
Skupina lidí vyráží na výlet do lesa. Řek-
něme, že jde o přátele. Dvě ženy, čtyři muži 
a jedno malé dítě. Lidé z města, hledající 
místo k odpočinku, chvilkový únik z reality. 
Jeden má zajímavější povolání než druhý, 
někteří mají společnou minulost. V expozici 
se nám postavy navzájem představí. Paul 
je architekt, okolo třicítky. Jeniffer, jeho 
bývala žena, fotografka. Její přítel Flynn, 
zpěvák. Miranda, přítelkyně Paula, bývalá 
modelka. Pracovala v agentuře, kterou řídí 
Martin. Oskar, gay, umělec, bratr Jeniffer 
a přítel Martina. Všichni jsou v civilních 
kostýmech. Převládá černá barva, která 
se objevuje již v názvu hry. Barva, která 
evokuje temnotu, strach, smrt...

Prvotní rozhovory nebudí dojem příliš 
hlubokého přátelství. Jedna žena žárlí 
na druhou. Jeden na druhého vytahuje 
záležitosti z minulosti...

Zadní prospekt tvoří bílé plátno, v pro-
storu scény visí sedm černých kuželů, 
které později, díky nasvícení, znázorňují 
stromy. Mezi nimi ze tmy vystoupí Apollina 
a Dionysa. Dvě ženy v bílých kostýmech, 
působící jako nadpřirozené bytosti. Tváře 
nalíčené na bílo, s černými ornamenty 
kolem očí, silně připomínají členy skupiny 
Kiss. Jejich úloha je čistě vypravěčská, po-
stavy je nevidí, nereagují na ně. Provádí nás 
celým příběhem, lesem.  Jedna z žen říká: 
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Hráli do poslední chvíle
Přestože byla inscenace „Jsem ve Hvěz-

dě.“ K.H.M. poprvé uvedena v letohrádku 
Hvězda, bylo by zavádějící říci, že byla 
vytvořena speciálně pro tento prostor. 
Přesto je asociace s národní památkou pro 
její téma příznačná. Romantická pověst 
básníka Karla Hynka Máchy, mikroporty, 
které mají herci připevněné, kabely rozmís-
těné na scéně, to vše vyvolává očekávání 
velkoleposti a patosu spojovaných s osla-
vou „národního dědictví“.

pokračování na straně 3 

Čekání na Edgara
Edgar… Edgar, Edgar, EDGAR!?! Přijde ně-

kdy? Kašeřina čeká. Čeká a občas se jí zdá, 
že už je tady. Blíží se pokradmu za zády 
osmnáctiletých děvčat, šimrá je za uchem 
a rozplývá se jako obláček dýmu, jakmile 
se dychtivě ohlédnou s nadějí, že se jim 
zhmotní před očima. Ten Edgar – Kašeřin 
princ na bílém koni. Ona nepochybuje 
o jeho existenci. Celých osmnáct let strávila 
s nosem zabořeným hluboko v pohádko-
vých knížkách. Není se co divit, že to, co 
je pro ostatní obyčejné fantazírování, je 
pro Kašeřinu naprosto jasná realita. Občas 

pokračování na straně 5 

Mezi snem a realitou
Prvním představením AU se na letošním 

Zlomvazu stala inscenace Za králikom. 
Režisérce Monice Kováčové a dramaturgovi 
Markovi Turošíkovi byla inspirací pohádko-
vá postava anglického spisovatele Lewise 
Carrolla – Alenka. Inscenátoři se však 
předlohou inspirovali jen volně. Do popředí 
se dostává téma dětství, nevyhnutelné-
ho dospívání, vzpomínek, lásky a křivd. 
Vyhnuli se tak tradičnímu pohádkovému 
vyprávění a mně, společně s dalšími deseti 

pokračování na straně 9 pokračování na straně 4 

Jedna noc, 
několik životů naruby
Studenti brněnské JAMU nám představili inscenaci Černé zvíře smutek. 

Bezmála tříhodinové představení překypuje nápady.
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www.zlomvaz.cz

DENÍK FESTIVALU ZLOMVAZ

Černé zvíře, smutek. Foto: Martin Turek
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Móda, 
mámení

Je hezké, když spolu sourozenci dobře 
vycházejí a jdou spolu třeba na panáka 
na bar – a pak že Andrej všechno prohrál! 
A protože maškary nepřijdou, převlékly 
se samy. Bohužel, nalepit si vous je oprav-
du veliké módní faux pas!  Naopak pěknou 
masku na sebe oblékla Olga – vzhledem 
k tomu, že je nejstarší, rafi novaně skryla 
řídnoucí vlasy pod slušivou čapku 

Tak Nina není barvoslepá! Správně 
zvolila červené frisco, které se nejen hodí 
k Treplevově outfi tu, ale i k jejím kalhotám! 
Nebo snad pochopila, že pro toho, kdo 
zakusil požitek z tvorby, existují i požitky 
jiné? Pro příště doporučujeme neztrácet 
hlavu v rámci alkoholového opojení a raději 
se rozhlédnout po nějakém náhrdelníku, 
aby si jí vedle sedící Trigorin konečně 
všiml!

Kulygin už zase poukazuje na to, že je 
čas jít na další představení. My se však 
Máše nedivíme, že se nechce hnout 
od baru, kde se baví se svými sestrami. 
Pruhy sice letí, ale Kulygin v nich působí 
jako šedá myš. Co se takhle obléct do barev 
Zlomvazu, aby odvedl Mášinu pozornost 
od Veršinina? Pastelové barvy jsou in, ale 
možná je to všechno prašť jako uhoď.

Adéla Vondráková, Petra Lásková

Treplev dostal mylnou zprávu, že do le-
tošního Obratle píše jeho odvěký sok 
Trigorin. S potěšením zjistil, že tomu tak 
není a radši se nechá inspirovat módní 
rubrikou!  My chválíme především přechod 
od motivu racka k Batmanovi na sponě 
pásku. Ten je totiž mnohem víc sexy. Navíc 
červené tričko volá na mladé dívky „Toro, 
toro!“ Nina je asi barvoslepá…

re
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Druhý festivalový den dorazili na Zlom-
vaz ruští bohatýři. Ačkoliv je v Arše nečekal 
červený koberec jako postavy shakespea-
rovské, i tak se jim od nás dostalo vřelého 
uvítání. Navíc jejich odvěká touha vycesto-
vat mimo rodné sídlo došla naplnění. Toho, 
že k nám přijeli, si vážíme o to víc – vždyť 
nádraží je desítky kilometrů daleko, a co 
teprve letiště! 

Čechov

Nina

Trep
lev

Tři s
estry

Kuly
gina



3Zlomvaz 2/2011

Během představení se však ukáže, že mi-
kroporty nejsou využívány jako zesilovače 
zvuku a kouřostroj nevytváří žádné půso-
bivé efekty. Jsou to spíše prostředky jakési 
hry, ve které je divákovo očekávání nejdříve 
podpořeno a záhy zklamáno. Máchova po-
ezie sice přítomná je, herci při jejím před-
nášení dokonce docela přesně vyslovují, 
čtou ji však z papírů. Kabely rozprostřené 
po scéně, odkrytá technika, režisér vrzající 
dveřmi pod záminkou, že je hlídá. To vše 
vyvolává pocit, že je divákům na místo 
hotové inscenace předkládán jakýsi proces 
tvorby, ve kterém sami tvůrci své dílo 
rozkládají. Paradoxem bylo, že všechny ty 
slíbené působivé efekty nakonec na scéně 
byly, nikdy však jako iluze.

S tím také souvisí civilní způsob herec-
kého projevu. Čte-li Lori milostný dopis 
a nějaká pasáž ji rozruší, pouze nepatrně 
zrychlí tempo. Dozví-li se, že dopis nebyl 
adresován jí, jenom ho odhodí. Jako by 
byly významy zakódovány pouze v rytmu, 
struktuře a tempu řeči, nikdy ne v melodii 
hlasu. Veškerá komunikace mezi třemi 
postavami v inscenaci probíhá prostřednic-
tvím korespondence nebo citací.

Tak jako Máchova tvorba, tak i jeho život 
je spjatý především s motivem změny 
světla. Na začátku inscenace se zdá, že je 
Slunce právě v zenitu. Je to však pouze 
okamžik probuzení. Lori se pohybuje 
v prostoru vymezeném bílou obdélníkovou 
plachou, kterou na Hynkův příkaz nesmí 
opustit. V rámci tohoto prostoru je střeže-
na Michalem, Hynkovým bratrem. Jeho role 
ve vztahu k ní splývá s rolí Hynkovou. Ten 
se k ní dostává nepřímo, z vnějšku. Přichází 
ze tmy, v kruzích se postupně přibližuje 
k Lori, ke světlu a také k ústřednímu bodu 
– ke smrti.

Plechová vana, která je umístěna ve zmí-
něném bodu, nejprve slouží skutečně jako 
prostředek k očištění - Lori v ní na začátku 
pere prádlo. Později se stává bodem, kde 
se oba milenci střetnou, aby nakonec - 
v souladu s řádem inscenace - Hynkovi 
posloužila jako rakev. Jaké pojetí smrti to 
ale je? Idealizující výklad, že jde o očištění, 
byl groteskně vyvrácen. Chvíli by diváka 
mohlo lákat pomyšlení, že jde přece o pro-

stor, kde se Hynek setkal se svou láskou. 
Mohlo by jednoduše jít pouze o defi ni-
tivní zánik. To je však zpochybněno tím, 
že se mrtvý Hynek v jednu chvíli pokouší 
připojit k přednesu svých básní a pozůstalí 
jej musejí nabádat, aby mlčel. Podle mě je 
to symbol podobně provokativní jako verš 
„zborcené harfy tón“.

Zaujalo mě, jak se také okolnosti vzniklé 
během a před představením, tematicky 
zapojily do hry. Jistě nebyl záměr, že moh-
li diváci, kteří seděli proti otevřeným 
dveřím, během Hynkova téměř démonic-
kého příchodu na scénu sledovat jedoucí 
výtah plný nezúčastněných pozorovatelů. 
Tento vstup však svou rozpačitostí zapadl 
do řádu inscenace. Nikdy jsem si nebyla 
jistá, jestli jsou rušivé efekty ze strany 
inscenátorů záměrné, nebo ne. Na druhou 
stranu by režisér jistě nedopustil, aby se ta-
kové věci děly, kdyby cítil, že by to bylo 
ke škodě inscenace. Ať to však 
bylo jakkoliv – možná právě pro-
tože mi to nebylo jasné – toto 
představení mě skutečně vtáhlo 
do děje.

Barbora Etlíková

Karel Hynek Mácha, Vojtěch Bárta: 
„Jsem ve Hvězdě.“ K. H. M.
Čt 19. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Postavy 
a jejich světy
Čtyři čtvrteční představení a je-

jich společné téma: světy.

Bystrická Alenka se vrací do světa svého 
mládí, aby zde s až sadistickou radostí 
rozbíjela reality jeho obyvatel a zanechá-
vala je v nejistotě. Její dospělejší vnímání 
odsuzuje dřívější fantazie k zahalení bílým 
přehozem a zapadání prachem.

V bratislavském Edgarovi se pohybujeme 
ve světě čtenářky knih, kde ožívají všelijaké 
literární postavy a řádí za nepřítomnosti 
rodičů hrdinky ve volném bytě. Jevištní 
svět je prostorem představ, které se v něm 
více či méně uspořádaně převalují. Ztrace-
ná sama v sobě.

Svět vody a ledu je životním prostorem 
brněnské Ofélie, která v sobě propojuje jak 
realitu známou z původní hry, tak pocity 
a situace ze života zamilovaných dívek 
i unavených manželek. Postava se zkoumá 
z různých pohledů či situací a neustále 
balancuje na okraji řeky. Sebevražda není 
východiskem, také náleží k jejímu světu, 
a právě z něj se snaží Ofélie uniknout. 
Neúspěšně – před sebou není úniku.

Brněnské Černé zvíře, smutek a jeho 
zkoumání katastrofy, které nabídlo hned 
tři světy: před, při a po požáru. Bezstarost-
né škádlení, při kterém se sdílí společný 
prostor i čas, společná chvíle. Následuje 
animální šílenství, čas chaosu, pudů a in-
tuitivního jednání. Iniciace ohněm, kterou 
ne všichni přežijí. A období dospělosti, kdy 
každý žije ve své osobní časoprostorové 
bublině a nikdo není schopen žádného 
prolnutí.

Ze zhlédnutých inscenací byla poslední 
nejméně lyrická, ale o to více aktuální, pří-
mo se vyjadřovala k dnes běžně žité praxi. 
Snad právě separace od běžné-
ho světa dopomáhá k prohlubo-
vání světů individuálních.

Lukáš Brychta

 pokračování ze strany 1

Jsem ve Hvězdě. Foto: Dalia Peterová

Hráli do poslední chvíle
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„Třicet čtyři dnů čeká les na déšť, čekání 
ho tvoří barevnějším…“ To se zanedlouho 
stává paradoxem. Les shoří, barvy se změní 
v šeď a voda bude pro nejednu z postav 
nedosažitelným cílem.

Skupina se začíná opíjet kolem ohně, 
dítě je uložené ke spánku do auta. Situace 
jsou stále komičtější. Jeniffer nás baví svojí 
neschopností artikulovat. Miranda se vášni-
vě vrhá na svého přítele, aby mu zabránila 
cokoli říct. Společně si ustelou pod širým 
nebem, zazpívají si ukolébavku a usnou, je 
ticho. Ticho před bouří. Před katastrofou, 
která se nedá zvrátit. Život každého z nich 
se v tu noc rozdělí na život před a po ní. 
Pro některé skončí úplně.

Ve tmě se začne ozývat praskání hořícího 
dříví. Dvě „bílé“ postavy nám začnou 
osvětlovat situaci, zapalují svíčky, celý sál 
zaplavuje mlha. Slyšíme rány a stupňující 
se hluk. Světla divoce blikají, les hoří.

Během požáru se setkáme se všemi 
postavami, jsou nám odhaleny jejich osudy. 
Nejpůsobivější scénou je Mirandino hledání 
dítěte. Pronikáme do jejího láskyplného 
vztahu k dceři. Zpočátku se zdálo, že dítě 
nehraje v jejím životě zásadní roli. Opak byl 
pravdou. Miranda začíná křičet, v záchvatu 
paniky si nemůže vzpomenout na jméno 
dítěte. Je zoufalá. Po chvilce hledání se jí 
podaří nalézt auto, ve kterém Glorie spí. 
Najde ji mrtvou. Postavy v bílém až natura-
listicky popíší stav, ve kterém Miranda dítě 
najde. Bere ho do náruče, mluví k němu, 
pláče. Situace nabývá na síle díky procí-
těnému hereckému výkonu. Mluví stále 
rychleji a v jejím hlase je cítit lítost.

„Když je hranice smrti 
konečně v měřitelné 
vzdálenosti.“

Ostatní postavy se dostávají do dosti 
paradoxních situací. Oskar volá svého 
přítele, místo něj však nachází popálenou 
sestru a Paula. Společně ji nesou lesem. 
Záchranná akce, při které exmanžel zachra-
ňuje svoji bývalou ženu, místo aby hledal 
přítelkyni a dítě...

Pro Flynna a Martina se situace stává 
téměř šťastnou. Nenápadné fl irtování 
přerostlo v něco víc...

Po návratu do „normálního“ života, 
se kromě změn ve vztazích, ztráty blízkých 
a doživotních tělesných postižení ozývá 
otázka svědomí. Kdo založil požár? Mají 
se udat? Jediný, komu to opravdu leží 
na srdci, je Oskar. Jeho pokusy přesvědčit 
ostatní jsou marné. I ostatní mají potřebu 
se nějak vypořádat s událostmi oné noci. 
Paul pracuje na farmě u svých „zachránců“ 
a nalhává sám sobě, že Miranda i dítě jsou 
naživu. Martin se stává závislým na Paulovi. 
Jeniffer začne fotit mrtvá zvířata.

Kontroverzní výstava, kterou uspořádal 
Oskar, je jeho osobní výpovědí o požáru. 
Na scéně se setkají všechny postavy, respek-
tive to, co z nich zbylo. Síla jednotlivých 
osobností, jejich skutečné charaktery. Jejich 
schopnost či neschopnost přežít katastrofu…

Během jednoho představení dokáží 
herci diváka rozesmát i rozplakat. Oskar je 
„jasný“ gay od vstupu na scénu a Jeniffer 
sebevědomá, úspěšná žena, která však 
dosud nepřekousla rozvod.

Představení je plné blikajícího světla, 
tance a písní. Tvoří iluzi jiného světa. 
Atmosféra je silná, nenechá diváka v klidu. 
Komické situace jsou střídány 
výlevy smutku. Divák musí být 
stále ve střehu. Než se naděje, 
vkládá do představení své vlast-
ní emoce.

Magdaléna Baumannová

Černé zvíře, smutek
Čt 19. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Černé zvíře, smutek. Foto: Martin Turek

Černé zvíře, smutek. Foto: Martin Turek

Černé zvíře, smutek. Foto: Martin Turek
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Černé zvíře, smutek. Foto: Martin Turek

Jedna noc, několik životů naruby
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se ale stane, že tohle fantazírování na sebe 
nebere pouze pozlátkovkou podobu. 
Naopak! Obrazy, které v našich představách 
vznikají, ztrácejí charakter poctivých ňoumů 
se srdcem na správném místě a obalují 
se vrstvami zkaženosti, až skrze své neovlád-
nuté pudy objevují význam slova perverze. 
Nějak takhle by se daly vystihnout postavič-
ky této hry. V jednu chvíli herci, vzápětí páni 
loutek. Jediná Kašeřina je na scéně dvakrát. 
Živá představitelka ovládá samu sebe 
v loutkovém provedení a zavírá se do vězení 
svého dětského pokoje. Zatím si však uvěz-
něna nepřipadá. Ve svém pohádkovém světě 
je svobodná a utíká tam kdykoliv, zvláště 
pak před svými věčně se hašteřícími rodiči. 
Vše začíná u narozeninového blahopřání, 
kdy jsou herci ještě herci a loutky nemají 
hlavní slovo. Kašeřina posílá své rodiče pryč 

světa začne dříve či později prosakovat reali-
ta. Kašeřinino komplikované dospívání může 
být zveličeným příkladem toho, co prožívá 
každý druhý teenager – rozbití růžových 
brýlí a vykročení do „dospěláckého“ světa, 
v Kašeřinině případě plného úlisných pánů, 
co rádi zneužívají mladické naivity. Ona 
vlastně působí mezi ostatními postavami 
dosti nepatřičně. Neochvějně věří ve svůj 
příběh se šťastným koncem a nedá se zlomit 
ani svými „světem zkaženými“ přáteli, kteří 
zrovna nepřekypují životními příběhy s hap-
pyendem. Znázorněno je to však opravdu 
kontrastně. Vtipy, charaktery postav, jednání 
loutek – to vše lítá od extrému k extrému. 
Bravurně zvládnutá práce s loutkou vyva-
žuje občasnou nesrozumitelnost některých 
pronášených replik. Jakým způsobem hra 
začala, tak i končí. Loutky předávají hlavní 
slovo zpět živým herců a konečně přichází 
Edgar. Nebo…. že by to nebyl Edgar? Ze se-
veru přichází, ale tomu vysněnému moc po-
dobný není. To víte. Nikdy není nic tak, jak 
si člověk představuje, že by mělo být. A teď 
otázka: myslíte si, že by si takové úchylné 
postavičky dokázalo představit nějaké malé 
dítě? Já si to nemyslím, a právě proto je Ka-
šeřina zkrátka už moc stará a velká na svůj 
pohádkový svět. Konečná scéna tedy dává 
celé hře smysl. Pohádkové knížky Kašeřina 
uzamyká společně se svým loutkovým já 
do domečku pro panenky a chápe, že je čas 
otevřít dveře a udělat krok. Sice do nezná-
ma, ale opravdový.

Tereza Pokorná

Silvestr Lavrik: Edgar sweden psem 
Čt 19. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

„Nikdy není nic tak, 
jak si člověk předsta-
vuje, že by mělo být.“

 pokračování ze strany 1
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Čekání na Edgara

Edgar sweden psem. Foto: Michaela Ečerová

a toužebně vyhlíží Edgara. Pouhé zazpívání 
narozeninové písně panence mění vůdčí 
postavení ve hře. Loutky vládnou a začíná 
narozeninový mejdan, kam zavítá úchylný 
Guy de Croisant, z jehož chování lze vyčíst 
osudy Guye de Maupassanta. Zhulená 
Marysha Mrštíková, dcera dvou otců, prožívá 
se svými dalšími dvanácti hlavami těžkou 
kocovinu a nad tím vším se vznáší sněhová 
vločka D‘oro tea, pro změnu dcera Hanse 
Christiana Andersena. Všechna jejich jednání 
jsou prostoupena perverzními narážkami, 
které se střídají s černými vtípky. Ne vždy 
se zdaří pochytit jejich smysl, což je z části 
zaviněno i rušnějším kavárenským pro-
středím, kde byla hra uvedena. V naprosté 
vyšinutosti loutek dokážu rozeznat pouze 
jediný záměr – ukázat, kam až může pře-
hnané fantazírování vést. Upozornit na to, 
že i do toho nejdokonalejšího vysněného 
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divákovi vše – poutavý příběh, vtip i exis-
tenciální přesah. Ikarus se vznesl ke Slunci. 
Chvíli se tam konečky prstů držel. Klesl 
zpět a zbylo mu jen vědomí 
vlastní existence. Divákům 
po skončení představení zbude 
ale mnohem víc. 

Adéla Vondráková

Borislav Pekić: Vzlet a pád Ikara Gubelki-
jana
čt 19. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Mistrovská lekce 
VojtěchaVaryše

Lekce druhá: redakce

Je veřejným tajemstvím, že skuteč-
ným prubířským kamenem divadelní-
ho žurnalisty je festival. Jest mu plo-
dit všechny texty rychle, protože ráno 
prostě musí zpravodaj vyjít, i kdyby 
voda netekla, internet nešel a divadlo 
se nehrálo. Přepisuje rozhovory, které 
se nestíhají autorizovat, píše glosy, fóry, 
mystifi kace, úvodník a především recenze. 
Ty samozřejmě s vědomím, že je musí napsat 
taky rychle, ale přitom si musí zachovat zá-
kladní recenzentskou odpovědnost. Navíc je 
tu bezprostřední reakce: po vyjití zpravodaje 
se totiž bude autor setkávat se svými čtenáři 
včetně těch kritizovaných umělců - to jsou 
totiž jediní lidé, kteří na světě čtou recenze. 
Zkrátka autor může dostat do držky hned 
druhý den a taková zkušenost je neocenitel-
ná. Zároveň to bohužel některé kritiky vede 
ke zbytečné uhlazenosti, opatrnosti a v dů-
sledku tedy ke lžím. Strach ze rvačky s herci 
by však nikoho neměl odradit od důstojného 
držení se na stráži pravdy. Podstatné také je 
vyvážit účast na večírcích a v redakci, aby člo-
věk celé dny jen neseděl zavřený v neútulné 
noře, zatímco se všichni kolem veselí; zároveň 
jak známo, se toho na večírcích nejvíc dozví, 
žurnalistova účast je tam přímo pracovní. 
Co je třeba mít na paměti především: uvol-
něnost a zábavnost, tedy to, co ze seriózních 
médií pomalu vyprchává, pokud to tam kdy 
bylo. Humor, nadsázka a někdy i naprostá 
bláznivost je přesně to, co chceme všichni 
číst, zejména o divadle. Ačkoli na některých 
festivalech bývá zvykem pořád hyperserióz-
ní diskuse nad tím, co bylo viděno, někdy 
dokonce diskuse o kritice samé a zažil jsem 
i debatu nad úrovní festivalového zpravodaje. 
Uvědomme si nicméně, že i takové diskuse 
patří do žánru kabaretu. A kabaret, jak říkává 
Vladimír Just, je zkratka, takže důležité je 
nebát se bonmotů, výkřiků a - zkratek. Jak 
napsal Karel Thein, význačný český fi lozof 
a fi lmový kritik, kritik je klaun a prorok. Tak 
se podle toho, milí adepti kritického stavu, 
řiďte.

Režisérka Marija Krstić v inscenaci 
pracuje s principy loutkového divadla. 
V první řadě je to manekýn představující 
Ikara. Jednoduchá a drobná černá loutka, 
posetá fl itry. Ta bruslí po ledové ploše vy-
tvořené z desky stolu. Nacistický pohlavár 
je znázorněn jen koženými rukavicemi 
a manžetami uniformy. Režisérka tak pra-
cuje s divákovou představivostí. Inscenací 
také prostupuje jistá míra nadsázky, která 
se projevuje zejména v písních. Ty jsou 
vtipným zpestřením. Zároveň ale mají vý-
znam, protože jejich slova nejsou nahodilá, 
ale dovysvětlují děj. Grotesknost příběhu 
podtrhuje jeho umístění do sterilního 
prostředí operačního sálu – naturalisticky 
pojaté vyšetření lidství. Herci T. Běhal, T. 
Podrazil a J. Kollertová jsou navíc oděni 
do lékařských plášťů a roušek přes ústa.

Inscenace studentů KALD DAMU nabízí 

Ke Slunci a zpět

Vzlet a pád Ikara Gubelkijana vypráví příběh krasobruslaře, jehož 
sebeúcta se postupně rozpouští v nálevu propagandistických žvástů 

fašistického režimu. Místo tance na ledě poskytuje divákům pro zábavu 
pohled na efektní pády. Dobrovolně se tak vzdává svého umění a po-
stupně i morálky, což se plně projeví, jakmile se zbaví svého židovského 
trenéra.

Vzlet a pád Ikara. Foto: Martin Turek
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Oféliina 
muka

Brněnská JAMU se na letošním 
Zlomvazu představila mj. i mo-

no-dramatem Ofélie, s Lucií Končo-
kovou v titulní roli.

Režisérka Barbora Herz svou inscenaci 
postavila spíše na mělkém existenciálním 
uvažování postavy než na dramatičnosti 
děje umístěném v minimalistické scéně, 
která obsahuje ledničku a pár kyblíků. 
Z takového pojetí vzniklo dosti „suché“ 
a neinvenční uchopení této hry dramatur-
gyně Dagmar Radové a Barbory Herzové 
jako variace na Shakespearova Hamleta, 
ale i další autory: Woolfovou, Müllera, 
Bachelarda, kteří též pracují s postavou 
Ofélie. Na rozdíl od „suchého“ režijního 
uchopení oplývala  inscenace důkladnou 
prací s vodou jako metaforou úzce vázanou 
na život a přežití. Jak je v programu psáno: 
„Voda stále plyne, voda neustále padá, 
voda neustále končí ve své horizontální 
smrti.“  

Melancholická Ofélie Končokové je 
jevištně výraznou postavou, se zřetelnými 
odstíny groteskna a ironie, na hranici s ab-
surdnem, které vznikaly během uvažování 
o smyslu života a vztahů s jejími blízkými, 
Hamletem a otcem. 

Kostým, červená sukně, pod níž bylo pla-
vací kolo a zelená vesta, s nimiž si postava 
mohla pohrávat, a tím je tematizovat, 
dotvořila grotesknost, kterou nám často 
přináší chvíle, když jsme potopeni v melan-
cholii a opuštěnosti.

Nedostatek dramatična byl kompen-
zován životaplně vytvořenou 
postavou.

Je to opravdu dostačující 
náhrada?

Marko Milanovič

Ofélie
Čt 19. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

„Zkus být 
vtipný“
„Jsou odborníci a profesionální 
kritici špatným publikem? Jejich 
odbornost a kritický profesionalis-
mus jsou praktickými aktivitami, 
které zapojují jejich konkrétní 
osobnost a neustále ohrožují jejich 
distanci. (To je mimochodem jeden 
z důvodů, proč je kritika uměním. 
Vyžaduje totiž neustálé přepínání 
z praktického do distancovaného 
postoje a vice versa, což je charak-
teristické pro umělce)“.1

Jak se dozvídáme o inscenacích, které 
jsou staré deset, dvacet a více let? Ze za-
chovaných kritik, které nám v tu chvíli 
slouží jako prostředek pro okušení jejich 
atmosféry. 

Proč je tedy kritik tak nemilým návštěv-
níkem divadla? Čeho se tvůrci tolik bojí? 
Vždyť je tu přece od toho, aby jim přinesl 
poučený pohled na jejich tvorbu. Kritika 
tak, jak ji chápu já, zaznamenává divadelní 
představení jako jedinečnou neopakovatel-
nou událost. Nejsme tu od toho, abychom 
a priori dílo pomlouvali, strhávali. Jak 
rádi bychom o všem, co se na divadelních 
prknech odehraje, psali jenom to nejlepší. 
Důležitý je nadhled na obou stranách. 
Kritika je první krok k dialogu, který by měl 
poté následovat.

Neberte proto, prosím, kritiky jako plevel. 
Skutečně není jednoduché hodnotit dílo, 
na kterém nechala spousta lidí tolik práce, 
a my si to uvědomujeme.

Tereza Joslová

1Edward Bullough, studie: „Psychická distance“ 

jako faktor umění a estetický princip; Estetika – časo-

pis pro estetiku a teorii umění

Nový cirkus 
na DAMU

Letošní Zlomvaz nabízí nejen divadlo, ale 
i cirkus! V tomto případě pouze v rovině 

teoretické, a tedy přednáškové, ale 
i tak pořadatelé sympaticky oboha-
tili nabitý festivalový program. 

Cirkus, především ten „nový“, 
získává v posledních letech v České 
republice na popularitě. Nemalou 

mírou se o to zasloužil nedávno 
vzniklý soubor Cirk La Putyka, jehož 

prvotina La Putyka strhla vlnu zájmu 
a doslova zfanatizovala davy českých divá-
ků. V Čechách ale působí i další soubory, 
jako Décalage, Cirkus Mlejn, v Brně Cirkus 
Le Greando nebo Cirque Garuda. Víc než 
před rokem bylo otevřeno tréninkové 
a informační centrum pro nový cirkus 
Cirqueon a dnes ho teoreticky doplňuje 
i Cirkoskop. 

O tom všem a o mnoha dalších věcech 
padla zmínka na skoro tříhodinové před-
nášce, kterou vedl Hanuš Jordan, kurátor 
cirkusových sbírek Národního muzea, 
a Ondřej Cihlář, který se teoreticky zabývá 
novým cirkusem už několik let. 

Cílem přednášky bylo nejen prostřednic-
tvím výkladu, ale s pomocí fotodokumen-
tace a videozáznamů přiblížit českému 
diváku, co jsou cirkusová umění, co je 
cirkus, kdy a kde vznikal, jak se v průběhu 
času měnil a co bylo příčinou vzniku jeho 
nové větve. Tři hodiny jsou na tak široký 
tematický okruh skutečně málo. Jordanovi 
a Cihlářovi se však povedlo zmínit o všem 
podstatném a předat tak posluchačům 
základní fakta, od nichž se mohou odrazit 
dál (ať už jako tvůrci, nebo jako badatelé). 
Rychle jsme prošli českými i světovými 
dějinami cirkusu, byly nám vysvětleny 
rozdíly mezi estetikou cirkusu tradičního 
a nového a také to, že se prolínají. Vztah 
nového cirkusu a divadla byl nahlédnut 
z úhlu estetického i technického. Díky 
tomu jsme pochopili, že vymezování hranic 
mezi těmito uměními je problém závislý 
na subjektivním nahlížení každého z nás.

Veronika Štefanová, j.h.

(Omluva)
Omlouváme se za chybu, ke které došlo v prvním 

čísle Obratle v recenzi „Říkanky a paroháč poprvé“ 
(Viktor alebo Vláda detí). V poslední větě jsme 
vinou nepozornosti a pozdního zaslání 
textu do sazby zaměnili slovo „bra-
tislavskému“ za „brněnskému“. 
Autorka textu Karolína Macá-
ková se tímto velmi omlouvá 
tvůrcům inscenace – o omylu 
se včas dozvěděla, leč do 
sazby se text dostal s chybou. 
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Čtvrtek 19. května. Máme za se-
bou druhý den. Úspěšně, i když 

s několikerými následky předcho-
zího večera v Arše. Ještě uvidíme, 
jak dopadne Zlomvazcup, následky 
včerejška by nám však stačily. 
Eva K. ztratila hlas – kdo by chtěl 
řešit ubytování, už jen písemně. 
Já měla v noci svůj první astma-
tický záchvat v životě. Někdo trpěl 
kocovinou, někdo zápasil s únavou. 
I tak vše zvládáme vesele dál. Jsme 
přece produkční. I kdyby všichni 
ztratili hlas, nebo snad dokonce 
oslepli, Zlomvaz je a dál bude. 

Kromě klasických divadelních představe-
ní s jedním soutěžním a jednou DISK_USE 
dnes proběhla také vernisáž výstavy Exhibi-
tion v kavárně Krásný Ztráty. Návštěvníků 
bylo dost, snad i kvůli koncertu Fekete 
Seretlek. Pak už všechno dění směřovalo 
k večernímu Zlomvazcupu na Folimance. 
Je 22:05 a já můžu jedině doufat, že všech-
no probíhá úspěšně. Právě píšu své okénko 
do produkce a jen si přeju, aby se všichni 
sportovci poslušně obuli do sportovních 
bot, neopili se před svým fotbalovým výko-
nem a aby se nikdo nezranil.

Odpoledne jsme fotili do druhého čísla 
Obratle exkluzivní fotoromán. Díky tomu 
jsem zjistila, že se stále vydává BravoGirl. 
V pořád stejném provedení, se stejnými 
rubrikami, jen se tam teď píše taky o face-
booku. Náš fotoromán ale předčí všechna 
čísla Brava i BravoGirl za celou svou 
existenci, jak si zde můžete sami všimnout. 
Stejně jako celý zbytek letošního Obratle.

Těšte se na zbytek festivalu a šetřete 
se na závěr!

PS: Kdo ještě nemá tričko, tašku nebo 
minimálně placku Zlomvazu, koukejte to 
napravit!

Anna Sedlická

Klíčovou dírkou
...okno do produkce

Karol radí

Stres kráse a dobrým vzťahom neprospieva

Každým festivalom, Zlomvaz nie je výnimkou, manipuluje jeden neprí-
jemný a atmosfére neprospievajúci fenomén – stres (zn. nervy v kýb-

li). Preto som sa v tomto čísle rozhodol neradiť vo veciach divadelných, 
ale v otázkach priamo súvisiacich s festivalovým ošiaľom. Stres je neprí-
jemná záležitosť, ktorá nás prepadne v tej najhoršej chvíli, kedy neviete 
čo skôr, keď nič nevychádza, keď ..., keď..., veď to sami poznáte. Ja sám 
som veľkým „stresérom“, ale poradím vám jednu vec. Aj v tej najvypätej-
šej situácii si zachovajte chladnú hlavu a zdravý pohľad. Viem, ľahko sa 
hovorí - ťažko realizuje. Ale skúste sa pri takejto situácii zhlboka nadých-
nuť, napiť sa a v hlave si zoradiť najdôležitejšie informácie / povinnosti. 
Síce to nepomôže vyriešiť váš problém, ale aspoň sa trošku upokojíte 
a budete schopní sa na vec pozerať triezvejšie a nie s chaotickým a panic-
kým záchvatom, že sa kazí absolútne všetko. Veď všetko sa dá, ak sa chce 
a ak sa prozreteľnosť zľutuje.

Na festivaly 
proste treba 
chodiť!!!

O obľúbenosti festivalov medzi štu-
dentmi našich umeleckých škôl asi nie je 
pochýb. Ja osobne som ich už absolvoval 
niekoľko a vždy som s nadšením pozo-
roval úžasnú situáciu, keď sa na jednom 
mieste na niekoľko dní stretnú študenti 
takmer z celého sveta. Tento fakt pravdaže 
podmieňuje komunikáciu v cudzích jazy-
koch, čo je pre nás mladých divadelníkov 
veľmi dôležité. Veď nie zbytočne sa hovorí: 
,,Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom!“ 
Niečo na tom bude. Lenže Zlomvaz nie je 
medzinárodným festivalom. Hádam sa ani 
ostatná časť slovenskej výpravy neurazí, 
ale myslím, že exotickejším národom je pre 
našich západných susedov určite Fínsko či 
Malajzia (a to isté určite platí aj naopak). 
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ko-
munikácia medzi nami a našimi českými 
bratmi/sestrami je absolútne bezproblé-
mová a nikoho nestresuje „speakovanie“ 
či „sprechovanie“. Paradoxne, opak tu je 
pravdou. Ani by ste neverili, koľko jazyko-
vých nedorozumení som už počas festivalu, 
ale priznám sa, že aj pred ním zažil. Bohu-
žiaľ naše krajiny sú pomaly dvadsať rokov 

odlúčené hranicami a to len my Slováci 
púšťame našim deťom rozprávky s českým 
dabingom. Naopak to neplatí. Teda aspoň 
predpokladám. A za následok to má to, 
že nám bratia/sestry Česi nerozumejú. 
Máj – květen, kúriť – topit, ťava – velbloud, 
neskoro – pozdě, cencúľ – rampouch, ser-
vítka – ubrousek, internát - kolej, zemiaky 
– bramobry, Dementor – Moskomor etc etc 
etc. No a vďaka tomu vznikajú príjemné 
aj nepríjemné príhody a nedorozumenia. 
Preto radím, bratia Slováci a Česi, komu-
nikujte! Po anglicky už vieme, niektorí aj 
po francúzsky, nemecky, rusky či taliansky. 
Tak prečo si nerozumieť aj medzi sebou 
našimi slovanskými rečami? Podľa mňa je 
to skvelé, že okrem výborných/aj menej 
výborných divadelných zážitkov môžeme 
vďaka Zlomvazu pocvičiť naše verbálne 
ústrojenstvo a aj vďaka nemu môžeme 
prísť k ďalším ne/divadelným zážitkom. 
Veď kde sa dajú takto jednoducho zabiť 
dve muchy naraz? Precvičovanie jazykov 
nikdy nezaškodí :-).

Karol Mišovic
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diváky, poodhalili říši snovou, a přesto 
trochu tajemnou. Takže žádné bylo-nebylo, 
ale dobrou noc a hezké sny!

Diváci se v tomto představení stávají 
voyeury ještě před samotným začátkem. 
Alenka se na prknech Ypsilonky neklidně 
převaluje ve spánku a divácká pozornost 
je tak automaticky směřována na ni. Sál 
se začíná pomalu propadat do tmy a Alen-
ka do svého snu. Hlavní hrdinka putuje 
prapodivnou říší snů a krajinou divů. Se-
tkává se s pohádkovými postavami, které 
nápadně připomínají osoby z každoden-
ního života. Nebo je tomu snad naopak? 
Jsou snad lidé, s kterými jsme dennodenně 
v kontaktu, převlečené bytosti z jiných 
světů? Co když je právě naše učitelka zlou 
Srdcovou královnou a my to buď nevidíme, 

nebo vidět nechceme? Postavy se promě-
ňují a balancují na tenké hranici reality 
a fantazie. Otazník nad tím, co je sen a co 
realita, se vznáší nad každou scénou. 

I když autoři čerpali z literární předlohy, 
není text tím dominantním. Do popředí 
se dostává výtvarná stránka inscenace, 
která probouzí divákovu představivost 
a fantazii. Scénograf Jaro Valek vybavil 
zadní stěnu bílo-černými závěsy, které 
umožňují nejen nápaditou práci se světlem 
a stínem, ale i průchody do jiných světů. 
Autorka kostýmů a masek, Stanislava 
Belanová, oblékla herce do pestrobarev-
ných šatů. Ty sice postavy vcelku nápaditě 
charakterizovaly, jako v případě upjaté 
královny-učitelky v šatech omezujících 

pohyb, ale v okamžiku, kdy se jich na jeviš-
ti sešlo více, se navzájem přebíjely a půso-
bily přeplácaně. Na dvoubarevném pozadí 
se tak promenují postavičky jak vystřižené 
z cirkusové módní přehlídky.

Ačkoliv jsou herci takto vymóděni, posta-
vy, které vytváří, jsou černobílé. Alenka pře-
chází z jedné role do druhé – jednou rozjíve-
ná holčička, podruhé mladá dívka. Proměna 
„Alenky v Alenu“, kterou postava prochází, 
se v hereckém projevu nikterak neodráží. 
Charaktery působí ploše a scény, ve kterých 
se „představují“, jsou zdlouhavé a po chvíli 
začnou nudit. Jako příklad za všechny může 
posloužit výstup Kloboučníka. Ten vyzkouší 
(tuším) 7 klobouků, aby předvedl, jaký má 
ten či onen charakter a jak je lidská povaha 
proměnlivá – byť třeba jen s oblečením. 
Scéna ztrácí vtip a diváka už může jen těžko 
překvapit. Mé rozpaky z hereckých výkonů 
podpořil pokus o interakci s publikem, který 
vyzněl naprázdno. 

Režijní nápady působily prvoplánově 
a divák mohl naprosto přesně vytušit, 
co se za okamžik bude dít. Což je škoda, 
protože kde jinde čekat nelogičnost a práci 
s momentem překvapení, když ne ve hře 
se snem? Povedená je pohybová stránka 
inscenace (Tomáš Mischura), kdy Alenka 
přejímá pohyby typické pro postavy ostatní 
– ve scéně s doktorem Housenkou je to 
ona, kdo se jako hmyz pohybuje. V pohybu 
herci, na rozdíl od mluvy, působili jistě. 
Nejzajímavější však pro mě byla dramatur-
gie, která docílila nenásilného propojení 
Lewisova textu s odkazy na jeho život, kdy 
Alenka vzpomíná na „jejího Lewise“.

Slovenská inscenace se pohybuje mezi 
mnoha rovinami. Mezi pohádkou a příbě-
hem pro dospělé. Mezi snem a realitou. 
Mezi sukcesem a propadákem. 
Zkrátka sen, na který si sice 
druhý den vzpomenete, ale 
za rok – na dalším Zlomvazu 
– jen 

Petra Lásková

Čt, 19.5.
Carroll – Kováčová – Turošík: Za králikom
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Mezi snem a realitou
 pokračování ze strany 1

Za králikom. Foto: Dalia Peterová

Mezi řádky
...okno do redakce

Festivalová redakcia sa vďaka stresu 
a nedostatku spánku zmenila na krúžok 
autistov. Každý sa rozpráva sám so sebou, 
preskakuje haldy smetí bez odhodlania ich 
zlikvidovať. Hrdinke fotorománu spod šati-
čiek vykúkajú podväzky a na pančuchách 
nenápadná diera. Šéfredaktorke praskla 
sukňa. Došla káva, auuuu... Dodržova-
nie rozsahu článkov je stále témou dňa. 
Pavlínka sa ešte nezrútila. Ako z mučiarne 
sa z redakcie linú ťahavé vzlyky „chcem 
spáááťťťť...“, „já jsem už úplně mrtváááá...“ 

Karol nemá čisté tričko, ale má deodo-
rant. Vraj myslel, že bude zima, tak si 
nenabalil letné tričká. Neverte mu ani 
slovo! Pôrodné bolesti vrcholia. Obratel je 
tvrdohlavé decko, ale už vidíme hlavičku, 
pomaly aj ramienka. Šéfredaktorka nevie, 
kam sa chodí čúrať. Ževraj sa rada prebeh-
ne po škole a ide na záchody na opačnom 
konci. Ale kto by jej veril...

Už sa rúti Eva z predstavenia a hneď 
schmatne posledný muffi n. S plnou pusou 
a ušmudlanými rukami kecá Adélke do tex-
tu. Lenka sa motá po redakcii, vždy pripra-
vená zasiahnuť. Mať jej prehlad a energiu! 
Fotografka Míša má skvelý vetrák v note-
booku, ktorý vydáva zvuky ako časovaná 
bomba. Fotografka Silvie so záujmom 
študuje BravoGirl. Ževraj profesionálne 
účely. Prdlajs!

No a čo autorka článku? Úplne pokojná, 
usmiata a zrelaxovaná... (jej môžete veriť!)

Táňa Brederová

Druhý deň v redakcii je v zna-
mení obrovských, krvou podli-

atych kruhov pod očami, oschnu-
tých rohlíkov a plesnivých zbytkov 
neidentifi kovateľných potravín. 
Bordel nám prerástol cez hlavy, 
nervy máme nabrnkané už do riad-
neho staccata. Prevažne dámska 
redakcia si ale, milí páni, zachová-
va svoj šarm!
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Křížovka
a soutěž

re
kl

am
a

Soutěžní otázka
Jak se jmenuje čtvrtá sestra Tří sester?

Letošní ZLOMVAZ bedlivě nesleduje pouze 
praktické, ale i teoretické dovednosti svých 
návštěvníků. Výherce vylosujeme ještě dnes. 
Po vyřešení sudoku opište znaky ze zvý-
razněných políček v naznačeném pořadí. 
Řešení a odpovědi vhazujte do připravených 
boxů v prostorách Ypsilonky a DISKAFÉ, 
nebo posílejte na obratel2011@gmail.com.

Za úspěšně vyřešenou křížovku dnes 
můžete vyhrát dvě vstupenky na předsta-
vení do Činoherního klubu. Pokud správně 
odpovíte na soutěžní otázku, můžete vyhrát 
balíček s tričkem, plackou Potrvá a dvěma 
vstupenkami do kavárny Potrvá na předsta-
vení Nosferatu. 

Tajenka křížovky z prvního čísla: INSCENACE
Správná odpověď na soutěžní otázku: 
Do Hvězdy. 
Gratulujeme 
Lucii Náhunkové a Ivanu Bormovi.
A vy ostatní zlomte vaz, ještě není všem 
dnům konec!

Na téma
  odraz
Júlia Rázusová studuje baka-

lářský obor činoherní režie 
na VŠMU. Veřejnost zaujala mimo 
jiné svou inscenací Tolstého Živé 
mrtvoly a Vitracova Viktora aneb 
vlády dětí. Rozhovor vedly Kateřina 
Součková a Barbora Etlíková.

Co Ti asociuje slovo odraz? 
První se mi vybaví zrcadlení, třeba Narcis 

a jezero. Spojuje se mi to také s Vitracovou 
hrou, co jsme teď dělali, kde se používá 
hodně obrazů a odrazů, třeba se tam 
můžeme setkat s člověkem, který si myslí, 
že se dívá do zrcadla, a přitom to jsou 
skleněné dveře do zahrady…

Jak vnímáš divadlo ve vztahu k realitě – 
jako její odraz, popírání nebo něco mezi tím? 

Pro mě je prostor jeviště tak specifi cký, 
že mi přijde absurdní sem přenášet tu sku-
tečnou realitu, protože je to hrozný klam. 
U věcí, které dělám, mi záleží na tom, abych 
diváka nepodváděla skutečnými slzami 
a podobnými věcmi. Odraz reality v divadle 
se musí umělecky přetvořit - bude překrýva-
ný, zvětšený či hodně zmenšený. Například 
dcera tu může být zrcadlovým obrazem své 
matky, ale bude to obraz karikovaný, ať už 
v dobrém, či špatném smyslu slova.

Odráží tvoje dílo témata vyvstávající 
v dnešní době? 

Pracuji s tématy, která zajímají mě. 
V Živé mrtvole to bylo pro mě dráždivé 
téma soucitu jako jádra morálky. U Vit-
raca je to dětskost, pohled devítiletého 
chlapce na svět. O tématu pak mluvím 
s herci – nehledáme nějaký fenomén doby, 
jakože jdeme mluvit o předčasně vyspělých 
dětech, protože jsme si v novinách přečetli, 
že je to nějaký problém…

Ko
m

ik
s

Pracuješ taky s dramaturgem?
Začínala jsem autorským divadlem, kde 

jsem si texty psala i upravovala sama. Teď, 
po vlastní počáteční úpravě, nad nimi 
sedím s dramaturgyní Míšou Zakuťanskou. 

Proč jsi přešla od autorské tvorby 
k činohře?

Našla jsem v dramatických textech pří-
běhy, které mě zaujaly. Může nastat rozpor 
v tom, že je hodně interpretuji a zasahuji 
do původních textů, třeba u Vitraca mluvím 
až příliš ze sebe, ale takhle mě to baví…

Co tě láká na typu textů jako je Vitra-
cův Viktor? 

Určitě jsem si ho nevybrala proto, že je 
to surrealistické, nebo proto, že bych chtě-
la někoho šokovat. Absolutně mě vtáhl ten 
příběh, schválně jsem si vybrala tenhle text 
a ne nějaký incest nebo načrtnutí destruk-
tivního vztahu – zajímá mě pohled dítěte 
na dospělé, kde vlastně vzniká ta relativita 
– kdo je dospělý a kdo napomíná koho. 
Už v první replice chlapeček opraví starší 
ženu, když automaticky pronese „ovoce ži-
vota tvého“ a nakreslí jí hned na ubrousek 
strom s jablky - to porovnání abstraktního 
s konkrétní dětskou optikou…

Jak vnímáš zpětné zrcadlo, které Ti 
nastavuje divadelní kritika? 

Mám ráda, když se dozvím v kritice něco 
konstruktivního a vidím, že se snaží komu-
nikovat s představením. Ocením odbor-
nost, ale není mým cílem, aby představení 
dešifrovala. Teď jsme měli diskuzi o Živé 
mrtvole a kritici se ptali, proč se skáče 
přes tu stoličku, a hovořili o samoúčelné 
akrobacii. Pro mě je to jednota duše a těla, 
pokud to na někoho působí samoúčelně, já 
mu ten názor neberu, ale pro mě je pohyb 
jazyk, který je roven slovům.

Co očekáváš, že se z Tvé inscenace 
odrazí v divácích? 

Shoduji se s Artaudem v tom, že sen 
každého režiséra je, aby jeho dílo diváka 
změnilo. Mělo by to pro něj být totéž jako 
pro nás, co jsme ten příběh vystavěli. Roz-
hodně neukazuji nějaký zajímavý žánrový 
obrázek, chci, aby to byla operace.
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Zátiší

Zezadu
...okno do zákulisí

Ráno jsem si chtěl jít zatančit do učebny 
2, ale nikdo tam nebyl. Dostali mě!

Odpoledne pak došlo ke střetu zájmů – 
sličná část obratlí redakce se totiž rozhodla 
nafotit v divadle DISK úvodní část svého 
fotorománu, srazila se však s brněnským 
souborem, který se připravoval na večerní 
představení Černé zvíře, smutek. Jeden 
z členů brněnského realizačního týmu byl 
právem zklamán, že si redakce nechce na-
fotit jeho – nějak to ale nakonec překousl, 
přestože se obě dvě akce v sále značně 
prolínaly. Když se domluvili – já, redakční 
voyeur, jsem měl možnost dělat v jednu 
chvíli „křoví“ (tedy sám sebe, muhehe) 
ve vznikajícím fotorománu, a zároveň pozo-
rovat šum a přípravy na zkoušení. Brněn-
ský soubor měl důvod k nervozitě – vždyť 
jeviště DISKu je o celé dva metry kratší, 
než to, na které jsou doma zvyklí! Šňůry 
na zavěšení černých rekvizit navíc v okol-
ním prostředí (taktéž černém!!) nejsou ani 
trochu vidět, proto museli dávat dobrý 
pozor, aby se jednotliví představitelé při 
odchodech nepřerazili. I přes tyto neshody 
zde ale panovala veselá nálada a ještě před 
zkoušením se za zvuku kytary ozývalo 
chytlavé: „Neptej se mě stále, jestli mám 
tě rád, a zvedej sukénku…“ Kdo inscenaci 
zhlédl, může sám posoudit, kolik toho bylo 
nebo nebylo vidět. 

Ještě jsme spolu neskončili - zítra!

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.): Sluníčko svítí, ptáci zpívají, vám je 
dobře a proto si klidně můžete při pohledu na svůj život říct, 
Nesladim, protože to momentálně nepotřebujete. Buďte rádi, 
i když nejste diabetici.

BÝK (21.4. - 21.5.): Jste unavení, podráždění a nevypadáte 
dobře. Jsou to pravděpodobně jen Vedlejší efekt toho, že je 
festival v plném proudu. Nebojte se, brzy to přejde.

BLÍŽENCI (22.5. - 21.6.): Dnes jste velice upovídaní. To 
je výhoda, která může mnohdy zachránit život. Zajděte 
se podívat, jak Janko prekábatil Zubatú a málem se utancoval 
k smrti v Prevratanci.

LEV (23.7. - 22.8.): Jste od přírody svobodní tvorové, ale ne 
vždy se vaše představa o svobodě shoduje s představami 
ostatních. Jestli vás to uklidní, v Huddersfi eldu jsou na tom 
podobně.

VÁHY (23.9. - 23.10.): Váš stav se opět ocitá mezi několika 
možnostmi. Je to trochu nuda, ale co bude váš favorit? Láska? 
Peníze? Nebo Láska a peníze?

STŘELEC (23.11. - 21.12.): Myslíte, že je fér strefovat 
se do méně bystrých lidí? Idiot vás přesvědčí o tom, že je to 
nejen nečestné, ale mnohdy i mimo mísu. 

VODNÁŘ (21.1. - 20.2.): Hoďte všechny svoje starost i za hlavu 
a užijte si koncert Sometimes Orchestra, po kterých můžete 
objevovat nožky jako laňky dívčí skupiny Jelení loje.

RAK (22.6. - 22.7.): Ke spokojenosti a štěstí potřebujete 
především milovanou osobu. Občas vám ale stačí i jen dočasná 
spřízněná duše. Milenec by to mohl vyřešit. 

PANNA (23.8. - 22.9.): Čekali jste už dost dlouho a je na čase 
s tím něco udělat. A ač to bude možná trochu Krvavá svadba, 
nemusí se to nutně týkat i svatební noci.

KOZOROH (22.12. - 20.1.): Nečekejte příliš dlouho a to 
na cokoliv! Dopadnete jako Hela, Ela a stop pak budete říkat 
už jen vlastní smrti.

ŠTÍR (24.10. - 22.11.): Rádi si užíváte příjemných věcí. Doká-
žete se těšit především z dobrého jídla, takže je pro vás pro 
dnešek ideální Slávičia večera. Jen pozor, ať vám nezaskočí

RYBY (21.2. - 20.3.): Kdyby nebyly ryby, voyeuři by neměli 
na co koukat! Nechte se svést tancem v traktu Řetězová 
s Voyeur, tanečním projektem.

Lenka Krsová

DENÍK FESTIVALU 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
Kachny

…aneb jak se nedaří teorie v praxi

Střelecký ostrov. Lavička. Mladík kouká 
nepřítomně na vodu. Pohled na mladíka, 
na vodu, na mladíka, na kachny na vodě, 
na mladíka. Přistoupí dívka a hned si 
přisedne.

Mám málo času, tak to urychlíme.
Tak jo.
Čím začneme?
Tak třeba líbáním?
To spíš až na konec. K líbání se musíme 
nějak dostat. Začnem od začátku.
Jo. A co mám jako dělat?
Něco řekni.
Co jako?
No, něco hezkýho třeba.
Jsi moc hezká.
Spíš řekni něco poetického.
Pohled na vodu s kachnami, na ostrov. 
Člověk je ostrov sám o sobě.
Aha. Radši mi řekni, jak mi to dnes sluší.
Sluší ti to.
Řekni to víc hezky.
Moc ti to sluší, Lúco. --- Máš pěknou šálu. 
--- To zní trapně, ne?
Ani ne. Jde ti to dobře

A teď to líbání?
Ještě ne. Teď se musíš přitulit a hladit po ruce.
Takhle?
Jo, to je hezký. Jen trochu pomaleji.
Hm, to mě moc nebaví. Jak dlouho musím 
hladit?
Dokud se ti nepodívám do očí.
Aha. To je jako signál, že se můžem začít 
líbat...
Ne. Tím ti dám najevo, že můžeš blíž.
Timhle tempem se nebudem líbat nikdy.
To celý je o trpělivosti. Holka si tim chlapce 
zkouší.
Jestli jako nejsem úchylák...

Dívka se usměje a podívá na hodinky.
Tak teda přejdem na líbání.
Óká. Co mi radíš?

Nech se vést. Jen otevři ústa a kopíruj.
Nemůžem si to zkusit? Já se moc ještě 
nelíbal, víš.
No, já ti nevim.
Zůstane to mezi námi. Fakt si to potřebuju 
vyzkoušet. O nic nejde. To se mezi kamará-
dy může, ne?
To je divný.
Prosím. Smutně se podívá na kachny.

Dívka se podívá na hodinky: No dobře.
Díky, jsi super.
Ale bez jazyku!
Nervózně k sobě přiblíží rty. Nemají zavřené 
oči. Dívka si nastaví mladíkovu hlavu, líbá 
ho. Ten neví, co s rukama, nakonec jí šáhne 
na prso. Dívka se přestane líbat.
Umocňuju celkový efekt. Myslíš, že je to už moc?
Ale ne. Je to dobrý. Já jen abys něco 
nezkoušel...

Jasný, je to jen modelová situace.
Znovu se líbají. Mladík má stále ruku 
na prsu. Náhle se dívka postaví, podívá 
se na hodinky a řekne: Myslím, že to umíš 
dost dobře. Já musím jít.
Tak jo. Díky.
A kdy máš to rande?

...zítra.
Tak hodně štěstí.
Jasně. Tak se měj. A uvidíme se v úterý?
Jasně. Ahoj.
Mladík se rozloučí, pohodlně se usadí 
na lavičku a usměje se na kachny.

Lukáš Hrdý


