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Potrefená husa 
se ozvala

Editorial

Včera byl poslední zlomvazový den. Uteklo 
to jako voda. Jeden by ani neřekl, že už je 
konec. A protože už zřejmě žádnou další 
příležitost letos nedostanu, ráda bych na 
těchto řádcích poděkovala divačce Kr-
vavé svatby, která si místo sledování před-
stavení četla můj minulý editorial. Je to 
pro mě veliké uznání. Nenapadlo by mě, 
že moje lehce trapné editorialy někdo vů-
bec čte (nemůžu za to, že jsou trapné, je 
to zkrátka takový autorský rukopis). Sa-
mozřejmě také musím poděkovat všem re-
daktorům, kteří byli letos neobyčejně zod-
povědní, mysleli na mou životosprávu, 
odevzdávali své texty do uzávěrky (někteří 
dokonce dříve) a byli svolní k mým zása-
hům do jejich děl. Poděkování patří pocho-
pitelně i všem vřelým čtenářům, pro které 
Obratel tvoříme.

A teď asi nezbývá než se s vámi rozloučit, 
popřát vám šťastný let zpět do vašich hníz-
dišť, zadoufat, že jste si letošní Zlomvaz 
užili a že se příští rok vrátíte, protože dobří 
holubi se vracejí.

Za rok na viděnou! Letos už máme 
po ptákách.
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Vaše šéfredaktorka
Zdenka Horčicová

Vysoká škola umění v Utrechtu (Ho-
geschool voor de Kunsten Utrecht) zahá-
jila svoji činnost v lednu 1987. V současné 
době je HKU jednou z největších umělecky 
a kulturně orientovaných institucí v Ev-
ropě. Čtvrté největší město Nizozemska na-
bízí pro více než 3 900 studentů studijní 
obory v oblasti divadla, hudby, výtvarného 
umění, designu či médií. 

Na letošním ročníku představí pět stu-
dentů autorský experimentální projekt 
s názvem Hebban Olla Vogala (pedago-
gické vedení: Marcel Dolman). Hebban 
Olla Vogala jsou první tři slova ve staré ho-
landštině, která pochází z fragmentu z 11. 
století. V překladu slova znamenají: Již 
všichni ptáci. Tematicky tak toto předsta-
vení završí 21. ročník festivalu. Do jaké 
míry bude představení založeno na tomto 
historickém fragmentu, jste mohli zjistit  
10. 5. od 19:00 hodin v divadle DISK. 

Tereza Kosáková

Vrána k vráně sedá

HKU Theatre, Academy of the Arts (HKU), 
Utrecht – Nizozemsko

HKU University of the Arts Utrecht 
started in January 1987. Nowadays, HKU 
is – with nearly 4,000 students, five facul-
ties and a large variety of Bachelor‘s and 
Master‘s and postgraduate programs and 
courses – one of the largest arts and cul-
ture-oriented training institutes in Europe. 

This year, five students of HKU will pre-
sent author’s experimental project called 
Hebban Olla Vogala (supervision by 
Marcel Dolman). Hebban Olla Vogala 
are the three words of 11th century text 
fragment written in old Dutch. It could 
be translated as „all birds yet“ and re-
motely it’s also the culmination of this 
year’s theme. Did this performance work 
well with these historical items, or not at 
all? You could see 10th of May at 7:00 pm 
in the DISK theater. 
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Štěbetání s Bente de Leeuw, 
herečkou projektu Hebban Olla Vogala

Have you watched Zlomvaz Festival 
during the last years?
No, it’s our first time; Michelle and Bente 
have been to Prague in January for 
Spacelab. That was when we were invited 
to perform at Zlomvaz.

What is your first impression 
about Prague and the festival?
Prague is a great city and we really appreci-
ate the welcoming and cozy atmosphere at 
the festival. 

Who has chosen the production
you brought here?
We did actually; when we were invited, 
we assembled our group and started work-
ing on this production.

Have you visited some performances?
Which one did you like the most?
We especially liked Hardcorn because of 
the experimental side of making theatre. 
The show is an experimental performance 
conceived and made by five students.

Could you describe your show? 
What is it about?
The performance gives a view in the human 
psyche, it concerns with the dissatisfaction 
of a human being with his or her looks or 
situation. During the performance we show 
that dissatisfaction evolves into frustration, 
and eventually apathy as a final attempt to 
escape everyday life. In the end we all want 
to share this struggle, and try to make bear-
able the heavy load we all seem to carry.

What was the method?
We started to collect individual perfor-
mances and we tried to connect them 
with each other. Our process started from 
there. Every one of us has got his own artis-

tic input within the overall concept. We re-
ally enjoy the never-ending process. This 
performance is just the moment where we 
stopped rehearsing and processing. We 
think it is never finished.

Anna Smrčková

Z ptačí perspektivy

Mladá dívka (v podání Lýdie Petrušové) se 
o prázdninách bláznivě zamiluje do sympa-
tického a přitažlivého Španěla. Její touha je 
tak silná, že si sbalí kufry a odjede do Špa-
nělska svého zamilovaného Juana Carlose 
překvapit. Na místě ale zjistí, že její milá-
ček není ve skutečnosti takový, jaký se na 
první pohled jevil. Má totiž ženu a dvě děti. 
Dívka je najednou sama v cizí zemi a nemá 
peníze na návrat. Tato až schematická ro-
mánová zápletka nabízí možnost rozvinout 
představení o problémech lásky, existenč-
ních a existenciálních otázkách a hlavně 
o tom, jaké to je, odjet a nechat všechno za 
sebou.

Scéna je tvořena pouze z krychlové ocelové 
konstrukce s balónky visícími u stropu. 
Spouštěním a vytahováním balónků se vy-
tváří nespočet prostorů, reálných i meta-
fyzických. Jindy představují lidi nebo po-
ložky na seznamu toho, co musí člověk 
zažít v Madridu. Někdy zastupují dokonce 
i osobní problémy, a tak zkrátka nikdy ne-
jsou „pouhými“ balónky.

Petrušová s obrovskou energií rozehrává 
výstup za výstupem, jeden vtipnější než 
druhý. Umí ale i zvážnět a diváci okamžitě 
na její hru přistoupí a zvážní také. Pohyby, 
gesta, mimika, to vše je dovedeno k doko-
nalosti, a je tak radost její výkon pozorovat.

Scene is made up of cubical steel structure 
with balloons hanging from the ceiling. Bal-
loons have several meanings (people, de-
sires and so on). Actress Lýdia Petrušková 
plays very well and very wittily.

Jakub Štrom

Globos blancos

Silvia Vollmannová: Holá, Madrid!

VŠMU, sobota 10. 5. 2014
ve 20:00 v K222

režie/direction: Silvia Vollmannová
dramaturgie/dramaturgy: Dáša Krištofovičová
pedagogické vedení/supervision: 
prof. Ján Uličiansky, prof. Petr Matásek, 
Mgr. art. Barbora Zamišková, ArtD. 
hraje/cast: Lýdia Petrušová
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Rainer Werner Fassbinder: 
Hořké slzy Petry von Kantové

JAMU, sobota 10. 5. 2014
od 14:30 a 18:30 v R202

překlad/translation: Petr Štedroň
režie/direction: Michal Skočovský
dramaturgie/dramaturgy: 
Kristýna Gavendová
scénografie/scenography: Lucie Halgašová
technologie/technical crew: 
Tomáš Balga, Jakub Šotola
produkce/production: Barbora Holanová
hrají/cast: Michaela Foitová, Petra Staňková, 
Kristina Povodová, Agáta Kryštůfková, 
Tereza Slámová

Petra Lásková

Z ptačí perspektivy

Hořká slova Petry von Láskové

“Everyday it’s a-gettin’ closer,  Goin’ faster 
than a rollercoaster, Love like yours will su-
rely come my way, A-hey, a-hey-hey“ zní po-
kojem s velkým kruhovým kobercem se 
zebřím vzorem. Šlágr od Buddy Hollyho si 
požitkářsky notuje Petra von Kantová (Mi-
chaela Foitová) netušíc, že dnes opravdu 
pozná svou lásku. Další. Lásku, která 
její kariérně úspěšný, ale jinak naprosto 
prázdný život, za asistence několika láhví 
ginu, převrátí vzhůru nohama. 

Top módní návrhářka Petra von Kantová se 
naoko snaží vyrovnat s rozvodem se svým 
mužem. Ten ji ale, jak se zdá, nechal cel-
kem chladnou a její smutek je asi stejně 
pravý jako plastový křišťál, který ji obklo-
puje. Mnohem víc ji vzrušuje dialog s uště-
pačnou Sidonií (Kristína Povodová), která 
si neodpustí jedinou příležitost, jak si do 
osobního neúspěchu Petry rýpnout. He-
rečky krouží kolem koberce a místo sku-
tečného zápasu předvádí slovní přestřelku, 
kde se každá podlost počítá a vše je zaha-
leno v typicky ženské „upřímnosti“ s pat-
řičně škodolibým nádechem. Nenechají se 
rušit ani služkou Marlene (Petra Staňková), 
která je na své zaměstnavatelce závislá víc 
než měsíční výplatní páskou. Obdiv, se kte-
rým sleduje každý její krok, se s přícho-
dem mladičké Karin (Agáta Kryštůfková) 
mění v zahořklou žárlivost a Petra von Kan-
tová, do té doby svrchu pohlížející na vše 
živé, roztaje. V Karin vidí nejen úspěšnou 
modelku pro svou novou kolekci, ale i no-
vou náplň života. Co ovšem nevidí, je Kari-
nina vypočítavost a krutost, na kterou na-
razí dřív než na dno láhve. 

Brněnskou, herecky ryze ženskou, baka-
lářskou inscenaci režíroval Michal Sko-
čovský a společně s dramaturgyní Kristý-
nou Gavendovou klade důraz na herectví. 

Pět výrazných hereček vede k přesné 
práci a budování jasného charakteru. Mi-
chaela Foitová vykresluje titulní postavu 
jako citově vyprahlou, tvrdou ženu, která 
si je vědoma svého úspěchu a hodnoty 
věcí, kterými se obklopuje. Čeho si ale vě-
doma není, je cena vztahu, který dokáže 
plně docenit až po jeho ztrátě. Milova-
nou Karin, která ji jako jediná dokáže zra-
dit a dohnat na dno, představuje Agáta 
Kryštůfková ve dvou polohách. Při pří-
chodu nesmělá šedá myška nadšeně ob-
jevující pro ni neznámý svět celebrit, po 
vášnivé noci vypočítavá manipulátorka 
s chůzí přehlídkových mol. Sidonie Kris-
tíny Povodové je povýšenou ženou, která 
sice tasí drápky, ale společně s nemilo-
vanou dcerou Petry von Kantové v křeh-
kém ztvárnění Terezy Slámové jako jedna 
z mála zachovává chladný rozum. Tichá, 
avšak všudypřítomná služka Marlene Pe-
try Staňkové je typem zakřiknuté zraněné 
služtičky, jejíž osobní vzpoura vůči Petřině 
nezájmu přerůstá z trucovitého rozlévání 
pití až v tragickou tečku. Petra von Kan-
tová pro nepatrný záblesk svého vlastního 
štěstí nevidí hořký konec druhých. He-
rečky v režii Michala Skočovského nachá-
zejí v textu Rainera Wernera Fassbindera 
komický potenciál, který dokážou plně vy-
užít. Možná až příliš, neboť konec na od-
polední zlomvazové repríze nevyzněl díky 
předešlé komice ani zpola tak hořce, jak 
Petra von Kantová pláče.  

Bachelor production, Hořké slzy Petry von 
Kantové, is based on acting skills of five 
young actresses from JAMU. In collabora-
tion with director Michal Skočovský they 
established production full of humor and 
perfect performances. It is a pity that the 
end is not as bitter as prescribed by its 
name: The bitter tears of Petra von Kant. 



Federico García Lorca: Krvavá svatba

JAMU, sobota 10. 5. 2014
od 14:00 v divadle DISK

překlad/translation: Vladimír Mikeš
režie/direction: Juraj Augustín
dramaturgie/dramaturgy: Sabina Machačová
scénografie a kostýmy/scene, costumes: 
Martin Ondruš
hudba/music: Jiří Najvar
produkce: Anna Burianová
lighdesign: Tomáš Balga
obsazení/cast: Sarah Haváčová, Alžběta 
Vaculčiaková, Táňa Malíková, Ida Sovová, 
Lucie Ingrová, Jakub Rek, Vojtěch Říha, 
Libor Stach, Jan Řezníček, 
Zbyšek Humpolec

jenže svou nepatřičností nevyvolávají ani 
tak úsměv, jako spíš údiv. Jejich funkce 
v inscenaci se tak smrskne na pouhé odklí-
zení přebytečných rekvizit, jejichž symbo-
lika je občas poněkud nejasná – jsou to na-
příklad deštníky, které na začátku všechny 
postavy drží. Ráda si je vysvětlím jako mo-
tiv sváru člověka s přírodou, který je také 
jedním ze základních motivů hry, zdá se mi 
ale tento výklad poněkud jalový. 

A tak si nevím s Krvavou svatbou studentů 
JAMU rady. Působivá výtvarná stránka in-
scenace a sympatická snaha vyrovnat se 
s vlastní povahou textu, způsob zachá-
zení s veršovanými částmi textu (nenucené 
přecházení, někdy rytmická recitace, ně-
kdy zpěv) kontrastuje s archaičností pří-
běhu, citelným patosem a absurdní snahou 
o rozveselení publika. Tahle Krvavá svatba 
skončila někde na půl cesty mezi zážitkem 
a nudou. A i když jsou kontrasty zpravidla 
fascinující, tenhle diváka rozhodně  
nenadchne.

The first question one must ask is what 
can Blood Wedding bring to modern peo-
ple. Although there are many timeless top-
ics, they are all attached to a bit outdated 
story. It means that the drama is degraded 
to a fairytale. On the other hand the perfor-
mance was visually attractive and the ac-
tors worked well with lyrical sections of the 
drama. But in the end Blood Wedding of 
JAMU stayed somewhere between experi-
ence and boredom.

Adéla Vondráková

Krvavá svatba je text plný protikladů, kon-
trastů a konfliktů. Je psaný prózou, ale pro-
kládají ho básnické pasáže. Zobrazuje nei-
dealizovanou podobu venkovského života 
a zároveň jeho folklór, je plný živočišné 
krutosti i vznosných metafor a symbolik. 
A v neposlední řadě se konflikty protikladů 
rozvíjejí i v jeho motivické rovině. Jenže jak 
s tím vším naložit dnes, když základní os-
novou toho všeho je děj, který se křečovitě 
vzpírá jakékoli aktualizaci?

V příběhu milostného trojúhelníku chu-
dého, bohatého a snaživého, který končí 
dvěma mrtvolami a všeobecnou nevraži-
vostí, lze sice najít několik nadčasových té-
mat – svár rozumu a citu, pudovosti a spole-
čenských pravidel, řádu a chaosu – ta jsou 
ale příliš uvězněna uvnitř precizně vystavě-
ného děje, postav a jejich motivací. O čem 
vypovídá tragický osud (možná) nevěrné 
ženy v době, kdy rozvodovost dosahuje 
skoro padesáti procent? I význam dívčí ne-
poskvrněnosti bere za své ve světě, kde je 
předmanželský sex možná častější než ten 
manželský. A tak divákům nezbývá než sle-
dovat Krvavou svatbu podobnou optikou 
jako nějakou pohádku, což z velké části 
ubírá na působivosti absolventské insce-
naci studentů JAMU. Pohádka totiž divá-
kem neotřese, pohádka přinese jen zážitek 
z rozuzlení příběhu a, mám-li být poetická, 
z pohádky dospělého diváka duše nezabolí.

Nicméně v určitou chvíli přichází smíření 
s novým žánrovým zařazením hry a pak je 
možné začít si užívat spoustu nápaditých 
řešení situací. V první řadě lze obdivovat 
scénu (i kostýmy) Martina Ondruše, který 
vzal černobílý svět nekompromisních po-
stav doslova a zahalil celou inscenaci do 

černo-šedo-bíla. Jen zadní prospekt zazáří 
z počátku představení podzimní oranžovou 
barvou a stejně tak ve chvíli vyhrocení pří-
běhu – a nabízí se třeba symbolika východu 
slunce, naděje na nový začátek, a jeho zá-
padu, po němž přichází vášnivá, ale temná 
noc. A když v posledním obraze předepi-
suje Lorca místnost bez stínů, zadní pro-
spekt tvoří podobný surrealistický efekt. 

Množství míst, která Lorca pro děj přede-
pisuje, smrštili tvůrci do jediného – hodov-
ního sálu s dlouhým stolem a několika sto-
ličkami. Vše se odehrává u stolu nebo na 
stole, v místě svatební hostiny. Zdůrazňuje 
se tím bod zlomu i neodvratnost blížícího 
se konce.

Až nepříjemnou vespolnost vesnického ži-
vota zdůraznili inscenátoři v čele s reži-
sérem Jurajem Augustýnem sice několika 
způsoby, ale způsoby tradičními, až kon-
venčními. Herci neopouštějí jeviště, ale 
když zrovna nejsou aktivními účastníky 
děje, usazují se až skoro na úroveň první 
řady. Hlediště obklopuje hrací plochu ze 
třech stran, takže se i diváci stávají občany 
vesnice.

Ani pokus vypořádat se se snovou linií pro-
tínající realistický příběh se úplně nezda-
řil. Luna a Žebračka se proměnily v Lunu 
a Smrt a získaly navíc parodický ráz. Po-
stava Smrti Zbyška Humpolce je podivnou 
afektovanou, zpotvořenou a bezpohlavní 
kreaturou a Lunu hraje Jan Řezníček jako 
hystericky ubrečenou ženu. V obou pří-
padech se jedná o jedinou hereckou po-
lohu, prvoplánovou a jednoduchou, ba co 
víc – neopodstatněnou. Funkcí těchto po-
stav mělo zřejmě být zábavné odlehčení, 

Z ptačí perspektivy Z ptačí perspektivy

Statistický úřad říká: svatby jsou passé
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šie. Neskôr, keď herci zas pokojne čistili ze-
miaky a bol na nich premietaný ich vlastný 
obraz, boli akoby zdvojení – každý z nás 
má predsa niekoľ ko „tvárí“ – inak sa sprá-
vame, keď sme sami, a inak, keď sme v spo-
ločnosti. Toto sú interpretácie iba jednej 
kritičky a som si istá, že ich po večernom 
predstavení existuje oveľa viac, dokonca 
až priveľa. A to je hádam najväčším prob-
lémom tejto inscenácie. Jej výpoveď je ne-
jasná, popis k nej nám takisto nepomáha. 
Ako sa hovorí, sto ľudí – sto chutí, v tomto 
prípade sto interpretácií, z čoho možno 
ani jedna nie je správna, alebo sú správne 
všetky? Zdá sa, že tvorcovia chceli povedať 
príliš veľa, až toľ ko, že toho povedali málo, 
aspoň teda málo zrozumiteľného. Nepripra-
vili tak šalát zemiakový, ale významový.

Four actors are peeling potatoes, but when 
the bright light from projector suddenly 
falls on them, they start to wash themselves 
aggressively. Perhaps the aim of the Dutch 
artists was to show the contrasts in our lives 
– between how we behave when we’re alone 
and when we’re in public. However, the 
meaning of the production is vague and un-
clear and it suggests unnumerable interpre-
tations.

kolektiv: Hebban Olla Vogala

HKU, sobota 10. 5. 2014
od 19:00 v divadle DISK

pedagogické vedení/supervision: 
Marcel Dolman 
tvůrčí tým/devised and performed by: 
Ruben van Barneveld, Jeroen Bloemen, 
Michelle Broecks, Bente de Leeuw, 
Annelies Shakison

Barbora Forkovičová

Štěbetání

Významový šalát

Vchádzam do sály divadla Disk a herci sú 
už na javisku. Sú štyria a každý z nich stojí 
v jednom rohu spolu s vedrom vody a kôp-
kou zemiakov. Tak teda zemiaky, pomys-
lím si. Patrím k odvážnejšej časti publika 
a miesto normálnych sedadiel si sadám 
uprostred javiska na jeden z mnohých van-
kúšov. Predstavenie začína pomaly. Každý 
z hercov si z vlastnej kôpky vezme jeden 
zemiak a pokojne ho prehadzuje z ruky 
do ruky. Neskôr ich začnú šúpať. Robia 
to dlho, a keď už majú každý našúpaných 
tak zo päť zemiakov a ja čakám, že každú 
chvíľu prejdú k ďalšiemu kroku v recepte 
na zemiakový šalát (keď už nič, aspoň sa 
najeme…), zemiaky im spadnú na zem. 
Na každého z hercov zasvieti biele svetlo 
z projektoru a oni sa začnú rýchlo, až kŕčo-
vito umývať vo vedrách plných vody, akoby 
chceli zo seba zmyť všetku špinu, ktorá 
na nich kedy bola. Do toho sa na nich pre-
mieta záznam samých seba pri inej činnosti 
(jedno dievča sa maľuje, druhé obstriháva 
svoje oblečenie, tretie je polonahé a chla-
pec sa vyzlieka/oblieka). Po naozaj dôklad-
nom umytí sa všetci vracajú k svojim ze-
miakom.

Takto nejako vyzeralo predstavenie súboru 
z Holandska. Ale čo to znamenalo? „Nor-
málnost a absurdita. Změna. Nepokoj. Pří-
liš mnoho a příliš málo,“ znel popis insce-
nácie holandského súboru v bulletine. 
A niečo z toho pociťujem teraz ja – po tom, 
ako som inscenáciu zhliadla, no hlavne 
ten nepokoj. Interpretácií sa ponúka nie-
koľ ko, ba až príliš (vrátane toho šalátu...). 
Azda chceli tvorcovia tohto autorského 
projektu vyjadriť kontrast v našom sprá-
vaní? Zemiaky ešte pokryté zemou, z ktorej 
boli vytiahnuté, hercom ruky zašpinili. Keď 
sa ocitli vo výraznom svetle z projektoru, 
ich špina bola zvýraznená, a tak sa každý 
z nich ihneď očistil, prešiel zmenou. Pred 
inými predsa chceme vyzerať čo najlep-

Frank Totino a workshop improvizace

Oproti nahlášeným patnácti účastníkům 
je nás sotva deset. Frank nás žádá, aby-
chom si přisedli blíž. Každého se ptá na 
jméno a současně se omlouvá, že si je jistě 
nezapamatuje. Poté začíná vyprávět svůj 
životní příběh. Rozebírá své mladické mo-
tivace být hercem a barvitě popisuje situ-
aci z přijímacích zkoušek, kde mu hned ve 
dveřích řekli, že prý není vhodný typ člo-
věka pro přijetí. Zmiňuje se o své rock’-
n’rollové kariéře a vysvětluje, že dřív se 
slovo improvizace používalo výhradně 
v hudbě. Jakmile Frank zaslechl o impro-
vizaci v divadle, nutně ho to muselo zau-
jmout.

Frank tvrdí, že jsme všichni už od malička 
vystaveni tlaku různých společností, které 
nás formují. Myslí především na školu, 
kde se dítě naučí chovat tak, jak je v ko-
lektivu vyžadováno. Během prvních čty-
řiceti minut do učebny postupně přichá-
zejí další a další opožděnci. Vrzající dveře 
už začínají být poměrně protivné, takže 
Frank rychle dokončí své vyprávění a zadá 
nám první cvičení. Dva lidé jdou jen pro-
stě proti sobě a musejí se co nejpřirozeněji 
– jako kdekoliv na ulici – vyhnout. Přidá-
vají se další aktéři a na jevišti je najednou 
dav připomínající ten na Karlově mostě. 
Dál nám Frank demonstruje, jak přehnaně 
racionální v normálním životě jsme, a záro-
veň odhaluje některé naše podvědomé in-
stinkty, o kterých racionálně neuvažujeme. 
Všechna jeho následující cvičení jsou zalo-
žena na hromadné improvizaci. Jsme roz-
děleni na dvě skupiny. Jedni mají být sub-
misivní a druzí dominantní. Prostředí 
situace je zadáno v podstatě jen jako kulisa 
a ani nejde o to, k něčemu se dopracovat. 
Máme si pouze zkusit být ve své roli. Zkou-
máme tak princip vysokého a nízkého sta-
tusu. Co se stane, když se setkají dvě osoby 
s různými statusy? Co když se statusy rá-
zem promění?

Škola létání

Herectví ve Frankově pojetí je naprosto 
jednoduchá věc. Například submisivního 
člověka máme hrát tak, že kdykoliv s ně-
kým navážeme oční kontakt, rychle ucuk-
neme pohledem. To stačí. Všechno ostatní 
už přijde v podstatě samo. S takovýmito 
konkrétními zadáními jsou z nás všech rá-
zem skvělí herci.

Po obědové přestávce začneme hrát krátké 
improvizované situace. Vždy jde o setkání 
dvou lidí, přičemž je zadáno, co si jedna 
o druhé myslí. Hrajeme si s různými varia-
cemi tohoto zadání, Frank příležitostně do-
plňuje hru svými komentáři a úvahami. Má 
schopnost hluboce teoreticky rozvést myš-
lenku a přitom ji demonstrovat na praktic-
kém příkladu na jevišti. Jde tedy o jakési 
vědecké zkoumání toho, co se v nepřipra-
vené situaci může stát a proč. Vůbec ne-
jde o to, být za všech okolností vtipný – jen  
přirozený. Frank si také několikrát postě-
žuje, že mu různé improshow, které po 
světě navštěvuje, připadají velmi podobné. 
Druhý den nám dává možnost zeptat se na 
cokoli z metody Keitha Johnstona a uka-
zuje nám různá herecká cvičení. V pět ho-
din večer se zásobou mnoha nových po-
znatků o herecké technice se loučíme.

Tearing the chains of conformity. In search 
of iracional inspiration. Improvising in high 
and low status etc.

Vítězslav Dvořák
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Divadelní výchova

Představivost, pocity, myšlenky, to jsou zá-
kladní pojmy, se kterými pracuje Budapešť-
ská divadelní dílna The Káva Drama. Sku-
pina deseti tvůrců vznikla v roce 1996 a od 
té doby uvedli na 1600 repríz v 64 insce-
nacích. Dílna podle Gábora Takácse, který 
v ní působí také jako vedoucí, vychází ze-
jména z odkazu B. Brechta, P. Brooka a sou-
časného dramatika E. Bondiho.

Děti v Maďarsku nejsou podle Takácse ve-
dené k tomu, aby přemýšlely nad důleži-
tými problémy, pociťuje tak úpadek morál-
ních hodnot ve společnosti, a proto se dílna 
zaměřuje na tvorbu pro studenty ve věku 
od sedmi let až po středoškoláky. Díky spe-
cifickému přístupu k divadlu vytvářejí 
tvůrci příběh – inscenaci, jež se může zkou-
mat z různých perspektiv.

Takács popíše fakta, nastíní situaci a poté 
ji sám v krátkosti zahraje. Svůj výkon po-
dle svých slov „záměrně rozmazává“, snaží 
se o provokaci, která v divácích, jež neznají 
celý příběh, navodí určitý postoj. Takács 
vyžaduje podrobný popis svého jednání 
a vyzývá diváky, aby zahráli svou verzi kon-
krétní situace. Divák-tvůrce v krátké etudě 
pracuje na základě faktů, jež jsou v po-
čátku vyslovena, a jeho výkon je variací po-
stoje k dané situaci. Takács nechá předvést 
několik variant, pokaždé v jiném obsazení, 
aby se později hlasováním rozhodlo, která 
je nejlepší. Pak divákovi poodhalí následu-
jící průběh příběhu jinou situací-hrou. Ten-
tokrát využívá čistě zvukovou složku. Di-
váci mají zavřené oči, mají mluvit o vůních, 
které se v této situaci vyskytují, nebo o zvu-
cích, jež jsou slyšet. Hry mají být rozdílné 
tak, aby vtáhly do celkového příběhu co 
nejširší spektrum diváků.

Na dnešním workshopu se pracovalo s pří-
během dvou dospívajících dívek, které se 

Škola létání

utopily v moři. Policisté utonulé vytáhli, 
a když ukončili vyšetřování, odjeli. Mrtvé 
ležely na pláži několik hodin, až je muž, 
který měl deku blízko nich, přikryl. Ta-
kács rozebíral to, jaký význam v této chvíli 
ručník pro muže měl. Imponovala mu pře-
měna obyčejného ručníku ve znak, který 
může mít nepřeberné množství konotací. 
Každý z diváků-tvůrců si znak vyložil jinak, 
motivace otce také pochopil každý jinak. 
Jeden fakt však spojoval všechny etudy 
improvizované na tento příběh – dívky le-
žely několik hodin na pláži nezahalené. To 
do jisté míry naznačuje pokřivenost spo-
lečnosti, kterou se Takács tímto způso-
bem diskuze, tvůrčí aktivity a přemýšlením 
snaží napravovat.

Divadelní dílna The Káva Drama se v sou-
časnosti zabývá „Dramaty paměti“, ve kte-
rých se rozebírají tabuizovaná témata, s ni-
miž se maďarská společnost podle Takácse 
zatím marně potýká. Jedná například o vy-
rovnání se s minulostí prostřednictvím taj-
ných agentů z minulého režimu v Hlášení, 
nebo o rasovou nesnášenlivost mezi Romy 
a Maďary v Soše.

Gábor Takács představil na letošním diva-
delním festivalu Zlomvaz svou vizi drama-
ticko-pedagogické práce. Sám upozorňuje 
na to, že jeho systém vzdělávání je výsled-
kem dvacetileté praxe, jež je však stále pro-
bíhajícím procesem.

Gábor Takács introduced on Zlomvaz Fes-
tival his idea of dramatic-teaching work. He 
points out that his system of education is 
a result of twenty years of practice, which is 
still an ongoing process.

Petr Pavlíček

„Nejsme zarostlí mechem a lišejníky!“

Pod takovýmto heslem se dvacet účastníků 
hlasového workshopu rozhodlo na čtyři 
hodiny zahodit svůj intelekt a ven nechat 
volně tryskat pro změnu emoce; hlas je to-
tiž projevem čistě emocionálním, na který 
je náš rozum krátký. Někteří přišli ve sku-
pince, jiní ve dvojici a někdo zcela sám; to 
však nikomu nebránilo postupně odhodit 
zábrany a oddat se leckdy velice tempera-
mentnímu kolektivnímu experimentování.

Po krátkém představení vlastní osoby vy-
zvala vedoucí workshopu Mgr. Ivana 
Vostárková všechny účastníky, aby se také 
představili a svěřili se s motivací, která je 
na workshop přivedla. Tajemství hlasu při-
vábilo studenty oborů divadelních a peda-
gogických, amatérské divadelníky i úplné 
laiky, dva produkční a jednu kritičku. Při-
učit se přišly také tři performerky z lon-
dýnské Central School of Speech & Drama, 
které mělo festivalové publikum možnost 
vidět ve čtvrtečním představení autor-
ského projektu Hardcorn. Jazykovou bari-
éru hravě zbortila Zuzka z produkce svými 
pohotovými anglickými překlady.

Poté již propuklo samotné zkoušení v po-
době řady uvolňovacích cvičení, práce 
s dechem, vyluzování všelijakých zvuků, 
sledování jejich proměn v závislosti na pro-
měnách tělesných a zahráli jsme si také ně-
kolik her. Poprvé ve svém životě, který je 
již od útlého dětství doprovázen profesio-
nální badmintonovou kariérou, jsem napří-
klad dostala možnost zahrát si beztrestně 
s „pálkou“ a „košíčkem“ a vychutnat si zpo-
malené pohyby vedle těla také hlasem. Vy-
zkoušeli jsme si ale i další sporty jako hod 
oštěpem, střelbu z luku či pistole nebo 
jsme jen pinkali do balónků a házeli šipky. 
Dokonale nás uvolnila a rozezvučela cvi-
čení prováděná ve dvojicích, především 
ta dechová. Z rozlehlosti nevyužitého pro-

Škola létání

storu, objeveného v plicích, se nám do-
konce zamotala hlava!

Hlasem jsme se učili reagovat na pro-
měny našeho těla a „ochutnávat“ jednot-
livé pohyby – pomocí hlasu jsme dokonce 
do vzduchu nakreslili obrázky a napsali 
svá jména. V jednotlivých cvičeních jsme 
se vedle všelijakých vzdechů a volání ne-
chali inspirovat také hlasy zvířecími, jako 
třeba štěkáním či opičím vřískáním. Zjis-
tili jsme, že na náš hlas má vliv řada zcela 
opomíjených detailů. Pomocí prstu vlože-
ného do úst můžeme například nahmatat 
prázdný prostor v horním patře, poté prst 
vyjmout a znovu pronést slovo, do té doby 
z nás lezoucí bez jakékoli intenzity: hlas si 
tentokrát prostor, o němž neměl ani zdání, 
řádně užije a ústy doslova protančí. Jako 
překážku v ústech náš hlas zdolával také 
korkový špunt nebo přiložený hřbet ruky 
a několika uvolňovacích cvičení se dočkaly 
i naše čelisti. Namísto cvičení mechanic-
kých však často postačila třeba jen oby-
čejná představa vůně, prostoru nebo situ-
ace a hlas se okamžitě přizpůsobil. Stejně 
tak jsme si vyzkoušeli, že hlas zní pokaždé 
jinak podle toho, z jaké části těla ho vyta-
hujeme – člověk se může zaměřit na brá-
nici, na pupík nebo dokonce na tolik vzdá-
lený konečník!

Ačkoli jsme byli na začátku upozorněni, že 
je práce s hlasem složitá a velice individu-
ální, jelikož závisí na spoustě faktorů, které 
se mohou u každého z nás lišit, odcházeli 
jsme po čtyřech úžasných hodinách inten-
zivní práce zcela proměněni. Děkujeme!

Kateřina Kykalová
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Divadlo a vrcholový sport

„Jóóó!“ zazní jeden hlas z Chill Outu na 
chodbu. „Nééé!“ zazní druhý.

„To asi něco zkouší, co?“ otočí se na mě 
hned kamarádka.

A zní to jako nějaké velmi vyhrocené 
drama. A taky že je – na zeď učebny se pro-
mítá přenos mistrovství v hokeji, zápas 
Česko-Slovensko. Usadíme se a sledujeme 
spíš než dění na obrazovce reakce v míst-
nosti. „To bych nečekala, že lidi od divadla 
budou takhle fandit – mý kamarády z vý-
tvarnejch škol vůbec sport nezajímá.“ V tu 
chvíli dostanou Slováci puk k bráně a ze 
zadu se ozvou povzbudivé výkřiky. O chvíli 
později vyrovná Jágr gólem, polovina míst-
nosti začne skandovat: „Jár-da Já-gr,“ 
a druhá „Slovenskóóó.“ Najednou máme 
v učebně alternativního a loutkového diva-
dla stadión, dvě strany proti sobě. Vlastně 
ztělesnění toho, co by si každý inscenátor 
přál: aby i jeho představení dokázalo vyvo-
lat v publiku takovéhle vášně, aby se znovu 
zhmotnila Comédie Francaise z doby ro-
mantismu, kdy se autorům spílalo z jedné 
strany galerie a z druhé se řvalo: „Bravo!“.

V průběhu studentského festivalu se ale 
opravdu setkáme s vyhrocenějšími váš-
němi, než jaké divadlu dnešní doby ob-
vykle náleží. Na čtyři dny nás adrenalin, 
nevyspání, alkohol a narychlo připravená 
představení donutí stát se sportovními fa-
noušky. Najednou se hrnou davy i na in-
scenace, které by z celkových výdělků ne-
uplatily ani to, co hokejista vydělá za jeden 
den. V šatnách, kavárnách a na střeše se 
vášnivě diskutuje.

Festival na několik dní rozproudí krev, ka-
ždý dostane šanci se blýsknout, užít si po-
tlesk za povedené představení, ale i vyhrát 
korunku tanečního maratonu, pomoct své 

Z našeho hnízda

škole vyhrát Zlomvazcup. Frenetická at-
mosféra letos opravdu barevného festivalu 
v nás vytvoří pocit, že to má všechno smysl, 
že tu přeci děláme umění, posouváme kul-
turu a –

A?

A až to skončí? Až opadne nadšení z vyhra-
ného turnaje, co potom? Vzpomeneme si, 
že festival je určený pro „vzájemnou pre-
zentaci uměleckých škol“, vzpomeneme 
si, že našim výhrám tleskali kamarádi, bu-
čeli ti, co by to rádi udělali líp. Ale co veřej-
nost? Byla tu? Jasně, snažíme se o reflexi 
stavu společnosti; snažíme se ji posunout 
předvedením jejích problémů, pokládáním 
otázek. Rozhodně. Ale cílovým divákem 
jsme tu my pro sebe navzájem. Až se pro-
budíme po čtyřdenní pařbě a předvádění 
se sami před sebou, budeme si muset polo-
žit otázku každého dramaturga – pro koho 
hraju? Jako býčí zápasy v podstatě nahra-
dil Real Madrid, nejsme my, studenti per-
formativního umění, tak trochu navíc? Ne-
jsme pozůstatkem jiné doby, kdy divadlo 
bylo masovým médiem

Proč by zrovna moje divadlo mělo mít ná-
rok vůbec existovat? Co můžu dát? (Gól, 
gól, gól!)

Barbora Hančilová

Glosy

A: Hele, já už asi za chvilku pudu.
B: Ještě nechoď.
(...)
A: Hele, já už asi fakt du.
B: Nechoď.
(...)
A: Hele. Du.
B: Ne.
(...)
A: Hele, tak čau.
B: Ahoj!
A: Co tím jako myslíš? 

Hana Lehečková

Z našeho hnízda

V posledných dňoch som si uvedomila, že 
zahraničný festival dokáže aj ostrého kri-
tika premeniť na „mäkkýša“. Z premiéry in-
scenácie Električka zvaná túžba som od-
chádzala nesmierne rozčúlená. Rozmýšľala 
som, prečo má práve toto reprezentovať 
herecké schopnosti absolventského roč-
níka a či sa u nich nejaké schopnosti vôbec 
nachádzajú. Len čo sa však včera posta-
vili na zahraničné javisko, objavil sa u mňa 
zvláštny druh školskej spolupatričnosti. 
Hnevať som sa viac nedokázala a počia-
točná snaha držať im palce sa zmenila na 
ľútosť. Lámať si hlavu nad dôvodom vý-
beru „Električky“ na festival nemá zmy-
sel a taktiež sa nikoho nesnažím ospravedl-
niť. Ostáva mi len veriť, že inscenácia Hola, 
Madrid! napraví reputáciu VŠMU na tohto-
ročnom Zlomvaze.

Lucia Šmatláková
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Letošní ročník Zlomvazu končí. Ale jak říká 
Freddie Mercury: „Show must go on!“ Nej-
spíše nejsem ten správný typ pro sentimen-
tální zakončení. Naopak spíše přemýšlím 
o všem, co nás teprve čeká – závěrečný tý-
den semestru, zkouškové, klauzury, volby 
do evropského parlamentu... Škola se opět 
z posledních sil aspoň na oko transfor-
muje na studijní instituci, sklidí se výzdoba 
v Diskafe, všude zavládne stres a deprese. 
Můj pondělí „highlight dne“ bude vybrako-
vat knihovnu a půjčit si Brocketta na dobu 
neurčitou. Když nad tím tak přemýšlím, zdá 
se mi, že název Zlomvaz není ani tolik přá-
ním hercům, kteří každý rok na festivalu 
účinkují, ale všem, kteří se po jeho ukon-
čení musí opět vrátit k nějaké studijní mo-
rálce (leckdy pofidérní, ale přesto), která je 
po nás vyžadována. Zlomvaz tu bude i pří-
ští rok, ale naše existence na škole je zase 
pro jednou ohrožena. A tak bych vám, čte-
nářům, chtěla jednoduše poděkovat za 
(ne)přízeň, kterou jste nám projevili (pro-
tože každá reakce se počítá) a zlomte vaz 
v čemkoliv, co vás v nadcházejících měsí-
cích čeká. 

Tak zase za rok.

Tereza Kosáková 

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