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ÚVODEditorial

A je to konečně tady! Úderem půlnoci 
jsme se ocitli bezpečně za půlkou Zlo-
mvazu. Skóre: 7 dní úspěšně za námi, 5 
ještě zbývá. S našimi redakčními silami je 
to zhruba podobně, v omezené řeči čísel 
by se snad dalo říct, že nám zbývá tak 
40% energie. Ještě že občas zahlédneme 
nějakého návštěvníka Quadriennale, který 
je pozorně začten do výtisku Obratle. To 
se pak naše energické rezervy poněkud 
navýší. Načež nás zase vysaje zjištění, že 
na straně tolik a tolik nám unikla určitá 
chyba. I malý překlep náhle získává takřka 
mamutí rozměry. My se ale přesto s po-
mocí nějakého skvělého jídla (nejlépe 
z Hot God či KAFEDAMU, samozřejmě) 
vždy vyhrabeme z naší žurnalistické 
deprese a vrhneme se na další recenzi, 
další rozhovor, další editorial. A pak zase 
hurá na korekturu, během níž zpravidla 
něco přehlédneme… A taky je tu ten počet 
znaků, děsivý fantom, který nás dohání 
k šílenství. Což mi připomíná, že už bych 
měla končit. Jen Vám ještě v rámci své sen-
timentální nálady vyprovokované únavou 
poděkuji, že zůstáváte s námi. A teď si dám 
cheesecake. 

 Autor: Petra Zachatá

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
THE FIRSTS
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
PLÁŇKA
Divadlo DISK

13:30
DRESSING ROOM
Jungmannovo náměstí

15:00
KADIAĽ MA(R)TO POVEDIEŠ?
Studio Řetízek

16:00
KAFKA DANCES
Jungmannovo náměstí

17:00
KADIAĽ MA(R)TO POVEDIEŠ?
Studio Řetízek

20:00
OCEAN OF MILK
Divadlo DISK

20:00
GAUNER PROJEKT
SpaceLab OFF Scéna

21:00
AH! KOSMOS
SpaceLab OFF Scéna

22:00
PTAKZ
SpaceLab OFF Scéna

0:00
DJ MARK DIVO
SpaceLab OFF Scéna

Hudba pro dnešní den: 
Snow Patrol - Chocolate, 
Stealers Wheel – Stuck In The Middle 
With You
Počasí pro dnešní den: Oblačno, 19 - 21 °C
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Scéna a improvizující herec

Studenti a čerství absolventi rozličných 
divadelních oborů z kanadské University 
of Calgary svůj projekt založili zcela na 
improvizaci. Hlavním předmětem jejich 
výzkumu se stal vztah mezi scénografií 
a hereckou akcí. Jaké impulsy dává herci 
určitá konfigurace scénických prvků? Jaké 
možnosti mu nabízejí různé rekvizity? 
Může se scénografie stát nejdůležitějším 
prvkem inscenace výrazně ovlivňujícím 
hereckou akci? Výsledky svého výzkumu 
se tvůrci rozhodli prezentovat poprvé před 
publikem právě na Pražském Quadrien-
nale. 
V hracím prostoru divadla DISK jsou 
symetricky rozmístěny tři dřevěné plat-
formy: jedna obdélníková vlevo v popředí, 
druhá stejné velikosti vpravo vzadu, mezi 
nimi se úhlopříčně táhne třetí vyhlížející 
jako dlouhé molo. Nad každou z plat-
forem visí jedna žárovka a také provázek, 
na kterém jsou zavěšeny jakési zlatavé 
oblázky. Celé divadlo potemní a skupina 
černobíle oděných performerů zaujme svá 
místa na platformách. Jednotlivé žárovky 
se postupně barevně rozsvěcují. Světlo 
uvádí aktéry v pohyb. Zprvu se nesměle 
protahují, prohlížejí si okolní prostor i své 
druhy – jako by se právě zrodili a poprvé 
měli šanci prozkoumávat svět kolem sebe. 
Postupně se osmělují, jeden se dokonce 
odhodlá sestoupit z bezpečí platformy dolů 
na dosud neprozkoumanou zem. Ale chůze 
dole není tak snadná, musí si pomoci 
rukama, aby vůbec udělal krok: podlaha je 
zřejmě pokryta bahnem. 
Vysoká dívka mezitím rozehrává jinou 
linii bezprostředně vznikajícího příběhu: 
uchopí hrnec ukrytý pod jednou z plat-
forem a nenápadně se snaží ukořistit 
všechny oblázky visící na provázcích. 
Ostatní si jejího snažení postupně všímají 
a tehdy dochází k vyřčení prvních slov, 
či spíše citoslovcí. Vysoká kořistnice se 
snaží ostatní umlčet syčením, jenže těm 
se to nechce líbit a chtějí ji zadržet stále 
hlasitějšími výkřiky. „PST“ a „HEJ“ jsou 

téměř jediná slova, která během před-
stavení zazní. Na scéně se postupně objeví 
ještě lopata, deštník, klacek a hlávka zelí. 
Právě o zelí se rozpoutá komický boj plný 
úskoků, který končí tím, že jeden z aktérů 
hlávku probodne klackem.
Disk opět potemní a improvizátoři odběh-
nou ze scény. Před diváky předstoupí 
jejich pedagožky a odtajňují princip právě 
shlédnutého představení. Během zk-
oušení bylo vybráno dvanáct tzv. strategií, 
z kterých pro pražské vystoupení vyloso-
vali pět (mezi tyto náležela například 
transformace, boj o moc či tajemství). 
Další podmínkou pro improvizaci bylo, že 
podlaha je pokrytá bahnem. Pedagožka 
také upozornila, že herci nejsou jedinými 
improvizátory: improvizuje také student 
ve zvukové a osvětlovací kabině, který 
spontánně reaguje na podněty aktérů, 
nebo naopak tyto impulsy utváří rozsvě-
cováním světel nebo pouštěním zvuků. 
Následuje další improvizace, tentokrát 
podmíněná tím, že podlaha hoří. 
Dvojice skupinových improvizací před-
stavuje zajímavý pokus o osvětlení 
vztahu mezi scénografií a hereckou akcí. 
Impulse odhaluje závislost mezi těmito 
divadelními komponentami, kterou si ne 
vždy uvědomujeme, a zároveň poukazu-
je k bezprostřednosti divadelní tvorby. 
Improvizátoři se neváhají vrhnout po hlavě 
do vystoupení s nejistým výsledkem, a to 
čistě pro radost z tvoření.

Autor: Petra Zachatá

IMPULSE
University of Calgary, Kanada

Pedagogické vedení: April Viczko 
a Dawn McCaugherty
Hrají: Mike Sinnott, Skylar Desjardins, 
Jennifer Lee Arsenault, Azri Muham-
mad, Jackie Dyment, Fasyali Fadzly, 
Steve Rimke, Brett Tromburg, Courtney 
Charnock
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V kruhu vzpomínek a tance

V kruhu z linolea stojí pětice žen (Tamar 
Lamm, llana Baer, Talia de Vries, Yael 
Finkel, Haya Bershinski), které se snaží 
naladit staré rádio. I ony jsou seskupeny 
okolo přístroje do kruhu, zároveň však 
vytvářejí kruh rodinný – jedná se o pět 
neprovdaných sester. Společně žijí 
v neznámém irském městě, kde se chystá 
jeden z nejvýznamnějších keltských svát-
ků, Lughnasadh.

Režisér Ari Teperberg se volně inspiroval 
dílem Briana Friela Tanec na konci léta. 
Tento dramatický text však slouží pouze 
jako inspirační a počáteční bod pro celou 
řadu improvizačních mechanismů, které 
charakterizují každou ze sester. Každá je 
výraznou individualitou, má svůj vlastní 
hudební vkus i specifický taneční styl, 
společně jsou ale definovány prostorem, 
který nemohou nikdy opustit. Uvězněny 
v kruhu a ve svých vzpomínkách touží v 
atmosféře letních svátků po tanci. 

Jediným vzdáleně mužským elementem v 
celé jejich domácnosti je staré rádio, které 
je také středobodem celého jejich života. 
Když ho pak jedna ze sester, Kate, vytrhne 
ze zásuvky, zbylé sestry se okolo něj seběh-
nou a snaží se ho opět zprovoznit. Z jednot-
livých úderů se poté stane rytmické ťukání, 
které pak volně vplyne do reprodukované 
hudby irského bubnu.

Hudební a rytmická složka je jednou z 
nejzásadnějších v celé inscenaci. Hudba 
vybízí sestry k větší spontaneitě pohy-
bu, vyvolává v nich vzpomínky na jejich 
bezstarostné mládí. I jazyk je rytmicky 
a melodicky tvarován. Podle různého 
vyslovování a opakování jediné věty jedna 
ze sester v kruhu tančí, další je zvukem 
přitahována a ostatní přizpůsobují inten-
zitu svého hlasu tomu, jak se přibližuje a 
vzdaluje. Každá sestra definuje jiný mecha-
nismus založený především na zvukových 
vjemech. Po dobu těchto improvizací mají 

tanečnice také zpravidla zavřené oči, 
a symbolicky jsou tak odkázány na své 
okolí. 

Ke své improvizaci ženy potřebují pouze 
rádio a čtyři židle, což vykazuje vždy jednu 
z nich do středu prostoru, který pak dále 
ke své improvizaci využívá. Celé roz-
estavění židlí po obvodu kruhu také evoku-
je pohanskou symboliku a svátečnost, něk-
teré taneční pohyby v sobě nesou i prvky 
mysticismu. Pohanstvím jsou inspirovány 
také kostýmy scénografky Joanny Jones, 
jednotné ve svém barevném pojetí. Kom-
binují látky a doplňky v červené a bílé, ale 
zároveň se liší svým střihem vystihujícím 
každou ze sester. 

Do celé inscenace také zasahuje hlas 
vypravěče (Ari Teperberg), který v úvodu 
a závěru vypráví své vzpomínky na sestry 
a zároveň je dalším hybatelem děje: s 
postavami komunikuje nebo ovlivňuje 
chod jejich improvizace. Při jedné ze scén 
udává, kterou repliku další sestry bude 
herečka právě říkat, jindy pouze divákovi 
sděluje část dne. 

Symbolicky je celá inscenace postavená 
na tvaru kruhu, který částečně také 
podporuje myšlenkovou i slovní zacykle-
nost sester, jež při jednotlivých scénách 
opakují častokrát i jedinou větu. Kruh je 
pak možné nalézt i v nepatrných detailech, 
například v korálovém náhrdelníku nebo 
sukni točící se při tanci. Celá inscenace tak 
funguje jako dobře promyšlený koncept 
postavený na neobvyklých nápadech 
a asociacích vycházejících z pohybu. 

Autor: Tereza Kosáková

I want to dance, Kate! (Izrael)

Režie a sountrack design: Ari Teperberg
Scéna a kostýmní design: Joanna Jones
Obsazení: Tamar Lamm, llana Baer, 
Talia de Vries, Yael Finkel, Haya Bersh-
inski, Ari Teperberg
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Proměna v 15 minutách

Již podruhé proběhla v rámci PQ 2015 na 
Jungmannově náměstí performance in-
spirovaná tvorbou Franze Kafky, tentokrát 
povídkou Proměna. Transformace ústřed-
ní hrdinky byla vyjádřena symbolickými 
pohyby a tancem za doprovodu reproduko-
vaných asijských melodií. 
Tanečnice si vystačila čistě se svým tělem, 
černošedým kostýmem s perutěmi a velk-
ou kartonovou krabicí uprostřed náměstí, 
po kterém se pohybovala plavně jako pták. 
Zprvu ostražitě kroužila kolem přihlíže-
jících diváků, načež se uchýlila ke krabici 
sloužící jako útočiště.  
Záhy vstoupila na scénu druhá per-
formerka, oblečená do lidového kroje. Po 
krátkém tanci, během něhož se spolu s 
ptačí ženou seznámily, si došla pro housle 
a předstírala, že na ně hraje. Ústřední 
hrdinka mezitím pobíhala po náměstí 
skrytá za krabicí.
Výstup končí ve chvíli, kdy performerka 
v kroji přiskřípne onou krabicí perutě 
své společnici. Ta se z ptačího kostýmu 
vysvlékne a odhalí se divákům v černém 
upnutém oblečení. Svoji transformaci 
završí odhozením červené růže na odpadlá 
křídla a scénu opustí. 
Performance si z Kafkovy předlohy bere 
skutečně pouze motiv proměny, se kterým 
ovšem pracuje velmi zmatečně. Není 
patrné, kdy a proč se z útočiště stává 
vězení, stejně jako není jasná význam-
ová role tanečnice v kroji. Celý tanec tak 
působí na otevřeném náměstí nepatřičně, 
jelikož se metamorfóza odbývá bez 
interakce s diváky. Zajímavým aspektem 
performance zůstává posun v proměně 
hrdinky, která se ze zvířete postupně mění 
na člověka, a ne naopak. Otázkou ale 
zůstává, proč?   

Autor: Ludvík Píza

Aprílové žertování počasí 
a strašidel

Na Jungmannově náměstí se scházejí 
diváci, herci se pomalu připravují na svá 
místa, když najednou... ocelový mrak nad 
nimi spouští prudkou sprchu a máčí pa-
píry, které drží herečka v modrém pyžamu 
s dětskými vzory. Počasí však herce 
nezaskočí (ostatně je jedním ze tří témat 
festivalu), herečka rozdává napůl pro-
močené obrázky divákům a představení 
může začít.
Holčička v pyžámku usíná a v jejích snech 
se probouzejí strašidla, která ztvárňují 
další tři herečky: jednou animují dvě velké 
černobílé masky, jindy křídla složená ze 
zelených procesorových desek, anebo 
dohromady skládají strašidlo z dřevěných 
rukou a velké dřevěné hlavy s čelenkou z 
kláves klavíru. Jedna z hereček se proje-
vuje spíše jako kouzelná víla nebo imag-
inární přítelkyně hlavní hrdinky 
a teprve ona vyvolává další dvě strašidla. 
Ta se projevují jednou přátelsky a holčičku 
vábí ladným tancem a líbezným zpěvem, 
jindy však tanec nahradí dupání a zpěv se 
promění v nepříjemné skřeky, které mají 
holčičku naopak vystrašit.
Zpočátku veselá a přátelská strašidla 
holčičce přes její nevoli nakonec také na-
sadí masku, která jí uzavře tvář do kovové 
klece a holčička se stane také strašidlem. 
Jak tvůrci naznačili v anotaci, zpod poste-
le, kde se strašidlo nevinně schovávalo, 
se nyní přemístilo do jejího srdce. Ale 
je to opravdu špatný konec? Holčička se 
postupně naučila, jak neposlušná strašidla 
zaplašit, a nyní se může nadobro ponořit 
do světa fantazie. A nad herci i diváky 
konečně zase vyšlo slunce...

Autor: Kateřina Kykalová

Když forma úspěšně vítězí 
nad obsahem

Kdysi, ne tak dávno, v zemi ne tak 
vzdálené žil chlapec s hlavou plnou 
nevídaných příběhů o elektrickém muži 
jménem Lee. Jelikož byl mladý autor 
Istvan Kolompar neznámý a negramotný, 
jeho příběhy zůstaly zapomenuty, dokud 
je neobjevila maďarská skupina Gruppo 
Tokmag a neinspirovala se jimi při tvorbě 
svojí multimediální inscenace Dragon Lee 
– The Electric-Man.
Diváci zdánlivě přihlížejí vzniku animo-
vaného filmu: herci využívají prosvícené 
bílé projekční plátno, na němž papírovými 
loutkami vytvářejí obrazy doprovázené 
vlastním sborovým zpěvem a „dabingem“. 
Leeho maďarská dobrodružství i dlouhé 
putování do Hong Kongu jsou znázorněny 
pouze umně vyrobenými papírovými 
figurkami, které pod zručnými prsty svých 
loutkářů zdánlivě ožívají.
Maďarská divadelní a filmová univerzita 
přivezla na Zlomvaz nesmírně zajímavý 
projekt. Připomíná to divadelní insce-
naci pro děti: forma vítězí nad obsahem. 
Jednoduchý a milý, byť poněkud podivný 
příběh je zcela vedlejší, hlavní slovo má 
totiž netradiční, poutavá loutkovo-filmo-
vo-divadelní forma. Ale na tom nezáleží, 
proč by se za každou inscenací (v tomto 
případě spíše půlhodinovou klauzurou) 
nutně muselo skrývat hluboké poselství 
nebo vážné téma? V tomto případě mně 
osobně formalismus nevadí.

Autor: Kateřina Holá

Pod tlakem signálů

Osmnáct performerů z Koreje nastoupí 
do prostoru Jungmannova náměstí v roli 
turistů s kufry, ze kterých postupně 
vytahují všemožné věci: panenku Barbie, 
misky vah, plechovku hovězího, balonky 
s bílým práškem, na který všichni reagují 
nasazením roušek jako na toxický. Nutí 
sebe navzájem i přítomné diváky zvedat 
plácačky buďto s křížkem nebo kolečkem 
a okamžitě tak rozhodovat o povaze vy-
tažených věcí, třídit je na dobré a špatné, 
selektovat, hodnotit. Pokud se někdo 
ihned nerozhodne a plácačku nezvedne, je 
odveden dvěma deratizátorkami a mimo 
hrací prostor zahuben. To se divák dozvídá 
pomocí groteskních výkřiků, výstřelů 
a hudebního podkladu ve stylu Toma a 
Jerryho. Na závěr spojí performeři všechny 
dlouhou žlutou stužkou vytaženou z pos-
ledního zavazadla, na kterém trůní pa-
pírová lodička, a končí svoji performance 
minutou ticha. Přeživší odcházejí. 
Do performance je divák vržen, nemá moc 
šancí se zorientovat a jeho zmatení narůstá 
a vrcholí omotáním žlutou stužkou. Tento 
pocit odpovídá myšlence performerů 
upozornit na neutuchající nutnost 
volit, rozhodovat se pod tlakem médií a 
společnosti. Pokud bych se však na konci 
jednoho z aktérů nezeptala, nebyl by mi 
tento záměr zcela jasný. Celé performance 
ve venkovním prostoru chyběla přehledná 
forma. Stejně tak ne každý pochopil, že 
žlutá stužka měla signalizovat potopení ko-
rejského trajektu se studenty vloni v dub-
nu, připomenout tuto událost a rozpoutat 
diskuzi, co že se tenkrát stalo.

Signal from city může být tedy chápán jako 
signál z Koreje nebo jakéhokoliv města, 
který se šíří opticky, akusticky i elektricky 
a zahlcuje naše přijímače.

Autor: Eliška Raiterová

THE METAMORPHOSIS
Macao | Space for Acting

ENFANTINE
Carnegie Mellon University, USA

Signal from City

Korea National University of Arts, 
Korea

Dragon Lee – The Electric-Man

Režie: Helga Lazar
Dramaturgie: Sara Gabor
Scénografie: Andras Tabori, Tamas 
Budha Kovacs 
Hrají: Sara Banky, Zsombor Barna, 
Mark Horvath, Petra Nagy, 
Tamas Szegedi, Istvan Vitanyi-Juhasz
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ROZHOVOR
Gizem, co tě přimělo začít studovat tanec 
potom, co už jsi vystudovala bakaláře na 
politologii a mezinárodních vztazích?
Při studiu politologie a mezinárodních 
vztahů jsem si stále více všímala socio-
logicko-politických a kulturních příleži-
tostí, přístupů a performance „těla“. Na 
univerzitě jsem začala tančit, když jsem 
se ponořila do teoretické literatury. 
Nicméně uvědomila jsem si, že praktické 
a analytické prostředky, o kterých jsem 
přemýšlela v souvislosti s pohybem, tělem 
a performance, pro mě nebyly dostačující. 
A tak jsem chtěla studovat moderní tanec, 
abych zdokonalila své taneční dovednosti 
a rozšířila rámec, skrze který vnímám 
pohyb, tělo a umění.
[Při studiu politologie a moderního tance,] 
Na jedné straně jsem posílila své kines-
thetické myšlení, na druhé jsem skloubila 
své intelektuální zázemí a nově objevený 
jazyk těla, abych si vytvořila svou auru, ve 
které využívám své nápady, paměť, sny a 
výzvy. Sociální teorie mi pomohla pocho-
pit vztah mezi specifičností a kontextem, 
do něhož je tato specifičnost zasazena.
Improvizace a kompoziční myšlení jsou 
pro mě také důležité k tomu, abych si 
zvolila způsob, jak přistupovat k těmto 
specifičnostem a jak sama sebe umístit do 
odlišných kontextů a vztahů. Dávám tedy 
důraz na rozšíření a vybalancování svých 
schopností a znalostí jak v praxi, tak i na 
poli intelektuálním, s cílem zkoumat různé 
úrovně. Anebo poznávat mimo praktické 
a intelektuální prostředky, rámce a souvis-
losti, což mi umožňuje dostat se hluboko 
do svého nitra.

Myslíš, že tvůj stylistický přístup k tanci 
a pohybu je ovlivněný tvým předchozím 
studiem?
Ano, to mi přijde evidentní. Předchozí 
vzdělání v jiném oboru bylo v mém životě 
zásadním zlomem. Předtím, než jsem přiš-

la na univerzitu, jsem nikdy netančila 
a neslyšela jsem o politologii a perfor-
mance těla. Muselo to být kosmické 
setkání. Na univerzitě Boğaziçi, kde jsem 
se zabývala sociální teorií, mě zajímala 
hlavně forma tanečního divadla vycháze-
jící z lidových tanců kultur kolem Anatolie. 
Toto období mi poskytlo dva klíčové prvky: 
Jeden souvisí s pohybem, druhý s kontex-
tualitou. Každá taneční forma v kulturách 
kolem Anatolie, jako jsou cikánská, alaw-
itská, kurdská, asyrská, arménská nebo 
řecká, je něčím výjimečná v používání těla. 
Zjistila jsem, že je důležité hodnotit tvorbu 
v rámci kontextu. Tvorba vystoupení 
zahrnuje období výzkumu – o drama-
turgických bodech jsme mluvili –, práci 
v terénu – práci s domorodými lidmi na 
jejich hudbě, tanci a jejich interpretacích – 
a kompoziční jevištní práci. Takový proces 
vytváření uměleckého díla mi umožňuje 
pochopit vztah mezi specifičnostmi a jejich 
kontexty.
Uvědomuji si, že žiji ve veřejné sféře, kde 
hegemonické nebo násilnické mocenské 
vztahy jsou velmi napjaté a vznášejí se 
dokonce i nad povrchem našeho každo-
denního života. Proto je nemožné,  aby 
jednotlivosti nebyly ovlivněny svými kon-
texty a okolím. V tomto pojetí hledám nové 
cesty na poli umění, abych ukázala vztah 
mezi svým vnitřním a vnějším prostorem. 
Snažím se být uvědomnělá, jít dál a het-
eronomní subjektivitu otevřít chaotickým 
vztahům mezi mikro-politikou sebe sama a 
makro-politikou systémů.

Můžeš nám trochu víc přiblížit myšlenku 
„těla bez orgánů“ a jak ses k ní dostala?
Pro mladého umělce je obtížné vysvětlit 
pojem „těla bez orgánů“, který zavedl 
Antonin Artaud. O této klíčové koncepci 
již bylo napsáno mnoho v různých disci-
plínách. Abych do ní pronikla hlouběji, 
těžím především z textů samotného 

Artauda, Deleuze a Elizabeth Grosz. 
Nejvíce mě na těchto textech inspiruje, 
jak každý z myslitelů prezentuje mapu 
myšlenek zabarvenou svým úhlem pohle-
du: otevřenost konceptu, který zahrnuje 
rozmanitost.
Můžu zkusit přiblížit, co koncept odkrývá 
mně samotné. „Tělo bez orgánů“ otevírá 
možnosti pro zkoumání těla bez důrazu 
na jeho organizaci, celkovou strukturu/ 
jednotu, nebo to, z čeho sestává. „Tělo bez 
orgánů“ klade důraz na potenciál těla a to, 
„co tělo dokáže?“. Z pohledu tanečnice mi 
tato potencionalita dává obrovský prostor 
k vnímání těla s jeho odlišnými vrstvami, 
úrovněmi, intenzitami, proudy, dimen-
zemi. Stručně řečeno: Rozmanitost měnící 
se v přírodě. Nahlížení těla ve spoustě 
jeho uspořádání, struktur a rozdělení mi 
pomáhá překonat hierarchii, pořádek 
a mocenské vztahy přisuzované různým 
částicím. Neočekávané proudy, které 
přicházejí a odcházejí, jejich objevování 
se a mizení nabízí kreativitě neomezené 
množství cest.

Máš nějaký specifický přístup k 
používání každodenních sonosfér? Jaký 
je rozdíl mezi prací se sonosférami oproti 
práci s fyzickými předměty?
Na tomto workshopu je pro mě nej-
důležitější vytvořit prostor ke zkoumání 
nových vztahů k věcem, zvuku a struk-
turám, které jsou lidem známé. Proto před 
začátkem workshopu sbíráme věci a zvuky 
města. Během workshopu vyzýváme lidi, 
aby vztah k těmto věcem a zvuku znovu 
zhodnotili. V tomto ohledu mohou každo-
denní sonosféry nabídnout nečekané im-
pulzy k novým vztahům. Někdy mohou být 
věci známější a rozpoznatelnější, ale zvuk 
a zvuková paměť mohou být pro lidi snáze 
zpochybnitelné a proměnlivější. Věřím, 
že tato výzva, týkající se sonosfér města, 
představuje prostor ke zkoumání. Vyvolává 
další vrstvu zkušeností a uvědomování si.

Mohla bys nám přiblížit, co je to 
„site-specific zvuková kompozice“?
Určitě, každá skladba nese jedinečnost a 

Rozhovor s Gizem Aksu a Başak Günak

Gizem Aksu

je moderní tanečnice a umělkyně, 
která se zajímá o vztahy mezi uměním, 
politikou a filosofií. 

Poté, co vystudovala politologii 
a mezinárodní vztahy, získala 
druhý bakalářský titul na katedře 
současného tance na univerzitě výtvar-
ných umění Mimar Sinan. 

Kromě profesionální taneční dráhy 
psala také kritiky moderního umění.

Dále spolupracuje s Ah! Kosmos (aka 
Başak Günak) na performancích v 
prostoru o „zkoumání těla a zvuku“.

Başak Günak

známá také jako Ah! Kosmos, je 
umělkyní napříč různými disciplínami 
a výzkumnicí, v současné době žijící v 
Istanbulu. 

Zkoumá vztah mezi zvukem a sociál-
ními a kulturními systémy, a to pros-
třednictvím site-specific zvukových 
kompozicí, instalací a prací na papíře.
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zároveň vztah ke kosmu. Nicméně, podle 
mého názoru, site-specific zvuková kom-
pozice je plná dynamiky a impulzů ke sk-
ládání, založenému na otevřenosti místu, 
prostoru: Poslouchat to, slyšet to, cítit ty 
vibrace zmítající umělcem a prostorem 
a ponořit se hlouběji do toho, co prostor 
šeptá a jak se můžete zabydlet 
v jeho sonosférách.

Autor: Iulia Maracine, Chae-eun Park, 
Kateřina Kykalová
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Editorial

And it’s finally here! With the stroke of 
midnight we can safely say that there is 
less days left of the Zlomvaz festival than 
the number of days which are already 
over. Score: 7 over, 5 more to go. Energy 
level of our team has underwent a similar 
process. With the help of numbers we 
could say that we’ve got about 40% of our 
powers left. Fortunately we occasionally 
spot a visitor of the Prague Quadrennial, 
who is reading the Obratel magazine. After 
that, our energy level rises significantly. 
However, we usually realize that we’ve 
missed some mistakes in the previous 
issue, which sucks the gained energy 
from us again. Even the least important 
typing error suddenly seems as huge as an 
elephant. Nevertheless, we always manage 
to climb out of the depression - with the 
help of some delicious food, of course, 
ideally from Hot God or CAFEDAMU. And 
again we start writing another review, 
another interview, another editorial. 
And then we continue with editing and 
correcting, during which we usually 
overlook something…And I haven’t 
mentioned the scary phantom called 
number of characters which drives me 
crazy. Which reminds me that I should 
finish. But before I do, I would like to 
sentimentally (because of the exhaustion) 
thank you for your favour. And now I am 
going to have a cheesecake. 

Author: Petra Zachatá

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
THE FIRSTS
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
PLÁŇKA
Divadlo DISK

13:30
DRESSING ROOM
Jungmannovo náměstí

15:00
KADIAĽ MA(R)TO POVEDIEŠ?
Studio Řetízek

16:00
KAFKA DANCES
Jungmannovo náměstí

17:00
KADIAĽ MA(R)TO POVEDIEŠ?
Studio Řetízek

20:00
OCEAN OF MILK
Divadlo DISK

20:00
GAUNER PROJEKT
SpaceLab OFF Scéna

21:00
AH! KOSMOS
SpaceLab OFF Scéna

22:00
PTAKZ
SpaceLab OFF Scéna

0:00
DJ MARK DIVO
SpaceLab OFF ScénaMusic of the day:

 Snow Patrol - Chocolate, 
Stealers Wheel – Stuck In The Middle 
With You

Weather of the day: Cloudy, 19 – 21 °C
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The stage and the 
improvising actor

This project created by students and recent 
alumni of diverse theatrical disciplines 
from University of Calgary was based 
entirely on improvisation. The main 
object of their research was the relation 
between stage design and live action. What 
impulses does a specific composition of 
a stage give to an actor? What options 
do various props offer? Can stage design 
become the most important component of 
a production, significantly affecting acting 
on the stage? The creators presented the 
results of their research at the Prague 
Quadrennial for the first time in front of 
an audience.

On the stage of the DISK theatre there are 
three symmetrically placed platforms: 
one lies left in the front of the stage, the 
second, identical one is placed in the 
back on the right side and between them 
there is the third longest one crossing the 
space. A light bulb and a chain made of 
curious pebbles hangs from the ceiling 
above each platform. The theatre darkens 
and performers take their places on the 
platforms. The colourful light bulbs switch 
on one after another. The lights prompt 
the players into movement. At first, they 
stretch shyly, examine the space and 
people around them. It looks like they 
were just born and this was their first 
encounter with the world. Step by step 
they venture to leave their home platform. 
However, it’s not easy to walk down there, 
they have to use their arms to unstick 
their feet from the ground: it is probably 
covered with mud.
In the meantime, a tall girl starts 
to improvise another storyline: she 
inconspicuously tries to collect all the 
pebbles into a pot. The others start to 
notice her efforts – and it is then that the 
first words emerge, or, interjections. The 
tall girl tries to silence others with a hush 
and they try to stop her with loud screams. 
SSSHs and HEYs are basically the only 
words uttered during the performance. 
Other props are discovered including 
a shovel, an umbrella, a wooden stick and 

a cabbage head. There is a comical fight 
for the cabbage, which ends when one of 
the performers pierces it with the stick.
The DISK theatre darkens and the 
improvisers run off of the stage. 
Their professors step in front of the 
audience and reveal the principle of the 
performance. During rehearsals, they 
developed 12 so-called strategies, 5 of 
which were chosen for the Quadrennial 
(for example transformation, secrecy, 
power struggle). The improvisers were 
given a condition, that the floor is covered 
in mud, too. The professor also points out, 
that the actors aren’t the only improvisers: 
there is a student in the sound booth, who 
reacts spontaneously to the impulses on 
the stage, or vice versa: he creates the 
impulses himself by switching on/off the 
lights or playing sounds. After this speech 
there is another improvisation. This time 
the floor is on fire.
The duo of group improvisations portray 
an interesting attempt to clarify the 
relationship between stage design and 
acting. Impulse reveals a not always 
obvious dependency between these 
theatrical components, and at the same 
time points out creative spontaneity. The 
improvisers boldly throw themselves into 
a performance with an uncertain result – 
just because of their joy of creation.

Author: Petra Zachatá

IMPULSE
University of Calgary, Kanada

Faculty: April Viczko and Dawn Mc-
Caugherty
Company: Mike Sinnott, Skylar Desjar-
dins, Jennifer Lee Arsenault, Azri Mu-
hammad, Jackie Dyment, Fasyali Fadzly, 
Steve Rimke, Brett Tromburg, Courtney 
Charnock

13

In circle of dance 
and memories

In a circle made of linoleum stand five 
women (Tamar Lamm, llana Baer, Talia de 
Vries, Yael Finkel, Haya Bershinski) trying 
to tune an old radio. They are grouped in 
a circle around the device, but they also 
form a family circle – these women are 
five unmarried sisters. Together they live 
in an unknown Irish town preparing for 
one of the most important celtic festivals, 
‘Lunghnasa’. 

Director Ari Teperberg was freely 
inspired by Brian Friel’s play Dancing at 
Lughnasa. This dramatic text served as an 
inspiration and starting point for a wide 
variety of improvised mechanisms that 
characterize each of the sisters. Each has 
an outstanding personality, her own taste 
in music and specific dance style, but they 
are together captured in a defined space 
that they can never leave. They are trapped 
in a circle and the memories that they 
crave after the dance in the atmosphere of 
a summer festival. 

The only remotely masculine element 
in their entire household is an old radio, 
which is also the centrepiece of their 
entire lives. When one of the sisters, Kate, 
pulls the radio out of the socket, the other 
sisters try to recover it. The individual 
strokes on the radio then become a 
rhythmical beating, which then freely 
changes to recorded music of Irish drums. 

The musical and rhythmic elements are 
one of the most significant in the entire 
show. Music encourages the sisters to have 
spontaneity in their movement, triggering 
memories of their carefree youth. 
The language is also rhythmically and 
melodically shaped. According to various 
pronunciations and repeating of 
a single sentence, one of the sisters dances 
in a circle, while the other is attracted by 
the sounds from the other sisters. Each 
sister represents a different mechanism 
based primarily on perceptions of sound. 
During these improvisations, the dancers 

have closed eyes and symbolically rely on 
each other. 

For improvisation, dancers need only one 
radio and four chairs, which due to the 
number forces one of the sisters to stand 
in the middle of the stage. The whole 
disposition of chairs also evokes Pagan 
symbolism and festiveness. Some dance 
movements bear elements of mysticism. 
Costumes by Joanna Jones are also 
inspired by Paganism. The girls are united 
in costumes of red and white, but also 
distinguished by the different cuts of their 
dresses. 

The whole show is affected by the narrator 
(Ari Teperberg). At the beginning and 
the end he tells his memories but he also 
communicates with the characters or 
affect their improvisations with a series of 
different commands or comments. 

Symbolically the entire performance is 
based on the shape of a circle, which also 
supports mental and verbal looping, for 
example frequent repeating even of a 
single sentence. The circle is then possible 
to find even in the tiniest details such as 
a coral necklace or a spinning skirt while 
dancing. The whole production works as 
a well thought-out concept based on 
unusual ideas and associations and 
portrayed mainly through movement.  

Author: Tereza Kosáková

I want to dance, Kate! (Izrael)
Director and soundtrack design: 
Ari Teperberg
Cast: Tamar Lamm, llana Baer, Talia de 
Vries, Yael Finkel, Haya Bershinski, 
Ari Teperberg
Set and Costume Design: Joanna Jones
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The Metamorphosis in 15 
minutes

Another performance inspired by the 
works of Franz Kafka took place on the 
Jungmann’s square once again, during 
the Prague Quadrennial 2015. This time 
based on the novel The Metamorphosis. 
Transformation of the main character 
was symbolized by movement and dance 
accompanied by Asian melodies.
The dancer only used her body, black 
and grey costume with wings and a huge 
cardboard box in the middle of the square, 
on which she was moving smoothly as a 
bird. First, she was observing the audience 
carefully, than she took shelter inside the 
box. 
Soon, the other performer arrived on the 
stage, dressed in a folk costume. After the 
short dance which was meant as a process 
of getting to know each other, she has 
left for a violin and pretended to play on 
it. Meanwhile, the heroin was running 
around the square, shielding herself with 
the box. 
The scene ended with the violinist 
squeezing the performer’s wings with 
the edge of the box. Than she took off 
her bird costume and revealed her black 
tight clothes beneath it. In the end, she 
threw a red rose on her fallen wings as she 
completed her transformation and left the 
stage. 
The performance uses only the motive 
of transformation from Kafka’s poetics, 
however it is rather confusing. It’s not 
clear why and when the cardboard box 
changes from shelter into cage, or who 
exactly is the dancer in the folk costume.
The whole dance seems out of place as 
it takes place in the open square without 
interacting with the spectators. The most 
interesting aspect of the performance 
was the change in the main character’s 
metamorphosis, she turns from an animal 
into a human being and not the other way 
around. The question is: why?

Author: Ludvík Píza

April joking of the weather 
and monsters

Spectators are gathering in Jungmann 
Square, the actors are gradually preparing 
themselves on their places when sudden-
ly... a steel cloud above them is triggering 
a pelting shower and it is soaking the 
papers that an actress in a blue pyjamas 
with child design is holding. But the 
weather isn’t catching the actors off-guard 
(after all it is one of the three themes of 
the festival), the actress is distributing half 
soaked pictures to the spectators and the 
performance can begin.
The little girl in pyjamas is falling asleep 
and in her dreams monsters are waking 
up who are played by three other actress-
es: once they animate two big black and 
white masks, another time wings made 
up of green processor boards or together 
they are composing a monster of wooden 
hands and a big wooden head with 
a headband made up of piano keys. One of 
the actresses is behaving more as 
a magic fairy or an imaginary girlfriend of 
the main character and it is her yet who 
is rising two other monsters. They are be-
having once friendly when they are wooig 
the girl by their graceful dancing and a 
lovely singing, but another time a stamp-
ing replaces the dancing and the singing 
is transformed into unpleasant shrieks 
which are supposed on the contrary to 
frighten the girl.
The monsters who were initially cheerful 
and friendly finally put on a mask to the 
girl as well despite her displeasure, her 
face is closed in a metal cage and the girl 
becomes a monster too. As the creators 
indicated in the annotation, the monster 
who was innocently hiding under a bed is 
now placed in her heart. But is it really a 
bad end? The little girl gradually learned 
how to banish disobedient monsters and 
now she can completely sink into the 
world of fantasy. And the sun above the 
actors and the spectators finally came out 
again...

Author: Kateřina Kykalová

THE METAMORPHOSIS
Macao | Space for Acting

ENFANTINE
Carnegie Mellon University, USA

15

Visually Appealing Narrative

Once upon a time in a not so distant 
land lived a boy Istvan Kolompar whose 
head was full of incredible stories of an 
electric-man named Lee. Since he was un-
known and uneducated these stories had 
been forgotten until Hungarian theatre 
group Gruppo Tokmag discovered them 
and created a short multimedia produc-
tion Dragon Lee – The Electric-Man based 
on Kolompar’s works.
Audience witness what seems to be an 
animated film being made in front of their 
eyes. Using white projection screen, paper 
puppets and light, actors create images on 
the screen while dubbing the characters 
and „a cappella“ singing the soundtrack. 
Lee’s adventures in Hungary and his 
travels to Hong Kong are portrayed by 
neatly handcrafted paper figures and their 
puppeteers animate them so skillfully 
that they almost seem alive. Alive with the 

Dragon Lee – The Electric-Man

Director: Helga Lazar
Dramaturgy: Sara Gabor
Scenography / Scenic Designers: Andras 
Tabori, Tamas Budha Kovacs 
Actors: Sara Banky, Zsombor Barna, 
Mark Horvath, Petra Nagy, Tamas Sze-
gedi, Istvan Vitanyi-Juhasz

The Metamorphosis/ Photo: Joanna Mackenthun

sound of their a cappella.
Alltogether it is an impressive piece of art 
based on a rather strange, but charming 
story. It’s somewhat like a production for 
children (or playful adults): there is not a 
strong theme or a moral to this story, but 
its form is so intriguing, that it overtakes 
the whole production. But it does not 
matter, because why should there always 
be something deeper than just a visually 
appealing narrative?

Author: Kateřina Holá
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INTERVIEW
Gizem, what made you choose to study 
contemporary dance after having 
finished a B.A. in political science and 
international relations?
While studying political science and 
international relations, I became more and 
more sensitive about the socio-political 
and cultural openings, attributions, 
performances of “body”. I started dancing 
at university when engaged in theoretical 
literature. However, I realized that the 
practical and analytical tools that I had 
to think about movement, body and 
performance were not sufficient for me. 
Therefore, I wanted to study contemporary 
dance to further my dance ability and 
widen the framework through which 
I perceive movement, body and art.
On the one hand I strengthened my 
kinesthetic thinking, on the other hand, 
I combined my intellectual background 
and new coming body language to create 
my aura in which I make use of my ideas, 
memory, dreams and challenges. Social 
theory helped me to understand the 
relationship between particularity and its 
context in which it is embedded.
Improvisation and compositional thinking 
are also important for me to choose how 
I relate to these particularities and how 
I position myself in different contexts and 
relationalities. So, what I give importance 
is to widen and balance my capabilities 
and my awareness in both practical and 
intellectual fields in order to explore 
different layers. And even explore beyond 
the practical and intellectuals tools, 
frames and contexts that provide passages 
into my-deep-inside.

Do you find that your stylistic approach to 
dance and movement is being influenced 
by your previous education?
Yes, this is obvious for me. My previous 
education, coming from another discipline 
was a turning point in my life. I had never 
danced before university and haven’t heard 
about body politics and body performance 
before. It must have been a cosmic 

encounter. In Boğaziçi University, while 
engaged in social theory, I was mainly 
interested in dance theatre form via folk 
dances of cultures around Anatolia. This 
period provided me with two crucial 
elements: One is about the movement; 
the other is about the contextualization. 
Each dance form of cultures around 
Anatolia such as Gypsy, Alawite, Kurdish, 
Assyrian, Armenian, and Greek, has some 
peculiarities towards usage of body. 
I learned that it is important to evaluate 
the creation within a context. The 
creation of a performance includes a 
research period- dramaturgical points 
were debated-, a fieldwork –work with 
indigenous people on their dance, 
music and their interpretations- and 
compositional stage work. Such a creation 
process of an artistic work enables me 
to understand the relationship between 
particularities and their contexts.
I acknowledge that I live in a public realm 
in which hegemonic or violent power 
relations are so tense and sailing even on 
the surface of everyday life. Therefore, it 
is impossible that singularities have not 
been influenced by these contexts and 
environments. In this understanding, 
I search for new ways in the field of art to 
present this relationship between my inner 
and outer space. I try to be aware and go 
closer the heteronomous subjectivity open 
to chaotic relations between micro-politics 
of self and the macro-politics of systems.

Could you tell us more about the idea 
of “body without organs”, and how you 
became interested of it?
As a young artist, it would be difficult to 
explain “body without organs” initiated by 
Antonin Artaud. There is a huge literature 
in various discipline on this crucial 
concept. To get deeper in this, I benefit 
from the texts by Artaud himself, Deleuze 
and Elizabeth Grosz. What inspires me 
in these texts is that all thinkers present 
maps of thoughts and affects by their 
sides: the openness of the concept, 

Interview with  Gizem Aksu and Başak Günak embracing the multiplicity.
I could try to tell more what it reveals 
for me. “Body without organs” opens 
up a potentiality for investigating body 
without emphasis on its organization, 
its total structure/ unity or what is made 
of. “Body without organs” emphasizes 
on the potential of the body and “what 
can a body do?”. Looking through this 
potentiality, as a dancer, gives a huge space 
for consideration body with its different 
layers, levels, stratas, intensities, flows, 
dimensions. In short: the multiplicity 
changing in nature. Considering body 
in abundance of its organizations, 
structures or distributions help me 
to overcome hierarchy, order, power 
relations attributed to different particles. 
Unexpected flows, coming and goings, 
appearance and disappearance provide 
to infinite way for creativity and all their 
compositions.

Do you have any specific approach 
towards using everyday soundscape? 
What is the difference between working 
with soundscape as opposed to working 
with physical objects?
In this workshop, I give importance to 
create a space for discover new relations 
towards the things, the sound, the texture 
which are familiar to people. Therefore, 
before the workshop, we are collecting 
things and sound from the city. During 
workshop we invite people to re-connect, 
re-evaluate or re-set themselves to these 
things and sound. In this point, everyday 
soundscape could propose an unexpected 
impulse for the new relation. Sometimes, 
the objects/things could be more familiar 
and recognizable, however, sound and 
the memory for sound could be more 
challenging and volatile for people. 
I believe this challenge on soundscape of 
the city presents a space for exploration. It 
provokes another layer for experience and 
awareness.

Could you tell us more about what ‘site-
specific sound composition’ is?
Indeed, every composition is carrying a 
uniqueness and expansion towards the 
cosmos. However, in my opinion, the 
site specific sound composition is that of 

Gizem Aksu

is a contemporary dancer and artist, 
interested in the relationality among 
art, politics and philosophy. She is also 
collaborating with Ah! Kosmos (a.k.a. 
Başak Günak) in a space performance 
about ‘queering the body and sound’.

Başak Günak

also known as Ah! Kosmos, is a cross-
disciplinary artist and researcher 
currently living in Istanbul. She 
is investigating the relationship 
between sound and social and cultural 
systems, through site-specific sound 
compositions, installations, and works 
on paper.
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dynamics and initiations for composing 
based on the openness to a site/side/
space: Listening it, hearing it, feeling the 
vibration bouncing through the artist and 
the space and getting deeper into what the 
space is whispering and how you could 
resident in its soundscape.

Author: Iulia Maracine, Chae-eun Park, 
Kateřina Kykalová
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