
zelená ke STŘEDNÍMU traktu 
a poslední – oranžová – k učebnám 
v traktu ŘETĚZOVÁ a především 
k Chilloutu, umístěnému tamtéž.

V případě nejasností žádejte 
na Infocentru rady nad zlato.

ceny vstupenek
Zlomvaz 2014

plné vstupné studenti studenti 
zúčastněných škol 
(DAMU, JAMU, 
VŠMU, AKU, PWST, 
HKU, CENTRAL)

představení 
v divadle DISK

100 Kč 50 Kč 20 Kč

představení 
v učebnách 
a ateliérech DAMU

60 Kč 40 Kč 20 Kč

workshopy cena workshopů je uvedena zvlášť u každého workshopu 
v programové nabídce

off program na veškeré akce v rámci off programu je vstup zdarma

Vstupenky je možné zarezervovat na www.divadlodisk.cz, nebo na Infocentru.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 60 minut před začátkem 
představení! Otevírací doba Infocentra je každý den festivalu od 10:00 do začátku 
posledního představení.

ceny Zlompassů
2014

plné vstupné studenti studenti 
zúčastněných škol 
(DAMU, JAMU, 
VŠMU, AKU, PWST, 
HKU, CENTRAL)

Zlompass MINI
(3 představení)

120 Kč 80 Kč X

Zlompass BIG
(6 představení)

200 Kč 150 Kč X

ZLOMPASS BIG umožňuje držiteli získat ZDARMA 1 vstupenku na 6 představení dle 
vlastního výběru. ZLOMPASS MINI umožňuje držiteli získat ZDARMA 1 vstupenku 
na 3 představení dle vlastního výběru. 

Zlompassy samotné NEJSOU vstupenkou na představení a nevztahují se na představení 
uváděná v divadle DISK!!! (mimo Zlompass RED a Zlompass HOST) 

Své místo v sále si můžete rezervovat na www.divadlodisk.cz, nebo na Infocentru.
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout a zlompass předložit nejpozději 60 minut 
před začátkem představení na Infocentru! Otevírací doba Infocentra je každý den 
festivalu od 10:00 do začátku posledního představení.

Krmítka a infobudky

Ceny vstupného
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Program

R102CHILL OUT 10:00—22:00
R106Výstava návrhů z grafické soutěže 

o vizuál ZLOMVAZU 2014
10:00—22:00

střecha divadla DISKZahajovací brunch a úvodní slovo děkanky 
DAMU Doubravky Svobodové 

10:00—13:00

K222Boris Bakal 11:00—17:00
divadlo DISKPWST — Braňo Mazúch a kolektiv: Pessoa 13:00—14:30

K107
DAMU — Veronika Riedlbauchová a kolektiv: 
Hlava hlava hlava 

15:00—16:00

K332DAMU — Tracy Letts: Zabiják Joe 16:00—17:30

Řetízek
DAMU — Matija Solce a kolektiv: 
Life of Marry 16:30—17:30

K107DAMU — Veronika Riedlbauchová a kolektiv: 
Hlava hlava hlava 

18:00—19:00

divadlo DISKDAMU — Jan Mikulášek a kolektiv: 
Hodní chlapci 

19:00—20:30

ŘetízekDAMU — Matija Solce a kolektiv: 
Life of Marry 

19:00—20:00

K332DAMU — Tracy Letts: Zabiják Joe 20:00—21:30
divadlo DISKSirotčinec 22:30—23:30
střecha divadla DISKSnaha 23:30—00:00
střecha divadla DISKKaPr DJ's 00:00—01:00

středa 7⁄5

off program
workshopy

Zm
ěna program

u vyhrazena.

hlavní přehlídka

Café-pub Athmosphere nabízí pro účastníky Zlomvazu zvýhodněné menu!
Polévka + hlavní jídlo za 99 Kč
Otevřeno: 11:30-01:00

Dále se můžete nasytit v DISK Café, v Literární kavárně v Řetězové a okolních bistrech.
Na střeše divadla DISK budou každý den společné raňajky.
Něco k sezobnutí bude též k dispozici v Chilloutu.

Krmítka a infobudky

Krmítka

Jaké motto by měl mít festival divadel-
ních škol? Musí poukazovat na touhu po 
vzájemné spolupráci a setkání. Zároveň 
informovat návštěvníka, že teprve syntézou 
všech škol a představení festival vzniká. 
A samozřejmě musí být vtipné a nápadité. 

Původní záměr festivalu Zlomvaz, byl 
vytvořit platformu pro setkávání stu-
dentských škol. V roce 1996, kdy festival 
získal svůj nynější název, „Zlomvaz“ na 
základě hereckého přání štěstí zlom vaz!, 
získal i soutěžní charakter, tím pádem se 
od původní myšlenky poněkud odchýlil.  
Diváci svým hlasováním volili nejoblíbe-
nější inscenaci, později byly udíleny „Cena 
děkanky DAMU“ a „Cena časopisu Reflex“. 
Udílených cen neustále přibývalo a fes-
tival se čím dál více vzdaloval od svého 
původního záměru. Až se „skorojubilejním“ 
19. ročníkem se upustilo od soutěžního 
charakteru festivalu. A ročník 2014 nava-
zuje na tuto obnovenou tradici mottem 
„Jedna DAMU jaro nedělá“. Motto vzniklo 
z lidového přísloví „Jedna vlaštovka jaro 
nedělá“. Stejně jako vlaštovka, ani jedna 

divadelní škola nedělá Zlomvaz. Přestože 
po organizační stránce DAMU Zlomvaz 
plně zajišťuje, nemohl by proběhnout bez 
účasti ostatních divadelních škol, ostatních 
vlaštovek. Kvůli spojení letošního ročníku 
s vlaštovkami, byť je pouze implicitní, bylo 
zvoleno i ptačí ladění Obratle. Rubriky ne-
sou ptačí názvy, fotografie redaktorů jsou 
plné vlaštovek, a když se náhodou budete 
nudit, což se těžko stane, můžete vytrh-
nout z časopisu list a složit si svou vlastní 
vlaštovku. 

Myšlenka jakési studentsko-divadelní 
sounáležitosti je podle všeho stále živá 
a stojí za to ji sytit a rozvíjet. Divák nemá 
obyčejně možnost vidět na jednom místě 
v průběhu několika dní divadelní tvorbu 
z několika zemí Evropy. A to navíc takovou, 
která lze opravdu nazvat mladou. Nezbývá 
tedy než doufat, že letošní ročník poskytne 
skutečně to nejlepší, co jsou divadelní ško-
ly schopny nabídnout a naplní cíl Zlomvazu 

Jedna DAMU jaro nedělá

beze zbytku.

Jakub Štrom

Motto
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ZDENKA HORČICOVÁ 
šéfredaktorka

druh opeřence: plameňák růžový
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 1. ročník MgA.
typický způsob hřadování: ignorování závažných problémů, 
umělé vytváření malicherných problémů, relativizace 
čehokoli, různé bezúčelné poletování
objekt tokání: absurdní tvrzení, kočky, psi a jiní obratlovci, 
on, nákupy a různé sporty písečné, zimní a vodní
přirozený nepřítel: rozhodování

TEREZA KOSÁKOVÁ 
zástupkyně šéfredaktorky

druh opeřence: Turdus merula alias Kos černý
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 1. ročník BcA.
typický způsob hřadování: dejvické kavárny, divadla, 
domácí odpočinek 
objekt tokání: observace čehokoliv uměleckého, 
hudba napříč žánry, dobré jídlo, přátelé
přirozený nepřítel: gramatika a brzké vstávání

PETRA NÁHLÍKOVÁ 
produkční zajištění

druh opeřence: jonathan livingston racek
hnízdiště: DAMU, produkce, 2. ročník BcA.
typický způsob hřadování: miluji létání (v oblacích, 
po horách a po mořích) pro samotný pocit létání
objekt tokání: Malý princ
přirozený nepřítel: čas, rozbouřené moře, nesvoboda

ELIŠKA CHMELÍKOVÁ 
vedoucí rubriky sloupků a glos

druh opeřence: Blue Jay
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 2. ročník BcA.
typický způsob hřadování: cestování na blind, snowboarding, 
divadlo a malířská paleta v ruce
objekt tokání: Hamlet a Othello alias Hamík a Otík
přirozený nepřítel: čas

Naše hejno

TEREZA JOSLOVÁ 
vedoucí rubriky recenzí

druh opeřence: zebřička pestrá 
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 1. ročník MgA.
typický způsob hřadování: jezení ptačího zobu
objekt tokání: pravidelný přísun ptačího zobu
přirozený nepřítel: instalatér

KAROLÍNA KRAJČOVÁ 
redaktorka

druh opeřence: černý čáp
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 1. ročník BcA.
typický způsob hřadování: to zelené tam venku je příroda
objekt tokání: krása poezie mužských ramen, všechno, 
pro co se dá (pře)žít
přirozený nepřítel: hloupý člověk

KATEŘINA KYKALOVÁ 
vedoucí rubriky reflexí

druh opeřence: kachna domácí
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 2. ročník BcA.
typický způsob hřadování: v hejnu dalších kačen
objekt tokání: můj kačer
přirozený nepřítel: mravenci!!!

PETRA LÁSKOVÁ 
redaktorka

druh opeřence: Origami crane
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 2. ročník MgA.
typický způsob hřadování: Ráda se složím v kavárně 
či někde na zahrádce.
objekt tokání: Papírové výtisky všech možných 
i nemožných dramat, z těch se skládá jedna radost.
přirozený nepřítel: Nůžky a sirky, ostatně dětem 
do rukou nepatří.

Naše hejno
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HANA LEHEČKOVÁ 
glosátorka

druh opeřence: bahňák
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 2. ročník MgA.
typický způsob hřadování: na rybníčku při měsíčku
objekt tokání: hlavně, aby byl hodný
přirozený nepřítel: globalizace

TOMÁŠ LOUŽNÝ 
redaktor

druh opeřence: čimago horský
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 2. ročník BcA.
typický způsob hřadování: četba i dramatických děl, překonávání 
ospalosti divadlem, pokusy o sportování, létání
objekt tokání: Thomas Bernhard, profesor Woland a tygři v tísni
přirozený nepřítel: prokrastinace a její racionalizace

PETR PAVLÍČEK 
externí redaktor

druh opeřence: kolibřík černobradý
hnízdiště: FF UK, divadelní věda, 1. ročník Bc.
typický způsob hřadování: v hnízdě při četbě 
Pelikána obrovského
objekt tokání: žebírko
přirozený nepřítel: Superman

ANNA SMRČKOVÁ 
vedoucí rubriky rozhovorů

druh opeřence: ara araganda
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 2. ročník BcA.
typický způsob hřadování: stepování, hlídání neteřinky, 
hraní Dixitu a tak…
objekt tokání: knížky Carlose Ruize Zafóna, filmy Tima Burtona 
a Milka (né ta z čokolády J) 
přirozený nepřítel: neochotné a zamračené divadelní pokladní

Naše hejno

JAKUB ŠTROM
recenzent

druh opeřence: nandu pampový
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 1. ročník BcA.
typický způsob hřadování: karate, mariáš u piva, počítač
objekt tokání: Divadlo v Dlouhé, Jizerské hory
přirozený nepřítel: úklid

VOJTĚCH VÁVRA 
externí redaktor

druh opeřence: bělořit šedý 
hnízdiště: FF UK, divadelní věda, 1. ročník Bc.
typický způsob hřadování: konzumace špatného vína v dobrých 
kavárnách, konzumace dobré hudby kde to jde, konzumace 
a likvidace sebe sama vždy a všude
objekt tokání: Arvo Pärt, Olga Tokarczuk, Tilda Swinton, 
kyselé cornichons a Cpin
přirozený nepřítel: můj odraz v lesklých površích, povinnosti 
všeho druhu a strašidlo komunismu

ADÉLA VONDRÁKOVÁ 
redaktorka

druh opeřence: Angry bird. Ten růžovej.
hnízdiště: DAMU, teorie a kritika, 2. ročník MgA.
typický způsob hřadování: Občas si jen 
tak poletuju a obdivuju architekturu.
objekt tokání: Ve hrách pro děti jsou rituály sexuálních 
námluv zakázané.
přirozený nepřítel: Zelené vepřové. Fuj.

ANETA ŠVANCAROVÁ 
fotografka

druh opeřence: tučňák Humboldtův
hnízdiště: hledá se
typický způsob hřadování: s hrnkem kafe v jedné ruce 
a foťákem ve druhé
objekt tokání: můj ohařík, Praha a Canon
přirozený nepřítel: ranní vstávání

Naše hejno



Původně Státní škola herectví byla zalo-
žena roku 1946 v Krakově. V roce 1954/55 
byla pojmenována po významném polském 
herci a režisérovi Ludwiku Solském. Fakul-
ta ve Vratislavy funguje od roku 1972 jako 
nezávislé pracoviště zaměřené především 
na výuku loutkového divadla a výchovnou 
dramatiku. 

Poprvé se škola účastnila festivalu Zlomvaz 
v roce 2004, při kterém se představila ve 
spolupráci s DAMU projektem Masakra 
(režie: SKUTR), který získal cenu za divác-
ky nejúspěšnější představení. Na festival 
se opět vrátila v roce 2012 s inscenací 
Balady a romance – skica (režie: Konrad 
Dworakowski), která byla v deníku Obratel 
vyhodnocena jako jedna z nejzajímavějších. 

Na letošním ročníku představí studenti 
čtvrtého ročníku Loutkoherectví inscenaci 
Pessoa v režii Braňo Mazúcha. Inspirací pro 
vznik autorské inscenace byl pohnutý život 
Ferdinanda Pessoy, jednoho z největších 
portugalských básníků, jehož umělecká 
tvorba byla roztříštěna mezi fiktivní dvoj-
níky tzv. heteronymie. Inscenaci můžete 
vidět 7. 5. od 13h v divadle DISK. 

Tereza Kosáková

The Theatre School was opened in 
Kraków in 1946. It was given name of Lud-
wik Solski, one of the greatest actors of 
the Polish stage, in 1954/55. In 1976 Pup-
petry Art department was re-stablished 
as the branch of the Kraków school in 
Wrocław, the city having become one of 
the centres of Polish theatrical life. 

For the first time PSWT participated 
at Zlomvaz festival in 2004 with play 
Masakra (directed by SKUTR), which won 
the price in Audience´s choice category. 
School returned once more in 2012 with 
play Ballads and Romance – sketch 
(directed by Konrad Dworakowski), which 
was evaluated in daily called Obratel 
(translated as Vertebra) as one of the most 
interesting. 

This year graduating students of Puppetry 
faculty will perform play called Pessoa 
directed by Braňo Mazúch. Inspiration to 
this theme was life of portugese poet Fer-
dinado Pessoa, who´s work was fragment-
ed in several doubles called „heteronyms“. 
Pessoa will be played 7. 5. at 1:00pm 
at DISK theatre. 

Vrána k vráně sedá

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 
im. L. Solskiego (PSWT), Wrocław – Polská republika

Divadelní fakulta je součástí Akademie 
múzických umění v Praze, která vznikla 
bezprostředně po druhé světové válce 
na základě potřeby vychovávat vzdělané 
divadelní umělce. Zakladatelé školy byli 
Miroslav Haller, Jiří Frejka a František 
Tröster. V současné době nabízí škola 
v rámci sedmi kateder studium většiny 
profesí související s divadelní tvorbou. 

Myšlenka na pořádání festivalu vzešla z ini-
ciativy studentů Katedry produkce v roce 
1994. Základem projektu byla prezentace 
aktuální tvorby jednotlivých škol, vzájem-
ná konfrontace a inspirace. Od roku 1996 
získal festival svůj nynější název Zlomvaz. 
Každý den také vychází deník festivalu – 
– Obratel. 

V letošním roce představí DAMU v hlavní 
přehlídce nejen absolventské, ale také 
klauzurní inscenace studentů katedry 
činoherního herectví a katedry alterna-
tivního a loutkového divadla. 

Tereza Kosáková

Vrána k vráně sedá

Divadelní fakulta Akademie múzických umění 
(DAMU), Praha – Česká republika

The Theater faculty, part of Academy of 
Performing Arts in Prague, was founded 
immediately after the Second World War. 
The founders of the school were Miroslav 
Haller, Jiří Frejka and František Tröster. 
Nowadays faculty consists of seven 
departments, which prepare students 
for most of the professions related with 
theatrical creation. 

Festival was founded in 1994 by students 
of Department of Arts Management and 
basis of this project was to present current 
output, mutual confrontation and inspira-
tion. Since 1996 festival is called Zlomvaz 
(czech idiom which means good luck, pos-
sibly translated in english as break a leg). 
Daily newspaper is called Obratel. 

This year Theatre faculty will presents 
performances by Department of Dramatic 
Theatre and Department of Alternative 
and Puppet Theatre. 
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Divadelní režisér Braňo Mazúch, absolvent Katedry alternativního a loutkového divadla 
DAMU, spolupracoval poprvé s polskou školou ve Vratislavi v roce 1996 na Büchnerově 
Vojckovi. V sezóně 2002/3 přijal pozvání několika studentů a nazkoušel s nimi Beckettovu 
Hru. Inscenace Pessoa na motivy díla spisovatele Fernanda Pessoy je tak jeho třetí spolu-
prací s polskou divadelní školou ve Vratislavi. 

všichni studenti herectví Pesoovu knihu 
jako studijní materiál. Samotné zkouše-
ní pak mělo dvě části. První zhruba dva 
týdny jsme věnovali analýze díla Fernanda 
Pessoy a pokusům převést hlavní témata 
heteronym do fyzického hereckého výrazu. 
V druhé části jsme nejdřív postavili živý 
herecký plán jako základní rámec, do kte-
rého jsme následně začleňovali loutkové 
scény.

Do jaké míry jste s polskými studenty 
využíval improvizaci?
Improvizací začínala práce jak na živém 
hereckém plánu, tak na loutkových scé-
nách. Improvizaci a různá fyzická cvičení 
jsem využíval na začátku zkoušení také 
na stmelení hereckého ročníku, který byl 
z mně nepochopitelných důvodů hned na 
začátku studia rozdělen do dvou skupin. 
I když to byl jeden ročník, tyto dvě skupiny 
pracovaly na svých projektech více než 3 
roky odděleně.
 
V čem se podle vás liší způsob výuky 
na DAMU a na PWST?
Loutková katedra PWST věnuje primární 
pozornost a prostor loutkové tvorbě, resp. 
loutkoherectví. To je na KALD pouze jed-
nou z alternativ. Zjednodušeně řečeno je 
ve Vratislavi na prvním místě forma, která 
hledá téma a na KALD je to téma, pro které 
se hledá forma. 

Štěbetání

Štěbetání s Braňo Mazúchem, 
režisérem představení Pessoa

Jak dlouho se zajímáte o Fernanda Pessou?
Nějakých 25 let. Pessoovo dílo bylo také 
tématem mé diplomové práce, kterou jsem 
ukončil studium DAMU v roce 1997. Insce-
nace Pessoa je tak jistým vyvrcholením 
tohoto zájmu. Ale samozřejmě můj zájem 
o dílo tohoto autora tím nekončí.

Co ve vás tento zájem vyvolalo?
Pessoovo dílo představuje celé universum. 
Není snad téma, kterému by se Pessoa 
ve své tvorbě nevěnoval. Kromě toho je 
Pessoa jedinečný díky svým heteronymům, 
neboli smyšleným autorům a literárním 
postavám, které mají nejenom datum naro-
zení a horoskop, ale také vlastní charakter, 
adresu a svůj styl psaní.

Co vás vedlo se k Pessoovi 
po tolika letech vrátit?
Před rokem jsem ve vratislavském knih-
kupectví narazil na první polské vydání 
obsáhlejšího výboru z Pessoova díla. Tou 
dobou jsem se s PWST domlouval, že bych 
se 4. ročníkem loutkoherectví mohl dělat 
absolventské představení, a tak jsem jim 
Pessou nabídl jako téma, které by mě 
zajímalo.
 
Jakým způsobem jste začali 
na inscenaci pracovat?
Ještě před prázdninami (7 měsíců před 
začátkem samotného zkoušení) dostali 

Z jakého důvodu jste se obrátil 
na české scénografy?
Polsko nemá scénografy. Pokud nějaká scé-
nografie stojí v polském divadle za pozor-
nost, tak určitě není dílem Poláka. Tamější 
divadlo staví na herectví, výtvarná složka 
je vedlejší. Právě proto jsem se obrátil na 
Jana Polívku, se kterým jsem spolupraco-
val v Polsku už na několika inscenacích 
a na Jitku Pospíšilovou, se kterou jsem se 
setkal před rokem při práci na Pitínského 
slovníku.

Tomáš Loužný
Foto: Marta Filipczyk

Štěbetání

Braňo Mazúch, the theatre director, grad-
uate of Department of Alternative and 
Puppet Theatre of Academy of Perform-
ing Arts in Prague, collaborated in 1996 
for the first time with Polish school  in 
Wroclaw, working on Büchner‘s Woyzeck. 
In season 2002/3 he accepted the invita-
tion from few students for rehearsal of 
Beckett‘s Game. Pessoa, production based 
on work of writer Fernand Pessoa, is his 
third collaboration with Polish theatre 
school in Wroclaw.
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Inscenace je inspirována románem Antho-
nyho Burgesse Mechanický pomeranč.
Do jaké míry? 
S každou zkouškou se zvětšovala pro-
past mezi vstupním materiálem a tvarem 
inscenace. Nakonec mnoho z románu 
nezůstalo, nepřišlo nám prostě smysluplné 
otrocky převyprávět známý příběh. Otisk 
Mechanického pomeranče tak lze asi najít 
jen ve scénografii, v některých hudebních 
odkazech, v tématu násilí, které jsme si my 
zvolili jako klíčové. Ale Burgessův román 
byl bodem, ze kterého jsme vyšli, bez něj 
bychom se nikam nedostali.
 
Ještě slavnější než knižní předloha je filmo-
vá verze Stanleyho Kubricka z roku 1971. 
Jak moc bylo svazující vědomí, že diváci 
budou s filmem srovnávat? (A neuspořádali 
jste v rámci přípravy společné promítání?)  
Ve chvíli, kdy jsme opustili myšlenku, že 
vyjdeme z klasické dramatizace románu, 
netrápilo nás tím pádem ani to, jak dopad-
ne srovnání s filmem. Ono totiž vlastně 
není co srovnávat. (A na promítání nebyl 
čas.)
 
Jak dopodrobna jste zkoumali Milgramův
experiment a Experiment Třetí vlna,
se kterými jsou diváci seznámeni?
Z čeho jste informace čerpali? 
Hledali jsme, kde se dalo, vzhledem 
k celkovému času na přípravu a na zkou-
šení (cca tři týdny) byl logicky největším 
pomocníkem internet. Experimentem Třetí 
vlna se zabýval i jeden zajímavý doku-
ment a také hraný film, který většina z nás 
viděla. Mechanismy Milgramova experi-
mentu asi nejlépe předpověděla Hannah 
Arendtová v knize Eichmann v Jeruzalémě. 
Jak jsme ale zjistili, jde o poměrně sporný 
pokus, na jehož průběh i výsledky existuje 
množství protichůdných názorů. 

 
Kdo přišel s nápadem nazvat inscenaci 
Hodní chlapci?
Byl jsem to já, název vznikl ještě v době, 
kdy jsem si naivně myslel, že budeme 
skutečně vyprávět příběh Mechanického 
pomeranče. Řekl bych, že název Hodní 
chlapci je vzhledem k výslednému tvaru 
inscenace poněkud nepřesný. Kdyby to šlo, 
určitě bychom vymysleli něco vhodnějšího 
a ironičtějšího. 

Štěbetání

Štěbetání s Janem Mikuláškem, 
režisérem představení Hodní chlapci

 
Můžete prosím podrobněji popsat proce-
svzniku inscenace? (Byla dopředu vymy-
šlena nějaká koncepce? A pokud ano, jak 
moc? Nebo všechno vznikalo až kolektivně
společně s herci?) 
Ve chvíli, kdy jsme vyřešili hlavní problém, 
tedy o čem budeme hrát a po několika 
úvodních cvičeních na koncentraci, na vy-
jádření exprese apod. jsem na zkoušky za-
čal nosit nápady na různé rámcové situace, 
ať už realistické nebo obrazové. Studenti 
pak nejčastěji improvizací vyplňovali tyto 
prázdné rámce živým obsahem. Já jsem 
korigoval načasování, náladu, aranžmá. 
Nasbírali jsme tak mnoho různorodého 
materiálu, který jsme v poslední fázi různě 
kombinovali a spojovali do celku, který by 
mohl dávat nějaký smysl. 
 
Počítali jste při realizaci s tím, že by se vaše 
inscenace mohla objevit na Zlomvazu? 
Nebo je to pro vás spíš příjemný bonus, 
způsob, jak dostat inscenaci do povědomí
mimopražského kontextu?
Nikdo s tím nepočítal a já jsem rád, 
že tak přibyla jedna repríza.

Štěbetání Exitorial

Labutí píseň

The newest production of Department 
of Alternative and Puppet Theatre of 
Academy of Performing Arts in Prague 
called Good Guys has pretty much in 
common with novel Clockwork Orange 
by Anthony Burgess and also with the fa-
mous movie by Stanley Kubrick. We have 
interviewed a director of the production 
Jan Mikulášek about his method 
and comparison of the production 
with the novel and the movie.

Labutě se vždy tvářily velmi přezíravě 
k ostatním druhům. Neustále se opájejí 
svými lživými historkami o vlastní výji-
mečnosti a o tom, jak se musejí z ošklivých 
káčátek vypracovat až na krásné bílé 
labutě. Lidstvo v minulosti podlehlo jejich 
zrádnému pozlátku, ale dnešní člověk se 
naštěstí ze svých přešlapů poučil a moc 
dobře ví, že tou pravou hodnotou je právě 
pracovitost slepice a skromnost vrabce. 
Myslet si však, že hrozba těchto ptačích 
mocipánů už utichla, by bylo stejné jako 
dát jí volný průlet. Umělecká obec se tedy 
na svém posledním sletu dohodla, že bude 
brojit proti všem inscenacím Labutího jeze-
ra a film Černá labuť odsoudí jako polito-
váníhodný čin proti lidskosti. Dále vyzývá 
k opatrnosti u her Neila La Buta a místo 
toho doporučuje Divokou kachnu nebo 
Racka, které mohou být při správné úpravě 
stejně vydatné. Motto letošního Zlomvazu 
Jedna DAMU jaro nedělá vyjadřuje přede-
vším ptačí rovnost a také sounáležitost ve 
společném boji proti labutí svrchovanosti.

Hana LehečkováAnna Smrčková, Zdenka Horčicová
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Zlomvaz je součástí mezinárodního 
projektu SdílenýProstor, který organizuje 
Pražské Quadriennale scénografie 
a divadelního prostoru.

Projekt byl podpořen z programu Kultura Evropské unie.

Organizátor:

Mediální partneři:

Partneři:

Za podpory:


