
Peer Gynt je hrdinom minulosti, súčas-
nosti i budúcnosti. Človek, ktorý uteká, aby 
niečo našiel. Niečo, niekoho...sám seba. 
Túži objaviť to, čo má neustále pred očami, 
čo je skryté hlboko v jeho vnútri. A pred 
kým či čím v skutočnosti uteká? Pred 
vzbúrenou dedinou, pred príliš starostli-
vou matkou, pred svojim osudom? Nie, 
uteká sám pred sebou, aby sa nakoniec 
sám dokázal nájsť. A práve takého Peera 

Gynta nám predviedli tohtoroční absol-
venti Katedry činoherního divadla DAMU. 
Nórskou legendou o mladom chlapcovi sa 
nechal inšpirovať dramatik Henrik Ibsen, 
ktorý hru napísal v roku 1867, pôvodne 
ako knižnú drámu. Zložitosť hry dokazuje 
veľký počet postáv, rýchle a časté premeny 
scény a priame odkazy na dobové Nórsko. 
Režisér Adam Rut nám však bravúrne 
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Peer Gynt. Foto: Martin Turek

Marlow, Phil Marlow!

Los Angeles nad ránem. Slabé světlo 
pouliční lampy osvětluje ulici a tělo muže. 
Probouzí se za volání novinářky Katty 
Kingsleyové (Eva Marešová) v bolestech, 
s pistolí šimrající ho za opaskem. Neví, kde 
je a už vůbec ne kdo je. Dozvídá se, že je 
Phil Marlow (Jozef Hruškoci), soukromý 
detektiv. Jeho služeb, na které si sám ještě 
zvyká, záhy využije Lindsey Marriot (Martin 
Hubeňák), majitel baru a gangster s velkým 
renomé, který Marlowa nasadí na hledání 

pokračování na straně 3 

Dvě kostky? Tři?!

Jen malá část představení se během 
letošního Zlomvazu odehrála v prostředí 
učeben Katedry alternativního a loutko-
vého divadla pražské DAMU. Nesoutěžní 
Nesladim byla jednou z nich. 

„Já jsem se jenom přišel zeptat, jestli 
nemáte cukr…“ Autorská inscenace 2. 
ročníku KALD DAMU v režii L. Duškové 
sestává ze sledu drobných, více či méně 
všednodenních příběhů, které se navzájem 
velmi vtipným způsobem prolínají – někdy 
přímo, jindy spíše na základě volných aso-

pokračování na straně 5 

Jak nás Voyeur připra-
vil o intimitu

Ruka s perem vyrovná se ruce s plu-

hem. Arthur Rimbaud

Ve hře pro tři herce Nože ve slepicích 
ujde Mladá žena pořádný kus cesty. Vyráží 
jako zvídavá, ale prostoduchá oráčova 
manželka, jež svého muže ctí, následuje, 
poslouchá, miluje a obdivuje. Vždyť Willi-
am všemu rozumí – rozumem chlapa, co 
musí poctivě dřít na poli, aby měl co jíst. 
Selským rozumem, který mu říká, že pole je 

pokračování na straně 9 pokračování na straně 4 

Byť samým sebou? 
To je otázka...

Občas má človek pocit, že život je príliš krátky na to, aby zistil, kým 
vlastne je. Krátky a príliš rýchly. Ženieme sa neustále niekam ďalej 

a posúvame hranice. Túžime byť kýmsi, chceme dosiahnuť niečo viac. 
Padáme a vstávame, skúšame a mýlime sa. Popritom nám však uniká 
pravá podstata a zmysel nášho bytia. Otázka neustále tušená, zakore-
nená v podvedomí. Keď však raz vyjde na povrch, zákonite si vyžaduje 
odpoveď. 
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Móda, 

mámení

Iokasté vypadá ve svých šatech tak 
krásně a mladistvě, že se nikdo nemůže 
lásce, kterou k ní Oidipus zahořel, divit. 
Vynikne v nich její dlouhý krk, který bude 
s tak nevšedním doplňkem, jako je oprátka, 
vypadat elegantně. Doufáme, že si vzala 
slušivé a decentní spodní prádlo, neb šaty 
jsou pro oběšení trochu nevhodné. V opač-
ném případě ať se radši drží při zemi.

Isméně, která sedí na klíně své starší 
sestře Antigoně, se do pohřbívání bratra 
zrovna dvakrát nechce. Není divu! Tak malé 
lopaty se nevyrábějí a navíc, co si budeme 
povídat, k její image se to vůbec nehodí. 
V Praze sice není tak ostré slunce jako 
v Řecku, i tak by neměla zanedbávat péči 
o své zdraví a krásu. Doporučujeme proto 
šmrncovní klobouček a opalovací krém 
s vysokým faktorem.

Porota letošního festivalu viděla sice 
většinou jen polovinu představení, jsou 
na tom však podstatně lépe než král 
Oidipús! Ten už nějakou dobu nevidí nic. 
Vzhledem k jeho handicapu se nedivíme, 
že má brýle dámského designu. Pro příště 
doporučujeme k nákupu přizvat chór. 
S pohledem na tuto fotku už zbývá jen říci, 
tak to je konec voyeura!

Adéla Vondráková, Petra Lásková

Konec Zlomvazu je malá tragédie! Vzhle-
dem k tomu, že žádná antická tragédie 
se bez chóru neobejde, tak i my jsme si ten 
svůj našly. Ačkoliv jim to velice sluší, do-
poručovaly bychom jim své outfi ty sladit! 
Doufejme jen, že se vyhnou tógám, protože 
už jsou nějaký ten pátek out. Varování: ne-
přehánějte to s pivem, ať se vám nezamo-
tají jazyky, vždyť chóru musí být rozumět!
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Včera jsme se v módní rubrice plavily 
v chladných vodách Severního moře.  Po-
slední festivalový den strávíme v prostředí 
o poznání teplejším – Řecku. Stejně jako 
se v Antice na jevišti neukazovaly „ošklivé 
věci“, i my vám nabídneme jen to nejlepší! 
Dnes máme poslední možnost vám předat 
nějaké životní moudro, tak tedy: kritika je 
sexy, pokud jste si toho ještě nevšimli!

Sofoklés

Isména

chór

lokasté

Oidipús
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zmizelého pianisty. Instrukce dostává 
od Šéfovy pravé ruky (Silvia Soldanová) 
za nepříliš výhrůžných řečí dvou podřad-
ných gangsterů (Kristian Pekar a Kuba 
Mareš). Phil Marlow se během vyšetřování 
dostává na různá místa a potkává další 
fi gurky z losangeleského podsvětí, včetně 
krásné zpěvačky Velmy Marriotové (Petra 
Vraspírová), jejíž nevěra je pravým důvo-
dem ke hledání pianisty. Situace se začne 
komplikovat, když je zabit právě hledaný 
pianista, ze kterého se vyklube pravý Phil 
Marlow. A vyšetřování může začít!

Atmosféru gangsterského prostředí 
inscenace kromě kostýmů a rekvizit 
dobového charakteru umocňuje velmi 
propracovaná scénografi e. Vše se ode-
hrává pouze v jednom rozvržení scény, 
přestavby spočívají pouze v přinášení či 
donášení stolků a židlí. Na jednom jevišti 
je současně (zleva doprava) ulička s lam-
pou, barový pult, v mírné elevaci kancelář 
Lindseyho Marriota, pódium s muzikanty 
v baru a kancelář Phila Marlowa. Divákova 
pozornost je scénou vedena pomocí světel, 
za jejichž design inscenace právem dostala 
cenu Zlomvazu. 

Důležitým prvkem jsou zatahovací žalu-
zie, skrz které je možno vidět přímo do ku-
tlochu gangsterů při osnování plánů. Při 
jejich zatažení jsou diváci svědky stínoher, 
které nahlížejí do soukromí postav. Divák 
je tu ten, kdo detektivku doopravdy čte 
a postupně se před ním odkrývají všechny 
spletité vztahy, intriky a tajemství. A že kaž-
dá z postav má co odkrývat!

Text obsahuje klasickou dějovou linku 
vyšetřování v podsvětí, kde si nikdo není 
jistý, jestli ho delší vysedávání v baru 
nepřijde nad ránem zkrátka. Boss a jeho 
milenky, krásná manželka, která ho 
podvádí, dva poskoci, kteří moc inte-
lektu nepobrali a jejichž pracovní vztah 
přerůstá v lásku, cynický detektiv, který 
bez cigarety nevyjde z domu, a zvídavá 
novinářka. K tomu jeden vyšinutý zápo-
rák v podobě šišlajícího fakíra, ofi ciální 
vyšetřovatel, který více škodí než pomáhá, 
pár drsňáků z baru, vševědoucí barmanka 
a všudypřítomní muzikanti. Každá z fi gurek 
včetně detektiva samotného jsou v případě 

všech herců velice detailně propracované. 
Charaktery jsou vkusně parodické a Los 
Angeles 20. let na dvě hodiny věrohodně 
ožívá a vtahuje do svých tenat jako dobře 
napsaná detektivka.

Inscenace pracuje se všemi detektiv-
kovými a gangsterskými klišé, která dává 
přiznaně a hrdě na odiv, explicitně na ně 
upozorňuje a vtipně je vypointovává. Text 
obsahuje vyloženě prvoplánová vtipná 
přirovnání, ale i takové vtipy, které divák 
nečeká. V obou případech se ale srdečně 
zasměje. 

Marlow pochází z dílny studentů 4. 
ročníku muzikálového herectví brněnské 
JAMU, ale nejedná se o muzikál v pravém 
slova smyslu. Příběh spojuje 14 známých 
písní jednotlivých postav, které ilustrují 
konkrétní situace spíš jako hudební pod-
klad k videoklipu. Ani vyloženě taneční mu-
zikálové výstupy zde nenajdeme. Jde spíše 
o scénicky zpracovaný obsah pohybem či 
pantomimou. To vše v precizně sladěném 
tempu a rytmu, souladu čistých hlasů 
s hereckými výkony a výrazy.

Phil Marlow žije v podsvětí 
Los Angeles 20. let a může být 
klidně jen postavou fi ktivní, ale 
brněnská JAMU mu vdechla 
život, který mu už jen málokdo 
vezme.

Lenka Krsová

Marlow
So 21. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Divadlo není 
literatura

Předváděný jevištní tvar rozhod-
ně nemusí pocházet z interpre-

tace konkrétního dramatického 
textu, ale stále se takovýto postup 
často považuje za ten jediný běžný 
a správný. Jakýkoli jiný se s urput-
nou pravidelností označuje za cosi 
pochybně rebelujícího a přistupuje 
se k němu s podezíravou nedů-
věrou. Snad že se nepodřizuje 
úctyhodným konvencím, či ho jen 
nejsme zvyklí bez námahy číst.

Smiřme se konečně s tím, že výchozím 
materiálem pro inscenaci může být stejně 
tak Oidipus král, jako i jarní alergické 
kýchnutí pět minut před tři čtvrtě na sedm 
dopoledne či rytmus příbojových vlnek 
za mírného deště viděné skrz nalezenou 
láhev od Coca-Coly. 

Důležité je si také uvědomit, že ať je 
oním výchozím materiálem cokoli, je to 
stále materiál výchozí. S předváděným 
výsledkem, tedy představením, nemusí mít 
společného zcela nic. A to ani v případě, 
že se tvůrci vydají běžnější cestou. Pokud 
zpracovávám Hamleta, inscenace nikdy 
nebude dramatickým textem a bude s ním 
mít společného pouze to, co jí jako autor 
dovolím. Vznikne divadelní dílo, které je 
ze své podstaty jiné médium než literatura; 
má svá specifi ka, své výhody i nevýhody. 
Bylo by dobré si to stále opakovat.

Klíčová otázka, která – jak se až nepří-
jemně často zdá – bývá málokdy položena, 
je, zda sdělení či látka, kterou chci svou 
uměleckou činností předat, je nejvhod-
nější právě pro divadlo. Jinak řečeno, zda 
divadelní médium nejlépe poslouží tomu, 
co a jak chci nabídnout okolí. Se závěrem 
festivalu se zdá, že často by bylo vhodnější 
rádio, fi lm, či raději ponechat 
text četbě. Naštěstí se vyskytly 
i inscenace, které dokázaly 
vlastností divadla využít.

Lukáš Brychta

 pokračování ze strany 1

Marlow. 
Foto: http://www.studiomarta.cz/galerie/marlow.html

Marlow, Phil Marlow!



4 Zlomvaz 4/2011

ukazuje nadčasovosť a variabilnosť textu 
i témy hľadania samého seba. Prijíma Ibse-
novu výzvu a dokazuje svoju talentovanosť 
a režisérsku zrelosť. Dramaturgická práca 
Kristýny Čepkovej a Markéty Machačíkovej 
bola viditeľne detailná a premyslená. Obsi-
ahly text bol, podľa slov tvorcov, skrátený 
približne o tretinu. Avšak časti, ktoré sú 
bežne inscenátormi škrtané (napr. scéna 
v blázinci), boli práve v „DAMáckom“ Pee-
rovi Gyntovi zachované a dopĺňali koncep-
ciu samotnej inscenácie, stávali sa kľúčom 
k otázkam hľadania seba samého. 

Peer Gynt vrámci inscenácie prechádza 
jednotlivými fázami a spolu s ním i he-
rec Jan Hušek. Z fázy (ne)obyčajného, 
vzbúreného, neistého a túžiaceho mladíka 
sa postupne dostáva k sebavedomému 
mužovi, s istým majetkovým zázemím 
a jednoznačnými plánmi do budúcnosti. 
Aby sa napokon cez návštevu blázinca vrá-
til späť na začiatok. Herectvo Jana Hušeka 
je precítené a výrazné, napriek tomu však 
neprechádza do afektu a zostáva prirod-
zený. Počas deja sa neustále charakterovo 
i herecky vyvíja a obsiahly, miestami 
zložitý a navyše veršovaný text vďaka jeho 
podaniu diváka neunavuje, naopak pôsobí 
autenticky.

Ostatní herci netvoria iba pozadie 
hereckého výkonu hlavného protagonistu, 
ale naopak, stávajú sa jeho rovnocennými 
partnermi. Bravúrne prechádzajú z roly 
do roly a dokonale pokrývajú množstvo Ib-
senových postáv. Výrazným plusom hercov 
bola i dnes málo vídaná schopnosť dôrazu 
bez zbytočného kriku a afektu. Mizanscény 
boli významo- i charakterotvorné a pomá-
hali i pri diferenciácií postáv (napr. zhrbený 
postoj matky). Možno jedinú spornú 
otázku vrámci herectva pre mňa tvorila 
Markéta Frösslová v úlohe Solvejg, ktorá 
bola napriek snahe nedostatočne výrazná 
a medzi ostatnými hercami sa strácala.

Markantnými a dobre zvládnutými prv-
kami inscenácie boli nepochybne scéno-
grafi a, kostýmy a práca so svetlom. Scéna 
bola variabilná, počas celého predstavenia 
funkčná a zároveň estetická a vizuálne inte-

resantná. Navyše jej jednotlivé časti tvorili 
samostatne fungujúce rekvizity, s ktorými 
herci dokázali efektne a účelovo pracovať 
(napr. premena škatúľ a rebríka na koňa 
či loď z dáždnika). Kostýmy boli nápadité 
a vďaka rôznym kombináciám materiálov 
podtrhovali charaktery i odlišnosti postáv. 
Najpoužívanejším prvkom boli košele a ich 
rôzne variácie. Svetlá vytvárajú atmosféru 
ale sú i funkčné, dokážu scénu rozdeliť 
na niekoľko častí a znížením či zvýšením 
intenzity zvýrazňujú podstatné repliky. 
Veľmi zaujímavým prvkom bola premyslená 
práca s telom a pohybom, ktorá okrem 
estetickej a vizuálnej funkcie niesla i samo-
statné myšlienky a významy. Rovnako ako 
zvuková a hudobná stránka, ktorú tvorili 
okrem klavírnych a spievaných skladieb 
i artikulované či neartikulované zvuky 
hercov a práca s rekvizitou (napr. búchanie, 
tlieskanie, práca s lyžičkami a pod.).

Inscenácia je syntézou sily pohybu, 
myšlienky, zvuku a obrazu. Vďaka precíznej 
práci s jednotlivými inscenačnými zložkami 
si zachováva temporytmus a napriek zdĺha-
vému textu divákov neunavuje. Tvorivý 
počin absolventov činohernej katedry je 
pozoruhodný, inšpiratívny a inscenačne 
„čistý“. Peer Gynt nesie jednoznačný odkaz 
nielen našej generácie, ale ľudstva samot-
ného. Vyvoláva v nás neistý pocit, jemné 
zaváhanie nad nami samými. 
Dokážeme teda jednoznačne 
odpovedať na položenú otázku? 
Vieme kto vlastne sme?

Katarína Cvečková

Henrik Ibsen: Peer Gynt
So 21. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 

v bulletinu festivalu.

 pokračování ze strany 1

Peer Gynt. Foto: Martin Turek

Peer Gynt. Foto: Martin Turek

Peer Gynt. Foto: Martin Turek

Byť samým sebou? 
To je otázka...
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ciací diváka. Volná inspirace A. P. Čechovem, 
od kterého si tvůrci vypůjčili i pár replik, 
dává v tomto případě možnost rozehrát 
situace sice drobné, ale přesto tolik příznač-
né pro lidskou komunikaci v jakékoli době 
či místě. Na scéně se pohybují čtyři herci, 
z toho jediný muž. Ten sice není jmenovitě 
zapojen do hry s Čechovovými Třemi sest-
rami, představitelky Olgy, Iriny a Máši však 
také vystupují v mnoha podobách. 

Na počátku dominuje představitelka Olgy 
J. Schmidtmajerová, jejíž postava dokonale 
pracuje se zažitými klišé typu čaj o páté či 
ranní rituály. Zajímavá je v tomto případě 
manipulace s předmětem, která by na dané 
katedře měla být samozřejmostí, a ne vždy 
tomu tak je – za tu je třeba tvůrce ocenit. 
Herectví Schmidtmajerové by se dalo nazvat 
až akrobacií s čajovým servisem – a po-

je konkrétní postava akcentována. Nejvíce to 
vynikne ve chvíli, kdy J. Schmidtmajerová, 
H. Řezáčová a F. Šebšajevič vypráví každý 
jiný groteskní příběh, postupně se však 
jejich řeči čím dál rychleji proplétají a divák 
ztrácí přehled, jak kdo z nich pokračuje. Nej-
více však dle mého názoru situaci vévodí řeč 
H. Řezáčové. Stylem, kterým vypráví o psím 
kálení, snad nemůže nepobavit. 

 Spíše než řeč charakterizuje celou 
inscenaci pusté plácání. Situace jsou vtipné, 
ačkoli můžeme chvílemi nabýt dojmu, že je 
těch „vtipných historek“ už příliš mnoho. 
Narážka na Čechovovu dramatiku je tu 
ale nad slunce jasnější – nejsou snad jeho 
postavy také pouhými troskami, které mluví, 
mluví a mluví dokola o všem, a přitom ne-
říkají vlastně nic? Inscenace přivádí diváka 
k úvahám, zda podobné žvanění neplýtvá 
většinou jeho času vyměřeného k pozem-
skému životu. V závěru docházíme k názoru, 
že stejně jako cukr je tohle „plácání“ sice 
špatné, zbytečné a se spoustou vedlejších 
účinků (cukr kazí zuby, cukr dráždí!), přesto 
však bez něj nelze fungovat. 

Je poměrně těžké konkrétně pojmenovat 
jediné téma inscenace a vysledovat děj. 
V momentě, kdy je představení u konce, 
máme pocit, jako by bylo nedotažené a zá-
věr z předchozího zcela nevyplýval. Avšak 
díky tomu, že se divák po celou dobu dobře 
(a inteligentně) baví hereckými výstupy 
i propracovanou choreografi í (K. Stupecká), 
odchází z představení nadšen, 
s pocitem tak akorát oslaze-
ného dne. A to je na původně 
klauzurní vystoupení opravdu 
nadstandardní.

Karolína Macáková

Nesladim
So 21. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.
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Nesladim. Foto: Dalia Peterová

temnělý prostor se značnou ozvěnou navíc 
způsobují, že si divák naplno uvědomuje ně-
které sluchové vjemy, které v běžném životě 
snad už ani nevnímá. Míchání čaje, cinknutí 
hrníčku, když jej pokládáme na podšálek, 
charakteristický zvuk nalévání tekutiny. 

Co se týká již zmíněné práce s tématem 
Čechovova dramatu, dalo by se režisérce 
vytknout, že v tomto případě poněkud upo-
zadila postavu Máši (E. Křenková). Její he-
rectví pak ale lépe vyzní v jiných polohách, 
mimo jiné v závěrečné scéně s cukrem, který 
je i celkovým tématem. Ne vždy je to tak 
patrné, v některých příbězích dominuje více, 
jinde méně. 

S jasným rozdělením charakterů na jevišti 
počítá i scénografi e M. Stránské – každá 
z žen má vlastní vyhrazený prostor pod lus-
trem, který je potažen stejnou látkou jako je-
jich oděv. Rozsvěcí se vždy v okamžiku, kdy 

Dvě kostky? Tři?!
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Hravý Bullerbyn

Inspirací k loutkové inscenaci Back to Bullerbyn byla absolventům katedry 
alternativního divadla DAMU slavná dětská kniha Astrid Lindgrenové.

Zvláštní pravidla tohoto světa v inscenaci 
fungují díky využití maňásků. Ti jsou nej-
prve umístěni na desku školní lavice, kde 
s nimi herci předvádějí příběhy inspirované 
konkrétními kapitolami Dětí z Bullerbynu. 
Jsou vyprávěny lehkou a hravou formou, 
využívající možností hry s maňásky. Děti 
se mohou při hře vznášet ve vzduchu, 
mizet kam a kdy se jim zachce, porušují 
jakékoliv fyzikální zákony. V průběhu před-
stavení začínají do tohoto světa pronikat 
čím dál silněji zákony „velkého světa“, což 
je zdrojem komiky. Této linky se inscenátoři 
drží po celou dobu, až jsou nakonec nuceni 
téměř se maňásků vzdát.

„Velký svět“ si podmaňuje ten dětský po-
mocí pravidel showbusinessu. Ty postupně 
vytěsňují intimní atmosféru. Na místo kyta-
risty přichází manažer ovládající elektrický 
klavír, do hry se mísí spousty narážek 
na širší kontext, maňásci jsou nuceni opus-
tit školní lavici a odebrat se po podlaze ven 
z místnosti „ke slávě“.

V poslední části inscenace, kdy už jsou 
maňásci téměř odloženi, však nemizí ra-
dost ze hry. Dospělost zde není něco nud-
ného, čemu je odepřena fantazie, divákům 
není podsouváno klišé, že jediným únikem 
je zůstat dítětem. Ty dospělé postavy, které 
hrají herci, prožívají hudbu stejně intenziv-
ně a se stejnou hravostí, jako tomu bylo, 
když byli ještě dětmi. Jediný, kdo nakonec 
prožívá dospělost jako všední nudu, je ten, 
kdo zůstal i v dospělosti maňáskem.

Inscenátorům se podle mne podařilo 
vytvořit nejen inscenaci, v níž ze sebe ob-
sah a forma vyplývají, ale která 
díky své vynalézavosti a citu 
pro rytmus dokáže také skvěle 
pobavit diváky.

Barbora Etlíková

Sportovci: Back to Bullerbyn
So 21. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Back to Bullerbyn. Foto: Martin Turek

Mistrovská lekce 
Vojtěcha Varyše

Lekce čtvrtá: poezie života 
aneb divadlo

Kdyby tyto lekce psala kolegyně 
Iva Mikulová, jejíž jméno je – jak 
vědí po loňském plzeňském 
festivalu náruživí čtenáři webu 
Divadelek – atraktivnější než třeba 
jméno Karla Steigerwalda (a kterou 
v Olomouci platonicky miluje větší, 
blíže neurčený, počet zádumčivých 
intelektuálů, ale to sem nepatří) 
dokázala by je jistě naplnit subtilně 
básnivými obrazy, v nichž i drby, které 
příkladně já popisuji obhrouble, vyznívají 
jako laskavé perličky na výstřihu žití. Mnozí 
již tuší, že divadlo se hraje, aby napadlo/
napodobilo/nahradilo to nesnesitelné diva-
dlo mimo jeviště, tedy to, co sice nehraje-
me všichni, protože opravdových hráčů je 
málo, ale někteří přeci jen; potíž nastává, 
když je i to jevištní divadlo nesnesitelné. 
Kam se pak uchýlit? Právě do představ, fan-
tazii abám, mocněných ražbou okrasných 
slov a volných asociací. Taková metoda 
nás pak může dovést nejen do krajin, 
kde se dobře dlí, ale třeba i k inspira-
tivním interpretacím viděného. Není 
nic nudnějšího, než číst racionální 
popis a rozumový výklad divadelní 
inscenace nebo koneckonců života 
jako takového; je to senzace, je 
to nadsázka, je to obrazivost, co 
dodává psaní a následnému čtení 
smysl a také způsobuje potěchu. 
Jak pravíval na nedaleké fi lozofi c-
kého fakultě profesor Josef Vojvodík 
i v dobách, kdy ještě býval docentem: 
„jestli milujete – nebo máte rádi - výstřední 
asociativní spekulace, tak-“ a zbytek věty 
nechť zůstane při troše invence rozlušti-
telnou tajenkou. Podstatné je, že právě 
ony „výstřední asociativní spekulace“ jsou 
tím, co by v každé rozumové operaci – ať 
jí je psaní recenzí, studií nebo seminárních 
prací, o dramaturgické koncepci například 
festivalu nemluvě – mělo být na prvním 
místě. Nebo na druhém, po pornografi i. Ale 
to je snad pochopitelné. Důstojně, poetic-
ky, ale s jistou nezbytnou lascivitou. Vždyť 
co jest divadlo? Zlacené střevíčky a útlé 
kotníky nadšených divaček, říkává klasik.
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Příliš mnoho květin

Genetovo konverzační drama 
nabízí prostor pro rozehrání 

pocitu bezvýchodnosti z nesnesi-
telné situace.

Dvě sestry sloužící vysoce postavené paní 
se pokoušejí vysvobodit z jejího stínu. Vyu-
žívají nepřítomnosti Madam a v její ložnici, 
přeplněné věcmi, které služkám nepatří 
a nikdy nebudou, rozehrávají hru se skuteč-
ností. Pavla před zrcadlem předstírá, že je 
Madam, a společně s Ninou v roli služebné 
si přehrávají scénky svého každodenního 
života. 

Že se jedná o pouhou hru, si divák začíná 
uvědomovat až postupem času. Záměna 
reality za iluzi a naopak nás provází celou 
inscenací a divák si tak nikdy nemůže být 
zcela jist, co přesně se před ním odehrává.

Nina s Pavlou od začátku sbírají síly 
k vraždě své paní. Překážkou se stává ztráta 
jistoty a důvěry k sobě navzájem a strach 
z návratu Madam. 

Zajímavé je využití motivu zrcadla, kde 
se pracuje s principem odrazu, rozvíjeném 
v celé inscenaci. Služky se stávají svou paní, 
ale zároveň se zrcadlí i v sobě navzájem. 
Nina s Pavlínou komunikují skrze společná 
gesta, se kterými pracují s velkou suve-
renitou. S podobnou jistotou přesvědčují 
i v hlasovém projevu, který zaujme precizní 
výslovností, až na několik málo scén, kde 
přechází do ne zcela srozumitelného šepotu.

Přelom nastává po příchodu Madam, kdy 
se Nina skutečně dostává zpět do své ser-
vilní role, zatímco Pavla v pozadí přisypává 
paní rohypnol do čaje. Dramatičnost je pod-
tržena scénografi ckým využitím kontrastní 
červené, bílé a černé.

Inscenace má od začátku velké napětí, 
které nepolevuje po celou dobu a vzhle-
dem k tomu, že se už nemůže dále vyvíjet, 
přestává na diváka částečně působit. Přesto 
inscenace zajímavě pracuje s otázkou, jak 
tenká je hranice mezi hrou a skutečností 
a kdo jsem já a kdo je ten druhý. To je nejvíc 
patrné v závěru hry, kdy Nina zabíjí Pavlu 
hrající Madam a je na divákovi, kdo se vlast-
ně osvobodí a kdo zemře.

Tereza Joslová, Kateřina Součková

Jean Genet: Služky
So 21.5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.  

Zastaví, či nezastaví? 

Václav Havel napsal svou ak-
tovku Ela, Hela a stop jako 

samostatný výstup pro hru Ivana 
Vyskočila Autostop. 

To je také zdánlivě hlavním tématem 
inscenace, se kterou se pod pedagogickým 
vedením Jaroslavy Pokorné představily po-
sluchačky katedry autorské tvorby a peda-
gogiky M. Jirková (Hela) a B. Šimková (Ela). 
Ty se v rolích postarších dam rozhodnou 
odhalit, co obnáší stopování aut a jací to 
lidé bez slušného vychování a morálních 
zásad vůbec stopujícím staví.  Záhy si 
však uvědomí, že projíždějící auta jsou 
jako všechny šance, lásky a sny, které jim 
životem také projely bez zastavení. O to 
trpčí je poznání, že by k zastavení stačil tak 
jednouchý fígl – mávnout. To je však pro 
dámy s tak pevnými morálními zásadami 
tabu, a tak zjišťují, že jim v životě víc než 
morálka a vychování nezbývá.

Ela a Hela jsou oblečené v šatech upja-
tých a nepříliš moderních, napovídajících, 
že jde o dámy vyššího věku. Své dobrodruž-
ství prožívají v prázdné místnosti, a tak 
v tomto případě postrádá smysl hovořit 
o výpravě. Vzhledem k tomu, že herečky 
nejsou schopné svým jednáním prázdný 
prostor obsáhnout, je pro mě tento režijní 
záměr nepochopitelný. Herecké výkony 
se nemohou opřít ani o práci se světlem 
nebo o zvukový doprovod. Nic takového to-
tiž v inscenaci nefi guruje, a herečky se tak 
v prázdné učebně ztratily.  Nutno však 
dodat, že naprostá většina diváků se bavi-
la. Těžko říct, zda jejich smích vyvolaly ony 
nebo můj tolik oblíbený Havlův text. I ten 
však pro mě v této inscenaci 
ztrácel na vtipu a kouzlu. Kdy-
bych byla řidičkou, Ele a Hele 
bych nejspíš nezastavila.

Petra Lásková

Václav Havel, Ivan Vyskočil: Ela, Hela a stop
Pá, 20.5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Ach Casanovo, proč 
jen jsi ze Slovenska? 

Každý muž mu závidí, možná 
ho obdivuje, a každá žena by 

ho chtěla alespoň jednou v životě 
potkat. Jmenuje se Casanova. Není 
to partner na celý život, každá to ví, 
ale přesto mu podlehne. To si zřejmě 
uvědomili i režisér Š. Spišák a drama-
turg M. Hába. Využili tak festivalové 
atmosféry, která krátkým románkům 
tolik přeje, a na Zlomvaz přivezli bra-
tislavského Casanovu. Ačkoliv jsem 
s ním strávila jen hodinu, v mém 
srdci zůstane mnohem déle!

Inscenátoři se zřejmě nechali inspirovat 
(na to je bulletin i Google krátký) dílem 
samotného Casanovy – Dějiny mého živo-

ta. Seznamujeme se tak s životem svůdce 
od narození, přes studium teologie a práv, 
až po jeho smrt. To jsou sice důležité oka-
mžiky v životě každého člověka, ale co platí 
pro většinu, neplatí pro Casanovu. A tak 
se logicky stává jedním z hlavních témat 
inscenace svádění žen a následná péče, 
kterou každé věnoval. 

Herci měli kostýmy s krajkovými detaily, 
které navozují atmosféru Itálie 18. stol. Tu 
umocňuje i živý hudební doprovod. Scéna 
tvořena – pro Casanovu tolik typickými – 
pojízdnými postelemi umožňovala nápadi-
tou práci s prostorem a rychlé přestavby.

Inscenace je přímo nabitá originálními 
režijními nápady, které pobaví i překvapí, 
např. rozdělení herečky „vejpůl“ na samém 
začátku. Vtip neschází ani práci s marione-
tami a animaci nejrůznějších předmětů, ať 
už je řeč o pokrývkách, na kterých Casanova 
cvičí svou techniku, nebo o plyšovém penisu. 

V inscenaci se představí šest krásných 
a skvělých hereček. Nade všemi však 
čněl jen jeden. Mám na mysli toho s tím 
velkým… charismatem. Ačkoliv představitel 
Casanovy, M. Weis, není typickým krasav-
cem, dnes si získal srdce všech. 
A mně zbývá si jen postesknout: 
ach Casanovo, proč jsi jen 
ze Slovenska, zřekni se VŠMU 
a zůstaň tu! 

Petra Lásková

Casanova
So, 21. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu
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Sobota 21. května. Den čtvrtý. 
Den poslední. Naše téměř roční 

práce je zdárně u konce, čtyřdenní 
festival Zlomvaz skončil. Právě 
proběhlo slavnostní zakončení fes-
tivalu a náš produkční tým si může 
vydechnout. Uf.

Celý den jsme čekali, že se stane nějaký 
průser, protože se žádný nestal za celou 
dobu festivalu. Je jedenáct večer a nic 
se nestalo. Leda tak zázrak, ovšem uvidíme, 
co se ukáže v poslední hodině posledního 
dne Zlomvazu.

Sobota probíhala úspěšně, Eva začala 
mluvit, na DISK_USE bylo o dost víc účas-
tíků a v sálech hodně diváků, a to i přes 
pěkné počasí i Zombie walk, průvod, který 
procházel Prahou. Na konci slavnostního 
zakončení jsme si i my užili na jevišti svých 
pět minut slávy. 

 Ale hlavně, že končíme. Teď nám zbývá 
už jen zhodnocení celého festivalu, předání 
zkušeností budoucím druhákům, kterým 
tenhle náročný maraton ťuká na dveře, 
a hlavně vyúčtování. Toho se bojíme 
nejvíce. 

Dnešní noc si už ovšem jenom otevřeme 
bublinky, připijeme nějakým tím panákem 
a poplácáme se po ramenech – všech nás 
deset svou práci zvládlo, jak nejlépe mohlo 
a v rámci možností navíc ve zdraví. My 
se můžeme těšit na další ročník festivalu, 
který si budeme moct konečně užít jen 
jako diváci.

 Je to tak, Zlomvaz je za námi a navíc 
úspěšně dosáhl své plnoletosti! Děkujeme, 
že jste přijeli a přišli, bez vás by nebyl 
festivalem. 

PS: Jelikož se každý rok zapomíná na Ob-
ratel, chtěla bych jménem celého organi-
začního týmu poděkovat mé 
drahé redakci za jejich články, 
trpělivost a nadšení, které všich-
ni věnovali tomuto plátku. Díky!

Anna Sedlická

Klíčovou dírkou
...okno do produkce

Karol radí

Miláčikovia a vy ostatní,

Zlomvaz sa už chýli ku koncu a zároveň vo svojich rukách držíte, či 
na internete čítate, posledné číslo Obratlu a s ním spojenú aj rub-

riku „Karol radí“. Hádam som vám aspoň v niečom poradil a keď nie, 
tak priestor mne pridelený berte ako absolútnu recesiu. Veď o nič iné 
v podstate ani nešlo. Ak nejde o život, tak ide o h...o, ako povedal je-
den významný český herec. Takže vám chcem poďakovať za trpezlivosť, 
čas, ktorý ste pri čítaní môjho stĺpčeka strávili a lúčim sa s vami dvoma 
radami. Prvá je môjho autorstva, ale námet na druhú som dostal od jed-
nej z členiek našej, priznajme si, takmer komplet ženskej redakcie. A čo 
povedať na úplný záver? Milujte sa, ale nezlomte si väzy !!!

Nie ja som ten blbec !!!
Už sa Vám určite stalo, že ste sedeli 

na predstavení a niečo sa vám nezdalo. 
Či to bol kostým, réžia, herecký výkon či 
celková myšlienka, ktorú chceli inscenátori 
tlmočiť. Vtedy u mnohých z nás nastáva 
sebaspytovacia otázka: Prečo? Ja som tým 
nechápavým blbcom, alebo to je naozaj 
také ... „iné“? Po skončení predstavenia, 
ak pravdaže demonštratívne neodídete cez 
prestávku či ešte počas javiskového diania, 
vás zachvacujú pocity zmätenosti a dezo-
rientovanosti. Nemôžete to ani pochváliť, 
ani zhanobiť, lebo nedokážete prísť na to, 
že „prečo?“. Práve festivaly sú pre takéto 
otázky najúrodnejšou pôdou, keďže školy 
väčšinou posielajú najreprezentatívnejšie 
a mnohokrát zároveň „najmodernejšie“ 
či „najdivnejšie“ inscenácie, ktoré svet 
ešte nevidel. Preto moja rada znie: ak 
ste zmätení a neviete, čo na inscenáciu 
povedať, vyhľadajte „vinníkov“! Festivaly sú 
priam na to ako stvorené, lebo ich môžete 
jednoduchšie odchytiť a určite sa neura-
zia, keď sa ich slušne, ale s podtextom 
„Preboha prečo a ako?“ opýtate na zmysel, 
logiku či podstatu jednotlivej zložky či celej 
inscenácie. A možno prídete na to, že práve 
vy nie ste tým blbcom. Len vám nestačila 
mozgová kapacita na pochopenie iného 
génia ! 

Ako zbaliť kritika?
Kritika sa dá zbaliť ľahko! Preložíte 

na polovicu a vložíte do akéhokoľvek sáčku. 
Pravdaže „jokujem“ :-). Láska je seriózna 
vec, tak ju aj tak musíme brať. Kritičke, či 
inej ne/divadelnej dive by som radil daného 
kritika čo najvýraznejšie zaujať. Nenechá-
vajte všetko na ňom! Zaujať môžete či už 
výstrihom alebo najlepšie spoločnou tému 
(veď nezabúdajte, že obaja ste intelektuáli). 
Ale asi bude najlepšie spojiť oboje. Pravda-
že si treba dopredu zistiť všetky informácie. 
Či má rád veľké výstrihy a aká je tá jeho 
téma. Lebo ak daný kritik obľubuje Gol-
doniho a obraňuje jeho reformu komédie 
dell´arte a určite ho neobviňuje zo smrti 
tejto divadelnej formy, tak iste nezačínajte 
tému o Gozzim. A pravdaže ak má rád 
surrealizmus, tak výber (napríklad) Sofokla 
tiež neodporúčam. Veď sa máte zozná-
miť a pomaly na seba namotať, nie hneď 
pohádať. Ale ak myslíte, že práve konfl ikt 
pomôže vášmu vzťahu, robte, ako myslíte. 
No len nezabudnite, že aj mladý nádejný 
kritik je ješitný a určite nebude rád, keď 
budete stále nadávať na jeho surrealizmus 
a obraňovať Gozziho tradicionalizmus. Ale 
ak zapojíte k tomu spomínaný výstrih či 
minisukňu, tak sa nad vami možno zľutuje. 
Ale možno ani nie. 

Karol „Kajo“ Mišovic
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potřeba občas nechat ladem. A tak neváhá 
obdělávat víc než jednu ženu. Pro Mladou 
ženu je zásadní setkání s mlynářem. Nejde 
o románek, ale o změnu životního postoje. 
Mlynář je čaroděj, ale nejsou to kouzla nad-
přirozená, jak si myslí obyvatelé vesnice. 
Jsou to knihy, papír a pero, rozum jiný než 
selský, který je pro vesničany nepochopi-
telný a děsí je. Když se s ním Mladá žena 
setká, balancuje mezi světy obou mužů, 
aby si nakonec stvořila svůj vlastní. Z té, 
co nesmí do stájí, se stává ta, co pomáhá 

kobylám rodit hříbata. Z té, co následuje, 
se stává ta, která udává krok. Pracuje 
na poli, ale přitom fi losofuje o koloběhu 
věcí.

Mladá žena K. Šmejkalové v první řadě 
je. Je na jevišti po celou dobu a po celou 
dobu ho ovládá. Její fyzická přítomnost je 
nepřehlédnutelná, i když jen spí. Podává 
strhující výkon. Protože je ale její herectví 

přeexponované a po celou dobu nepřináší 
jinou polohu než tu děsivě živočišnou, 
divák se může ztratit. Její postava prochází 
vývojem, nemění se ale intenzita hereckého 
projevu, temporytmus. Pokud ona nezvolní 
a nezdůrazní přechody mezi dramatickými 
situacemi, představení bude nadále splývat 
v jeden celek. Tohle je především vina dra-
maturgie A. Špíglové. Ta měla uhlídat, aby 
se motivace postav v inscenaci neztratily, 
aby Mladá žena nepůsobila jako šílená, 
jako retardované děcko. Zvláště pak, když 
deklamuje lyrické pasáže, jež mají vyjádřit 
její přemýšlivost. Změny osvícení se potom 
stávají pouhou ilustrací změn prostředí.

 Zemitý M. Švarc jako William oráč je 
silný a pudový, s úžasnou souhrou mluve-
ného projevu a jednání. Nebýt ženského 
smíchu, který se ozve ze stájí, bylo by těžké 

poznat, zda šuká ženské nebo koně. Tak 
hrubý je jeho sedlák. A přesto mění polohy, 
když jedná se svou ženou. Jedná s ní jako 
s polem, stejně hrubě a láskyplně záro-
veň. Není to hlupák ani buran a my víme, 
že i jeho svět má svou logiku. V. Čelebič 
za Švarcem trochu zaostává, přesto není 
jeho mlynář černobílý, i na něm a jeho svě-
tě je cosi dráždivého, cosi dobrého i zlého. 
Všem hercům je navíc ke cti, že se na své 
role dokázali soustředit i přesto, že prak-
ticky celé představení rušily souběžně 
probíhající hudební produkce z tanečního 
představení Voyeur! 

Inscenace mimo silné herecké výkony 
přinesla ještě několik vizuálně velmi zajíma-
vých obrazů, vyplývajících z precizní režijní 
práce s hlavními rekvizitami – moukou, slá-
mou, hlínou a obilnými zrny. Obrazy, které 
navíc nebyly samoúčelné, ale zvýrazňovaly 
repliky herců a lyričnost textu. 

 Kdo Nože ve slepicích nezná, zřejmě 
se v inscenaci ztratil. Nemohl pochopit, 
proč musel William zemřít, nebo mohl dojít 
zkreslujícího (a text dosti zplošťujícího) 
výkladu, že šlo jen o chtíč, že žena vybírala 
mezi dvěma muži. Inscenace E. Zembok 
ilustruje, jak důležitá je úloha dramaturgie 
a jak můžou skvělé herecké výkony vyjít 
při její absenci naprázdno. Tohle konkrétní 
představení je pak zase důkazem toho, jak 
je důležitá dramaturgie festivalu 
a jak mohou jeho produkční 
opravdu hrubě poškodit insce-
nátory.

Pavlína Pacáková

David Harrower: Nože ve slepicích
So 21. 5.
Informace o inscenačním týmu najdete 
v bulletinu festivalu.

Z té, co nesmí 
do stájí, se stá-
vá ta, co po-
máhá kobylám 
rodit hříbata.

 pokračování ze strany 1

Nože ve slepicích. Foto: Dalia Peterová

Mezi řádky
...okno do redakce

Hlavním úspěchem byla asi spolupráce 
s produkcí. Nejspíš je to tím, že Anička 
Sedlická se mezi nás asimilovala a hlavní 
prostředník tak kopal zodpovědně za oba 
týmy. A za to jí patří velký dík. 

Hlavním cílem tohoto Obratle bylo 
vyhovět produkčním požadavkům, aniž by 
utrpěla naše srdce pohrdající bulvárem. 

Pravdou je, že jsem několikrát zapochy-
bovala, zda nemělo být místa pro recenze 
více, zda jsme to s tou kvaziinteligentní 

zábavou nepřehnali. A na to bude nejlepší 
zeptat se Vás, našich čtenářů: Mělo by 
podle Vás být v Obratli více kritických 
textů? Jaké rubriky Vás nejvíce zajímaly? 
Co by redakce za rok neměla opomenout? 
Budeme rádi, když se nám ozvete na mail 
obratel2011@gmail.com, a my budeme 
za rok zase o něco chytřejší.

Především bych ale ráda poděkovala 
všem redaktorům, zvláště těm, co za Obrat-
lem vážili stovky kilometrů, fo-
tografům a svým dvěma pravým 
rukám, Táně a Evě. Díky! Díky 
díky díky moc!

Pavlína Pacáková

Dnes, v neděli 22. května ve 3:39 
ráno, už je jasné, co bylo 

hlavním úskalím Obratle 2011. 
Vypořádat se s rozsahem takzva-
ných vedlejších a malých recenzí, 
tedy těch, které mají dvě či jednu 
normostranu. Je snadné zadat 
redaktorům: Krátce a trefně. Ale 
krátce a trefně během dvou hodin 
už je těžší… Na druhou stranu to 
je asi zkušenost, za kterou může-
me být letošnímu Obratli vskutku 
vděční. Kulturní rubriky se z novin 
vytrácejí – z obav, že nenajdou své 
čtenáře. Přitom (jak správně podo-
tkl prof. Janoušek) je opomíjeno, 
že čtenáři se tak tyto rubriky číst 
odnaučují a není tak cesty zpět…
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Křížovka
a soutěž

Ivana, herečka
Pozoruji, protože tak mám co odpozoro-

vat, abych mohla být pozorována.
Ondra, dramaturg

Jsem pozorován, ale aby mě to ukájelo, 
musím mít možnost předstírat, že o tom 
nevím.
Zuzka, kritička

Pozoruji, protože mě baví sledovat, jak 
má každý jiné pohyby a gesta.
Petr, produkční

Jsem pozorován, protože mám fakt 
dobrý nohy.

Kateřina Součková, Barbora Etlíková

re
kl

am
a

Soutěžní otázka:
Je Peer vlastní jméno, nebo příjmení?

Tajenku a odpovědi posílejte na obra-
tel2011@gmail.com. Za úspěšně vyřešenou 
křížovku dnes můžete vyhrát dvě vstupenky 
na představení do Činoherního klubu. Pokud 
správně odpovíte na soutěžní otázku, může-
te vyhrát balíček s tričkem, plackou Potrvá 
a dvěma vstupenkami do kavárny Potrvá 
na koncert Los quemados.

Na téma
 zrod

Anketa
Radši pozorujete nebo jste pozorováni?

1. Ve které inscenaci Ibsenovy hry 
uvedené v DISKu uvidíte mnoho mladých 
polonahých herců?

2. Goethův román v dopisech
3. Kdo sedí na Pražském hradě? (…aneb 

kníže Myškin)
4. Najdete ho na balkóně, pod postelí 

nebo ve skříni
5. Cukr, mléko, kostka nebo dvě?
6. Říká se, že jich měl tak tři tisíce…
7. Usnadní práci (nebo naopak?)
8. Když játra nejsou kamarád
9. Už už mohla být Hamletovou manželkou
10. Rytmicky usměrněný pohyb
11. Vzniká při dlouhodobém zanedbání 

úklidu

Barbara Herz je studentkou Ateli-
éru režie a dramaturgie Janáč-

kovy akademie múzických umění 
v Brně. Rozhovor vedly Barbora 
Etlíková a Kateřina Součková.

 

Je pro Tebe zrod inscenace kolektivní 

záležitostí?

Dříve jsem měla tendenci mít vymyš-
lené skoro všechno napřed a potom už 
o tom jenom diskutovat. Teď jsem narazila 
na dramaturga, se kterým jsem začala mít 
potřebu sdílet i ty věci, které ještě nejsou 
hotové. Jsem režisér, který má velmi jasno, 
a nikdy nezačínám hledat teprve na place. 
Samozřejmě se stává, že během zkoušek 
ze strany herců vznikne něco, co mě přimě-
je změnit plán. Je nádherné vědět, že tebe 
by něco nikdy nenapadlo a najednou to 
napadne je.

Jaký je podle Tebe rozdíl mezi autor-

skou tvorbou a interpretačním divadlem?

Když chci udělat něco, co je skuteč-
ně osobní, vstupuji autorsky, nejenom 
režijně. Příkladem takového divadla je pro 
mě Ofélie. Na JAMU jsme dostali zadání 
udělat monodrama. Když jsme s herečkou 
hledaly materiál, ona projevila naprostou 
otevřenost a napsala třístránkový elaborát, 
který se týkal témat, ke kterým má potřebu 
se nějakým způsobem vyjadřovat. Ofélie 
byla v tomto směru poměrně inspirující 
postavou. V mém scénáři nebyly žádné scé-
nické poznámky. Tvar inscenace se neustále 
proměňuje. Například v té Shakespearovské 
části nám Ofélie neustále stárne. To je pod-

le mne důsledek toho, že je to autorské. 
Pro nás není premiéra fi nálním stavem, ale 
tím prvotním.

Jak vznikala scénografi e?

Od začátku jsem věděla, že na scéně 
musí být přítomna voda. Scénografka 
přišla až poměrně pozdě a výborně pře-
vedla moje představy do fi nální podoby. 
Věděla jsem například, že tam bude led, ale 
že bude v mrazáku, mě nenapadlo. 

Přihlížely jste k tomu, že postava Ofélie 

vznikla pro úplně jiný typ herectví, pro 

mladého muže?

Já jsem neřešila Shakespearovu Ofélii. 
Pro mě je to archetyp ženské postavy. 
U Shakespeara je to skutečně nebohá oběť. 
Uvažuje se o tom, jestli se zbláznila nebo 
nezbláznila, jestli to byla sebevražda nebo 
nehoda. Ta Millerova je silná, nějakým 
způsobem se vyrovnává sama se sebou 
a s Hamletem.  Uvažovaly jsme, kdo ještě 
pro nás ještě může být Ofélií, čímž jsme 
se dostali k té Virginii Woolfové. Ta pro nás 
byla Ofélií živou. 

Komiks
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Hnev v Disku

10.30
Disk sa zobúdza zo včerajšej pokoncer-

tovej opice a až na dva a pol obsadeného 
stola zíva prázdnotou. Vysvetlenie je jed-
noduché, väčšina návštevníkov fajčí vonku, 
a ešte nie je natoľko neskoro, aby prestal 
platiť zákaz fajčenia. 

14.05
Slnko svieti a v kaviarni svietia veľké 

kadernícke sušičky vlasov obtiahnuté 
nevkusným komoušským krepákom so sta-
reckým čipkovaným lemom, brr! Tvárim sa 
nenápadne a snažím sa štylizovať do úlohy 
tzv. voyeurky. A lebo téma Zlomvazu a jeho 
motto majú od defi nície a pochopenia 
tohto termínu  poriadne ďaleko, spomínam 
si na jedinú pravú voyeurku - Eriku Kohut 
z Jelinekovej románu Pianistka. Asi ho od-
poručím aj organizátorom. Vedľa pri stole 
sedia nejaké brňandy, vyzerajú celkom 
nenápadne, ale to sa časom zmení, festival 
totiž aj z Brna robí Prahu! Aj keď k prie-
nikom nedochádza, stále totiž sedí Brno, 
Praha, Bratislava a Banská Bystrica separé 
(čo je pri dvojici P-B a B-BB pochopiteľné)

14.45
Atmosféra festivalu ničí morálku a zdravý 

úsudok jednotlivca. Môžeme sa síce 
tváriť, že je to tu „prostě supř“ ale som sa 
rozhodla, že poukážem na to, „jak to teda 
úplně fajnový teda není!“. Nezabúdajme 
na podstatu tohto podujatia, a tou je 
predsa konfrontácia úrovne študentskej 
divadelnej tvorby na umeleckých školách. 
A k tej nejako nedochádza. (Práve prišli 
nejakí turisti, celkom sympošskí, tak sem 
tam sa zadarí a zastavia sa tu pohľadní 
mladí ľudia.) Ale späť k téme. Podľa zásad 
kritického optimizmu by som mala situáciu 
zhodnotiť nasledovne: na programe nie 
je veľa najkvalitnejšieho, ale furt lepšie sa 
dívať na nedokonalú prácu študentov ako 

na skvele zvládnutú réžiu profesionálov. 
V zásade mi nevadí, ak sa tu prezentujú 
inscenácie profesionálnych režisérov mimo 
súťažnej sekcie. V opačnom prípade stráca 
zmysel akákoľvek porota a hodnotenie. 
Samozrejme, že Krobotov Idiot je skvele 
režijne odvedená robota a Prevratanec je 
totálny, ale totálny omyl. Ale načo mastiť 
ego niekomu, kto to nepotrebuje? Prečo 
radšej poriadne nenaložiť niekomu, koho to 
môže posunúť a pomôcť v rozvoji umelec-
kej snahy? Lebo je to stále len o hercoch? 
Hmmm, herci! A herečky k tomu!! (aj tu 
sedia nejakí a nejaké, tvária sa dôležito jak 
päť korún, na diskusiách nič nepovedia, 
až sa mi rozum zastaví, že tak kto teda 
za nich na predstaveniach hrá?)

15.07
Práve začala diskusia k Peerovi Gyntovi 

a nahráva mi k ďalšej poznámke. Organizá-
cia festivalu sa snažila ponúknuť priestor 
pre diskusiu s tvorcami. Problém však 
nastal, nastáva a nastane vždy. Ignorácia, 
nezáujem, strach z konfrontácie kritiky 
a publika kazí každú snahu o dialóg. To 
samozrejme neguje princíp umeleckej tvor-
by a tou je dialóg. Možno by bolo lepšie 

tvorcom rovno povedať, že sú skvelí, úžasní 
a nemusia so sebou ďalej nič robiť. Veď 
načo, že áno... Možno sa tento nedospelý 
a alibistický prístup dá pochopiť u študen-
tov (vlastne nedá) ale fakt, že diskusie sa 
nezúčastnili niektorí profesionáli, hmmmm.

22.00
Ceny sú rozdané a já zas nič! 

Zostáva len dať si pivo a dúfať, 
že sa to zlepší.

Eva Kyselová

Zátiší

Zezadu
...okno do zákulisí

Pro dnešek tu máme rozpor týkající 
se rozměrů. Bratislavský Casanova Martin 
Weis dokázal v průběhu staletí rozpálit 
mnoho žen. Největší zážitek si však z dneš-
ního představení odnáší naše redaktorka 
Péťa – obří (a neptejte se, jak moc obří!) 
látkový penis se dotkl jejího stehna a ona 
si zřejmě nějaký ten den/týden/měsíc nevy-
pere dotyčné kalhoty… Casanova má jediné 
štěstí, že představení recenzuje právě ona 
– tento prožitek jí pravděpodobně nedo-
volí být k tvůrcům jakkoli přísná. Ostatně, 
posuďte sami otočením o několik stránek 
zpátky. Byl jsem u toho. A i když jsem pou-
ze nezúčastněný voyeur, ani mě nenechal 
tento pohled zcela v klidu. Ach!

 Vzduchem se šíří únava, a nejspíš padá 
na všechny. Pospávající herci na stolech 
v DISKu jsou toho živým (?) důkazem. 
I na mě padá, ale mé voyeurské oči 
se nezavřou, dokud tento festival neskončí. 
Takže tady je poslední informace z mé 
závěrečné voyeurské mise. 

Filip Šebšajevič z 2. ročníku herectví 
KALD na sebe v inscenaci Nesladim mnohé 
prozrazuje – na rozdíl od Casanovy má po-
stava, kterou hraje, doživotní trauma z ve-
likosti svého penisu, kvůli kterému se mu 
posmívali již v dětství. Ztotožňuje se snad 
představitel se svou postavou?! Můžeme 
jen spekulovat, anebo si nechat pomoci 
interní informací od vás. Takže slečny, po-
kud víte námět na první Zezadu k dalšímu 
Zlomvazu, už se těším! A nezapomeňte, 
sleduji vás i teď! Buďte ostražití!

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.

Zakončení - produkční tým. Foto: Michaela Ečerová
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Dramatická jednohubka

Zoufalé 
hospodyňky

…aneb jak se nedaří teorie v praxi

Kavárna, dvě kamarádky oblečené jako 

z předposledního čísla francouzského 

Vogue sedí u vína a povídají si.

J: No a z Thajska jsme se vrátili 
v pátek. Měl to být teda jako valentýnskej 
dárek, ale Libča měl v únoru moc práce, 
tak jsme letěli až teď. No musel mi to 
samozřejmě vynahradit, že jo.

M: O Valentýnu mi ani nemluv, 
čekala jsem, že mě vezme někam na večeři, 
nebo na koncert a on mi říká dva dny před 
– Marie, co kdybychom zůstali doma a tys 
mi uvařila guláš? No řeknu ti, já zůstala 
jako opařená.

J: Od toho má snad vlastní matku, 
ne?

M: No přesně, to jsem si myslela 
taky, ale zas jsem si říkala, že když to zvlád-
ne tchýně, tak já bez problémů taky.

J: To je fakt.
M: No a tak jsem si to našla na in-

ternetu, jak to dělá ten Pohlreich, abych to 
měla jako dobrý, víš. Tak von tam, představ 
si, píše, že jako pravej českej guláš se dělá 
z hovězí kližky. To jsem teda vůbec nevě-
děla co je, ale hovězí je podle mě dobrý 
jenom na steak a taky Milan musí jíst diet-
ně, protože se mu zvýšilo BMI a za chvíli by 
přes pupek ani neodpálil.

J: Já nejím červený maso vůbec. Ne-
dokážu jíst něco s vědomím, že ty zvířata 
trpěly na jatkách. Teda steak si taky dám, 
ale jinak vůbec!

M: No, přesně. Tak jsem se rozhodla, 
že mu ten guláš udělám z kuřecího, že to 
musí být taky dobrý. No pak tam psal, 
že se to má dusit asi dvě hodiny, až je 
maso měkký. Nechala jsem to na sporáku 

pro jistotu tři, ale nějak se tam neudělala 
žádná ta jako omáčka, ale tak jako něco 
jako guláš to byl. Vlastně jsem to dělala 
přesně podle toho receptu, žejo, takže 
teoreticky to muselo chutnat jako guláš.

J: A tos k tomu dělala i domací 
knedlíky, jó?

M: Ses zbláznila? Udělala jsem nor-
málně kuskus, víš, jak jsou takový knedlíky 
kalorický. No a tak přišel domů, celej 
nadšenej, že jsem mu konečně uvařila, si 
k tomu sedl a po chvíli naznal, že se to 
nedá jíst a stejně jsme do tý restaurace 
šli. Konečně ale má, co chtěl, žejo, protože 
prakticky si nás stejně nevzali proto, abys-
me jim vařily.

J. přikývne a zasní se. Přemýšlí nad tím, 

že ona nemusí vařit guláš ani teoreticky 

ani prakticky, protože její Libča díkybohu 

chodí na guláš do hospody. Tak!

Brigita Zemen

Záverom
Príjemná festivalová atmosféra za bohu-

žiaľ ukončila poriadne skazenou čerešnič-
kou na torte. Udeľovanie cien sa nieslo 
v duchu neprofesionality zo strany poroty 
a neférovosti. Tristný je samotný fakt, že sa 
porota v plnom počte neúčastnila všet-
kých súťažných predstavení. Jaro Slávik 
tento trapas zavŕšil svojím neuveriteľným 
komentárom pri udeľovaní cien. Len ťažko 
uveriť, že sa slovenský producent a porotca 
pochybnej televíznej súťaže Českosloven-
sko má talent vôbec do poroty Zlomvazu 
dostal. Navyše sa veľmi sebavedomo ujal 
slova, hoci sa z jeho slov len ťažko dala 
vytušiť zmysluplná pointa. Vraj sú sloven-
ské divadlá prázdne (hoci si toho nikto 
nie je vedomý) a z nemenovanej súťažnej 
inscenácie v polovici odišiel, pretože sa 
na ňu nedalo pozerať. V žiadnom prípade 
nie je právom porotcu z predstavenia odísť 
a už vôbec nie verejne o nej niečo podobné 
prehlásiť.

Takmer všetky ocenenia získala inscená-
cia Idiot profesionálneho režiséra Miroslava 
Krobota. Len málokto asi čakal, že študenti 
réžie zo všetkých českých a slovenských 
škôl odídu z Prahy s prázdnou, lebo ich 
konkurenciou bude Krobot. Krobot, oce-
nený za najlepšiu študentskú inscenáciu 
na Zlomvaze 2011. Väčšia dezilúzia pre 
študentov asi nemohla nastať. Dúfajme 
len, že budúci rok už nebude nominovaná 
inscenácia profesionálneho režiséra, pre-
tože potom sa milí kolegovia študenti ani 
neobťažujte chodiť. 
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Zakončení - porota. Foto: Michaela Ečerová

Zakončení - předání štafety. Foto: Michaela Ečerová


