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ÚVODEditorial

Když nyní chodím ze zastávky 
Staroměstská do redakce na DAMU, 
baví mě potkávat množství návštěvníků 
Pražského Quadriennale s charakteris-
tickou oranžovou visačkou na krku. Ihned 
mám pocit určité sounáležitosti a infor-
movanosti, protože vím, co tato akredi-
tace znamená. Často si návštěvníky také 
prohlížím a odhaduji, odkud pocházejí a 
jakou zastávají profesi. Co když mě právě 
minul nejpřednější portugalský scénograf 
nebo ředitelka belgického národního 
divadla? Přece jen každý se ukrývá pod 
kostýmem turisty a mnohokrát cestuje i se 
svými partnery nebo dětmi. Avšak kdyby 
měl každý jmenovku se svým jménem i 
profesí, možná by tato hra nebyla nato-
lik zajímavá a nedávala by mi příslušný 
prostor pro mou fantazii. Přemýšlím, koho 
potkám na svém odchodu domů. Možná to 
bude i někdo, kdo četl tento editorial. Ani 
já a ani on však nebude tušit, koho právě 
minul. 
Identita je vůbec zajímavé téma, které in-
spirovalo i některé inscenace, které se vám 
v následujících dnech představí. Dnes to 
bude například Alice…as the dead liqueur 
nebo v následujících dnech představení 
The Metamorphosis inspirované povídk-
ou Franze Kafky. Jeho postavy taktéž 
inspirovaly dnešní pouliční představení 
Kafka Dances australské Victorian College 
of the Arts. Po stopách tohoto pražského, 
německy píšícího autora se můžete vydat 
ve volných chvílích během festivalu. 

Autor: Tereza Kosáková

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
KAFKA DANCES
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
BECKETTOMOTIVE
Divadlo DISK

13:30
THE SMOOVING PROJECT
Jungmannovo náměstí

15:00
ALICE… AS THE DEAD LIQUEUR
Studio Řetízek

16:00
BORRÓN CUENTA VIEJA (UDĚLEJME Z 
MINULÉHO SOUČASNÉ)
Jungmannovo náměstí

17:00
ALICE… AS THE DEAD LIQUEUR
Studio Řetízek

20:00
PANIKÓS
Divadlo DISK

21:00
DJ SNOWLION AND CREW
SpaceLab OFF Scéna

Upozornění: Představení Panikós 
nizozemské Royal Conservatory of The 
Hague zrušeno! 

S akreditací PQ máte slevu v následujících 
partnerských místech: Café Campus, 
Literární kavárna Řetězová, Panerie, 
Café-Pub Atmosphere 

Hudba: The Beatles – Here comes the 
sun; The Kinks – Sunny afternoon
Počasí: oblačno až zataženo, místy 
i polojasno, nejvyšší teploty 21ºC
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Honba za svobodou

Od pádu Železné opony se Berlín pomalu 
stává evropskou Mekkou politické a in-
telektuální svobody, ekonomické stability 
a kulturním centrem, kterým už jednou 
před 2. světovou válkou byl. Berlín se 
stal pro určitou skupinu lidí synonymem 
lepšího, zajímavějšího života plného 
možností a prosperity. Co všechno ale 
obnáší být v Německu imigrantem, nikoho 
neznat a nikým nebýt znán? Nezáleží na 
tom, jak skvěle německy mluvíte a kolik 
vyděláváte, protože přistěhovalcem nikdy 
být nepřestanete a skutečným Němcem se 
pravděpodobně také nikdy nestanete.

Srbská umělkyně Marija Lipkovski a její 
přítel, maďarský novinář Miklós Barna se 
přestěhovali do Berlína právě za příslibem 
svobody všeho. Ovlivněni svojí vlastní 
situací v novém městě a pravděpodobně i 
pulzujícím, kulturou překypujícím Berlí-
nem, se oba rozhodli tvořit. Vybrali si hru 
Emigranti od Sławomira Mrożka popisující 
životy dvou přistěhovalců v nejmenovanné 
západní zemi: intelektuál, který emigroval 
z politických důvodů a dělník, který přišel 
za prací. A teď oba nesmírně rozdílní lidé 
bydlí pod jednou střechou.
Marija Lipkovski a Miklós Barna začali 
zkoušet, ale to, co mělo být původně inter-
pretačním divadlem se postupně změnilo 
v autorskou inscenaci o nich samých. 
Původní děj se prolíná s jejich vlastním 
příběhem, přebíhají mezi Mrożkovým 
textem a jejich vlastními replikami, oba 
autoři se hádají ve svých rodných jazy-
cích a diskutují v angličtině s občasnými 
vsuvkami v němčině. Divadlo DISK se 
rozeznívá mnoha jazyky jako starověká 
Babylónská věž.

Ale jazyky nejsou to jediné, co v DISKu 
rezonuje. Lipskovská a Barna zkoumají 
tenkou hranici mezi fikcí a realitou, mění 
Mrożkův příběh svými vlastními životy a 
fiktivními informacemi. Je to vždy Marija, 
kdo platí nájem, zatímco Miklós si všechny 
vydělané peníze syslí v plyšovém štěněti? 
Nebo to jsou příběhy emigrantů, o nichž 
píše Mrożek? Přišla Marija skutečně do 
Berlína, protože už nemohla snést kon-

formní srbské publikum nebo je to jen 
„divadelní pravda“? Opravdu se Miklós 
necítil ve své rodné zemi bezpečně? Mají 
vážně psa? To nevíme a pravděpodobně 
ani nemusíme vědět.

Prolínání životní a divadelní reality se ještě 
zkomplikuje video projekcí. Jedna z postav 
vždy zmizí za projekčním plátnem a diváci 
ji/jej sledují na videu. Oba umělci zkoumají 
složitý a intimní vztah divadla a filmu – je 
to, co vidíme na jevišti skutečnější než 
video projekce? Mají v sobě film i divadlo 
stejný kus pravdy? Tvůrci divákům nedají 
odpověď, ale dovolují mu si ji sami vybrat.

Hlavním tématem jejich hádek a diskuzí 
se nakonec stává ona slibovaná svoboda, 
kterou se vydali do Berlína hledat. Oba, 
především ale Lipkovská v roli sklíčeného 
intelektuála, začínají definici i samoutnou 
existenci svobody zpochybňovat. V jednu 
chvíli dokonce Marija poznamená, že jak-
mile jsme postaveni před volbu, stáváme 
se jejími otroky. Musíme-li si zvolit mezi A, 
B a C, nejsme svobodní. Skutečná svoboda 
spočívá pouze v tvorbě. Tato myšlenka si 
zaslouží, ale hlavně žádá daleko hlubší 
analýzu a delší diskuzi. Svižné tempo první 
poloviny inscenace se tady zbytečně na 
chvíli zpomaluje a atmosféra houstne, 
aniž by se tvůrci dobrali odpovědi na své 
otázky. Ale jelikož jsou Emigranti hu-
morná, chytrá a ryzí inscenace zamýšlená 
pro „světaznalé publikum, které už nic 
nepřekvapí“, jak nám Lipkovská v jednom 
ze svých autentických monologů svěřuje, 
možná si máme i tuhle otázku zodpovědět 
sami. Nakonec můžeme si přeci svobodně 
vybrat. Nebo spíš svobodně tvořit.

Autor: Kateřina Holá

THE EMIGRANTS

Faculty of Dramatic Arts, Belgrade and 
Freie Universität, Berlin
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The Emigrants / Foto: Jan Kolský
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Dokud nás smrt nerozdělí…

Jak silná je láska? V inscenaci thajských 
studentů síla tohoto citu dokáže přemoci 
i smrt. Dokáže však překonat i předsudky 
a nenávist okolí? Příběh o Makovi a jeho 
krásné věrné ženě Nak je volně inspiro-
vaný v Thajsku velmi známou legendou. 
Voják Mak zběhne z boje, aby mohl být při 
porodu svého prvorozeného syna. Než se 
ale stačí navrátit domů, Nak i novorozeně 
umírají. Láska Makovy manželky je však 
tak hluboká, že se jej rozhodne doprovázet 
životem jako duch. Celá vesnice Phra 
Kaong se však přízračné Nak bojí, jejich 
strach se mění v nenávist a pohrdání 
vůči celé Makově rodině.  Především pak 
Makova matka Muen dělá vše pro to, aby 
svého milovaného syna zbavila údajných 
„zlých sil“. 
Hlavní dramatický konflikt inscenace se 
tak projektuje především do postavy Maka. 
K jeho matce jej váže poslušnost a úcta, ke 
své ženě i přízračnému dítěti, které Nak 
neustále svírá v náručí, hluboká láska. 
Zvolí přízrak lásky, nebo přijme krutou 
realitu a nechá Nak jít?
Trojice aktérů provede diváka spletitými 
myšlenkovými pochody postav i rozsáhle-
jším dějem v sérii dlouhých monologů, 
čímž inscenace získává značně epický 
charakter. Protagonisté často hrají směrem 
k publiku, které v určitých momentech 
přejímá roli zpátečnických vesničanů. 
Nak trpící posměšky a odsudky například 
zoufale vztahuje ruce k divákům a prosí, 
aby ji nechali být, vždyť nikdy nic špatného 
neprovedla. K dialogům mezi postavami 
dochází zřídka, většinou se omezují na 
několik krátkých replik. 
Atthapol Thongjan hraje Maka velmi 
expresivně, pomocí velkých, prudkých 
gest. Jeho hlas si po celou dobu zachovává 
naléhavý tón rozervaného člověka, což 
v průběhu představení začíná působit 
spíše únavně. Duangdara Jadee umně 
znázorňuje stařecké pohyby i třesavý hlas 
a daří se jí přesvědčivě ztvárnit milující 
matku ctící řád. Mayya Sattang vnáší do 
postavy Nak ženskou křehkost a nevinnost. 
Její úvodní pohybově stylizovaná scéna, 
kdy se promění pomocí hry stínů v ducha, 
patří k nejsugestivnějším momentům 

představení. 
Velkou předností představení je umné spo-
jení orientální hudby s promyšleným light 
designem. Nak je nasvícena jako šedavý 
přízrak, Mak se svou matkou mnohem 
jasněji,“živěji“. Kromě žlutavých reflek-
torů temnotu hracího prostoru rozbíjí bílé 
plátno z poloprůsvitné látky, které svou 
velikostí kopíruje rozměry jeviště divadla 
DISK. Na to jsou v určitých momentech 
promítány stylizované záběry. Scéna po-
rodu a smrti Nak je například doprováze-
na záběry zatmění slunce, nenávistné 
vesničany zase symbolizuje koláž z velkých 
mračících se černobílých hlav. 
Právě dav vesničanů v čele s matkou přine-
sou rozřešení celého Makova trápení. Pod-
pálí jeho rodný dům se záměrem vypudit 
ducha Nak. Mak si uvědomuje, že napjatá 
situace je dále neudržitelná. Vymění si 
s Nak poslední slova lásky a s přáním, aby 
se setkali v dalším životě, jeho věrná žena 
zmizí. Mak se následně pokorně pokloní 
své matce i divákům zastupujícím vesniča-
ny. 
Inscenace díky svému tématu i exoticky 
lyrickému zpracování působí jako z jiného 
světa. Příběh manželů přináší poselství, 
že největším důkazem lásky je nechat toho 
druhého jít, pokud společná existence už 
není možná. 

Autor: Petra Zachatá

MAK, NAK AND PEOPLE OF PHRA 
KHANONG
Assumption University, Thajsko
Vedoucí projektu: Arunwadi 
Leewananthawet
Režisér: Tanatan Tupthong
Designér: Pornpan Arayaveerasid
Technický vedoucí: Nilobon 
Hathaipontaluk
Produkce: Chonlathip Poonsirivong & 
Duangdara Jadee
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Zastavit se…

Dokážeme se ještě dnes zastavit upros-
třed města a na chvíli se zamyslet, kde 
se vlastně nacházíme? Umíme si na tuto 
otázku vůbec odpovědět? Během festivalu 
Zlomvaz jsou taková zastavení na Jung-
mannově náměstí častější než obvykle. A 
to díky pouličním představením, která se 
zde několikrát denně konají. Představení 
Big Bang Pop španělského divadelního in-
stitutu využilo svůj časový prostor, aby při-
hlížejícím připomnělo, odkud pocházíme.
Na náměstí je rozestaveno v řadě pět 
bílých „stanů“ ze slunečníků a bílé látky. 
Každý z nich ukrývá uvnitř část perfor-
mance. V každém stanu je použita jiná 
technika, avšak všechny kousky jsou 
propojeny nejen příběhově, ale i výtvarně. 
Takže zatímco v prvním stanu se díváme 
na dvacetivteřinové loutkové představení 
o chlapci, který odletěl na červeném 
ptákovi, ve třetím stanu před námi na stole 
leží deska jako z pohyblivého leporela, 
která je zcela přístupná naší hravosti a 
zvědavosti.
Pátý stan se od ostatních liší jednak 
vnitřním, černým závěsem ale také tím, že 
uzavírá téma předchozích stanů. Všechna 
minipředstavení nebo instalace se nějak 
zabývají tématem město versus příroda; 
jak člověk mění krajinu, jak jsme ovládli 
přírodní síly a zmechanizovali svět. V pos-
ledním stanu přichází zastavení. S hlavou 
uvnitř camery obscury se díváme na 
Jungmannovo náměstí, zatímco performer 
nám pokládá otázku, „Kde vlastně jsme?“ 
Výstup ze stanu pak symbolizuje procit-
nutí. Nazřeli jsme svět jiným způsobem, 
než jsme zvyklí, a teď se musíme vypořá-
dat se zkušenostmi, které jsme při tom 
nabyli.

Autor: Jakub Štrom

Hravá každodennost

Na ulici se každý den odehrávají stovky 
příběhů, které míjíme bez povšimnutí, 
protože jsou příliš banální, abychom si jich 
všimli. Právě běžným městským šumem 
se však nechaly inspirovat studentky 
milánské NABA, aby v centru Prahy vyt-
vořily hravou pohyblivou instalaci, do níž 
zapojují i okolní diváky.
Fragmenta je ryze pohybová performance, 
která odpovídá svému názvu. Jsou to stříp-
ky z každodenního života ulice náhodně 
poskládané dohromady. Páníček se psem 
na vycházce, slečna se slunečníkem korzu-
jící městem, turista se stále připraveným 
fotoaparátem… Ulice však není pouze 
místem anonymních jednotlivců, ale také 
lidských střetů, hádek i usmiřování. Dívky 
na sebe navzájem reagují a snaží se do své 
hry zatáhnout i náhodné kolemjdoucí, což 
se jim s většími či menšími úspěchy daří.
Svým způsobem to připomíná dětskou hru, 
jednotlivé aktérky jako by testovaly, co 
všechno jim prostor ulice dovolí. Účast-
níky performance se tak stávají i neživé 
objekty jako lavičky, odpadkové koše, 
lampy nebo zdi. Spoustu možností skýtá i 
interakce s diváky, díky nimž je řada situ-
ací mnohem zábavnější. Hodně však záleží 
na jejich ochotě zapojit se do hry.
Celá performance je svým způsobem velmi 
neuspořádaná a založená na improvizaci. 
Většina situací vyplývá ze sebe navzájem 
a závisí na počtu účastníků. Čím více lidí 
se do hry zapojí, tím více možností skýtá. 
Stěžejním cílem představení je zachytit 
lidskou každodennost v její banalitě, stejně 
jako ukázat radost z pohybu, což se nep-
ochybně daří.

Autor: Markéta Damková
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Big Bang Pop

Institut del Teatre/ Španělsko

FRAGMENTA

NABA – New Academy of Fine Arts
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Jak jsi se od studia na Matfyzu dostal 
k divadlu?
Jedna z prvních věcí, co jsem viděl 
v plzeňském divadle někdy v roce 90, nebo 
91, byla Pucciniho Toska, ta mě strašně 
fascinovala a já jsem si řekl: „Tak tohleto 
chci jednou dělat.“
Na konci gymnázia, roku 1995, jsem se 
hlásil režii na DAMU (myslím, že shodou 
náhod do ročníku k Nebeskému) a na 
Matfyz. Na DAMU mě tenkrát nevzali, tak 
jsem nastoupil na Matfyz. Myslím si, že 
mi ta matematika sedla, jenže v určité fázi 
studia jsem zjistil, že jsem narazil na svůj 
limit. Zkoušel jsem se ještě několikrát do-
stat na DAMU, ale pořád se mi to nedařilo. 
Vedl jsem amatérský divadelní soubor, 
takže z praktického hlediska jsem nějakou 
představu měl, ale zdálo se mi, že bych se 
měl dozvědět i něco víc z teorie. Takže po 
roce studia divadelní vědy na Masarykově 
univerzitě v Brně, a myslím, že to bylo i 
díky tomu, že jsem tam rok studoval, jsem 
byl přijat na Teorii a kritiku na DAMU – na 
školu, na kterou jsem chtěl. Jakmile jsem 
tam byl, objevilo se najednou mnoho 
příležitostí jak do divadelního světa pron-
ikat i prakticky a začal jsem spolupracovat 
se zajímavými lidmi. Z iniciativy profesora 
Císaře jsem pak byl pak koncem studia 
KTK přijat do ročníku k Darie Ullrichové 
a Janu Nebeskému na režii.

Teorii a kritiku vůbec nepraktikuješ?
To není možno, je tu etický rozpor. Můžu 
být teoretik, ale nemůžu být kritik. Není 
možný dělat praxi a zároveň kultivovat 
kolegy. Už v době, kdy jsem psal diplom-
ku o Jiřím Havelkovi na teorii a kritice a 
zároveň studoval na režii, jsem vlastně 
provozoval kritickou praxi, takže už psaní 
téhle práce pro mě bylo problematický. 
Byl to hroznej mindfuck.

Chystáš do VILY Štvanice nějakou velkou 
událost?
Příští léto by se měl na Štvanici uskutečnit 
první ročník antických slavností. Chtěli 
bychom využít veškerý prostor kolem 
VILY a udělat plenérový festival. Otevírat 
chceme kompletní Oresteiou a každý 

další rok nechat někoho ze spřátelených 
režisérů, aby udělal svůj velký antický 
projekt. V roce 2016 bychom dělali 
s Mášou (pozn. redakce: Marií Novákovou) 
Oresteiu, v roce 2017 by něco inscenovala 
Martina Schlegelová, nebo Petr Hašek 
a na to by zas ten druhý z nich dělal něco 
další rok. No a v roce 2017 nás čekají Bratři 
Karamazovi jako imerzivní divadlo.

V čem se budou Karamazovi lišit od tvých 
předchozích projektů?
Předně je tu několik poučení z GOLEMA. 
Jedno z toho je, že teď už existují v Čechách 
lidé, kteří vědí, co imerzivní metoda ob-
náší, takže už tomu rozumí tvůrci i diváci. 
Protože první, na co jsme před třemi lety 
narazili, nebylo ani tak nepochopení, ale 
spíše bazální nedůvěra: Může to fungov-
at? Musím hrát i sám? Co když tady nikdo 
nebude? Ostych před novou metodou… 
To už jsme snad prolomili.
Druhá věc je, že Karamazovi budou 
rozhodně vyžadovat jiný prostor než 
Štvanici, statek, takže momentálně 
hledáme objekt a hlavně pročítáme. Velmi 
záhy bychom chtěli do projektu přizvat 
i scénografy.

V rámci Quadriennale povedeš na DAMU 
workshop o imerzivním divadle. Čemu 
konkrétně se budeš věnovat?
Chtěl bych udělat první vhled do toho 
tématu pro lidi, který by se tím třeba chtěli 
víc zabývat, nebo by je zajímalo, jak se 
vůbec v takové situaci s knihou pracuje. 
A protože Dostojevský je téma, který nás 
s Marií Novákovou láká, tak se nad ním 
chceme zamyslet i s jinejma lidma. Projít si 
tvůrčí metodou tak, jak jsme si tím prochá-
zeli, když jsme dělali GOLEMA. Samozře-
jmě že ne celou knihou, stačí nějaká pasáž, 
situace, kostru příběhu.

A je tedy pro účastníky workshopu 
nezbytná nějaká větší průprava kromě 
znalosti textu?
Bylo by teda dobrý, aby měli přečtený 
Karamazovi a měli alespoň nějakou 
představu. Potom si ideálně donést knihu 

Rozhovor s Ivo Kristiánem Kubákem

MgA. Ivo Kristián Kubák

(* 1977 Plzeň, Česká republika) 
je divadelní režisér, umělecký šéf 
nezávislé divadelní skupiny Tygr v tísni 
a šéf nezávislého kulturního prostoru 
VILA Štvanice v Praze. 

Pracuje převážně v tandemu s drama-
turgyní Marií Novákovou. 

Hlavní díla: Simon Stephens: PUNK 
ROCK; Juráček, Nováková, Kubák: 
Deník 1959-1974; Meyrink, Nováková, 
Kubák: GOLEM Štvanice (cena Josefa 
Balvína)
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s sebou ve svém rodném jazyce. Celkově 
to vidím spíše jako diskuzi nad tím, co 
je možné s tou knihou dělat a jakým 
způsobem je možné se v ní orientovat. 
Co vybrat a jak udělat něco, co se může 
přiblížit k zárodku scénáře. Jak vlastně 
postupovat v okamžiku, když člověk chce 
udělat imerzivní inscenaci.
A princip imerze se dá pochopit za půl 
hodiny a stejně tak rychle se pro to člověk 
dokáže nadchnout. Podstatné je pochopit 
základní zákonitosti a o nich si budeme 
povídat. Nemyslím si, že si každý odnese 
vypracovaný scénář, ale spíš nasbírá ně-
jaký tipy na diskuzích s námi a s ostatními 
účastníky.

Jak vnímáš změnu, že Zlomvaz bude letos 
v rámci Quadriennale?
Jsou s tím spojeny samozřejmě i výhody, 
i nevýhody. Výhody jsou takový, že se tím 
festival otevře světu a bude možný vidět 
věci, které bychom normálně neviděli. Je 
tu ale riziko že Zlomvaz jako festival v rám-
ci toho obřího PQ zapadne. Ale vzhledem 
k tomu, že má samostatnou produkční 
jednotku, tak doufám a myslím si, že se to 

nestane, navíc je to značka, která se buduje 
hrozně dlouho a tak věřím, že si tam diváci 
stejně cestu najdou. No jsem na to zvědav.

Autor: Jana Stárková, Ludvík Píza, Rebecca 
Plotneck, Alena Joachimsthalerová
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Editorial

In the days during this festival, when I 
take my daily walk from Old Town Square 
to the Obratel office at the Academy of 
Performing Arts, I enjoy passing visitors of 
Prague Quadrennial with a characteristic 
red tag on their necks. Immediately I 
feel a certain solidarity and awareness, 
because I know what this tag means. Also 
I often look and I try to guess in my own 
head, where those visitors came from and 
what their job is. What if I just walked by 
Portugal’s most esteemed stage designer 
or the director of the Belgian National 
Theatre? After all, everyone is now hiding 
under the costume of a tourist! I’m curious 
about the answers, but if everyone had a 
label with their name and profession, then 
I wouldn’t be able to play my interesting 
game anymore. This sort of mystery 
gives me the appropriate space for my 
imagination. I wonder who I will meet 
on my way back home. Maybe it will be 
someone who read this editorial. And 
neither of us will have any clue about the 
identity of one another. 
Identity is an interesting topic that 
inspired some productions on the festival. 
Today, for example it is Alice...as the dead 
liqueur or The Metamorphosis inspired by 
Franz Kafka’s story on June 23rd. Kafka’s 
literary figures also inspired today’s Street 
Performance Kafka Dances by Australian 
Victorian College of the Arts. You can 
explore the Old Town of Prague in Kafka’s 
footsteps in your free time during the 
festival. 

Author: Tereza Kosáková

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
KAFKA DANCES
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
BECKETTOMOTIVE
Divadlo DISK

13:30
THE SMOOVING PROJECT
Jungmannovo náměstí

15:00
ALICE… AS THE DEAD LIQUEUR
Studio Řetízek

16:00
BORRÓN CUENTA VIEJA (UDĚLEJME Z 
MINULÉHO SOUČASNÉ)
Jungmannovo náměstí

17:00
ALICE… AS THE DEAD LIQUEUR
Studio Řetízek

20:00
PANIKÓS
Divadlo DISK

21:00
DJ SNOWLION AND CREW
SpaceLab OFF Scéna

Notification: Panikós of Dutch Royal 
Conservatory of The Hague canceled!

Discount for PQ accreditation owners: 
Café Campus, Literární kavárna Řetězová, 
Panerie, Café-Pub Atmosphere

Music of the day: The Beatles – Here 
comes the sun, The Kinks – Sunny 
afternoon
Weather: cloudy, sometimes even sunny, 
the higest temperatures 21ºC
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Chasing Freedom

Over the past decade or two, Berlin 
became European Mecca of political and 
intellectual freedom, economic stability 
and hip culture which is had already 
been in the 30’s. It promises a better life, 
possibly a more exciting one, with more 
choice and full of prosperity. But what is it 
like to be an immigrant in Germany? Not 
to know anyone and not to be known by 
anyone? No matter how well you speak the 
language and how well-paid your job is, 
you will never stop being an immigrant, 
you might never become German.

Some time ago Serbian performer Marija 
Lipkovski and her boyfriend, Hungarian 
journalist Miklós  Barna moved to Berlin 
to experience this alleged freedom of 
everything. Inspired by their own situation 
and probably also by the overwhelmingly 
cultural atmosphere in Berlin, they 
decided to create a show. They chose 
to stage Sławomir Mrożek’s drama The 
Emigrants, which describes the lives of 
two characters in an unnamed western 
country: an intellectual, who emigrated 
for political reasons and a laborer, who 
came to find work. And now these two 
extremely different people live together in 
the basement of a house. 

Lipkovski and Barna started to rehearse, 
but what was supposed to be Sławomir 
Mrożek’s play slowly evolved into a play 
about themselves. The actual story is 
mixed with their own, they switch between 
Mrożek’s text and their own replicas, they 
fight in their native languages, dispute in 
English and add a little German to spice 
things up. DISK theatre echoes with many 
language and one feels like in a tower of 
Babel.

Languages are not the only thing echoes 
in The Emigrants though. Lipkovski and 
Barna explore the thin line between fiction 
and reality, when they alter the story using 
their private lives as well as other fictional 
information. Does she really pay all the 
rent, while he keeps all the money for 
himself? Or does it come from Mrożek’s 

THE EMIGRANTS

Faculty of Dramatic Arts, Belgrade and 
Freie Universität, Berlin

play? Did she really come to Berlin, 
because she couldn’t put up with the 
conservative Serbian audience anymore or 
is it a lie? Does he feel unsafe in his own 
country? Do they have a dog? One is not to 
know that.

The mix of reality and fiction gets even 
more confusing when they start using 
video projection. One of the characters 
disappears behind a screen and the 
audience watches him/her on a video. 
Performers explore complicated, yet 
linked relationship between theater and 
film – is what you see on the stage more 
real than what you see in the video? Or are 
they both equally true? Audience is not 
given an answers, but is free to choose.

The main subject of their quarrels and 
discussion ends up being the freedom 
they came searching for. They start to 
question what freedom really is and if 
it even exists. At one point Lipkovski 
says that once we are given a choice, 
we become its slaves. We must choose 
between A, B or C and that is not freedom. 
Freedom is only creation. This idea 
is meant for a deeper, more complex 
discussion and unnecessarily slows down 
the energy of The Emigrants for a while, 
without actually giving an answer. But 
since this humorous, witty and authentic 
performance was meant for the „worldly 
audience who have has seen it all“, maybe 
we all are to come up with our own 
answer. We are once again free to choose 
or maybe free to create.

Author: Kateřina Holá
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Mac Nak and people from Phra Khanong/ Photo: Joanne Mackenthun
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Till Death Do Us Part…

How strong can love be? In this 
performance created by students of The 
Assumption University, Thailand, the 
power of love manages to defeat death. 
However, is love able to overcome the 
prejudice of others? The story of Mak and 
his faithful wife Nak is loosely based on a 
popular Thai legend.
Mak deserts war, so he can see his son´s 
birth. Unfortunately his wife and the child 
die before he gets home.  However, the 
love of his wife is so deep, that she decides 
to accompany him as a ghost. The people 
of Phra Kaong village are terrified of her 
ghost. Their fear escalates into hatred 
and contempt towards Mak’s beloved 
family. Even his mother, Muen, is doing 
everything in her power to get rid of Nak.
Mak feels torn: He is bound to respect 
and obey his mother, yet he is deeply in 
love with his wife and he feels the need to 
protect her and their child. Will he choose 
the ghostly love or the cruel reality?  Will 
he let Nak go?
The three actors guide spectators through 
complicated thoughts and feelings of the 
characters via a series of long monologues, 
which makes the performance rather epic. 
The protagonists address the audience 
often: the audience play a mute role of 
the hateful villagers. For example Nak, 
tormented by the people’s disdain, reaches 
out to the audience and begs for their 
sympathy. Dialogues between characters 
occur rarely and are reduced to short, but 
meaningful sentences. 
Atthapol Thongjan as Mak is very 
expressive and uses big, abrupt gestures. 
His voice preserves the same urgent 
tone of a tormented man all the time, 
which after a while, seems a little tiring. 
Duangdara Jadee skilfully demonstrates 
the old mother’s shaky moves and 
voice. She succeeds in portraying a 
loving mother respecting the law of the 
village. Mayya Sattang’s Nak stuns with 
her delicate frame and innocence. The 
opening scene, where she changes to a 
ghost using shadow play, is one of the most 
vivid parts of the performance.
A great virtue of the piece is its oriental 

music and thoughtful use of lighting. Nak 
is lit as a shadowy figure, whilst Mak and 
his mother are lit brightly and lively. 
The lightness of the stage is created 
not only by the reflectors, but also by a 
huge white screen made from a white, 
translucent fabric. At the screen, Stylized 
shots and photos are projected on to the 
screen: The scene of Nak’s childbirth (and 
also her death) is accompanied by shots 
of a solar eclipse, the hateful villagers are 
symbolized by a collage made of frowning 
black and white heads.
In the end, it´s the villagers, lead by Mak’s 
mother, who solve Mak’s torment. They set 
his house on fire in order to destroy Nak’s 
spirit. Mak realizes that the situation is 
too tense to go on. He and Nak exchange 
their last word full of love. After that, 
Nak disappears, wishing they would meet 
again in the next life. Mak ritually bows to 
his mother and also to the villagers (the 
audience).
Considering its theme and its exotic lyrical 
arrangement, the Thai performance 
comes across as though it is from another 
world. This story of love carries a message, 
that the best proof of love is the ability to 
let the other person go, if being together is 
no longer an option.

Author: Petra Zachatá

MAK, NAK AND PEOPLE OF PHRA 
KHANONG
Assumption University, Thailand
Project Director: Arunwadi 
Leewananthawet
Director: Tanatan Tupthong
Designer: Pornpan Arayaveerasid
Technical Manager: Nilobon 
Hathaipontaluk
Producer: Chonlathip Poonsirivong & 
Duangdara Jadee
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To stop…

Are we still able to pause in the middle of 
the city and think for a moment, ‘where 
are we now?’ Are we able to answer this 
question at all? During Zlomvaz Festival, 
these pauses are more frequent than 
ever on the Jungmann Square. And this is 
thanks to street performances, which are 
taking place here several times a day. The 
performance Big Bang Pop, performed 
by members of El Institut del Teatro, 
Barcelona used its time to remind us 
where we come from.
There are five ‘tents’ arranged on the 
square, made of white fabric umbrellas. 
Inside each of them a part of the 
performance hides. There is a different 
performance in each one, but they are 
all somehow connected not only by the 
story, but also artistically. So you can see a 
twenty-minute long puppet performance 
in the first tent about a boy, who flew away 
on a red bird, whilst there is a grey paper 
desk with moveable figures in the third 
tent, which you can play and interact with.
The fifth tent stands out from the others; 
by the use of a black curtain, and also how 
the idea of the performance emerges here. 
All of the mini-performances are dealing 
with the idea of city vs. nature: how do 
we as people change our environment; 
how did we master the natural forces and 
mechanize the world. Here comes the 
pause in the last tent - we are looking at 
Jungmann Square, with our head inside of 
this pinhole camera, while the performer 
asks us a simple question. “Where are we, 
really?” Leaving the tent then feels like 
an awakening. We looked at the world 
inside this tent in an unusual way, and 
now we leave, we must deal with the newly 
obtained experiences.

Author: Jakub Štrom

Playful everydayness

Hundreds of stories take place on the 
street every day, but we pass them without 
notice because they are too ordinary to 
be noted. It is the common town hustle 
that inspired students of NABA, Milan, 
to create a playful moving installation in 
the centre of town, which involves the 
participation of spectators.
‘Fragmenta’ is a purely moving 
performance that corresponds to its name. 
They are fragments of everyday street 
life pieced together by chance. A man 
walking with his dog, a lady with a parasol 
who parades by town, a tourist with a 
camera... However, a street isn’t only a 
place of anonymous faces, but a place of 
human confrontations, arguments and 
conciliations as well. Girls react to one 
another and try to include an accidental 
passer-by to their game. They are more or 
less successful.
In some ways it resemble a child’s game 
and it seems like particular performers 
tested the limits of what an everyday 
street will allow them. That’s the reason 
why inanimate objects like benches, litter 
bins, lamps or walls are participants of 
the performance. The interaction with 
spectators offers many possibilities too, 
because many situations become much 
funnier, thanks to them. However, it all 
depends on their willingness to become 
involved.
The full performance isn’t pre-planned but 
it is instead based on improvisation. The 
majority of situations follow on from each 
other and are dependent upon how many 
people participate. More people in the 
game means more possibilities. It seemed 
that the main goal of the performance 
was to catch human everydayness in its 
banality and the joy of moving. And it did 
so very well.

Author: Markéta Damková
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Big Bang Pop

Institut del Teatre/ Španělsko

FRAGMENTA

NABA – New Academy of Fine Arts
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When did you become interested in the-
atre as a student of Faculty of Mathemat-
ics and Physics at Charles University? 
One of the first performances I saw in 
Pilsen was Puccini’s Tosca, in around 1990. 
It really fascinated me, so I thought: “This 
is what I would like to do one day.”
By the end of my studies at grammar 
school, in 1995, I was applying for two col-
leges, first to the Department of Dramatic 
Theatre (programme for directing and 
dramaturgy), and second to the Faculty of 
Mathematics and Physics. I wasn’t except-
ed to go to DAMU back then, so I went to 
Charles University. I think I was generally 
good at mathematics, but at certain points 
of my studies I had reached my limit. I had 
tried to apply to DAMU several times, but 
unsuccessfully. I was leading an amateur 
theatre company, so I had some idea about 
theatre in a practical sense, however it 
seemed useful to know more about the 
theory. After spending a year studying 
Theatre Studies at Masaryk University in 
Brno, I was accepted to the Department 
of Theory and Criticism at DAMU – the 
school where I had dreamed of studying. 
From the moment I was accepted, many 
opportunities began to arise to get myself 
into the world of theatre and I started to 
collaborate with interesting people. By the 
end of my studies of theory and criticism, 
I was accepted, from the initiative of pro-
fessor Císař, to the programme of directing 
led by Daria Ullrichová and Jan Nebeský, 
where I would have to pass traditional 
exams later on. 

In practice, you don’t apply theory and 
criticism at all?
It’s not possible - there’s an ethical contra-
diction. Once you’re a theorist, you can’t be 
a critic. It’s impossible to make something 
in practice and support your colleagues 
at the same time. When I was writing 
my dissertation about Jiří Havelka at the 
Department of theory and criticism and 
was studying the programme for directing 
simultaneously, it was basically criticism 
in practice, so the writing was a bit of a 
problem for me. It was a mindfuck. 

Are you planning any huge events for 
VILA Štvanice? 
There should be the first year of an ancient 
ceremony next summer. We would like 
to use the entire space around VILA and 
make an open air festival. It should start 
with the complete Oresteia staged by me 
and Marie Nováková, followed by the 
other ancient projects of allied directors 
like Martina Schlegelová or Petr Hašek. 
In 2017, The Karamazov Brothers will be 
staged as an immersive performance. 

What will be the difference between The 
Karamazov Brothers and your previous 
projects?
Firstly, there are some things we’ve learnt 
with GOLEM. The audience that knows 
about an immersive method is one of 
them, so the viewers and the crew know 
how it works. What we’ve faced 3 years ago 
was most likely mistrust rather than a mis-
understanding. The Karamazov Brothers 
will also demand a different space than 
GOLEM – a farm. So now we are looking 
for the right venue and going though the 
literature. Very soon, we would like to 
invite set designers to the project. 

What are you focusing on in your 
workshop about immersive theatre at 
Prague Quadrennial?  
I want to introduce this topic to those who 
would like to learn more about immersive 
theatre and to those who are interested in 
the procedure of how we work with the 
literature we use.  Dostojevskij represents 
a phenomenon that attracts our attention. 
We would like to think about it together 
with other people, going through the 
process of creating the way we did with 
GOLEM. Of course we won’t analyze the 
whole book, only some parts. 

Is it necessary for the workshop 
attendants to prepare anything apart 
from reading the book? 
It would be good if they had read The 
Karamazov Brothers and know something 
about it. 
They should also bring the book in their 
native language. The workshop will be 

 Interview with Ivo Kristián Kubák which has been building for a long time, so 
I believe we will find our spectators.

Author: Jana Stárková, Ludvík Píza, Rebec-
ca Plotneck, Alena Joachimsthalerová

MgA. Ivo Kristián Kubák

(* 1977 Pilsen, Czech republic) is a 
theatre director, an art manager of 
independent theatre group Tygr v tísni 
and a head of independent cultural 
place VILA Štvanice in Prague. 

He usually cooperate with dramaturge 
Marií Nováková.

Main work: Simon Stephens: PUNK 
ROCK; Juráček, Nováková, Kubák: 
Deník 1959-1974; Meyrink, Nováková, 
Kubák: GOLEM Štvanice (awarded by 
Josef Balvín prize)
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mainly discussions about possibilities of 
working with the book and how to navigate 
through it. What should be highlighted in 
the book and how to make something that 
could become the grounds for a screen-
play. And also how to progress when some-
one wants to make an immersive play.
The principle of immersive theatre can be 
understood in a half hour. Just as fast as 
a man gets excited about it. We will talk 
about its basic rules, which are essential. 
I do not think everybody will be leaving 
the workshop with a finished screenplay, 
but it will provide some tips thanks to the 
discussion with us and other attendants.

How do you feel about the change this 
year, now that Zlomvaz will be part of 
Quadrennial?
There are pros and cons connected with 
the change. It will help to open the festival 
to the world and allow to spectators to see 
much more. Nevertheless, there is the risk 
that Zlomvaz will not be acknowledged as 
Prague Quadrennial is so huge. Consider-
ing that Zlomvaz has its own production 
unit, I hope and I do not think this is going 
to happen. We are a brand name already, 
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