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ÚVODEditorial

Zlomvaz se už pomalu chýlí ke konci a vy si 
můžete všimnout, jak se židlička na obalu 
našeho festivalového deníku pomalu řítí k 
zemi. Brzy už bude náš pomyslný oběšenec 
uškrcený. 

Počasí je vskutku nevyzpytatelné a Obratel 
je možné využít také jako vějíř v teplých 
dnech.  Snadné držení, praktická velikost 
a ohebnost zaručují optimální přísun 
vzduchu ke schlazení. Modrá barva působí 
uklidňujícím a osvěžujícím dojmem. 
Výtisk Obratle je také možné využít k 
sezení, ochraně před deštěm a dalšími 
nepříznivými vlivy. Pro lepší náladu 
můžete také tvořit – složte si z jednotlivých 
stránek origami nebo si černobílé fotogra-
fie vybarvěte! Fantazii se meze nekladou 
a my doufáme, že si poslední dny festivalu 
užijete. 

Dnešní výtisk, který dosáhl svého kulatého 
desátého čísla, je již tím předposledním. 
Tištěně ještě vyjde závěrečné jedenácté 
číslo a to dvanácté, které bude reflektovat  
poslední dvě představení, vyjde pouze 
elektronicky. 

Autor: Tereza Kosáková a
Petra Zachatá

Představení Glow Worm irské The 
National Academy of Dramatic Arts je 
zrušeno! 

Kvůli nepřízni počasí byl přesunut již 
tradiční Zlomvaz cup. Jednotlivé školy se 
mohou se svými týmy v počtu 4 + 1 zúčast-
nit fotbalového utkání na hřišti Masná. 
Sraz účastníků a diváků je dnes v 13:30 
před budovou DAMU. Nenechte si ujít jedi-
nečnou ne-divadelní podívanou a podpořte 
své favority!

Hudba pro dnešní den: Norah Jones – 
Sunrise; S club 7 – Bring It All Back
Počasí: oblačno až zataženo, nejvyšší 
denní teploty 24°C

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
INCORPOREALITY
Jungmannovo náměstí

12:00
BOUŘE
Divadlo DISK

13:30
PLASTIC
Jungmannovo náměstí

15:00
SURROUNDED 2.0
Studio Řetízek

16:00
INCORPOREALITY
Jungmannovo náměstí

21:00
PURE DIGITAL BOY
SpaceLab OFF Scéna

22:00
ATTITUDES
SpaceLab OFF Scéna
 
0:00
SVĚTADÍL
SpaceLab OFF Scéna

01:30
SBSTRD
SpaceLab OFF Scéna

03:00
MAXXBAUER
SpaceLab OFF Scéna
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Smysl ztracený v záplavě 
šátků
Uprostřed Jungmannova náměstí se objeví 
velká igelitová taška napěchovaná divákovi 
prozatím neznámým obsahem. Vzápětí se 
odněkud nenápadně rozezvučí kabaret-
ní hudba. Pohledy přihlížejících přivábí 
drobná dívka, která se na vyvýšeném 
podstavci lampy pomalu převléká do 
svůdného černého kostýmu. Následně si 
zaváže oči vyzývavě rudou kravatou a pos-
lepu se snaží elegantně nasoukat do bot na 
nesmírně vysokém podpatku. Když se jí to 
konečně podaří, po způsobu provazocho-
dců obezřetně a pomalu přejde k sousední 
lampě, na které se svůdně zatočí. 
Tento drobný výstup odstartuje hlavní část 
performance. Další dvě civilně oblečené 
dívky nyní vytahují z tašky další a další 
šátky a rozmísťují je na různých místech 
náměstí. Věší je na sochy i na symbol 
Pražského Quadriennale, modrou židli. 
Tanečnice v černém tyto šátky zase sbírá 
a vrší je na sebe, jednou se stylizuje do 
stařeny se šátkem na hlavě, podruhé do 

muslimky v burce. Nakonec ji záplava 
šátků zahalí úplně celou a dívka se skryje 
do obří tašky. 
Poměrně zmateně působícímu počínání 
třech aktérek dodávají význam reproduko-
vané promluvy neznámých osob v něko-
lika jazycích včetně češtiny. Ženy i muži 
se vyjadřují k tématu oblečení. Většina 
hlasů považuje způsob, jak se oblékáme, 
za důležitou součást naší osobnosti. Podle 
nich naše šaty významně ovlivňují způsob, 
jak nás vnímají ostatní. Zazní však i prom-
luva muslimky, která hovoří o povinnosti 
nosit burku. 
Z představení bohužel není patrné určité 
stanovisko. Považují tvůrci současný kult 
oblékání za povrchní, nebo jej vnímají jako 
doklad svobody? Zdá se, že význam perfor-
mance se ztratil kdesi po vrstvou šátků.

Autor: Petra Zachatá

URBAN DRESS CODE

University of Vienna, Rakousko

Urban Dresscode / Foto: Anežka Hrušková
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Když technika převáží nade 
vším

Uprostřed jeviště visí několik bílých pol-
oprůsvitných šálů navázaných na stropě. 
Všude se rozléhá tlukot dešťových kapek a 
zvuky blížící se bouřky. Jeviště pomalu po-
temní. Na šály se začíná promítat reportáž 
patrně z australských zpráv, která se týká 
povodní. Poté následuje další pojednávající 
o ničivých požárech. Po reportáži se na 
šálech objeví záběry na plameny zachvacu-
jící krajinu. Tuto přírodní zkázu podkres-
luje temný, dramatický hudební motiv. Na 
scénu pomalu přicházejí muž se ženou. 
Cloní si rukou před očima 
a zděšeně pohlížejí na plameny. Snaží 
se jeden druhého před ohněm uchránit, 
ale nakonec se začnou svíjet v jakýchsi 
křečích a požáru podléhají. Skrze videa 
a pohybové etudy performerů, k nimž 
se přidává ještě jedna performerka, jsou 
poté prezentovány další ničivé živly jako 
povodně, hurikán, či sucho, které sužu-
jí určitou oblast Austrálie. Konec celé 
performance ale působí dosti nepatřičně. 
Na šály je promítnut obraz moře a hotelů 
a performeři, nyní oblečeni do plavek, se 
na jevišti rozvalují jako na pláži. Tím se 
možná mělo docílit odlehčení pochmurné 
atmosféry, které ale vyznělo dosti násilně. 
Nejpoutavějším prvkem performance byla 
videoprojekce, která přitahovala pozor-
nost daleko více než pohyby samotných 
aktérů. Ty vycházely patrně ze scénického 
tance, ale často jim chyběla originalita. 
Ukázkou toho například bylo zmatené 
pobíhání mezi šálami během požáru, které 
odkazovalo ke snaze zachránit se. Ponurá 
hudba, světelné efekty a děsivé obrazy 
promítaných událostí tak zcela přebily 
akce performerů. 

Autor: Tereza Šafářová

PACMAN LIVE

Divadelní fakulta Akademie 
múzických umění, Česká republika

Southerly change (The weather in the 
Great Southern Land)

Austrálie | Charles Sturt University

Svěží pacmánci

Tři stateční pacmani, tři nezdolatelné 
překážky, jedna skákající hrozba v patách, 
jeden hráč.
Pouliční představení studentů herectví na 
pražské DAMU přesně sedlo do prostoru 
Jungmannova náměstí i do na něm na-
kresleného hracího pole. Půl hodiny hrálo 
s diváky lidskou obdobu legendární japon-
ské počítačové hry Pac-Man. Ovládat lidské 
pacmany mohl kdokoli z diváků pomocí 
určených tónů na klávesách. Poměrně 
jednoduchá forma, ale přitom ohromně 
nápaditá a stoprocentně funkční. Doslova 
„hravá“ a osvěžující uprostřed tak často se 
opakujících témat smrti, bolesti 
a globálního oteplování. 

Poměrně zajímavé je hledání souvislostí 
s tématem Hudba, počasí, politika. Hudba 
jako řídící prvek celé performance je 
jasná, počasí jako řídící okolnost v pod-
statě stejně tak (pacmani mohli zdolávat 
překážky ve sněhu, kdyby sněžilo, 
a všechno by bylo hned jinak). Téma 
politiky se zde ovšem také výrazně obje-
vuje. Představení totiž využívá příznačné 
situace: svoboda je vymezená prostorem, 
v němž pacmaního hrdinu neustále někdo 
pronásleduje, zatímco se on snaží prodrat 
přes překážky. Buďto se mu to podaří a 
dosáhne svého cíle, nebo ho pole pohltí 
(utopí/sežehne/zmrská/sežere). A za tím 
vším stojí Nepředvídatelnost. 
Jde o vskutku občerstvující počin, jehož 
nejpůsobivější ozdobou jsou tři pohybově 
nadaní pacmani, z nichž každý vyniká svou 
osobitou chůzí.

Autor: Eliška Raiterová
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Moře, hory, lidé ze zlata
Po osmi dnech festivalu Zlomvaz jsem se 
už vzdal naděje, že uvidím divadlo. Recen-
zi tedy píši s rozhodnutím opustit kritéria, 
podle kterých obvykle divadlo posuzuji. 
Vytvářím si tedy nový systém hodnot 
aplikovatelný na produkce tohoto výtvarně 
uměleckého „svátku“.
Aurum patří k těm inscenacím, které 
nejsou zařaditelné do kategorie „divadlo“. 
Výtvarná stránka performance je natolik 
dominantní, že marginalizuje příběhovou 
rovinu nebo dramatičnost. Díky tomu jsou 
ale některé výjevy natolik působivé, že je-
viště v příslušné okamžiky hučelo úžasem. 
Zlatá fólie, která pokrývala celou podlahu 
jeviště DISKu, je vskutku materie, která vy-
bízí k prozkoumání svých možností. Takže 
zatímco v jednu chvíli se před divákem 
zdvihala zlatavá pohoří, o chvíli pozdě-
ji se v prostoru rozkládal šumící zlatý 
oceán. Jedním z nejsilnějších momentů 
bylo, když se z této prahmoty přímo před 
zraky diváků zformovala ženská postava 
v rozložitých šatech. I samotné sklízení 
fólie poskytlo efektní podívanou. Napříč 
sálem se v tu chvíli zdvihla vlna zlata 
postupující k divákům. Po skončení per-
formance zůstala uprostřed zlatá hrouda 
jako připomínka všech významů, kterých 
během prezentace nabyla.
Dokážu se vžít do kůže performerů 
a představit si, s jakým gustem celou 
performanci prováděli. Nemohu si však 
odpustit výtku, že někdy se natolik pod-
dali svému nadšení, že neustálé neorga-
nizované opakování téhož rozptylovalo 
pozornost
a zabíjelo napětí. Jinak se jednalo o za-
jímavý výzkum práce s hmotou, ale nikoliv 
o divadlo.

Kumulování nejasného

Může malba mapy světa proměnit zdánlivě 
obyčejný prostor ve světové fórum týkající 
se globálního klimatu? Takovou otázku si 
položila čtveřice performerů z Londýnské 
Royal Central School of Speech and 
Drama. 

Skrze promyšlený systém natažených 
provazů a násady na koště vytvoří skupina 
na zemi Jungmannova náměstí zjed-
nodušený obrys kulaté planety a diváci 
jsou poté vyzváni, aby do mapy zakreslili 
svou domovskou zemi. Úplným středem 
je zvolena Praha a Česká republika. Na 
základě těchto piktogramů zemí, které 
pak publikum nakreslí bílou křídou, je 
představen známý efekt motýlího křídla. 
Pokud je na jedné straně světa například 
tornádo, může tento jev silně ovlivnit 
počasí na jiném kontinentě. Performeři 
po mapě rozprostřou ikony různých 
charakteristických počasí pro jednotlivé 
části světa a demonstrují jejich vzájemnou 
provázanost. 

Čtveřice aktérů v černém oblečení se pok-
oušela s publikem navázat užší kontakt, 
velká část přihlížejících však byla velmi 
stydlivá. Výjimkou byla skupinka bezdo-
movců, až přílišně se angažujících 
a narušujících průběh produkce. I posel-
ství, které se studenti snažili divákovi 
předat, se vytratilo mezi malováním na 
zem a krátkou čtenou přednáškou. Heslo 
„Politika = Počasí“ tak vyznělo do prázdna 
a ani nebylo vysvětleno. 

Autor: Tereza Kosáková

Aurum
National Academy of Arts, Norsko

Koncept, scénografie a kostýmní 
design: Kristine Gjems
Choreografie: Heidi Jessen
Tanečníci: Harald Behaire, Stian 
Bergdølmo a Cecilia Klingsell
Lektor: Christina Lindgren

CUMULUS
Royal Central School of Speech and 
Drama, Velká Británie
Performeři: Teirra Bonser, Ana Diaz, 
Sam Howard, Roxana Haines

Warning on the move / Foto: Amelie Wolfart
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Editorial

Zlomvaz is slowly coming to an end and 
you may notice that the chair on the cover 
of our festival magazine is slowly falling 
to the ground. Our imaginary hanged man 
shall soon be dead. 

The weather is truly unpredictable and 
the Obratel magazine may be used as a fan 
in the hot days as well. The practical size, 
comfortable grip and flexibility provide 
you with the optimal supply of air to chill 
yourselves. The blue colour is calming 
and refreshing. You can also sit on the 
magazine, use it as an umbrella or protect 
yourselves from any other unpleasant 
stuff. And to lighten up the mood you 
can also be creative - create an origami 
from the paper or colour the black and 
white photos! You’re free to follow your 
imagination anyhow you want to and we 
hope that you’ll enjoy the last days of the 
festival. 

There will be only one issue of the 
Obratel magazine after the today’s 10th 
issue. The 12th, reflecting the last two 
performances, is going to be published 
only electronically. 

Authors: Tereza Kosáková and Petra 
Zachatá

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
INCORPOREALITY
Jungmannovo náměstí

12:00
BOUŘE
Divadlo DISK

13:30
PLASTIC
Jungmannovo náměstí

15:00
SURROUNDED 2.0
Studio Řetízek

16:00
INCORPOREALITY
Jungmannovo náměstí

21:00
PURE DIGITAL BOY
SpaceLab OFF Scéna

22:00
ATTITUDES
SpaceLab OFF Scéna
 
0:00
SVĚTADÍL
SpaceLab OFF Scéna

01:30
SBSTRD
SpaceLab OFF Scéna

03:00
MAXXBAUER
SpaceLab OFF ScénaThe Glow Worm performance of The 

National Academy of Dramatic Arts of 
Ireland is cancelled! 

Due to the weather conditions we had 
to postpone the traditional Zlomvaz 
cup. The schools and its 4+1 teams may 
participate in the football match at the 
field Masná. Both the players and the 
spectators, gather at 1pm in front of the 
DAMU building. Don’t miss the unique 
not-theatrical experience and come to 
support your favourites!

Music for today: Norah Jones – Sunrise; S 
club 7 – Bring It All Back
Weather: cloudy, the highest temperature 
24°C
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When the technique 
overshadows everything else
In the middle of the stage hang several 
translucent scarves tied to the ceiling. 
The sounds of the raindrops and an 
approaching storm could be heard 
everywhere. The stage darkens gradually. 
Probably Australian news concerning the 
floods are projected on the scarves. And 
then some news concerning devastating 
wildfires. There are shots of flames 
destroying the scenery. The images of the 
natural disaster are completed with dark 
dramatic music. A man and a woman 
come to the scene. They shield their eyes 
with their hands and watch the flames, 
frightened. They try to protect each 
other from the heat, but in the end they 
both loose and start to writhe in cramp. 
Via the videos and moving etudes of the 
performers (eventually another one joins 
the two) the other devastating elements 
like floods, hurricanes or draughts, which 
torment a large part of Australia, are 
presented. The end of the performance 
seems a bit inappropriate. Now the images 
of the sea and the hotels are projected on 
the scarves and the performers pretend to 
lie on a beach. They probably wanted to 
lighten up the mood a bit, but it all seemed 
quite forcibly. 
The most engaging part of the 
performance are the video projections, 
which caught the attention of the viewers 
more than the actions of the actors. They 
probably originated from the scenic 
dance, yet they lacked any originality. 
The perfect example of this was the 
confused running around between the 
scarves during the fire, symbolizing the 
struggle to save oneself. The dreary music, 
lightning effects and terrifying images 
overshadowed the performers completely.

Author: Tereza Šafářová

PACMAN LIVE

Academy of Performing Arts in 
Prague, Czech Republic

Southerly change (The weather in the 
Great Southern Land)

Australia| Charles Sturt University

Entertaining little Pac-Men

Three brave Pac-Men, three unbeatable 
obstacles, one hoping menace behind the 
back, one player. 
The street performance of the Academy of 
Performing Arts in Prague fitted the space 
of the Jungmann Square and the playfield 
drawn on its ground perfectly. For 30 
minutes there was a live-action version 
of the legendary Japanese PC game Pac-
Man. Anyone of the viewers could have 
controlled the Pac-Men, using the tones on 
the keyboard. Quite simple form, yet very 
inventive and 100% functional. Playful and 
refreshing after all these serious topics like 
death, pain or global warming. 

Searching for the connection with the 
Music, Weather and Politics topics is quite 
interesting. The Music as the leading 
element of the whole performance is 
clear; the Weather less so, yet still kind 
of clear (the Pac-Men may have struggled 
with the obstacles of snow for example); 
the theme of Politics is prominent also. 
The performance uses the characteristic 
situation - the freedom is limited by the 
space, in which the Pac-Men are chased all 
the time. Either he manages to fill his goal 
or he gets eaten/drown/burned/whipped. 
The Unpredictability is behind all of this. 
It really is a refreshing piece of work. The 
three moving Pac-men with their unique 
walking styles are the most impressive 
decorations of it.

Author: Eliška Raiterová
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The meaning lost 
underneath too many 
scarves

In the middle of the Jungmann square 
there’s a huge bag filled with something yet 
to be revealed to the viewer. The cabaret 
music can suddenly be heard. A petite 
girl attracts the attention of the viewers, 
as she dresses herself into luscious black 
costume. She covers her eyes with a red 
tie and then, blinded, she tries to get 
herself in the boots with unbelievably 
high heels. When she finally manages to 
do so, she walks slowly and carefully like 
a ropewalker to the lamp and seductively 
spins around.
This small intro starts the main part of 
the performance. Another two normally 
dressed girls take another scarves out of 
a bag and place them around the all 
square. They hang them on the statues 
and also the symbol of the PQ, the blue 
chair. The dancer in the black is picking up 
these and piles them up on herself, once 

pretending to be an old lady with a scarf 
on her head and then a Muslim with the 
burqa. In the end she is all covered by the 
scarves and hidden in a large bag.
The confusing actions of the three 
actresses are completed with the 
discourses from the speakers in several 
languages inc. Czech. The women and 
men both alternatively express their 
feeling about clothes. They think that 
clothes significantly influence the 
impression the others get from us. 
However the Muslim says that she is 
obligated to wear the burqa.
What we miss about the performance 
is the lack of statement. Do the authors 
think that the present cult of dressing 
up is a proof of freedom or just being 
shallow? It seems that the message got lost 
underneath the big amount of scarves.

Author: Petra Zachatá

URBAN DRESS CODE

University of Vienna, Austria

Urban Dresscode / Photo: Anežka Hrušková
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Sea, mountains, people of 
gold
After eight days of the Zlomvaz festival 
I’ve already given up the hope that I’ll see 
a theatre really. Therefore I’m writing this 
review decided to leave my usual criteria 
to evaluate the performances. I’m creating 
a new system of values that will be more 
applicable to the productions of this 
“festival” of creative art.

Aurum is one of the productions that may 
belong to the category of “theatre plays.” 
The art side of the performance is so 
dominant that it marginalizes the story 
and drama. Due to this some of the scenes 
are so impressive that there could’ve 
been heard effusions of wonder from 
the audience. The golden foil covering 
the floor of the DISK theatre is indeed a 
material appealing to have its possibilities 
examined more. At one point there were 
golden mountains in front of the audience, 
then fizzing ocean of gold appeared. One 
of the strongest moments was the one 
when a woman in large dress formed in 
front of the viewers. Even cleaning up 
the foil was effective. A large wave of gold 
rolled over the auditorium towards them. 
After the end of the performance there 
was nothing but golden pile in the middle, 
reminding of all the forms it took in the 
process.
I can imagine the great time the authors 
had when they were preparing the 
performance, but I can’t help myself not to 
reproach the unorganized repeating of the 
same, distracting the attention and killing 
the tension, which came out of it. It was 
an interesting examination of the matter, 
but not a theatre. 

Author: Jakub Štrom

Cumulus of the unclear

Can the painting of the world map transfer 
an average space into a world forum 
concerning the global climate? That is the 
question the four performers of the Royal 
Central School of Speech and Drama from 
London ask. 

Using the well-thought system of ropes 
and broom handle the group creates the 
simplified outline of the planet and the 
viewers are asked to draw their country 
in it. Based on these pictograms drawn 
with the white chalk the well-known 
butterfly effect is demonstrated. If there’s 
a tornado of the one side of the Earth, it 
may significantly affect the weather on 
another continent. The performers place 
the icons of different weather conditions 
characteristic for different parts of the 
world on the map and demonstrate their 
interconnection of these. 

The four actors in black clothes tried to 
connect with the viewers a bit more, but 
unfortunately they were too shy probably 
- with the exception of the few homeless 
people, who tried to much and by doing so 
disturbed the process of the performance. 
Even the message the students were 
trying to pass to the viewers disappeared 
between the ground drawing and the 
short read lecture. The motto “Politics = 
Weather” fizzled out and wasn’t explained 
properly. 
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