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ÚVODEditorial

Výkonost obratlové redakce je už od 
začátku taková smršť, že se od významu 
autorství poněkud upustilo. Při otevření 
třetího čísla Obratle tak na mě vyskočilo 
mé jméno hned v editorialu, přestože 
náležel kolegovi Jakubu Štromovi. V žád-
ném případě se však nejedná o důsledek 
chaosu, který obestírá letošní unikátní 
ročník, ale ukázku hravosti a kolegiality 
našeho redakčního týmu. Dlouhé hod-
iny trávené v podkrovní kanceláři, jež 
se pro zachování efektivní koncentrace 
recenzentů nepyšní výhledem na střechu 
Disku, vyplňuje obětavost, kreativita a po-
chopení. Tímto vlastně děkuji Jakubovi za 
dvojí radost, kterou mi udělal, neboť mít 
jméno na první stránce časopisu je snem 
každého redaktora. A nyní k tomu, co Vás 
čeká během dnešního dne. Z programové 
nabídky doporučuji inscenaci Zmrzlina 
bratislavských studentů Vysoké školy 
múzických umění a současně upozorňuji 
na možnost zakoupení upomínkových 
předmětů Zlomvazu, jejichž seznam 
najdete v komiksové podobě v tomto čísle. 
Přeji Vám co nejvíce obohacujících zážitků 
i v druhé polovině festivalu a hostujícím 
tvůrcům “zlomte vaz!”

Autor: Ludvík Píza

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
NO MONOPOLY IN A SMOOTH SPACE
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
ZMRZLINA
Divadlo DISK

13:30
LIQUID IDENTITY: AL13
Jungmannovo náměstí

15:00
REACTIONS
Studio Řetízek

17:00
REACTIONS
Studio Řetízek

19:00
PEENI WALLI
SpaceLab OFF Scéna

20:00
IMPULSE
Divadlo DISK

22:00
DJ ZOOT
SpaceLab OFF Scéna

0:00
DREDEX A DOPAMIN
SpaceLab OFF Scéna

Hudba pro dnešní den: Kasket Club - 
Straight West; The Black Keys - Lovers

Počasí pro dnešní den: Převážně oblačno; 
20°C/17°C
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Rozhovor s britskou 
scénografkou Sofií Jump

Co jako scénografka získáte z práce na 
site-specific projektu?
Práce, kterou Seven Sisters Group v pros-
toru dělá, je vymyšlená tak, že se prostor 
stává podstatným elementem. Prostor 
bývá často podnětem pro práci, a i když 
máme téma, které chceme v prostoru 
zkoumat, prostor sám má na naši práci ve-
liký vliv. Také nás velmi zajímá způsob, jak 
na sebe obecenstvo a herec reagují a jak 
jsme schopni to řídit, aby tato interakce 
byla vzrušující.

Mohla byste rozvinout vaše zkoumání 
„non-site“ prostoru jako impulsu vaší 
práce?
Se Seven Sisters Group jsme strávili 
celkem hodně času zkoumáním mimo 
prostory klasického jeviště, na místech, 
kam publikum obvykle nechodí. Shledali 
jsme je docela evokativními, možná proto, 
že je obtížnější je „číst“, než veřejné pros-
tory, na které jsme zvyklí. Jedná se často 
o provozní prostory, někdy i se strojním 
zařízením, někdy můžete vidět stavební 
prvky budovy. Často jsou méně výrazně 
proporčně řešené a méně udržované. Mají 
tendenci sugerovat něco skrytého pod 
povrchem. 

Byla jste již někdy na Pražském Quadri-
ennale a můžeme o tom něco říct?
Ano, byla jsem na pěti PQ. Poprvé to bylo, 
když jsem studovala univerzitu Central 
St Martins. Je opravdu povzbuzující být v 
prostředí, kde každý uvažuje a mluví 
o scénografii. Rovněž je opravdu inspira-
tivní vidět projekty, které se realizují po 
celém světě.

Jak jste vytvořili Seven Sisters Group?
Umělecká ředitelka Susanne Thomas 
nás dala dohromady v roce 1994 a pod 
jejím uměleckým vedením jsme založili 
Seven Sisters Group. Se Susanne jsem se 
seznámila, když jsem byla na CSM a ona 
v té době byla na London Contemporary 
Dance School. Naše univerzity pracovaly 
na společném projektu a my jsme ve spo-
lupráci pokračovaly i po dokončení studia. 

V původní společnosti byli různí umělci 
zabývající se videem, hudbou, instalacemi, 
scénografií, kostýmy atd. V roce 2006 jsem 
se stala zástupnou ředitelkou společnosti, 
nyní zástupkyní Susanne a iniciujeme, pro-
dukujeme a vytváříme projekty společně. 

SpaceLab se soustředí na silné 
ovlivňování mezi studenty a profesionály. 
Působíte jako hostující přednášející na 
Royal Central School of Speech and Dra-
ma, jak učitelství ovlivnilo vaši praxi?
Učitelství mě nutí přemýšlet o tom, co 
jako scénografka dělám a proč. Když 
vykonáváte praxi, nemusíte přemýšlet 
o procesu, prostě pracujete a možná si 
neuvědomujete, že máte určité předsudky. 
Tím, že své metody nebo přístupy sdělíte 
ostatním, vás nutí dívat se na ně z odlišné 
perspektivy. Je také velmi odměňující vidět 
studenty, jak objevují a vyvíjejí své vlastní 
postupy. 

 Vztah mezi tělem a prostorem je před-
mětem zájmu vašeho Workshopu ve 
SpaceLabu 2015. Jak toto vzniklo a jak 
tento vztah figuruje ve vašem tvůrčím 
procesu?
Pro mě tělo oduševňuje prostor a může to 
být tělo publika nebo herce nebo obojí. To 
je to, co pro mě činí prostor zajímavým.

Author: Meera Shakti Osborne, Eliška 
Chmelíková 
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Technická session nad 
vařičem
 Na jeviště divadla DISK přichází šestice 
studentů, jež v běžném oblečení zasedá za 
dva sobě protilehlé stoly s připravenými 
notebooky a mixážním pultem. Jedna 
z dívek do středu jeviště připraví dvou-
plotýnkový vařič a nasype na něj bílý 
prášek, který začíná pomalu sublimovat. 
Sál potemní, studenti se stáhnout na židle 
připravené u obou stolů a pomocí počítačů 
ovládají celou akci dále se odehrávající na 
jevišti. 

  Dým začíná pomalu stoupat a jako hudeb-
ní podkres slouží skrumáž nesourodých 
zvuků vzdáleně evokující množství před-
mětů, které používáme v našem každo-
denním životě, ale nevěnujeme jim příliš 
pozornosti. Nyní vzniká dýmová clona, 
jež je střídavě barevně či bíle nasvěcována 
bočními reflektory nebo žárovkou visící 
nad vařičem. Poté je spuštěna rampa se 
třemi reflektory a k jednomu z nich stu-
denti připevňují mikrofon, jenž následně 
zvýrazňuje zvuk pohybujícího se světla. 
Tato nahrávka je pak dále upravována, 
zapracována do zvuků dětského žvatlání 
nebo rachotu připomínajícího v dáli pro-
jíždějící traktor. Na reflektor je připevněna 
i snímající kamerka, promítací plátno 
na zadním prospektu se však nepodařilo 
propojit s projektorem, a snímání pohybu 
je tak umožněno vidět pouze divákům 
v prvních řadách. Technika v hlavní roli se 
pak symbolicky dvakrát ukloní publiku. 
 
  Třicetiminutový projekt vytvořili studenti 
light designu a multimédií v rámci 
magisterského programu technického 
divadla. Tato divadelní disciplína se 
zaměřuje na zvýraznění techniky bez 
živého herce a vychází z přirozených 
možností, které objekt sám o sobě nabízí. 
Tematicky, a také vzhledem k omezeným 
možnostem převozu některých rekvizit, 
byly zvoleny divadelní technologie, 
především vizuálně přitažlivý světelný 
park. Error of music navíc vychází také 
z premisy nevyužívat líbivé a harmonické 
zvuky. Naopak užívá potenciál zvuků 

Error for music
Theatre Technical Arts of Viljandi Cul-
ture Academy of University of Tartu, 
Estonsko

Multimediální specialisti: Maarja Räni, 
Katre Sulane, Meeli Tuoppi, Anna Rosa-
lie Uudre, Rommi Rutas
Světelní designéři: Ivar Piterskihh 
a Laura Maria Mäits
Vedoucí umělecko-technického provo-
zu: Liisa Liksor
Pedagog a vedoucí projektu: Erik 
Alalooga
Obsazení: Maarja Räni, Katre Sulane, 
Meeli Tuoppi, Anna Rosalie Uudre, 
Rommi Ruttas,Laura Maria Mäits

Sophie Jump

je oceňovanou britskou divadelní 
designérkou. 

Zastává funkci zástupkyně ředitelky ve 
společnosti Seven Sisters Group. Tato 
společnost se proslavila svou prací se 
site-specific projekty.

Sophie obdržela doktorské stipendi-
um Rootstein Hopkins a v současné 
době studuje na University of the Arts 
v Londýně, kde se věnuje výzkumu 
práce divadelních designerů Jocelyn 
Herbert a firmy Motley. 

opomíjených a přehlížených, mnohokrát 
však poskytujících mnohem větší prostor 
pro posluchačovu imaginaci vzhledem ke 
své nejednoznačnosti. 

 Přitažlivost projektu spočívá především 
ve vizuální podívané jdoucí proti zažitému 
klasickému divadlu. Cílem studentů bylo 
seskupit množství společných nápadů, 
které postupně seřazovali podle dos-
tupných technických prostředků. Zároveň 
nevytvářeli příběh, ani nepoužívali jakéko-
liv návodné asociace pro jeho vytvoření. 
Taková forma však má své omezené 
možnosti. Z využívaných předmětů bylo 
vytěženo maximum, nemohlo ale dojít 
k výrazné gradaci. Pro diváka tak byly 
nejspíše nejzajímavější momenty pochy-
bování o původu využívaných zvuků a také 
o formě, která zcela jasně nedefinovala 
počátek a konec divadelní iluze. I error, 
jenž se odehrál v druhé polovině, nejdříve 
strhával k dojmu, zda právě tato chyba 
nebude spouštěčem jakékoliv herecké 
akce. Jednalo se však o error v našich 
představách, až chorobně toužících po 
příběhu či hereckém komponentu. Ačkoliv 
technické divadlo záměrně rozbíjí divadel-
ní stereotypy, ve své značné zjednodušeno-
sti pro Zlomvaz by si nejspíše delší 
diváckou pozornost neudrželo, nebýt právě 
těchto zažitých představ a jejich vzájemné 
konfrontace. 

Autor: Tereza Kosáková
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Světlá přítomnost s temnou 
minulostí

Dlouhý pruh bílého papíru, na jehož jed-
nom konci jsou veliké černo-bílé hodiny 
a na druhém tři černé kufry. Z této pa-
pírové cesty vedou čtyři odbočky z černých 
rentgenových snímků k černým košům. 
Jeden z performerů zahájí akci zvoněním 
na zvonec, omluvením se za zpoždění 
a pronese úvodní řeč, ve které odpočítá 
příchod šťastného nového roku. Co ale 
staré nové roky? Byly také tak šťastné?
Čtyři performeři se postaví na koše a 
vyzvou diváky, aby k nim přistoupili. 
Na tabletech začnou předvádět různá 
místa Španělska ve své současné podobě. 
Vyprávějí o turistickém centru St. Simon 
Island nebo o městě Málaga a pouštějí 
k tomu reklamní video upoutávky. Po pa-
pírové cestě zároveň velice pomalu kráčí 
stařena ve smutečním oděvu a s každým 
krokem zazvoní na zvonec. Další smuteční 
hosté se proplétají mezi diváky a v ruce 
nesou krvavě rudé květiny.
Když stařena dojde až na konec cesty ke 
třem kufrům, rozezvoní zvon jako při 
pohřbu. Současnost na tabletech končí 
a přichází návrat do minulosti. Stařena 
předstoupí před dav a začne ve svém rod-
ném jazyce vyprávět svůj životní příběh. 
Jeden z performerů, jenž představoval 
španělskou současnost, její slova překládá 
do angličtiny. Takto předstoupí ještě další 
dvě ženy se svými vzpomínkami na hrůzy, 
které zažily právě na oněch místech, která 
předtím byla tak oslavována.Perform-
er-překladatel poděkuje za pozornost a 
diváci šokovaní výčtem mrtvých pomalu 
mizí.

Autor: Anna Mášová

Hledíme si svého

Pět lidí prezentuje absenci komunikace. 
Zní to trochu absurdně. Je vůbec možné, 
aby pět lidí na jednom místě ukázalo, že 
mezi sebou neumíme komunikovat? Na 
malém prostoru ulice začíná pět lidí, tři 
ženy a dva muži, vytahovat z černého 
kufru malé papírnictví, které si mezi sebe 
rozdělí. Začnou z novin, lepenek 
a černých papírů tvořit. Co? To není zcela 
jasné. Svoje životy, nápady, cíle? Chodí 
mezi sebou, půjčují si od sebe jednotlivé 
propriety a nemluví. Abychom nebyli 
obklopeni jen šustěním papíru, hraje 
k celému představení klasická hudba, ale 
jinak si každý hledí svého, k ostatním se 
obrací, jen když si potřebuje něco vypůjčit. 
Celé představení je tedy v podstatě jednou 
velkou metaforou dnešní společnosti. 
Analogii lidských vztahů představují dva 
černí panáčci vytvořeni z papíru spoje-
ni dlouhou novinovou páskou, která se 
nakonec přetrhne. Objeví se i obraz smrti: 
jeden z mužů hned zpočátku nakreslí 
svůj obrys na papír přilepený k zemi, 
což evokuje představu místa činu. Jedna 
z dívek si zase vytváří z novin kostým 
baletky, ve kterém se pak točí kolem své 
osy. Nakonec performeři jednu z černých 
papírových postav přemalují bíle, označí 
ji písmeny R.I.P. a vedle vytvoří hřbitov. 
Co se týče diváckého dojmu, aktéři na nás 
všichni působí stejně cize, jako se chovají 
k sobě navzájem. Jako bychom se jako lidé 
navzájem vůbec neovlivňovali, jako by-
chom tam ani nebyli. Jen o ten závěrečný 
potlesk tvůrci představení nakonec stojí.

Autor: Alexandra RatajováBORRÓN Y CUENTA VIEJA (UDĚLEJME 
Z MINULÉHO SOUČASNÉ)
Real Escuela Superior de ArteDramáti-
co de Madrid, ESP

Režie: VerónicaClausich, Amelia Die, 
Raoul Polar
Účinkují: RemediosBecerra, Paz Buelta, 
Pila Molina, PilarPenela, 
AlejandroPericàs
Scénografie: Marina Calvo, Susana de 
Alda

Alice… as the dead liquer / University 
of Western Macedonia / Řecko

Režie, design a performance: Pinelopi 
Gaitou
Světelný design: Pinelopi Gaitou
Hudba: John Cage, Nářek pro velrybu
Zvuk a střih videa: John Kokkos
Fotografie: Giannis Vgontzas
Vedoucí profesor: Tasos Protopsaltou

KAFKA DANCES
Austrálie | Victorian College of the Arts

The Smooving Project
California State University, USA

Kafka černobílý i pestro-
barevný

Franz Kafka je fenomén, který už dlouhou 
dobu nespadá čistě jen do literární oblasti, 
ale i té divadelní. Ta nabízí možnost 
nového, hravého pohledu a interpretace, 
namísto zevšednělého a nic neříkajícího 
byrokratického výkladu. Skupina austral-
ských performerů se o neotřelé oživení 
Kafkových postav snaží, avšak 
v rozpětí necelé čtvrt hodiny k tomu 
nemají patřičný prostor, aniž by se neu-
chýlili k obvyklým klišé. 
Na otevřeném prostranství Jungmannova 
náměstí se shromáždí šestice postav zaha-
lených v šedivých svrchnících, kloboucích, 
s ošuntělým kufrem v ruce 
a tváří zpola omotanou obinadlem. 
S hlavou skloněnou se zmateně komíhají 
a sráží, až se v nesouměrném seskupení 
zastaví a upustí kufry rezignovaně na zem. 
Snaží se promluvit, avšak zafáčovanými 
ústy vyluzují pouze nesrozumitelné zvuky. 
Jedné z performerek se podaří z obvazů 
vymanit a po dlouhém úsilí řekne “I’m 
tired of plans”. Posléze si i ostatní sundají 
obvazy a zvídavě zkoumají obsahy svých 
zavazadel. Některá jsou prázdná, jiná 
plná provázků a novinových výstřižků. 
Jen v jednom je nespočet barevných 
klubek, která performerka začne nadšeně 
rozhazovat do publika, načež přibíhají 
tanečníci v pestrobarevných kostýmech. 
Performeři odhazují své kabáty, které 
zakrývaly stejně barevný úbor, a společně 
tančí v rytmu swingu. Jen jeden z nich 
zůstává dál zahalen stranou a tance se 
neúčastní, nicméně po skončení odchází 
spolu s ostatními bez vysvětlení. 
Kratičkým výstupem se performeři 
pokusili představit i groteskní stránku 
Kafkovy tvorby, což se dařilo především 
v úvodním pomateném výstupu. Bujará 
taneční část by si naopak zasloužila pro-
myšlenější choreografii, pakliže má být 
oslavou Kafkovy hravosti a aktuálnosti. 

Autor: Ludvík Píza

Instalace s dramatickým 
potenciálem

Jsou představení, která pochopíte hned 
po první minutě. A jsou představení, 
která byste nebyli schopni vyložit ani na 
mučidlech. V takových případech pak musí 
přijít autor a vysvětlit vám své záměry. Má 
ale vůbec cenu něco takového sledovat? 
Nestačilo by pouze, kdyby se autor postavil 
na scénu a všechno převyprávěl?

Představení, která vycházejí z nějakých ni-
terných osobních zkušeností, tužeb, libostí 
nebo vzpomínek s sebou nesou nebezpečí, 
že jim málokdo porozumí. Přesně tak 
dopadla performance Alice…as the dead 
liqueure řecké výtvarnice Pinelopi Gaitou. 
Vedoucí profesor Tasos Protopsaltou 
během diskuze přiznal, že obor, v rámci 
kterého performance vznikla, není v pod-
statě divadelní, ale spíše výtvarný. Nebýt 
herecké akce, mohlo se skutečně jednat 
o celkem zajímavou výtvarnou instalaci.

Performance vznikla jako koláž úryvků 
z deseti básní. Ty byly přednášeny řecky. 
Kvality performance, jako je zpěvnost 
řeckého jazyka v kombinaci s půso-
bivou světelnou projekcí a jednoduchou 
scénografií mohly samy o sobě vytvářet 
efektní celek apelující na jiné části lid-
ského mozku, než na ty přísně racionální. 
Škoda, že autorka se nejspíše rozhodla 
nevnímat tuto hodnotu svého vlastního 
výtvoru a trpělivě vysvětluje divákům, co 
tím chtěla říci. Ovšem v případě, kdy je 
téma tak osobní jako zde, se obávám, že je 
přinejmenším nevysvětlitelné.

Autor: Jakub Štorm
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Co? Proč? Aha…

Diváci vchází do sálu divadla DISK bočním 
vchodem a hromadí se v hracím prosto-
ru. Postávají kolem provázků, které visí 
ze stropu. Když se za provázek zatáhne, 
některý z herců zahraje krátkou hudební 
sekvenci na bubny nebo trumpetu. Na-
dšené festivalové publikum tahá za šňůrky 
a roztancovává se v prostoru. Uprostřed 
hracího prostoru visí lampa, kterou lze 
jedním z provázků rozsvěcet a zhasínat. 
Má nám snad tato lampa osvětlit smysl 
inscenace, který je jinak mlhavý? 

Po zvukovém úvodu následuje telefonát 
mrtvé manželky svému muži a potom 
jsou diváci svědky přípravy svých sedadel. 
Technici s herci nanosí židle přímo do-
prostřed jeviště. Jsme vyzváni, abychom se 
posadili a sledovali představení, které se 
odehrává simultánně pro každou ze dvou 
stran. Ocitáme se ve vlaku Bedřich Beckett 
a necháváme se zapojit do hry o absurdnu. 
Herci přijíždějí na konstrukci, která sym-
bolizuje vlakový vagón, a sledují publikum. 
V krátkých sekvencích se rozvíjejí nesmys-
lné česko-anglické dialogy. Herci (Sára 
Arnsteinová, Anděla Blažková, Petra 
Kosková, Pavel Kozohorský, Ivo Sedláček, 
Daniel Tůma) se snaží navázat kontakt 
s publikem, je ovšem nejasné, do jaké 
míry se s interakcí počítá. Někdy jsou 
herci zmatení a místy nelze rozeznat, kdy 
jsou v roli a kdy ne. Podobně je to i s an-
glickými replikami; není zřetelné, jestli 
herci neovládají plynně jazyk nebo jsou 
pauzy a chyby záměrem. Představení tak 
občas působí jako dialog přátel pod vlivem 
omamných látek. 

Já nevím… Když se to tak vezme, tak asi jo, 
no… Já nevím… 

V autorské inscenaci Beckettomotive zbývá 
ze Samuela Becketta velmi málo, snad jen 
jméno vlaku. Matija Solce režíruje krátké 
příběhy, které ukazují absurditu každého 
lidského života. Přestože se některá témata 

cyklicky navracejí, inscenace nenese příliš 
jasné sdělení. Setkáváme se tak s mixem 
jazyků, replik a témat, která se na sebe 
kupí a pohromadě je drží především 
scénografie a vymezení prostoru vlaku. 
Některé situace jsou čistě provedeny 
a pracují s metaforickými gesty, které 
divák přijímá snadno. Například když se 
z bot stanou staří manželé a z rýžáku jejich 
věrný pes nebo při výměně rolí muže 
a ženy, kdy herec sedí herečce na klíně. 
Poutavá je práce herců s loutkami jich 
samých, obličeje loutek si povídají s vodiči 
o tom, kým jsou, nebo se předvádějí jeden 
před druhým. 

Po rozpačitém konci, který by mohl přijít 
v téměř kterémkoli bodu představení, se 
diváci jednotlivě trousí pryč z vlaku Bedři-
cha Becketta. 
Hledání smyslu (života i představení) už 
nechávají protagonisté na nich.

Autor: Karolína Krajčová

Beckettomotive
Divadelní fakulta Akademie 
múzických umění, Praha

režie a hudba: Matija Solce
dramaturgie: Marek Turošík
scénografie: Kateřina Hadravová
kolektiv produkce: Jeník Tyl,Sof-
ie Sticzayová, Jan Búrik, Markéta 
Bodoríková
hrají: Sára Arnsteinová, Anděla 
Blažková, Petra Kosková, 
Pavel Kozohorský, Ivo Sedláček, Daniel 
Tůma
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Editorial

Being caught up in the whirlwind of 
business that fills our Obratel Office every 
day, it is easy to forget about all of the cogs 
which make this machine work so effi-
ciently. When I opened the third edition of 
this magazine, I saw every editor’s dream 
come to life: my name on the first page. 
In this edition, I want this honour to be 
bestowed on my estimated colleague Jakub 
Štrom.
In the long hours our team spends 
crammed into a rather hot attic room 
(from where we can’t see the rooftop 
bistro - an intentional choice to maintain 
the editors’ concentration), putting all of 
our devotion and creativity into our work, 
Jakub is the pole of calmness we all need 
every once in a while. As our poster child 
for effectivity and collegiality, he has been 
a rock for all of us.
I would like to dedicate this editorial to 
him as a way of thanking him for cheering 
me up when I needed it.
As for today’s programme: I recommend 
the Ice Cream performance by the stu-
dents of The Academy of Performing Arts 
in Bratislava. I would also like to draw your 
attention to the possibility to buy Zlomvaz 
merchandise, which is shown in the comic 
at the end of this issue. I wish you many 
enriching experiences during the second 
half of Prague Quadrennial and to all host-
ing creators, “break a leg!”

Author: Ludvík Píza

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
NO MONOPOLY IN A SMOOTH SPACE
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
ZMRZLINA
Divadlo DISK

13:30
LIQUID IDENTITY: AL13
Jungmannovo náměstí

15:00
REACTIONS
Studio Řetízek

17:00
REACTIONS
Studio Řetízek

19:00
PEENI WALLI
SpaceLab OFF Scéna

20:00
IMPULSE
Divadlo DISK

22:00
DJ ZOOT
SpaceLab OFF Scéna

0:00
DREDEX A DOPAMIN
SpaceLab OFF Scéna

Music of the day: Kasket Club - Straight 
West; The Black Keys - Lovers

Weatrher: Mostly Cloudy, 20°C/17°C 
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Technical session over the 
stove
On the stage of the Disk Theatre arrive six 
students, dressed in casual clothing and 
sitting at two tables with laptops and 
a mixing desk. One of the girls adds white 
powder on a small stove placed in the 
center of a stage and the powder slowly 
starts to turn into smoke. The theatre 
darkens and the students begin to control 
all of the action. 

  Smoke slowly begins to rise and the 
background music is made up of 
a selection of sounds created from used 
objects - these are objects that we use 
daily, although we don’t pay attention to 
them. A screen of smoke made by the 
white powder is now alternately lit by 
coloured and white sidelights and a light 
bulb that hangs over the stove. A bar with 
three spotlights is flown in and one of the 
spotlights is focused on the microphone. 
The sound of the spotlight moving can be 
heard by the audience. This sound is then 
incorporated into recordings of childish 
prattle and a sound alike to a passing 
tractor in the distance. There is also 
a small camera fixed onto the spotlight, 
however there were some technical 
issues so motion sensors could only be 
experienced on laptop’s sceen by the 
spectators in the first rows. The spotlights 
then symbolically bow to the audience. 

  The thirty-minute project was created 
by students of the ‘Lighting Design 
and Multimedia’ course within the 
master’s program of technical theatre 
at Viljandi Cultural Academy. This 
theatrical discipline aims to highlight the 
possibilities of this technology, showing 
the skills that the object offers on its 
own. Due to difficulty transporting their 
own equipment, the performance used 
the equipment that was already there in 
theatre and showed the possibilities and 
skills of these objects with a very visually 
attractive performance of lights. Error 
of Music made a purposeful decision not 
to use pleasing or harmonious sounds – 
instead they used sounds that are often 

Error for music
Theatre Technical Arts of Viljandi Cul-
ture Academy of University of Tartu, 
Estonsko

Performing Arts Multimedia Special-
ists: Maarja Räni, Katre Sulane, Meeli 
Tuoppi, Anna Rosalie Uudre, Rommi 
Ruttas
Lighting Designers: Ivar Piterskihh, 
Laura Maria Mäits
Stage Manager: Liisa Liksor
Instructor and Project Manager: Erik 
Alalooga
Cast: Maarja Räni, Katre Sulane, Meeli 
Tuoppi, Anna Rosalie Uudre, Rommi 
Ruttas, Laura Maria Mäits

neglected or overlooked. This provided 
much more space for the listener to use 
their imagination, due to its ambiguous 
nature. 

The performance focussed very much on 
the visual spectacle and opposes classical 
theatre. The aim of the students was to 
present their ideas using only limited 
options and resources. At the same time 
the aim was not to create a story or any 
sense of narrative. This form, however, 
has its boundaries. For the audience, the 
most interesting moments were probably 
those moments of uncertainty, where 
they wondered about the origin of the 
recordings. A small error that occurred 
in the second half also gave a false 
indication, that this may be the start of 
physical action from ‘actors’. But it was 
only an error in our imagination, morbidly 
longing for the story or the acting 
component. Although technical theatre 
deliberately wants to break stereotypes, 
in considerable simplicity for Zlomvaz 
festival the audience crave a narrative, or 
a story in order to keep them engaged.

Author: Tereza Kosáková
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Interview with British stage 
designer Sofie Jump 

What is gained in a design process from 
creating site specific performance?
The work that Seven Sisters Group does in 
a site is devised so that the site becomes 
a significant element. Often the site is the 
stimulus for the work, but even if we have 
a theme that we want to explore in a site 
the space always has a huge impact on 
what we do. We are also very interested 
in the way that the audience and the 
performer interact and being able to 
control that interaction is very exciting. 
Can you expand on your exploration of 
‘non-site’ as a stimuli for generating work?
Seven Sisters Group have spent quite 
a lot of time researching behind the 
scenes areas, places where the public 
don’t usually go. We’ve found them to 
be quite evocative, perhaps because 
they are harder to ‘read’ than the public 
areas we are all more used to. They are 
often working spaces, sometimes with 
machinery, sometimes you can see the 
structural elements of the building. They 
are often less generously proportioned 
and less well kept. They tend to suggest 
something hidden under the surface.
Have you been to the Prague Quadrennial 
before, and can you tell me a bit about it?
Yes I have been to five PQs! The first was 
when I was a student at Central St Martins. 
It is a wonderful event. I find it really 
stimulating to be in an environment where 
everyone is thinking and talking about 
scenography. Also seeing the work that 
is happening all over the world is really 
inspiring.
How did you form Seven Sisters Group?
Artistic Director Susanne Thomas got 
a group of us together in 1994 and we 
founded Seven Sisters Group under her 
Artistic Directorship. I met Susanne 
Thomas when I was at CSM and she was at 
the London Contemporary Dance School. 
Our colleges did a project together and 
we kept working with each other after we 
graduated. There were a lot of different 
artists in the original company, video, 
music, installation, set design, costume 
and so on. In 2006 I became Associate 

Director of the company and now Susanne 
and I initiate, produce and create the work 
together.
SpaceLab is focused on keeping a strong 
bias between students and professionals, 
as a visiting lecturer at Royal Central 
School of Speech and Drama, how does 
teaching impact on your practice?
Teaching makes me think about what 
I do as a scenographer and why. When 
you are practicing you don’t have to think 
about your process, you just get on with it, 
and you might not realise that you have a 
particular biases. Having to communicate 
your processes or attitudes to others 
makes you look at them from a different 
perspective. It is also very rewarding to see 
students discovering and developing their 
own practice.
The relationship between the body and 
site is a point of interest in your Workshop 
at SpaceLab 2015, how has this developed 
and how does relationship figure in your 
creative process?
For me the body animates the site, and 
that could be the body of the audience or 
the performer or both. It is what makes 
the site interesting for me.

Author: Meera Shakti Osborne, Eliška 
Chmelíková 

Sophie Jump

is an award winning British theatre 
designer. 

She is Associate Director and designer 
for the company Seven Sisters Group. 
The company has become well known 
for its site-specific work. 

Sophie is currently a Rootstein Hop-
kins Doctoral Bursary Recipient study-
ing at University of the Arts London, 
and is researching theatre designers 
Jocelyn Herbert and Motley.
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Bright present with dark 
past
There is a long stripe of papers on the 
ground with a big black and white clock 
on one end and three black suitcases on 
the other. From this papered path leads 
four turnings paved by X - ray images to 
litter bins. One of the performers starts 
the action by ringing a bell, apologizing 
for being late and giving a speech which 
includes counting down to the beginning 
of a happy new year. But what about old 
years? Were they also happy?
Four performers stand up on the bins and 
ask the audience to come closer. They 
hold tablets on which they show various 
places of Spain in its current appearance. 
They talk about the tourist attraction St. 
Simon Island as well as Málaga and they 
play commercial video spots alongside. At 
the same time an old woman slowly walks 
across the paper path wearing funeral 
clothes rings a bell she holds in her hand, 
with each step. Other mourners walk 
amongst the spectators and hold blood-red 
flowers.
When the old woman reaches the 
suitcases she rings the bell, creating a 
funeral atmosphere. The images on the 
tablets stop and we go back in time. The 
old woman steps in front of the crowd and 
tells her life story in her native language. 
Another performer translates her words. 
There are two other women who recall 
fearful memories they experienced in 
these places, which were celebrated 
just moments before. The translating 
performer gives thanks to the audience for 
their attention, and the audience, shocked 
by the number of these victims slowly 
leave.

Author: Anna Mášová

BORRÓN Y CUENTA VIEJA
Real Escuela Superior de ArteDramáti-
co de Madrid, ESP

Directors: Verónica Clausich, Amelia 
Die, Raoul Polar
Performers: Remedios Becerra, Paz 
Buelta, Pila Molina, Pilar Penela, Ale-
jandro Pericàs
Set Design: Marina Calvo, Susana de 
Alda

KAFKA DANCES
Austrálie | Victorian College of the Arts

Kafka black-and-white and 
colorful 
Franz Kafka is an icon who is nowadays 
not only a part of our literature, but also 
stretches into the world of theatre. Theatre 
offers a chance of new, playful perspectives 
and interpretations, instead of common and 
meaningless bureaucratic ones. 
A group of Australian performers tried to 
reimagine Kafka’s characters in a fresh 
way. Unfortunately, the short duration of 
fifteen minutes did not enable them to do 
so without the use of some stereotypical 
clichés. A group of six strangers hidden in 
grey overcoats and hats gathered in the open 
air space of Juangmann square, with shabby 
suitcases in their hands and with half of their 
faces bandaged. They crossed each other’s 
paths with their heads bowed down, until 
they suddenly stopped and dropped their 
luggage. They were trying to speak in spite of 
the bandages wrapped around their mouths, 
however the incomprehensible sounds 
were the only result. One of the performers 
escaped from the bandage successfully, 
and finally said “I’m tired of plans”. After 
that, the others freed themselves from the 
bandages and looked into their suitcases 
with curiosity. Some of them were empty, 
some full of strings and paper cut-outs, and 
one of them was stuffed with colorful balls 
of wool, that were thrown to the audience 
by the performer. It was a signal for a group 
of dancers who then joined the others. The 
performers took off their coats and revealed 
colorful costumes that were hiding beneath 
and they all danced together in rhythm to 
swing music. Only one of them remained 
bandaged and hidden in a coat, even though 
he left the stage with the others, with no 
explanation. 
The performance attempted to show the 
grotesque side of Kafka’s novels. It worked 
in the first part with the characters crossing 
each others paths. However, the dancing 
part deserved to have more inventive 
choreography, since the performance was 
celebrating Kafka’s playfulness and currency. 

Author: Ludvík Píza
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We look out for ourselfs
Five people present absence of 
communication. It sounds a little absurd. 
Is it at all possible for five people in 
one place  to show us our inability to 
communicate? In a small space of a street, 
five people, three women and two men 
start to pull out small stationery goods out 
of a black suitcase. Then they divide the 
stuff between each other. They begin to 
create things from newspapers, tapes and 
black papers. What do they make?  It‘s not 
really obvious. Their lives, ideas, goals? 
They walk  around each other and borrow 
objects, all silently without 
a word.  Not to be surrounded  by simple 
rustling of paper, there’s classical music 
playing,  but otherwise everyone cares 
only about themselves. The performers 
turn to one another  only when  they 
want to borrow something. The whole 
performance then seems like a metaphor 
for  our society. Analogy of human 
relationships is represented by two black 
paper figures connected by a long strip of 
newspaper  which  is cut off in the end. 
There is even an appearance of a symbolic 
death: one of the man paints a contour of 
his body on paper which is stuck  to the 
ground  and evokes an image of a crime 
scene. Other girl makes a ballet costume 
for herself which she puts on then turns 
around in one the spot. At  the end the 
performers paint over the black paper 
figure so it turns white and they mark 
it with letters R.I.P. And next to it they 
create a cemetery. The actors’ impact on 
the viewers is very strange and foreign 
like the impact they have  on each other. 
It gives the impression that we, as people, 
don’t have an impact on each other at all. 
As if  we’re not even there. The only thing 
the performers  want is  an ovation  at the 
end of the performance.

Author: Alexandra Ratajová

Alice…as the dead liqueur / University 
of Western Macedonia / Greece

Directed, Designed and Performed by 
Pinelopi Gaitou
Lighting Design: Pinelopi Gaitou
Music: John Cage, ‘Litany for a Whale’
Sound and Video Editing: John Kokkos
Performance Photos by Giannis 
Vgontzas
Supervising Professor: 
Tasos Protopsaltou

The Smooving Project
California State University, USA

Instalation with dramatic 
potential

There are performances, which you are 
able to understand immediately. And then 
there are those, which you can’t explain 
even tortured. In this case its author’s 
turn, to explain his intentions. And if you 
don’t understand to author’s thoughts, is 
there a need to watch the performance? 
Wouldn’t it be better, if the author himself 
just stand there and recounted the plot?
All performances, which deals with 
some deeply personal experiences, 
desires, pleasures or memories are risky 
for the authors, cause not everyone 
can understand them. And that’s what 
happened with the performance Alice…
as the dead liqueur by Greek artist 
Pinelopi Gaitou. Supervising professor 
Tasos Protopsaltou admitted, that this 
performance, which was created by 
a students of University of Western 
Macedonia, isn’t theatrical but pictorial. If 
there wasn’t any action of actors it would 
be a nice art installation.
Performance was a collage based on 
ten poems by Greek and European 
poets, recited in Greek. Qualities of the 
performance, such as melody of Greek 
language in combination with impressive 
light design and simple scenography could 
create very effective show, affecting not 
racional but irrational part of human 
brain. Unfortunately author probably 
ignored this value of her own work and 
patiently explained to the audience, what 
her intentions were. But when are ideas in 
the show deeply personal, I am afraid, that 
they are inexplicable. 

Author: Jakub Štorm
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What? Why? So…

As the audience enters the dimly lit DISK 
theatre through an elusive side door, they 
find themselves centre stage, surrounded 
by performers who eagerly await them, 
instruments at the ready. Across the 
space, strings hang from the ceiling for 
the audience to pull. Like remote control 
puppets, the performers respond to each 
pull with their instruments. Tentatively, 
audience members begin to play with the 
game presented to them, turning lights 
on and off, eliciting sounds from drums, 
trumpets or the piano. Just as one starts 
to wonder about the purpose of this 
interactive display, the lights go down and 
the performance begins.
The piercing ring of a phone waiting to 
be answered taunts the audience until the 
follow spot selects an audience member to 
answer it. A strange conversation between 
a man and his deceased wife ensues as 
part of the next game, leaving the audience 
at the mercy of the bouncy light selecting 
them. After this opening, the stage is 
filled with chairs for the audience, laid out 
back to back. From this point onwards, 
two performances are carried in front of 
either half of the audience, sometimes 
synchronised, sometimes interacting with 
one another. We have boarded the Bedřich 
Beckett train and absurdity ensues.
Nonsense czech-english dialogues 
between the actors on a construction 
trolley and the audience alternate with 
short scenes in which the performers -  
Sára Arnsteinová, Anděla Blažková, Petra 
Kosková, Pavel Kozohorský, Ivo Sedláček 
and Daniel Tůma - strongly resemble 
a couple of friends high on drugs. It is 
sometimes unclear whether the lack of 
intention is due to an inability to speak 
and understand English, or - in fact - 
intentional.
I don´t know… When it takes that way, so 
maybe yes… I don´t know…
While the only explicit connection 
Beckettomotive makes to its name giving 

playwright Samuel Beckett is the name 
of the train, the sequences directed by 
Matija Solce do allude to Beckett’s affinity 
for depicting the absurdity of human 
behaviour and the erratic randomness of 
daily life. These themes also run through 
the structure of the show itself, breaking 
and reassembling its storylines seemingly 
without concept. What really holds 
together the framework of the show is 
the makeshift train stage design and the 
incorporation of live and recorded sound 
into its strange world. 
As the mini-stories progress, the 
performers animate a variety of objects to 
become their puppets. Some of the choices 
within these sequences are easily relatable 
and quickly get accepted by the audience, 
such as a pair of old shoes that becomes 
an arguing elderly couple or a loyal dog 
made out of a scrubbing brush. The actors 
play, yell, puppeteer, show off, hide, sing, 
translate, make music. But most of all, 
they engage the audience.
After an inconclusive ending to a string 
of rather strange events, the audience 
leaves the theatre to loud energetic music, 
dancing out as much as they are walking, 
with no idea of what it all meant, but 
definitely in a great mood.

Author: Karolína Krajčová

Beckettomotive
Akademy of Performing Arts in Prague

Director: Matija Solce
Dramaturgy: Marek Turošík
Set design: Kateřina Hadravová
Production: Jeník Tyl,Sofie Sticzayová, 
Jan Búrik, Markéta Bodoríková
Performers: Sára Arnsteinová, Anděla 
Blažková, Petra Kosková, Pavel Kozo-
horský, Ivo Sedláček, Daniel Tůma
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Beckettmotive/ Photo: Joanne Mackenthun
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