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ÚVODEditorial

Nerozumíme cizincům v Karlově ulici.
Nerozumíme barmance v KAFE DAMU.
Nerozumíme spolužákovi z ročníku, 
který nám na střeše Disku anglicky nabízí 
horkého psa.
Nerozumíme slečně na pokladně.
Nerozumíme uvaděčkám, které nás 
čtyřikrát posouvají o cenné milimetry, aby 
do foyer vměstnaly další lidi s červenými 
visačkami.
Nerozumíme ani lidem s červenými 
visačkami, se kterými máme hodinu sdílet 
divadelní zážitek.
Nerozumíme dokonce ani hercům v sále, 
ať už mluví česky nebo anglicky.
A už vůbec nerozumíme performerům, 
kteří nemluví vůbec!
Ale co když jako redaktorkám Obratle zase 
nikdo nerozumí nám?

Autor: Kateřina Kykalová a Lucie 
Křápková

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
URBAN DRESS CODE
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
AURUM
Divadlo DISK

13:30
PACMAN LIVE
Jungmannovo náměstí

15:00
WARNING ON THE MOVE
Studio K222

16:00
CUMULUS
Jungmannovo náměstí

17:00
WARNING ON THE MOVE
Studio K222

20:00
DREAMPIRE PERFORMANCE
Divadlo DISK

20:30
SEEUN LEE
SpaceLab OFF Scéna

21:00
LE VOYAGE
Studio K222

21:00
DER MAREBRECHST
SpaceLab OFF Scéna

22:00
AID KID & PAVEL MRKUS
SpaceLab OFF Scéna
 
23:00
KALLE
SpaceLab OFF Scéna

0:00
DJ FERDA CVIČÍ MRAVENIŠTĚ
SpaceLab OFF Scéna

Tip pro dnešní den: Úsměv!
Hudba pro dnešní den: Vyhněte se 
elektru!
Počasí pro dnešní den: Nějak bylo a nějak 
bude...
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Kde jsme se to utopili?

Oceán mléka nebo spíš oceán igelitu, tak 
by se dalo nazvat představení California 
Institute of the Arts. Diváci sedí rituálně 
v kruhu, kolem nich se procházejí herci 
v hnědých uniformních vojenských kostý-
mech. Uprostřed je bílá krychle, která 
za nepříjemného zvuku připomínajícího 
požární hlásič padá dolů. 

Herci uklízí bílé sádrové kousky mimo 
hrací prostor. Na scéně zůstává velká role 
s igelitem. S tímto materiálem se potom 
pracuje po celou dobu představení. 

Herci vybrali záměrně materiál, který 
vyvolává pocity dušení, neprostupnosti, 
neprodyšnosti. Igelit používají různými 
způsoby – nejdříve do něj jednu z hereček 
zabalí a potom ji uvězněnou tahají přes je-
viště. Jindy zase nechají diváky držet konce 
igelitu a vytvářejí tak v prostoru obrazce. 
Přestože některé momenty jsou působivé, 
celkový smysl představení se někde utopil. 
Herci (povětšinou scénografové nebo 
designéři) říkají, že jejich cílem bylo 
vizualizovat témata, o nichž napsali do 
programu – o vyhnání národu Choctaw 
v roce 1831, o sexuálním násilí na ženách 
ve druhé světové válce a potopení lodi, 
která převážela studenty z Danwonské 
střední školy do Ansan. V inscenaci nebylo 
téma patrné ani po přečtení „příbalového 
letáčku“, ani po diskuzi s tvůrci. 

Bohužel ani závěr, ve kterém herci veškerý 
igelit nahromadí do středu jeviště a na 
něj zahodí své oblečení, nemá správnou 
působnost. Inscenace se zasekla někde ve 
vzduchoprázdnu a k divákům nedoléhá. 
Jestliže něco vidíme, tak je to hromada 
igelitu, který se bude těžko likvidovat. 

Patrně nejzajímavější část představení 
je nasvícení igelitu třpytivými hvězdami 
nebo jinými barevnými světly. V krátké 
chvíli můžeme přemýšlet o metaforickém 
potenciálu materiálu, igelit teče přes 

jeviště skutečně jako mléko a září jako 
hvězdné nebe, potom je modrou oblohou 
nebo zlatým pruhem světla. Podobně 
fungovaly i zářivky, které měli herci za-
věšené na šňůrce kolem krku. Bohužel při 
neobratném zacházení s ostrým světlem si 
nejeden divák přál nesedět v první řadě. 

Inscenace měla po celou dobu pomalé 
tempo, které nekorespondovalo s tematik-
ou násilí. Hudba byla tvořena disharmon-
ickými ruchy, které však často diváka spíše 
vylekaly. Vyplašené publikum se potom 
buďto bálo, kdy budou také zabaleni do ig-
elitu, nebo jim celé představení připadalo 
úsměvné. A tak nás bohužel zaplavila vlna 
nepochopení a odcházeli jsme z před-
stavení jak leklé ryby. 

Autor: Karolína Krajčová

OCEAN OF MILK
California Institute of the Arts, USA

Ve spolupráci s: Carlo Maghirang, Narae 
Kim, Alex Freer, Lynn Gross, Jonathan 
Bryant, Chuck Gloria

Nahradí Mars Nový svět?

Představení pro dva lidi. Le Voyage. Co 
když po mně budou chtít nějakou akci a já 
jim nebudu rozumět nebo to udělám špat-
ně a v davu dvou lidí se to prostě neztratí? 
Bude to patnáct minut utrpení? Mám sice 
ráda interakce s divákem, ale tady jsem se 
trochu bála, aby se z diváka nestal herec. 
Nestal.

Před učebnu K222 si pro mě a jednu 
dámu přišel kapitán letadla a přivítal nás. 
Pak začal být tajemný a vyptával se, zda 
známe destinaci, kam míříme, jestli máme 
zavazadla a jestli si tím vším jsme oprav-
du jisté. Nebyly jsme, ale za to jsme byly 
dost napnuté. V rukách držel světelnou 
signalizaci pro letadla a tou nás naváděl po 
ztemnělé místnosti. Posadily jsme se na 
připravené židle, nasadily na uši sluchátka 
a upřeně naslouchaly hlasům. Před námi 
stála na stole maketa plachetnice, na jejíž 
plachty se promítaly video sekvence, které 
se doplňovaly s nahrávkami ve sluchát-
kách.

Performance skrze rozhovory (většinou 
telefonické) řešila otázku emigrace. Od 
doby objevení Nového světa přichází vlny, 
ve kterých se lidé stěhují za lepší prací, 
za lepší zemí a nechávají doma čekat své 
rodiny. Jak ale řekla jedna z žen: „Tahle 
jízdenka není zpáteční.“ Tyto projekce jsou 
prokládány agresivně vtíravou reklam-
ou muže, který propaguje budoucnost 
stěhování se na Mars.

Divácký zážitek byl intenzivní. Tato audio-
vizuální performance není dlouhým a srd-
cervoucím příběhem o emigrantech, ale 
je podnětem k zamyšlení, což je v daném 
případě mnohem víc.

Autor: Anna Mášová

Taneční prostředí namísto 
životního

Na Jungmannově náměstí se shromažďuje 
více než 25 studentů z Australské Charles 
Sturt University. Oblečeni jsou do různo-
barevných triček duhových barev a přes 
oči mají nalíčený černý pruh. Rozestupují 
se po prostoru a do rytmické hudby se 
začínají rozpohybovávat podle jednot-
livých barev. 

Každá z barev je zastoupena nejen 
kostýmem, ale také malým deštníčkem 
stejné barvy, který drží čtyři dívky up-
rostřed utvořeného kruhu. Tyto herečky 
se po celou dobu představení nikterak 
nepohnou, představují jakýsi středobod, 
který vytyčuje hlavní prostor celého třice-
timinutového představení. Okolo nich se 
pak shromažďují ostatní, stejná barva vždy 
předvede svou krátkou choreografii místy 
živelného, místy éterického tance – ten je 
různě variován nejspíše podle příslušné 
barvy, kterou skupinka symbolizuje. Žlutý 
a zelený tým do svého výstupu zařadil také 
akrobatické prvky. Skupina se poté ovine 
do barevných bavlnek a opět je zničí. Ten-
to akt také ukončuje jejich výstup 
a následuje představení dalších.

Jaké však bylo poselství, které se nám 
tvůrci snažili předat? Forma se stala 
velice záhy předvídatelnou, symbolické 
spojení nití zůstalo pouze v rámci jedné 
barevné skupiny a nenaznačovalo tak 
žádné symbolické propojení celého světa 
nebo alespoň studentů samých. Avizované 
poselství o dopadech znečišťování život-
ního prostředí se vytratilo a nic k tomuto 
tématu neodkazovalo. Co měla vůbec 
barevná kombinace žlutého, červeného, 
modrého a zeleného týmu představovat? 
Jednalo se o čtyři roční období či zpodob-
něné přírodní živly? Vizuálně show tak 
v divákovi vyvolává spíše pochyby než 
potěšení. 

Autor: Tereza Kosáková
LE VOYAGE
Capilano University, Severní 
Vancouver

Koncept & Text: Jordan Lloyd Watkins
Design projekce: Corwin Ferguson
Hudba/Zvukový design: James Coomber
Scénografie: Jessica Oostergo

STORMY LABYRINTH
Charles Sturt University (Austrálie)



Povrchní banket na téma 
počasí

Název představení Weather Banquet, 
anglicko-francouzské menu, napsané 
ozdobným písmem na stěně uvnitř sálu, 
a francouzská hudba, znějící z reproduk-
toru, slibovaly společenskou událost jisté 
úrovně. Pozvánku na banket obdrželo 
pouhých třináct diváků. Dlouhý stůl, 
k němuž nás usadil kuchař a kolektiv 
servírek, byl však vytvořen z praktikáblů 
různé výšky, a tak seděli někteří diváci 
na polštářcích spíše jako v čajovně. Před 
každým z nás ležel prázdný talíř. Servírky 
s kuchařem se rozestavili kolem nás a tuto 
formaci pak zaujímali také mezi jednot-
livými chody.
Ještě předtím, než začali servírovat, něko-
likrát chaoticky obešli stůl a bez jakéhokoli 
řádu jednotlivé talíře povyměňovali. 
Následovaly čtyři chody v podobě čtyř 
ročních období, které se však na jed-
notlivých stolech lišily. Někdo okusil 
jaro skrze májový deštík, před nímž se 
chránil nabídnutým deštníkem, jiný mohl 
sledovat, jak herečka za pomoci barvy a 
členitého dna plastové láhve obtiskuje na 
papír červené květy. V létě jsme si pohráli 
s podomácku vyrobeným bublifukem, na 
podzim křídou na praktikábl namalovali 
déšť a v zimě stoly zahalila bílá prostěrad-
la. Jen v tom mléce, které herci využívali 
napříč obdobími, se namísto vytváření 
obrázků podobně jako včera večer spíše 
topil smysl.
Počasí je v Británii konverzačním tématem 
číslo jedna, stane-li se však jediným 
tématem představení, je to trochu málo. 
Vystupování obsluhy navíc postrádalo 
jakoukoli kultivovanost a profesionalitu, 
některé výtvarné aktivity byly nefunkční 
anebo nikterak inovativní, a absenci 
sdělení tak bohužel nenahradila ani za-
jímavá forma.

Autor: Tereza Šafářová

It didn’t make me smile

Britská performance s názvem What 
Makes You Smile on a Rainy Day mě 
překvapila nejen svým krátkým trváním, 
ale také svou nenápaditostí. Deštivé počasí 
je první věc, kterou si většina lidí vybaví, 
když se řekne Anglie. Nebo možná druhá 
hned po Londýně, Stonehenge či po 
Vraždách v Midsomeru. Proč tedy nepřed-
vést performance s dešťovou tématikou?
Mladík s brýlemi, v trench coatu a 
v sandálech, díky kterým jsou vidět jeho 
nalakované nehty na nohou, přichází 
s kufříkem a s deštníkem. Oboje se snaží 
rádoby vtipně otevřít, ani s jedním to ale 
pochopitelně nemá příliš jednoduché. 
Poté, co na slunečném náměstí černý dešt-
ník rozevře a postaví se pod něj, seběhnou 
se k němu ostatní performeři a z kufříku 
vytahují modré a červené pláštěnky 
s nápisy: „What makes you smile?“ Mladí-
ka pod deštníkem polijí vodou z pet lahve 
a také ho navlečou do pláštěnky. Poté mu 
na záda napíší: „On a rainy day“ a roze-
jdou se mezi publikum. S fixami v ruce 
se pak nechávají popisovat od diváků, 
dokud nejsou jejich pláštěnky alespoň 
z části zaplněné všemožnými nápisy. 
Poté se rozejdou. Mladík stále stojící zády 
k divákům se sebere, zabalí si kufr, deštník 
a odkráčí.
Celá performance trvala ani ne deset 
minut. Jediné, co po ní zbylo, je louže 
vody na Jungmannově náměstí a barevné 
pláštěnky pověšené na ramínkách na PQ 
židli s nápisy typu „vůně vlhké hlíny“ nebo 
„můj pes Tom“.
Děkuji, nechápu. Celé představení mi přiš-
lo okoukané, laciné a zbytečné.
Skutečně nám sem přijeli performeři 
z Londýna ukázat zrovna tohle? Začínám 
vážně pochybovat nad smyslem celého PQ. 

Autor:  Jana Stárková
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WHAT MAKES YOU SMILE ON A RAINY 
DAY?
Velká Británie | University of the Arts 
London

WEATHER BANQUET
Aberystwyth University, Wales
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Zmoudření dona Quijota aneb 
o čem sníme?

V prázdném prostoru divadla DISK je 
umístěna stěna z černých otočných pan-
elů. Herci z nich vystupují na jeviště v pod-
kresu dramatických disharmonických 
zvuků, jejich pohyby jsou zpomalené 
jako ve filmovém záběru. Sledujeme je, 
jak vytvářejí rituální kruh, do kterého 
uzavírají Dona Quijota (Jakub Koudela) a 
Magistra (Vuk Čelebič). Je to souboj, který 
se odehrává v Quijotově hlavě. Don Quijote 
slavnostně vzpíná ruce – „Zvítězil jsem!“ 
Potom se ocitáme s Quijotem v realitě. Za-
tímco on si poklidně čte, hospodyně a neť 
chodí kolem něj a přemýšlejí, jak ho vy-
trhnout z bláznovství. Souboj byl součástí 
jeho vidin, které protínají celé před-
stavení. Díváme se, o čem Quijote přemýšlí 
a o čem sní. On sám je v autorské úpravě 
dramaturga Davida Košťáka a režiséra Jana 
Holce mladým idealistou, který je odd-
ělený od světa bariérou svých představ. Po 
čem touží a co hledá? Sám Quijote často 
ani neví, jak prozrazuje později Sancho 
Panzovi po recitaci ústřední básně.
A jak je krásný sen, jímž nitro hoří
v mráz, sníh a led. 
Nezhynem v poušti, neutonem v moři, 
nás nepřesvědčí ani nepokoří
šedivý svět. 
Podle dramatu Viktora Dyka vytvořili dra-
maturg s režisérem svébytnou scénickou 
báseň o současném mladém muži, který se 
potýká s neporozuměním, nenaplněním 
a smrtí. Quijote je v zajetí iluzí, vydává se 
na výpravu za dobrodružstvím, aby našel 
paní svého srdce a vykonal něco velkého. 
Jakub Koudela se v herecké akci soustředí 
především na Quijotovu jemnou, křehkou 
povahu, která je plná protikladů – plachá 
i plná odvahy, zasněná i schopná činu. Na 
jedné straně se Quijote hrdinně vrhá zach-
ránit svého sluhu z rvačky na diskotéce, 
na druhé straně je zahleděný kamsi za 
diváky, kde vidí bílé vinice, Dulcineu a svá 
dobrodružství. Reálný svět a jeho vidiny 
mu podivuhodně splývají, zatímco ostatní 
postavy komentují jeho jednání, on sám 
vidí jen bledou dlaň o pomoc volající 
Dulcinei.
Jako jeho protiklad vystupuje Sancho Pan-
za, mladík, který má rád „víno, ženy, zpěv“. 
Přes svou jednoduchou povahu jako by se 

Zmoudření dona Quijota
Divadlo Spektákl

Režie: Jan Holec
Dramaturgie: David Košťák
Úprava: Jan Holec a David Košťák
Scénografie: Pavla Kamanová
Pohybová spolupráce: Martin Talaga
Světelný design: Martin Špetlík
Hrají: Jakub Koudela, Jáchym Kučera, 
Annette Nesvadbová, Šárka Mikesková, 
Barbora Bočková, Vuk Čelebič, Václav 
Švarc, Dominik Rybář, Matěj VejdělekZmoudření dona Quijota / Ftoto: Desislava Koeva

postupně nechal strhnout Quijotovými sny 
a začal hledat s ním. Proto i on cítí zklam-
ání, když Quijote opravdový zápas prohra-
je. Přestože se po návratu domů Quijote 
s Dulcineou setkává, po své prohře ji 
nepoznává a umírá. Jako by byla skutečně 
jen jeho snem, o kterém když začne pochy-
bovat, zmizí – je vůbec Dulcinea? – ptá se 
Sancha a neumí si odpovědět. 
Důležitým nosným prvkem představení 
je propojení hudby, herecké akce a světla. 
Přesné načasování a barevné svícení 
odlišují Quijotovy představy od reálného 
dění, vytvářejí časové skoky a zvýrazňu-
jí hlavní motivy. Důležitým gestem 
je mechanické otáčení rukou v opisu 
hodinových ručiček. Toto gesto používají 
herci při souboji, při loučení, dokonce i 
při tancování. Symbolizuje strnulost času, 
který každému plyne jinak. Na diskotéce 
v rytmu písně Love is in the air je otáčení 
dynamické, stejně jako taneční pohyby, 
zatímco při souboji je gesto strnulé a 
zobrazuje vnitřní pocit Quijota: celý svět se 
zastaví, aby se mohl Quijote Dulcinei dot-
knout. V ten moment však zápas prohrává, 
protože jeho snění se s realitou míjí. 
Text je přepsán a zkrácen do soudržného 
tvaru, díky čemuž představení působí jako 
by bylo z jednoho kusu kamene a zůstávalo 
v jedné náladě. Jednoduchými principy 
odkrývá hlubinné motivace a pohnutky 
v hlavě zasněného Quijota. Scéna pomáhá 
dynamice, černé panely mají z druhé stra-
ny zrcadla, ve kterých se nejedna postava 
shlíží. V samotném závěru Sancho odchází, 
nechává mrtvého Quijota na zemi v odra-
zu zrcadel a říká – nyní je čas, abychom 
zvítězili. Quijote je pohřben pod bílými 
papíry, ale se Sanchou zůstává naděje, 
že sny Quijota nezemřely. Minimalismus 
scény představení svědčí, navíc je potom 
čitelnější herecká akce, na které celé před-
stavení stojí. 
Jsme ve světě, kde stojí exaktní knihy a 
Magistr na jedné straně a na druhé straně 
se třpytí bílá silnice vedoucí k vinicím a 
nedosažitelným snům. Quijote se odráží 
v bledém světle zrcadel a Sancho odchází. 
Dokážeme se smířit s realitou, nebo 
budeme jako Quijote bojovat proti nepora-
zitelným větrným mlýnům skutečnosti?

Autor: Karolína Krajčová
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Editorial

We don’t understand the foreigners in 
Karlova Street.
We don’t understand the bartender at 
KAFE DAMU.
We don’t understand our classmate, 
offering us a “hot dog” on the DISK roof in 
English.
We don’t understand that lady on the 
checkout.
We don’t understand the staff, moving us 
forward for few centimetres to get another 
people with red tags into the room.
We don’t understand the people with those 
red tags as well, and we have to share the 
experience with them for an hour. 
We don’t even understand the actors 
on the stage, and it doesn’t matter what 
language they speak.
And we most certainly don’t understand 
the performers who won’t say a single 
thing!
But what if nobody understands us, the 
Obratel editors?

Authors: Kateřina Kykalova and Lucie 
Krapkova

Program

9:00
DETAILY PROCESU
R111 a R112

11:00
URBAN DRESS CODE
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
AURUM
Divadlo DISK

13:30
PACMAN LIVE
Jungmannovo náměstí

15:00
WARNING ON THE MOVE
Studio K222

16:00
CUMULUS
Jungmannovo náměstí

17:00
WARNING ON THE MOVE
Studio K222

20:00
DREAMPIRE PERFORMANCE
Divadlo DISK

20:30
SEEUN LEE
SpaceLab OFF Scéna

21:00
LE VOYAGE
Studio K222

21:00
DER MAREBRECHST
SpaceLab OFF Scéna

22:00
AID KID & PAVEL MRKUS
SpaceLab OFF Scéna
 
23:00
KALLE
SpaceLab OFF Scéna

0:00
DJ FERDA CVIČÍ MRAVENIŠTĚ
SpaceLab OFF Scéna

Tip for the day: Smile!
The music for the day: Avoid electro!
The weather for today: We’ll figure our 
soon. 



REVIEW

12

Where did we drown?

The Ocean Of Milk or maybe The Ocean 
Of Polythene - the performance of the 
California Institute Of The Arts might be 
called  this. The viewers are  sitting in 
a circle and the actors in brown soldier 
uniforms are walking around them. In the 
middle there’s a white cube, producing an 
uncomfortable noise similar to a fire alarm 
when falling down(I don’t understand 
what this means – is this an expression in 
czech?). The actors are cleaning the white 
pieces of plaster from the stage. Only the 
big roll of polythene is left behind. This 
material is used thoroughout the whole 
performance. 

The actors chose the choking, hermetic, 
impermeable material on purpose. They 
use the polythene in different ways - at 
first they wrap one of the actresses in it 
and  once she is trapped, they pull her 
around the stage. Or they let the viewers 
to hold the ends of it and make several 
different shapes by doing so. Even though 
some of the moments are quite impressive, 
the message of the performance as a 
whole kind of drowns somewhere.
The actors ( mostly scenographers 
and designers) say that they wanted to 
visualise the topics they wrote about 
in the programme – which is about the 
Choctaw people’s expulsion in 1831, the 
sexual violence on the women during 
the WW2 and the drowning of the ship 
that was transporting the students of the 
Danwon high school,  Ansan. Nevertheless 
it wasn’t apparent even after reading the 
programme, even after the discussion with 
the authors
The conclusion, when all the actors gather 
all the ethylene in the middle of the 
stage and throw away their clothes on it, 
unfortunately lacks the impressiveness as 
well. The production got stuck somewhere 
in the middle of nowhere and doesn’t 
reach its viewers at all. The only thing 
visible is the amount of ethylene, which 

certainly won’t be easy to get rid of. 
Probably the most interesting part would 
be the lightning of the ethylene with shiny 
stars or other colourful glowing lights. For 
a moment we might  wonder about the 
metaphoric potential of the material, for 
ethylene really does flow around the stage 
as milk does and glows as the starry night, 
becoming a  blue sky or maybe a gold 
ray of light. The little lamps on  strings 
around the actors’ necks had a similar 
effect. Unfortunately many of the viewers 
probably would have preferred   not to sit 
in the first row when the lightning wasn’t  
considered  much. 
The pace of the performance was 
rather slow and didn’t correspond to the 
violenttheme. The music was created 
via disharmonic noises, often startling 
the viewers. They were either afraid 
that they’ll be wrapped in the ethylene 
or laughing at the idea . And so we were 
drowning in incomprehension and left the 
auditorium like the dead fish. 

Author: Karolína Krajčová

OCEAN OF MILK
California Institute of the Arts, USA

Created by: Carlo Maghirang, Lynn 
Thonet Gross, Alexander Freer, Narae 
Kim, Charles Anthony Gloria and 
Jonathan Bryant
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Shall Mars be the new New 
World? 

The performance for two. Le Voyage. What 
if they’ll want some kinf of action from me 
and I won’t understand or do something 
wrong which I’ll never be able to hide 
since there’s only two of them? Will the 
15 minutes turn into suffering? I like the 
interactions with the viewers, but I was a 
bit afraid that in this case they’ll turn into 
actors instead. But they didn’t.
A captain of a plane greeted me and some 
lady in front of the K222 classroom. Then 
he started to act mysterious and asked if 
we know our destination, if he have the 
luggage and whether we are completely 
sure of it. We were not, but we were pretty 
tense. He held the lightning signalization 
for planes and used it to guide us through 
the dark room. We sat on the prepared 
seats, put the headphones on and carefully 
listened to the voices. In front of us there 
was a sailboat model and on its sails 
the video sequences were projected, 
completing the records we heard in the 
headphones. 
The dialogue performances (usually 
telephonic) were usually dealing with 
emigration. Since the discover of the New 
World there are waves of people moving 
to find a better job, better country and let 
their families behind, waiting for them. 
As one of the women has said: “This ticket 
is one-way only.” These projections are 
interrupted by the intrusive commercial in 
which a man promotes the future moving 
to Mars.
The experience was intense. This 
audiovisual performance isn’t a long and 
heartbreaking story of an immigrant, it is 
an impulse to think. Which is something 
way better in this case

Author: Anna Mášová

Dancing space instead of 
enviromental

Over 25 students of the Charles Sturt 
University from Australia gathers at 
the Jungmann Square. Dressed in the 
colourful t-shirts and with a dark stripe 
in the eyes area. They broaden in the 
space and start to move according to their 
colours and the rhythm of the music. 

Each of the colours is represented not 
only by the costume, but also by the small 
umbrella of the same colour, keeping 
the viewers within the closed circle. The 
actresses don’t move thorough the whole 
performance, they are some kind of a 
centre point marking out the main space 
of the 30 minutes long production. The 
other ones gather around and those of the 
same colour show a short choreography 
of lively and maybe even ethereal dance 
corresponding with the colour the group 
symbolizes. The yellow and the green 
team has even out some acrobatics in 
there. The group then wraps the colourful 
cotton around themselves and afterwards 
destroys it. By doing so they conclude 
their output and another one follows.

But what was the message the authors 
wanted to present to us? The form of 
it soon started to be predictable, the 
symbolical connection of the strands 
remained only within one group and 
so didn’t symbolize nor the connection 
of the world nor the connection of the 
students. The lecture about destroying 
the environment disappeared, nothing 
associated it. What did the combination of 
green , yellow, red and blue even mean? 
Were those the four seasons of the year? 
Or the elements? Visually the viewer is 
more confused than delighted. 

Author: Tereza Kosáková

LE VOYAGE
Capilano University, Severní 
Vancouver
Concept & Text: Jordan Lloyd Watkins
Design of the projection: Corwin 
Ferguson
Music/Sound design: James Coomber
Scenography: Jessica Oostergo

STORMY LABYRINTH
Charles Sturt University (Austrálie)
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A shallow banquet reffering 
about weather

The name of the performance - The 
Weather Banquet, the English-French 
menu written decoratively  on the wall 
inside the hall and French music playing 
from the speakers is a promise of a classy 
social event. Only thirteen viewers got  the 
invitations. The chef and the collective 
of waitresses sited us at the long table 
made of boards of different lengths, so 
some of the viewers has on the pillows 
like in a tea room. There was an empty 
plate in front of each of us. The waitresses 
and the chef stood around in formations 
which they kept even during the individual 
courses. 

They chaotically walked around the 
table and changed the plate randomly 
before they started to serve the food. 
Four courses presenting the four season 
of the year followed and differed from 
table to table. Someone tasted the spring 
through the light rain of May, somebody 
watched the actress to create red flowers 
with the paint and the bottom of a plastic 
bottle. In the summer we played with the 
homemade bubble kit, in the autumn we 
drawed the rain with chalks and in the 
winter the tables got covered with white 
sheets. Only the milk, used by the actors 
thorough all seasons, lacked a sense - the 
same as yesterday.
The weather is the number one 
conversation topic in England, but 
when it becomes the main topic of a 
performance, it’s really not enough. The 
manners of the waiting staff also missed 
the cultivation and professionalism, some 
of the art activities didn’t work or were 
not innovative enough, so the absence 
of a message wasn’t compensated by the 
interesting form either. 

Author: Tereza Šafářová

It didn’t make me smile

The British performance called What 
Makes You Smile on a Rainy Day surprised 
me not only with its short length, but 
also with its zero inventiveness. The rainy 
weather is the first thing to cross the 
minds of most people when they hear 
“England.” Well, maybe the second one, 
after London, Stonehenge or Midsomer 
Murders. So why to perform about rain?
A young man with glasses, dressed in a 
trench coat and sandals (so you can see his 
varnished nails) comes with a briefcase 
and an umbrella. He tries to be funny by 
opening it as he’s not able to do so very 
easily. After he opens the umbrella on the 
sunny city square and stands below it, the 
other performers run towards him and out 
of the briefcases they take the raincoats 
with the “What makes you smile?” signs. 
The young man under the umbrella is 
spilled over with water from a plastic 
bottle and is made to take the raincoat on 
as well. They write “On a rainy day” on 
his back and go to the viewers. They let 
the viewers to write on them, until their 
raincoats are filled with several signs. 
And then they leave. The guy under the 
umbrella takes his briefcase and also goes 
away.
The whole performance didn’t last longer 
than 10 minutes. The only thing left is the 
puddle on Jungmann Square and colourful 
raincoats with signs like “the wet earth 
smell” or “my dog Tom.”
Thanks, but I don’t get it. The whole thing 
seemed cheap, unoriginal and useless to 
me.
Did the performers really get there from 
London to show us this? I’m starting to 
doubt the purpose of the PQ sincerely.

Author:  Jana Stárková
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WHAT MAKES YOU SMILE ON A RAINY 
DAY?
University of the Arts London, 
United Kingdom

WEATHER BANQUET
Aberystwyth University, Wales



REVIEW

16

Don Quixote awakening or 
what we dream about 

There’s a wall made of four turning black 
panels in the emptiness of the DISK 
theatre. The actors are coming to the stage 
accompanied by dramatic disharmonic 
sounds and their moves are slow like in 
the movie shots. We watch them as they 
create a ritual circle and closing Don 
Quixote (Jakub Koudela) and the Magister 
(Vuk Celebic) in it. The struggle is taking 
place within Quixote’s mind. He festively 
raises his hands - “I’ve won!” 
And then us and Quixote suddenly find 
ourselves in reality. While’s he’s reading 
peacefully, the housekeeper and his niece 
are walking around him and wonder 
how to release him of his madness. 
The struggle was a part of his visions, 
which are present thorough the whole 
performance. We watch what Quixote 
thinks and dreams about. As outlined 
by the dramaturge David Kostak and the 
director Jan Holc he himself is a young 
idealist, separated from the world by the 
barrier of his imaginations. What does 
he desire and what does he seek? Quixote 
himself doesn’t know actually, as he 
reveals to Sancho Panza after recitation of 
the central poem.
Based on the Viktor Dyk’s drama the 
dramaturge and the director created 
a peculiar scenic poem about the 
present-day young man struggling with 
misunderstanding, luck of realization 
and death. Quixote is the prisoner of 
illusions and goes to an adventure of 
finding the one his heart seeks for and 
achieving something great. Jakub Koudela 
concentrates mainly on Quixote’s soft 
and personality full of the opposites  
- he’s timid and brave; dreamy and 
capable of acting at the same time.  At 
one point he heroically tries to save his 
servant from a fight at a disco, then he 
dreamily stares behind the auditorium, 
where he sees white vineyards, Dulcine 
and his adventures.  He clearly doesn’t 
distinguish between the real world and 
his imaginations  and while the other 
characters comment on his behaviour, he 
only sees the pale hand of Dulcine as she 
cries for help.
As the contrast to this there’s Sancho 
Panza, a bohemian young man. Though 
his character is rather simple, he seems 
to gradually fall for Quixote’s dreams and 

accompany him in the seek for them, so 
he as well feels the disappointment when 
Quixote looses the real game. Even though 
Quixote meets Dulcine after coming back 
home, he doesn’t recognize her and die, 
as if she really was nothing but a dream 
which disappears once one starts to doubt 
about it - is she Dulcine after all? - asks 
Sanche without knowing the answer.
The important element is the connection 
of music, acting and lights. Perfect timing 
and colourful lightning differ Quixote’s 
imaginations and the real world, create 
the time lapses and emphasize the main 
themes. An important gesture is the 
mechanical movement of arms counter 
clockwise. The gesture is used by the 
actors when fighting, saying goodbye and 
even when dancing. It symbolizes the 
stiffness of time, which is relative for each 
of us. The movement is dynamic at the 
disco rhythm of the song Love Is In The 
Air, as well as the dancing movements; the 
fighting movements are rather numb and 
symbolize the inner feelings of Quixote: 
the whole world freezes to let him touch 
Dulcine. Nevertheless at the moment he 
loses the fight, because his world differs 
from the reality.
The text is rewritten to hold together and 
so that the performance feels as a single 
piece and maintains the same mood. 
The simple principles reveal the deep 
motives and incentives of Quixote’s mind. 
The scene helps the dynamics and the 
black panels have a mirror on the back 
side, in which the characters behold on 
themselves. At the very end Sancho leaves, 
leaving the dead Quixote on the ground 
in the reflection of the mirrors and says: 
“Now is the time for us to win.” Quixote 
is buried under white papers, but the 
presence of Sancho means that there’s 
hope that his dreams didn’t actually die.  
The minimalism of the scene does a great 
job for the performance - the acting, which 
is the stepping stone of the whole, is more 
prominent because of it.
We live in a world where the exact books 
and Magister stand on one side and the 
white road leading to vineyards and 
unreachable dreams faces them. Quite 
reflects in the pale world of the mirrors 
and Sancho leaves. Can we ever accept 
the reality or shall we fight the unbeatable 
windmills forever like Quixote?

Author: Karolína Krajčová
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Zmoudření dona Quijota
Divadlo Spektákl

Author: Viktor Dyk, David Košťák, Jan 
Holec
Director: Jan Holec
Dramaturge: David Košťák
Stage design: Pavla Kamanová
Costumes: Pavla Kamanová a Eva Justi-
chová
Choreography: Martin Talaga
Light design: Martin Špetlík
Production: Václav Hodonický, Šárka 
Mikesková
Performers: Jakub Koudela, Jáchym 
Kučera, Annette Nesvadbová, Šárka 
Mikesková, Barbora Bočková, Vuk 
Čelebič, Matěj Vejdělek, Václav Švarc, 
Dominik Rybář

Zmoudření dona Quijota / Ftoto: Desislava Koeva
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