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ÚVODEditorial

Tiskařská čerň posledního Obratle
pomalu usychá
a členové redakce padají 
i s modrými židlemi k zemi.
Quadriennale končí.
Kdo všechno si asi zlomil vaz?
Z nebe prší červené
i modré visačky.
Halucinace?
Nebo performance?
Ještě že máme
celé léto
na rekonvalescenci. 
Za čtyři roky
se opět setkáme
pod nohama oběšence.

Chtěli bychom se omluvit Kačce Kykalové 
za to, že se pod její článek záhadně vloud-
ilo jméno jiné redaktorky. Slibujeme, že 
tiskařskému šotkovi dáme co proto, 
a zároveň zveřejňujeme její recenzi ještě 
jednou, tentokrát se správným jménem.

Autor: Jakub Štrom, Petra Zachatá

Program

11:00
THE PAST WHITE
Jungmannovo náměstí

13:30
KLAUNI DELL’ ARTE
Jungmannovo náměstí

19:00
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Divadelní fakulta AMU

Tip pro dnešní den:
Dnes jsou na programu pouze tři 
věci: Nejdříve zajděte na dvě pouliční 
představení (The Past White od 11:00 
a Klauni dell’arte od 13:30). Večer si 
rozhodně nenechte ujít Farewell Party 
na střeše DAMU. (Třeba zde potkáte i 
naše redaktory, se kterými budete moci 
podebatovat o uplynulých představeních, 
popřípadě jim jednu vrazit/koupit drink.)

Hudba pro dnešní den: The Doors – The 
End, Everly Brothers – Bye Bye Love, 
Discoparty Brothers – Disco, Disco! Party, 
Party!



Foto: Vojtěch Drahokoupil
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Povrchní banket na téma 
počasí

Název představení Weather Banquet, 
anglicko-francouzské menu, napsané 
ozdobným písmem na stěně uvnitř sálu, 
a francouzská hudba, znějící z reproduk-
toru, slibovaly společenskou událost jisté 
úrovně. Pozvánku na banket obdrželo 
pouhých třináct diváků. Dlouhý stůl, 
k němuž nás usadil kuchař a kolektiv 
servírek, byl však vytvořen z praktikáblů 
různé výšky, a tak seděli někteří diváci 
na polštářcích spíše jako v čajovně. Před 
každým z nás ležel prázdný talíř. Servírky 
s kuchařem se rozestavili kolem nás a tuto 
formaci pak zaujímali také mezi jednot-
livými chody.
Ještě předtím, než začali servírovat, něko-
likrát chaoticky obešli stůl a bez jakéhokoli 
řádu jednotlivé talíře povyměňovali. 
Následovaly čtyři chody v podobě čtyř 
ročních období, které se však na jednot-
livých stolech lišily. Někdo okusil jaro 
skrze májový deštík, před nímž se chránil 
nabídnutým deštníkem, jiný mohl sledo-
vat, jak herečka za pomoci barvy 
a členitého dna plastové láhve obtiskuje na 
papír červené květy. V létě jsme si pohráli 
s podomácku vyrobeným bublifukem, na 
podzim křídou na praktikábl namalovali 
déšť a v zimě stoly zahalila bílá prostěrad-
la. Jen v tom mléce, které herci využívali 
napříč obdobími, se namísto vytváření 
obrázků podobně jako včera večer spíše 
topil smysl.
Počasí je v Británii konverzačním tématem 
číslo jedna, stane-li se však jediným 
tématem představení, je to trochu málo. 
Vystupování obsluhy navíc postrádalo 
jakoukoli kultivovanost a profesionalitu, 
některé výtvarné aktivity byly nefunkční 
anebo nikterak inovativní, a absenci 
sdělení tak bohužel nenahradila ani za-
jímavá forma.

Autor: Kateřina Kykalová 

Zbraně a násilí

Pohybové divadlo má ve světě poměrně 
dlouhou tradici. Ve spojených státech 
se jedná o jeden z nejsilnějších proudů 
divadelní alternativy. Stačí připomenout 
soubory jako Double Edge Theatre nebo 
Margolis Brown Adaptors Company. Ale-
spoň v českých zemích má bohužel pověst 
něčeho přespříliš artistního a nesrozu-
mitelného. Ale právě vysoká míra stylizace 
nabízí možnost vyjádřit témata a ideje 
klasickým způsobem jen těžko vyjádřitel-
né. Zároveň se můžeme kochat virtuozitou 
herců a tanečníků.
Studenti Carnegie Mellon University si 
zvolili poměrně kontroverzní téma: násilí 
páchané prostřednictvím zbraní v Amer-
ice. V průběhu tří epizod sledujeme příběh 
střelce Connora. Každá epizoda má přitom 
svou specifickou poetiku pohybující se 
od pohybového divadla přes umělecký 
přednes třeba k filmu. Konečný význam 
přitom vzniká postupně. V expozici 
ještě není jasné, o čem se bude jednat. 
V každém případě ale víme, že téma se 
bude nějakým způsobem dotýkat násilí. 
Herci velmi dobře pracují s rytmem a dy-
namikou. Jejich gesta jsou výrazná a jasně 
čitelná. Jen za pomoci pohybu svých těl 
dokáží sdělit příběh i ideu. Vizuální složka 
sestává z jednoduchého plátna, na které 
jsou promítány živé záběry přímo z jeviště. 
Vytváří se tak zdání, že se na děj díváme 
jako na zvětšeninu, jako pod mikrosko-
pem. Můžeme tak pozorovat jednotlivé 
jeho nuance. Použití tohoto postupu vnáší 
do inscenace další tematické roviny, které 
činí představení neobyčejně plastické 
a bohaté.
Hercům se podařilo poodkrýt zdroje 
a důsledky násilného jednání. Jen spojitost 
s událostmi ve Spojených státech mi unika-
la. To ale připisuji spíše kulturní bariéře. 
I přesto mě představení mile překvapilo 
a potěšilo.

Autor: Jakub Štrom

WEATHER BANQUET

Aberystwyth University, Wales

54

Surrounded 2.0
Carnegie Mellon University 
Pittsburgh, USA 

Glosa

Odcházím z redakce. Přivolám výtah, opat-
rně se rozhlížím. Vzduch je čistý. Nastupu-
ji. Přitisknu se ke zdi. Zmáčknu tlačítko. 
Výtah se rozjede. Ještě je čas si to rozmys-
let. Třetí patro. Druhé patro. První. Nula. 
Vystoupím a projdu k propagačním ma-
teriálům. Velmi nenápadně vezmu jeden 
do dlaní a zkoumám jeho velikost a plas-
ticitu. Samozřejmě si to jenom prohlížím, 
říkám očima Japonce, co u letáků hlídkuje. 
Takže teď ta akce. Beru červenomodré 
letáky. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. To 
stačí. Rychlými kroky mizím k výtahu. 
Nenuceně mačkám tlačítko. Neotáčím se 
zpátky. Nikdo to nemohl vidět. S vítězným 
pohledem zlobivého děcka vstupuji do 
redakce a propagační materiály znehod-
nocuji pro origami zvířátka. K večeru je 
pak redakce plná motýlů a jeřábů.

Autor: Karolína Krajčová

O kriticích

Kritik je jako kočka
kouše, když
to nikdo nečeká
Kritik je jako kočka
když se mu něco nelíbí
nezavrní
Kritik je jako kočka
nikdy se mu nezavděčíš
nikdy za úplatek 
nebude přítulný
A píše si
co se mu zachce
protože má prostě chuť.

Autor: Karolína Krajčová
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 A sny ožily

Při příchodu do DISKu nám performeři 
rozdávají tužky a vybízejí k napsání našeho 
snu na velký papír, který leží na jevišti. 
Papír a promítací plátno jsou jediným 
scénografickým prvkem v prostoru. 
Minimalistická scéna je ale využita beze 
zbytku. Papír se postupně plní sny, diváci 
usedají a performeři - dva muži a jedna 
dívka -  si pročítají napsané a vybírají, 
které ze snů před diváky zhmotní. Každý 
z nich odtrhne několik nočních příběhů 
a pak všichni odcházejí do ústraní. Na plát-
no se začnou promítat vyprávění o snech 
lidí z celého světa. Dívka, která porodila 
černou kočku. Dítě, které odletělo na 
Měsíc. Žena snící o sušenkách s marmel-
ádou. Muž, kterému se zjevil levitující 
Ježíš…
Po projekci přichází na řadu střídání přip-
ravené herecké akce s improvizací. 
V podkresu vážné hudby a ve svitu světel, 
která na plátno odrážejí jejich snové stíny, 
performeři po částech odehrávají jednu z 
Kafkových novel. Využití tohoto díla spolu 
s pohybem zacykleným v kruzích jsou po-
jítkem zbytku performance. Ta díky tomu 
drží velice dobře pohromadě a neztrácí 
energii. Novela je střídána volnými im-
provizacemi snů diváků. Jedná se hlavně 
o pohybové kreace, které jeden 
z performerů doplňuje o různé zvuky, 
melodie a dabování svých kolegů. Z per-
formerů sálá radost, se kterou improvizují. 
Nadšení se přenáší i na publikum, které se 
nebojí hlasitě smát a tleskat.

Na konci performance se kruh meta-
foricky uzavře a performeři stejně jako 
na začátku odtrhávají zbylé sny z papíru 
a rozdávají je mezi diváky. Žádný sen tak 
nezůstane nevyužit.

Autor: Anna Mášová

V zajetí plastové doby 

Jungmannovo náměstí se opět proměňu-
je v jeviště. Tentokrát nám umožňuje 
zhlédnout nebývale krátké pětiminutové 
představení studenta University of the Arts 
London, který vplouvá do prostoru velmi 
elegantním, téměř ptačím krokem. V ma-
sce z igelitových třásní a nahý do půl těla 
rozehrává tanec s padákem vytvořeným z 
tašek na jedno použití, který má přivázaný 
na rukou. Pohybově nadaný mladík uch-
vacuje publikum svými dovednostmi. 
S lehkostí před diváky opisuje kruhy, 
a předvádí nám tak svůj barevný padák. 
Také se však svíjí v zajetí plastové doby 
a zdá se, že vymanit se z ní bude nad jeho 
síly. Na konci představení se performer 
však dokáže osvobodit a s určitým klidem 
uléhá na chladnou zem. 
Spojení s tématem politika je mi více než 
jasné. Mírně mě však vyvedlo z míry, že 
téma poukazující na problém zahlcování 
naší planety plastovým odpadem přijali 
diváci i přes jeho vážnost s úsměvem na 
rtech. Přičítám to určité ironii, kterou 
nám performer umožnil vyčíst ze svých 
pohybů. Ovšem odlehčené provedení 
pomalu rozmělnilo morální apel celého 
představení, a tak si nejsem jistá, jaký je 
vlastně hercův postoj k věci, který se nám 
snažil pomocí pohybu předat. Přijde mu 
lhostejnost a zaslepenost obyvatel planety 
spíše smutná, nebo směšná? Oba dva 
postoje jsou však s jistotou na místě, a tak 
si divák možná mohl vybrat, který z těchto 
postojů mu byl bližší. 
Nakonec se ještě nabízí otázka, je-li 
osvobození z tohoto plastového koloběhu 
reálně vůbec možné - anebo nás osvobodí 
až naše smrt a ulehnutí na/pod chladnou 
zem? Tuto performerem nabízenou otázku 
si však už musí zodpovědět každý z nás 
sám.

Autor: Dominika Hlavatá

DREAMPIRE PERFORMANCE

University of Theatre and Film Arts in 
Budapest, Maďarsko
Režisér: Attila Soós
Dramaturgie: Zsófia Muhi
Kostýmní design: Márton István Szabó
Herci: Sára Boncsér, Péter Bárnai

PLASTIC

University of the Arts London
Velká Británie 

Plastic / Foto: D
esislava K

oeva
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INCORPOREALITY
Fontys Dance Academy, Nizozemsko
Námět, choreografie, režie: Katja Heit-
mann

Závan Karibiku 
V učebně s černými závěsy osvětlené 
tlumeným žlutým světlem vidíme kovovou 
mřížkovitou konstrukci visící ze stropu. 
Před tímto objektem přešlapuje opálený, 
ležérně oblečený muž. Jeho neklidné po-
hyby působí, jako by si každým nervovým 
zakončením uvědomoval svou tělesnost. 
Náhle se za kovovou bránou vynoří další 
muž. Jeho příchod představuje spouštěč 
komunikace mezi těly a konstrukcí. 
Začíná živelný tanec a zároveň nelítost-
ný boj, přičemž brána je využívána za 
účelem prozkoumání rozsahu tanečních 
a akrobatických schopností aktérů. Záhy 
se k střetu energií těl přidává ještě třetí 
tanečník. 
Trojice předvádí originální performanci 
inspirovanou skutečným historickým 
příběhem z Puerto Rica o násilí ve 
společnosti. Energie skrytá v násilí se 
odráží v průběhu celého experimentu i 
v kovové bráně, která byla objevena na ar-
cheologickém nalezišti. Její dolní část není 
přichycená, a konstrukce tak neustálým 
pohupováním dodává prostoru dynamiku. 

Velmi energické jsou i zvuky vytvářející 
hudební kulisu: využity jsou psací stroj, 
ocelová trubka, kuchyňské nádobí a další 
objekty, s kterými se setkáváme v každo-
denním životě. 
Poselství, jež se nám tvůrci snažili pře-
dat, vidím zejména v připodobnění tance 
k souboji, k vyčerpávajícímu tělesnému 
výkonu. Choreografie i plasticky navržené 
prostředí pak silně vizuálně znázorňují 
prolínání energií skrytých v tělech lidí 
z Karibiku. Performance tak svým 
důrazem na fyzickou živelnost odráží život-
ní atmosféru Puerto Rica. 

Autor: Marie Kobrlová

Warning on the Move
University of Puerto Rico, Puerto Rico
Tanečníci: Norberto Collazo Ortiz, Ariel 
O’ Cruz Gandul (Carlos José Torres)
Hudba a scénografie: Alejandro Cirilo 
González
Světelný design: Pedro Iván Bonilla

Corpus delicti: iPad 

Včera, 27. června – předposlední festi-
valový den – jsme měli možnost zhléd-
nout pouliční představení holandských 
tanečníků z Fontys Dance Academy 
v Tilburgu, a to celkem dvakrát. Poměrně 
velkému množství zvědavých diváků před-
vedli tito tanečníci kočovné představení 
na pomezí performance a happeningu, 
založené na práci s iPady a zpětným přeh-
ráváním na YouTube. Tanečníci diváky ne-
jprve vedli z Jungmannova náměstí Fran-
tiškánskou zahradou až do pasáže U Stýblů 
a aktivita diváků byla pro představení nez-
bytná. I potom, v průběhu performance 
v pasáži U Stýblů, byla divákům svěřena 
volnost pohybovat se mezi performery, jak 
se jim zachtělo. 

Představení otevírá přitažlivé a už něko-
likrát zkoumané téma duplikování reality. 
Kde je? Která je ta skutečná, když jich 
vznikne víc? Je to jako sen: když se nám 
něco zdá, náš mozek reaguje, jako bychom 

byli vzhůru - produkuje stejné hormo-
ny. Jak tedy odlišíme sen a skutečnost? 
Na tomto principu, řekněme až kouzla, 
funguje Incorporeality. Jak už název 
napovídá, kombinuje představení fyzick-
ou skutečnost performerů se skutečností 
elektronickou; skutečnost okamžiku 
se skutečností záznamu. Zdá se vám to 
neskutečně skutečné? Ano, zejména 
zvuková stránka, totiž pravidelné výdechy 
tanečníků zesílené plastovou maskou, 
vytváří v pasáži U Stýblů zvláštně halucino-
genní prostor a umožňuje divákům uletět 
do jiné dimenze. 

Tím končím svůj článek na pomezí recen-
ze a úvahy.  

Autor: Eliška Raiterová

iNcorporeality/ Foto: Amelie WorlfartExhibition in the Bethlehem Chapel / Foto: Annonymous
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Editorial

Printer’s ink of the last Obratel
is slowly drying
and the editors 
are falling to the ground
along with blue chairs.
The Quadrennial 
has come to an end.
Has somebody broken
a leg? 
Red-and-white 
accreditation tags
are raining from the sky.
Hallucinations?
Or a performance?
We are lucky
to have this summer
for recovery.
In four years,
we shall meet again
under the legs
of the hanged man.

We would like to apologize to Kačka 
Kykalová that a name of another author 
accidentally appeared under her article. 
We’re printing her review once again, now 
with the right name.

Author: Jakub Štrom, Petra Zachatá

Program

11:00
THE PAST WHITE
Jungmannovo náměstí

13:30
KLAUNI DELL’ ARTE
Jungmannovo náměstí

19:00
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Divadelní fakulta AMU

Tip for today: Only three things are up 
for today: You can visit the last two Street 
performances or The Farewell Party at 
the DAMU rooftop tonight. (Maybe you’ll 
even meet our editors there and have a 
chat with them about the performances. 
Eventually you can hit them in the face or 
buy them a drink).

Music of the day: The Doors – The 
End, Everly Brothers – Bye Bye Love, 
Discoparty Brothers – Disco, Disco! Party, 
Party!



REVIEWA shallow banquet reffering 
about weather

The name of the performance - The 
Weather Banquet, the English-French 
menu written decoratively  on the wall 
inside the hall and French music playing 
from the speakers is a promise of a classy 
social event. Only thirteen viewers got  the 
invitations. The chef and the collective of 
waitresses sited us at the long table made 
of boards of different lengths, so some of 
the viewers has on the pillows like in a tea 
room. There was an empty plate in front 
of each of us. The waitresses and the chef 
stood around in formations which they 
kept even during the individual cours-
es. 

They chaotically walked around the table 
and changed the plate randomly before 
they started to serve the food. Four cours-
es presenting the four season of the year 
followed and differed from table to table. 
Someone tasted the spring through the 
light rain of May, somebody watched the 
actress to create red flowers with the paint 
and the bottom of a plastic bottle. In the 
summer we played with the homemade 
bubble kit, in the autumn we drawed the 
rain with chalks and in the winter the 
tables got covered with white sheets. Only 
the milk, used by the actors thorough 
all seasons, lacked a sense - the same as 
yesterday.
The weather is the number one con-
versation topic in England, but when it 
becomes the main topic of a performance, 
it’s really not enough. The manners of the 
waiting staff also missed the cultivation 
and professionalism, some of the art 
activities didn’t work or were not innova-
tive enough, so the absence of a message 
wasn’t compensated by the interesting 
form either. 

Author: Kateřina Kykalová 

Weapons and violence 

The motion theatre has a long tradition 
all over the world. In the US it’s one of the 
most prominent movement of the alter-
native theatre. Just thing of the ensembles 
like Double Edge Theatre or Margolis 
Brown Adaptors Company. Unfortunately 
in Czech it is known as something too 
artistic and illegible, nevertheless the high 
degree of stylization offers the option to 
express the themes and ideas which would 
be very difficult to show in a traditional 
way. At the same time we may feast our 
eyes on the virtuosity of the actors and the 
dancers. 
The Carnegie Mellon University students 
chose quite controversial topic: the guns 
committed violence in America. We 
watch the story of the shooter Connor 
in three episodes. Each of the three has 
its specific poetics ranging between the 
motion theatre, artistic recitation or film. 
The final meaning originates gradually. 
IN any case we know that they’ll concern 
violence somehow. The actors work with 
the rhythm and dynamics very well. 
Their gestures are well-distinct and clear. 
They manage to express a story or idea 
only through the movements. The visual 
element consists from a simple screen on 
which the live shots from the auditorium 
are projected. It creates the impression 
that we watch the plot as a close-up, like 
under the microscope. Because of that 
we can see the individual nuances. Using 
of this process brings another thematic 
elements into the production, which make 
the performance incredibly plastic and 
rich. 
The actors managed uncover the sources 
and consequences of the violent be-
haviour. The only thing not very apparent 
was the connection with the events in 
the US. The reason of this is probably the 
cultural barrier, but still the performance 
surprised and delighted me.

Author: Jakub Štrom

WEATHER BANQUET

Aberystwyth University, Wales
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Surrounded 2.0
Carnegie Mellon University 
Pittsburgh, USA 

Photo: Vojtěch Drahokoupil
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The leaflet thief
I’m leaving the editorial office. I call 
the elevator and look around carefully. 
Nobody’s there. I’m entering the elevator. 
Pressing myself against the wall. Pushing 
the button. The elevator rides. There’s still 
some time to change my mind. Third floor. 
Second floor. First floor. Ground floor. 
I reach for the promotional materials. Very 
inconspicuously I grab one and examine 
its size and plasticity. Just checking it out 
of course, my eyes try to say a Japanese 
woman, standing around the materials. 
Now is the right time. I take the red-and-
blue ones. One. Two. Three. Four of them. 
Okay, that might be enough.  Quickly 
I walk to the elevator. Pressing the button 
casually. Not turning back. Nobody could 
have seen this. With the childish victo-
ry look on my face I enter the editorial 
office and transform the materials to the 
little origami animals. And as the night is 
closing, the office is full of butterflies and 
cranes. 

Author: Karolína Krajčová

About critics

Critic is like a cat
it bites when
nobody expects
critic is like a cat
when he doesn’t like something
he doesn’t purr
critic is like a cat
never satisfied
not even for a little treat
will he be nice
and writes 
as he likes
because he simply wants to.

Author: Karolína Krajčová
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And the dreams came true

After arriving to DISK the performers give 
us pencils and want us to write down our 
dreams on a big sheet of paper lying on 
the stage. The paper and the projection 
screen are the only scenographic elements 
present, nevertheless the minimalistic 
scene is used completely. The paper 
gradually fills up with the dreams, the 
viewers sit down and the performers - two 
men and a woman - read from the dreams 
they’re going to show to the audience. 
Each of them takes few and they hide. 
A story about the dreams of the people 
from all around the world is screened. 
A girl giving birth to the black cat. A baby 
flying to the Moon. A lady dreaming about 
biscuits with marmalade. A man who saw 
a levitating Jesus.

After the projection the prepared acting 
and improvisation alternates. With the 
classical music playing they play one 
of the Kafka’s novellas part by part. 
Using of this work and the movement 
locked in circles bind up the rest of the 
performance, which holds together 
because of it and doesn’t lose its energy. 
The novella is alternated with the 
improvised acting of the viewers’ dreams. 
These are mainly the movement creations, 
enriched by different sounds, music or 
dubbing of his colleagues by one of the 
performers. The joy is really apparent 
when they improvise. Soon the viewers 
get enthusiastic as well and they clap and 
laugh loudly. 

At the end of the performance the circle 
metaphorically gets complete and the 
performers take the rest of the dreams and 
give them to the viewers, so not a single 
one gets left out.

Author: Anna Mášová

Held captive by the plastics

 Once again the Jungmann 
Square transforms into a stage. In this 
case the unusually short 5 minutes long 
performance of a student of the London’s 
University Of The Arts will take place. He 
enters the space with elegant, almost bird-
like walk. In a mask from ethylene fringes 
and half-nude he dances with a parachute 
made from bags for one use, tied up to his 
arm. His motion skills enthral the viewers. 
He draws circles in front of their eyes with 
ease and presents his colourful parachute. 
He also struggles with the plastic age and 
seems to be helpless to get out of it. In the 
end of the performance he sets free and 
calmly lies down on the cold floor.
The Politics connection is pretty clear 
this time, nevertheless I was little bit 
disconcerted by the fact that the viewers 
smiled during the whole performance 
notifying the massive amount of plastic 
covering our planet issue. I guess that the 
reason is the irony which the performer 
allowed us to read from his movements. 
The lightened interpretation slowly 
melted the moral of the whole production 
and I’m not exactly sure about the 
performer’s stand towards the issue or 
what was the message he tried to pass us 
through his motion. Is the disinterest and 
the blindness of the people ridiculous or 
unhappy? Both of the opinions  have its 
place undoubtedly and so the viewer could 
have chosen which he tends to agree with.
In the end there’s also the question 
whether getting out of this plastic matter 
is possible at all. If not, shall we be 
released by death and lying on the cold 
ground as well? Every single one of us has 
find an answer to this on their own.

Author: Dominika Hlavatá

DREAMPIRE PERFORMANCE

University of Theatre and Film Arts in 
Budapest, Hungary
Director: Attila Soós
Dramaturgy: Zsófia Muhi
Costume design: Márton István Szabó
Actors: Sára Boncsér, Péter Bárnai

PLASTIC

University of the Arts London, UK
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The scent of Caribbean
In a classroom with black drapes there’s 
a grating construction hanging from 
the ceiling. A tanned, casually dressed 
man stands in front of it. His unsettled 
movements give the impression that 
he’s totally aware of his body. Suddenly 
another man appears. His arrival triggers 
start of the communication between the 
bodies and the construction. A sensible 
dance and merciless fight begins and the 
gate examines the dancing and acrobat 
possibilities of the actors. A third dancer 
joins the clash of the body energies. The 
three originally perform a true historic 
story about the violence within the society 
from Puerto Rico. The energy hidden in 
the violence reflects in the metal gate, 
discovered on an archaeology sight. 
Its down side is not attached and so by 
the swaying it brings a lot of dynamics 
into the place. The sounds creating the 
musical background are energetic as well; 
typewriter, steel pipe, dishes and another 
objects are used. 
The message the authors tried to pass is in 

my opinion the similarity of a dance and 
a fight, an exhausting physical effort. The 
choreography and plastic surroundings 
strongly represent the blending of the 
life-energies in the bodies of Caribbean 
living people. The performance reflects 
the living atmosphere of Puerto Rico by its 
emphasis on the physical unrestraindness. 

Author: Marie Kobrlová

Warning on the Move
University of Puerto Rico, Puerto Rico
Dancers: Norberto Collazo Ortiz, Ariel 
O’ Cruz Gandul (Carlos José Torres)
Stage and music: Alejandro Cirilo 
González
Light design: Pedro Iván Bonilla
Production assistant: Sheila Rolón 

Exhibition in the Bethlehem Chapel / Photo: Annonymous
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INCORPOREALITY
Fontys Dance Academy, Netherlands
Concept, choreography, production: 
Katja Heitmann

Corpus delicti: iPad 

Yesterday, June 27, two days before the 
end of the festival, we had the possibility 
to see the performance of the Dutch 
dancers from Fontys Dance Academy in 
Tilburg. Twice. Quite large and inquiring 
audience witnessed the dancers’ nomadic 
performance mixed with happening, 
based on iPad work and reversed YouTube 
videos. Tha dancers lead the viewers 
from the Jungmann Square through the 
Frantiskanska Garden to the U Styblu 
passage. Activity of the viewers was 
essential. Even during the U Styblu 
performance they were able to move 
around the actors as they liked. 

The performance opens attractive and 
many times examined topic of the reality 
duplication. Where is it? Which one is 
the real one, if there’s more of them? It’s 
like a dream - when you dream about 
something, our brains reacts to it as if it 
was true, it produces the same hormones. 

So how to distinguish between dreams 
and reality? The Incorporeality works on 
this principle, let’s say almost on magic. 
As the name suggest, it combines the 
physical reality of the performers and 
the electronic one; the reality of the 
moment and the reality of the record. 
Does it seem unrealy real? Yes, mainly the 
sound aspect, the rhythmical exhales of 
the dancers amplified by the plastic mask 
create especially hallucinogen space in 
the U Styblu passage. It gives the viewers 
the possibility to fly away to another 
dimension. 

By this I conclude the article mixture of 
a review and a reflection essay.

Author: Eliška Raiterová

iNcorporeality/ Photo: Amelie Worlfart
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