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Potrefená husa 
se ozvala

Editorial

Zbystřete svou pozornost! Nejenže je toto 
poslední tištěné číslo, které se vám dostane 
do rukou, ale zároveň je to první číslo, do 
jehož editorialu se promítl můj nejeden di-
vadelní zážitek z pátečního zlomvazového 
programu. Čím dál tím víc mě začíná ob-
těžovat přítomnost ostatního diváctva 
na představeních. Ne že bych byla nato-
lik sebestředná a přála si privátní předsta-
vení – to nelze, co kdyby byla kontaktní?! 
Akorát mi můj mírný autismus přidělává 
vrásky na čele, když dojde na vztah k ostat-
ním lidem v hledišti. Mnozí z nich totiž lis-
tují dnešními a včerejšími Obratli a jejich 
obsah komentují. K jejich vlastnímu štěstí 
netuší, že šéfredaktorka sedí třeba jen 
o řadu nad nimi a pomýšlí na sebevraždu, 
či jinou formu vyrovnání se s rozpaky. Oni 
samozřejmě nemohou mít ani ponětí o tom, 
že si jejich leckdy velmi ostrou kritiku beru 
osobně. Jak bych taky nemohla, když se 
snažím ve svitu vycházejícího slunce vy-
mýtit všechny chybky, leč marně?! Stejně 
si nakonec odposlechnu, že naše recenze 
„jsou ale stejně nějaký divný“. A nemůžu se 
utěšovat tím, že lidé Obratel nečtou. Pro-
tože oni ho čtou. Já je viděla. A když pak 
jako vrchol všeho vedle sedící muž sáhne 
do mé vlastní kapsy u mikiny místo do té 
své, nebo jistá sousední korpulentní slečna 
zabere i polovinu mého sedadla, mám 
chuť si jako největší asociál zalézt zpátky 
do redakce a vytáhnout paty až po uzá-
věrce. Ještě bych se mohla plížit po škole 
ve stínu, jako bych se za Obratel styděla. 
Jenže tak to není.

Užijte si poslední festivalový den!

Vaše šéfredaktorka
Zdenka Horčicová

off program
workshopy
hlavní přehlídka

Program
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Zm
ěna program

u vyhrazena.

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

Pod Děkankou
(střecha divadla DISK)

Zakončovací brunch 10:00—13:00

Magistry Šiktancové 
(K107)

Frank Totino11:00—17:00

V. Havla (Řetízek)Gábor Takács11:00—18:00
Baletní 
(Malý taneční sál)

Ivana Vostárková12:00—16:00

divadlo DISKJAMU — Federico Garcia Loca: 
Krvavá svatba 

14:00—15:30

Hallerova 
(Hallerův sál)

Prezentace katedry teorie a kritiky DAMU: 
Let’s talk about… Divadlo!

14:00—17:00

Mistra Havelky 
(R202)

JAMU — Rainer Werner Fassbinder: 
Hořké slzy Petry von Kannt 

14:30—16:00

Hřiště MasnáZLOMVAZ CUP 16:00—22:00
Prof. Hlaváčové 
(K332)

DAMU — Joe Penhall: Some Voices17:00—18:30

Mistra Havelky 
(R202)

JAMU — Rainer Werner Fassbinder: 
Hořké slzy Petry von Kannt

18:30—20:00

divadlo DISKHKU — kolektiv: Hebban Olla Vogala19:00—20:00
Na děkance (K222)VŠMU — Silvia Vollmannová: Hola, Madrid! 20:00—21:00
Prof. Hlaváčové 
(K332)

DAMU — Joe Penhall: Some Voices 20:00—21:30

divadlo DISKOlats Otesoc 21:30—22:30
divadlo DISKJelení loje 23:00—00:00
střecha divadla DISKDJ Bětkong 00:00—01:00
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Janáčkova akademie múzických umění 
v Brně byla založena v roce 1947; završilo  
se tak mnohaleté úsilí spjaté ve svých po-
čátcích s osobností Leoše Janáčka. Po na-
dějné aktivitě šedesátých let, utlumené 
normalizací, dochází k výraznému rozvoji 
školy po roce 1990. V současné době na-
bízí škola i ojedinělé vysokoškolské studijní 
obory, např: výchovná dramatika pro nesly-
šící či studium jevištní technologie. JAMU 
je pořadatelem mezinárodního divadelního 
festivalu Setkání/Encounter.

Festivalu Zlomvaz se účastní od samého 
počátku v roce 1994, kde představilo svých 
pět nejlepších inscenací. V letošním roce 
přiváží JAMU do Prahy tři inscenace: Krva-
vou svatbu (režie: Juraj Augustín), poetic-
kou venkovskou tragédii španělského dra-
matického básníka Federica Garcíi Lorcy; 
Metamorfózy (režie: Oxana Smilková), au-
torské představení 3. ročníku činohry na 
základě japonských básní haiku, a Hořké 
slzy Petry von Kant (režie: Michal Skočov-
ský), tragikomickou výpověď excentrické 
módní návrhářky. 

Tereza Kosáková

Vrána k vráně sedá

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), 
Brno – Česká Republika

Janáček´s Academy of Arts in Brno was 
established in 1947 and named after Leoš 
Janáček, famous czech composer, who 
struggled for establishing a music acad-
emy in Brno. After hopeful activity in 
60´s, which was later interrupted by nor-
malization, development of school is re-
stored in 90´s. Nowadays school offers 
unique study courses in Czech republic 
such as educational drama for deaf and 
stage technologies. JAMU is also an or-
ganizer of international festival  
Setkání/Encounter. 

JAMU is attending festival Zlomvaz 
sinceei´s first year, where school pre-
sented their five finest performances.  
This year JAMU will perform three per-
formances: Blood wedding (directed by 
Juraj Augustín), poetic tragedy of span-
ish author Federico García Lorca; Meta-
morphoses (directed by Oxana Smilková), 
performance based on japanese haiku po-
ems by students of Acting, and Bitter tears 
of Petra von Kant (directed by Michal 
Skočovský), tragi-comical statement  
of eccentric fashion designer. 

Z ptačí perspektivy

Síla odpustit, síla přiznat se

Jednoaktová hra J. G. Tajovského Hriech, 
kterou nastudovali studenti Akadémie 
umení v Banskej Bystrici, zachycuje je-
diný večer v domácnosti hospodáře An-
dreje, jenž se vrací z Ameriky a zjišťuje, že 
jeho žena Eva zplodila se sluhou Janem 
dítě. Jemu samému tato novina připomene 
dávný hřích, z něhož se však ženě nevyzpo-
vídá. Tato vzpomínka nicméně otevře jeho 
srdce, dítě přijme a Evě odpustí. 

Režisérka a dramaturgyně Jana Ovšonková 
nesměla v textu škrtat. Je obdivuhodné, 
s jakou energií a umem se spolu s herci to-
hoto úkolu zhostila – introspektivní mono-
logické pasáže nenudí, mají emocionální 
sílu a plynou naprosto přirozeně; dialogy 
nesklouzávají k rutině deklamace; postavy 
mají „svůj věk“, a to i přes fakt, že starou 
Boru a mladou Evu hrají vrstevnice. Ve-
dle výkonů Veroniky Čépeové v roli Evy 
a Marka Rozkoše jako jejího muže vyniká 
výprava Dušana Krnáče, která barevnou 
stylizací charakterizuje postavy a „klasic-
kým střihem“ jasně vymezuje časoprostor. 
Ovšonkové Hriech je silným dílem a je ob-
divuhodné, že jde o „pouhou“ školní práci.

Hriech (A Sin) is a play by Slovakian au-
thor J. G. Tajovský about a woman who had 
cheated on her husband. He finds out but 
forgives – no one among us is without a sin 
and even he had sinned in the past. The 
play was well directed and acted by the stu-
dents of the Academy of Arts in Banská 
Bystrica.

J. G. Tajovský: Hriech

AKU, pátek 9. 5. 2014
od 14:00 a 18:30 v R202

režie, dramaturgie/direction, dramaturgy: 
J. Ovšonková
scénografie a kostýmy/scenography & costumes: 
D. Krnáč
pedagogické vedení/supervision: 
Mgr. art K. Burdová, Mgr. art J. Sisák
obsazení/cast: V. Čépeová, M. Görögová, 
M. Rozkoš, T. Krištof

Vojtěch Vávra
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Káčko Na Děkance prošlo proměnou

Svůj článek si dovolím začít „chronolo-
gicky“ od konce představení, kdy na mě čí-
hal zcela nečekaný šok. Po přečtení pro-
gramové brožury jsem s údivem zjistila – já 
vím, že bych ji měla vždy a za všech okol-
ností prostudovat předem, ale o to mi-
lejší překvapení na mě čekalo po jejím 
přečtení – zjistila jsem, že jsem s úžasem 
hodinu sledovala studenty ČINOHRY v je-
jich dokonalých pohybových až tanečních 
figurách. Už dlouho mě divadelní předsta-
vení nezastihlo takto nepřipravenou. 

Třetí ročník Ateliéru činoherního herectví 
DIFA JAMU se předvedl v celé své kráse 
a preciznosti. Inscenace Metamorfózy vy-
chází z japonské poezie haiku. Stejně jako 
tato prostá trojverši je založená na jedno-
duše vystavěných obrazech. Motivické pro-
měny jsou prováděny s lehkostí, plynule 
a s plným nasazením a navíc s vynikajícím 
živým hudebním doprovodem na piano. 
Dění na scéně osciluje mezi běžnou reali-
tou, animální říší, oživlými loutkami a v za-
stoupení Médey a Firse světem divadelním. 
Odlehčení od vážných obrazů přichází s El-
visem a jeho company. Vzápětí se vše vrací 
do zavedených pořádků a já se opět nechá-
vám unášet vizuálním zážitkem a unáším 
se dál a dál a dál... 

Metamorphoses is first of all the motional 
and dancing production with live music 
played on the piano. It oscillates between 
real world, animal empire, living puppets 
and the world of theatre characters Medea 
and Firs. This production is based on very 
precise physical work and delivers amazing 
visual experience. 

Eliška Chmelíková

Eliška Chmelíková, kolektiv: Metamorfózy

JAMU, pátek 9. 5. 2014
od 15:00 a 17:30 v K222

režie/direction: doc. O.Smilková
obsazení/cast: D. Janošek, D. Janík, 
J. Svoboda, T. Slavíková, M. Vyhnálková,
M. Foitová

Koupelna se stává naším intimním prosto-
rem, který nás svádí ke spontaneitě. Při po-
hledu do zrcadla se zapojuje naše fantazie 
a my se na sebe najednou při obyčejném 
čištění zubů šklebíme, zpíváme si nebo si 
přehráváme nejrůznější scénáře situací, 
které nás během dne čekají. Hodinová skeč 
Oné man pracuje právě s tématem sponta-
neity a jedním z nejpopulárnější komediál-
ních témat – stereotypem ženy, která nikdy 
netuší, co chce. 

Co mají udělat dnešní single muži, aby se 
ženám zalíbili? Tuto otázku si před zrca-
dlem klade mladý muž, který se potýká 
s neustálým nezájmem žen. Představuje si 
nejrůznější způsoby, jak na ženy zapůsobit, 
a příběh se stává pouze opěrnou kostrou 
pro řetězec gagů, které následují. V pub-
liku se však nesetkalo s příliš pozitivní ode-
zvou. Je snad zlomvazové publikum una-
vené, nebo se nesešlo na odpolední reprízu 
takové publikum, které by tento typ hu-
moru ocenilo? 

I přesto, že se jediný herec na scéně (Jozef 
P. Komiňák) snažil a jeho herecké nasazení 
bylo velmi energické, publikum skeč roze-
smála pouze v několika pomíjivých momen-
tech. Nebylo by správné všechny vtipy pro-
hlásit za klišé, ale ve většině případů byly 
tyto žerty použity již tolikrát v nespočtu 

různých stand-up komedií, že se obecenstvo 
stalo vůči tomuto druhu humoru otupělým.

Nepatrný příběh, který stál v pozadí všech 
anekdot, měl nakonec překvapivou a osvě-
žující pointu, že zdánlivě nezadaný muž je 
nakonec přece jen ženatý za lásku ze svého 
dětství. Představení v sobě ukrývá jistý ne-
rozvinutý potenciál. Jen to bohužel není 
její komediální charakter.

Performance Oné man is a sketch about 
problems between men and women. How to 
succeed with women? One-man show about 
a man in his bathroom is full of gags and 
jokes about complications with women in 
everyday life. Oné man was crowded with 
jokes that didn’t entertain the audience of 
afternoon reprise. How about the evening? 

K. Pirohová: Oné man

AKU, pátek 9. 5. 2014
od 17:30 a 20:00

režie/direction: K. Pirohová
dramaturgie/dramaturgy: Z. Galková
hraje/cast: J. P. Komiňák

Tereza Kosáková

Z ptačí perspektivy

Tam, kde nás nikdo nesleduje



Herectví je bez diskuze jednou ze základ-
ních složek inscenace. Skrze herectví se 
prezentuje význam inscenace, režijní zá-
měr a uchopení tématu. Bohužel, v případě 
představení Električka zvaná Túžba bra-
tislavské VŠMU bylo z celé inscenace nej-
slabší.

Je nepopiratelnou skutečností, že když he-
rec nezná svou roli do detailů, nemůže ji 
ani dobře zahrát. Všichni režiséři a herci 
by měli s tímto vědomím pracovat. A nevě-
rohodné výkony herců VŠMU si nedokážu 
vysvětlit jinak, než že se svými rolemi do-
statečně nezabývali, jestli vůbec. Na za-
čátku představení herci nasadí jeden výraz, 
který drží až do konce. Až na chvíle, kdy je 
opravdu nutné výraz změnit, má Blanche 
útrpný výraz, Stanley se celou dobu mračí, 
Stella se tváří, jako by neuměla do pěti na-
počítat, a tak dále. Jak si pak divák může 
uvědomit hodně výrazné psychologické 
zlomy, když zůstanou jenom ve slovech 
a nijak se nepromítnou ve výrazu, natož 
v jednání. Přestože je Blanche lehce hyste-
rická, uvažuje celou dobu poměrně racio-
nálně. Až se najednou zblázní. To se stane 
z ničeho nic a divák si pak musí domýšlet, 
co a proč se s ní stalo. A není to jediný pří-
klad. Stella se najednou z hodné ženušky 
promění v radikální silnou osobnost, opět 
bez zjevného důvodu. Z citlivého gentle-
mana Mitche se najednou stane tvrďák atd.
 
Herci na jevišti působí velmi nejistě a spíše 
jako by plnili nějaký úkol, než hráli. Di-
vákovi není dána možnost být vtažen do 
iluze, že to, co se děje, děje se teď a tady. 
Jednání postrádá vnitřní motivaci a vypadá 
mechanicky. Nejvíce se to ukazuje v situ-
aci, kdy Blanche mluví se Stellou a u toho 
se má napít z lahve. Lahev nešla otevřít, ale 
místo toho, aby herečka řekla svou repliku 
a vyplnila trapné ticho, zápasila za zátkou, 
protože se přece nejdřív musí napít a až po-

tom to říct! I nejvstřícnější divák si velmi 
rychle uvědomí, že nic překvapivého se dít 
nebude a ztrácí pozornost. A protože in-
scenace má dvě a půl hodiny a všechno se 
hraje a pronáší stejně, přirozeně se začne 
strašně nudit. Ale přesto lze v inscenaci na-
jít zajímavé okamžiky. Pěkně se pracuje se 
symbolem světla, ať už formou Blancheina 
strachu být ve světle, nebo její obsesivní 
potřebou zakrývat holé žárovky.

Spíše než jako hotová inscenace působí 
Električka zvaná Túžba jako kostýmová 
zkouška. Možná je na vině nezkušenost 
herců, možná pouze okamžitá indispozice, 
i to je možné. Tak jako tak se VŠMU na le-
tošním Zlomvazu nepředvedla právě v nej-
lepším světle.

Električka zvaná Túžba (A Streetcart 
Named Desire) by VŠMU looks like a work 
in progress. Actors ostensibly just fulfill the 
task given to them. Motivation of particular 
acts is not clear. This performance is one of 
weakest at Zlomvaz this year.

Tennessee Williams: Električka zvaná Túžba

VŠMU, pátek 9. 5. 2014
od 13:00 v divadle DISK

překlad/translation: K. Mikulíková
režie/direction: Prof. E. Horváth
dramaturgie/dramaturgy: 
Mgr. art M. Kičiňová 
výprava/scenography: A. Cisár 
kostýmy/costume design: M. Král
pedagogické vedení/supervision: 
Prof. E. Horváth, Prof. V. Strnisko, 
Prof. I. Timková, Prof. J. Ciller, 
Doc. S. Waradzinová
obsazení/cast: M. Kvietik, M. Maťová,
T. Peršić / M. Čillíková, D. Gajdoš / C. Žol-
nír, V. Strapková, J. Jurčišin-Kukľa, J. Ková-
čiková, L. Pelč, M. Tomasy

Z ptačí perspektivy

Električka zvaná nuda

Ja
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Smysl života se skrývá ve strádání. Znu-
děná ruská společnost v Letovisku prožívá 
jedny typické prázdniny. Horké letní po-
časí, příjemný bazén, do kterého se může 
jít člověk občas zchladit. Touhy, letní láska, 
loučení. 

Jaroslava Šiktancová, režisérka a vedoucí 
závěrečného ročníku herectví, připravila 
spolu s dramaturgyní Terezou Vereckou 
a kolektivem inscenaci Letovisko. Samotný 
text vychází z povídky I. S. Turgeněva „Mě-
síc na venkově“. 

Scéna vytvořená Andrijanou Trpkovic je 
průzračně čistá a jednoduchá. Dřevěná 
prkna složená do nedokončeného čtverce 
tvoří pomyslné molo, se kterým herci neu-
stále pracují. Stačí jedno prkno posunout 
a z rozlehlého prostoru se stává intimní po-
koj. Molo je ohraničeno dvěma kolmými 
stěnami z neprůhledného čirého plastu. 
Hrací prostor, ve kterém probíhá akce, je 
oddělen bílou páskou od prostoru, v němž 
další herci sedí a pozorují jednající kolegy 
a později sami vstupují na jeviště. Pro in-
scenaci neexistuje zákulisí, vše je umístěno 
na scéně. 

Josefína Voverková (Natálie) vytvořila pří-
mou chladnou ženu s jasnými cíli. Milostný 
dialog její Natálie s Beljajevem (Michal Ne-
cpál) odhalil také její něžnou stránku. V Le-
tovisku se projevuje jako suverénní a do-
minantní žena, která dokáže být i velmi 
vášnivá. Neméně zajímavě ztvárnila svou 
roli také Marie Radová (Věra). Věře vtiskla 
dětinskou neklidnost, chce si stále hrát, ne-
vydrží stát na jednom místě. Obrat nastává 
v momentě, kdy prožije milostné zklamání. 
Z Věry se stává rozvážná žena, své emoce 
tlumí, již není tou mladou dívenkou, jakou 
byla na počátku prázdnin. Podobný ob-

Měsíc na DAMU

rat je znatelný také u Rakitina (Michal Bal-
car), jež po celý pobyt v letovisku snáší Na-
táliiny hrátky v domnění, že přerostou 
v lásku. Jeho touhy zůstávají nenaplněny, 
a tak později odjíždí spolu s ostatními z le-
toviska jako zničený muž bez nadějí. Za-
jímavým momentem jeho Rakitina bylo 
měření sil s Beljajevem. Balcar správně od-
hadl protichůdnost své postavy vůči soku 
v lásce kliky, které působily komickým do-
jmem.

Síla Letoviska spočívá zejména v hereckých 
schopnostech studentů závěrečného roč-
níku herectví. Scéna je podtrhuje svou jed-
noduchostí a tvárností.

The Letovisko is based mainly on acting 
skills of students of qualifying class of act-
ing. The stage corresponds with the acting 
thanks to its simplicity and uncertainty.

Šiktancová, Verecká a kolektiv: Letovisko

DAMU, 9. 5. 2014
od 19:00 v divadle DISK

překlad/translation: Alena Morávková
režie/direction: Jaroslava Šiktancová
dramaturgie/dramaturgy: Tereza Verecká
scénografie/scenography: 
Andrijana Trpković
kostýmy/costumes: Petra Řežábková, 
Andrijana Trpković
obsazení/cast: Izabela Firlová, Iva 
Holubová, Michal Necpál, Ondřej Vacke, 
Tereza Krippnerová, Josefína Voverková, 
Vojtěch Bartoš, Michal Balcar, Marek Miku-
lášek, Marie Radová

Petr Pavlíček

Jakub Rek: Zkoušení podle mě bylo do 
jisté míry sice velmi individuální, ale mys-
lím si, že velice, jak říkal Honza, intenzivní. 
A dovolím si říct, že i produktivní. V tom 
smyslu, že se za ten výsledek nestydíme.

A ještě poslední otázka: slyšel jsem, že prý
máte dneska zkoušku někdy od tří od rána,
nebo od kolika…
Jakub Rek: To je blábol. Zkoušku máme 
od deseti. Je to nový prostor, musíme si na 
to zvyknout, dozvědět se, jak to bude v no-
vém prostoru fungovat, a proto ta zkouška 
od deseti.

Dobře, to byla asi nějaká fáma.
Díky vám za rozhovor.

Štěbetání

Štěbetání s Janem Řezníčkem 
a Jakubem Rekem, herci Krvavé svatby

Před chvílí trochu sprchlo a na střeše je lidí 
pomálu. Já tu však nacházím dva herce 
z Krvavé svatby (JAMU) Jana Řezníčka 
a Jakuba Reka. Žádám je o rozhovor 
a souhlasí oba.

Jakou roli v Krvavé svatbě hrajete?
Jan Řezníček: Já hraju Lunu.
Jakub Rek: Já hraju Leonarda.

Byly pro vás vaše role výzva?
Jakub Rek: Určitě, protože Leonardo 
je nadsamec – to samozřejmě já nej-
sem – a bylo těžké ho najít. Aby byl  
takový drsňák, jak má být.
Jan Řezníček: No určitě, protože hraju žen-
skou postavu. To jsem si dlouho nezahrál.

A někdy předtím jsi ženskou postavu hrál?
Jan Řezníček: Hrál jsem ženu v amatér-
ském souboru. Ve Snu noci svatojánské 
jsem hrál Thisbe.

V čem je smysl tvojí postavy?
Jan Řezníček: Já si myslím, že u Luny, 
stejně jako u smrti, je to o odlehčení celého 
tématu. To je i jejím primárním cílem.
Jakub Rek: Dát divákovi důvod chtít,  
aby Nevěsta zůstala s Leonardem.

Jaké bylo zkoušení?
Jan Řezníček: Když to srovnám s Gyn-
tem (inscenace Peer Gynt ve studiu Marta, 
pozn. red.), to taky dělá Juraj (Augustín, 
režisér inscenace, pozn. red.), tak pro mě 
to nebylo tolik intenzivní jako právě ten 
Gynt, ale s Jurajem je to intenzivní vlastně 
vždycky. Fungoval tam hudební workshop 
a celkově mě to s Jurajem baví. 

Vítězslav Dvořák



13

3D – Třikrát (ne)jinak o mládeži

Jak žijí mladí lidé? Přilepení na obrazovce 
počítače nebo paří do noci v klubech. Hry 
Mučedník, Bye bye baby a O klucích aneb 
Jsem kuchta rozvíjejí témata a příběhy mla-
dých lidí. 

„Já nejsem agresivní,“ zazní několikrát z úst 
mladých kriminálníků na kurzu vaření ve 
třetí ze jmenovaných her. Mučedník poté 
ztělesňuje téma agrese v postavě teenagera 
Benjamína. Co je násilí? Benjamín své pro-
vokace ve škole stupňuje – od prosazení po-
vinného nošení jednodílných dívčích pla-
vek v bazénu až po lži ohledně sexuálního 
útoku učitelky Rottové. Nenápadný vzdor 
nakonec ničí paní Rottové postavení i vztah. 
Mučitel manipuluje s lidmi velmi šikovně, 
protože je inteligentní a jako záštitu před 
sebe vždy postaví Bibli. On za nic nemůže, 
to je slovo Boží. Kde je však rozdíl mezi 
křesťanstvím a nacismem? Mezi Bohem 
a tyranem? Náboženství se v ústech i činech 
Benjamína mění v teror a fanatismus. Na-
ráží na odpor vědecky smýšlející učitelky, 
která však vzhledem ke své vznětlivé po-
vaze nedokáže žáka usměrnit. Mladého Be-
njamína ztvárnil Jan Pichler hned v něko-
lika polohách – jednou jako rozhněvaného, 
za chvíli zase u maminky se krčícího a žalu-
jícího spratka.

Štěbetání

Postavy hry Bye bye baby jsou uvězněny za 
obrazovkou. Mladí lidé ztrácejí schopnost 
přímé komunikace, a tak začínají pochybo-
vat o realitě. Jak můžu vědět, co je reálné? 
„Facebook zapříčinil, že si neumím vážit 
skutečnosti,“ říká mladík a založí skupinu 
Odhlašuji se z Facebooku. Svět mladých lidí 
je až absurdní, nerozumějí si, přestávají exi-
stovat, pokud vše nesdílejí přes sociální sítě.

Dokáže od násilí odradit mladíky kurz va-
ření či jiná vyšší autorita? Na to se snaží 
odpovědět třetí hra O klucích aneb Jsem 
kuchta. Kuchařka se o to pokusí v kurzu, 
kde se sejde pět náctiletých kriminálníků 
a jedna dívka, která použila násilí v sebe-
obraně. Jejich příběhy jsou zpověďmi ku-
chařce, kterou dovádějí k šílenství. Kurz se-
lže a zároveň uspěje – nakonec se ukradené 
peníze vrátí, mladí spolu začnou vařit a ko-
nečně učiní onen „první krok“. Ale za své 
činy nepřevezmou odpovědnost, nelitují.

Má to smysl? Takto se táže asi každý mladý 
člověk. Co má skutečně smysl dělat a jak se 
vypořádat s realitou, když už nejsem dítě? 
Zabodnu člověka, půjdu za to před soud. 
Není to počítačová hra, tohle je život. Teen-
ageři si to neuvědomují, vždyť stačí jen vy-
pnout video a ten druhý přestane existovat. 

Z našeho hnízda

Glosy

Pivo je přežitek, ať žije malinovka! A pře-
devším ta točená. Přesně takovou mají 
i v Diskafé. A když není točená, je tu aspoň 
po celý rok chlazená Zonka (kupovaná za 
mého dětství ještě v Delvitě v Řepích). Ach, 
kde jsou ty časy. Když jsem pak byla pár-
krát v Disku jako študák gymnázia, bylo to 
jasné. Musím se dostat na DAMU za kaž-
dou cenu. Měli tu Zonku a udělala bych pro 
ni naprosto cokoliv. Vybrala jsem si na po-
slední chvíli ten nejschůdnější obor a dou-
fala, že komisi přesvědčím o své touze stu-
dovat divadlo. Pár lží, srdceryvný příběh 
o mé kulturní výchově a bylo to. Všechny 
jsem ošálila a nyní jsme to zase ty a já, jako 
za starých časů. Snad od příštího roku nový 
provozovatel nezmění nabídku. 

Tereza Kosáková

Sex, nahota a postmoderna
Ať si kdo chce co chce říká, ať si konzerva-
tivní diváci slzy utírají, současné divadlo je 
divadlo postmoderní. Je tedy zbytečné stě-
žovat si, že dneska už nikdo neudělá toho 
„správnýho“ Shakespeara, jako se to dě-
lalo kdysi. Postmoderní divadlo používá ur-
čité postupy, které ho činí progresivním 
a inovativním. Jako by se ale zdálo, některé 
z nich díky svému nadužívání značně zkli-
šovatěly. Zejména pak dva prvky, které jsou 
snad v každé postmoderní inscenaci – sex 
a nahota. Mluvme pouze v kontextu Zlom-
vazu. Viděl jsem do teď celkem osm před-
stavení a pouze ve třech se nikdo nesvlékal 
ani nesouložil. A kdo že jsou ti rebelové? 
Britové s tvrdou kukuřicí, fousatý Oné man 
a Ó sláva hviezd. Ačkoliv, obnažující se 
okrojované děvčice by mohly působit  
zajímavě…

Jakub Štrom

3D je projekt agentury DILIA ve spolu-
práci se studenty DAMU, který v rámci fes-
tivalu představil tři scénická čtení o mla-
dých lidech. Ačkoli se jednalo o hry autorů 
různých zemí, ukázalo se, že problémy 
mládeže jsou všude stejné – v Dánsku, 
v Německu, v Anglii i u nás. 

Three current plays were presented as 
a scenic reading. The main theme was 
about young people. Are they aggressive? 
What is their life about? About chatting on 
the internet and about wild parties. Is that 
all? What can parents do? They want to 
help them, they speak with them about life 
problems, but they don’t understand their 
psychic. Young people are more and more 
aggressive, but why? These are the topics of 
plays Bye, bye baby, Martyr and About boys 
or I’m a cook. 

Scénická čtení agentury DILIA: 
3D – třetí rozměr dramatu

pátek 9. 5. 2014
od 14:00, 15:30 a 17:00 v K333

M. von Mayenburg: Mučedník
překlad/translation: K. Bohadlová
režie/direction: K. Pavelka

A. Lindholm: Bye Bye Baby
překlad/translation: R. Švachová a kol.
režie/direction: A. Svozil

D. Gieselmann: 
O klucích aneb Jsem kuchta!
překlad/translation: A. Rusevová
režie/direction: J. Kačmarčík

Karolína Krajčová



Exitorial Tiráž

Labutí píseň

Na nás redaktorky, v duchu letošního Zlom-
vazu, přišlo jaro, a tak si volíme hudební 
doprovod o námluvách a rituálech páření 
napříč živočišnými druhy. Vítězí nesmr-
telný hit Když se zamiluje kůň. Tato píseň 
má hned několik úskalí. „Když se zamiluje 
kůň, tam někde v pastvinách,“ je pro nás 
srozumitelné. Z tohoto verše se dozvídáme, 
že kůň může ve volné přírodě nalézt svou 
lásku. Ale jak se může kůň zamilovat lás-
kou, která je hluboká jak tůň? Opravdu se 
dá láska měřit sladkovodním ekosystémem 
tvaru kruhu či oválu? Následující verš nám 
potvrzuje, že autor nedokáže s nastoleným 
tématem pracovat. Když se zamiluje kůň, 
máme totiž zpívat písničku. V tuto chvíli 
se autoři obrací ke svým posluchačům, ale 
této koncepce se cíleně nedrží, neboť nás 
doteď nikdy neadresovali. Obrací se k nám 
nejspíš proto, že sami nevědí, co si s tímto 
koněm počít, a čekají, že posluchač jejich 
problém vyřeší. Navíc s výzvou, abychom 
tuto písničku adresovali koňově klisničce. 
Nevím, co si autoři od tohoto verše slibo-
vali, každopádně věřím, že nebudu jediná, 
kdo se tohoto hudebního podkresu k mi-
lostnému aktu nezúčastní. Po tomto pomy-
slném zpěvu máme údajně nechat koně jít. 
V tuto chvíli se struktura písně nenávratně 
hroutí. Koňovi přece do této doby nikdo ve 
volném pohybu nebránil a další text písně 
nám neosvětlí, kam kůň odchází a proč. 
Tento verš tedy působí samoúčelně a za-
číná a končí sám v sobě. 

Proto tedy necháme tohoto koně jít a píseň 
dále nebudeme interpretovat, tak dalece 
naše schopnosti analýzy textu nedosahují. 
Obzvláště ve třetí krizový den.

Hana Lehečková, Petra Lásková, 
Adéla Vondráková
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