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Ú V O D



FESTIVAL ZLOMVAZ 2004

… byl slavnostně zakončen již před několika dny a Vy držíte v rukou poslední číslo zpravo-
daje, který festivalové dění každým dnem doprovázel a dokumentoval. 

Kostru festivalu tradičně tvořily vybrané absolventské inscenace pražské DAMU, brněnské 
JAMU a bratislavské VŠMU. Tento obvyklý program letos zpestřili hosté z polské Panstwowe 
Wyszi Szkoly Teatralne ve Wroclawi, divadelní větve kanadské Toronto University at Scar-
borough a indiánské divadelní skupiny z oblasti Manitoulin Island. Letošní program čítal 
celkem z 21 inscenací studentů z výše zmíněných škol. 

Festivalový program vyvrcholil nedělním dvojpředstavením česko-polské koprodukční 
inscenace Masakra, improvizacemi posluchačů 3. ročníku KALD DAMU a zcela neimprovi-
zovaným, pečlivě zváženým, vyhlášením laureátů cen ZLOMVAZU 2004.

Děkanka DAMU Doc. Markéta Kočvarová-Schartová předala cenu za nejlepší režijní počin 
tvůrčí skupině SKUTR, kterou tvoří Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (KALD DAMU, Praha), 
za inscenaci Masakra (PWST, Wroclaw).

Šéfredaktor týdeníku Reflex Petr Bílek a předseda festivalové poroty, režisér Jan Hřebejk 
předali cenu za nejlepší herecký výkon studentce Tatianě Pauhofové (VŠMU, Bratislava), 
který podala v inscenaci Klinč.

Cenu diváků v hlasovací anketě získala zahraniční inscenace Masakra (KALD DAMU Praha/
PWST, Wroclaw, Polsko) režisérů Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského.

A v neposlední řadě je třeba zmínit i ocenění, jímž byl letošní ročník ZLOMVAZU zahájen. 
Cenu Evalda Schorma za rok 2003 udělovanou divadelní a literární agenturou DILIA pře-
vzala Jolana Kubíková za inscenaci Dobrou noc, kterou napsala a režírovala v rámci studia 
na brněnské JAMU. 

02



To, že ZLOMVAZ není jen divadelní přehlídka, ale i místo setkávání a navazování kontaktů 
dobře dokládá připravovaná premiéra divadla DISK. Hru mladého ruského dramatika 
Vasilije Sigareva Plastelína zkouší se studenty Katedry alternativního a loutkového divadla 
DAMU student VŠMU Marián Amsler. Inscenace Čechovova Platonova v Amslerově režii 
byla nadšeně přijata na loňském festivalu ZLOMVAZ a v divácké soutěži nakonec i zvítězila. 
Komu se tedy po divadelním studiu DISK a přilehlých staroměstských prostorách již začalo 
stýskat, může do Karlovy ulice č. 26 zavítat opět 29. května. 

-prod-

03



FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OBRATEL 

Jako (spolu)autoři festivalového zpravodaje Obratel se již tradičně studenti divadelních 
vědy stávají partnery svých generačních vrstevníků z Divadelní fakulty AMU – organizá-
torů a protagonistů festivalu vysokých divadelních škol Zlomvaz. K loňskému jubilejnímu 
X. ročníku festivalu byla v souladu s cílem festivalu, jímž je setkávání studentů divadelních 
škol z Prahy, Brna a Bratislavy, sestavena mezinárodní a „mezikatederní“ redakce, v níž se 
sešli studenti divadelní vědy z Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty UK Praha, Katedry 
divadelní vědy Filozofické fakulty MU Brno, Katedry teorie a dějin dramatických umění UP 
Olomouc a Katedry divadelnej vedy VŠMU Bratislava. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme 
díky potěšujícímu zájmu o divadlo expandovali i mimo specializovanou akademickou 
půdu. Na podobě festivalového zpravodaje jsme se tedy podíleli nejen s kolegy z DAMU, 
ale k naší reflexi festivalového dění se tentokrát připojil i náš „dorost“ z Vyšší odborné školy 
publicistiky. Letošní festivalový zpravodaj Obratel se tak dělil na dvě buňky. Interní pohled 
na problematiku dramaturgie vysokých divadelních škol přinesla anketa studentů produk-
ce, dramaturgie a režie, jejíž záměry a výsledky byly průběžně publikovány na stránkách 
našeho časopisu a která vyvrcholila debatou o dané problematice v poslední festivalový 
den. Paralelu k debatě směrované k pedagogice a metodologii vysokého školství kromě 
tradiční kritické reflexe festivalového dění tvořily i obecnější úvahy o žánru festivalové 
kritiky a přístupech, způsobech a možnostech reflexe divadelního díla ze strany studentů 
divadelních a dalších humanitních věd, jejichž závěrečnou reflexi naleznete v tomto čísle 
zpravodaje.

-red-
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B U Ň K A

K R I T I K Y



MANIFEST FESTIVALOVÉ KRITIKY

Festivaly divadelních škol tradičně poskytují prostor pro předvedení více, či méně vyspě-
lých školních prací. K umělecké tvorbě patří i experiment a jeho nezdar je jeho nezadatel-
ným právem. U školní práce je i nezdařilý experiment již předem obhájen, není-li vykupo-
ván lajdáctvím. 

Festivaly divadelních škol tradičně poskytují prostor pro setkání více, či méně zaujatých 
školních frekventantů. K festivalovému publiku patří i (ne vždy) omylný či neohrabaný div-
adelní vědec a vynášení soudů (stejně jako soudů kteréhokoli diváka) je jeho nezadatelným 
právem. U kritiky jako školní práce jsou omylnost či neohrabanost již předem obhájeny, 
nejsou-li vykupovány hulvátstvím. 

Ačkoli jsme všichni, jak se říká, na cvičišti, jedno snad víme v obou táborech. Divadlo není 
boxerský ring a divadelní kritika nejsou jatka. Svět není černobílý. Zachází-li se s černou 
a bílou barvou šikovně a opatrně, mohou z jejich symbiózy vzniknout i barvité kresby, 
v nichž svět názorně vynikne. Když se ovšem surově pomíchají, je z toho jen a jen nudná 
šeď. 

Kdosi nám všem kdysi poradil: „Co autor zamýšlel, je jeho věcí, co znázornil, je objektivní 
výsledek jeho snahy. Kritika se má zabývat především tímto výsledkem.“Vy nám nemůžete 
jen tak říci, co vám říkají ve škole; chrlíte to na nás ve znásobených dávkách informací pří-
mo z jeviště, mámíte naše smysly a zahlcujete mozek a my si to dobrovolně s potěšením, 
či nevolí můžeme nechat líbit a dohadovat se. My vám naopak můžeme říci, co nám ve 
škole neříkají; máme k tomu jen a jedině slovo a vy si ho dobrovolně s potěšením, či nevolí 
můžete vyslechnout. Takže…

Neřekli nám, co je to kritika, ač zde v roli kritiků vystupujeme. Snad jen to, že nějak etymo-
logicky souvisí s kritérii, neboli měřítky a krizí, neboli nerovnovážným stavem, kdy se něco 
rozhoduje. A to je prý pravda. Neřekli nám, co je to filosofie, ač zde v roli studentů filosofie 
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vystupujeme. Snad jen to, že nějak souvisí s kritickým uvažováním a poznáním. A to je prý 
pravda. Neřekli nám, co je to věda, ač zde v roli divadelních vědců vystupujeme. Snad jen to, 
že nějak souvisí s metodickým ověřováním hypotéz a poznáním. A to je prý pravda.

Neřekli nám, co je to metoda, ač zde v roli autorů festivalové kritiky vystupujeme. Snad jen 
to, že nějak souvisí s nástroji a pravidly, jimiž se spěje k ne vždy předvídatelným výsledkům. 
A to je prý pravda. A už vůbec nám neřekli, co je to pravda. Opak omylu? Opak lži? A kdo by 
měl mít vlastně právo a důvod nám to říkat?! Základní otázky jsou věčné a odpovědi jsou 
cesta každého z nás. A možná vám jen říkáme, co už dávno víte.

„…divadlo často ví to, co někdy nevědí ani sami umělci. Režisér se setkává se souborem 
na obávané první zkoušce. Nemá ani potuchy, co bude. Prázdnota. Herec zatím čeká na 
něco, co nepřichází. Někde se objeví skvrnka. Přítomnost ostatních se zdá být nápovědí 
jeho místa v prázdnotě. Něčí slovo odpálí nálož jeho slov. Ovládne fyzický prostor, kreslí 
svým tělem imaginární prostor. Všichni se v něm začnou pohybovat, jako by nikdy nedělali 
nic jiného. Rodí se svět…“. Takhle to funguje na všech kontinentech, kde se dělá divadlo. 
Takhle to funguje ve všech táborech, kde se miluje divadlo. 

Martin Schwarzauge

šéfredaktor festivalového zpravodaje Obratel
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MOTTO BUŇKY FESTIVALOVÉ KRITIKY:
 
B Í LÉ MYŠ K Y  K RVAV É PL Á Š T Ě

…zamyslet se nad žánrem kritiky, nad možnostmi její objektivity, nad oprávněností 
divadelní vědy jako „vědy“ vůbec, a k tomu trochu legrace, mystifikace… Jak? Důsledně 
vědeckou metodou, naraženou na „kluzký“ fenomén divadla, tj. dotazníky, měřením, 
hodnocením a pohráváním si s interpretací, interpretací interpretace atd. Je třeba začít 
generováním metody: 

východisko —› inscenaci nikdy nevidíme, vidíme pouze dílčí pokus o inscenaci, 
tj. představení —› představení tudíž chápeme jako EXPERIMENT —› otázka —› jak s tímto 

„experimentem“ zacházet? —› jak tento experiment vyhodnotit? —› máme k tomu pouze 
slovo —› inspirace —› VĚDECKÁ METODA VYHODNOCOVÁNÍ POKUSU —› ÚČEL POKUSU 

—› pokusy se mohou provádět za dvojím účelem: —› 1) pokus/pozorování a jeho následný 
popis (statistika); jedná se o pozorování jevu bez souvislosti s teorií/návaznosti na teorii —› 
2) pokus se provádí jako aplikace nějaké teorie na jev nebo, za tím účelem, aby na základě 
jeho výsledků byla zformulována teorie nová —› pojmy: axiom, teze, predikát, lemma —› 
teatrologie —› lze vytvořit teorii inscenace před shlédnutím představení? —› je v našem 
případě teorií inscenace a představení pokusem? —› POZOROVÁNÍ —› druhy: 1) přímé 
(vidím) 2) nepřímé – pozorování zprostředkované, tj. vidím jen fragment (např. sondou) 
3) pozorování celku (takto lze například pozorovat pohyb) 4) pozorování části (takto nelze 
vidět celek, ale lze analyzovat, popsat strukturu…) —› POPIS EXPERIMENTU —› látky vstu-
pující do reakce —› popis reakce (teplota, hustota, rychlost) —› teatrologie —› představení 
jako systém, který se nějak chová (vědecké/chemické reakce zde mohou být interakce 
částí tohoto systému —› lze měřit teplotu, hustotu, rychlost představení? —› nakládání 
s produktem před jeho charakterizací (jeho uskladnění apod.) —› vidět divadelní dílo 
v procesu jeho vývoje —› uskladnění jako uložení zážitku v paměti, jinak ani nelze zážitek 
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z představení skladovat —› ¿je produktem divadelní tvorby představení/inscenace/zážitek 
diváka/změna světa? —› otázka měření úspěšnosti inscenace—› charakterizace produktu 

—› OPAKOVÁNÍ EXPERIMENTU, VERIFIKACE VÝSLEDKŮ —› 1) za stejných podmínek —› 2) za 
změněných podmínek —› 3) za stejných podmínek, ale s handicapem —› reprodukovatel-
nost —› opakování za změněných podmínek při práci se změněnými prostorovými pod-
mínkami, tj. srovnání fungování inscenace v prostoru, do kterého vznikala, s jejím fungov-
áním ve festivalovém prostoru —› lze aplikovat i na čas (festivalový čas x profánní čas atp.) 

—› VYHODNOCOVÁNÍ —› 1) porovnávání pozorovatele (předchozí pozorování, opakované 
pokusy…) —› 2) práce s číselnými daty (průměr, medián, rozptyl, těsnost hodnot atd.) —› 
potlesk, intenzita potlesku, hlasitý smích publika, osobní vlastní vnitřní smích, pociťování 
nudy apod. jako číselná hodnota —› pojmy: systematická chyba (odchylka) „padesátkrát 
padesát a padesátkrát dvacet“, náhodná chyba (spadne kulisa) „stokrát padesát a jednou 
dvacet“, odlehlý výsledek —› INTERPRETACE —› 1) interpretace výsledků jednoho pozoro-
vatele 2) srovnávání výsledků dvou pozorovatelů 3) srovnávání s teorií 4) srovnávání dvou 
teorií —› pojem „personal touch“, tedy moment, kdy do procesu hodnocení vstupuje sub-
jekt —› kde je ta hranice? —› upozornění: „o subjekt se staráme, objekt zkoumáme.“
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VĚDECKÁ METODA FESTIVALOVÉ KRITIKY 

1) metoda (popis a představení metody; aneb CO pozoruji?)

2) pozorování (JAK?) 

3) popis (tabulky, grafy, texty, obrazce ze slov apod.)

4) vyhodnocování (texty vzniklé na základě sběru dat)

5) interpretace (čitelný vstup subjektu: teď pracuji s tím a tím údajem a takto ho vykládám, 
výsledkem je souvislý text)
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R E D A K C E

F E S T I V A L O V É H O

Z P R A V O D A J E

O B R A T E L  



Lucie Ferenzová 
Katedra české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

R EFL E X E  M E TO DY  

Předem si určit oblast zkoumání je vědomé omezení. Mě toto omezení nevyhovuje. Je dob-
ré se připravit, přečíst text inscenace, nacházet podobná témata, znát kontext inscenace, 
znát kontext světový, je dobré mít zájem a vůli k přemýšlení. Ale omezit se pouze na urči-
tou část, je spíše pozorovací cvičení, než pokus o objektivitu a divadlo vyžaduje intenzivní 
přiblížení, ne jen zapsání předmětů na scéně, například. Veškeré mé snahy (i přes nechuť 
k tomu) zkoumat, soustředit se jen na určitou složku inscenace ztroskotaly vždy hned 
na začátku, s první závažnější myšlenkou, originálním řešením scény, efektem, slovem. 
Toto nebyla cesta, spíše vykročení. Vrátili jsme se na začátek.

Zuzana Filípková 
Vyšší škola odborné publicistiky

Lucie Flajšmanová 
Vyšší škola odborné publicistiky

Anna Hejmová 
Vyšší škola odborné publicistiky
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Katarina Kicová 
Katedra divadelnej vedy, VŠMU Bratislava

Martin Krištof 
Katedra teorie a dějin dramatických umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

R EFL E X E  M E TO DY  aneb Kam ďalej pán redaktor, alebo hodinu po

Spätné pohľady sú nutnosťou aby sme si každý mohli zaspomínať a niečo pochovať. V tejto 
chvíli umrel 11. ročník Zlomvazu. Je čas pochovať ho.

Písanie cez metódu je jednou metódou ako písať. Kvalitne naznačená metóda uľahčuje 
proces myslenia o inscenácii. Nemusíme vyberať zo zmäti poznámok, môžeme sa sústrediť 
na jedinečný vnem. Metóda na začiatku bola pre mňa jedným z výmyslov predkladateľa, 
šéfredaktora. Samozrejme že sa porušovala. Ale to sme zorganizovali už v prevrate. Metóda 
AKO, ČO a JA sa stala kľúčom a experimentom s hrou. Stala sa hrou. Konečne sa nejednalo 
o profilujúci pohľad, stala sa jedinečnou možnosťou hrať sa. Pre divákov možno trocha 
mimo reality a samotné predstavenie. Ale prečo máme písať o reálnom predstavení, keď 
toto samotné je fikcia. Inscenácia nám slúžila ako odrazový mostík k vlastnej interpretácii 
stále spojenej s vnemom. Snažili sme sa zaznamenať vnem, jedinečnosť hodinového oka-
mihu predstavenia. 

V rámci ďalšieho smerovania a vývoja festivalových spravodajov sa objavila preferencia 
otvorených diskusií, spoločného užívania drog a následného vizualizovania vnemov, alebo 
otvorené vyjadrenie názorov pri samotnej hre. Je veľa ciest, ale aj tu je možné vidieť moc 
produkcie v súčastnom svete. Aká cesta sa bude zdať najlepšia pre produkciu budúceho 
ročníka, taká sa uskutoční. Ja osobne sa prikláňam k otvoreným reakciám počas hry.
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A Zlomvaz. Produkcia poklona; mal som sa dobre. Dramaturgia poklona; videl som 4 výbor-
né predstavenie, čiže veľký úspech. Pár sprievodných programov a pár experimentov 
s priestorom, alebo vyjadrením od študentov. Jedna inšpirácia a dve pracovne úspešné 
stretnutia a dohody. Koncentrácia ľudí, možno ešte viac akcií zameraných na zoznamova-
nie sa a výmenu si vizitiek, či úsmevov. Kvalitné.

Stanislava Matejovičová 
Katedra divadelnej vedy, VŠMU Bratislava

Honza Petružela 
Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

R EFL E X E  M E TO DY N  a n e b  P o z n á m k y  k  l e t o š n í  k r i t i c k é  č á s t i  O b r a t l e

Hledání podoby 2 (předpoklad rozhovoru)

Letošní festivalový zpravodaj (pojem!) je koncipován jako experiment. Experiment s kri-
tikou, hledání jejích rysů, hledání smyslů… texty kladou otázky do vlastních řad. V tomto 
okamžiku nikdo přesně neví, zda budou zvolené metody experimentování a vnímání 
funkční – právo pokus a omyl je deklarováno se všemi riziky. A pochybnosti o zvolených 
prostředcích jsou motorem dialogu. 

Otázka ze základních. Kdo je čtenářem festivalového zpravodaje? Divák i tvůrce. Co čtou? 
Co chtějí číst? Festivalový zpravodaj je prostor výrazně omezený, nevděčný… proto vědo-
mé přetvoření daného omezení (lze jinak?) časoprostoru zpravodaje je k onomu vyzkouše-
ní. Čitelnost textů je součástí experimentu. Experiment vyžaduje spolupráci a ke spolupráci 
vybízí. To je i volání po otevřených diskusích chtivých zúčastněných jako součásti progra-
mu; inspirace pro příští ročníky festivalu a možnosti zpravodaje.
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Letošní Obratel je jiný krok, polemika ze všech stran je nutná ke krokům dalším. (Obratel 
2004, č. 0, s. 17–18.)

Takto jsem formuloval otázky a očekávání k letošnímu Obratli a festivalu před jeho začát-
kem. Na jeho konci, s akutní vidinou ročníků příštích, stavím znovu tytéž otázky, tak jako by 
si je měl klást každý ročník znovu a znovu.

Manifest kritické části pojmenoval experiment. Jeho výsledky dopadly nepochybně spor-
ně. K této spornosti je možné se postavit ze dvou stran – buď odmítnout výsledek jako 
nepochopitelný blábol, nebo jej přijmout jako výzvu. Otázka po sdělnosti otištěných textů 
je namístě, zněla často, a zejména uvnitř redakčního kruhu, neboť podnětů z venčí nebylo 
bohužel mnoho (ale moc děkuji i za to málo, neboť bylo na oplátku velmi inspirující). Při 
psaní článků (většinou ve tříčlenných týmech) fungovaly často vzrušené diskuse vycháze-
jící právě z problematičnosti stanovené metody, metodologická skepse je ostatně patrná 
od počátku (viz polemiky v nultém čísle, škoda, že nešly více do hloubky) a během festivalu 
se prohlubovala – což je jen dobře a odráží se, tuším, i v jednotlivých číslech Obratle. Výtka 
k nesdělnosti textů v rovině „kritické“ je namístě (tj. čtenář si patrně moc nepočetl, ale zno-
vu otázka: co by chtěl vlastně číst a jak mu to umožnit?), v rovině druhé „vyšší“ provokující 
k diskusi byla reflektována jen v úzkém kruhu, škoda. 

Letošní Obratel byl jiným krokem, nikoliv krokem zpátky, ale problematickým pokusem 
o vykročení ze svazujících mantinelů festivalového čtení. Dalším krokem by tedy mohly 
být veřejné diskuse o shlédnutých představeních festivalu, kterých by se mohli zúčastňo-
vat z očí v oči tvůrci, kritici, pedagogové i diváci, tj. celé spektrum festivalového publika. 
Inspirovat se můžeme modelem diskusí z festivalu Ostravar (dopolední debaty o předsta-
veních z minulého dne při kávě a snídani s řízenou diskusí a předem připravenými vstupní-
mi referáty s účastí tvůrců i kritiků, ostatně např. na festivalu v Ostravě fungují výborně a je 
o ně velký zájem). Festival je především o jedinečné příležitosti setkávání, tak jí využijme. 
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Marcela Peková 
Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Gabriela Starečková 
Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Veronika Štefanová 
Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno

R EFL E X E  M E TO DY  aneb očekávej a (ne)budeš překvapen

Tato metoda zdánlivě působí na mou počáteční vzpouru proti redakčnímu bossovi coby 
mazací guma (Obratel č.0). Pokud se totiž bráním vytváření teorií a fatálních premis ještě 
před nasednutím do vla(e)ku představení, jde především o válečné tažení proti hře na 
schovávanou ve jménu kritikovy cti. Veřejné odhalení dřeně kritikových myšlenek naopak 
tříští tíhu jejich konečného seskupení, což otevírá prostor ke komunikaci. Potenciálního 
nepřítele tak odzbrojuje do posledního koltu. 

Renata Vášová 
Katedra teorie a dějin dramatických umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

R EFL E X E  M E TO DY  aneb Co teď a co potom

Studenti-divadelníci si v inscenacích vyzkoušeli své představy o divadle (o fungování 
jednotlivých složek, jejich působivosti, dramatickém účinku atp.), herci svou schopnost 
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práce s postavou, scénografové práci s prostorem, dramaturgové a režiséři si ověřili života-
schopnost svých koncepcí, interpretací, ale také vlastní autorskou potenci (v letošním roce 
v potěšitelné kvantitě i kvalitě). 

Studenti–teatrologové si zase ověřili schopnost aplikace teoretických znalostí na živý 
materiál, v rámci experimentu posouvali hranice v tom, co všechno může být kritika; a z ja-
kých úhlů k ní lze přistupovat. Přitom ovšem vždy vycházeli z toho, co ve svých anotacích 
sami tvůrci deklarovali.

Abych postupovala metodicky, měla bych se nyní věnovat pozorování – tedy všem výstu-
pům uveřejněným v jednotlivých číslech a především subjektivním pocitům a procesům 
týkajících se procesu vlastního psaní. Vypovídající hodnota řady otištěných textů se uka-
zuje jako značně problematická, některé nepostrádají jisté autorské (či výtvarně-grafické) 
kvality nezávislé na pozorovaném objektu, celkově však odhalily meze metody, otevřely 
hranice novému vnímání divadla, i možnostem všímat si také jiných aspektů, kterým se při 
běžné recenzentské i analytické kritice nevěnuje pozornost. Jinak nastavenými výchozími 
kritérii jsme si z ohmatali nové možnosti myšlení o divadle. Metodická východiska ale 
odhalila také své limity – jako je soustředěnost pouze na výseky (detaily), jimž se některá 
představení (i my sami) vzpírala. 

Jako celek však představují určitou provokaci, která ovšem žádné přímé reakce nevyvolala 
a námitky tvůrců tak zůstaly jako obvykle v zákulisí. Tento stav festivalové ne-komunikace 
pro mě otevřel otázku nakolik je divadelní kritika záležitostí uzavřenou mezi kritiky a pří-
padně čtenáře, a nakolik je divadelními tvůrci brána v potaz, zda jí považují za příspěvek, 
který může cosi důležitého o výsledcích jejich práce sdělovat. V rozhovorech publikova-
ných v denním tisku se ze strany divadelníků nepřestávají ozývat značně záporné ohlasy 
na kvalitu a objektivnost kritiky, její snahu skutečně pochopit a interpretovat. Proto mě 
překvapuje nulová snaha o přímou konfrontaci se začínající kritickou obcí (kterou by tak 
mohli hned v zárodku formovat a kultivovat) neboť právě tento typ festivalu by měl být pro 
obě strany příležitostí setkat se, potkat se a utkat se. Možná by si právě v živé diskusi nej-
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lépe navzájem vysvětlily omyly, předsudky, chyby a nahlédly svou práci z jiného úhlu, a to 
i vzhledem k tomu, že jim jde vlastně o totéž: o dobré divadlo. I kritik je divák – a divadlo 
je komunikace, kontakt, setkání, dialog – a proto by se jím měla stát i kritika (třebas i jako 
další experiment).

Tomáš Vokáč 
Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

R EFL E X E  M E TO DY

Letošní festivalová reflexe, tedy buňka kritiky, byla experiment. Osobně jsem na začátku, 
ještě před prvním výtiskem zpravodaje Obratel, byl velmi skeptický a kritický. Kladl jsem 
si, a mnoho redakčních kolegů podobně, otázky nad formou, smyslem, obsahem. Některé 
dlouhotrvající diskuse nad metodou a způsobem psaní divadelních kritik na festivalu jako 
je Zlomvaz byly emotivní a vyčerpávají, zdály se být bezvýsledným zájmem o problémy 
festivalové kritiky, kde každý příliš hájí rozdílné pozice. Ke kompromisu, dohodě a pocho-
pení, co je cílem, se nakonec dospělo. Výsledkem jsou čtyři stylem, kvalitou i obsahem roz-
dílné Obratle, čtyři vývoje metody a několik zajímavých poznatků. Hlavní je ten, že tabulky, 
grafy, počítání chyb a klišé, teze, snaha o objektivní sledování určitých bodů v inscenaci 
vás dovedou zpět k subjektivnímu pojmenovaní, k formování svých názorů a myšlenek do 
ucelené formy psaného textu. Fragmenty se dají číst stěží. Přesto ale zdvojnásobený nebo 
ztrojnásobený názor a různé postupy při sledování vedou, když již k ničemu jinému, k přes-
nějšímu a pečlivějšímu referování, k preciznějšímu vykreslení viděného nebo slyšeného 
na základě zaznamenaných faktů, ke konfrontaci s jinými názory a pohledy, apod. Výše 
napsané však, nechť posoudí čtenář Obratle. 
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Dominika Vrkotová 
Vyšší škola odborné publicistiky

Martin Schwarzauge
Slovo šéfredaktora, slovo na závěr aneb kritika do čtverečku

Jak již shora shrnuli někteří redaktoři, letošní festivalové psaní se neslo v duchu experimen-
tu. A tak nezbývá, než zopakovat, že jsme vycházeli z toho, že na něj jako studenti divadelní 
vědy máme stejně jako studenti uměleckých škol nárok, byť by nás zavedl i do slepé uličky; 
že jsme chtěli znovu promýšlet podstatu kritiky rozkolísanou především problematizová-
ním objektivity a univerzálnosti, jak je provádějí postmoderní umělecké teorie a filosofie; 
a že jsme v souřadnicích divadelního festivalu chtěli alespoň náznakem promyslet žánr 
festivalové kritiky, který vzhledem k podmínkám svého vzniku bývá problematickým 
a mnohdy nepříliš zkrášlujícím přívěskem festivalových aktivit vůbec. 

Obor divadelní věda by v žádném případě neměl vyvolávat představu jakési líhně zkra-
chovalých adeptů koketujících s uměnami či zahořklých teoretiků. Jedním ze současných 
trendů této „vědy“ je právě hledání možností reflexe uměleckého díla, který chápe kritiku 
jako organický proces sledovaný v celkové chronologii vývoje a rozehrávání jednotlivých 
etap vznikání kritického soudu tvořeného objektivními historickými a teoretickými zna-
lostmi a fakty a jejich subjektivní selekce, montáže, interpretace apod. Tomu odpovídal 
sběr textového „materiálu“ k jednotlivým inscenacím. A jako současníky post-pozitivistic-
ké skepse vůči objektivitě i jako pravidelné svědky divadla, jehož konstitutivní podmínkou 
je mezilidský kontakt a setkání, nás zajímal pojem intersubjektivity jako komunikace mezi 
různými vědomími ústící v „názor mnoha“, jímž jsou utvářeny právě pohyblivé estetické 
normy, které s uměleckou kritikou úzce souvisejí. Proto jsme pro reflexi každé inscenaci 
sestavili týmy, jejichž polemiky se více či méně zdařile měly projevit v různorodém cha-
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rakteru dílčích textů. Všechna tato slova jsou sice ex post a znějí teoreticky a učeně, ale my 
jsme se je snažili poctivě, i když možná leckdy naivně, naplnit.

Přirovnávat práci divadelního vědce k práci chemika v laboratoři je jistě neadekvátní, ale 
jistou dávku mystifikace jsme v našem úporném šplhání po neúprosném laně metody 
deklarovali od počátku. Chtěli jsme naše ctěné čtenáře záměrně trochu provokovat a tvr-
dohlavým pochodem až k hranicím čitelnosti a srozumitelnosti textů vyzvat k otázkám. 
Jestliže jste nám vždy úplně nerozuměli, vězte, že ne všechny záměry lze bezezbytku 
realizovat, a že nejen divadlo, ale i festivalová kritika (a možná právě především festivalová 
kritika) je nekonečný a nevyhratelný závod s časem. Ovšem jestliže jste se nezeptali, pak 
vězte, že to už není naše chyba. Koneckonců tento festivalový zpravodaj je Váš stejně jako 
celý festival. A žijeme přeci v dosti pragmatické době na to, abychom uměli nefunkční sou-
částky vyměňovat či rušit. Pojďme si to jednou říci zpříma, z oka do oka. Však také fiktivní 
šéfredaktor letošního Obratle, který vznikl a zanikl společně s jeho prvním a posledním 
číslem, si bdělé oko nese ve svém samotném jméně…
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MARINKA

Renata Vášová, dobové ohlasy Anna Hejmová

K A R EL  H Y N EK  M ÁC H A :  M A R I N K A

KALD DAMU 
úprava a režie: Jiří Ondra, hrají: V. Jiráček, M. Slúková, J. Wiesner, P. Štorková, R. Fiala, M. 
Dworakowska/K. Štěpánková

A N OTAC E

Miluju klavír, miluju poutě, miluju souchotiny, miluju smrt.

M E TO DA

Smrtí se začíná, smrtí se končí. 

Mezi tím se skládají básně, miluje se a k tomu hudba hraje.

„… P. Mácha jest básník – to mi nikdo odpírati nesmí; každý jeho verš jesti povzdech 
z nejtajnějších hlubin rozbolené, rozjitřené duše – avšak přece bych rád temné zvuky harfy 
jeho jinak slyšel zvučeti jinak, aspoň za věku našeho ne tak nečesky…“

J. K. Tyl, Květy, 21. července 1836

Hudba, hudebnost, harmonie, disharmonie, široká škála tónů a barev – takové bylo před-
stavení ve sklepním prostoru Damúzy, jejíž zatuchlost svědčila temným dějovým odstínům 
(vězení, hřbitov). Klavírní preludia, valčíky i Marta Kubišová dominující hudební stránce, 
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ozvláštněné dalšími ruchy (krkání, chrápání, výkřiky, rádio) se propojovaly s nejen se zvu-
kovou stránkou Máchova básnického jazyka (a jeho hovorových variant), ale pohrávaly si 
i s jeho významy. Verš byl provázán se scénickým děním, akcí herců, loutek i pohybem cen-
trální hrací plochy. Temné zvuky harfy byly ironizovány, s nadhledem podávány či nadmíru 
tragicky pojednány a rozhodně ne nečesky, jakoby mimoděk polemizovaly s panem Tylem, 
neboť češství, Čechy tu zaznívaly hlasitě, i když mírně posměšně, parodizující malost, jež 
se nedokáže povznést nad přízemní život (tak také básníkova duše dostala chůdy a svým 
hlasem shůry popoháněla Hynka vstříc nešťastnému, ale romantickému konci).

Představení bylo dirigováno jako mámivé vidění, orchestr nepostrádal množství zvučných 
nástrojů a hráči dokazovali svou oddanost příběhu, Máchovi i divadlu, literární dílo se spo-
jovalo s fiktivním obrazem příběhu básníka, život na jevišti byl sněnou literaturou. Viděné 
a slyšené se o sobe otíralo stejně jako živí herci s loutkami, maskami i fyzicky neexistujícím 
klavírem. Divadelní koncert, ano bezpochyby.
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MANON ON LOST COST MANON LESCAUT

Martin Schwarzauge

V.  N E Z VA L :  M A N O N  O N  LO S T  CO S T  ( M A N O N  L E S C AU T )

úprava, režie a dramaturgie: Alžběta Tichoňová, scéna a kostýmy: Magdalena Prousková, 
hrají: Anna Bubníková, Pavlína Štorková, Pavol Smolárik, Josef Wiesner

A N OTAC E

„Vy ne a přece vy, vy ovšem, to se ví. Zavolej 605/888888…“ 
Na námět hry Vítězslava Nezvala Manon Lescaut vzniklo padesátiminutové představení se 
čtyřmi herci. 

M E TO DA

Je to o ní a o něm. Hrají to oni. 

8 8 8 8 8 8

Osmička není šest [čti sex] ani mystické trio či správná dvojka. Jisté analogie by tu byly, ale 
přesto tu stojí názor proti názoru. Třeťáci mají tu magii čísel letos nějak osudově danou. 
Na festivalu se představili potřikráte: na zahájení, ukončení a s vlastní inscenací. A když už 
jsme u toho „srdíčkování“: pokaždé to byl slibný nákrok k příští sezóně v Disku. 
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SEN NOCI VE DNE SNĚNÝ

Renata Vášová, Martin Krištof, Katka Kičová 

W.  S H A K E S PE A R E :  S EN  N O C I  S VATOJÁ NS K É

IV. ročník KALD DAMU

přeložil: Martin Hilský, upravil: Daniel Přibyl, režie: Jan Borna, asistenti režie: Lenka 
Sovová, Daniel Přibyl, výprava: Helena Balláková, Vratislav Šrámek, hrají: Filip Jevič, Jana 
Černá, Tomáš Jeřábek, Petr Vaněk, Nina Martínková, Kateřina Tichá, Petr Svoboda, Kristýna 
Franková

A N OTAC E

Sen noci svatojánské, klasický příběh mileneckých dvojic tentokrát hraný opravdu mladými 
lidmi. William Shakespeare bez divadelního balábile, postavený na herecké akci a setkání 

Y manon lescaut

Y víťa nezval

Y řeč bohatě vázaná

Y kazajka autorova nezaměnitelného 
rukopisu

Y manon on lost cost

Y alžběta tichoňová, anna bubníková, 
pavlína štorková, pavol smolárik, 
josef wiesner

Y řeč bohatě kombinovaná

Y plandavá košile kolektivní 
improvizace
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mladých absolventů KALD s jejich prvními diváky.

M E TO DA

PROSTOR A ČAS

Renata:
1) místo konání: pod širým slunce a mraky střídajícím nebem ve Vojanových sadech, na 
levém břehu Vltavy, uprostřed zeleně, pod pučícími stromy na doslech hejno pávů. To vše 
je fyzický prostor, který zásadně posunoval atmosféru i dával prostor pro novou reinterpre-
taci a improvizaci. (site-specific?)

2) čas představení: noční mumraj, jež se probuzením stává snem byl ozařován denním 
světlem, sluncem, ovíván větrem – žádná uměle vytvořená tma, žádné falešné světlo 
reflektorů.

3) čas hry: léto, noc plná kouzel, nadpřirozené bytosti ožívají a navštěvují svět lidí. 
Májové obřady, letní slunovrat, rituál plodnosti a znovuzrození.

4) prostor hry: Shakespeare, hra na divadlo, hra ve snu, sen ve hře, hravost, rozvernost, 
krátkodechá lidská mámení, domýšlivost, mládí, láska, okouzlení, prchlivost a prchavost.

Y um ca ca valčíkového rytmu

Y mnohostěny básnických metafor

Y slovo ke slovu, verš k verši

Y um cha cha vlastní poetiky

Y trojhrany scénické vizuality

Y výstup k výstupu, složka ke složce
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Katka:
Dnes som videla jedno veľmi nápadité a vtipné predstavenie v jednom veľmi peknom pro-
stredí. To nápadité a vtipné znie možno trochu otrepane, viem, ale na toto predstavenie sa 
jednoducho hodí. Nad čím som sa dnes hlavne rozplývala po treťom dni sledovania mno-
hých predstavení v Disku, Řetízku, Damúze, sú Vojanove sady! Nebudem rozvádzať krásnu 
zeleň kríky, stromky, to je asi pre kritiku inscenácie nemiestne… ale tie pávy…

Tak teda dnes som mala možnosť vidieť Sen noci svätojánskej 4. ročníka KALD. Naším 
cieľom je tentokrát všímať si prostredie, v tomto prípade prírodu, ročné obdobie, máj lásky 
čas, atď… ale tie pávy…

Bezpochýb to prostredie vo mne vo spojitosti s hrou zapôsobilo, téma lásky sa postupne 
vkradla do môjho podvedomia, až som sa napokon začala nemiestne obzerať po mužskej 
časti publika… Ja som sa dokonca aj smiala iným spôsobom ako obvykle, slobodnejšie, 
spontánnejšie, miestami až príliš hlasno… ale tie pávy…

Nehovorím, že teraz by sme mali každého Čechova hrať vo višňovom sade, ale toto pred-
stavenie ma naozaj osviežilo, každý si prišiel na svoje, dokonca aj strémovaný Píšťala Ferko 
mohol zdrhnúť hoc aj na pätnásť metrov, alebo skryť sa za strom. Okrem toho môžem ešte 
aj vedecky skonštatovať, že na komické scénky nereagovali hlučne len diváci… ale aj tie 
pávy… 

Martin:
Miesto ako zástupca reality a hra ako zástupca imaginácie. Väčšinové vymiestnenie 
divadla, imaginácie preč z reality do divadla. Priestoru, kde sa môže hrať. Sen noci sväto-
jánskej je hra rozplývajúca sa ako sen, mlhavý, mimo konkrétneho času, priestoru. Jej večné 
téma, jej večnosť. Vojanové sady a pán Eduard Vojan, stromy, čistý vzduch. Zasadeným hry 
navonok sa mení hlavne pojem hry a diváka. Divák sa stáva participantom v zmysle poci-
tovom. Divák nie je zapojeným, ale je prepojeným. Viac sa vciťuje do atmosféry a nebojí 
sa zakričať. Funkcia zvuku v otvorenom priestore je proste odlišná. Herci samotný majú 
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viac priestoru pre seba, môžu sa dívať okolo seba, viac precítiť zvuk slávikov. A samozrejme 
viac premrznúť. Takto sa inscenácia stala na oboch stranách rozmarnejšou, otvorenejšou 
improvizácii a novým prínosom z vonka. Pávy ako akcia, ktorá vyvoláva reakciu od hercov. 
Páv ako reakcia na leva …

Nemanipulácia s časom odiluzívnila hru, sprostredkovala ju viac vonkajším vplyvom a pre-
pojila s divákom. Jarmarečné divadlo, commedia dell árte a celé ľudové divadlo. Noc ako 
deň. Môžeme nadhodiť interpretáciu, že májová noc prežiari každú temnotu a láska zažiari 
tak, že noc sa stáva dňom. Nejedná sa proste o hru, ale o zábavu diváka a herca pospolu. 
Vychádzame z divadla, aby sme sa postavili na trávu a zahrali sa.

Renata:
Výrazně zkrácený text (vyškrtnuty byly postavy zastupující světský řád a moc) zintenzívnil 
kontakt diváka s hercem, neboť herci manévrovali na plošně i tematicky malém prosto-
ru – a všechny drobné, nečekané či nechtěné úniky z něj dodávaly mladým, energickým 
a přirozeným výkonům punc spontánnosti, radosti ze hry na lásku a na divadlo přijímané 
otevřenou náručí okolní přírody. Vztyčená májka, mladíci na jedné a dámy na druhé straně 
si pěli tu svou, připoutali Shakespeara k oslavě života. Živelnost byla prostorem, kteří herci, 
ať už měnili hlas, výraz, postoj či místo, neopouštěli. Jednotlivé role pro ně nebyly úkolem, 
který bylo potřeba zvládnout, ale příležitostí, impulsem. Jejich odstup dovoloval nadsadit, 
přemrštit, shodit sebe i postavu, třást větvemi a v trávě čekat na další výstup. Bariéra mezi 
jevištěm a hledištěm se prolomila, stromy laskavě poskytly svou kulisu, aby obnovily diva-
dlo jako prostor pro setkání. Nebyl to sen, byli to až neskutečně živí současníci, vrstevníci 
předvádějící publiku své představy o herectví a divadle. 
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MASAKRA

Veronika Štefanová, Martin Krištof 

PR OJ EK T  M A S A K R A  inspirováno lidovými baladami

Panstwowa Wyszi Szkola Teatralna ve Wroclawi a DAMU Praha

režie, dramaturgie: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský) (DAMU Praha), scéna: 
Daniela Klimešová, Jan Polívka (DAMU Praha), hudba: Krzysztov Figurski, produkce: 
Lukáš Průdek (DAMU Praha), asistent režie: Izabella Kurażyńska, pedagogické vedení: 
prof. Jolanta Góralczyk, prof. Zbigniew Karnecki, prof. Miloslav Klíma, prof. Josef Krofta, 
Tomáš Žižka, hrají: Paulina Dymalska, Anna Golonka, Klaudia Kąca, Monika Kufel, Izabella 
Kurażyńska, Katarzyna Lech, Rozalia Mierzicka, Marzena Poźniak, Agnieszka Smolak, 
Honorata Zajączkowska, Radosław Chabowski, Artur Chamski, Maciej Owczarzak

A N OTAC E

Projekt „Masakra“ je vyústěním pětiletého studia studentů katedry alternativního a loutko-
vého divadla DAMU v Praze a studentů PWST ve Wroclawi ve společné diplomové inscenaci. 
Zároveň se stal hledáním společných východisek současné polské i české divadelní kultury a 
jejích tendencí. Inscenátoři „Masakry“ tak dále rozvíjejí svou dosavadní práci, ve které se lido-
vému umění již hlouběji věnovali – jedná se především o inscenaci „Nikola Šuhaj“, která čerpa-
la z lidových zvyků Podkarpatska (inscenace získala Cenu Evalda Schorma, čestné uznání na 
festivalu Skupova Plzeň 2002 a Cenu děkanky DAMU na festivalu ZLOMVAZ 2002). Materiálem 
pro inscenaci Masakra jsou prameny lidových balad z oblastí česko-slovensko-polských hranic. 
Konkrétně jsou jím Sušilova sbírka Moravských národních písní, „Příběhy v písních vyzpívané“ 
(lidové balady z moravských kopanic) sebrané Pavlem Popelkou, „Slovenská ľudová balada 
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v interetnickom kontexte“ od Oresta Zilynskego a další. Výstupem projektu se stala inscenace, 
ve smyslu autorského divadla, která vznikla ve spolupráci se studenty PWST a měla premiéru 
6. prosince 2003 v Teatru PWST ve Wroclawi. 
Tématem inscenace a celého projektu bylo hledání společných kořenů kultur národů polského, 
slovenského a českého. Na počátku zkoušení inscenace byly lidové balady z polsko-slovensko-
českého pohraničí a úvodní situace, kdy je uzavřeno deset dívek v bunkru, odkud se nemohou 
dostat. O čem dívky sní a na co myslí? Z čeho mají obavy a co je trápí? Herci i autorský tým po 
celou dobu zkoušení hledali odpověď na otázku, co pro nás v současném globálním pojetí světa 
znamená folklór, čím pro nás ještě dnes může být aktuální lidová píseň a zda žijeme odlišné 
životy než naši předci, nebo zda základní otázky života zůstávají stejné. Tématy, kterých se 
inscenace dotýká, jsou především válka, láska, život a smrt. Scéna užívá všech dostupných 
divadelních prostředků: konstrukce, látky, světlo, loutky a prostor s akcentem k metafoře hmo-
ty. Významnou složkou projektu je hudební zpracování lidových písní, které osciluje mezi zvuky 
lidové píšťalky a počítačově zpracovanou taneční hudbou (např. citace filmu Matrix apod.).

M E TO DA :

Z kritiččina/kritikova deníčku…

Veronika:

Masakra ženy

Očekávání: Anotace k inscenaci vyzývá na cestu po ženské duši či osudu. To vše v uzavřeném 
sudu. Téma nechává klíčit ze semen lidové poezie, tedy materiálu, v němž se žena po staletí 
definovala, avšak stejným dílem byla definována. Je třeba mít to na zřeteli. Nelze pojímat 
jako čistou výpověď ženy o sobě samé. Duo SKUTR odhaduji dle vlastních jmen a výzoru 
na osoby pohlaví mužského, takže očekávám pohled přes příslušně zabarvené zornice. 
Předpojatost vycházející ze zkušenosti. 
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Sen: Česko-polská Masakra motorovou milou

Červený šátečku v krvi se smoč….

Dcery velkoměsta přijíždějí strávit idylický víkend do česko-polsko-slovenského pohraničí. 
Ubytují se v tříhvězdičkovém horkém hotelu SKUTR, aniž tuší, že se jedná o sídlo místní sek-
ty Skutečné utrpení. Pestré barvy léta se mění v hrůznou šeď adventní noci. Na místní party 
se dívky seznamují s vůdkyní sekty, DJ Lucií, která je nejdříve uvězní v hotelovém pokoji, 
a poté v místním masokombinátu Perchta s.r.o. rozemele na masopustní moučku. Ve chví-
lích před smrtí bilancují dívky své životy a docházejí k závěru, že lidská existence nedává 
vlastně vůbec žádný smysl a do rozšklebené náruče masokombinátu vcházejí s nadšením. 
Takto by se dal stručnými kroky obejít celý děj vášnivého dramatu o lásce a nenávisti, zradě 
a přátelství, obemknutý pevnými pouty předkřesťanských rituálů. 

Průběh představení: Deset příběhů, deset podob ženy propojující se v jediný organismus. 
Člověk přepůlen hranicí. Nelze ji přeskočit, podlézt ani rozsekat. Muž zalykající se násilností, 
žena brodící se žádostivým bahnem. Vše promítáno na plátno ušité horkou jehlou pohlavní 
předurčenosti. Závan beznaděje. Ani v Matrixu se vagíny nezbavíš. SKUTR nasadil černobílé 
brýle. Přichází smrt. Slyšíš, jak se závory bortí? Takže nadějné vyhlídky až na věčnosti, bratři 
a sestry. 

Závěr 1: Difúze s očekáváním. Záblesk světla přímo do mých očí. Výzva stát se ženou 
jedenáctou. Kam mě ženou? Vlastní cestou…

Závěr2: Fúze s očekáváním. Záblesk světla přímo do mých očí. Lampa hypnotizérova. Zůstaň 
sedět, kde je tvoje místo, měla bys už vědět!

Masakra – poznámka:

Martin:
Predstavenie nabité a vybíjajúce. Kto neverí, nech sa nedíva. Krásne pôsobivé, ale pre boha 
čo to majú tí ľudia na srdci. Vojnu, depresiu, znásilnené priateľky?
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Po Sne noci svätojánskej vo Vojanových sadoch je to ako mimozemská návšteva z temnôt. 
Lenže nielen to. Forma, ale kde je prepojenie so súčasnosťou? Krásna réžia, lenže nie je 
už l`art pour l`art tak akosi za nami? Je to výborné predstavenie a prikláňam sa za neho, 
lenže svoj pravý význam nadobudne, keď sa bude hrať v Kosove, alebo Čečne. Poprípade 
v Amerike??? Dovtedy je bezúčelná depresia, aj keď skutočne kvalitná.
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B U Ň K A

D R A M A T U R G I E
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ANKETA K PROBLEMATICE DRAMATURGIE NA VYSOKÝCH 
DIVADELNÍCH ŠKOLÁCH

Naší anketou jsme navázali na loňskou řadu „témat dne“, kde se objevila témata dramatur-
gie Zlomvazu, metodika výuky herectví, organizace festivalu. Připravili jsme řadu článků 
věnovanou dramaturgii školních divadel a absolventských sezón vysokých divadelních 
škol. V sérii článků jsme postupně prezentovali názory a představy zkušených dramaturgů 
a režisérů, pedagogů a studentů zúčastněných škol i začínajících dramaturgů a režisérů, 
kteří tyto školy teprve nedávno opustili. Kromě možnosti vyjádřit své názory na stránkách 
Obratel dostala odborná veřejnost i festivaloví návštěvníci při nedělní dopolední Debatě 
o dramaturgii fakultních divadel.

Anketu připravili a zpracovali Lenka Chválová a Dan Špinar

SETKÁNÍ NA STŘEŠE  DEBATA NAD DRAMATURGIÍ 

FAKULTNÍCH DIVADEL

telegrafický záznam v poznámkách 

Debaty o problematice dramaturgie školních divadel, která měla v letošním roce pod-
statně vyšší účast než rok minulý (doufejme, že trend bude i nadále takový) se zúčastnili 
děkanka DAMU Doc. M. Kočvarová-Schartová, proděkanka DAMU a vedoucí katedry pro-
dukce MgA. B. Tůmová, prof. M. Klíma, pan režisér a pedagog VŠMU Ondrysko a další peda-
gogové a studenti dramaturgie a managementu z JAMU, studenti divadelní vědy (Praha, 
Olomouc) – tedy poměrně široké spektrum diskutujích (a povětšině aktivně diskutujících).
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Jako podklad k diskutovanému tématu posloužila anketa o dramaturgii školních divadel, 
která vycházela v předchozích číslech letošního Obratle. Témata byla při aktivní diskusi 
často střídána a odchylovala se i od původního záměru: zacházela dokonce do proble-
matiky metodologie výuky dramaturgie, koncepce sestavování ročníků na uměleckých 
školách, produkční problematiky školních divadel. Hlavním tématem se stalo postupně 
porovnání a informace vůbec o principu fungování samotných školních divadel DAMU 
(Disk), JAMU (Marta), VŠMU (Studio Kaplnka, které je virtuální, bez stálé scény) a od toho 
se odvíjející koncepce sestavování dramaturgie jednotlivých sezón. Srovnávaly se přístupy 
jednotlivých kateder (např. KČD a ALD DAMU); přístup profesorů k ovlivňování dramaturgie 
školních divadel; principy, na kterých má být dramaturgie stavěna – herecké příležitosti 
absolventů, scénografů, režisérů (princip komu víc a komu nic…)… K podstatě zamířila 
otázka po „právu na omyl“, která se pokoušela definovat samotnou podstatu školních 
scén – laboratoř, simulace běžného provozu… (o tom též v anketě). Porovnávala se fak-
tická situace prostor školních divadel a mimoškolních scén využívaných pro studentská 
představení. Hovořilo se i o dramatické tvorbě studentů a možné autorské sekci příštího 
ročníku Zlomvazu…

Témat mnoho, času málo, a to se debata protáhla pro některé diskutující přes tři hodiny… 

Honza Petružela
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Oficiálních poděkování zaznělo během festivalu dost a dost.

Budiž definitivní tečkou za tímto ročníkem festivalového zpravodaje Obratel laudatio 
šéfredaktora jeho redaktorům a všem těm, kdo ho v hlubinách noci rodili.

Koneckonců jsou to ti, díky nimž příští rok možná zase vstane z popela.
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Festival pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. 
Spolupořadateli festivalu jsou Hlavní město Praha a Studio Ypsilon. 
Festival vznikl za finanční podpory Nadace Duhová energie, Nadace Život umělce a Polského institutu.




