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Potrefená husa 
se ozvala

Hardcorn
Editorial Z ptačí perspektivy

Přemýšlím, kolika různými způsoby může 
člověk sám sobě vynadat, jak neskutečně 
je hloupoučký. (Ten eufemismus je zá-
měrný, dodává mi trochu sebevědomí.) Při-
padám si neuvěřitelně tupě. Sedím a zí-
rám a čekám, kdy mi moje prázdná hlava 
upadne s bouchnutím na stůl. Říkám si, jak 
velká rána to asi bude… Hlavu mám úplně 
prázdnou, jenže hrozně těžkou. Jistě by mi 
už dávno upadla, kdyby mi Red Bull nedá-
val křídla. No prosím! Teď se nemůžu zba-
vit představy, v níž mě dva poletující bacu-
latí barokní andělíčci drží za uši ve snaze 
udržet mou hlavu ve vzpřímené poloze. 
Je to obraz vskutku groteskní.

Včera jsem začala mňoukat. Přišlo to zniče-
honic, ale drželo se mě to velice pevně. Ne-
přičítám to ani tolik únavě nebo přepraco-
vání – přeci jen kdo mě zná, ví, jak jsem na 
tom s pracovní morálkou. Nebrání mi sice 
v dokončování věcí včas, ovšem doprovází 
ho výraznou nechutí. Ten záchvat mňou-
kání má jistě svůj původ jinde. Například 
ve vlivu, který na mě mělo jedno ze stře-
dečních představení. Schválně jestli uhád-
nete, které to bylo.

A o čem bude dnešní číslo? Představily se 
nám v DISKU další dvě vlaštovky. Bánsko-
bystrická AKU s Arabskou nocí a londýn-
ská CSSD s autorským projektem Hard-
corn. Dnešním číslem také počínáme 
reflektovat, jak se naši redaktoři cítili na 
workshopech, když se učili light designu či 
umu produkčnímu. A štěbetáme si s tvůrci 
dalších představení. A máme nezvěstného 
redaktora. Ovšem to zřejmě nikoho kromě 
mě už nepřekvapuje. 

Užijte si další zlomvazový den! Mňau!

Vaše šéfredaktorka
Zdenka Horčicová

recenze na straně 7

off program
workshopy
hlavní přehlídka

Program

pátek 9⁄5

Kroftova (R102)CHILL OUT10:00—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
K107Frank Totino 11:00—17:00
divadlo DISKVŠMU — Tennessee Williams: 

Električka zvaná Túžba 
13:00—15:00

Pištěkova (R214)Prezentace katedry výchovné dramatiky DAMU: 
Kdo chce, hledá způsoby, 
kdo nechce, hledá důvody

13:00—15:00

Pavlatova (K333)Projekt 3D — Marius von Mayenburg: Mučedník14:00—15:00
Mistra Havelky 
(R202)

AKU — Jozef Gregor Tajovský: Hriech 14:00—15:30

Na děkance (K222)JAMU — kolektiv: Metamorfózy 15:00—16:30
Nových forem (R110)Esteve Stoler a Jordi Quelart 15:00—18:30
Salzmannka (K326)Projekt 3D — Asa Lindholm: Bye Bye Baby 15:30—16:30
V. Havla (Řetízek)DAMU — kolektiv: 

Bylo nebylo ve sladké Francii…
16:30—17:30

Prof. Hlaváčové 
(K332)

Projekt 3D — David Gieselmann: 
O klucích aneb Jsem kuchta! 

17:00—18:00

E. F. Šamberka 
(K326)

AKU — Katarína Pirohová: Oné man 17:30—18:30

Na děkance (K222)JAMU — kolektiv: Metamorfózy 17:30—19:00
Mistra Havelky 
(R202)

AKU — Jozef Gregor Tajovský: Hriech 18:30—20:00

divadlo DISKDAMU — J. Šiktancová a kolektiv: Letovisko 19:00—21:00
V. Havla (Řetízek)DAMU — Kolektiv: 

Bylo nebylo ve sladké Francii… 
19:00—20:00

E. F. Šamberka 
(K326)

AKU — Katarína Pirohová: Oné man 20:00—21:00

divadlo DISKVložte kočku 23:00—00:00
Pod Děkankou
(střecha divadla DISK)Minestrone 00:30—01:30

Zm
ěna program

u vyhrazena.
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Vysoká škola múzických umení v Bratislavě 
vznikla v roce 1949 jako první special-
izovaná instituce dramatického, hudeb-
ního, tanečního a filmového umění na 
Slovensku. Univerzita se skládá z Di-
vadelní, Filmové a televizní a Taneční 
a hudební fakulty. Divadelní fakulta 
poskytuje vzdělání ve třech stupních 
vysokoškolského vzdělávání. 

VŠMU se účastnila již druhého ročníku 
festivalu, který v roce 1995 nesl název 
V Poledne. O rok později vyhrála škola 
první diváckou anketu s inscenací Bouře 
a Krvavá svatba (režie: J. Gombár). 
Společně s JAMU je VŠMU jednou  
z nejdéle se účastnících škol festivalu. 

Na letošním ročníku představí divadelní 
fakulta absolventskou inscenaci Tennes-
seeho Williamse Električka zvaná túžba 
(režie: Emil Horváth) a bakalářský pro-
jekt studentek katedry loutkového divadla 
Hola, Madrid! (režie: Sylvia Vollmannová). 

Tereza Kosáková

Vrána k vráně sedá

Vysoká škola múzických umení (VŠMU),
Bratislava – Slovenská republika

Academy of Performing Arts in Bratislava 
was established in 1949 as a public univer-
sity-type of school and the highest accred-
ited, educational, artistic and research in-
stitution in the field of theatre, film, music 
and arts in Slovakia. The university con-
sists of three faculties: Theatre faculty, 
Faculty of film and television and Faculty 
of music and film. VŠMU provides higher 
education with BA, MA, PhD and ArtD 
degree courses. 

VŠMU first participated in the festival 
called At noon in 1995 as a special guest. 
One year later, school won first Audi-
ence‘s best choice award with perfor-
mance called Tempest and Blood Wed-
ding (directed by J. Gombár). Together 
with JAMU, VŠMU is one of oldest and 
longest participating school in Zlomvaz 
festival tradition. 

This year Theatre faculty will pre-
sent graduates performance A Streetcar 
Named Desire by Tennessee Williams (di-
rected by Emil Horváth) and bachelor 
project by students of Puppetery faculty 
called Hola, Madrid! (directed by Sylvia 
Vollmannová).

Z ptačí perspektivy

Svěží folklór

Že slovenský a český folklór si navzájem 
nejsou až tak vzdáleny, jsme se mohli pře-
svědčit na slovenské inscenaci Teatra Colo-
rata Ó sláva hviezd Ó sláva. Inscenaci tvoří 
tři básně slovenského básníka Pavola Ors-
zágha Hviezdoslava (odtud i název Ó sláva 
Hviezdoslava). 

Za doprovodu cimbálové muziky se ode-
hrají tři příběhy. Vše je stylizováno do folk-
lórní podoby. Herečky M. Potokárová, N. 
Ibsenova a B. Palčíková jsou oblečeny do 
krojů a mají u sebe atributy vesnického ži-
vota jako valchu nebo řehtačku. S plnou 
vážností přednesou za tmy jednu z Hvi-
ezdoslavových básní o touze přiblížit se 
hvězdám. Poté následují básně Margita, 
Zuzka Majerovie a Anča.

Velmi sugestivně se vytváří folklórní ná-
lada. Herečky svým jednáním, výrazy a po-
hyby sklouzávají k parodování. V celku in-
scenace ale takové okamžiky působí vtipně 
a s nadsázkou a divák se upřímně zasměje. 
Ó sláva hviezd Ó sláva je svěží zpracování 
folklórního námětu a jako takové má po-
tenciál oslovit i pobavit současného mla-
dého diváka.

Performance Ó sláva hviezd Ó sláva (Oh 
glory to stars Oh glory) is freshly com-
pilated set of three poems by Slovakian 
poet P. O. Hviezdoslav. Three actresses play 
very well and with hyperbole. Despite the 
theme, this performance has the potencial 
to attract young audience as well.

Jakub Štrom

P. O. Hviezdoslav: Ó sláva hviezd Ó sláva

VŠMU, čtvrtek 8. 5. 2014
od 15:00 a 18:00 v K332

režie/direction: P. Weinciller
dramaturgie/dramaturgy: J. Fotul
pohybová spolupráce/movement lector: 
M. Dudáš
hudba a hra na cimbale/music and live music: 
J. Bel’ák
hrají/cast: M. Potokárová, 
N. Ibsenova, B. Palčíková
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Vše pomíjí

V moderním pojetí předvedli herci dru-
hého ročníku KČD Shakespearův Sen noci 
svatojánské. Z názvu inscenace, změně-
ného na Jako sen, se vytratila magičnost, 
podobně jako z inscenace samotné. Kou-
zelný kvítek, způsobující bezhlavou zami-
lovanost do první osoby, kterou probudivší 
se spáč spatří, byl nahrazen zcela logic-
kým odůvodněním přirozené lidské pře-
létavosti. Lysandr tak opouští Hermii jen 
pro její zdrženlivost a Demetriovo poblouz-
nění Hermií vyprchává pouhým časem. Po-
zornost obou mladíků se obrací k Heleně 
a roztáčí se kolotoč exaltované žárlivosti 
a neutěšené lásky.

Trička, kraťasy a kecky laděné do bílé 
barvy evokují společně s deodoranty, je-
jichž vůně herci rozprašují všude kolem, 
sterilní prostředí jakési nóbl společnosti 
trávící volný čas golfem či tenisem. Její pří-
slušníci nejsou schopni pevného citu, jen 
vášnivého pobláznění, které odezní stejně 
rychle jako přišlo. Kouzelný kvítek se v in-
scenaci nakonec přeci jen objevuje v po-
době vraního oka, které zapříčiní Hermiinu 
smrt. Podobných inovací nalezli inscená-
toři v textu více a nechali je proniknout 

i do detailů hereckého jednání. Herci pak 
své charaktery vykreslili v hyperbolicky 
zvýrazněných konturách a podpořili tak 
komediálnost jednotlivých situací.

A Midsummer Night’s Dream from DAMU 
shows story of four young lovers in a mod-
ern way without a magic, just with logical 
reasons why we change our partners so  
often.

William Shakespeare: Jako sen

DAMU, čtvrtek 8. 5. 2014
od 16:30 a 19:00 v K107

překlad/translation: J. Josek
režie/direction: A. Svozil
dramaturgie/dramaturgy: K. Kosová
kostýmy/costume design: J. Gospavic
pedagogické vedení/supervision: H. Burešová, 
doc. J. Korčák, PhDr. Š. Otčenášek
hrají/cast: A. Kratochvílová, E. Shvachko, 
M. Řezníček, M. Vejdělek

Kateřina Kykalová

Slovenská Akádemia umení se prezentuje 
na studentském festivalu Zlomvaz insce-
nací Arabská noc v režii Petry Kovalčíkové 
a dramaturgyně Kataríny Vozárové. 

Panelový dům, nenaplněné touhy a pře-
devším sny. To spojuje všechny postavy ve 
hře Rolanda Schimmelpfenniga. Neuchopi-
telnost konkrétního času, stejně jako pro-
storu, vytvářejí vakuum. Skrze něj autor 
buduje podobu světa, ve kterém odhaluje 
nejniternější povahové vlastnosti jednotli-
vých bytostí. Schimmelpfennig se snaží na-
jít to, co je v nás potlačeno morálními zá-
sadami, tedy tajné, nevyslovené touhy, jež 
se v tomto případě snoubí se sny. Drama-
tik tak vytváří zvláštní tvar, který je tolik 
vlastní postmoderním tvůrcům.

Scénografii k inscenaci vytvořil Michal Bu-
gáň. Uprostřed jeviště se nachází zvýšená 
deska polepená bezpečnostními páskami 
do tvaru čtverce. Každý čtverec je teprve 
hereckou akcí přetvořen v konkrétní pro-
stor. Je tak budován jak dojem vysokého pa-
nelového domu, tak i jednoho bytu, výtahu 
či schodiště. Tvůrci pracují také s barevnými 
světelnými efekty, jež využívají ke zdůraz-
nění detailu, který by jinak na ploché scéně 
nebyl tak čitelný. Nikdy bychom například 
dostatečně neocenili, proč Francisca (Ro-
mana Packová) tolik okouzlila Karpatiho 
(Jakub Muranský), nebýt barevného světla, 
jež ji při koupeli zahalilo do nádechu modré. 

Filip Hajduk svým Hansem-domovníkem 
vytvářel komickou rovinu děje. Zejména 
jeho scházení ze schodů budované gra-
dováním grotesknosti pohybů bylo velmi 
dobře zvládnuté. Lze také ocenit jeho pan-
tomimické nadání, které využíval k fixo-
vání aktuálního konkrétního prostoru, ve 
kterém se jeho postava nacházela. Když 
například Hansen stál přede dveřmi bytu 
Francescy a Fatimi (Jana Szendreiová),  

pro diváka bylo naprosto jasné, kde jsou 
dveře a jak jsou veliké, což Hajduk dokázal 
vytvořit jedním pohybem ruky naznačují-
cím otevření. Vynikal i Maťo Juríček jako 
Kalil, a to například ve scéně, kdy se snaží 
dostat z výtahu. Jana Szendreiov, vytvořila 
zajímavě svou Fatimu jako prudkou, uza-
vřenou dívku, jež je schopná vraždy.

Inscenace vyniká zejména svou scénogra-
fickou složkou, která klade důraz na detail 
a pracuje s ním téměř filmovými postupy. 
Také herecké výkony byly velmi zdařilé. 
Osvěžujícím dojmem působily mluvené ko-
mické vstupy herců, kterými režisérka od-
lehčuje jinak složité filozofické téma. Bo-
hužel, některým promluvám však nebylo 
rozumět, kvůli využití technického do-
zvuku ve snových scénách. I přesto bylo 
celkové vyznění inscenace srozumitelné.

Slovak Academy of Arts is representedoon 
the festival Zlomvaz by production of Arab-
ská noc (Arabian night) from director Petra 
Kovalcikova, who cooperated on this pro-
ject with dramaturgise Katarina Vozárová. 
Production of this postmodernism play  
is interestinn particularly thanks to  
exquisite scenography.

Roland Schimmelpfennig: Arabská noc

AKU, čtvrtek 8. 5. 2014
od 13:00 v divadle DISK

překlad/translation: M. Kubran
režie/direction: P. Kovalčíková
dramaturgie/dramaturgy: K. Vozárová
scénografie/scenography: M. Bugáň
pedagogické vedení/supervision: J. Vedral, 
K. Burdová
obsazení/cast: F. Hajduk, R. Packová, 
J. Szendreiová, M. Juríček, J. Muranský

Petr Pavlíček

Z ptačí perspektivy

Barevná noc ve východní Evropě
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Autorský projekt Rockgenet scénografek 
Barbory Burdové, Jitky Pospíšilové a Lucie 
Wildtové je souborem scénických nápadů 
a vtipů, jevištní hříčkou s poněkud překva-
pivým námětem: dvě Laponky spolu mezi 
sněhovými závějemi založí kapelu Rockge-
net. 

Inscenaci uvádí projekce, která to, co vi-
díme na jevišti, lokalizuje do ledové do-
moviny Sámů. Zdá se být trochu zbytečná 
vzhledem k tomu, že prostorové vymezení 
je zřetelné díky rekvizitám a je objasněno 
i v programu. Přestože je inscenace takřka 
beze slov, je srozumitelná. Hrdinky se pro-
bouzejí. Každá žije svou vlastní rutinu – vě-
šení prádla (nebo sušeného masa?), obou-
vání lyží atd. Pak se však potkávají, 
sjednocují, společně jedí, loví a zpívají. Ro-
zehrávají etudy s předměty, kterými je jevi-
ště poseto. Každá jednotlivá hříčka (lovení 
nanuku na prut, pytlíky na led místo bot, 
zápas s parožím) je půvabný poetický celek, 
který dobře vypadá, ale občas příliš dlouho 
trvá, zkomplikuje se nebo (vinou simulta-

neity akcí) vyzní do prázdna. Výsledný tvar 
tak není ani dostatečně hravý, ani dosta-
tečně dramatický. Rockgenet má mnoho sil-
ných scén, často je však v hereckých akcích 
poněkud nepořádek, a inscenace tak ztrácí 
emocionální i významovou sílu.

Rockgenet is an original play by three  
stage designers about two Sámi girls start-
ing a rock band. It is playful and visually  
appealing but suffers from several 
technical issues.

Barbora Burdová: Rockgenet

DAMU, čtvrtek 8. 5. 2014
od 14:00 a 17:00 v R202

režie/direction: B. Burdová a kol.
hrají/cast: J. Pospíšilová, L. Wildtová, 
komentář/speech: B. Burdová

Vojtěch Vávra

Z ptačí perspektivy

Sex, drogy a sobi
Z ptačí perspektivy

Na prázdném černém jevišti je rozházená 
kukuřice. Začne se ozývat rytmické tikání. 
Zprava na jeviště vchází postava zapalu-
jící sirku. Chvíli ji pozoruje, potom sfoukne 
a se zapálením další sirky udělá krok 
vpřed. Za ní ve stejném rytmu nastupuje 
další postava rozhazující kukuřici. Přidává 
se postava chroupající popcorn, postava 
natahující kuchyňskou minutku, postava 
rozbíjející vejce, které se při dopadu mění 
v prach, a postava sbírající zrnka kukuřice. 
Všichni se otočí čelem k divákům a před-
staví nám Michaela. Ale kdo je Michael? 
Michael je on, ona, Michael je každý z nás. 
Ne, počkat, Michael není nikdo z nás. Ka-
ždý je Michael a nikdo není Michael. Tak 
kdo je sakra Michael?

Tři herečky se posadí do prostoru. Jedna, 
sedící na židli, dělá v hrnci popcorn. Druhá 
se stále dokola snaží trefit zrnky kukuřice 
do mísy. Počítá, kolikrát v řadě se jí to po-
daří, v případě neúspěchu vydá zklamaný 
tichý sten. Poslední herečka dokola zapa-
luje sirky. Jsme vtaženi do koloběhu, ze 
kterého zdánlivě není úniku. Dlouhou dobu 
se na jevišti nic neděje, jen všichni stále do 
nekonečna opakují své úkony. I přes mar-
nost svého snažení vytrvávají a vždy za-
čnou znovu, od začátku. Najednou je jejich 
stereotyp narušen příchodem další po-
stavy. S pomocí jedné z hereček dotlačí na 
jeviště bednu, z níž vytáhne vejce. A vejce 
promluví. Tohle je Michael. Nemá rád ulice, 
představení, diváky, vlastně nemá rád 
nic. Při svých stížnostech je hrubě přeru-
šen a rozbit o zem. „Co říct, když se stane 
něco takového?“ ptá se herec a hned si od-
povídá: „Je to, jak to je, říká láska,“ načež 
v dalších jazycích ho opakují ostatní herci. 
A skutečně to tak je. Všechno se vrací na 
začátek.

Dokolečka dokola a dokola a dokola…
Inscenace Hardcorn autorské skupiny The 
Fhallacies je založena na opakování, ste-
reotypnosti a rytmičnosti. Jakákoliv malá 
změna, která je nadějí na vymanění se ze 
stereotypu, se do něj integruje a stane se 
tak jeho součástí. Žijeme v neměnnosti a ja-
kákoliv snaha se z ní vymanit má za násle-
dek jenom její prohloubení. Čím více se 
však propadáme do neměnnosti, tím více 
z ní chceme ven. Ale jako Sisyfos valící svůj 
kámen nemáme šanci. Jsme ovládáni vyšší 
mocí, která nám v tom brání, a tou mocí je 
právě stereotyp. A přece jenom, inscenace 
nachází potenciální řešení tohoto existen-
ciálního problému. Zamknout se do bedny 
a nikdy nevylézt. To by jistě řešení bylo, 
kdybychom se ale nechtěli z truhly hned 
dostat ven, zpátky do našeho zaběhlého 
řádu, ve kterém je nám dobře. 

Who the hell is Michael? He is everyone 
but noone. We don’t know, who he is. Per-
formance Hardcorn is based on stereotype, 
repetition and rhythm. Can we break our-
selves out of stereotype? And what will hap-
pen if we try to? We will cave deeper in it. 

The Fhallacies: Hardcorn

CSSD, čtvrtek 8. 5. 2014
od 20:00 v divadle DISK

režie/direction: The Fhallacies 
dramaturgie/dramaturgy: 
Rowan Williams-Fletcher 
pedagogické vedení/supervision: 
Nohar Lazarovich, Nick Wood, 
Karen Christopher 
hrají/cast: Annemiek van Elst, JD Stokely, 
Katherine Emma Evans, Laura Remmler, 
Vjera Orbanic, Yoli Seker

Jakub Štrom



11

Spousta lampiček, usměvavý pán s kula-
tými brýlemi a prodlužovačky všude po 
zemi – workshop light designu s Nickem 
Moranem začíná.

Hned od začátku Nick navozuje uvolněnou 
atmosféru přátelskou konverzací s přichá-
zejícími účastníky. Nenuceně se vyptává 
na jména, studijní obory a zájmy. Přizná-
vám se mu, že jsem z redakce, a tudíž je 
má motivace jakožto účastníka poněkud 
netradiční. Sedáme si do kroužku a Nick 
nám vypráví o svém mládí, o tom co studo-
val a jak se k light designu dostal. Rozdává 
nám čtyři sepnuté stránky, na nichž máme 
stručné shrnutí light designových cílů. Spo-
lečně s námi je prochází a snaží se nám 
tak light design přesněji přiblížit. Kromě 
toho rozdané papíry obsahují i bodový ná-
stin průběhu celého workshopu – později 
se však ukáže, že Nick nástin nebere ni-
jak dogmaticky. Hlavní heslo, které od za-
čátku razí, zní (v mém volném překladu): 
„Není to o technice, je to o hraní si.“. A to 
se skutečně děje. Ke každému zadání, které 
následuje, všichni přistupujeme hravým 
způsobem pokusů a omylů. Teoretičtější 
proslovy občas vede jen sám Nick, ale 
vždy jen krátce a k věci.

Jsme rozděleni na tři skupiny – „shadow 
land“, „color land“ a skupinu, která se za-
bývá intenzitou světla (ta „landovskou“ 
přezdívku nedostala) – a začínáme si hrát. 
Nick obchází jednotlivé skupiny a před-
vádí různé světelné zajímavosti. Navzdory 
mému očekávání se jednotlivé skupinky 
svým svícením vzájemně nevyrušují, přes-
tože zůstáváme všichni ve stejné místnosti. 
Po chvíli si navzájem předvádíme své  
objevy. 

Osahali jsme si všechna dostupná svíti-
dla a prozkoumali světelné zásady prak-
ticky. Teď má Nick v plánu nechat nás tvo-

Škola létání

Light design Nicka Morana

řit světelnou show k hudbě. Pouští několik 
skladeb a chce po nás, abychom svou intu-
icí a asociacemi, které nevědomě vyvolají 
slyšené tóny, vytvořili představu barevné 
kompozice. Začínáme pracovat. Jsme roz-
děleni na dvě skupiny, z nichž si každá 
rychle buduje svůj prostůrek s lampičkami 
a předměty. Blikáme, zkoušíme různé úhly 
světla, barevné odstíny a zorné úhly pří-
padného diváka – stále ve smyslu Nickova 
hesla upřednostňujícího hru. Překvapilo 
mě, kolik času nám tento úkol zabral – něco 
přes hodinu, která ale utekla jako voda.

Když jsme si svá „představeníčka“ zahráli 
a řádně se podrobili zpětné vazbě, zbyla 
nám už jen necelá hodina do konce. Po-
řádně jsme zamakali a stihli udělat ještě 
jedno light-designové dílko, tentokrát 
všichni společně. 

Skupinová práce tedy na workshopu ne-
chyběla, a přestože Nick ze slušnosti (a asi 
i z legrace) nabízel také variantu individu-
álních úkolů, přátelská a hravá atmosféra 
si řekla o pravý opak. Navíc byly jeho při-
pomínky vždy věcné a užitečné a spojením 
těchto dvou aspektů se z celého workshopu 
vyklubal mile, poklidně a smysluplně strá-
vený čas.

It wasn’t about technique, it was about play-
ing. Playing with light, colours and shadows 
in Nick Moran’s workshop and in the end 
we did a little light design show.

Vítězslav Dvořák

Dva roky na DAMU dostatečně vytří-
bily moji ostražitost vůči Hellerovu sálu. 
A Zlomvaz dosud nabízel možnost vyhnout 
se této místnosti bez výčitek svědomí. Le-
tos jsem ale učinila výjimku v podobě 
workshopu eventové produkce zaměřeném 
na veliké hudební produkce, konaného pod 
taktovkou Borka Jiříka a za účasti tuzem-
ských i zahraničních hostů. Navzdory  
vykřičníku alarmujícímu v mé hlavě a při-
pomínajícímu děsivý údaj sedm a půl ho-
diny účastníků neubilo (ano, to měkké  
„i“ je tam opravdu záměrně) a všichni  
vydrželi do konce. 

Workshop byl rozdělen do tří bloků, mezi 
nimiž jsme hojně navštěvovali chillouto-
vou místnost za účelem vyrovnání hladiny 
kofeinu v krvi. V úvodní části nám bylo 
kromě obecného vhledu do problematiky 
organizace hudebních produkcí, bezpeč-
nostních podmínek a úsměvných i odstra-
šujících historek „z natáčení“ dáno nahléd-
nout do zákulisí koncertních štací Red Hot 
Chili Peppers. Druhý oddíl byl více v před-
náškovém stylu, zaměřený na finance. 
Nedá se nic dělat, bez peněz to prostě ne-
jde. Závěrečná část nás pak za účasti zahra-
ničních hostů seznámila s německou a brit-
skou situací. 

Přes počáteční rozpaky z neznámé oblasti 
a délky programu se nakonec jednalo o po-
učně a příjemně strávený půlden s bonu-
sem intenzivního kurzu angličtiny na závěr. 

What do you have to keep in mind when 
you organize an event? The ones who took 
part in the workshop of the event produc-
tion led by Borek Jiřík with the participa-
tion of the Czech and international guests 
already know.

Eliška Chmelíková

Škola létání

Produkční maraton Glosy

Kolik kritiků je potřeba 
k výměně žárovky?
Co nejvíc. Jeden mění žárovku, zatímco 
ostatní diskutují, jak by to šlo udělat lépe.

Kolik herců je potřeba 
k výměně žárovky?
Žádný. Neměl by tohle dělat produkční?

Kolik produkčních je potřeba 
k výměně žárovky?
Těžko říct. Dostanou se k tomu! 
Dostanou se k tomu!

Kolik diváků v sále je potřeba 
k výměně žárovky?
Tři. Ten, který to udělá, dítě, které u toho 
bude plakat, a někdo, kdo bude vykřikovat: 
„Hele, koukni, on mění žárovku!“

Z našeho hnízda

Hana Lehečková

ANONYMNÍ VÝZVA:
Wanted! Hledá se redaktorka, která 
přislíbila účast a následnou reflexi
workshopu Borise Bakala. Odměna 
za dopadení zaručena!!!
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kované cestičky, ktorými postavy chodia. 
Odvodzovali sme to od stereotypov, v kto-
rých ľudia žijú. Nevedia sa z nich vymaniť. 
Každá postava má svoje hranice na javisku 
vystavané zo svojho stereotypu, napr. Lo-
meier má svoju líniu vytvorenú z izolačnej 
pásky, pretože ako domovník stále niečo 
opravuje, Franciskinu hranicu tvorí posteľ, 
potiahnutá červenými uterákmi – jej ste-
reotypom je práca (analýza vzoriek krvi), 
potom sprcha a nakoniec spánok a stále 
dokola. V Arabskej noci však ide hlavne 
o narušenie stereotypov. Je to noc, kedy 
postavy majú možnosť sa stereotypu zba-
viť, ale ako náhle zničia pásku, zložia ute-
ráky, stále pod tým zostáva biela čiara. Ste-
reotyp, ktorý pokračuje. Možno tentoraz 
bude iný…

Proč jste se rozhodli tuto inscenaci na 
Zlomvaz přihlásit?
Myslíme si, že táto inscenácia má zlom-
vazáckemu divákovi čo povedať, a nielen 
jemu. Ide o absolventskú inscenáciu štu-
dentky réžie Petry Kovalčíkovej, ktorej in-
scenácia má osobitú poetiku, humor, ale aj 
hutné zastúpenie symbolických prvkov na 
scéne. Myslíme si, že postmoderná dráma 
tu bude vítaná. 

Plánujete navštívit nějaká představení 
z dalších účastněných škol?
Ak stihneme, chceli by sme vidieť pred-
stavenie každej zúčastnenej školy. Už sme 
mali možnosť užiť predstavenie Hodní 
chlapci. Zaujal nás autorský projekt Hard-
corn (CSSD). Chystáme sa ísť na predsta-
venia JAMU (Metamorfózy) a VŠMU (Elek-
trička zvaná úžba). 

Anna Smrčková

Štěbetání

Štěbetání s Katarínou Vozárovou, 
dramaturgyní představení Arabská noc

Divadelní hra Arabská noc současného 
německého dramatika Rolanda Schimmel-
pfenniga se záhy po svém uvedení v Ně-
mecku stala hitem. Proč jste si tento 
titul vybrali vy?
Prvý impulz prišiel od pána prof. Jana 
Vedrala. Ked sme hlbšie nahliadli do Arab-
skej noci, už sme sa jej nevedeli vzdať. Text 
ponúka toľ ko možností a rôznych interpre-
tácií, že nás úplne vtiahol. 

Jak jste se vyrovnali se snovou rovinou 
příběhu, kterou tento postdramatický 
text nabízí?
S režisérkou sme viedli dlhé debaty o tom, 
ako text interpretovať. Najprv sme sa na 
text pozerali realisticky a hľadali logické 
súvislosti medzi postavami, dávali sme ich 
do rôznych vzťahov (aj rodinných). Hneď 
na to sme prešli k hľadaniu stereotypov, 
ktoré každá postava vykonáva. Ku kolo-
behu, ktorý sa im deje každý deň. Na scéne 
sme sa snažili zobraziť panelákovu sties-
nenosť. Postavy žijú tesne vedľa seba, ich 
myšlienky sú hodené do priestoru, ale 
predsa ich ten druhý nepočuje, nevidí, žije 
v osamotenosti tohto sveta. Samozrejme 
v tomto všetkom sme sa snažili snovú ro-
vinu zanechať, a to hlavne v príbehu Fran-
cisky, ako orientálnej princeznej. Postavy 
unikajú do svojich snov a predstáv, ktoré 
ich aspoň nachvíľu vytrhnú zo šedej stereo-
typnej reality. 

Pět postav, sedm pater činžáku, kouzlo 
orientu s tržišti, harémem, pouští, oázou 
či poloprázdnou lahví, která pozře toho, 
kdo se z ní napije... To vše je svět Arabské 
noci. Jak obtížné bylo ztvárnit ho 
na jevišti?
Snový obraz sme poňali ako analógiu osu-
dov jednotlivých postáv. Na scéne sme sa 
snažili zachovať čisté línie, presne nalin-

Štěbetání s Terezou Vereckou, 
dramaturgyní představení Letovisko

Prečo Turgenev?
Bylo to jednak z respektu a lásky k auto-
rovi. Pak proto, že vnímám jako křivdu to, 
že se teď Turgeněv moc nedělá. A za třetí 
jsme hledali primárně hru, která bude do-
statečně rozvětvená a budeme do ní moci 
obsadit celý ročník, což Turgeněv splňuje.
 
Snažili ste sa text aktualizovať ?
Ten text je hodně proměněný, ale nevedla 
nás k tomu snaha ho aktualizovat, vedla 
nás spíš témata, která Turgeněv rozehrává, 
a ta jsou aktuální pořád. Zbabělost, vášeň 
a neschopnost vášně. Totální nevědomí 
toho, co chci, když potřebuju mít všechno 
a nemůžu mít nic a nestačí mi to, co mám. 
A tyhle linky v Turgeněvovi najdeme. Takže 
jsme jenom sledovali to, co v něm vždy 
bylo. Možná jediné, co by se dalo vnímat 
jako aktualizace, je právě letovisko v ná-
zvu, což je něco, co trošku přibližuje pů-
vodní název Měsíc na vsi. Je to výraz pro 
něco provizorního, co funguje jenom v létě, 
kdy se tam lidé sjíždějí a opouští na něja-
kou dobu své normální životy, aby tohle 
letní místo zase opustili.

Ako ste pracovali s textom? Vedeli 
ste vopred, do akej miery pozmeníte 
pôvodný text? 
Měsíc na vsi je hra poměrně rozsáhlá, takže 
docházelo ke krácení, ale ne ke krácení 
bezhlavému. Snažili jsme se text přizpů-

Štěbetání

sobit hercům. Ve hře například vystupuje 
postava starého tlustého hlupáka a samo-
zřejmě jsme ji nechtěli přisoudit někomu 
z nich. Jádro té postavy přece jenom tkví 
v něčem jiném a to můžeme najít i v jiných 
Turgeněvových románech. Takto jsme ko-
munikovali s autorem napříč jeho dílem. 
Na úpravě jsem se nepodílela jenom já, ale 
i herci, kteří nosili z různých Turgeněvo-
vých povídek i ze hry samotné repliky, věty 
nebo situace, které je zaujaly. To, jestli jsme 
je pak zapracovali, nebo nezapracovali do 
textu, se ukázalo během zkoušení. 

Výsledný text by sa tak mohol vnímať 
ako mozaika Turgeneva?
Ano, a jejím jádrem je Měsíc na vsi.  
Půdorys hry zůstává takový, jaký byl. 

Režisérkou inscenácie je pedagogička 
Jaroslava Šiktancová. Ako sa vám s ňou 
spolupracovalo?
Spolupráce s paní Šiktancovou byla pro 
mě z mé strany poměrně rovná, doufám, že 
i z její. Jelikož spolupráce na inscenaci byla 
tak úzká, chvilkami musel respekt mezi 
studentem a pedagogem jít stranou a pra-
covali jsme víc jako partneři. Neopomíjím 
však to, že paní Šiktancová má léta zkuše-
ností a pozorovat ji při práci bylo hodně  
inspirativní. 

Barbora Forkovičová, Lucia Šmatláková 



Tajna: Úprimne, keď sme v minulosti skú-
šali s režisérmi študentmi, ktorí sa rovnako 
ako my učia, tak to bolo niekedy náročné. 
Niektorí vedeli, čo chcú, ale nevedeli nám 
to vysvetliť. Neraz som sa tak pri nich cí-
tila ako na ceste, ktorá nemá konca. Samo-
zrejme to tak nebolo pri všetkých inscená-
ciách, ktoré sme na škole robili. Napriek 
tomu, že sa mi občas s pánom Horváthom 
pracovalo ťažko, práca s profesionálnym re-
žisérom sa mi páči. Pre mňa ako herečku 
je jednoduchšie pracovať s profesionálom, 
ktorý má jasnejšiu predstavu o výsledku 
než študent, ktorý sa občas stráca. 

Električka zvaná túžba je jedna z najinsce-
novanejších hier, človek môže mať pocit,
že už sa s ňou nedá nič prekvapivé urobiť.
Snažili ste sa hľadať v texte nové roviny?
Tajna: Tým, že bola hra toľ kokrát insceno-
vaná, som sa nezaťažovala, snažila som sa 
skôr emočne a herecky zvládnuť podstatu 
postavy. Išlo mi najmä o to, aby bola uveri-
teľná, pretože dostať sa do fázy, kedy cha-
rakter pôsobí pravdivo, je zložité. Preto 
nám žiaľ nezvýšil čas ani priestor na hľada-
nie nových rovín. 
Marta: Podľa mňa je dôležité vstúpiť do ta-
kejto postavy čistý, pretože podstata sa vy-
tvára počas skúšok v kolektíve. Ja som ne-
prišla so žiadnou konkrétnou predstavou 
o Blanche založenou na tom, čo som pred-
tým videla. Tú som si vytvárala postupne 
pomocou režijno-hereckých pripomienok. 
Spoliehala som sa na režisérovu koncepciu 
a nechala som sa ním viesť. Snažila som sa 
do postavy priniesť najmä seba a svoju ori-
ginalitu. 

Barbora Forkovičová, Lucia Šmatláková

Štěbetání

Štěbetání s Martou Maťovou a Tajnou Peršić, 
představitelkami Blanche a Stelly v představení 
Električka zvaná túžba

Električka zvaná túžba je vašou posled-
nou absolventskou inscenáciou. Ako to vní-
mate? Ste rady, že je ňou práve táto hra?
Tajna: Ja som sa potešila, pretože mám 
rada Tennessee Williamsa ako dramatika. 
To, čo hra herecky ponúka aj samotná po-
stava Stelly, mi vyhovuje. Ak by som bola 
režisérka, sama by som sa do tejto úlohy 
obsadila. (smiech) Bez ohľadu na výsledok 
ma teší, že sme mali možnosť pracovať na 
tejto hre. 
Marta: Myslím, že je to výborná, aj keď ná-
ročná hra, rovnako ako rola Blanche, ktorá 
bola pre mňa výzvou a cítila som tak veľ kú 
zodpovednosť. Neviem nakoľ ko dobre som 
to so svojim vekom a skúsenosťami mohla 
obsiahnuť, podstatný bol pre mňa proces, 
ktorý bol vynikajúci. Som šťastná, že som 
dostala takúto rolu. Pre nás ženy bola in-
scenácia špeciálna tým, že dovtedy sme ne-
mali možnosť hrať takéto veľ ké postavy. 

Režisérom inscenácie je profesor Emil 
Horváth. Ako sa vám pracuje pod 
pedagogickým režijným vedením? 
Vyhovuje vám tento typ alebo 
preferujete skôr študentskú réžiu?
Marta: Profesor Horváth bol ako režisér 
veľmi trpezlivý, pracovitý a snažil sa nám 
vo všetkom poradiť. Veľa som sa pri ňom 
naučila, čo je podľa môjho názoru na škole 
najdôležitejšie. Bolo náročné zvládnuť za 
dva mesiace takýto objem textu aj emócií, 
ale išla som do toho naplno. Pre tento titul 
by bol vhodnejší dlhší skúšací proces. Tak-
tiež sme s týmto typom textu nemali veľa 
skúseností, preto to pre nás bol mierny 
krok do neznáma. Preto som rada, že nás 
viedol profesor Horváth. Vždy povedal, čo 
si predstavuje ako režisér, a zároveň nás 
usmerňoval ako pedagóg. 

Exitorial Tiráž

Labutí píseň

Na program festivalu se konečně vrátil 
Zlomvaz Cup! Tahle informace pro mne 
byla zdrojem bezbřehého nadšení. Když 
byl Zlomvaz Cup poprvé nahrazen taneč-
ním maratonem, skoro jsem zaslzela. Další 
rok se taneční maraton udržel a já už se po-
malu smířila s tím, že divadelnickému fot-
balu definitivně odzvonilo. Jenže letos se 
zas pánové převléknou do trenýrek  
a vyběhnou na hřiště plni energie  
a odhodlání. A kdo ví, možná se 
přihlásí i nějaké dívčí družstvo.

Tenhle turnaj je taková moje zlomvazová 
láska, a to od doby, kdy jsem byla svědkem 
úžasného sportovního klání. Bylo to ně-
kde Na Pražačce a byla docela velká zima. 
Seděla jsem na betonovém schodu nej-
dříve jen tak, pak na futrálu od notebooku 
a pak na celé kabelce včetně onoho note-
booku. Hřiště bylo rozděleno na tři menší 
a hrálo se na všech najednou. Nevadilo, 
když se tu a tam zakutálel míč ke kolegům 
vedle, hrálo se plynule dál. Někdy si druž-
stva míče vyměnila, někdy dalo družstvo 
gól jinému družstvu, s kterým ale vůbec 
nehrálo. Občas se míč ztratil úplně a ně-
kterým hráčům trvalo docela dlouho, než 
si toho všimli. Hlavní rozhodčí pískal dvě 
utkání najednou a ve třetím sám hrál. Pro-
stě, svět byl zase jednou báječnej. 

A já doufám, že tohle všechno (a ještě mno-
hem víc) nás čeká zítra, tj. v sobotu 10. 5. 
v Masné ulici od čtyř hodin. Na poslední 
straně časopisu by se možná víc hodilo shr-
nout další festivalový den a připojit nějaké 
životní moudro. Ale ono je vždycky pří-
jemné končit jednu věc a těšit se přitom už 
zase na nějakou tu další.

Adéla Vondráková
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