
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

obalka_c8.pdf   1   15.06.15   10:54



ÚVOD

3

ÚVODEditorial

ZDE CHYBÍ EDITORIAL

#gonetoeat
#notdoingourjob
#readourreviews
#likeObratel
@VáclavStrýček is our hero! 

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
SIGNAL FROM CITY
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
ZMOUDŘENÍ DONA QUIJOTA
Divadlo DISK

13:30
WHAT MAKES YOU SMILE ON A RAINY 
DAY?
Jungmannovo náměstí

15:00
WEATHER BANQUET
Studio Řetízek

16:00
STORMY LABYRINTH
Jungmannovo náměstí

17:00
WEATHER BANQUET
Studio Řetízek

20:00
SOUTHERLY CHANGE (THE WEATHER IN 
THE GREAT SOUTHERN LAND)
Divadlo DISK

20:00
LE VOYAGE
Studio K222

20:00
STARSHAPED + DVDJ ANANAS
SpaceLab OFF Scéna

21:00
LE VOYAGE
Studio K222

21:00
KYKLOS GALAKTIKOS
SpaceLab OFF Scéna

21:00
KOLEKTIV
SpaceLab OFF Scéna

0:00
DJ MIKE.H
SpaceLab OFF Scéna

Přidané pouliční představení a repríza 
projektu Signal from city od 11:00 na 
Jungmannově náměstí. Toto představení 
má předvést, jak fungují signály. 

Hudba pro dnešní den: 
Phillip Phillips – Gone, Gone, Gone; 
Celeste Buckingham – Run, Run, Run
Počasí: jasno až polojasno, nejvyšší denní 
teploty 23°C
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Crave / Foto: Meera Osborne

RECENZE

4

Strádání a tužby odhozené 
na listech papíru

V celosvětové premiéře se na festivalu 
Zlomvaz představila inscenace londýnské 
Royal Central School of Speech and Drama 
podle textu Sarah Kaneové Crave (Toužím). 
Studenti a čerství absolventi oboru herect-
ví pod vedením režisérky Maike Koch 
zvolili metodu dvoutýdenního intenzivního 
zkoušení. Snad právě proto výsledný tvar 
zaujme neobyčejnou silou hereckého 
prožitku. Repliky plné niterných tužeb, 
fobií a vzpomínek postav nazvaných M, C, 
A a B už samotná autorka naplnila nevída-
nou emocionální intenzitou, v podání an-
glických herců se však tato lidská zpověď 
valí do hlediště jako zničující záplava.
Sevřenosti dramatické výpovědi napomáhá 
také konfigurace jevištního prostoru divad-
la DISK. Herci se pohybují na poměrně 
stísněném vyvýšeném obdélníkovém 
pódiu, které je ze tří stran obklopeno 
diváky. Herci sedí za sebou na nízkých 
kovových stoličkách, během představení 
na nich však neklidně poposedávají, a stří-
davě tak hrají na všechny strany hlediště. 
Vstanou jenom málokdy, a když tak učiní, 
z jediného pohybu se stává obraz nevídané 
síly. Jakýkoliv nepředvídaný pohyb narušu-
jící předchozí statičnost pak ilustruje 
krajní rozrušenost nebo nesnesitelné 
napětí uvnitř postav. Inscenaci doprovází 
sugestivní živá hudba sestávající z elek-
tronických zvuků a hry na klavír.
Důležitým prvkem jinak jednoduché 
scénografie je kulaté projekční plátno 
připomínající svým tvarem i žlutavým 
zabarvením Měsíc. Září z černoty divad-
la DISK a opakovaně se na něm objevují 
záběry na nahé ženské tělo, po kterém 
stéká voda, ale i bílá tekutina připomí-
nající mléko. V rámci závěrečné katarze 
ze sebe pak žena na projekčním plátně 
strhává tenkou latexovou vrstvu, což 
symbolizuje očištění. Zdá se, že prostřed-
nictvím veřejné zpovědi čtveřice nalezla 
klid, „vysvlékla se“ ze svých nesnesitelných 
strádání a neukojitelných tužeb. 

 Myšlenku očistné zpovědi podtrhuje i scé-
na, kdy se herci odmlčí a začnou se až ob-
sesivně omývat mokrou houbou. Bohužel 
se v tomto momentu zcela rozpustí napětí, 
které aktéři vytvořili v ostře rytmizo-
vané první půlce představení. Po rituálu 
omývání následuje lyričtější a mírnější 
druhá část. Během ní dojde každá z postav 
ke smíření se sebou samou. Z hlasů herců 
mizí předchozí divokost a nesnesitelný 
neklid. Bílé světlo osvítí přední část pódia 
a všichni přejdou do jeho záře. V kontextu 
Kaneové následující a poslední hry Psy-
chóza ve 4.48 se ovšem nabízí interpretace, 
že klid nalezla čtveřice ztrápených duší až 
odchodem ze světa. 
Hlavní devizou inscenace jsou bezpochy-
by herecké výkony všech představitelů. 
Díky jejich bezchybné práci s intenzitou, 
rytmikou a melodií hlasu vynikly básnické 
kvality Kaneové textu. To, že herci některé 
repliky četli z papíru (pravděpodobně kvů-
li krátké době zkoušení), nepůsobilo vůbec 
rušivě. Popsané listy papíru se naopak 
staly integrální součástí představení: jejich 
nepřetržité překotné odhazování působilo 
jako součást očisťujícího rituálu. Ze změti 
naléhavého šepotu střídaného divokými 
výkřiky se vynořila inscenace o naléhavé 
potřebě vyzpovídat se ze svého života, 
a smířit se tak se svým vlastním já. 
Čtyřhlasá balada v záplavě bílých papírů 
splývá v jediný výkřik nepokojné duše. 

Autor: Petra Zachatá

CRAVE BY SARAH KANE
Royal Central School of Speech and 
Drama, Velká Británie

Režie / Design: Maike Koch
Produkce: Nadezhda Zhelyazkova
Zvukový design: Lex Kosanke
Světelný design: Benjamin Jacobs
Hrají: C – Serena Jennings, A – Taylor 
Frost, M – Edith Poor, B – Jack Hamilton
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Lepší dítě nenávidět, než 
nemít žádné

Pláňka je mladá, krásná, zaopatřená…
a nešťastná. Její neštěstí má původ v 
dlouholetém manželství, které zůstává 
nenaplněno. Pláňka touží po dítěti, nikoli 
však její manžel Juan.
Nedorozumění mezi nimi roste spolu 
s hrdinčinou úpěnlivou touhou po mateřst-
ví, naplnění svého životního smyslu. Má 
toho přeci tolik co dát, ale komu, když je 
pro muže pouhým okrasným doplňkem? 
Inscenace studentů JAMU přesunula děj ze 
španělského venkova do toho českého za 
využití místního lidového koloritu. Hrací 
prostor je rozdělen na zadní část sloužící
převážně jako Plánčina domácnost a před-
scénu symbolizující naopak svět mimo ni. 
Herci jsou oblečeni do moderních krojů, 
kterým dají vyniknout již v úvodní zpívané 
a taneční svatební scéně. Zadní stěnu pak 
tvoří bílé plátno, kterým v určitých mo-
mentech prosvítá obrys stromu “života”. 
Také červená jablka jsou užita jako symbol 
plodu a touhy. 

Plánčina přítelkyně Marie se vdává a záhy 
otěhotní, zatímco Pláňka na takové štěstí 
čeká už několik let. Na vině se zdá být 
její manžel, prací strhaný statkář, který 
své ženě nerozumí a ve svém domě hledá 
především klid a odpočinek. Avšak stejně 
tak může být problém na straně ústřední 
hrdinky. Společně pak nejsou schopni situ-
aci řešit. Plánčino zoufalství se stupňuje 
s mužovým odmítáním. Začíná se vídat 
s Viktorem, kamarádem z dětství, čímž 
manžela ještě víc utvrdí v jeho zatvrzelé 
nedůvěřivosti a majetnictví. 
Nakonec se ve snaze otěhotnět uchýlí k rit-
uálnímu zaříkání, avšak ani to jí nepřinese 
kýžený výsledek. Svou sousedkou je ještě 
vyzvána k útěku s jejím synem zralým na 
ženění, ale takové řešení Pláňka odmítá. 
Musí tak naposledy čelit svému 
manželovi, kterého v záchvatu šílenství 
uškrtí, a završí tak svůj tragický osud.

Největší předností inscenace je představi-
telka Pláňky (známé též jako Yerma) Tere-
za Slavkovská, které se podařilo vyjádřit 
vnitřní rozpolcení postavy expresivními 
hereckými prostředky i bez snadno nabíze-
jícího se patosu. Stylizovaný přednes 
pak vesměs funguje u každého z herců. 
Naopak strnule a křečovitě působí projev 
Lubomíra Stárka, byť v důsledku konvenu-
je s jeho rolí neempatického 
a zkostnatělého Juana. 
Inscenace se kromě problematiky mateřst-
ví soustředí předně na bolestivé 
důsledky vycházející ze slepé vidiny dítěte. 
Postavy mužů jsou zde výrazně paro-
dovány, zatímco ženy zde figurují v něko-
lika rolích: venkovské drbny, nespoutané 
milovnice nebo cudné manželky, mezi 
kterými není pro Pláňku místo. 
Ve výsledku je inscenace Lorcova dramatu 
Yerma svižným a barvitým pohledem do 
venkovské mentality.

Autor: Ludvík Píza

PLÁŇKA
Česká republika | Janáček Academy of 
Music and Performing Arts in Brno

Překlad: Antonín Přidal
Režie, hudba: Gabriela Krečmerová
Dramaturg: Adam Gold
Scénografie, kostýmy: Jitka Fleislebr
Video: Iveta Novotná, Jakub Podešva
Obsazení: Tereza Slavkovská, Milada 
Vyhnálková, Barbora Nesvadbová, Mi-
cheala Foitová, Petra Staňková, Kristina 
Povodová, Lubomír Stárek, Ondřej 
Dvořák, Daniel Ondráček, Filip Teller

RECENZE
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Živost a nápaditost zmírající 
pod jazykovou bariérou

Mezi lidmi z ulice se vynoří mladý Mex-
ičan v pestrobarevné košili. Ta doslova 
praská ve švech díky tomu, že ji má 
v oblasti břicha vycpanou batohem, skrý-
vajícím rádio, z něhož se linou největší 
současné hity. Mexičan tančí mezi diváky. 
Po chvíli se objeví jeho dva kolegové se ste-
jně vycpanými břichy. Všichni tři se různě 
vlní do rytmu hudby a pomalu míří ke 
stolu, který na chodníku stál již před začát-
kem performance. Stůl je pokryt ubrusem 
s květovaným vzorem a je na něm dort. 
K němu ještě performeři přidávají tři láhve 
Coca Coly a začíná demonstrace jakéhosi 
orgasmického požitku z jídla. Všichni tři 
si dají distingovaně kolem krku ubrousky 
a chystají se dort sníst. Zpočátku stydlivé 
ukusování jeho malých částí se však pos-
tupně mění v nezřízenou žranici. Vše ještě 
muži zapíjejí Colou, kterou si ve své ne-
nasytnosti lijí všude po těle. Nakonec zdec-

imovaně padají na zem. Následuje scéna, 
v níž performeři ukazují, jak už prakticky 
neexistuje domácí výroba a vše se dováží 
ze zahraničí. V poslední scéně první půle 
se zase snaží poukázat na přehnané 
a úzkostlivé dbaní o hygienu.    
Druhá polovina celého vystoupení bohužel 
něco ze živosti a energie, která sálala z oné 
první, ztrácí. Mladí Mexičané v ní totiž 
více hovoří, a i když nejdříve pronesou svá 
slova v rodném jazyce a poté je přeloží do 
angličtiny, tak jich v hlasité hudbě velké 
množství zanikne. I na dalších přihlíže-
jících, kteří často těkali očima všude po 
prostoru, bylo vidět, že také nevěnují per-
formanci takovou pozornost, jako předtím. 

Autor: Tereza Šafářová

The Firsts
Mexiko | Dédalo Artes Escénicas

The Firsts / Foto: Alžběta Lovečková



9

K
adial’ M

a(r)to povedies / Foto: D
avid H

aidon

RECENZE

8

Představení pro Martu

Jaké sny mají dnešní mladí lidé a jaké 
mívali lidé za minulého režimu? Marta 
Kubišová, významná česká zpěvačka, 
toužila po svobodě a demokracii, herečka 
monodramatu  Gabriela Očkajová naopak 
touží po studiu muzikálového herectví v 
Brně. Diametrálně odlišné sny přesto spo-
juje odhodlání za ně bojovat – to je 
i hlavní poselství, které má herečka v závě-
ru napsáno na svém kostýmu. 

Právě rozdílnost obou postav (herečka os-
ciluje mezi postavou sebe samé a postavou 
Marty Kubišové) je i hnacím mechanis-
mem celého představení. Na promítacím 
plátně jsou postupně pouštěny různé 
sekvence z dokumentárních filmů a 
hudebních klipů, které herečce slouží jako 
odpověď na některé z jejích otázek 
o zpěvaččině životě. Některé epizody z 
jejího života pak přejímá a hraje, ať už v 
umělém dialogu opět sama se sebou nebo 
ve formě monologu. 

Touha herečky po muzikálovém herectví 
silně ovlivnila také koncepci celé insce-
nace a pasáže vybraných písní Marty 
Kubišové jsou střídavě přehrávány nebo 
zpívány samotnou Očkajovou. Herectví 
naopak v některých pasážích sklouzává k 
exponované teatrálnosti. Marta Kubišová 
je prezentována nejen jako ikonická diva, 
ale také jako „obyčejná ženská“, jak uvádí 
leták inscenace. V některých případech 
však toto pojetí vyvolává dojem poněkud 
bánálnějších skečů. 

Autor: Tereza Kosáková

Roztančená figurína

O tom, že být ženou v dnešním světě 
vůbec není jednoduché, víme všechny své. 
Společnost má na příslušnice něžného 
pohlaví často až přehnané nároky. A čím 
víc se od nich čeká, tím obtížnější je před-
kládaný ideál naplnit. Studentka brazilské 
UFRJ School of Fine Arts se ve své perfor-
manci snaží zachytit pocity ženy svázané 
konvencemi dnešní společnosti.
Celé představení netrvá déle než dvacet 
minut, ale přesto je nesmírně působivé. 
Aktérka se stylizuje do figuríny, které 
vídáme za výlohami módních butiků, 
a tento pocit ještě umocňují její kostým
 a líčení. Prostřednictvím výrazového 
tance se vystupující snaží předvést, co 
všechno musí žena zvládat a jak se její 
sociální role postupně proměňuje. Nejprve 
je to rozjásaná tanečnice, která si užívá 
života plnými doušky a v každém momen-
tu chce vypadat co nejlépe. V této části 
vystoupení aktérka dokonce vtahuje do 
děje okolo stojící diváky tím, že je vyzývá 
k tanci. Bezstarostné mládí však časem 
pomine a žena se stává vězněm své nové 
sociální role manželky a matky.
Druhá část performance se nese 
v poněkud vážnějším duchu. Dívka před-
vádí, co všechno musí žena zvládnout, 
aniž by ztratila půvab, a jak ji to vyčer-
pává. V samotném závěru vystoupení je 
pak zachycen boj s očekáváními a snaha 
vyvléci se z nich, která však může skončit 
katastrofou. Žena odmítající svou ženskou 
roli totiž nemá v naší společnosti místo.
Celé vystoupení je svým námětem i prove-
dením velmi zajímavé a nutí k zamyšlení 
nad stavem naší společnosti svazované 
stereotypy. A zdá se, že právě toho si přeje 
vystupující docílit.

Autor: Markéta Damková

Kadial’ Ma(r)to povedieš? 
(Bánská Bystrica) 
Autoři: Monika Tatarková, Gabriela 
Očkajová
Pedagogický dohled: Jana Oľhová, 
Richard Sanitra
Školní dozor: František Výrostko, 
Tomáš Mischura
Režisér: Monika Tatarková
Obsazení: Gabriela Očkajová

Dressing Room
UFRJ School of Fine Arts, Brazílie



PREFACE

11

Editorial

EDITORIAL IS MISSING

#gonetoeat
#notdoingourjob
#readourreviews
#likeObratel
@VáclavStrýček is our hero! 

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
SIGNAL FROM CITY
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
ZMOUDŘENÍ DONA QUIJOTA
Divadlo DISK

13:30
WHAT MAKES YOU SMILE ON A RAINY 
DAY?
Jungmannovo náměstí

15:00
WEATHER BANQUET
Studio Řetízek

16:00
STORMY LABYRINTH
Jungmannovo náměstí

17:00
WEATHER BANQUET
Studio Řetízek

20:00
SOUTHERLY CHANGE (THE WEATHER IN 
THE GREAT SOUTHERN LAND)
Divadlo DISK

20:00
LE VOYAGE
Studio K222

20:00
STARSHAPED + DVDJ ANANAS
SpaceLab OFF Scéna

21:00
LE VOYAGE
Studio K222

21:00
KYKLOS GALAKTIKOS
SpaceLab OFF Scéna

21:00
KOLEKTIV
SpaceLab OFF Scéna

0:00
DJ MIKE.H
SpaceLab OFF Scéna

Added Street Performance Signal from 
city on Jungmann Square at 11am. 

Music of the day: 
Phillip Phillips – Gone, Gone, Gone; 
Celeste Buckingham – Run, Run, Run
Weather: clear or partly cloudy sky, 
highest temperatures 23°C
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Crave / Photo: Meera Osborne
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Suffering and desires 
thrown out on the sheets

The Zlomvaz festival held a worldwide 
premiere of the London’s Royal Central 
School of Speech and Drama performance 
based on the text of Sarah Kane’s Crave. 
The students and gradients of acting led 
by the director Maike Koch intensively 
rehearsed for two weeks. The author filled 
the lines full of inner desires, phobias and 
memories of the characters called M, C, 
A and B up with emotional intensity and 
the British actors manage to amplify this 
personal confession even to even more 
devastating manners. 
Constricting of the dramatic evidence is 
intensified by the configuration of the 
DISK theatre auditorium. The actors are 
moving in a relatively confined raised 
stage in the shape of rectangle, surrounded 
by the viewers from three sides. The actors 
are sitting in the lines at low metal stools 
uncomfortably and by doing so they act 
for all three groups in the auditorium. 
They stand up only occasionally, and if, 
the only image becomes unprecedently 
strong. Any unpredicted move disturbing 
the former static situation is illustrating 
outer upset mood and unbearable inner 
tension of the characters. The production 
is accompanied by the suggestive live 
music composed of electronic sounds and 
piano playing. 
An important element of the simple 
scenography is rounded projection screen 
reminding the Moon with its shape and 
yellow-ish colour. It glows within the 
darkness of DISK and repeatedly screens 
shots of a naked female body. A water 
flows down on it, as well as a white liquid 
reminding of milk. Within the conclusion 
catharsis the woman on the screen rips 
off herself the thin latex layer, which 
symbolizes the purification. It seems that 
by the public confession she “stripped of” 
the unbearable hardships and unsatisfied 
desires. 

The thought of pure confession is 
intensified by the scene where all the 
actors suddenly fall silent and start to 
wash themselves with a moist sponge 

obsessively. The moment unfortunately 
interrupts the tension made by the actors 
within the first half of the performance. 
After the washing ritual more lyrical and 
softer part follows, in which all of the 
characters reconcile with themselves. The 
unbearable unease and former wilderness 
disappears from their voices. The white 
light shines up the front side of the stage 
and everybody’s illuminated. Within 
the context of Kane’s following and last 
play Psychosis at 4.48 one may conclude 
that the four finally found their piece by 
leaving the world.
The main value of the incantation are 
undoubtedly the performances of all the 
actors. Thanks to their perfect intensity, 
rhythm and voice melody work the poetic 
qualities of Kane’s text flow on the surface. 
Reading some of the lines from the paper 
(probably due to the short rehearsal time) 
is not disturbing at all. On the contrary, he 
sheets of the paper became the integral 
part of the performance: the constant 
throwing away of these gave the viewer the 
impression of some kind of 
a purifying ritual. The amount of 
whispering alternated with the wild 
screams gave birth to the production 
about the urgent need to confess about 
life and to become reconciled with inner 
self. The four-voiced ballad full of white 
papers blends to a single shout of the 
uncomforted soul.

Author: Petra Zachatá

CRAVE BY SARAH KANE
Royal Central School of Speech and 
Drama, Velká Británie

Director/ designer: Maike Koch
Producer: Nadezhda Zhelyazkova
Sound designer: Lex Kosanke
Lighting designer: Joshua Gadsby
Cast: C – Serena Jennings, A – Taylor 
Frost, M – Edith Poor, B – Jack Hamilton
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Craving for a baby 

Pláňka is young, beautiful, wealthy... and 
unhappy. Her unhappiness lies within her 
long time unfulfilling marriage. She longs 
to have a child, but her husband Juan does 
not. The misunderstandings between 
them grow with the protagonist’s strong 
motherhood desire, the fulfilling of her 
life’s meaning. She has so much to offer - 
but to whom, when she’s only a decoration 
for her husband?

The JAMU’s students’ production moves 
the plot from Spanish countryside to the 
Czech one by using the local folk tapestry. 
The acting space is divided to the back 
side used as the home of Pláňka and the 
front one symbolizes the world outside. 
The actors are dressed in modern folk 
costumes, which excel in the introduction 
- the wedding scene full of dance. There’s 
a white sheet on the back wall, through 
which the “tree of life” could be seen 
occasionally. Furthermore, the red apples 
are used to represent fetus and desire. 

Marie, a friend of Planka, gets married 
and gets pregnant shortly afterwards, 
while Planka awaits such a luck for 
several years. Her husband seems as the 
one to be blamed - a shabby landowner 
misunderstanding his wife and seeking 
primarily for rest and relaxation in their 
house. They’re unable to solve the situation 
somehow. Planka’s desperation intensifies 
itself with the husband’s rejection. She 
starts seeing Victor, her childhood friend, 
and by doing so even more strengthens the 
rapacity and stubborn distrustfulness of 
the husband. When trying to get pregnant, 
she even resorts to the ritual enchanting, 
yet unsuccessfully. Her neighbour tells 
her to run with her son, which is old 
enough to marry her, but Planka denies 
such solution. She has to face her husband 
for the last time and completes her tragic 
journey by strangling him.  

The biggest asset of the production is the 
actress Tereza Slavkovská (known also as 
Yerma), who plays Planka. She managed 
to capture the inner torn apart character 
with the expressive acting methods 
without using the obvious pathos.  The 
stylized performance is functional in case 
of all the actors. On the other hand, the 
acting of Lubomir Starek feels a bit numb 
and convulsive. However, in the result it 
corresponds to his role of the apathetic 
and ossified Juan.

The motherhood issue aside, the 
production mainly concentrates itself 
on the painful consequences of the 
blind vision of having a baby. The men 
characters are portrayed significantly flat 
, while the women appear in many roles: 
the countryside gossipers, wild lovers or 
innocent wives, among which there is no 
place for Planka. 

To conclude with, the production of 
the Lorc’s drama Yerma is a brisk and 
colourful insight to the countryside 
mentality.

Author: Ludvík Píza

PLÁŇKA
Czech Republic | Janáček Academy of 
Music and Performing Arts in Brno

Translation: Antonín Přidal
Director, music: Gabriela Krečmerová
Dramaturge: Adam Gold
Set design: Jitka Fleislebr
Moving assistance: Iveta Novotná, Jakub 
Podešva
Cast: Tereza Slavkovská, Milada 
Vyhnálková, Barbora Nesvadbová, Mi-
cheala Foitová, Petra Staňková, Kristina 
Povodová, Lubomír Stárek, Ondřej 
Dvořák, Daniel Ondráček, Filip Teller

REVIEW
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The liveliness and 
inventiveness buried under 
the language barrier

A young Mexican in a colourful shirt 
appears among the people on the street. 
The shirt barely holds together, because 
of the hidden bag carrying a radio playing 
the biggest current hits. The Mexican 
dances among the viewers. After a while 
two of his colleagues with the same 
radio-filled bellies turn up. The three of 
them move to the rhythm of the music 
and slowly move to the table, standing on 
the pavement since the very beginning of 
the performance. There’s a flowery sheet 
and the cake on it. The performers add 
three bottles of Coca-Cola and some kind 
of a orgasmic-food-delight demonstration 
begins. They are very distinguish to put 
the bibs around their necks and prepare 
to eat the cake. The shy little bits of it 
gradually turn into incredible blow-out. 

They greedily spill the Coca Cola all over 
themselves. In the end they are exhausted 
and fall on the ground. Afterwards the 
performers show that ‘home-made’ is not 
a thing anymore and that everything is 
imported nowadays. The last scene of the 
first half is about exaggerated hygiene-
anxiety. 

The other half loses some of the energy of 
the first one. The young Mexicans talk a bit 
more in it. At first they say something in 
their mother language and then translate it 
into English. Most of it can’t be heard over 
the loud music. Even the viewers were 
evident to keep much less attention than 
before.

Author: Tereza Šafářová

The firsts
Mexiko | Dédalo Artes Escénicas

The Firsts / Photo: Alžběta Lovečková
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Performance for Marta

What are the differences of today’s young 
people and of those who matured in the 
old regime? Marta Kubisova, the eminent 
Czech singer, longed for democracy 
and freedom; Gabriela Ockajova 
wishes to study musical acting in Brno. 
Those completely different dreams are 
connected by the determination to fight 
for them - which after all is the main 
message written on the actress’ costume 
in the end of the performance.

The differentness of both characters 
(the actress oscillates between playing 
herself and Marta Kubisova) is the moving 
mechanism of the performance. In the 
projection the sequences from several 
documentary films and music videos are 
showed, serving as answers to some of 
the questions about the singer’s life - she 
takes some of its episodes and plays them, 
either at the form of an artificial dialogue 
with herself or through the monologue.

The actress’ desire of the musical acting 
strongly influenced the conception of 
the whole production and the selected 
passages of the songs of Marta Kubisova 
are alternatively played from the record 
or by Ockajova herself. Her acting on 
the other hand slips to the exposed 
theatricality. Marta Kubisova is presented 
not only as an iconic diva, but also as 
a “regular woman” - as written in the 
handout. In some cases this concept 
causes the impression of rather banal 
sketches. 

Author: Tereza Kosáková

The Dancing Figurine

Being a woman is nothing easy, as we 
all know. The society often demands too 
much of us. And the more it demands, the 
harder it is to fill up these expectations. 
The students of the URFJ School of Fine 
Arts in Brazil tries to capture the feelings 
of a woman tied up with the conventions 
of the nowadays society. 

The whole performance doesn’t last 
longer than 20 minutes, nevertheless 
it’s incredibly impressive. The actress 
stylizes herself as a figurine we see on the 
boutique displays, as intensifies by her 
costume and make-up. By the means of 
the expression dance she tries to show 
us what the woman has to cope with and 
how her social role changes continuously. 
At first she is a marry dancer enjoying 
life as much as possible, trying to look 
her best. In this part of the performance 
she’s asking the viewers to dance with her 
and make by doing so making them the 
part of the play. Nevertheless the carefree 
youth passes eventually and the woman 
becomes the prisoner of her new social 
role of the wife and the mother. 

The second part of the performance is 
quite more serious. The woman presents 
to you all that she has to cope with and 
how it exhausts her. At the very end you 
see the struggle with the expectations 
and the effort to get rid of them, which 
of course may end catastrophically. The 
woman refusing her role has no place in 
our society. 
The whole performance is very interesting 
due to its theme and the interpretation 
and makes the viewer to think about 
the state of our society tied up with 
stereotypes. It seems that it was exactly 
the goal the actress was trying to achieve.

Author: Markéta Damková

Kadial’ Ma(r)to povedieš? 
(Bánská Bystrica) 

Authors: Monika Tatarková, Gabriela 
Očkajová
Pedagogical supervision: Jana Oľhová, 
Richard Sanitra, František Výrostko, 
Tomáš Mischura
Director: Monika Tatarková
Cast: Gabriela Očkajová

Dressing Room
UFRJ School of Fine Arts, Brazílie
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