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ÚVODEditorial

Mezi hudbu pro dnešní den, kterou vždy 
autor editorialu vybírá, jsem zvolila 
i švédskou skupinu Movits. Hrozně se 
mi jejich tvorba líbí, ale celé to má jeden 
háček. Zpívají ve švédštině a já jim nerozu-
mím ani slovo. Můžu se jen domnívat, že 
pozitivně laděná hudba přináší i pozitivně 
laděné poselství i přesto, že titul písně 
Skjut mig 
i Huvet ve skutečnosti znamená Prostřel 
mi hlavu a nejspíše tak pozitivní zase 
nebude. 

I na festivalu se můžete setkat s před-
stavením zahraniční produkce, které se 
hraje ve svém původním jazyce a vy nero-
zumíte vůbec nic. Přesto se Vám ale může 
toto představení líbit mnohem více, než co 
jste doposud viděli ve vašich tuzemských 
divadlech, a to je to pravé kouzlo divad-
la. Navíc množství inscenací letošního 
ročníku jsou více interaktivní perfor-
mance, než klasická divadelní představení. 
Snad si tento dramaturgický výběr užijete.
V tomto čísle Vám už přinášíme první 
recenze na inscenace, které se odehrály 
předchozí den. Pouliční představení do-
statečně potvrdila nevyzpitatelnost počasí. 
Recenzi na závěrečné představení Lake, 
taktéž s tématikou vody, Vám pak před-
stavíme v příštím čísle. 

 Autor: Tereza Kosáková

Program

11:00
MEMORY VS. MEMORY
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
TRIADIC PLAYS
Divadlo DISK

13:30
FOR YOUR INSPECTION
Jungmannovo náměstí

14:00
THE ENTIRE MEMORY OF YOU
Studio K222

15:00
FETT ACCOMPLI
Studio Řetízek

16:00
THE JOINTS THAT CONNECT US
Jungmannovo náměstí

16:00
THE ENTIRE MEMORY OF YOU
Studio K222

17:00
FETT ACCOMPLI
Studio Řetízek

18:00
THE ENTIRE MEMORY OF YOU
Studio K222

20:00
THE EMIGRANTS
Divadlo DISK

20:00
ANNE M. CHRISTIANSEN
SpaceLab OFF Scéna

21:00
PACINO
SpaceLab OFF Scéna

21:30
VERNISÁŽ VÝSTAVY DETAILY PROCESU
R111 a R112

22:00
AT BONA FIDE
SpaceLab OFF Scéna

23:00
ATREY
SpaceLab OFF Scéna

0:30
64
SpaceLab OFF Scéna

Tip pro dnešní den: 
Vernisáž výstavy Detaily procesu v 21:30 
v učebně R111 a R112
dokumentární záznam klauzurního 
festivalu Proces Katedry loutkového a 
alternativního divadla DAMU, na němž 
spolupracovali studenti Fotografie (FAMU), 
Scénografie (DAMU) a Produkce (DAMU)

Hudba pro dnešní den: Temples – Colours 
to life; Movits! - Skjut mig i Huvet
Počasí: proměnlivá oblačnost 
s přeháňkami, 18°C / 14°C
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Mezi deštěm a vedrem

„Požadavky na kresbu nejsou estetické, 
jde o schopnost vyjádřit přesvědčivě 
věci, které neexistují proto, aby existovat 
mohly.“1

Ve čtvrtém patře Karlova traktu budovy 
DAMU, těsně pod okrajem nebe, si můžete 
projít výstavu Katedry scénografie. Ateliér 
je plný kreseb, objektů a soch. Kromě 
závěrečných prací studentů na různá 
témata - například Erbenova Kytice, 
Shakespearova Bouře nebo Ibsenova Heda 
Gablerová – upoutají divákovu pozornost 
především sochy. 
Objekty jsou vytvořeny přímo pro Pražské 
Quadriennale na téma počasí. Červánky 
jsou baletka s letními brýlemi a růžovou 
igelitkou, Duha má vlasy z barevných 
brček a Vedro je laděné do letní žlu-
tooranžové barvy. Déšť je muž, který na
1 Brožura Katedry scénografie, DAMU 2015. 
Text: prof. Jan Dušek

 konstrukci deštníku drží oblaka z vaty 
a Mráz má místo srdce větrák. Divák musí 
přijít blíž, aby si mohl vychutnat detaily, 
které jsou pro jednotlivé druhy počasí 
typické. Není se čemu divit, že Vedro 
disponuje předměty jako je kruh do vody 
nebo kolo s helmou. Některé objekty 
jsou ilustrativní, jiné zpracovávají počasí 
symbolicky – Vítr je tvořen bílými pruhy, 
které obtékají postavu, Smog je podivný 
černý panáček, ze kterého tu a tam kouká 
gumová hadička. 
Celkově výstava ukazuje různé způsoby 
práce na Katedře scénografie, ať už se 
jedná o makety scény, kresby nebo sochy. 
V černobíle laděném prostoru kreseb se 
usídlily barevné sochy, které na nás hledí 
a podněcují naši představivost. Kostýmy 
počasí budou k vidění i ve velkém průvodu 
Pražského Quadriennale. 

Autor: Karolína Krajčová

výstava Katedry scénografie
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Jsi mi buřt!

Studentka magisterského programu 
Scénografie  KALD Tereza Vydarená si 
ze čtyřměsíčního pobytu v Oslu přivezla 
nejen několik zajímavých skic, ale celý 
mikropříběh, který se pokusila jako první 
Řetízkový performer letošního Zlomvazu 
předvést divákům.
Malby, obrazy a črty si bylo možné 
prohlédnout hned po vstoupení do sálu. 
Zprvu se zdály být lehce nepochopitel-
né - nabývaly smyslu teprve po zhlédnutí 
celého představení. Tereza Vydarená 
s bradou a čelem počmáraným od fixy sedí 
u podlouhlého stolu a něco kreslí. Když 
se v hledišti setmí, jen znuděně poklepe 
prsty na psací desku, čímž performance 
odstartuje. Stůl se rychlým převrácením 
rázem promění v dějiště celého výstupu. 
Jediné, co kromě něj potřebuje, je několik 
fix, inkoust a spousta papíru.
Pomocí různých animací a kreseb 
zpostředkuje své pocity a zážitky. Norské 
se mísí s českým a je někdy celkem obtížné 
oddělit jedno od druhého. Cesta letadlem, 
zmatená městská doprava, neustálé 
pojídání čehokoliv, co to dovoluje. Lenost, 
lhostejnost a nuda jsou nejvýraznějšími 
aspekty celého představení. Sádelnaté 
postavy ve všech formách utiskují ty štíhle-
jší tak dlouho, dokud je úplně nepohltí. 
Ignorace, osamocenost a smutek, před 
kterými není úniku, v doprovodu hudeb-
ního podkresu Jana Šikla.
Co si s takovým představením počít? Dějo-
vá linie se ztrácí kdesi pod vrstvami papíru 
a míra nekonkrétnosti zakryje její zbytky. 
Nevadí. Stále zbývají dojmy, atmosféra 
a pár záchvěvů štěstí, kdy divák pochopí 
nějakou drobnost a domýšlivě se zatetelí. 
Projekt inspirovaný čtyřměsíčním po-
bytem předává právě tolik, kolik je třeba.

Autor: Jana Stárková

DESBUNDE GOES TO PRAGUE
Brasília University (UNB/Brazil)
Profesor/poradce: Marcello Girotti
Účinkují: Ana Brandão / Lidiane Léllis 
/Lindomar Alencar Leal / Rodrigo 
Vitório / Thais Kuri 

4 MONTHS OF OSLO
Akademie múzických umění v Praze
Děj, design, performer: Tereza 
Vydarená
Hudba: Jan Šikl
Režijní spolupráce: Dana Račková

Zkrotlá Desbunde zamířila 
do Prahy

Mladá slečna s květovaným rancem 
a pytlíkem, ve kterém je skryto rádio, 
z něhož se linou havajské songy, ladnými 
kroky přitančí na chodník. Pokládá obě 
věci na zem a velmi překvapeně pohlíží 
na raneček. Přitom se k sobě snaží pohyby 
rukou přivábit kolemjdoucí. Několik 
z nich ji obklopí v malém kroužku. Ona 
rozbaluje svůj květinový poklad a její zápal 
pro celou věc začíná doopravdy působit i 
na přihlížející. Všichni se nakláníme nad 
raneček, ze kterého pomalu vytahuje nafu-
kovací balónky, kelímky, rtěnky a zrcátka. 
Nakonec rozprostře látku na zem a vše na 
ni vyrovná.  Jsme vyzváni, abychom se na 
tkaninu posadili. Začíná totiž piknik.
Jeden z nás dostane balónek, druhý zase 
havajský věnec a performerka se začíná 
líčit. To samé chce i po nás. Někdo se 
do líčení vrhne doslova po hlavě, někdo 
urputně odmítá. Poté si pinkáme balónky, 
střídavě se líčíme a performerka se ty 
méně odvážné snaží svými povzbuzujícími 
výkřiky „beautiful!“ navnadit, aby se také 
nechali nalíčit. Její optimismus po chvíli 
ovšem působí ani ne tak nakažlivě, jako 
spíše strojeně. Nakonec se všichni pod je-
jím vedením chytáme za ramena a tvoříme 
kruh, patrně symbolizují jakousi lidskou 
sounáležitost. 
Slovo desbunde v názvu tohoto před-
stavení znamená šokovat, vyvést z míry. 
Šok se ale v tomto případě nedostavil. 
Zpočátku to byla zvědavost, kterou vzápětí 
nahradilo mírné znudění z toho, že už se 
asi nic jiného než hraní s nafukovacími 
balónky a kreslení po tvářích dít nebude. 

Autor: Tereza Šafářová
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Marek Bečka povede spolu s Vítem Bruk-
nerem a Zuzanou Bruknerovou „Puppet 
workshop – Movie Tricks in Puppet 
Theatre“ (Loutková dílna – Filmové 
triky v loutkovém divadle) na SpaceLab 
Pražského Quadriennale 19. června. 
Členové Buchet a loutek spolupracovali 
na mnoha projektech v netradičních 
divadelních prostorech a také se podíleli 
na několika loutkových filmech. 
Divadlo Buchty a loutky je alternativní 
loutková společnost, která si vytvořila 
svou vlastní, specifickou formu divadel-
ní poetiky. Založena byla roku 1991 
absolventy katedry loutkářství pražské 
DAMU a od té doby uvedla devatenáct 
dětských inscenací a devatenáct insce-
nací pro dospělé publikum. Kromě titulů 
klasiky inscenují i své vlastní hry, často 
doprovázené živou hudbou a nenapodo-
bitelným osobitým humorem. Poetika 
souboru je postavena na vizuální struk-
tuře starých hraček a zrezivělého železa, 
přímo kontrastující s nejnovějšími tech-
nologiemi.

Jaký proces vede od prvního nápadu ke 
konečné inscenaci?
Někdo z nás, v tu chvíli ten nejméně líný, 
přijde s nějakým nápadem. A potom 
jako soubor všichni pracujeme pod jeho 
vedením…

Jakým způsobem se rozhodujete pro užití 
různých technik? (Například, vyžadují 
různé typy příběhu už ze své podstaty 
použití určité loutkářské techniky? 
Ovlivňuje celková koncepce způsob, jak 
s různými technikami zacházíte?)
Nepřemýšlíme příliš o technikách nebo 
příbězích (ve smyslu použití techniky). 
Většinou je přinese sám návrhář (tvůrce 
loutek). Spolupracujeme jen s několika 
návrháři, u kterých už víme, že mají nějak-
ou svou oblíbenou techniku a technologii. 

Anebo pracujeme se starými loutkami 
a hračkami. V tom případě se většinou jed-
ná o marionety, kvůli návaznosti na českou 
tradici. Ale i v tomto případě se technika 
objeví tak nějak sama od sebe.

Stává se vám, že příběh vytváří sama 
loutka?
Samozřejmě, ale většinou si toho ani 
nevšimneme. Dělají to velmi chytře – 
stačí se podívat na Švankmajerovy filmy, 
kterých si velmi ceníme…

Kde jsou podle vás rozdíly pro užití lout-
ek v dětském divadle oproti divadlu pro 
dospělé?
V naší práci vždy pracujeme pouze 
s jedním uceleným grafickým návrhem od 
jednoho návrháře, když hrajeme pro děti. 
Pomáhá to utvořit velmi jasný názor. 
V divadle pro dospělé můžeme kombino-
vat cokoliv s čímkoliv.

Mění se nějak váš přístup, když vytváříte 
loutkové koncepce pro animované filmy 
oproti živým představením?
Ano, mění. Film je úplně jiný umělecký 
druh.

Proč je pro vás tak důležité mít ve svých 
inscenacích originální hudbu? Do jaké 
míry to ovlivňuje vznik inscenace?
Nemáme žádného „vedoucího“ nebo 
„režiséra“, takže se to liší inscenaci od 
inscenace. Já osobně mám rád, když je 
v představení živá hudba, ale obecně to 
není nezbytné.

Co očekáváte od účasti na SpaceLabu PQ?
Zábavu. 

Autor: Julia Maracine, Chae-eun Park, 
Jakub Štrom

Rozhovor s Markem Bečkou z Buchet a loutek 

Buchty a Loutky: Psycho reloaded

Doc. Mgr. Marek Bečka

Vystudoval loutkářskou katedru 
DAMU, obor loutkoherectví. V posled-
ním roce studia na DAMU hostoval 
v divadle Drak, Hradec Králové. 

Po absolutoriu působil jako herec na 
volné noze a hrál pouliční divadlo. 
V roce 1991 založil s několika 
spolužáky z Chebu soubor Buchty 
a loutky. 
S tímto nezávislým divadlem za up-
lynulých šestnáct let nazkoušel přes 
čtyřicet repertoárových premiér pro 
děti i dospělé diváky. 

Se souborem byl také několikrát 
oceněn na festivalech. Od prosince 
2002 divadlo sídlí ve Švandově divadle 
na Smíchově. Kromě toho působí 
Marek Bečka také jako nezávislý 
režisér. 



PREFACE

8

4 M
onths of O

slo, Foto: Iulia M
aracine

9

Editorial

„Music for the day“, is a chosen editorial 
by an author everyday, I have chosen the  
swedish band called Movits. I very much 
enjoy their music , however, there is a little 
catch. They are singing in swedish , so 
I  don’t understand any words  of the lyrics. 
I can only guess that their positive music is 
about positive things. But actually the song 
Skjut mig i Huvet is translated in English, 
„Shoot me in a head“   thus being not  as 
positive as I had previously thought. 

At the Zlomvaz Festival you  will see 
performances of foreign productions, 
which are  in their own language and  so 
it‘s unlikely that you will understand 
a word. Nevertheless it could be much 
more interesting than performances 
performed   by your own  homeland  
theatres. This year‘s dramaturgs has 
selected  more interactive preformances 
rather than classical theatre shows and 
I hope you will enjoy this selection!
In this second issue we will present you 
with the first reviews from performances 
played on 18th June. We will present 
review for the performance „Lake“ in the 
next issue. 

Author: Tereza Kosáková

Program

11:00
MEMORY VS. MEMORY
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

13:00
TRIADIC PLAYS
Divadlo DISK

13:30
FOR YOUR INSPECTION
Jungmannovo náměstí

14:00
THE ENTIRE MEMORY OF YOU
Studio K222

15:00
FETT ACCOMPLI
Studio Řetízek

16:00
THE JOINTS THAT CONNECT US
Jungmannovo náměstí

16:00
THE ENTIRE MEMORY OF YOU
Studio K222

17:00
FETT ACCOMPLI
Studio Řetízek

18:00
THE ENTIRE MEMORY OF YOU
Studio K222

20:00
THE EMIGRANTS
Divadlo DISK

20:00
ANNE M. CHRISTIANSEN
SpaceLab OFF Scéna

21:00
PACINO
SpaceLab OFF Scéna

21:30
VERNISÁŽ VÝSTAVY DETAILY PROCESU
R111 a R112

22:00
AT BONA FIDE
SpaceLab OFF Scéna

23:00
ATREY
SpaceLab OFF Scéna

0:30
64
SpaceLab OFF Scéna

Tip of the  day: 
Exhibition opening Details of Process  at 
9:30pm, R111, R112
documentary record of cloistered festival 
Process  that was created from final 
performances and projects from students 
of the Department of Alternative and 
Puppet Theatre at DAMU. The project is a 
common work of students of Photography 
(FAMU), Scenography (DAMU) and 
Production (DAMU). 

Music of the day: Temples – Colours to 
life; Movits! - Skjut mig i Huvet
Weather: variable cloudiness with 
showers, 18°C / 14°C
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Between the rain and the heat 

„Demands on drawing aren´t aesthetical, 
it is about the ability to express things 
which don´t exist so they  can exist“1

 On the fourth floor of the DAMU building,  
close to the sky, you can see the exhibition 
of the Department of Stage Design. The 
studio is full of captivating drawings, 
objects and sculptures,  including some  
works  covering  topics  such as Erben´s 
Kytice (Bouquet), Shakespeare´s Storm 
and Ibsen´s Hedda Gabler . The sculptures 
are by far the most aethetically pleasing  
component of the exhibition. 
The objects were  made for the Praque 
Quadrennial on the topic of  ‚weather‘. 
The   Red Sky is a ballerína dancer with 
sunglasses and a pink plastic bag, The 
Rainbow´s  hair are  made of coloured 
straws and the Heat is coloured yellow 

1 Brožura Katedry scénografie, DAMU 2015. 
Text: prof. Jan Dušek 

and orange. The Rain is a man which has 
an umbrella made from cotton wool and 
the Frost has a ventilator for a   heart. The 
spectator must  see the costumes up close 
to see the details in order to appreciate the 
works. It is not a mystery that the Heat  has  
a water tube  and a bike with a helmet. 
Some of the objects are illustrative, the 
others are symbolic – The Wind is made  
with white stripes which flow around the 
figure, The Smog is a wierd black guy with 
a rubber tubes on him. 
The exhibition shows the diversity within   
the Department of Stage Design,  from 
models boxes  to drawings  andsculptures.  
The colourful sculptures instigate our 
imagination, occupying  the space lined 
withblack and white drawings  . The 
costumes  of the weather will be  a part of 
a  large parade  of thePrague Quadrennial. 

Author: Karolína Krajčová

exhibition of the Department of Stage 
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Bite me!

Tereza Vydarena, student of scenography 
of The Department of Alternative and 
Puppet Theatre came back from Oslo 
with not just few interesting sketches, 
but also with kind of microstory. She 
started off stage Řetízek by the very first 
performance.
After enterning to the auditorium, you 
could take a look at paintings, images and 
schemes, which were not comprehensible 
before the performance. Tereza Vydarená 
had face scrawled by felt-pen and she 
was sitting at a long table and she was 
drawing something. When the light 
got dark, she just tapped on the desk 
with boredom, which meant that the 
pefomance has started. Quick change of 
table to the position upside down made 
table a main place of the action. The only 
thing Tereza needed was a few felt pens, 
ink and papers. By different animations 
and paintings she mediated her feelings 
and experiences. Norwegians and Czechs 
are mixed together and it is sometimes 
difficult to separate one from the other. 
A journey by plane, confusing city 
tansport, neverending eating of 
everything eatable. Laziness, disinterests 
and boredom are the most significant 
aspects of the whole show. All kinds of 
fatties repress leaner characters until 
they absorb them completely. No escape 
fom ignoring, loneliness and sadness, all  
accompanied by the music of Jan Šikl.
What to think about this? The story line 
is disappearing under piles of paper and 
the measure of abstractness covers the 
rest. It does not matter. There are still 
some impressions, atmosphere and few 
moments of happiness when the spectator 
gets some detail. The project inspired by 
the four months stay gives just as much as 
is it needs. 

Author: Jana Stárková

DESBUNDE GOES TO PRAGUE 
Brasília University (UNB/Brazil)
Professor/advicer: Marcello Girotti
Účinkují: Ana Brandão/ Lidiane Léllis 
/Lindomar Alencar Leal / Rodrigo 
Vitório / Thais Kuri 

4 MONTHS OF OSLO
Academy of Performing Arts in Prague
Story, Design and Performer: Tereza 
Vydarená 
Music: Jan Šikl
Director: Dana Račkov

Taned Desbunde arrived to 
Prague
A young woman dances gracefully across 
the pavement, holding a flower print 
bag and a bundle from which the light 
melodies of Hawaiian music play on 
an ancient radio. She puts both items 
down and inspects the bundle with such 
curiosity that it draws the attention of a 
couple of passing spectators who gather 
in a small circle. The girl’s enthusiasm 
infects the audience who huddles together 
around the precious bundle. One by one, 
she pulls out treasure after treasure: 
an inflatable balloon, a cup, a lipstick, 
multiple mirrors. Finally, a cloth appears 
on which all of the valued goods are laid 
out. We are asked to sit down. And so the 
picnic begins.
While the performer puts on make up, 
one participant is gifted with a Hawaiian 
wreath, another one with a balloon. Then 
we are invited to copy her, which is met 
with mixed reactions. As we play with the 
balloons, screaming “BEAUTIFUL!” at the 
top of our lungs, we end up in a formation 
where all of our shoulders touch, evoking 
solidarity.
To me, the title and the piece of work it 
represented didn’t quite match: the word 
‘Desbunde’ means ‘to shock somebody’. 
However, I wasn’t shocked at all. I felt 
rather curious about the strange display 
presented by the graceful lady with the 
flower bag.

Author: Tereza Šafářová
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Marek Bečka with Vít Brukner and 
Zuzana Bruknerová of The Cakes and 
Puppets Theatre will be leading the 
< Puppet Workshop- Movie Tricks 
in Puppet Theatre> for PQ SpaceLab 
on the June 19th. The members have 
also worked on many projects in non-
traditional theatre spaces, specific art 
events, and cooperated on several puppet 
animated films.
The Cakes and Puppets Theatre is an 
alternative puppet theatre company that 
create its own unique form of theatre 
poetics. It was founded in 1991 by 
graduates of the Puppet Department of 
the Prague Academy of Performing Arts 
and has since produced 19 shows for 
children and 19 shows for adults. They 
produce classic titles as well as their 
own pieces, most often accompanied 
by live music performances of original 
composition as well as specific and 
inimitable humour. It is a company that 
delivers visual productions through 
combination of old toys and rusty iron, in 
contrast with the latest technologies.

How do you, as a team, develop initial 
ideas into a finalised piece?
One of us -the less lazy one at the moment- 
brings an idea and we work on under his 
leadership…

What informs your decisions on how 
you apply different techniques in your 
works?(For example, Do certain stories 
themselves require different puppetry 
techniques? Does the stylistic choice for 
the overall production determine the way 
you apply certain techniques?)
We don’t think so much about technologies 
or stories(to decide on a use of technique), 
more often the designer brings them 
themselves. We collaborate very often with 
a few designers who have their favorite 

techniques and technologies. Or we work 
with old puppets and toys (In this case it 
is mostly marionette because of the Czech 
tradition…) and again, the technologies 
come by themselves.

Are there situations in which the puppets 
create and shape the narrative itself?
Of course, but we do not know it. They 
make it in a very clever way – study Mr. 
Svankmajer´s movies, we admire him…

In your opinion, what are the differences 
between using puppetry for a children’s 
theatre play as opposed to puppetry for 
adults?
For our work, there is always one complex 
graphic design made by one designer for 
kids, to have a very clear opinion. For 
adults we can combine everything…

Does your approach change when you 
create puppetry for animated films and 
not live performances?
Yes, it does, film is a very different field. 

Why is it important for you to use 
original music in your work? How much 
does this influence the process of making 
your productions?
We have no ‘one leader’, no ‘one director’, 
so it is not same in all of our shows. For 
me, personally, it is nice to have a life 
music, but this is not essential.

What are you looking forward to most in 
participating in PQ SpaceLab?
Fun. 

Author: Julia Maracine, Chae-eun Park, 
Jakub Štrom

Interview with Marek Bečka from Cakes and Puppets

Cakes and Puppets: Psycho reloaded

Doc. Mgr. Marek Bečka

Marek Bečka studied puppet theatre 
at the Department of Alternative and 
Puppet Theatre. In the last year of his 
studies he was invited as guest director 
for Drak Theatre, Hradec Králové. 

After graduation he worked as a 
freelance actor. In 1991 he founded 
the ensemble Cakes and Puppets 
with few of his classmates. With this 
independent theatre company he 
has staged over forty premieres for 
children and adults, some of which 
have received awards  from various 
festivals.

Marek Bečka also works as an 
idependent director. 
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