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ÚVODEditorial

Ráno. Dusno. 
Listí a možnost deště 
za okny tramvaje
lýtka cyklistů 
a cyklistek
Někde v dáli pejsek
s liščíma ušima
štěk. 
Možná bude zase duha
až budou pršet
barevný věty
Kapitánů průmyslu
lapáme po smyslu
Hudba. Politika. Počasí
proč asi?

 Autor: Karolína Krajčová

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
THE METAMORPHOSIS
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
I WANT TO DANCE, KATE!
Divadlo DISK

13:30
ENFANTINE
Jungmannovo náměstí

15:00
DRAGON LEE – THE ELECTRIC-MAN
Studio Řetízek

16:00
SIGNAL FROM CITY
Jungmannovo náměstí

17:00
DRAGON LEE – THE ELECTRIC-MAN
Studio Řetízek

20:00
CRAVE BY SARAH KANE
Divadlo DISK

20:00
DINGO
SpaceLab OFF Scéna

20:00
JOHNY POUPĚ
SpaceLab OFF Scéna

21:00
MONIKINO KINO
SpaceLab OFF Scéna

21:00
DJ JOHANA
SpaceLab OFF Scéna

Tip pro dnešní den: 
Kolem Střeleckého ostrova se shromažďují 
labutě. 

Hudba pro dnešní den: Kapitáni 
průmyslu - Továrny
Počasí pro dnešní den: Podle Dánů – 46% 
vlhkost, dohlednost 35 kilometrů 
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Nekuřte vevnitř a nekraďte, 
jinak je dovoleno úplně 
všechno 

Dalo by se říct, že vrchol imerzivní výstavy 
užité interiérové scénografie je vytvořit 
byt, ve kterém budou lidé nějakou dobu 
žít. Nic interaktivnějšího už nelze vymys-
let. „Pokud chcete, pojďte tady bydlet 
s námi,“ nabízejí scénografové a per-
formeři. Každý den spolu sedají k večeři, 
někdo si kreslí do mapy, jiný se učí, další 
se modlí. Všichni na místě samozřejmě 
přespávají, všichni po večerech pijí 
s ostatními a účastní se hudebních večírků. 
Chcete si zahrát volejbal? Vybrat, která 
z desítek videokazet zrovna bude hrát 
v kinosále? Směle do toho. Jen nekuřte 
vevnitř a nekraďte, jinak je dovoleno úplně 
všechno.

Zadání bylo v podstatě trojí: nabídnout po 
večerech hudební alternativu divadelní 
přehlídce Zlomvaz Festival; vytvořit místo, 
kde se mohou setkávat rezidenti projektu 
SpaceLab; najít dodatečný výstavní prostor 
pro studenty scénografie alternativního 
a loukového divadla DAMU. Kupodivu se 
velmi rychle ukázalo, že se všechny tyto 
cíle velmi hezky doplňují a studentům 
vyrostlo pod rukama něco poměrně vý-
jimečného. Výsledná expozice se jmenuje 
PQ_PRIVAT a až do neděle 28. června 
probíhá v nevyužívané budově na adrese 
Cihelná 4 na Kampě.

Pointa celého projektu je právě v propo-
jení interaktivní výstavy s barem a dlouho 
do noci trvajícími večírky. „Lidé jsou pak 
mnohem uvolněnější. Nejdřív se většinou 
bojí do výstavy zasahovat, nenapadne 
je, že si mohou dělat opravdu co chtějí. 
Celý den jsou zvyklí chodit po výstavách, 
kde se spíš jen dívají, míra interaktivity 
je mnohem menší. Stačí je ale trochu 
popostrčit nebo jim dát čas, aby se trochu 
posilnili a najednou začnou prostor sami 
využívat velmi spontánním a kreativním 
způsobem,“ říká Sofie Sticzayová, student-
ka II. ročníku katedry produkce DAMU, 
jedna z autorů celého nápadu. Podle Sofie 
je PQ_PRIVAT unikátní způsob, jak dát 

lidem po večerech možnost bavit se jiným 
způsobem. Nemuset sedět v klubu u stolu, 
ale využít večírek k tomu, aby vznikaly 
nové spontánní hezké věci.

Tělocvična, studovna, noclehárna, ale 
také „make your own party“

Na přípravě instalace se podíleli scénogra-
fové KALD DAMU, napříč všemi ročníky. 
Každý z nich zařídil většinou jeden pokoj, 
už při tvorbě zároveň dbali na to, aby bylo 
možné výsledek aktivně obývat. Samozře-
jmá je kuchyň, kde každý večer připravuje 
jeden ze squatterů společnou večeři, je 
zde ale taky koupelna se líčením, kde se 
mohou návštěvníci nalíčit, dětský pokoj 
s virtuálními hrami, skleník s bylinkami 
a několikacentimetrovou vrstvou navezené 
hlíny, kinosál s televizí a nepřeberným 
množstvím videokazet (z nichž je nejčastěji 
promítán Titanic), tělocvična, ke je možné 
zahrát si volejbal.

Většina místností předpokládá přímou 
interakci návštěvníků, v jiných si ale 
performeři berou „směny“ a každý den 
zde kontinuálně provádějí nějakou činost. 
Antonín Brinda, performer ze III. ročníku 
KALD DAMU, se každý večer během party 
odebere na pět hodin do studovny 
a v tmavé místnosti s lampičkou se učí na 
státnice. Michaela Řezová zase v „pracovně 
tři hodiny denně mechanicky poslouchá 
rádio a zaznamenává počasí do map.

Jádrem prvního patra je bar, zařízený jako 
sklep a hudební salónek, tedy právě to 
největší lákadlo, kvůli kterému sem denně 
proudí lidi. Každý večer se zde pořáda-
jí koncerty, dramaturgie je zaměřená 
především na mladé, alternativní, tal-
entované české kapely. Koncert je pro 
návštěvníky PQ_PRIVAT první impuls proč 
dovnitř zavítat, máloko ale odchází hned, 
když dozní hudba.

O patro výš je naopak vše ponecháno na 
imaginaci příchozích, na stěně visí pouze 
šipka a vzkaz „make your own party“. 
V jednotlivých místnostech jsou na zdech 
připevněné počítačové reproduktory, 
hudební dramaturgie je tedy na každém 
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vanými divadelními profesionály. Všechny 
tyto složky dohromady tvoří projekt 
SpaceLab, poměrně nezávisle fungující 
složku PQ, zaměřenou především na stu-
denty a jejich propojování.

Neklid a Kůra
Prvními iniciátory vzniku PQ_PRIVATu 
byli studenti produkce, nemohl by ale 
existovat, kdyby se hned nepropojili se 
scénografy, kteří dali nápadu konkrétní 
tvar. Sofie Sticzayová už se scénografy 
a performery KALD pracovala dříve 
a poměrně často – počínaje drobnými 
projekty a klauzurními pracemi pří-
mo na Divadelní fakultě, až po některé 
větší inscenace a festivaly. Spolu s Jitkou 
Pospíšilovou mají za sebou například site 
specific inscenaci Neklid, zasazenou do 
staré prádelny v Bohnicích. Právě Jitka žila 
nějakou dobu ve squattu a byla to ona, kdo 
trval na tom, aby se výstava nejmenovala 
PQ_SQUATT, jak bylo původně v plánu, 
ale PQ_PRIVAT, protože do squattu jako 
takového má daleko, navíc dal magistrát 
budovu studentům zadarmo k dispozici, 
nebydlí tam tedy nelegálně. Jitka a Lucie 
Wildtová byly pravděpodobně jedny 
z hlavních tahounek připrav celého pros-
toru.

Možné opakování?
PQ 2015 a s ním i Zlomvaz Festival končí 
28. června, studenti by pak měli do dvou 
dnů výstavu uklidit a začít bydlet zase 
normálně doma. Na otázku, jestli je 
možné, že by výstavu někdy zopakovali, se 
tváří neurčitě. Sami si uvědomují, kolik se 
toho dá ještě vylepšit a dotáhnout 
k dokonalosti a tak se nebrání tomu, že by 
za nějakou dobu zabydleli budovu 
v Cihelné znova.

Autor: Václav Strýček

kdo přijde s telefonem nebo notebookem 
a základním stavebním prvkem jsou zde 
přepravky od piva. Nutno podotknout, že 
zvlášť v ranních hodinách se zde dá spatřit 
úplně cokoliv. „Z některých pokojů jsem 
už slyšela dechovku, někde si lidi hrají 
s pivními basami a dělají, že podlaha je 
horká láva, včera večer se v druhém patře 
náhodná skupinka lidí prostě jen natlačila 
v obrovském počtu do malinké místnosti 
a křičela,“ řekla Sofie. A právě v tom je 
kouzlo celého prostoru. Pokud je totiž jed-
ním z hlavních smyslů projektu SpaceLab, 
jehož je PQ_PRIVAT součástí, nechávat lidi 
z různých zemí a oborů setkávat se 
a seznamovat se, neexistuje na to vhod-
nější způsob. Když je podlaha horká láva, 
jazykové ani kulturní bariéry neexistují. 
Alkohol a koncerty a přirozené vybízení 
vlastní kreativity nádherným způsobem 
podněcují navazování kontaktů a nových 
vztahů.

SpaceLab a streaming do Kafkova domu
K vzniku celé instalace vedlo poměrně 
dost netradičních okolností. Její primární 
účel je sloužit jako večerní stage projektu 
SpaceLab, edukativní součásti Pražského 
Quadriennale 2015. SpaceLab sdružu-
je několik škol z různých částí světa 
včetně DAMU, a proto je letos součástí 
jeho vyvrcholení také Zlomvaz Festival, 
každoroční festival uměleckých vysokých 
škol pořádaný DAMU. Budova v Cihelné je 
tedy v prvé řadě určená pro doprovodný 
program Zlomvazu.

Zhruba ve stejné době, kdy došlo k tomuto 
rozhodnutí, hledali scénografové KALD 
další výstavní prostor pro své práce 
v rámci PQ’15. Jednou z alternativ byl 
živý streaming zvenčí do Kafkova domu. 
Propojení hudebního programu s výstavou 
se tak nabídlo samo a záhy se ukázalo jako 
velmi funkční.

Spolu s budovou DAMU a Jungmannovým 
náměstím se tak stala Cihelná třetím 
důležitým prostorem pro prezentaci 
prací studentů DAMU v rámci PQ 2015. 
Na dalších dvou zmíněných místech 
probíhají divadelní představení, pouliční 
představení a workshopy vedené renomo-
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že je pověsí sama, na scénu opět dorazí 
známá služebná vykonat rozsudek smrti. 

V třetím příběhu figuruje pobožná dvojice 
sedící na lavičce. V zadní části jeviště sedí 
muž v montérkách a vykopává hrob, který 
je určen pro jejich společného známého. 
Muž a žena s hranou lítostí komentují 
jeho smrt, kterou kladou za vinu Romovi, 
a předhánějí se v tom, kdo víc daroval na 
charitu. Jakmile dospějí k závěru zlikvi-
dovat všechny romské přistěhovalce v 
plynových komorách, skoncuje s nimi 
dorazivší služebná. 
Stejný konec čeká i postavy ze 
závěrečného výstupu situovaného do 
současnosti. Muž v trenýrkách sleduje 
televizní zápas, zatímco jeho žena na 
něho hystericky doráží a snaží se s ním 
navázat kontakt. Když dospěje k rozhod-
nutí vystřílet obtížné maďarské emigranty, 
umlčí ji spolu s manželem přichystaným 
k souloži afektovaná služka. 

V inscenaci se profilují další témata jako 
smrt a její bagatelizace, faleš, třídní 
nesnášenlivost nebo nedorozumění mezi 
mužem a ženou. Problém je, že průběh 
každého příběhu je takřka totožný s tím 
předešlým, a tak už u druhého výstu-
pu divák předvídá, co bude následovat. 
Opakují se i typizované postavy. Závěrečný 
příchod služebné tak nepůsobí nijak přek-
vapivě, ale jako vysvobození z únavného 
a stále opakujícího se schématu. Rozpačitě 
působí i přehnaně expresivní herectví, 
které funguje pouze ve scéně s přetvařu-
jícími se nacisty. 
Inscenace se snaží uchopit závažná 
témata s nadhledem, avšak ve výsledku 
působí zdlouhavě a směšně. Žádný ze čtyř 
minipříběhů totiž nenabízí odlišný pohled 
na zmíněnou problematiku, nesnaží se 
odkrýt její příčinu ani nepředkládá možné 
řešení. Poučení o tom, že se lidé s dobou 
nemění, je v případě Zmrzliny příliš 
banální a dogmatické. 

Autor: Ludvík Píza

Smrt přichází s krásnou 
zmrzlinářkou

Inscenaci Zmrzlina tvoří čtyři samostatné 
minipříběhy od Thomase Bernharda, které 
spojuje téma rasismu, nacismu a xenofo-
bie v rozdílné době a odlišném prostředí. 
Scéna z dřevěných palet je rámována 
červenou oponou, která slouží ke kryté 
proměně jeviště a zároveň k oddělení 
jednotlivých výstupů. Průvodcem napříč 
na sebe nenavazujícími příběhy je postava 
mladé služebné, která s pistolí v ruce 
seznamuje diváky s názvem, postavami 
a kratičkým obsahem minidramatu, které 
bude následovat. Poté laškovně zapluje za 
oponu, která se po chvíli roztáhne. Hra 
začíná. 

Na scéně stojí bohatě prostřený stůl, 
kolem něhož sedí čelem k publiku tři 
manželské páry nacistických pohlavárů. 
Hlučně se baví, popíjejí šampaňské, 
servíruje se linecký koláč. Charismatická 
blondýna v popředí, pravděpodobně 
hostitelka, posílá služebnou pro šlehačku. 
Jak konverzace plyne, vyvstávají na povrch 
vzájemné vazby, křivdy a závazky mezi 
stolovníky. Přátelské vztahy nejsou tak up-
římné, jak se zprvu zdály, každá z postav 
se schovává za křečovitou masku úspě-
chu. Chlubí se počtem obětí a zásluhami 
za slávu Říše. Scéna vrcholí společným 
přípitkem a německým popěvkem, během 
něhož přijíždí služebná s vozíkem zmr-
zliny a protagonisty postupně střílí. Opona 
se zatahuje. 

Následující tři příběhy se postupně po-
souvají v čase až do současnosti. Namísto 
německé skupiny jsou aktéry rozličné dvo-
jice Slováků, stylizované do starších osob, 
které spojuje nenávist k určité rase (Ro-
mové) nebo národu (Maďaři). V druhém 
výstupu se představí postarší známí, kteří 
automaticky považují hromadu balicího 
papíru za mrtvolu. Vzrušeně se dohadu-
jí, zda k údajnému tělu přistoupit, či ne, 
přičemž se netají svými sympatiemi 
s nacisty. Kupa papírů se na konci ukáže 
být ztracenými plakáty s hákovými kříži, 
které měl rozvěsit manžel horlivé stařen-
ky. Když se konečně podaří ženě po zd-
louhavém lopocení papíry posbírat s tím, 

ZMRZLINA

Slovensko | Academy of Performing Arts in 
Bratislava
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No Monopoly in a Smooth place/ Foto: Desislava Koeva
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Tanec smrti

Jen díky lidem kolem mě, kteří pár minut 
po jedenácté hodině začali vytahovat 
své mobily a fotografovat, jsem zaregis-
trovala nenápadný začátek představení. 
Objektem zájmu kolemjdoucích se rychle 
stala postava v černém igelitu a černém 
spodním prádle se zrcátky kolem obličeje. 
Performer se začal svíjet uprostřed Jung-
mannova náměstí v podivných tanečních 
kreacích připomínajících bolestné 
mučení. Zanedlouho tato postava zamíři-
la pomalou chůzí přímo ke mně, aby mi 
pak pár vteřin zhluboka dýchala před 
obličejem, dokud neměla vnitřní stranu 
průhledného zrcátka zcela zamlženou. 
Nerada přiznávám, že jsem byla trochu vy-
děšená. V jiných rozích náměstí se objevily 
další dvě z těchto černě oděných postav a 
postupovaly stejně jako první aktér. Chvíli 
se pohybovaly samy, poté si vybraly svou 
další „oběť“.
Nejsem si jistá, zda bych bez geniální 
dětské intuice pochopila, o co se jedná. 
Naštěstí pro mě zavítala na náměstí také 
školka a několik dětí okamžitě vykřiklo: 
„Smrt!“ A skutečně, performeři z Akad-
emie umění v Malmö nás obklopili 
smrtí a umíráním v různých podobách. 
Topili se před námi, umírali pomalu na 
dlouhou nemoc, pohybovali se z místa na 
místo a vybírali si své oběti, až několik 
diváků (včetně dětí) začalo obklopovat je. 
Reakce aktérů na tuto interakci byly zcela 
spontánní a dosti působivé. Například 
donutili jednoho muže lehnout si na zem, 
aniž by se ho dotkli.
Šlo jen o připomenutí, že smrt je všude 
kolem nás? Je pravda, že zrcadla na jejich 
tvářích ve mně vzbudily pocit, že se kolem 
nás smrt neustále tiše plíží a zasahuje nám 
do života více, než si sami připouštíme. 
Pozorujeme ji jen z dálky - a vzápětí cítíme 
její lačný dech na krku. Nakonec aktéři 
zmizeli stejně nenápadně, jako přišli.

Autor: Alexandra Ratajová
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No Monopoly in a Smooth place

Malmö Art Academy, Švédsko

Co to po mně vlastně chtějí?
Diváci pomalu vcházejí do sálu. Na jevišti 
v těsné blízkosti první řady sedadel už 
vedle sebe čelem k publiku stojí dvě dívky 
a jeden chlapec a pozorují příchozí. Každý 
z nich má v ruce kuchyňský budík ve tvaru 
vejce. Jakmile se v sále zhasne a oni jsou 
na scéně nasvíceni, zaměří své pohledy 
přímo na diváky, natáhnou budíky 
a pokládají je na zem před sebe. Všichni tři 
si zívnou a poté začnou jeden po druhém 
vydávat zvuky odkazující ke zvracení. 
Diváci je nejdříve zděšeně pozorují, 
poté ale propukají ve smích, což je také 
jejich jediná viditelná reakce v průběhu 
performance. Následuje doslova smršť 
pohybů performerů, kteří se rozmístí 
různě po jevišti. Jeden vyskakuje s ru-
kama nataženýma nad hlavou, druhý se 
plácá do hýždí, třetí křečovitě svírá ruce 
v pěst a sedí přitom v dřepu. Když zazvoní 
kuchyňské budíky, všichni tři běží k zadní 
stěně jeviště a přitisknou k ní uši, jako by 
očekávali návštěvu. Poté následuje další 
série pohybů, mezi kterými se vždy objeví 
nějaký nový, čímž patrně chtějí udržet 
pozornost přihlížejících. 
Největším problémem performance 
Reactions je to, že si diváci svou rolí v ní 
nemohou být až do konce zcela jisti. Mají 
se zapojovat, nebo ne?  Jak mají vůbec 
ovlivnit průběh? A neovlivňují ho pouze 
svou přítomností?  Ale pokud mělo být toto 
znejistění „přehodnocením dynamiky“ 
mezi diváky a herci, o kterém se můžeme 
dočíst v anotaci performance, pak se 
patrně režijní koncept naplnil. 

Autor: Tereza Šafářová

Reactions 
Norwegian Theatre Academy, Norsko

Koncept: Lærke Grøntved
Performeři: Nela Kornetovà, Anders 
Firing Aardal, Lærke Grøntved
Scénograf: Corentin JPM Leven

Deset minut tance z budoucnosti 
odměněných vlažným potleskem 
a nesmělým rozchodem diváků.
Práce s netradičním materiálem má zo-
brazovat proměnlivost identity jednotlivce 
v nepřetržitě se měnící realitě. S pojmem 
realita by se dalo polemizovat, nicméně 
na identitu a proměnlivost důraz kladen 
byl. Co ale s použitým materiálem? Plech 
není příliš poddajný, proč tedy zrovna on? 
Je nějak propojený s identitou, nebo má 
připomínat spíše modernizaci? Žijeme 
snad v okovech moderní doby? Zanikne 
náš svět v kovové budoucnosti? A jestli 
ano, co s tím můžeme dělat?

Autor: Jana Stárková

Liquid identity/ Foto: ChaeEunPark
9

Kovové opojení

Metalické představení probíhající na Jung-
mannově náměstí nevzbudilo zájem pouze 
účastníků Pražského Quadriennale, ale 
i přihlížejících bezdomovců.
Do prostoru určeného pro performance 
vstoupily dvě dívky. Jedna oděná do 
jednoduchých černých šatů, druhá do met-
alického brnění z kousků lesklých plíšků 
a dlouhé kovové vlečky připomínající paví 
ocas. Performance začíná. Tanec připomí-
nající zčásti zrození, zčásti dětskou hru 
se pomalu rozjíždí. Dívka v černém sedí 
na zemi a probírá se kusy plechů. Hraje 
si s nimi, skoro se s nimi až mazlí. Druhá 
se přesnými kontrolovanými pohyby 
vymaňuje z kovových šatů a posléze se do 
nich zase zabalí.
Dva oddělené tance probíhají za doprovo-
du medového hlasu první performerky. 
Jedno zrození, jedno početí. Ztracení se 
v materiálu končí aktem připomínajícím 
soulož.

Liquid identity: Al13
Univerzita Nice Sophia Antipolis

Autor, choreograf: Alessia Lovreglio
Účinkují: Alessia Lovreglio (tanec), 
Marialuisa Capurso (hudba)
Scénograf: Alessia Lovreglio
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Spacelab O
FF Scéna/ Foto: A

lžbeta Lovečková

PREFACE
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Editorial

Wake up. Morning. 
Stop yawning. 
Look at trams
behind the window
somewhere near the sky
a small dog is trying
to bark. 
We´ll see a rainbow 
maybe 
coloured words
like a bow
on your dress
Please say yes
and don´t lie
Music. Weather. Politics
but why?

Author: Karolína Krajčová

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
THE METAMORPHOSIS
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
I WANT TO DANCE, KATE!
Divadlo DISK

13:30
ENFANTINE
Jungmannovo náměstí

15:00
DRAGON LEE – THE ELECTRIC-MAN
Studio Řetízek

16:00
SIGNAL FROM CITY
Jungmannovo náměstí

17:00
DRAGON LEE – THE ELECTRIC-MAN
Studio Řetízek

20:00
CRAVE BY SARAH KANE
Divadlo DISK

20:00
DINGO
SpaceLab OFF Scéna

20:00
JOHNY POUPĚ
SpaceLab OFF Scéna

21:00
MONIKINO KINO
SpaceLab OFF Scéna

22:00
DJ JOHANA
SpaceLab OFF Scéna

Tip of the day: 
There are lots of swans swimming around 
the Shooting island. 

Music of the day: Kapitáni průmyslu - 
Továrny 
(Captains of Industry – Factories)
Weather of the day: According to Dane 
– 46% humidity, range of vision 35 
kilometres
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Make yourself comfortable, 
just don’t smoke or steal, 
please

It could be said that the top of immersive 
exhibition of interior stage design must 
be an apartment, in which people live for 
some time. You can’t imagine anything 
more interactive. „If you want, come to 
live with us,“ is an offer and challenge 
from stage designers and performers. 
They spend every day together: they dine 
together, someone draws a map, someone 
learns or prays. They all also sleep there 
and in the evening they visit music 
productions and have a drink. Do you want 
to play volleyball? Or choose which film 
will be played in the cinema? Go ahead! 
Just don’t smoke inside and don’t steal, 
everything else is permitted. 

The task had three main points: to offer 
a music alternative to theater shows of 
Zlomvaz festival; to create a place where 
participants of SpaceLab can meet; to find 
an additional exhibition space for students 
of stage design from Department of 
Alternative and Puppet Theatre. It quickly 
became clear, that all of these goals 
complement each other and that it could 
create something quite extraordinary. 
The exhibition is called PQ_PRIVAT and it 
takes place in an unoccupied building at 
Cihelná 4 at Kampa until Sunday, June 28. 

The main thought of the project is to 
connect interactive exhibition with a bar 
and long lasting night parties. „People are 
then more relaxed. First they are mostly 
afraid to interfere into the exhibition, 
at first they can’t imagine that they can 
really do what they want. All day they are 
used just to watch, level of interactivity is 
much smaller. But all it takes afterwards 
on our exhibition is to give them a little 
push. Suddenly they begin to feel more 
spontaneous and creative,“ says Sofie 
Sticzayová, student of the second year of 
the Production Department and one of 
the authors of the whole idea. According 
to Sofia PQ_PRIVAT is a unique way to 
give people an opportunity to have fun in 

whole new sense. You don’t only have to 
sit at a table in the club, but you can create 
new spontaneous things during the party. 

Gym, reading room, dormitory and also 
„make your own party“ 

The installation was prepared by stage 
designers from the Department of 
Alternative and Puppet Theatre across 
bachelor and masters spectrum. Each 
of them arranged mostly one room and 
they had on mind, that every space must 
be livable. Obviously there is a kitchen, 
where one of the squatters cooks dinner 
for others, a bathroom even with make-
up prepared for the visitors to use it. In 
the children’s room you can play virtual 
games and in the greenhouse there is a 
layer of several centimeters of soil to grow 
herbs. In the cinema you can choose from 
countless amount of videotapes (Titanic is 
one of the favorites) or in the gym you can 
play volleyball. 
Most of the rooms assume direct 
interaction with visitors, in some rooms 
performers take „a shift“ and every day 
continuosly perform some activities: 
Anthony Brinda, performer from third 
year of alternative and puppetry acting 
studies daily five hours for state exams. 
Michaela Řezová for a change listens to the 
radio and notes weather forecast into the 
maps. 
The core of the first floor is the bar, 
decorated as a cellar and music room 
– one of the greatest attractions, which 
people come to see daily. Every evening 
there is a music production, aimed 
primarily at young, alternative and 
talented Czech bands. Concerts at 
PQ_PRIVAT are the first impulse for a visit. 
But hardly anybody leaves right after the 
music production ends.
On the floor above the bar, everything 
is left to the imagination of the visitors. 
On the wall there is only an arrow and a 
message: „make your own party“. In every 
room there are also placed speakers, so 
musical dramaturgy is up to everybody 
who has a phone or a laptop. Crates of 
beer are used as a basic construction 
element. It should be noted, that especially 
as the morning approaches you can see 
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SpaceLab, quite independently operating 
component of PQ, mainly focused on 
students. 

Neklid and Kůra
The first initiators of creating PQ_PRIVAT 
were students of production, but it couldn’t 
exist if they didn’t linked immediately 
with stage designers, who gave the whole 
idea a final appearance. Sofia Sticzayová 
already worked with stage designers 
and performers before and along with 
Jitka Pospíšilová she also staged site-
specific project called Neklid in an old 
laundromat in Bohnice. It was also Jitka, 
who insisted that the final name of the 
project in Cihelná 4 should be PQ_PRIVAT. 
She already had some experience with 
squatting and she has dediced that name 
PQ_SQUATT is not very suitable. Especially 
when City hall offered building Cihelná 4 
to the students free of charge, so they are 
not using this building illegaly. Jitka and 
Lucie Wildtová were probably the main 
initiators, who prepared the entire space. 

Possible repetition? 
PQ 2015 and also Zlomvaz Festival end on 
June 28, students should after two days 
clean up the exhibition and start to live 
normally at home. Question if they will 
ever repeat this project is unknown. They 
are realizing how much can be improved 
but they are not disproving that maybe, 
someday, they will settle in Cihelná again.

Author: Václav Strýček

almost everything. „From some of the 
rooms I’ve heard a brass band, elsewhere 
people were playing with beer crates and 
they were pretending that the floor is 
a hot lava. Last night, a random group 
of people just crammed into a tiny room 
and screamed,“ said Sofia. That’s the real 
magic of the whole space. If one of the 
main goals of the SpaceLab project (PQ_
PRIVAT is part of it) is to  create a friendly 
environment where people from different 
countries and disciples can gather and 
interact, there is no better way to do it. 
When the floor is hot lava there are no 
language barriers. Alcohol and concerts 
naturally ecourage people’s own creativity 
and it’s a wonderful way to create new 
relationships. 

SpaceLab and streaming into Kafka’s 
house
An unusual ciscumstances led to the 
realisation of the whole installation. 
Its primary purpose was to serve as 
the evening stage of project SpaceLab, 
educational component of the Prague 
Quadrennial 2015. SpaceLab associates 
several schools from different parts of the 
world, including Academy of Performing 
Arts (DAMU). Zlomvaz Festival, annual 
festival of art universities organized by 
the Academy of Performing Arts, it this 
time also component of SpaceLab. Cihelná 
4 is therefore primarily designed for 
the accompanying program of Zlomvaz 
Festival. 
Meanwhile students of stage design were 
looking for some additional exhibition 
space for their work within PQ’15. One 
of the options was live streaming into 
Kafka’s house. Linking music program 
with the exhibition soon prooved as very 
functional. 

Along with the building of the Academy of 
Performing Arts and Jungmann Square, 
Cihelná became the third important 
location presenting works of students. 
The other two locations mainly serve 
for theatrical performances, Street 
Performances and workshops, which 
are led by theater professionals. All 
these components together form project 
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In the third act, there is a religious couple 
sitting on a bench. A man dressed in 
dungarees is digging a grave behind them 
for their mutual friend. Both, woman and 
a man are commenting about his death 
with acted pity. They blame an unknown 
Romany for it. The also compete who 
have gave more money to charity. Once 
they come to the conclusion of killing all 
Romany immigrants in gas chamber, the 
housemaid kills them instead. 
The same end waits on characters from 
the last act, which is situated to presence. 
Man in his slippers is watching TV, 
meanwhile his wife shouts at him and goes 
at hysteric. At the end, she’s considering 
shooting all of the Hungarians in Slovakia. 
The housemaid silences her and her 
husband, while he is preparing to have 
sex.  

The performance concerns other topics 
like death and its downplaying, falsehood, 
hate between different classes and 
misunderstanding between man and 
woman. Unfortunately, the development 
of every act is almost the same as the 
one before, co the spectator already 
anticipates what’s coming. The typed 
characters repeat as well. The final arrival 
of the housemaid is rather welcomed than 
surprising, as she frees the audience from 
a tiring and over repeating scheme. Too 
much expressive acting also feels a bit 
embarrassedly. It only work in the first act 
with dissembling nazis.  
At the end, the performance seems too 
long and ridiculous. None of the four 
storylines is offering different perspective 
to mentioned problematics, it not trying to 
uncover its cause, neither it offers possible 
solution. In the case of Ice Cream, the 
lesson about people who do not change 
with time is too trivial and dogmatic. 

Author: Ludvík Píza

Death comes with a 
beautiful ice cream vendor 

The Ice Cream performance consists of 
four independent dramoletts by Thomas 
Bernhard, connected with the topics like 
racism, nacism and xenophobia in 
a different period of time and settings. 
The stage is framed with a red curtain 
which is used to hide its transformation 
and also divides each act. The character 
of a young housemaid with a shotgun 
works as a guid through all stories that 
aren’t connected anyhow. She tells the 
audience the name of the following scene, 
its characters and its brief storyline. After 
that, she disappears behind the curtain 
with a smile. The curtain draws apart and 
the play begins. 

On the stage, there is a table surrounded 
with a group of six married couples - nazi 
officers, facing the audience. They are 
talking loudly, drinking champaign and 
a Linz cake is being served. Charismatic 
blond woman at the front of the stage, 
probably hostess, is sending the 
housemaid for cream. As a dialogue 
evolves, mutual connections, injustice and 
obligations emerge. Friendly relationships 
aren’t as friendly as they first seemed. 
Every character is hiding behind a mask 
of success. They are proud of the number 
of their victims and their credits for the 
glory of The Third Reich. The scene ends 
with a toast and with singing a german 
song while the housemaid arrives with ice 
cream and shoots all of them one by one. 
The curtain closes.   
The three following storylines are 
gradually moving though time to 
presence. The group of germans is 
replaced with different pairs of Slovaks, 
who are representing old people. The hate 
against certain race (Gypsies) or nation 
(Hungarians) is the connection to all of 
them. The second act shows a couple 
of old friends who finds a pile of papers 
and mistakes it with a dead body. They 
debate excitedly whether to approach 
the body or not. They aren’t ashamed of 
their sympathy with nazis. At the end, the 
papers turn out to be posters with crooked 
crosses, lost by the woman’s husband. 
Once she finally collects it with the aim 
of hanging it out herself, the well-known 
housemaid appears to execute a death 
sentence. 

ICE CREAM

Slovensko | Academy of Performing Arts in 
Bratislava
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No Monopoly in a Smooth place/ Photo: Desislava Koeva
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Dance of the death

I realized that the performance was 
getting started only thanks to people 
around me.  Few minutes after 11a.m. 
they began to pull out their cell phones. 
People passing by stopped to look at a 
person covered in black plastic, wearing 
black underwear and mirrors on his face. 
The performer started to writhe in strange 
dancing movements which reminded 
me of painful torture. Soon this figure 
headed slowly towards me, it stopped right 
in front of me and breathed loudly until 
the inner side of the mirror was covered 
with steam. I have to admit I was a little 
frightened. Two performers dressed 
as the first one appeared in the square 
and performed similar moves as their 
colleague. After a little while they chose 
another ‘victim‘.
I’m not sure I would have understood 
this performance if it weren’t for brilliant 
intuition of children. Fortunately, there 
were a few children who immediately 
shouted: ‘Death!‘ when they walked in 
the square. And thanks to the performers 
of Malmö Art Academy, we were indeed 
surrounded by death and dying in 
different forms. The actors were drowning 
in front of our eyes, they were giving up 
to a long-lasting sickness, moving from 
place to place and choosing victims 
until a few of the spectators (including 
the children) began to surround them. 
Reactions of actors to this interaction were 
very spontaneous and quite impressive. 
For example, they made one man lie down 
without even touching him.
Was it about reminding us that death is all 
around? The truth is the mirrors on their 
faces built up a feeling in me that death 
is always crawling silently around us and 
interferes in our lives more than we can 
admit. We watch from a distance – and 
suddenly we can feel her breathing on our 
neck. At the end, the actors disappeared as 
quietly as they came.

Author: Alexandra Ratajová
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No Monopoly in a Smooth place

Malmö Art Academy, Sweden

What do they want from me? 

Viewers slowly enter the theatre hall. Two 
girls and one boy stand next to each other 
near the ringside seats on the stage. They 
look on the incoming audience members. 
Each perfromer holds a kitchen alarm 
clock, which looks like an egg. As soon as 
the light in the hall switches off and they 
are illuminated on the scene, they look 
on the viewers, stretch out the kitchen 
alarm clocks and put them down on the 
floor. Each performer yawns and after that 
they start to make sounds as they vomit. 
Viewers are shocked at first, but then start 
to laugh; it is the only visible reaction from 
them during the performance. Afterward 
there is a whirlwind of movements 
different places on the stage. One of 
them jumps with hand above the head. 
the second slaps the ass and the third 
convulsivly clutches hand into the fist and 
squats. When the alarm clocks ring, all 
of them run to the back wall of the stage 
and put their ears to it. It looks like they 
are waiting for a visit. After that a series 
of movements follows. Between these 
movements is always a new one, likely for 
keeping the attention of the viewers. 
The biggest problem with Reaction is that 
the viewers aren’t sure about their role 
in the performance. Are they involved or 
not? Can they influence this performance 
or do they only influence it with their 
presence? If it is the reassessment of 
dynamics between actors and viewers, 
which is mentioned in the summary of this 
performance, I think the director achieved 
this concept. 

Author: Tereza Šafářová

Reactions 
Norwegian Theatre Academy, Norway

Concept: Lærke Grøntved
Performers: Nela Kornetovà, Anders 
Firing Aardal, Lærke Grøntved
Scenography: Corentin JPM Leven

is sexually suggestive. These ten minutes 
of futuristic dancing are rewarded with an 
underwhelming applause and a crowd of 
bashful spectators.
Work with unconventional material 
should show us the liquidity od identity 
of the individual in the continuous 
metamorphosis of reality. I’m not sure 
about the term „reality“, however the 
performance had really put emphasis on 
identity and metamorphosis.
But what about the material that was used? 
Why metal? Is it somehow conected to 
identity or modern time? Are we stucked 
at metallic world? If we are, what shall we 
do?

Author: Jana Stárková

Liquid identity/ Photo: ChaeEunPark
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Metallic intoxication

The performance in Jungmann Square 
excited not only spectators from PQ, but 
also a few passers-by.
Two girls enter the space to perform. The 
first one is dressed in basic black clothing 
and the second is dressed in a metallic 
corset with a long train behind made from 
metal plates, reminiscent of the tale of a 
peacock. Then the performance begins. 
The second girl began to dance, and her 
movement was partly similar to the act 
of birth and partly like a childish game. 
The girl in black was still sitting on the 
ground rummaging through the metallic 
plates. The second one was undressing 
the metallic dresses with accurate and 
controlled moves and then she wrapped in 
again.
There are now two separate dances 
happening, accompanied by the sweet, 
soothing voice of the first performer. One 
birth, one conception. As they remove all 
their clothing, the end of the performance 

Liquid identity: Al13
Université Nice Sophia Antipolis
Author, Choreographer: 
Alessia Lovreglio
Performers: Alessia Lovreglio (Dance), 
Marialuisa Capurso (Music)
Design by Alessia Lovreglio



18

Spacelab O
FF Stage/ Photo: A

lžbeta Lovečková



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

obalka_c6.pdf   1   15.06.15   10:53


