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Potrefená husa 
se ozvala

Editorial

Už je to tady! Už to vypuklo! Už to vypuklo! 
Už je to tady! (Kolikrát to ještě můžu zopa-
kovat, než to začne vypadat a znít trapně?) 
Jistě jste si toho všichni všimli. A připomí-
nat totální chaos, který všechno ovládá, 
je pochopitelně nadbytečné. Každý jsme 
ho pocítil na vlastní kůži. No schválně, ze-
ptejte se v Infostánku! Jistě už je taky bolí 
hlava. Vsadila jsem se sama se sebou o to, 
kdo vyhraje, za jak dlouho mě začne hlava 
bolet. Moc dlouho to netrvalo. Na základě 
mých špatných zkušeností doporučuji vám 
všem dbát na dostatečný příjem tekutin. 
Pravděpodobně ze mě bude po Zlomvazu 
odborník přes diety. Neustálé běhání do 
a z třetího patra, nedostatek kvalitní krmě 
a vydatného spánku bude mít jistě za ná-
sledek, že dosáhnu figury, kterou by mi 
mohla lecjaká modelka závidět. Bohužel 
jsem na modeling příliš malá a stará, tak se 
budu muset spokojit s tou figurou. A s mi-
grénou. A jako vždycky si řeknu, že to je 
lepší, než drátem do oka.

Když už jsme u drátů, krásnou atmosféru 
sanatoria pro choromyslné nám dnes navo-
dilo představení polské PWST nazvané Pe-
ssoa. Jak příznačné pro mé duševní rozpo-
ložení. No a večer nás čekají Hodní chlapci 
Jana Mikuláška. Doufám, že se jejich uve-
dení obejde bez veřejné ventilace skryté 
agrese. Ovšem obávám se, že minimálně 
mně se jednoho dne nevyhne. Jestli se tak 
stane během Zlomvazu, nechť všichni zú-
častnění přijmou mé upřímné omluvení. 
Budiž jim zadostiučiněním, až mi pukne 
hlava.

Vítám vás do dalšího festivalového dne.

Vaše šéfredaktorka
Zdenka Horčicová

Škola je od roku 2005 součástí University 
of London, založena však byla již o sto let 
dříve významnou anglickou pedagožkou 
Elsie Fogerty. Mezi absolventy této školy 
patří například Laurence Olivier nebo Ha-
rold Pinter. V současné době škola na-
bízí více než 100 dlouhodobých či krátko-
dobých studijních programů. Kancléřem 
univerzity je její výsost princezna Anna. 
Na letošním festivalu představí škola pro-
jekt Hardcorn, který vznikl v průběhu jar-
ního semestru 2014 v rámci magisterského 
programu Advanced Theatre Practice. Au-
tory projektu je mezinárodní divadelní sku-
pina The Fhallacies. Experimentální dílo 
zkoumá Freudovskou teorii tajemna a s čer-
ným humorem si pohrává s tématy falše, 
iluze a smrti. Představení bude uvedeno 
8. 5. v Divadle DISK od 20 hodin. 

Tereza Kosáková

The Royal Central School of Speech and 
Drama, part of University of London since 
2005, was founded by Elsie Fogerty in 
1906. Prominent alumni include Laurence 
Olivier and Harold Pinter. Nowadays the 
school offers about 100 long term or short 
term study programs. Chancellor of school 
is HRH The Princess Royal. 

School will present project called Hard-
corn, which was created during spring 
2014 in MA Advanced Theatre Practice 
by an international theatre group The 
Fhallacies. Experimental work explores 
the Freudian theory of the uncanny and 
through dark humor plays with themes 
like falseness, illusion and death. Perfor-
mace will také place in Theatre DISK at 
8:00pm. 

The Royal Central School 
of Speech and Drama 
(CSSD), London – UK

Vrána k vráně sedá

Kroftova (R102)CHILL OUT 10:00—22:00
Františka Poláka 
(R106)

Výstava návrhů z grafické soutěže 
o vizuál ZLOMVAZU 2014 

10:00—22:00

Emilie Horváthové 
(K442)

Prezentace katedry scénografie DAMU: 
Tajemství 4. patra

10:00—22:00

Kroftova (R102)Raňajky10:00—12:00
Hallerova 
(Hallerův sál)

Borek Jiřík 10:00—17:30

Na děkance (K222)Boris Bakal 11:00—14:00
V. Havla (Řetízek)Prezentace katedry alternativního a loutkového 

divadla DAMU: Handa Gote
11:00—13:00

divadlo DISKAKU — Roland Schimmelpfennig: Arabská noc 13:00—15:00
Mistra Havelky 
(R202)

DAMU — Barbora Burdová: Rockegenet 14:00—15:00

V. Havla (Řetízek)Nick Moran14:30—19:30
Prof. Hlaváčové 
(K332)

VŠMU — Pavol Országh Hviezdoslav: 
Ó sláva hviezd Ó sláva (autorský projekt)

15:00—16:00

Zvukové studio 
DAMU

Prezentace katedry činoherního divadla DAMU: 
Rozhlasová tvorba na DAMU (audioknihy)

15:30—17:30

Magistry Šiktancové 
(K107)

DAMU — William Shakespare: Jako sen 16:30—17:30

Mistra Havelky 
(R202)

DAMU — Barbora Burdová: Rockegenet17:00—18:00

Prof. Hlaváčové 
(K332)

VŠMU — Pavol Országh Hviezdoslav: 
Ó sláva hviezd Ó sláva (autorský projekt) 

18:00—19:00

Magistry Šiktancové 
(K107)

DAMU — William Shakespare: Jako sen 19:00—20:00

divadlo DISKCSSD — The Fhallacies: 
Hardcorn (autorský projekt)

20:00—21:00

Na děkance (K222)Taneční maraton 21:00—23:00
divadlo DISKWunder Bar Band 23:00—00:00
Pod Děkankou
(střecha divadla DISK)

Zea Luxurians 00:00—01:30

off program
workshopy
hlavní přehlídka

Program
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Akadémia umení v Banské Bystrici byla 
založena roku 1997 a skládá se ze tří fa-
kult. Nejmladší fakultou je Fakulta drama-
tických umení, která funguje od roku 1999 
a nabízí studium v oborech herectví, režie 
a dramaturgie, divadelní management, fil-
mová dokumentární tvorba a filmová dra-
maturgie a scenáristika. 

Festivalu Zlomvaz se AKU poprvé zúčast-
nila v roce 2006, kde studenti 5. ročníku 
herectví představili klasickou inscenaci 
Čajka od A.P. Čechova (režie: Monika Ger-
bocová). Od té doby se festivalu pravidelně 

The Academy of Arts in Banská Bystrica 
was established in 1997 and consists of 
three faculties. The youngest, Faculty of 
Dramatic Arts, was founded in 1999 and 
offers study in fields of acting, directing 
and dramaturgy, arts management, film 
documentary and film dramaturgy and 
screenwriting.

For the first time, AKU participated at 
Zlomvaz festival in 2006 with classical 
performance The Seagull by Anton Chek-
hov (directed by Monika Geborcová). 
Since then (exceptions are years 2008 
and 2009) AKU participate every year 
and present the best of their modern cre-
ation. 

This year, AKU´s students will perform 
post-dramatical text by Roland Schim-
melpfenning called Arabic night (di-
rected by Petra Kovalčíková). Drama in 
motion using postmodern scenic means 
and showing five people in bordeline sit-
uations will be performed 8. 5. in theatre 
DISK at 1:00pm. 

Vrána k vráně sedá

Akadémia umení (AKU), 
Banská Bystrica – Slovenská republika

Dnes má svátek…
Sedím u počítače, automatickým pohybem 
prstu cvrnknu do kláves a naběhne mi se-
znam, moje domovská stránka. Nic zásad-
ního se zřejmě neděje, novinky se tváří ne-
přítomně jako pokaždé. U prvního článku 
lákavá fotografie budovy Ústavního soudu. 
Za brutální vraždu dívky v Jihlavě padly po 
odvolání ještě vyšší tresty. Mezi vraždou, 
močí, něco z Ukrajiny a jedno roztomilé 
zvířátko. Věděli jste, že zebroid je kříženec 
osla se zebrou nebo koněm? A čeští lékaři 
unikátní transplantací zachránili jedněmi 
játry dvě děti… 

Otupěle přejedu očima stránku. Je středa 
sedmého května, svátek má Stanislavský. 
Ještě chvíli prázdně zírám do monitoru 
a přemýšlím, kolik lidí se tak asi jmenuje?

Karolína Krajčová

Glosa
Z našeho hnízda

účastní (výjimkou jsou pouze roky 2008 
a 2009) a prezentuje to nejlepší ze své no-
vodobé tvorby. 

V letošním roce představí AKU post-dra-
matický text Rolanda Schimmelpfenninga 
Arabská noc (režie: Petra Kovalčíková). 
Pohybové drama s použitím postmoder-
ních scénických prostředků o pěti osobách 
v hraničních situacích uvidíte 8. 5. v prosto-
rách divadla DISK od 13 hodin. 

Tereza Kosáková

Z ptačí perspektivy

„Nejsem nic… Jsem fikce.“

To píše ve svých verších Álvaros de Cam-
pos, jedno z více než 72 heteronymií, 
které Fernando Pessoa za svůj život stvo-
řil. Tvorba a koexistence těchto fiktivních 
dvojníků byla Pessoovou životní hrou, která 
mu měla poskytnou cítit všechno a všemi 
způsoby. Jeho heteronymie nezaměnitelně 
myslí, žijí konkrétní fiktivní život a literárně 
tvoří. Tento námět autorské roztříštěnosti 
si pro svou inscenaci zvolili i studenti čtvr-
tého ročníku Loutkoherectví na Vratislav-
ské PSWT pod vedením Braňo Mazúcha. 

Divákům jsou při vstupu do sálu rozdány 
pláště a igelitové návleky na boty. Všichni 
jsou nyní identičtí a přece stále individu-
ální pozorovatelé, kteří společně vytváří ja-
kousi paralelou na Pessoovi heteronymie. 
Hlediště je rozdělené na dvě protilehlé po-
loviny, které mezi sebou mají bílé jeviště 
tvořené železnými nemocničními lůžky. Na 
scéně se nachází loutky a herci  ztvárňu-
jící postavy „pacientů ústavu“ - bytosti de-
viantní, choromyslné i postižené. V plném 
osvětlení ožívají a my se setkáváme s jejich 
individuálními problémy, které se po ce-
lou dobu opakují v cyklické spirále. V po-
lošeru se naopak herci zklidňují a střídavě 
transformují do animátorů loutkových po-
dobizen Fernanda Pessoy, které svou iden-
tičností v obličeji i odlišností oblečení 
a stavby těla opět odkazují na jednotlivé 
heteronymie. Loutky postupně vypráví 
útržky ze svých děl, jsou animovány s ži-
voucí přesností a občas se dokonce i zdá, 
že některé další pacienty svou přítomností 
až terorizují. Herci i loutky jsou neustále 
přítomni, okleštěni v lůžkovém labyrintu, 
kterým běhají nebo pozvolna prochází. 

Inscenace je spíše jakýmsi defilé jednotli-
vých postav, poctou jednomu z nejvýraz-
nějších portugalských básníků 20. století. 
Divák, který však nezná princip Pessoovy 

tvorby, bude zmaten pojetím námětu. 
A co teprve český divák,  když je inscenace 
hrána v originálním polském znění? Diváci 
byli odkázání především na vizuální vní-
mání a unikala jim bohužel podstata citova-
ných textů. V polovině inscenace proběhla 
krátká diskuze o pohanském náboženství, 
která byla překládána do slovenštiny  
a angličtiny. Nicméně vzhledem k faktu,  
že Česká republika je jednou z nejateis-
tčtějších zemí v Evropě, na nějž upozornil 
jeden z aktivnějších diváků, byla to  
diskuze dosti krátká.

Fiction and plurality is one of the main 
themes of PSWT´s play Pessoa. Production 
is rather some kind of introduction of differ-
ent characters – heteronyms and tribute to 
one of the most significant portuguese po-
ets of 20th century. Students of Puppetery 
externalized theme of author´s fragmenta-
tion into several doubles as theme of actors-
patients and puppets-heteronyms. Charac-
ters were captured between two opposite 
auditoriums, caught as patients of unknown 
health resort or mental hospital. Partly pa-
tients and partly animators, actors played 
with puppets very persuasively. 

Fernando Pessoa: Pessoa

PWST, středa 7. 5. 2014 
od 13:00 v divadle DISK

režie/direction: Braňo Mazúch
výprava/scenography: Jan Polívka
kostýmy/costume design: Jitka Pospíšilová
hudba/music: Dominik Lewicki
hrají/cast: 4. ročník 
katedry loutkoherectví PWST

Tereza Kosáková
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Sedm hlav a jeden úkol

Studenti 2. ročníku performerství DAMU 
dostali za úkol vybrat dle svého uvážení 
čtvero artefaktů: báseň, vědecký text, dia-
log a k tomu jeden text napsat. Je otázka, 
jak by divák přijal poetickou jevištní úvahu 
Hlava hlava hlava, kdyby mu takto před 
představením režisérka Věra Riedlbau-
chová vývoj projektu neosvětlila. Tvar, 
který nám tvůrci nabídli, je totiž interpre-
tačně otevřený, sémanticky bohatý a nedo-
slovný. Troufám si tvrdit, že znalost geneze 
inscenace připravila včerejší odpolední 
představení o určitou sílu. Sílu zážitku 
z hledání smyslu slova a pohybu. Úryvky 
textů zaznívají v rozličných situacích a na-
bývají různých významů – pátrat po pů-
vodu těchto replik (jde o báseň či autorský 
text? vybral si jej herec sám?) by bylo další 
vrstvou diváckého zážitku. 

Sedm lidských těl, sedm jednotlivců – do-
hromady vytvářejí jakousi mikrolaboratoř, 
kde zkumavkami jsou sami účinkující a pre-
paráty jsou ony artefakty. Výběrem a in-
terpretací textů v prostoru vznikla koláž, 
žánrově oscilující mezi jevištním esejem 
a audiovizuální kontemplací. Téma: agrese, 
boj pohlaví, xenofobie, láska, sex a mnoho 
dalšího. Inscenace se může ztát tema-
ticky přebujelá, to však překvapivě nevadí. 
Tvůrci zůstali v sémantické rovině umír-
nění a na jevišti se toho v jednu chvíli sice 
děje mnoho, nikoliv však příliš mnoho a di-
vák není motivicky zahlcen. Inscenace se 
rovněž může na první pohled zdát herme-
ticky uzavřená, příliš abstraktní až „zakó-
dovaná“, ale velmi rychle zjistíme, že gesta 
a pohybové figury jsou zřetelným, někdy 
snad až příliš návodným interpretačním 
klíčem (ukazováček namířen proti sobě – 
sebe reflexivní charakter projevu, pohyby 
pánví proti zdi – pohlavní styk atd.). Nároky 
na herce jsou vysoké – projev vyžaduje 
kontinuální soustředění a fyzické napětí. 
Někteří účinkující měli tendenci „povolit“ 

a jejich projev rázem ztratil na přesvědči-
vosti – situace byly náhle banální a herecký 
projev se mohl zdát až diletantský. Jiní se 
však „udrželi“ celé představení. Mezi nej-
silnější momenty například patří dojemná 
sebereflexe Mathiase Strauba. 
Inscenace postrádá zřetelnou strukturu, 
je spíše sledem situací, jež vzniknou a za-
niknou bez zřetelných vyvrcholení. To 
však není výtka – vždyť ne vše, co dě-
láme a o čem přemýšlíme, má vždy pointu 
a jasný význam.

Hlava hlava hlava (Head Head Head) is 
a performance based on student’s choice of 
texts (poetry, dialogue, scientific text and 
one text written by students themselves). 
Director Věra Riedelbauchová (with stu-
dents of performance arts) has composed 
a poetic piece with elements of motion the-
atre and dance. It is not unambiguous 
or straightforward but though quite under-
standable and entertaining.

Veronika Riedlbauchová a kolektiv: 
Hlava hlava hlava

DAMU, středa 7.5.2014 
od 15:00 a 18:00 v K107

režie/direction: Veronika Riedlbauchová 
a kolektiv
lightdesign: Fortuna Hernandez Diaz
pedagogické vedení/supervision: 
Veronika Riedlbauchová
hrají/cast: Antonín Brinda, Paulina Dobosz, 
Tereza Kerle, Adam Krátký, Lukáš Brychta, 
Linda Petáková, Mathias Straub

Vojtěch Vávra

Něžně hravá metaforika Matija Solci 
okouzlila Řetízek, od těch nejmenších po ty 
„opravdu dospělé“.

V předsálí sledujeme dvojice herců 
s maňásky na rukou, kteří nás prosí o pe-
níze – „odevzdejte své hmotné statky,“ říká 
kněz, z jehož hlavy nahoru trčí třetí ruka 
animovaná druhým hercem. Další postava 
diváka přesvědčuje, že peníze potřebuje 
pro své děti, protože mu utekla žena. S ná-
řkem opuštěného manžela se přesunujeme 
do Řetízku, kde nás vítá režisér Matija 
Solce se skládací harmonikou a doprovází 
náš příchod příjemnou hudbou. 

Postava kněze nám hned v první scéně 
představí desatero hry Life of Mary – „Ne-
sesmilníš! Koukneš se na všechny díly Star 
Wars! Půjdeš na všechna představení Zlom-
vazu! A hlavně Nepokradeš!“ Nato začne 
mezi herci putovat kasička z plechovky, do 
které diváci odkládali své „hmotné statky“. 
Až se dostane ke koze Mary. Koza je pří-
liš nenažraná, což se dozvídáme hned zpo-
čátku, a peníze potřebuje na jídlo. Mary je 
parafrází Otesánka, nejdříve sní své rodiče 
a potom zůstane sama. Putuje po moři a se-
tkává se s upírem, který ji zpočátku chce 
sníst. Místo toho ji však políbí. „Mary! Proč 
jsi koza a já upír? Proč nejsi upír a já upír?“ 
Takto je variována slavná scéna, ve které Ju-
lie vzdychá po Romeovi. Romantika se ruší, 
až když animátorka Mary vyzná lásku dru-
hému herci, který suše odvětí: „Drž hubu!“

Potom sledujeme příběh opuštěného man-
žela, kterému na krku zůstaly všechny děti, 
a on je musí uživit. Pod každým prstem 
cinkne mince. Nakonec mu děti umírají 
a on zůstává sám.

Další tragédie se odehraje mezi zvířecími 
bratry. Tučňák klade myšákovi Diegovi sérii 
otázek začínajících slůvkem proč. Otázky 

vygradují rozporem, kdy se oba bratři ne-
smiřitelně pohádají – jeden má totiž zobák 
a druhý čumák. Do popředí vystupuje kněz 
a herec se svíčkou připevněnou na ukazo-
váček. Divák v první řadě je oslavencem, 
pro kterého je zpívána typická přací pí-
seň. Divák jen prozradí své jméno, potom 
se sfoukne svíčka a herec se náhle ocitá na 
zpovědi. Kněz mu nabízí krabičku se sir-
kami, obraz funguje na metaforické ro-
vině – neměl by si hrát se zápalkami, ale 
zloděj nedokáže pokušení odolat a nakonec 
je za krádež potrestán. Zloděj je zasazen do 
vězení z pruhované rukavice, kde několik 
let sedí, po propuštění však krade dál.

Může se člověk vůbec změnit? Koza se také 
nezmění, neboť v závěru ji spatřujeme, jak 
se nadšeně vrhá na jídlo. 

Life of Mary is a performance about rela-
tionships and differences between peo-
ple. There are four stories – the first about 
a goat and vampire, second about hus-
bands, third brothers and fourth about the 
prisoner. What is important in our life? Is 
it the food or love? For Mary are the both. 
And why we are what we are? „A thief will 
stay a thief, pauper will stay a paurer and 
goat – a goat.“

Matija Solce a kolektiv: Life of Mary

DAMU, středa 7. 5. 2014 
od 16:30 a 19:00 v Řetízku

režie/directon: Matija Solce
hrají/cast: Kateřina Dvořáková. František 
Hnilička, Tomáš Hron, Dan Kranich, Sára 
Märcová, Tereza Nádvorníková, Veronika 
Popovičová, Lucie Valenová, Matija Solce

Karolína Krajčová

Z ptačí perspektivy

Když se upír zamiluje do kozy…
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Násilí je všude kolem nás. Jak s tím něco 
udělat? Dá se s tím vůbec něco dělat? 
A není násilí ve skutečnosti něco, co je při-
rozeně lidské? Rodíme se násilnými nebo 
se jimi stáváme až v průběhu života? Ta-
kové a další otázky klade inscenace Hodní 
chlapci, kterou v divadle DISK vytvořil Jan 
Mikulášek se studenty 4. ročníku herec-
tví Katedry alternativního a loutkového di-
vadla. Inspirací k secvičení tohoto kusu 
byl román Anthonyho Burgesse Mecha-
nický pomeranč, ale jak uvádí i sám reži-
sér, v průběhu zkoušení se „zvětšovala pro-
past mezi vstupním materiálem a tvarem 
inscenace… Ale Burghessův román byl bo-
dem, ze kterého jsme vyšli a bez něj bychom 
se nikam nedostali.“ (z rozhovoru s J. Miku-
láškem z prvního čísla Obratle) Výsledná 
hra tedy vznikla sérií improvizací na za-
dané téma, v tomto případě na téma násilí. 
Výsledkem je série obrazů zachycujících 
různé podoby a formy násilí.

Způsob, jakým inscenace pracuje s atmo-
sférou, je skutečně zajímavý. Na úplném 
začátku je prováděn experiment, zahrnu-
jící mučení pokusného subjektu, zavřeného 
v jakési výslechové místnosti. Vše se bere 
naprosto vážně, bolestné grimasy subjektu 
jsou uvěřitelně realistické, divácká empatie 
pracuje. Když je ale situace tíživá a velmi 
působivá, začne komická scénka v čekárně. 
Všichni jsou otrávení a znechucení. Jednu 
ženu napadne, že by si mohla zanadávat. 
Díky podpoře ostatních čekajících pro-
mění záměr v čin. Pod vlivem této události 
se osmělí další muž, který chce dát někomu 
facku. Jiný muž se ochotně nabídne. Situ-
ace se stále stupňuje a končí vystřílením 
celé čekárny. Mikulášek opět začíná bu-
dovat vážnou atmosféru přehráním virál-
ních záznamů, kdy se lidé chovali násilně 
nebo přinejmenším velmi nespolečensky 
(Já mám právo sedět! apod.) a celý scénář 
se opakuje. Tímto režijním řešením má di-

vák možnost vytvořit si k předváděnému 
odstup a má prostor k tomu, racionálně na-
hlížet jednání herců. A herecké výkony vel-
kou měrou přispívají k vytváření tohoto 
odstupu. V některých chvílích až matema-
ticky přesné, což platí i o částečně impro-
vizovaných obrazech. Herci jsou technicky 
vyrovnaní a dohromady vytvářejí ucelené 
obrazy. Na druhou stranu, nikomu není 
ani dán prostor herecky vyniknout a tak 
všichni herci splývají.

Násilí je v inscenaci nazíráno z různých 
úhlů, ať už je parodováno nebo předvá-
děno v celé své krutosti. Velmi působivá je 
scéna, kdy se herci svěřují se svými osob-
ními (mnohdy traumatickými) zkušenostmi 
s násilím. Někteří se násilí sami dopustili, 
jiní pouze nečinně přihlíželi. Výsledek je 
ale vždy stejný; všichni svých činů litují. Ji-
ným způsobem je násilí pojato ve scéně, 
kde se zkouší scéna z nějaké inscenace 
o násilí (nemusí jít přímo o Hodné chlapce). 
Zde se pracuje s otázkou, kdy je násilí je-
nom hrou a jak může hra na násilí přerůst 
v opravdové násilí. Až naturalistické zob-
razení znásilnění v této scéně se ještě dá 
unést a v rámci sdělení je tento způsob ře-
šení přijatelný. Nemístně ale působí vtip 
s hovnem, když se jeden z herců, hraje 
sraní, skutečně vysere, což vzbudí bouřlivý 
smích publika stejně jako následné fóry 
na toto téma. V závěru inscenace je násilí 
čím dál více zesměšňováno a vše vrcholí, 
když se herci v rytmu párty muziky mlátí, 
jako teroristé vyhazují do vzduchu a u toho 
s rozjasněnými tvářemi stále dávají najevo, 
jak jsou v této situaci šťastní.

Hodní chlapci pokládají spoustu otázek 
a ani na jednu neodpovídají. Největší díl 
práce je tak přenechán divákovi aby se za 
sebe rozhodl, jak se k násilí stavět. Insce-
nace tak ještě více získává na působivosti 
a vyzývavosti. Opomeneme-li některé zby-

Z ptačí perspektivy

Ne tak hodní Hodní chlapci
Z ptačí perspektivy

Obývací pokoj s pohovkou, stolem, lednič-
kou a televizí – zkrátka domácnost jedné ty-
pické americké rodinky, jak hlásá program 
k inscenaci hry Tracyho Lettse Zabiják Joe. 
Jenže na první pohled obyčejný pokoj je 
plný odpadků…

Jednotliví členové rodiny se od začátku 
ukazují v nejhorším světle: otec alkoho-
lik a primitiv, syn cholerický drogový dea-
ler, macecha podvodnice a naivní, až lehce 
opožděná dcera. Ti všichni si společně na-
jmou zabijáka Joea, aby je zbavil otcovy 
bývalé ženy, a pomohl jim k její životní po-
jistce. Rodina se spojí ve vidině společ-
ného cíle, ale později se ukáže, že někteří 
jedou trochu moc na vlastní triko. Neče-
kaný je závěr, v němž nakonec vlastního 
otce i milovaného bratra zastřelí nevinná 
Vicki. Ještě předtím však rodina stihne za-
sednout ke společné večeři, k níž macecha 
naservíruje jako vždy kuře z KFC, a které 
předchází mírumilovná modlitba za matku. 
“Idylický” je poté i samotný závěr, kdy 
Vicky nadšeně sdělí zábijáku Joeovi, že 
s ním  čeká miminko!

Hercům se povedlo zdůraznit Lettsovu 
slovní komiku; s citem pro pauzu výborně 
nakládal Jacob Erftemeijer. Vykreslil po-
stavu otce jako opravdového blba a sklidil 
zasloužené salvy smíchu. Podobně úspěšně 
si počínali i ostatní herci a publiku tak 
předvedli ulítle zvrácenou, ryze černou  
komedii.

DAMU, středa 7. 5. 2014
od 16:00 a 20:00 v K332

Kateřina Kykalová

tečné vtipy, jsou Hodní chlapci zatím jed-
nou z nejlepších inscenací, které jsou k vi-
dění na letošním Zlomvazu.

The production Hodní chlapci (Good guys) 
was originally inspired by book A Clock-
work Orange by Anthony Burges. But during 
the process of practicing performance de-
flected from the book. The play is showing 
the theme of violence from every point of 
view. Director Jan Mikulášek is shifting seri-
ous and funny moments which gives rhythm 
to the performance. Hodní chlapci (Good 
guys) is very impressive play and certainly 
one of the best on the festival Zlomvaz.

Jan Mikulášek a kolektiv: Hodní chlapci

DAMU, středa 7. 5. 2014
od 19:00 v divadle DISK

režie/direction: Jan Mikulášek
dramaturgie/dramaturgy: Magda Zicháčková
scénografie & kostýmy/scene & costume design: 
Pavla Kamanová
hrají/cast: studenti 4. ročníku katedry 
alternativního a loutkového divadla

Jakub Štrom

Černočerná zvrácenost

Tracy Letts: Zabiják Joe

režie/direction: Matouš Černý
pedagogické vedení/supervision: 
Mgr. Miloslava Pleštilová
obsazení/cast: Jakub Koudela, 
Anette Nesvadbová, Jakob Erftermeijer, 
Andrea Daňková/Marta Dancingerová, 
William Valerián
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Takže jste spíš upřednostňovali více men-
ších inscenací před jednou velkou pro-
dukcí?
Přišlo nám zajímavější dovézt jednu vel-
kou diskovou inscenaci o pěti lidech a další 
dvě menší učebnové věci místo jedné dis-
kové s patnácti účinkujícími. Nakonec jsme 
upřednostnili tuto variantu, aby ostatní 
školy měly co největší možnost se na festi-
valu prezentovat a návštěvníci měli tak co 
největší možnost vidět, co se na jiných  
školách tvoří.

Chtěli jste tedy dovézt co nejvíce insce-
nací. Ale podle čeho konkrétně jste volili?
O inscenacích jsme přemýšleli kom-
plexně, jak to všechno bude působit dohro-
mady. Uvažovali jsme o nich i v kontextu 
toho, co bude možno vidět z produkce 
DAMU. A snažili jsme se o co nejzajímavější 
skladbu inscenací. Chtěli jsme postavit in-
scenace trochu do kontrastu. Věděli jsme, 
že se bude uvádět Letovisko, což je nekla-
sicky udělaný klasický text, tak nám přišlo 
zajímavé proti tomu přivézt Arabskou noc, 
což je text současný. Ale k vidění budou 
i jiné klasičtější texty, například z Brna při-
jede Krvavá svatba. Když jsme viděli, že  
ze dvou škol přihlásili stylově podobné  
inscenace, tak jsme se k té jedné snažili  
najít něco jiného, aby byl program co  
nejpestřejší a různorodý. 

Co bylo jedním z hlavních kritérií, 
proč jste nějakou inscenaci nepřijali?
Letos se jich přihlásilo hodně hlavně 
z DAMU a rozhodně jsme nemohli vzít 
všechny přihlášené věci. Ale důvodem ne-
bylo, že by přímo nesouvisely s tématem 
Zlomvazu. Spíše jsme je odmítli proto, že 
nebylo kam je programově zařadit nebo to 
nebylo to, co jsme si mysleli, že by se mělo 
na festivalu prezentovat. 

Štěbetání

Štěbetání se Sylvií Rubenovou, 
členkou dramaturgické rady Zlomvazu

Na letošní Zlomvaz přijede více škol,
než je obvyklé. Poprvé například přijedou
The Royal Central School of Speech and
Drama z Londýna či utrechtská HKU Thea-
tre, University of the Arts. Byli původně
i jiní kandidáti, ze kterých se vybíralo?
Tyto spolupráce vyjednávala a zajišťovala 
katedra produkce. Co se týče dramatur-
gické rady, tak my jsme se pouze dozvěděli, 
s kým je navázána spolupráce. Následně 
jsme řešili, koho by stálo zato oslovit. Ale 
do samotného vyjednávání spolupráce jsme 
jako dramaturgická rada nezasahovali. 

Jakým způsobem potom dramaturgická
rada fungovala?
Nejprve jsme se sešli už na podzim, kdy 
jsme řešili téma festivalu a co s ním spojit. 

Motem letošního Zlomvazu je „Jedna
DAMU jaro nedělá.“ Co si mají návštěvníci
z tohoto tématu odnést? Jak například ty
chápeš tento slogan?
Pro mě to je spojení všech účinkujících škol 
dohromady. Festival sice pořádá DAMU, ale 
není to jenom o této škole. Zlomvaz by měl 
připravit půdu pro setkání všech účinkují-
cích škol rovnocenně vedle sebe. 

Promítlo se toto téma nějakým způsobem
do výběru inscenací?
Převážně jsme se snažili, abychom toho 
mohli dovézt co nejvíc. Proto jsme se i sna-
žili mít co největší vhled do tvorby ostat-
ních škol, abychom přivezli co nejzajíma-
vější věc. Chtěli jsme se zaměřit více mimo 
DAMU. Aby to nebylo tak, že z každé školy 
dovezeme jenom jednu velkou věc. Napří-
klad z Brna jsme dostali původně málo při-
hlášek. Tak jsme se snažili je vyburcovat 
k aktivitě, abychom dostali nějaké infor-
mace a aby nám toho poslali víc, protože 
jsme opravdu chtěli mít z čeho vybírat. 

O jaké věci se například jednalo?
Jednalo se o věci, které se teprve zkou-
šely a ani se nevědělo, kdy budou hotové. 
Takže jsme neměli ani záznam a ani zá-
ruku, že se to stihne. Nesplňovaly tedy pro 
nás základní kritéria, abychom je vzali vů-
bec v potaz. 

Byli jste i na zájezdu kvůli výběru 
inscenací?
Co se týče dramaturgie těch „velkých 
hostů“ z Velké Británie, Holandska a Pol-
ska, s těmi se vyjednala spolupráce a oni 
sami si rozhodli, co přivezou. Do toho jsme 
tedy nezasahovali. Ale co se týče Česka 
a Slovenska, tak většina poslala s přihláš-
kami i záznam. Vypravili jsme se i na delší 
výjezd do Bánské Bystrice, Bratislavy 
a Brna, kde jsme zhlédli některé z přihlá-
šených inscenací. Ale vzhledem k množ-
ství přihlášených inscenací jsme většinou 
stejně rozhodovali na základě záznamů. 
Ono by ani nebylo možné, abychom 
všechny přihlášené věci během 
zájezdu viděli. 

Do jaké míry byly ve vaší režii workshopy,
jestli vůbec?
Do workshopů jsme jako dramaturgická 
rada nezasahovali. Jenom jsme se o nich 
bavili na první schůzce, kde jsme dělali ta-
kový brainstorming, kdo má nějaký nápad. 
A pokusili jsme se dát dohromady sumu 
nápadů pro produkci, co by se mohla po-
kusit zajistit. Cílem bylo, aby každá kate-
dra měla možnost nějakého zajímavého 
workshopu. Z toho vzešel třeba rozhlasový 
workshop. Bavili jsme se o tom, že když už 
máme zvukové studio a dělá se tady roz-
hlasový kurz na činohře, tak proč nezorga-
nizovat něco takového v rámci Zlomvazu. 
Takže my jsme workshopy nezajišťovali, je-
nom jsme se snažili přinést ještě nějaké ná-
pady k tomu, nad čím přemýšleli samotní 
produkční. 

Štěbetání

A ty sama se zúčastníš nějakého
workshopu?
Ráda bych, ale ještě uvidím, 
jak budu časově stíhat. 

Ty jsi tuším v dramaturgické radě 
podruhé, že? Lišilo se nějak výrazně 
působení v radě tehdy a nyní?
Ano byla jsem v radě i před dvěma lety. 
Mám pocit, že se to lišilo. Jedna věc je, že 
na letošní Zlomvaz je výrazně víc peněz. 
I proto mohou přijet tři velké zahraniční 
školy. Takže to celé bude veliké. Já jsem 
z toho měla celkově pozitivnější pocit. Pa-
matuji si, že i minule jsme museli školy tro-
chu dokopávat k tomu, aby se přihlásily, 
to bylo podobné. Předtím byly i dva zá-
jezdy, jeden do Bratislavy a jeden do Brna. 
Já jsem byla jenom v Bratislavě. Přijeli jsme 
tam, podívali jsme se na dvě věci. Teď to 
bylo kolektivnější. Na zájezd jela skoro celá 
rada a jeli jsme všichni celou trasu Brno–
–Bratislava–Bánská Bystrica a měli jsme 
i více prostoru si všichni o zhlédnutých 
představeních promluvit. Před dvěma lety 
mi přišlo, že na takové diskuze nebyl příliš 
čas. Takže jsem teď měla radost, že jsem si 
připadala v dramaturgické radě víc platná. 
A před dvěma lety byl ten ročník i hodně 
zaměřený na DAMU, pamatuji si, že jsem 
byla trochu zklamaná z toho, co se tehdy 
přihlásilo. Letos jsme se naopak snažili ote-
vřít jiným školám a dát jim více prostoru. 

A máš nějaký tip pro návštěvníky? Nemusí
to být jen představení, letos je přeci jen
program hodně bohatý a je z čeho vybírat.
Co se týče představení, tak můj tip je Arab-
ská noc z Bánské Bystrice. To jsem viděla 
jenom ze záznamu a myslím si, že to bude 
hodně zajímavé. Ohledně workshopů se 
přiznám, že zatím konkrétní tip nemám. 

Eliška Chmelíková
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But what were council’s criteria for voting
of these productions which we can see
this year?
We tried to take into the consideration all 
viewpoints how the program will work on 
together. We wanted to make as much col-
ourful and multifarious programme as we 
could. We put some productions in con-
trast. For example: on the one hand DAMU 
will perform “Letovisko” which is classical 
play done in a nonclassical way. And on the 
other hand Banska Bystrica will bring the 
production of “Arabic night” which is an ac-
tual play. 

And what were main criteria of rejection
some productions?
There were a lot of applications from 
DAMU and we definitely couldn’t accept 
all of them. We didn’t find any space in pro-
gramme when to perform it. 

For example what production do you mean?
These productions were still in process 
and we didn’t have any assurance if 
it’ll be done on time. 

Did you go to another school to see
some productions there?
As far as the schools from Great Britain, 
Netherlands and Poland are concerned 
they decided on their own what exactly 
they bring. But we went to Brno, Bratislava 
and Banska Bystrica to see some produc-
tions. But at the end we made most of our 
decisions according video records.

Did the council make any decisions
according workshops?

Štěbetání

Interview with Sylvie Rubenová, 
the member of the Dramaturgical Council 
of the festival

This year will newly come The Royal
Central School of Speech and Drama from
London or HKU Theatre, University of the
Arts from Utrecht to perform at the festival.
Were there other big international candi-
dates in option?
As far as these big guest schools are con-
cerned it was up to the Department of Arts 
Management. They just let us know what 
schools will come this year.

How the Dramaturgical council
worked then?
At first we forgathered in autumn when we 
considered the theme of the festival and 
how to connect it with the productions. 

The theme of Zlomvaz festival is “One
DAMU doesn’t make the spring” this year. 
What does it mean, what can visitors imag-
ine behind this phrase? How do you
explain this theme to yourself?
This festival is about bringing together 
all this schools and about showing what 
is made there. It’s not just about DAMU. 
DAMU is just a place where we all can re-
joice together.

How this theme influenced council’s 
preferences in voting of the productions?
We tried to bring as many productions as 
we could not just one big production from 
each school.

So you yielded precedence to smaller
productions?
Yes, bringing smaller productions seemed 
more interesting to us. It’s a good way for 
schools how to present themselves. 

Glosy

It was a matter of the Department of Arts 
Management. The council just came with 
some other ideas what kind of workshops 
could be arranged. 

Will you take part in any workshop?
I’d love to but I haven’t decided yet. 

You are part of Dramaturgical Council
for the second time, am I right?
Was it any different?
Yes, I was in the council two years ago. 
I think it was different. The festival is big-
ger now. We have more money this year 
that’s why three big international schools 
can come. And I have positive feeling from 
it this year. Last time we also went to visit 
schools (Brno and Bratislava). I was just in 
Brno. Almost the whole council have gone 
for a trip to see the productions this year 
and we also have had more opportunities 
to talk about them. I also remember that 
the festival was aimed mainly at DAMU 
two years ago. This bout we focus on other 
schools than DAMU.

Do you have any tips for visitors?
As far as the productions are concerned, 
I would recommend “Arabic night”. I saw 
just a video record and I’m looking forward 
to seeing it on stage. And my tip regarding 
workshop? I don’t have any favourite. 

Eliška Chmelíková

Štěbetání Z našeho hnízda

Motto letošního ročníku Zlomvazu „Jedna 
DAMU jaro nedělá“ vyjadřuje chvály-
hodnou snahou o to, aby se tento festi-
val stal méně záležitostí pražské DAMU 
a více  „prostorem pro setkávání studentů 
uměleckých oborů a možností zhlédnutí 
aktuální studentské divadelní tvorby“ (ci-
továno z www.zlomvaz.cz/2014/o-festivalu). 
Znepokojující na tom však je, že k této „pů-
vodní myšlence festivalu“ se snažily vracet 
i minulé ročníky Zlomvazu. Letošní motto 
proto mimo jiné vyjadřuje to, že se taková 
změna i přes usilovnou snahu stále nedaří. 
V čem je tedy chyba? Jedním z důvodů 
může být, že se DAMU snaží se svým ego-
ismem vypořádat prostřednictvím jiného 
egoismu. Toho druhu egoismu, který má 
tendenci zveřejňovat niterný zápas DAMU 
a činit z něho hlavní téma festivalu.

Hana Lehečková

Je to prostě každý rok to stejné. My holky, 
co spolu mluvíme, se v redakci Obratle se-
jdeme a začneme si pouštět divný písničky 
v domnění, že nám to pomůže při psaní. 
Jenže ono to nepomůže. Třeba já jsem měla 
rozepsanou bezva glosu o zbytečných dve-
řích na DAMU, o těch v prvním mezipatře 
na KALDu, těch ve třetím patře na dám-
ských záchodech, a ještě těch ve druhém 
patře u výtahu. Ale o nich už nikdy nic ne-
napíšu, protože místo práce na glose tan-
čím s ostatními redaktorkami po místnosti 
a prozpěvuju si, že „jsi moje máma“, „proč 
nejsi větší, aspoň o pár cenťáčků“ a že mám 
bílý boty. Jo, Zlomvaz v nás v redakci vyvo-
lává zvláštní, jindy nezvyklé nálady a touhy. 
A jak tak koukám na střechu DISKu, ne-
jsme v tom sami. A koho by vlastně v tuhle 
chvíli zajímaly nějaké dveře?

Adéla Vondráková



It‘s your first participation at Zlomvaz 
Festival, did you watched it during
the last years?
It is the first time here for us a company, 
none of us have ever been here before. But 
our school (Royal Central School of Speech 
and Drama, London) has a longer existing 
connection with DAMU and the Zlomvaz 
Festival. We hope to come back!

Have you visited some of the perfor-
mances? Which ones? Or which ones
you would like to see? Why?
Tonight we‘re all going to ‚The Life of Mary‘, 
we‘ve heard good reviews about the show. 
But obviously, we‘re also going because it 
is in English, so we can understand what is 
about. There are so many other show that 
look interesting, it‘s hard to make a choice. 
I am thinking of going to Metamorfozy, 
I love Kafka and this is my personal favour-
ite. And I‘ll check out the performance from 
the HKU, my fellow Hollanders.

Could you describe your show? What
is it about? What was the method?
It is a collaborative devised show, mean-
ing; we had no roles in making this perfor-
mance. We all gave a workshop to the other 
members of the company, from that mate-
rial we started working on a show. We found 
similarities in the things that we created 
and from there we started talking about 
content. When we were rehearsing again for 
the Zlomvaz Festival we found that every 
member of our company has a slightly dif-
ferent idea about the show, which in the 
end comes down to the same thing, but 
it‘s like looking at it with different eyes. For 
me the show is about loneliness, failing to 
communicate and therefor failing to create 
meaning in your life. Exstistensialism is of-

ten my starting: being stuck in a repetitive 
structure, looking for something or some-
one to break that structure, but when you fi-
nally find it, it seems to scary or to far away 
to touch and to really make a change. 

Hardcorn was cretaed during the spring 
term 2014 at the Royal Speech and Drama
by The Fhallacies. Could you presents this
theatre group for festival audience?
The Fhallacies are: Laura Remmler (Ger-
many), Katy Evans (U.K.) J.D. Stokely (U.S.), 
Rowan Williams Fletcher (U.K.), Yoli Seker 
(Israel), Vjera Orbanic (Croatia) and Anne-
miek van Elst (Holland). We all have some 
sort of theatre training and/or experience, 
but worked in very different fields before 
we started this MA course. Now, we try to 
mix our knowledge and expertise to make 
new theatre work that is somewhere be-
tween: theatre, performance, spoken word, 
movement and art.  

The show is an experimental work in
proggres that explores the Freudian
theory of the uncanny. Can you
describe this theory in detail?
The uncanny is a repression, something that 
lies deep inside you but is usually hidden, 
until you are confronted with it. Freud pre-
sents many different forms of the uncanny 
that we‘ve experimented with while making 
the show. I think it is best to discribe them 
through known stories and movies like: the 
myth of Narcissus, the movie Chuckie, sto-
ries about dopplegangers that you can find 
in many contemporary movies… And in our 
show of course! I‘d say, come and watch, see 
what you can find.

Zdenka Horčicová, Anna Smrčková

Štěbetání

Štěbetání s Annemiek van Elst, 
členkou The Fhallacies

ExitorialZ našeho hnízda

Labutí píseňGlosa

Každá dívka se svého poprvé úzkostlivě 
obává. Bude to bolet? Bude se mi to líbit? 
Opravdu to chci? Teď je po všem. Sedím 
tady a pořád si to přehrávám v hlavě. Ještě 
ráno jsem se všeho tolik obávala. Hlavně, 
abych nezklamala! Všechno se to seběhlo 
tak rychle. Nejdřív si mě nikdo nevšiml. 
A pak to bylo. Moje poprvé proběhlo rych-
leji, než jsem očekávala, a dokonce hned 
dvojitě – zlomvazově a nakonec i zástup-
kyňošéfredaktorsky. K mému překvapení 
vše proběhlo velmi hladce. 

Připadá mi, že ještě před chvílí bylo ráno, 
a teď koukám na hodinky a je už nece-
lých osm hodin večer. Začínáme být vyčer-
paní, ládujeme se čokoládou, ale já jsem 
stále optimistická. Protože stále nevím, co 
mě čeká. Ještě nechápu o čem to všichni 
mluví – spaní ve škole, litry kofeinu v ži-
lách, proklínání všeho a všech. Copak to 
všechno vážně dokáže být i takhle straš-
livé? Zatím mi největší problémy dělá napl-
nění rozsahu a anglické summary. Všechno 
mě to děsí, ale stále trochu přitahuje. Zní 
to teď všechno jako Padesát odstínů šedi 
a za to se omlouvám (a zdůrazňuji, že jsem 
tento titul nečetla, neboť se teď prokousá-
vám Hugovým grotesknem, což je mnohem 
větší masochismus). Ale chystám se tomu 
plně oddat. Protože svoje poprvé bych ne-
dala jen tak někomu. 

Tereza Kosáková
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Glosa z Moravy, aneb Rozumíme si?
Jak moc je dnes důležitá diskuse? Ať 
v dnešním světě diskutujeme o čemkoliv, 
je angličtina opravdu nezbytná? Jak se na 
představení Pessoa ukázalo, obojí je teď 
a tady nenahraditelné. Díky diskusi jsme si 
mohli uvědomit, jak (ne)velká je jazyková 
bariéra mezi Poláky a Čechy. S našimi pol-
skými kolegy se nedokážeme domluvit smí-
chaninou češtiny a polštiny s pár kapkami 
slovenštiny. I když si sem tam rozumíme, 
raději zvolíme angličtinu. Snad proto, že 
v dnešním světě jsme si zvykli říkat své ná-
zory rychle, jasně a přímo. Nač se tedy zdr-
žovat zachytáváním podivně znějích výrazů 
a skládáním si významů? Je za tím jen naše 
lenost a úspora času? Nebo nás již tato va-
rianta ani nenapadá? A není škoda to ale-
spoň na chvilku nezkusit? Oslovte během 
Zlomvazu své polské kolegy a zkuste si po-
povídat česko-polsky! Třeba zjistíte, 
že k sobě máme opravdu blízko.

Anežka Berčíková



Zlomvaz je součástí mezinárodního 
projektu SdílenýProstor, který organizuje 
Pražské Quadriennale scénografie 
a divadelního prostoru.
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