
Jakkoli je text nadčasový, pracují reži-
sérka Júlia Rázusová a dramaturgyně Mi-
chaela Zakuťanská ponejvíce s jeho úplnou 
aktualizací. Nedozvídáme se to explicitně, 
spíše to vypadá, jako by se s divákovou 
podvědomou aplikací na konkrétní dobu 
tak nějak předem počítalo. Již samotný 
vzhled scény napovídá, že inscenace není 
od původního surrealismu zcela osvobo-
zena – bílá barva sice v daném kontextu 
může působit poněkud nepřístojně, vytváří 

ale potřebný dojem snovosti. Symbolizuje 
také jisté varování, že dětské představy 
nemusí být vždy jen doopravdy čisté – 
často je tomu spíše naopak. S bílou barvou 
jasně kontrastují kostýmy herců i hereček 
vyvedené v jasných barvách. V některých 
momentech nabývá tato hra barev i jisté 
symbolické roviny – nebo to tak alespoň 
lze interpretovat. V momentě, kdy rodina 
Mannových – Therese (Zuzana Marušino-
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Inscenace bratislavské VŠMU Viktor, alebo Vláda detí. Foto: Dalia Peterová

Na půl cesty

Studentům prvního ročníku kated-
ry klaunské, scénické a fi lmové tvorby 
na JAMU nechybí pořádná dávka odvahy. 
Jak jinak si lze vysvětlit, že se rozhodli 
inscenovat něco tak náročného jako je 
Mahábhárata – byť „jen“ ve zpracování J. 
C.  Carriéra.

Těžké téma pojali inscenátoři jako příleži-
tost detailně prozkoumat způsoby, kterými 
se lze na divadle vyjadřovat. Jejich zájem 

pokračování na straně 3 

Puppet is not dead!

Odvaha je základným kameňom študent-
ských divadelných produkcií. Tá rozhodne 
nechýba inscenácii študentov Katedry 
bábkarskej tvorby VŠMU, v réžii Zuzany 
Kollárovej. Vybrala si pomerne neatraktívny 
titul, často označovaný za dnes už nehra-
teľný. Kollárovej pojatie Komédie o boháčo-
vi a Lazarovi  však dokazuje pravý opak.

Aká je teda  Kyrmezerova moralita 
na VŠMU? Predovšetkým je to dobré a po-
ctivé bábkové divadlo. Divadlo, ktoré má 
stále väčšie problémy prežívať aj na javis-
kách, ktoré mu boli kedysi vyhradené, je 

pokračování na straně 5 

Romantický snílek 
nebo narcistický 
egoista?

Inscenace na motivy románu Johana 
Wolfganga von Goetha - Utrpení mladého 
Werthera. Jak beze slov a přesto srozu-
mitelně vypovědět divákovi Wertherův 
příběh? Tomáš Tomsa Legierski jde tou 
nejintimnější cestou. Prostřednictvím dvou 
herců nám dovolí nahlédnout do vztahu 
Werthera a Lotty.

pokračování na straně 9 pokračování na straně 4 

Říkanky a paroháč poprvé

Inscenace bratislavské VŠMU Viktor, alebo Vláda detí, která se na letoš-
ním Zlomvaze představila v soutěžní sekci jako první, pracuje s úpravou 

stejnojmenného textu Rogera Vitraca. Shodou okolností je to právě onen 
text, kterým Antonin Artaud ve 20. letech otevíral své Divadlo Alfreda Jar-
ryho. Artaud chtěl však svou inscenaci programově očistit od nadvlády 
literatury, což se o inscenaci VŠMU říci tak úplně nedá – slova sice nejsou 
jediným prostředkem a mnohdy jsou spíše ostatní vjemy zásadnější, přes-
to ale nad ostatními dominují. 
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Móda, 

mámení

Klaudius se nezapře a svůj odpor k auto-
ritám dává jasně a elegantně najevo. Triko 
s portrétem (nejspíš) své poslední oběti 
to dokazuje. Svým tajuplným pohledem 
se snaží odvést pozornost od pravé ruky, 
ve které marně skrývá jed.  Jeho oblečení 
však nikoho neotráví! Korunou outfi tu 
bude rovnou ta královská. A kdo by se zají-
mal, jak se k ní dostal? 

Foťáku, foťáku, prozraď, kdo má z celé 
Verony nohy nejkrásnější? Všichni moc 
dobře vědí, že Julie. I tak si vybírá partnery, 
vedle kterých mohou vyniknout. Hitem 
posledních dní se stal bývalý sportovec Ro-
meo. Jeho „botička“ však ostře kontrastuje 
s Juliinými holými chodidly. Doporučujeme 
Julii pořídit nějakou slušivou obuv, jinak 
jejich vztah dopadne fatálně.

Ačkoliv si myslel, že navštívil zahajovací 
párty inkognito, my jsme ho odhalily! 
Shylockova kožená bunda zlomila nejedno 
dívčí srdce. Nás však nejvíce zaujaly jeho 
brýle! Design návrhářské dvojice Potter-
Lennon jsou nadčasovým doplňkem. Škoda 
jen, že zanikají pod prudce elegantním 
účesem ze světoznámého salónu The Lion 
King. 

Petra Lásková, Adéla Vondráková

Bouřlivý pár Miranda a Ferdinand 
se v rámci zachování lidské rasy plaví bouří 
na Noemově arše. Doplují či nedoplují? 
Pevně věříme, že ano. Už vzhledem k tomu, 
že oba vyznávají unisexovou módu. Aby 
jim vztah nezevšedněl, doporučujeme 
ozvláštnit outfi t třeba barevnými doplňky. 
Námořnická móda je v kurzu, tak nenechá-
vejte kapitánské čapky doma! 
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Být či nebýt? – Někomu jde o holou 
existenci a někomu o střih kalhot. I letos 
se na ZLOMVAZ sjely celebrity z celé světo-
vé dramatiky. V naší rubrice jim poradíme, 
jak dostat krev z oblečení a jak si získat 
lásku až za hrob, na to vemte jed!  Módní 
poradna je tu pro Vás! Ale nenechte se mý-
lit, není jen pro ženy! I když… Shakespeare 
byl možná žena.
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se odklonil od textu a směřoval k výrazné 
rytmizaci inscenace. Charakterizaci postav 
skrze řeč a jednání nahradila výrazná 
a velmi stylizovaná gesta. Inscenace je 
výsledkem kolektivní práce.

Nejvýraznějším rysem představení je 
práce herců s gestem. Inscenátoři se sna-
žili (a nutno říci, že s úspěchem) vyhnout 
stereotypním gestům čitelným na první 
pohled. Místo toho se pokusili o skutečné 
propojení gesta se slovem a významem. 
Výsledkem jsou výrazná gesta, která by ale 
mimo inscenaci nenesla žádný význam. 
Nejsilnějším okamžikem v tomto směru 
je začátek představení – herci pokládají 
ruce do úzkého pruhu světla, poklepávají 
na nízké pódium uprostřed scény a dotyky 
zkoumají jeho povrch. Je to jednoduchý 
obraz, který je ale svou atmosférou velmi 
působivý. Diváka hned na začátku před-
stavení nabádá, aby soustředil pozornost 
jinam, než je zvyklý. Výraznost gest a jejich 
časté, většinou nepřesné opakování, na je-
jich významu a zajímavosti ubírá. Obrazy, 
jež zpočátku uchvacují, jsou tak v průběhu 
inscenace vyprázdněny a divák se zvolna 
začíná nudit. A to je škoda, protože práce 
se sebescénováním herců na jevišti byla 
zřejmě hlavním předmětem výzkumu a má 
potenciál diváka bavit. 

Herecké výkony v inscenaci jsou jen 
přednesem textu bez jakýchkoli příkras 
– snad přirovnatelným k četbě. To by 
nevadilo, a dokonce by to mohlo podpořit 
jednoduchou, krystalicky čistou formu 
inscenace, kdyby herci dbali na výslovnost. 
Vzhledem k tomu, že jim není rozumět 
a dokonce nejsou často ani slyšet (což je 
vcelku kuriózní v tak malém prostoru jako 
je studio Řetízek), text divákům uniká 
a s ním i linie příběhu. Přitom snaha o vy-
právění prostupuje celým představením. 
Slova proudí prostorem bez povšimnutí, ať 
už záměrně nebo mimoděk, což vede k di-
vákově ztrátě orientace v dění na jevišti. 
Filozofi cké přesahy textu, tak typické pro J. 
C. Carriéra, jsou divákovi skoro zatajeny. 

Inscenace je zatížena zbytečným pato-
sem, který diváka někdy až ubíjí. Naštěstí 
v sobě nese i linii poetických metafor. Moře 
vytvořené z lesklé látky, po které si herci 

vzájemně posílají vlny, je sice trochu klišé, 
ale diváka spolehlivě okouzlí. Bohužel ne 
na tak dlouho, jak inscenátoři předpo-
kládali. Jednoduchá, ale efektní je práce 
se světlem. To svítí proti divákům, a ti tak 
vnímají spíše jen siluety herců, což umoc-
ňuje gestickou stránku inscenace. Výrazná 
rytmizace inscenace je divákovi průvodcem 
a berličkou ve vnímání představení, pomá-
há udržet pozornost a směřovat ji. 

Judhiršthira je inscenací všemi směry 
na půl cesty. Je bezpochyby důležitou 
zkušeností pro inscenátory, ale to divákovi 
nestačí. Je zpracováním obtížného tématu, 
které ale příliš podřizuje formě inscenace. 
Je studií hereckého umění, ale naráží 
na řemeslné nedostatky herců. Předsta-
vení je v tomto případě pouze výsledek 
a cesta k němu hlavním cílem. A tady je 
základní problém celé inscenace. Je příliš 
vidět, že se jedná o herecké cvičení a nikoli 
o inscenaci, která vznikala za účelem před-
vedení divákům. Navíc, smyslem cvičení je 
„zkoušet“, což obsahuje určitou 
míru profesní nedokonalosti. Ta 
se ale ve výsledném představení 
objevit nemá.

Adéla Vondráková

Jean-Claude Carrière: Judhišthira
St 18. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Vláda dětí

Hra francouzského dramatika 
Rogera Vitraca byla v době 

svého uvedení šokující. Dobře, ale 
od roku 1928 uběhlo mnoho vody 
a to, že v tradičním modelu rodiny 
nemusí být všechno úplně košér 
a že děti nejsou tak nevinné, jak 
se na první pohled zdá, už nikoho 
zas tak nepřekvapí. Zvlášť ve Střed-
ní Evropě po Werneru Schwabovi. 
V inscenaci bratislavské VŠMU 
se však, možná tak trochu mimo-
chodem, odsouvá téma rodinných 
vztahů a manželského čtyřúhelníku 
do pozadí.

Většina školních inscenací se potýká 
se zásadním problémem – jak přesvědčivě 
ztvárnit starší postavy mladými herci. 
Občas se to povede, když na to máte náho-
dou herce, většinou to ale působí poněkud 
rozpačitě. Pak existuje ještě třetí možnost 
– vzít tenhle „problém“ do hry. A v ideálním 
případě z něj udělat přidanou hodnotu.

Když děti nejsou děti a starci nejsou 
staří, pak ani dospělí nemusí být nutně 
dospělí. A všichni si můžeme jen tak nezá-
vazně hrát, jako děti. Protože v dnešní éře 
všeobecné infantilizace je přece v pořádku 
chovat se jako dítě; žít ve fi ktivním světě 
a určovat si v něm svoje vlastní pravidla; 
sám se rozhodovat, co je dobro, co je zlo 
a co ještě můžu druhému člověku udělat, 
aniž bych si sám připadal špatně. Všechno 
je to přece jen tak a já nemám povinnost 
za své jednání přijmout odpovědnost. 

Invazi „dětské“ reality můžeme ostatně 
sledovat na každém kroku. Stačí se jen 
podívat do novin – schválně, spočítejte si, 
kolikrát jste v posledních týdnech slyšeli 
variace na téma „já jsem jenom tak kecal“ 
nebo oblíbené předpubertální „já to nebyl“.  

 „Za všechno můžou děti!“ 
Pravda, a nejenom v téhle 
inscenaci. A až přijdou rodiče, 
tak zase honem spát… 

Petr Vácha

 pokračování ze strany 1

Judhišthira. Foto: Dalia Peterová

Na půl cesty
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(Michal Rosík) a šestiletá Esther (Adela 
Mojžíšová), odcházejí z oslavy Viktorových 
narozenin, mají jejich oděvy barvy svítícího 
semaforu – paradoxně má právě Esther, 
která je v tu chvíli spíše defenzivní a ro-
dičům podřízená, na sobě červené sako, 
Antoine, který situaci dominuje, je oblečen 
do zelené. 

 Devítiletý Viktor se dívá na svět kolem 
sebe velmi vnímavě a jeho postřehy mohou 
být mnohdy až alarmující. To se proje-
vuje zejména v hovorech s Esther, která 
v porovnání s ním sice působí dětinštěji, 
přece se ale za jejími slovy skrývá zárodek 
krutého porozumění dospělému světu. 
Inscenátoři poukazují poměrně přesně 
na schopnost dětí reagovat na okolní svět 
– jakoby mechanická recitace básniček je 
sice cosi, k čemu jsou vedeny a co bravur-
ně zvládají, mnohem víc je ale zajímá, co je 
to „paroháč“.

Inscenace nepojednává samozřejmě jen 
o vztahu obou rychle dospívajících dětí, 
zásadní jsou i vazby mezi oběma rodinami 
navzájem – naoko přátelské setkání nad 
oslavou narozenin se postupně zvrhává 
v ne zcela překvapivé odhalování nevěry, 
vzájemné nenávisti, pokřivených rodinných 
vztahů. Scény, ve kterých se Viktorovi rodi-
če Emilie (Gabriela Marcinková) a Charles 
(Viktor Szabó) snaží navzájem povraždit, 
balancují na hranici vážnosti a grotesk-
nosti, a tato hranice se jeví poněkud příliš 
ostře, z jednoho extrému do druhého 
přecházejí jaksi neorganizovaně. Přestože 
máme po celou dobu pocit opravdové 
dynamiky děje, právě v tuto chvíli ustrne-
me na místě. Nabýváme dojmu, že se jed-
notlivé tvůrčí nápady opakují a jsou jakoby 
nastavované. To jim dle mého názoru může 
uškodit, navzdory tomu, že většina z nich 
je jinak poměrně nosná.

Antiiluzívnost divadla nabývá jisté gro-
tesknosti až v okamžiku, kdy na jeviště při-
chází Generál (Daniel Ratimorský) a Viktor 
jej během bouřlivého vítání oslovuje dědo. 
Tento vklad byl čistě inscenační – v původ-
ním znění je Generál podobných rodinných 
vazeb zcela prost. Nápad lze ocenit, avšak 
pocit, že Generál na scéně jaksi přebývá 
a v mnohých situacích je tak nějak navíc, 

zůstává. Dominuje snad jen v situaci, kdy 
hudebníci na Viktorovo přání zahrají Smells 

Like Teen Spirit a všichni hosté se dají 
rázem do zpěvu a nespoutaného tance. 
Živá kytarová a klavírní hudba na jevišti 
jen dokresluje subjektivní divácký dojem, 
že se vše děje jakoby na hranici mezi sku-
tečností a snem, realitou a představou. 

Inscenace se chýlí k závěru ve chvíli, 
kdy chorý Antoine umírá a shlíží na zbytek 
společnosti z výšky, zahalen do záclon, 
jako Bůh. Vážnosti nabude až v okamžiku, 
kdy Viktor prohlašuje, že jde za Antoinem, 
odhrne záclonu a vstoupí za ni – a to je 
jako vrchol inscenace výjimečně povede-
né. Nenásilným způsobem je řečeno vše, 
humor se opět zvrhává, divácké asociace 
nabíhají. 

Jak shrnout inscenaci jako celek? Jakkoli 
rozporuplná se někdy jeví, hlavní sdělení je 
vcelku srozumitelné a leckoho se může do-
tknout osobně, o což tvůrcům zřejmě také 
šlo. Vytknout lze inscenaci možná snahu 
postihnout příliš mnoho problémů součas-
né rodiny najednou – a rychlé přesouvání 
pozornosti z jednoho na druhý nemusí být 
vždy tím, co jim přidává na smyslu. Kalei-
doskopický pohled na život dnešních dětí 
i jejich rodičů je však tématem 
nevyčerpatelným, a proto to 
nelze mít brněnskému souboru 
zase tak za zlé. 

Karolína Macáková

Roger Vitrac: Viktor, alebo vláda detí
St 18. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Inscenace bratislavské VŠMU Viktor, alebo Vláda detí. 
Foto: Dalia Peterová

Inscenace bratislavské VŠMU Viktor, alebo Vláda detí. 
Foto: Dalia Peterová

Inscenace bratislavské VŠMU Viktor, alebo Vláda detí. 
Foto: Dalia Peterová

 pokračování ze strany 1

Říkanky a paroháč poprvé

Inscenace bratislavské VŠMU Viktor, alebo Vláda detí. 
Foto: Dalia Peterová
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dnes zasa nahradené tzv. alternatívnym 
(a všetkým, čo len tento pojem môže obsi-
ahnuť), kde už akoby bábka strácala svoje 
miesto. Kollárová a jej kolektív ale poetiku 
bábkového divadla využívajú naplno. Ďal-
ším najvýraznejším inšpiračným zdrojom, 
ktorý mimochodom stredovekej moralite 
o nerestnom a bezbožnom boháčovi, ktorý 
odmietol pomoc chudobnému Lazarovi 
a za to musel zákonite do pekla, asi najviac 
pristane, je karnevalová kultúra, divadel-
nosť fašiangových sprievodov a jemná 
nadčasovosť v aktualizovanom texte,  ale 
aj , ktorú prezentuje. A práve na nej stavia 
i dramaturgická koncepcia, ktorá zdôraz-
ňuje obe najcharakteristickejšie stredo-
veké mottá. Na jednej strane Carpe diem 
ukazuje prostredníctvom neukázneného 
boháčovho života, jeho radovánok a hostín, 

delnenú hravosť, chýbal nielen odstup, 
ktorý by tomu napomohol ale súčasne by 
aj poskytol oveľa lepší vizuálny zážitok 
z lepšej perspektívy. Javisko preplnené 
scénografi ou pripravilo hercom pomerne 
stiesnené možnosti pre dokonalé a uvoľne-
né divadelné prevedenie. Výsledný estetický 
dojem teda nebol vyslovene skazený, skôr 
len vyvolával dojem preplnenia všetkých 
zložiek, od výtvarnej po hereckú. 

Bábkoherecká práca spolu s tou činoher-
nou presvedčila o remeselne zvládnutom 
a vycibrenom prístupe. Aktéri zvládajú 
zľahka a veľmi precízne prácu s maňuš-
kami i manekýnmi, tieňohru i prelínanie 
s činohrou bez väčších komplikácií, práve 
naopak, bábka je v ich rukách naozaj 
prirodzenou súčasťou, pomocou ktorej 
budujú jednotlivé postavy. Preukazujú však 
univerzálny talent, nielen rozsiahly register 
výrazových prostriedkov ale aj komediál-
ny potenciál, ktorým budujú a pointujú 
mnohé situácie až do podoby gagu či gro-
tesky. Často však na úkor zrozumiteľnosti 
a artikulácie. 

Slabinou interpretácie zostáva zdoslov-
nenie niektorých metafor, ponechanie na-
rátora - Boha, ktorý uvedie každé dejstvo, 
čiže prezradí všetko vopred alebo zbytočné 
prehrávanie a naťahovanie niektorých scén 
(napr. Lazarovo nanebovzatie a presladené 
poletovanie anjelikov). 

Napriek mnohým rezervám však ide 
o ambiciózne dielo mladých divadelníkov, 
ktorí dokážu uchopiť minulosť ako zdroj 
pre vlastnú umeleckú sebarealizá-
ciu. A to je dnes pri tendovaní 
k aktuálnu naozaj výnimočné, 
podobne ako inscenovanie 
Kyrmezera.

Eva Kyselová

Pavel Kyrmezer: Komédia o boháčovi 
a lazarovi
St 18. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

 pokračování ze strany 1
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Puppet is not dead!

Komédia o boháčovi a lazarovi. Foto: Michaela Ečerová

na strane druhej Memento mori prichádza 
s prvými Lazarovými krokmi a zostáva stále 
živým a aj vďaka prítomnosti Smrti.

Kollárová inscenáciu situuje do prostre-
dia veselých a bujarých fašiangových zábav, 
k prestretému stolu mohutnej poscho-
dovej drevenej konštrukcie, ktorá supluje 
nielen javisko pre bábkové divadlo, ale jej 
vrchná časť predstavuje i duchovný svet, 
ono pomyselné nebíčko, z ktorého sa dolu 
díva a hlavou krúti spravodlivý pán Boh. 
Masívna konštrukcia zaberie pomerne veľký 
priestor, ktorý ešte obklopuje niekoľko 
stolov. Za nimi sedia, hrajú, spievajú herci 
a herečky, ktoré prichádzajú zahrať onú 
moralitu. Toto divadlo na divadle by azda 
fungovalo oveľa lepšie, nebyť nešťastne 
vybratého hracieho priestoru učebne, ktorá 
svojimi rozmermi jednoducho bránila 
publiku dokonale si vychutnať zdiva-
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Poslední večeře na začátek

Stylizovaná inscenace o zkažené společnosti je zasazena do prostoru 
jednoho domu, kde každý byt skrývá rozličné osobnosti s jejich pro-

blémy. Za zavřenými dveřmi se skrývá spousta tajemství, která nechtějí 
být prozrazena. Je tu jedna bytost, která lidi nesnáší, paní Vočistcová. 
Její nenávist pramení z toho, co je pro tuto společnost nejpřirozenější – 
povrchnost, hloupost a nadutost. Vočistcová se v kritice této lidské masy 
přímo vyžívá. Baví ji sledovat, jak rodiny samy sebe vedou do záhuby. 
Není lepší příležitosti než všechny svolat na své narozeniny do jednoho 
bytu a k jednomu stolu.

Postavy spojuje neúspěšná snaha nebýt 
masou. Herman líčí svůj sen o smrti matky, 
díky níž by získal svobodu a kontrolu nad 
svým životem. Rodina Kovačičů se utápí 
v představách smrti paní Vočistcové a vzá-
jemné „lásce“.

Charaktery jsou vyjádřeny především 
kostýmním zpracováním. Červovi jsou 
laděni do tlumených hnědých tónů, které 
podtrhují upjatost Hermanovy matky 
a Hermanovu nenaplněnou touhu stát 
se velkým umělcem. V kontrastu k nim 
je rodina Kovačičů oděna do křiklavých 
oblečků. Na první pohled představují spo-
kojenou rodinu střední třídy. Zlatavé špeky 
vystihují jejich povrchnost. Postava paní 

Vočistcové působí jako přízrak z jiného 
světa. V černém šatu s bledým obličejem 
naznačuje svou mrtvolností blížící se zkázu 
domovního společenství. Neprozradí nám 
svou minulost jako ostatní, ale jako jediná 
z nich je schopna jejich touhy proměnit 
ve skutečnost.

Po herecké stránce nejvíc zaujme 
představitel Hermana, který svým pojetím 
postavy nese téma celé inscenace: hledání 
štěstí ve světě, který je plný utrpení, zvrá-
cených představ a zvrácených lidí.

Konečný dojem z podivné narozeninové 
oslavy není ani očištění ani úleva. Zůstane 
v nás pocit neklidu. Tón celé inscenace je 
silně metaforický, plný morbidních motivů. 

Bohužel ve stopáži sedmdesáti minut 
není prostor na pořádné rozehrání 
jednotlivých obrazů. Použité motivy tak 
místy působí jako klišé. Inscenace přichází 
se zajímavými otázkami o pro-
hnilosti dnešní společnosti, 
které není nic svaté. Odpovědi 
či klíč k samotné inscenaci ale 
nedostaneme.

Tereza Joslová

Werner Schwab: Lidumor aneb Má játra 
jsou beze smyslu
St 18. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Lidumor aneb Má játra jsou beze smyslu
Foto: Martin Turek
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a úsměvnou komedií se známým příběhem 
a poutavým ztvárněním. Nejen z toho 
důvodu mne mrzí, že nadšení z hraní 
a energie, kterou herci překypovali, nabízeli 
hledišti s pouhými třemi, opakuji třemi, di-
váky. Byla by velká škoda, kdyby 
se tento počin změnil díky 
nezájmu (či špatné organizaci) 
v popol.

Lenka Krsová
Prach a popol
St 18. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu

Mistrovská 
lekce 

Vojtěcha
 Varyše

Lekce 
první:

festival

Festival, 
jak název sice 

nenapovídá, ale 
každý to stejně 

tuší, je především 
ideální příležitostí pro 

setkávání, shledání, nava-
zování kontaktů. Nemusí 

tentokrát jít o nedotažené aféry 
ve špatně vytopených bytech, neboť 

lze často vzít za vděk dobře vybavenými 
hotelovými pokoji, podstatou však nejsou 
efemérní aféry milostné (které by možná 
někteří odsuzovali, ale zkušenost dává 
tušit, že umělecké, nebo čistě divadelní 
prostředí je lákavé i – ne-li především 
svými uvolněnějšími mravy, z čehož pak 

rigidněji zaměřené tvůrkyně a tvůr-
ci vybruslují pomocí povážlivě 

bigotních a moralistně trapných 
inscenací, to je ovšem na jinou 
debatu). Studenti divadelních, 
stejně jako jakýchkoli jiných obo-
rů, se samozřejmě již nemohou 
dočkat, kdy už konečně začne 

skutečná kariéra a skončí tzv. 
nevázané, ale o to nudnější období 

učňovské. Získavat kšefty je nejlepší 
právě na barech a v zákulisí festivalových 

akcí, byť by ty kšefty měly být třeba v Che-
bu, Olomouci, Zlíně či nedej bože – v Brně. 
Slovensko vynecháváme, neboť má v rámci 
slovanského světa podobné postavení jako 
Švýcarsko v tom německojazyčném (modří 
už vědí). Rady ryze praktické: potkáte–li 
Jana Buriana (nebo Martina Stropnického) 
- smích. Potkáte-li Jana Hančila, řekněte: 
„On vlastně říká „solidně bych zakročil“, ne 
„neurčitě bych si pomyslel“, pane docen-
te“. Potkáte-li Magdu Zicháčkovou: „Máš 
pěknou pihu“. A to je v podstatě všechno, 

co potřebujete vědět.

S Prachem a Popolem se setkáváme 
na neznámém místě. Pro zkrácení dlouhé 
chvíle začne Prach (Simon Sico) parodo-
vat svého vladaře císaře Rudolfa II. Záhy 
se k němu přidá i jeho společník Popol (Lu-
káš Tandara) ve dvojroli komorníka Langa 
a krásné Sirael. Střih. Role padají a vracíme 
se zpět do reality. K šému, kterým je císařo-
va zubní protéza, kterou Prach s Popolem 
(omylem) ukradli alchymistovi Scottovi. 
Tato obskurní věc rozpoutá hádku mezi 
oběma šlechtici a prostřednictvím jejich 
loutkových já a hry s nimi se dozvíme, jak ji 
získali a jak se tato vtipná dvojice potkala.

Ne nadarmo pochází inscenace z dílny 
loutkářů. Práce s předměty a s loutkami 
samotnými je jednou z mnoha povedených 
částí inscenace. Každá věc, 
která se na scéně objeví, je 
použita několikrát a v různých 
situacích; květináč slouží 
císařovi jako koruna, kus 
kašírované hlíny a květina 
samotná se mění ve vladařské 
jablko a žezlo. Nejpůsobivějším 
objektem, na kterém je ná-
zorně vidět režisérova bohatá 
fantazie, je na první pohled 
zcela obyčejně vypadající 
skřínka. Herci se v ní buď scho-
vávají, později se prostrčením 
své hlavy a rukou Prach mění 
v Golema a pro hru s loutkami se tento kus 
nábytku mění ve studnu a její dno, které 
vede až do královské komnaty, ve které 
se Prach a Popol zrovna nachází.

Celá inscenace stojí na hereckých výko-
nech. Oběma hercům se povedlo udržovat 
své postavy v nuancích klasické dvojice 
malý, chytrý, energický vs. vysoký, poma-
lejší a línější. Inscenaci a všechny postavy, 
které ztvárňují, drží v hravém, groteskním 
a nepřehnaně parodickém tónu.

Prach a popol je inscenací, která je milou 

Malá velká zubní protéza

Voskovec a Werich ve hře Golem hledí na dvůr Rudolfa II. z pohledu 
dvou víceméně bezvýznamných šlechticů Pracha a Popela. Jejich pří-

během se nechali volně inspirovat studenti 2. ročníku loutkového herec-
tví ze slovenské VŠMU.
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Středa 18. května. Pro jiné začá-
tek festivalu ZLOMVAZ, pro nás 

– pro produkční tým – začátek kon-
ce. Už rok se snažíme o tyto čtyři 
dny, které jsou pro ostatní „jen“ 
čtyřdenním divadelním festivalem.

Středa 18. května. Dopoledne. 
Celý náš ročník zmateně pobíhá 

po Disku, někdo v Ypsilonce. Jiný 
v Arše. I tak se všechno daří lépe 
než za celý rok, co jsme na lodi, 
která vyplula.

Středa 18. května. Odpoledne. Už máme 
kompletní porotu, poté probíhá první 
soutěžní představení, poté i první DISK_
USE. Pokračuje se v natáčení dokumentu 
o ZLOMVAZu. Vše nečekaně úspěšně.

Máme hlad. Těšíme se na odpočinek, 
který nás v následujících dnech nečeká. 
Aspoň, že jsme úspěšně ubytovali většinu 
těch, co jsme měli. Kolem třetí se ztratí 
Hanka s Vaškem. Ve čtyři přiveze Hanka 
dvě pizzy. Zmizí během pár vteřin. Máme 
hlad.  Aspoň, že už nám půlka dne uběhla.

Středa 18. května. Po páté hodině 
odpoledne a dál. Čeká nás průvod z DISKu 
do Archy. Líčíme se, řešíme kostýmy. Z nás, 
co spolu chodíme, lépe řečeno z našeho 
ročníku, co ZLOMVAz organizujeme, jdu 
jen já a Eva K. Bubeníci začínají bubnovat, 
RedBull začíná startovat svůj reklamní vůz, 
průvod vyráží. Je velkolepý, dá se také 
interpretovat jako soukromý večírek mě 
a Evy K. Pro turisty. Fotí si nás. Největší 
zájem budíme u bezdomovců. Po spletitých 
peripetiích konečně dorážíme přímo k di-
vadlu Archa. První den se chýlí k prvnímu 
večírku.

Středa 18. května. Zahájení ZLOMVA-
Zu v Arše. Vplouvám z kostýmu průvodu 
do antického roucha. La dolce vitae. 
Saskia Burešová,  Petr Jančařík, Dan Bárta, 
Photolab, DJ´s… My, vy, oni. Máme vás rádi. 
Buďte s námi!!!

Anička Sedlická

Klíčovou dírkou
...okno do produkce

Karol radí

Aj napísať kritiku je drina !!!
Boj praktikov a teoretikov je večný, asi 

ako divadlo samé. Herci, režiséri a výtvar-
níci sa väčšinou dva či tri mesiace snažia 
ako „divé zvery“ a potom si príde kritik 
a počas dvoch hodín inscenácie zničí 
ich, niekedy možno až celoživotné, dielo. 
Lenže milí praktici, to je len váš pohľad! 
Aj recenzent je len človek a určite nie 
„zver“, ktorá chce za každú cenu podupať 
vaše ideály, sny a tvorbu! Už vidím, ako 
niektorí z vás penia. Tak sa vám pokúsim 
stručne objasniť skutočnosti, ktoré vám 
možno uchádzajú. Vysvetlím to na jedno-
duchom príklade. Predstavte si, že prídete 
do reštaurácie a dajú vám jedlo, ktoré vám 
nechutí, tak ho tiež nedojete a urobíte si 
o ňom mienku. A vôbec vás netrápi a ani 
nemusí zaujímať koľko hodín či minút šéf-
kuchár pripravoval „túto špecialitu“. Je to 
tiež jeho výtvor a tiež sa to snaží urobiť čo 
najlepšie. Ale bohužiaľ, chuťovým bunkám 
nerozkážeš. Proste to nezjete a nepýtate 
sa na podrobnosti. Nie je to tak? A presne 
tak to je aj s kritikou. Väčšina kritikov, 
hanba výnimkám, príde na vaše predsta-
venie (vivat tým, ktorí poctivo prídu aj 
viackrát) už s prečítanou hrou či literárnou 
predlohou, znalosťou kontextu jej vzniku, 
naštudovanou inscenačnou tradíciou, mož-
no aj napozeraním fi lmových spracovaní, 
súvislosťami s tvorbou a životom autora. 
A toto všetko podľa vás ten zlý recenzent/
zlá recenzentka nadobudli za jeden deň? 

No veru nie! Štúdium materiálov trvá 
dlhšie. A to je len začiatok. Potom príde 
čas na predstavení/iach a neskôr dlhé 
hodiny písania, formulovania, štylizovania, 
premýšľania. Festivaly sú zákerné v tom, 
že recenziu musíte napísať za veľmi krátku 
dobu, ale ak má recenzent čas, tak verte 
tomu, že nad svojou prácou sedí a píše/
prepisuje. Skúste si aj vy niekedy napísať 
recenziu a všimnete si, že to nie zas také 
ľahké ako sa vám spočiatku zdalo. Aj písa-
nie recenzií je drina a zodpovednosť. Nie 
len tá vaša praktická činnosť si vyžaduje 
hodiny driny, odriekania a premýšľania. Aj 
kritik si niečo vytrpí. Pravdaže ak má dosť 
pokory a berie svoju prácu/činnosť poctivo. 
Ale to isté platí aj o vás praktikoch. Takže 
je to opäť, zas a znova len o pochopení 
a vedeniu dialógu.

Karol „Kajo“ Mišovic

Skúste si aj vy nieke-
dy napísať recenziu 
a všimnete si, že to nie 
zas také ľahké ako sa 
vám spočiatku zdalo. 
Aj písanie recenzií je 
drina a zodpovednosť.

Ahojte miláčikovia a vy ostatní !!!

Pre tých, ktorí ma nepoznáte, som Karol z VŠMU. Na DAMU som vďaka 
programu Erazmus zažil jeden skvelý zimný semester. A na základe 

tohto môjho pôsobenia ma oslovil redaktorský tím Obratlu, či by som 
vám, „zlomvazákom“, poradil niekoľko užitočných, ale možno aj úplne 
zbytočných :-) Takže rubrika, ktorú sme vymysleli, sa volá Kajo radí a je 
určená presne pre vás všetkých, ktorí neberiete život a svoje budúce 
divadelné remeslo smrteľne vážne a necháte si poradiť v otázkach diva-
delných, ale aj nedivadelných. Ale aby som neostal v radení sám, tak vás 
chcem upozorniť na to, že keď vás niečo zaujíma a veríte, že vám budem 
vedieť poradiť a možno aj otvoriť nové obzory, tak využite boxy umiestne-
né v Ypsilonke a Disku a pokojne tam vhoďte svoj dotaz. A uvidíte, čo sa 
na druhý deň v Obratli dozviete. 
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Již divákův vstup do potemnělého sálu 
znamená vstup do Wertherova života, okno 
do jeho duše a především do jeho vztahu 
k Lottě. Zadní prospekt scény je celý pole-
pený novinami, uprostřed je namalovaný 
portrét Werthera, svojí značnou velikostí 
vévodí celé stěně. Okolo něj několik fotek 
Lotty. Vše je černobílé, v koutku jeho úst 
je černá skvrna, snad krev? Předzvěst jeho 
smrti? Začátek konce? Po celé podlaze 
jsou poházené noviny. On stojí zády k nám 
a něco si mumlá, ona je opodál a kouká 
někam do prázdna... Ruch v sále utichne 
a zazní úderné tóny varhan. Lotta ho 
obejme, pevně ho sevře v náručí, jeho 
paže jsou však nicneříkající a neopětují 
její vášeň. Její obětí se několikrát opakuje, 
podobné projevy náklonnosti z její strany 
provázejí celé představení. Vždy však končí 

stejně, on ji tak dlouho odstrkuje, až ona 
spadne na zem. Zůstane ležet tak dlouho, 
dokud si on nevzpomene, že jí chce něco 
říct, někam ji vzít, něco jí přečíst, něco jí 
ukázat...

Prostředí a situaci, ve které se právě 
nacházíme, předurčuje hudba. Rostoucí 
napětí je simulováno zvukem varhan. 
Když je mladý pár na procházce zaskočen 
přeháňkou, slyšíme déšť. Zmatek a rozpo-
ruplné pocity, které zmítají celou osobou 
hlavního hrdiny, jsou zesíleny hlasy, které 
se navzájem překrývají a tvoří tak změť 
znervózňujících zvuků. Neklid negraduje 
jen v postavách, ale i v divácích.

Jediným objektem a zároveň rekvizitou, 
jsou kufry. Na scéně jich je celkem pět 
a během představení jsou využity hned 

několikrát. Když si ji vede na procházku, 
překvapí ji přichystanou jídelní tabulí, 
která sestává z kufrů, když uslyšíme kapky 
deště, Werther z kufrů postaví něco jako 
domeček, který slouží jako přístřeší. Když je 
doma sám, kufry se stávají jeho pracovním 
stolem, židlí a psacím strojem. Dokonce 
se promění i v koně na jejich společné 
vyjížďce. V neposlední řadě jsou barikádou 
v boji, kdy slyšíme křik a střelbu. 

Od začátku do konce se nám Werther 
představuje jako narcistický mladík, který 
potřebuje mít vše pod kontrolou. Odmítá 
investovat cokoliv ze sebe. „Jsme lidé 
sobečtí, chceme toho druhého úplně, ale 
sebe nedáme.“ Citát vévodící programu 
nám ve zkratce popíše vztah Werthera 
k Lottě. Stále se opakující motiv na lout-

ku a herce. Lotta se pod jeho rukama 
stává bezbrannou bytostí, jím ovládanou 
loutkou. Jejich hra vždy začíná stejně, on 
ji surově popadá za vlasy a manipuluje 
s jejím naprosto vláčným tělem. Všechna 
gesta, pohyby hlavou a mumlání, které zde 
nahrazují slova, vycházejí od něho. Jeho 
pohyby a její mimika se vždy setkávají 
v ten správný okamžik. Díky jejich propra-
cované herecké souhře je, ač beze slov, 
řečeno vše.

Tempo hry se zrychluje. Záchvěvy 
nervozity, objevující se ve Wertherově tváři, 
jsou častější a viditelnější. Jeho jednání je 
impulsivnější a působí roztržitěji. Najednou 
naskládá všechny kufry na hromadu. Lottě, 
která sedí na zemi, dá dopis. Rozloučení 
se životem. Světla pohasínají, jediným 
světlým místem zůstává jeho portrét 
na zadním prospektu. Werther vezme lepící 
pásku a přilepí vedle svého portrétu její 
fotku. Hlavu opře o zeď a sám se několika 
tahy přilepí páskou ke stěně. 
Postupně mu páska překryje 
ústa, oči, nos... Je tma. Werther 
je mrtev.

Magda Baumannová

Johann Wolfgang von Goethe: Werther
St 18. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 

v bulletinu festivalu.

Romantický snílek nebo 
narcistický egoista?

 pokračování ze strany 1

Werther
Foto: Martin Turek

Mezi řádky
...okno do redakce

Bylo totiž potřeba přinést dva kávovary, 
koupit kávu, koupit mléko, koupit mléko, 
které neobsahuje mléko, koupit cukr a dva-
cet rohlíků, zopakovat si, že v novinách 
je třeba dodržovat rozsah, naučit se vařit 
kávu v obstarožním kávovaru, získat 
všechny akreditace, přistěhovat do redak-
ce gauče, zopakovat si, že v novinách je 
třeba dodržovat rozsah, oběhat všechny 
fotografy, vyfotit zbytek redakce, ubytovat 
přespolní redaktory, psát, získat přístup 
k dalším počítačům, i když před uzávěrkou 
se prý zhroutit může každý počítač (Jakub 
Kavan), obíhat představení, psát, obíhat 
účastníky festivalu, prolézat zákulisí, zopa-
kovat si, že v novinách je třeba dodržovat 
rozsah, psát, stihnout zahájení, naučit 
se používat moderní kávovar, zopakovat si, 
že v novinách je třeba dodržovat rozsah, 
a zopakovat si, že v novinách je třeba dodr-
žovat rozsah, a zopakovat si, že v novinách 
je třeba dodržovat rozsah!

Může si v těchto chvilkách autor zacho-
vat chladnou hlavu, a dívat se na ZLOM-
VAZ okem mírným, zkoumavým? U novi-
nařiny je totiž nejtěžší dokázat se od všech 
těch okolností oprostit. Možná prakticky 
nemožné. Čím víc podnětů spojených s po-
pisovanou událostí redaktora ovlivňuje, tím 
hůř. Takže co všechno lze o redakci vyčíst 
mezi řádky tohoto Obratle?  Letošní triko-
lóra ZLOMVAZu je růžovo-červeno-modrá. 
Tak snad jsme si přese všechno udrželi ten 
modrý inkoust…   

Pavlína Pacáková

Největší horko je pod střechou 
- vždycky! Největší horko je 

redakci v první den festivalu – prý 
také vždycky (Karol Mišovic). Re-
dakce Obratle sídlí pod střechou. 
Učebna je malá a redaktorů letos 
dvaadvacet. Zapotili jsme se. 
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Křížovka
a soutěž Marianna, scénografka

Interakce. Nenásilné vtažení diváka do hry 
prostředky vycházejícími zevnitř díla.
Jančí, scénograf

Vášeň ve smyslu hlubokého prožitku 
v našem projevu a vnímání.
Eva, choreografka

Příroda, protože je v našem urbanizova-
ném prostředí zanedbávaná. Inspirací je pro 
mne Kilánova choreografi e Stamping Round.
Petr, kameraman

Optimismus. Chtěl bych vidět budouc-
nost podanou naivní formou bez katastro-
fi ckých vizí.

Barbora Etlíková, Kateřina Součková

re
kl

am
a

Soutěžní otázka:
Kam se občas nejslavnější český básník 

chodí procházet, a není to Petřín?

Letošní ZLOMVAZ bedlivě nesleduje 
pouze praktické, ale i teoretické dovednosti 
svých návštěvníků. Redakce Obratle pro vás 
připravila soutěže, ve kterých na vás čekají 
hmotné ceny i kulturní zážitky! Výherce 
losujeme každý den. Své odpovědi vhazujte 
do připravených boxů v prostorách Ypsilon-
ky a DISKAFÉ.

Za úspěšně vyřešenou křížovku dnes 
můžete vyhrát předplatné hudebního časopisu 
FullMoon. Pokud správně odpovíte na soutěžní 
otázku, můžete vyhrát balíček, ve kterém 
najdete tričko a placku ZLOMVAZ 2011 Voyeur 
a dvě vstupenky do kavárny Potrvá na předsta-
vení Pastička (režie Tomáš Jarkovský). 

Na téma

Anketa
Jaké téma je pro vás aktuální?

1. Přívlastek kavárny v Řetězové ulici
2. V téhle Bystrici sídlí například i Akadé-

mia umení
3. Macháček, Moravec a taky Krobot
4. Ten říká, že je nový, ta zase, že je 

současný...
5. Jedno z Máchových křestních jmen
6. Plnoletost Zlomvazu (slovy)
7. Kdysi ji využíval Noe, ve středu jen 

Dan Bárta
8. Bez Watsona by stejně nic nedokázal
9. Sleduje druhé při intimních situacích

Adam Rut je studentem pátého 
ročníku oboru činoherní režie 

DAMU. Letos absolvoval inscenací 
Peer Gynt. Rozhovor vedly Barbora 
Etlíková a Kateřina Součková.

V čem je pro Tebe aktuální téma voyeris-
mu v souvislosti s divadlem?

Je průšvih, když se z diváka stává voyeur 
a není opravdovou součástí představení.

Máš pocit, že je ještě dnes, v době voye-
rismu, v divadle co odhalovat?

Každá inscenace by měla mít snahu 
umožnit divákovi, aby v sobě něco skry-
tého objevil. Je to jeden z důvodů, proč 
dělat divadlo. Co odhalovat bude vždycky. 
Důležité je, aby zůstalo věrné své specifi c-
ké řeči a neutíkalo k napodobování fi lmu 
a žurnalistiky.

V Tvých inscenacích hraje hudba zásad-
ní roli. Jak vnímáš její funkci na scéně?

Byl bych rád, kdyby se mi všechny složky 
dařilo držet v rovnováze. Pro mě je hudba 
nesmírně důležitá svou možností tvořit 
protipól hercům. Podstatné je, aby měla 
ještě jinou hodnotu než pouhé zdvojování 
významů, které už jsou patrné z hereckého 
projevu, a nepoužívala se tím „titanicovým“ 
způsobem. Naštěstí jsem potkal skladatele 
Honzu Dřízala, který je ochotný se chodit 
dívat na zkoušky a neustále scénickou 
hudbu předělávat.

Co ve vaší inscenaci odhalil Peer Gynt 
na své cestě?

Nejsem si úplně jistý, že to byla cesta. 
Možná je ta upoutávka na představení 

trochu zavádějící. Vtip je v tom, že se ve vý-
sledku možná nikam nedostal, přestože 
ten svět procestoval celý. Vše podniká, aby 
se stal císařem, je pro sebe, ne sám sebou. 
Je na každém divákovi, aby posoudil, jestli 
sám sebe nakonec poznal – tedy co odhalil. 

Mají podle Tebe slova ještě svou hodno-
tu? Jakou váhu jim přikládáš? 

Například celý Gynt na slovech stojí. 
U Nosorožce, kterého teď budeme zkou-
šet, mají slova jinou funkci a ukazuje 
se vyprázdněnost těch, kteří je používají. 
Štěpán Pácl v rozhovoru pro Respekt říká, 
že je třeba vrátit slovu jeho moc. Tu podle 
mě slovo mělo, má a bude mít vždycky.  
Není pro mě téma vyprázdněnost slov, ale 
vyprázdněnost lidí, kteří používají slova 
a tváří se, že nic neváží. To si ale hlídá 
každý sám. 

Komiks
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doucích nám není zatím známo). Každý 
se mohl aktivně zapojit do jednotlivých 
situací.

Nejhojněji využívaným trenažérem, 
zvláště pak v pozdních hodinách, byl Stand 

up-„Zkus být vtipný.“  Ovšem vtip abys 
pohledal. 

Pan Vtipný (?): Dámy a páni, jsem rád, 
že tleskáte předem. Jdu s xichtem na trh. 
Můj úraz vznikl z nemotivovanosti (násle-
duje rapování o pondělní akrobacii)…

Ti ostatní: smích a nevěřící výraz
Pan Vtipný (?): Děkuji. 
Trenažér Jízda-„Vyzkoušej si pohyb!“ 

lákal nejenom sportovně nadané jedince.
Trenažér Thespidova kára-„Zkus si ji 

táhnout!“ přitahovala muže rozličných 
váhových kategorií, ale ne každý to velké 
břímě dokázal uvézt. (Doporučujeme pro-
hlédnout fotodokumentaci na facebookové 
stránce Obratle 2011.)

Mračna se stahovala u trenažéru Bouřka- 

„Zažij nečas!“. Zpívání v dešti a Korn 
málem králem.

Z postavy Maryši se stala masová vražed-
kyně, která otrávila i našeho děkana (snad 
to byla jediná osoba za ten večer). „Muži, 

zažij smrt!“ 

A v neposlední řadě trenažér Romeo 

a Julie-„Ženo, zažij svou tragickou smrt!“, 
díky čemuž se splnil nejeden dívčí sen – 
rozuměj zahrát si Julii.

Celou oslavu uvedl po boku Saskie Bure-
šové a Petra Jančaříka Bůh našeho Olympu 
děkan Jan Hančil. To vše se dělo za dopro-
vodu slavnostních fanfár a výkřiků všech 
přítomných dvorních eunuchů.

Archa se možná místy topila, ale přes 
palubu snad nikdo nespadl. Zatím.

Magda Zicháčková, Zuzana Burianová

Velké malé Dionýsie

I řekl Bůh: „Shromážděte se všich-
ni k oslavám plnoletosti velkého 

Zlomvazu.“ Dav (hlouček) jeho 
nejvěrnějších poddaných uposlechl 
jeho rozkazu. I vypravili se na dlou-
hou pouť Starým Městem a jeho 
tajemnými zákoutími za zvuku hro-
mů a blesků Barrel Battery. Cestou 
z místa zrození – rozuměj DAMU 
– do Archy (Noemovy) se přidávala 
k průvodu všelijaká zvířena rozlič-
ných druhů i pohlaví.  A ten, kdo 
se k nim nepřidal hned, tiše jako 
správný voyeur nahlížel…

Vstup na palubu 
byl zprvu všem 
odepřen. Muselo 
se čekat, až přícho-
zím narostou křídla 
po požití ambrózie 
získané z Rudých 
Býků. 

U vchodu stáli Noe 
a jeho zlé dvojče. 
Oba kontrolovali 
své věrné ovečky 
a po velice krátkém 
čase zjistili, že větši-
na stáda se nedosta-
vila.  I posmutněli.  
A z lítosti nad zatracenými dušemi, které 
bloudí mimo Archu, přenechali vládu Dio-
nýsovi.  Ten vládne bez ohledu na množství 
smrtelníků. Jeho služebníci, bezpohlavní 
bytosti, nasytili, napojili své ovečky vínem, 
aby mohly začít ty pravé Dionýsie.

Účastníci se mohli stát skutečnými voye-
ury. V hlavním sále byla projekce, na které 
se odhalilo, kde všude na nás číhá oko vel-
kého bratra. V celém prostoru se nacházela 
jednotlivá stanoviště, která měli na starosti 
studenti DAMU současní i minulí (o bu-

Zátiší

Zezadu
...okno do zákulisí

Vida, první den. Ve středu dopoledne 
na DAMU ticho po pěšině, zato v zákulisí 
už všechno vře. Ticho, zlověstné ticho před 
bouří. Co se šustlo za těmi černými závěsy? 
Hned po obědě jsem se já, redakcí pověře-
ný voyeur, vydal na výzvědy. Lidumorova 
játra se sice ještě před představením zdála 
být beze smyslu, všechno bylo ale nakonec 
jinak. Jedné z našich redaktorek šlo při 
představení o život. Vyžíval jsem se v po-
hledu na tříštící se porcelánový talířek, 
který ji těsně minul. Střepy letěly do první 
řady, lidé kryli svá voyeurská očka dlaněmi. 
Byl jsem tedy jediným přímým svědkem té 
zvrhlé události. 

První soutěžní inscenace, Viktor aneb 
Vláda dětí z VŠMU, se na následující DISKU-
SE setkala s rozporuplnými reakcemi. Člen 
poroty Vladimír Just se například vyjádřil, 
že posuzovat herecké výkony pro něj bude 
velmi těžký úkol, protože mu připadaly 
vyrovnané. Zajímavý to člověk.

Werther, nová inscenace národnostně 
pestrého týmu z pražské DAMU, naopak 
dominuje novinovou scénou, jejíž příprava 
zabrala inscenátorům poměrně dost času – 
hlavní představitel již tři čtvrtě hodiny před 
představením pečlivě rozprostíral novinové 
listy po celé podlaze. „Nebudu stresovat,“ 
ozvalo se například zpoza dveří, kde se her-
ci na představení připravovali. „Nebudu 
stresovat, ale…“ 

Nestresujte se, opravdu je všechno ještě 
před námi, což koneckonců potvrdili také 
Saskia Burešová s Petrem Jančaříkem, kteří 
nás všechny nadchli svým vtipem. Pravému 
voyeurství dosud nebylo učiněno zadost, 
těšte se proto na zítřek. 

A nezapomeňte: Sleduji vás… Vždy 
a všude, dokonce i teď, když si Vy a Vaše 
kocovina z Archy čtete na záchodě dnešní 
Obratel. 

Karolína Macáková, Tereza Joslová

Jsem voyeur. Má vášeň je pozoro-
vat lidi, slídit po jejich tajemství 

a postupně odkrývat jejich touhy. 
Každý den se plížím v davu, a mož-
ná přímo za tvými zády.



Horoskopy

BERAN (21.3. - 20.4.): Vaše pevná vůle vás během tréninku 
čehokoliv drží vždy nad vodou. Jste odvážní, tak proč 
nezkusit poměřit umělecké i sportovní síly s dalšími týmy 
na Zlomvazcupu?

BÝK (21.4. - 21.5.): Vaši pracovitost, svědomitost a smysl pro 
detail by vám mohl kdokoliv závidět. Zkusíte se ale poměřit 
i s takovým velikánem jako je Sherlock Holmes? 

BLÍŽENCI (22.5. - 21.6.): Necítíte se ve své kůži? Chybí vám 
vaše drahá polovička? Naše horoskopy hlásí „Jsem ve Hvězdě“ 
a dle posledních informací dorazí i Karel Hynek Mácha.

LEV (23.7. - 22.8.): Proudí ve vás chuť do života a byla by 
škoda o to dnes přijít. Zajděte na Vernisáž a koncert Fekete 
Seretlek a uvidíte, jak se vám s balkánskými rytmy rozproudí 
krev ještě víc.

VÁHY (23.9. - 23.10.): Dnešní den bude jeden z těch těžších 
na rozhodování. Králíci vám zrovna moc nedupou, tak je zkuste 
pochytat Za kralikom nebo V kůži Alfréda Schwartze.

STŘELEC (23.11. - 21.12.): Váš talent je spojený se střelbou 
na cokoliv, ale uvažovali jste o rozvíjení i jiných aspektů své 
osobnosti? Vzlet a pád Ikara vám dá nahlédnout do oblasti 
zcela jinak talentovaných lidí.

VODNÁŘ (21.1. - 20.2.): Vaše spřízněnost s vodou se bude 
hodit více než jindy! Skupinka mladých lidí si bude hrát 
s ohněm a nezasáhnete-li, mohlo by jim zbýt jen jedno Černé 
zvíře, smutek.

RAK (22.6. - 22.7.): Počasí je báječné a vás to táhne zase 
k vodě. Nepřehánějte to jako Virginie Woolfová, tudy cesta 
nevede. Jděte se podívat za Ofélií a uvidíte, jak se plave nad 
hladinou všedního života. 

PANNA (23.8. - 22.9.): Jste duševně mladí a plní života, ať už 
je váš věk jakýkoliv. Podívejte se, jak se na pokraji nevinnosti 
a perverzity pohybuje Kašeřina v Edgar sweden psem.

KOZOROH (22.12. - 20.1.): Vaší silnou stránkou je vytrvalost, 
ale slabina je, že skrýváte své pocity za maskou. Klauni to mají 
podobně, tak se jděte podívat, jak to s cirkusem vypadá teď 
na Seminář o (novém) cirkusu.

ŠTÍR (24.10. - 22.11.): Jste ohnivé znamení a vaše vášně 
budou těžko kontrolovatelné. Jste-li sami, vydejte se mezi lidi, 
poddejte se svým emocím a třeba potkáte nového Milence.

RYBY (21.2. - 20.3.): Produkční jsou tento týden jako vy, tedy 
jako ryby ve vodě. Podívejte se na Magisterské prezentace 
jejich projektů.

DENÍK ČASOPISU ZLOMVAZ
šéfredaktorka: Pavlína Pacáková
zástupkyně šéfredaktorky: 
Eva Kyselová, Táňa Brederová
produkce: Anna Sedlická
grafi ka a sazba: Michal Drtina
fotky redaktorů: Silvie Holovská
web: Lenka Krsová
jazykové korektorky: 
Anna Březinová, Anna Sedlická, Klára KlaPi
Jména autorů článků a fotografi í najdete 
pod jednotlivými příspěvky.

Dramatická jednohubka

Tak zas příště 
a nebreč mi už tady!

…aneb jak se nedaří teorie v praxi

On: Dostal som tú úlohu!
Ona: Skvělé! Doufám, že si už konečně 

přečteš toho Stanislavského.
On: Áno, viem, že mi minule tie glyce-

rínové slzy stuhli na líci ale musel som 
odohrať tú milostnú scénu!

Ona: Nemusím ti snad připomínat, jak 
trapně jsem se cítila, když jsem musela 
v redakci vysvětlovat, že s tebou žiju!

On: Mala si sa vyhovoriť, že o tom nemô-
žeš písať, lebo by si bola zaujatá. 

Ona: Já nebyla zaujatá! 
On: Ale zlatko, to je v poriadku. Viem, 

že tá kritika bola negatívna, aby si si 
zachovala profesionalitu.

Ona: Já ale nebyla zaujatá!!
On: Prečo by si inak písala, že (vezme 

noviny s dotyčnou recenziou), „...v roli 
Veršinina předvedl pasivního a nezrelého 
oidipáka, uvězněného v mužském těle, 
který se zuby – nehty snaží přesvědčit neje-
nom diváky ale i Mášu, že nenosí uniformu 
jenom jako spomínku na dětské hrátky 
s vojáčky. Nedaří se mu to ale od první 
chvíle, kdy se herec pokouší o gag s upad-
nutím o Mášinu židli...“ Viem veľmi dobre, 
že to musela byť veľká námaha vymyslieť 
niečo nepravdivé.

Ona: Ale miláčku, já jsem přece nepsala 
výmysly. V té roli seš strašnej, to už tam 
rovnou mohli obsadit Luďka Sobotu a bylo 
by to alespoň vtipný. Uvědom si, že tě 
na DAMU vzali kvůli těm tvým hlubokým 
očím, ale rozhodně ne kvůli talentu! Ale 
už ani ty tvý oči to nezachrání! Měl by sis 
najít nějaké pořádné zaměstnání!

On: (vzlyká) Ako mi to môžeš povedať 
po toľkých rokoch spoločného života 
a môjho hereckého úsilia? (odmlčí sa) 
Okrem toho, pán režisér má moje oči rád!

Ona: On taky pan režisér umí akorát 
hercům koukat na oči! Proto ti říkám, čti 
alespoň toho Stanislavského!

On: Tak dobre. Urobím to. Ale len preto, 
že moje posledné zvyšky cti sú otvorené 
tvojim odborným radám. 

Ona: Jo, něco ti teda zůstalo.
On: (vezme si knihu K. S. Stanislavského 

O hereckej technike, listuje, listuje a stále 
točí hlavou): Hmmm. 

Ona: Tak co zase?
On: Nič, len neviem kde je problém. 

Nevidím tu totiž žiadne  dialógy ani didas-
kálie.

Ona: (sklopí zrak, odíde k počítaču a za-
čne písať esej): Název bude Problematika 
glycerýnových slz na jevišti.

Eva Kyselová


