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ÚVODEditorial

Letošní ročník je nezvykle obrovským 
festivalovým kolosem, který by potřeboval 
ke svému vysvětlení mnohem více, než jen 
těchto pár stránek prvního festivalového 
čísla. Velkolepost Pražského Quadrien-
nale 2015 může působit až odstrašujícím 
dojmem, v jeho útrobách se však skrývá již 
tradiční festival Divadelní fakulty Akade-
mie múzických umění – Zlomvaz. I ten se 
v mnohém proměnil a letos nabídne třicet 
studentských inscenací, třicet Pouličních 
představení a nespočet hudebních pro-
dukcí probíhající v rámci SpaceLab OFF 
Scény. Každým rokem se festival zvětšuje, 
přibývají zahraniční školy. I Obratel, fes-
tivalový časopis jenž právě držíte v rukou, 
je poprvé psán bilingvně a veškerý český 
obsah je přeložen v plném rozsahu do
angličtiny. Přesto však nehledejte pouze 
verzi anglickou nebo českou, ale prolis-
tujte si celý časopis, protože fotografie se 
zpravidla neopakují. 
V tištěné verzi budou vycházet pou-
ze články a recenze z našeho pohledu 
důležité a nejvíce povedené, v elektronické 
verzi se poté dočtete o všech proběhlých 
představeních uplynulého dne. Tištěný 
deník bude k dispozici v prostorách divad-
la Disk, Jungmannova náměstí a Cihelné 4, 
během dne dohledáte elektronickou verzi 
na stránkách www.zlomvaz.cz. 
Tento rok je festival dramaturgicky 
v duchu tématu Hudba, Počasí, Politika 
jenž byl i tématem tříletého mezinárodně 
scénografického výzkumného uměleckého 
projektu SdílenýProstor. Tématem jsme se 
nechali ovlivnit a proto budou následující 
řádky inspirovány právě těmito silami, 
jenž ovlivňují naše každodenní životy. 

Autor: Tereza Kosáková 

Program

11:00
DESBUNDE GOES TO PRAGUE 
Jungmannovo náměstí

12:00
VÝSTAVA KATEDRY SCÉNOGRAFIE
Katedra scénografie

15:00
4 MONTHS OF OSLO
Studio Řetízek

16:00
THE FIRSTS
Jungmannovo náměstí

17:00
4 MONTHS OF OSLO
Studio Řetízek

20:00
GND END OF DAYS WARMUP DJ SET
SpaceLab OFF Scéna

21:00
LAKE
Divadlo DISK

21:00
PIČA Z HOVEN
SpaceLab OFF Scéna

22:00
LIGHTNING GLOVE
SpaceLab OFF Scéna

23:00
FRAU FRANKENSTEIN UND SPÜLLBOYS
SpaceLab OFF Scéna

0:00
◊►≈ DJ SET
SpaceLab OFF Scéna

Hudba pro dnešní den: 
The Hives – Come on,
The Rolling Stones – Start me up
Počasí: zataženo, občasný déšť 19ºC / 11ºC
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Wi-Fi 
ID: KAFEDAMU 
Password: umadefak 
K dispozici pouze v Kafe•DAMU. 
www.zlomvaz.cz

SPACELAB OFF PROGRAM 
Zabydlet nová místa! Letošní SpaceLab 
OFF Program na deset dnů obsazuje 
nevyužívanou budovu v centru Prahy na 
břehu Vltavy. Prostor sousedící s outdoor 
klubem Containall (Cihelná 4) slouží jako 
meeting point a zcela specifický výstavní 
prostor Pražského Quadriennale. 
Večery, hudba: Průlet radikální novou 
vlnou české nezávislé scény čítá na třicet 
položek – od post-rave elektroniky, live 
codingu, shoegaze, post rocku a noisu až 
po elektro kabaret s ukulele.
Komplex místností PQ_PRIVAT, přip-
ravený scénografy KALD DAMU, dělá z 
budovy jedinečnou interaktivní instalaci: 
procházejte a využívejte noclehárnu, 
knihovnu, sklep, koupelnu, kuchyň, 
tělocvičnu, skleník! 

VÝSTAVY
Výstava Katedry scénografie 
Denně: 12:00 – 18:00 na Katedře scénogra-
fie DAMU
Vítáme Vás v ateliérech nejstarší katedry 
scénografie na světě! Vystavujeme práce 
studentů z posledních čtyř let z obou pro-
gramů (bakalářského a magisterského). 
Detaily Procesu 
Denně: 9:00 – 22:00 v R111 a R112
Detaily Procesu vychází z dokumentárního 
záznamu klauzurního festivalu Proces 
Katedry loutkového a alternativního 
divadla DAMU. Výstava využívá divadelní 
prvky, pracuje s pohyblivým obrazem, ale 
i prostorovou instalací. Texty na stěnách 
vycházející ze scénářů studentů režie jsou 
komentářem k rekvizitám využívaným v 
jednotlivých hrách, absurdním popisem 
vytrženým z kontextu, zavádí k variaci 
čtení a chápaní jejich významu. 

PRAŽSKÉ QUADRIENNALE 2015
Jedna z nejvýznamnějších událostí české 
kultury přichází se zcela novým prostor-
ovým řešením. Program se bude poprvé 
odehrávat na mnoha místech převážně 
v centru Prahy.

Seznam všech lokací, kde se odehrává 
Pražské Quadriennale 2015:

Colloredo-Mansfeldský palác, Clam-Gal-
lasův palác, Kafkův dům, Pražská křižovat-
ka-kostel sv. Anny, Topičův salon, Lapidári-
um Betlémské kaple, piazetta a Nová scéna 
Národního divadla, Galerie U Betlémské 
kaple, Náprstkovo muzeum, Galerie Nová 
síň, DAMU, Galerie Jaroslava Fragnera, 
(A)VOID Floating Gallery, VILA Štvanice, 
Divadlo Archa, kino Světozor, Plavecký sta-
dion v Podolí, Velvyslanectví Gruzie, České 
centrum Praha, Goethe Institut, Institut 
Cervantes

Veřejný prostor: náměstí Jana Palacha 
Rudolfinum, Anenské náměstí - Zlatá 
ulice, Jungmannovo náměstí, Václavské 
náměstí, Ovocný trh, náměstí Kranze 
Kafky, Staroměstské náměstí, Kampa, 
Malostranská mostecká věž, Ovocný trh, 
Slovanský ostrov/Žofín, náměstí Jana Pala-
cha, Pietro Fillipi výloha - Národní třída, 
Containall Malá Strana, náměstí Franze 
Kafky, Anenské náměstí - Zlatá ulice

www.pq.cz
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ZLOMVAZ FESTIVAL
součást Pražského Quadriennale 
2015 
22. mezinárodní festival divadel-
ních škol
18. - 28. 6. 2015

Spacelab
Projekt SpaceLab je vzdělávací součástí 
Pražského Quadriennale a tříletého ev-
ropského projektu SdílenýProstor: Hudba, 
Počasí, Politika 2013–2016. 
SpaceLab opět v rámci Pražského Quadri-
ennale umožní studentům divadelních a 
uměleckých škol i začí- najícím divadel-
níkům, aby se setkali se špičkovými profe-
sionály v oboru scénografie. 
Uměleckou vedoucí projektu je znovu po 
čtyřech letech Jessica Bowles. 

Zlomvaz festival 
Jádrem letošního Zlomvaz Festivalu je 
divadelní přehlídka, během které se
v divadle DISK a studiu Řetízek představí 
na třicet studentských inscenací včetně 
inscenací divadelních škol z Austrálie, 
Thajska nebo například Jižní Koreje. 
Zároveň se zúčastní i tradiční partneři 
festivalu – brněnská JAMU, bratislavská 
VŠMU a AKU z Banské Bystrice. 

Součástí přehlídky bude letos také třicet 
Pouličních představení, která se budou 
odehrávat na Jungmannově náměstí
po celou dobu trvání festivalu a jejichž 
aktéry budou rovněž studenti vysokých 
uměleckých škol z celého světa. DAMU 
bude během Zlomvazu zároveň místem 
setkání pro studenty přijíždějící na PQ. Ofi-
ciální program festivalu tak doplní střešní 
bistro přímo v budově divadelní fakulty a 
každý večer také SpaceLab OFF Program 
v třípatrové budově na adrese Cihelná 4. 

Letošní ročník festivalu je organizován 
studenty 2. ročníku Katedry produkce 
Divadelní fakulty AMU ve spolupráci s 
Pražským Quadriennale, 

se studenty z DePaul University v Chicagu
a The Royal Central School of Speech and 
Drama v Londýně. 

Infopoint 
Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1 
Otevírací doba: 8:00 – 21:00 
Vstupné 
Ke vstupu na představení v DISKu
(vč. Řetízku a K222) je třeba prokázat se 
platnou rezervací. 
Možnost rezervovat měli pouze majitelé 3 
a 11-denních PQ akreditací do 4. 6. 2015 
Nárok na rezervované sedadlo ztrácí divák 
5 minut před začátkem
představení. 
Last Minute Chance: V případě nenaplnění 
hlediště 5 minut před začátkem akce je 
možné získat vstup zdarma bez předchozí 
rezervace. Přednost získávají diváci dle 
pořadí ve frontě. 
Pouliční představení jsou zdarma. 
SpaceLab OFF Program je pro majitele PQ 
akreditace zdarma. 
Občerstvení a odpočinek 
Kafe•DAMU (DAMU) 
Bistro na střeše (DAMU)
Otevírací doba: 10:00 - 23:00 (24:00) 
Prosíme, respektujte hluková omezení na 
střeše v době představení. 
Chillout zóna (DAMU) 
Partnerská místa 
Café Campus, Náprstkova 10, Praha 1 
sleva 10% (pro majitele PQ akreditací) 
Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, 
Praha 1
sleva 20% (pro majitele PQ akreditací) 
Panerie, Kaprova 3, Praha 1
sleva 15% (pro majitele PQ akreditací) 
Café - Pub Atmosphere, 
Smetanovo nábřeží 14, Praha 1
sleva 5% na polední menu (pro majitele PQ 
akreditací) 
PQ Shop 
Možnost zakoupit festivalový merchan-
dising (Zlomvaz trička, Zlomvaz otvíráky, 
Zlomvaz prezervativy, Zlomvaz tkaničky, 
Zlomvaz beer) a merchandising Pražského 
Quadriennale. 



MEDAILONv prostorách Royal Albert Hall. Od roku 
1957 je sídlem školy budova v londýnském 
městském obvodu Camden. V roce 2012 
byl škole udělen status královské školy a 
je považována za jednu z nejprestižnějších 
divadelních škol ve Velké Británii. Mezi 
významné absolventy patří například herec 
Laurence Olivier nebo dramatik Harold 
Pinter. V současné době škola nabízí více 
než 100 dlouhodobých či krátkodobých 
programů. Kancléřem univerzity je její 
výsost princezna Anna, dcera královny 
Alžběty II. 

Studenti RSSD se pod vedením Jessicy 
Bowles, umělecké vedoucí SpaceLabu 
a hlavní lektorky magisterského pro-
gramu v oboru tvůrčí produkce, věnují 
především zajištění sociální komunikace 
skze SpaceLab blog a podílejí se také na 
vydávání festivalového deníku Obratel. 

York University, TORONTO 
(CA)

Založena v roce 1959, York University je 
třetí největší kanadskou vysokou školou za-
jišťující vzdělání na jedenácti fakultách ve 
více než 200 programech vysokoškolského 
a postgraduálního studia. Tamější 
umělecká fakulta (The School of the Arts, 
Media, performance and Design) nabízí 
širokou škálu teoretických i praktických 
studijních oborů, jejichž katedry vedly 
přední kanadské osobnosti, například 
jazzový hudebník Oscar V. Peterson nebo 
tanečník a choreograf Grand Strate. 

Studenti York University se účastní 
projektu SpaceLab pod vedením Jamese 
McKernana, který je vedoucím pro oblast 
vzdělávání Spacelab, a podílí se na orga-
nizaci workshopů probíhajících v rámci 
Pražského Quadriennale po celou dobu 
konání festivalu. 

Organizující školy 
projektu SpaceLab 2015 

Divadelní fakulta Akademie 
múzických umění, PRAHA 
(CZ)

Divadelní fakulta je součástí Akademie 
múzických umění v Praze, která vznikla 
bezprostředně po druhé světové válce 
na základě potřeby vychovávat vzdělané 
divadelní umělce. Zakladatelé školy byli 
významní umělci, působící v té době na 
dramatickém oddělení Státní konzerva-
toře: ředitel konzervatoře Miroslav Haller, 
režisér Jiří Frejka, scénograf František 
Tröster a herec Jiří Plachý. Scénograf 
František Tröster také na fakultě založil 
a dlouhá léta vedl katedru scénografie, 
jejíž působení představovalo zásadní vliv 
na vývoj tohoto oboru. V současné době 
nabízí škola v rámci sedmi kateder studi-
um většiny profesí souvisejících s divadel-
ní tvorbou. 

Myšlenka na pořádání festivalu vzešla 
z iniciativy studentů katedry produkce 
v roce 1994. Základem projektu byla 
prezentace aktuální tvorby jednotlivých 
škol, vzájemná konfrontace a inspirace. 
V roce 1996 získal festival svůj nynější 
název Zlomvaz. Poprvé se tento festival 
spojil s největším festivalem scénografie, 
Pražským Quadriennalem (dále jen PQ) a 
je jedním ze spolupořadatelů SpaceLabu – 
edukativní součásti PQ.

The Royal Central School of 
Speech and Drama, LONDÝN 
(GB)

Škola je od roku 2005 součástí University 
of London, založena však byla již v roce 
1906 významnou anglickou pedagožkou 
Elsie Fogerty jako dramatická konzervatoř 

6 7

Sedmero temných krkavců

Co bylo v případě oddychovky Perfect 
Days zjištěním, které potvrdil Revival, 
to je u Sedmera krkavců premisou. Alice 
Nellis rezignovala na post jedné z nejtal-
entovanějších autorek českého filmu a 
vzdala se ambicí na potenciálně progre-
sivní osobní výpovědi. Díky tomu ale může 
pravidelně točit za velké peníze a růst ve 
špičkovou řemeslnici, jejíž filmové vy-
jadřování je o řád vyspělejší než u kolegů a 
konkurentů. 

Z Nellis se klube Svěrák v sukních – což 
konstatuju jak s přihlédnutím k její ros-
toucí režijní sebejistotě napříč žánry, tak k 
úpadku Svěráka jako svého času nejproslu-
lejšího českého filmaře. Sedmero krkavců 
asi nebude tak perfektně marketingově 
pořešený hit jako Tři bratři, v očích mnoha 
ale nová pohádka tu loňskou bez prob-
lémů    zastíní. A samozřejmě suverénně 

trumfne i polotelevizní hnusoadaptaci 
z půlky devadesátých let, která zvládla 
vyděsit hned několik generací diváků a 
vtlouct jim do hlavy, že Vánoce u bedny 
dovedou být někdy opravdu ošklivé, depre-
sivní a celkově psychedelicky nevzhledné. 
Uff, kdo zná jen Zemanův animák Čarodě-
jův učeň a ne Borise Rösnera jako Chrta 
má štěstí…

Tracy Letts: Zabiják Joe

režie/direction: Matouš Černý 
pedagogické vedení/supervision:
Mgr. Miloslava Pleštilová
obsazení/cast: Jakub Koudela,
Anette Nesvadbová, Jakob Erftermeijer, 
Andrea Daňková/Marta Dancingerová, 
William Valerián

7

Studenti se společně s dalšími partic-
ipujícími školami podílejí na chodu 
pouličních představení, školu reprezentuje 
také lektor scénografie a jevištní technolo-
gie Shane Kelly. 

Autor: Tereza Kosáková
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DePaul University, CHICAGO 
(USA)

DePaul University je v dnešní době jednou 
z největších soukromých univerzit ve 
Spojených státech amerických. Založena 
byla již v roce 1898 jako katolická instituce 
pro děti imigrantů kongregací lazaristů, 
jež školu pojmenovali podle zakladatele 
této kongregace, svatého Vincence z Pauly. 
Podle zásad tohoto francouzského kněze 
ze 17. století škola vždy následovala jeho 
odkaz a jednalo se také o jednu z prvních 
amerických univerzit přijímající na počát-
ku dvacátého století ke studiu také ženy. 
Dodnes zůstává škola největší katolickou 
univerzitou v USA. Ve třicátých letech na 
škole vznikají první divadelní obory a dnes 
zajišťuje škola fungování katedry desig-
nu a technologie, činoherního divadla a 
divadelních věd. 
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REDAKCETereza Kosáková, šéfredaktorka / Editor-in-chief

Hudba: Nyní naprosto odevzdána indie folku. / Music: Currently enthusi-
astic about indie folk.
Počasí: Jarní, akorát na dvě vrstvy oblečení a tulipány. / Weather: Spring, 
exactly two layers of clothing and blooming tulips.
Politika: Nakládaným hermelínem nic nezkazíš. / Politics: You can’t fail 
anything with pickled camembert.
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Jakub Štrom, zástupce šéfredaktorky (CZ)
Deputy Editor-in-chief (CZ)

Hudba: Když se mi to líbí, tak to poslouchám. / Music: When I like it, I 
listen to it. 
Počasí: Nenávidím vedra! / Weather: I hate too hot days. 
Politika: Zelení! / Green Party!

Chae-Eun Park, zástupkyně šéfredaktorky (ENG) 
Deputy Editor-in-chief (ENG)

Hudba: Nakonec vždycky skončím poslouchání hudby mých známých.  
Music: I most often end up listening to what people around me listen to.
Počasí: Žiji v Anglii, takže jsem velmi snadno ohromena sluncem. 
Weather: I’ve been living in England so I’m very easily impressed by 
sunshine. Politika / Politics: No comment...

Petra Zachatá, vedoucí rubriky recenzí 
Supervisor of section Reviews

Hudba: Právě teď někde mezi Snow Patrol a Rolling Stones. / Music: 
Right now somewhere between Snow Patrol and The Rolling Stones.
Počasí: Na pláži s koktejlem v ruce a nade mnou sněžný mrak. / Weather: 
Lying on the beach, cocktail in my hand, snow cloud above my head.
Politika: Prosazuje nějaká strana kafe zadarmo v pracovní (a studijní) 
době? / Politics: Does any party promote free coffee at school and work?

Karolína Krajčová, vedoucí rubriky glos
Supervisor of section Comment

Hudba: Všechno, co se vejde mezi déšť a Rammstein. / Music: 
Whatever between the rain and Rammstein.
Počasí: Teplo - šaty a odhalená lýtka cyklistů. / Weather: Hot - dress and 
undressed cycling calfs.
Politika: Soukromé. / Politics: Private.

Alexandra Ratajová

Hudba: All that jazz! / Music: All that jazz! 
Počasí: Umím si zpívat i v dešti. / Weather: I can sing even in the rain.
Politika: Apolitická. /  Politics: Apolitical.

Anežka Berčíková

Hudba: Ticho je sexy. / Music: Silence is sexy.
Počasí: Duha. /Weather: Rainbow.
Politika: Bez komunistů. / Politics: Without communists.

Anna Mášová

Hudba: Zní mi v uších neustále. / Music: It permanently sounds in my 
ears.
Počasí: Svěží a dýchatelné. / Weather: Fresh and breathable.
Politika: Co k tomu říci? / Politics: What to say?

Dominika Hlavatá

Hudba / Music : ... and the music goes on and on and on...
Počasí: Letní bouřky. / Weather: Summer storms. 
Politika: Prostě jenom smutné. / Politics: Just a sad story.

Eliška Chmelíková

Hudba: Vypalovačky minulého století poslední dobou vládnou. / Music: 
Hits of the last century have ruled lately. 
Počasí: Kéž slunce svítí. Kéž slunce svítí nám. Kéž svítí nám./ Weather: 
Let the sunshine. Let the sunshine in. The sunshine in.
Politika: Sjezd, slalom, sjezd, slalom, sjezd, slalom…/Politics: Downhill, 
slalom, downhill, slalom, downhill, slalom…
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Eliška Raiterová

Hudba: Zvuk hluku. / Music: Sound of noise. 
Počasí / Weather: yr.no
Politika: Daniel Nekonečný a Honza Volf. / Politics: Daniel
Neverending and John Volf

Jana Stárková

Hudba: Ta dobrá. / Music: The good one.
Počasí: Pěkné. A teď definujte! / Wheather: Nice. Come up with 
a definition!
Politika: Pejskové se koušou. / Politics: Whoof! Whoof!

Kateřina Holá

Hudba / Music: The hills are alive with the sound of music.
Počasí: Baví mě divadelní meteorologie. / Weather: I enjoy theatre 
forecast.
Politika: Naděje vkládám do Angely Merkel. / Politics: I put my 
hopes in Angela Merkel.

Kateřina Kykalová

Hudba: To je brána do jiného světa! / Music: It’s a gateway to different 
world!
Počasí: Miluju změny a nálady střídám s počasím. / Weather: I love 
changes and I change moods with weather.
Politika: Všech se týká, s každým si však nepotyká. / Politics: Concern all 
of us but with me she doesn’t raise glass.

Lucie Křápková

Hudba: Rádio Vltava. / Music: Radio Vltava.
Počasí: ...se neustále mění. / Weather:...is constantly changing.
Politika: Monarchie. / Politics: Monarchy.

Ludvík Píza

Hudba: The Wombats jsou si s Bachem rovni. / The Wombats and Bach 
are equal.
Počasí: Kde slunce nezapadá. / Where the sun never goes down.
Politika: Je jako kniha. Střídavě mě baví a nudí, až ji rozčileně zaklapnu. 
Ale nakonec se k ní zase vrátím. / Politics: It’s like a book. It interests me, 
than it bores me, until I finally shut it. Although I always come back to it.

Markéta Damková

Hudba: Ať žije muzikál! / Music: Musicals Forever!
Počasí: Podzimní slunce a spadané listí. / Weather: Autumn sun and 
fallen leaves.
Politika: Kdyby volby mohly něco změnit, už by je zakázali. / Politics: If 
the election could change something it would have been 
forbidden.

Tereza Šafářová

Hudba:  Jakákoliv, záleží na náladě.. / Music: Whatever, it depends on the 
mood. 
Počasí: Léto mý, jak ráda bych tě po takové době zase zažila...
Weather: My summer, how much I would like to enjoy summer again.
Politika: Napadá mě nekonečné množství asociací. Kterou si ale vybrat? 
Politics: I am thinking about lots of associations. But which one I can 
choose?

Dále s námi spolupracují / In cooperation with: 
Adéla Vondráková
Marie Kobrlová
Meera Shakti Osborne 
Mengqi He
Richard Irvine
Rebecca Plotneck 
Joanna-Louise Mackenthin
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O co se především snažíte ve svých 
scénografiích? 
S manželem děláme takové divadlo, které 
vlastně popírá to, že jsem vystudovala 
scénografii. Nestavím žádné nákladné, 
masivní scény a nevymýšlím bláznivé 
kostýmy. Chci především přirozenost. 
Zaměřuji se spíše na věci, které nelze 
vidět. Na jevišti se vždy snažím vytvořit 
jakousi lidovou estetiku. Takovou, ve které 
nepřemýšlíš, že to má nějak vypadat, 
prostě to tak je. 

Jak jste navázala spolupráci se svým 
manželem Janem Kačenou a čeho si na 
ní nejvíce ceníte? 
Poprvé jsem s Janem spolupracovala 
ještě během studií na JAMU, kdy jsem 
v rámci Pražského Quadrienalle dělala se 
scénografy Lucií Sedlákovou a Jonášem 
Rosůlkem jednu performance. Přidal se 
k nám ještě Jan, který v té době studoval 
dramaturgii na JAMU a byl o dva roky 
starší, než my. Poté jsme v užším týmu, 
který z toho vznikl, ve složení já, Jonáš 
a Jan, vytvořili několik inscenací. Já a 
Jonáš jsme měli na starost hudbu 
a scénografii, Jan režíroval.  
Ve spolupráci s mým mužem vidím výhodu 
hlavně v totální svobodě, kterou mi dává 
a v naší schopnosti komunikovat s tím 
druhým beze slov. Jsme na sebe napojeni 
a vnímáme divadlo podobně. V neposlední 
řadě mi vyhovuje i to, že si s ním 
o scénářích především povídám, nikdy 
jsem je totiž moc ráda nečetla. Na divadle 
mě totiž baví spíše to „live“.
Kromě scénografie nebo návrhů kostýmů 
také působíte na poli hudebním. 

Od kdy se hudbě věnujete a kde je 
možnost Vás momentálně v rámci nějaké 
divadelní inscenace či samostatného 
koncertu vidět? 
Hudbě jsem se začala věnovat už v době 

studií na JAMU se zmíněnými Lucií 
a Jonášem. Založili jsme hudební skupinu 
Miss Ucentou. Scénografie na JAMU byla 
totiž velmi otevřeným oborem, který 
rozhodně nebyl uzamčenou komunitou 
lidí, již by se věnovali pouze divadlu. Mohli 
jsme si vyzkoušet prakticky všechno. 
Nyní mám vlastní hudební projekt Ticho 
de Beige a hudebně doprovázím Janovy 
inscenace pod hlavičkou nezávislého 
spolku Kartel nebo působím v Chemickém 
divadle. 

Mimoto také tetujete. Co pro Vás samot-
nou symbolizuje tetování? 
Tetování je nějaký otisk a očista zároveň. 
To, že je napořád, je trochu klam. Když 
chceš, zmizí pod jinou vrstvou nebo zmizí 
jen tak samo. Je to paměť od které se osvo-
bodím v momentě, kdy ji zaryju do kůže. 
Takhle zvláštně to pro mě funguje. Věci 
v životě si tak dokáži pojmenovat, byť takh-
le nestandardním způsobem. Pak už jsou 
to pro mě obrázky, které mohou dostávat 
jiné významy v průběhu let. 
Obrazy, které na sobě mám, pro mě mají 
jakýsi význam a zároveň jsou to symboly, 
které mě převyšují. Bolest mě na tom pak 
baví ze všeho nejméně, avšak ta k tomu 
patří. Neberu tu kůži tak moc vážně, takže 
mě otázka, co budu dělat v šedesáti letech, 
docela rozesměje. Můžu odpovědět: „ Budu 
mít stejnou radost z těch obrázků jako teď. 
Jen budou mít jiný tvar.“

Co Vás v současnosti nejvíce zaměstnává?
Hodně se věnuji právě tetování. 
Co se týče divadla, moje hlavní tvorba 
je nyní spojena především s nezávislým 
spolkem Kartel, jehož jádro tvoří okruh 
lidí, kteří se dali dohromady v Eliadově 
knihovně v Divadle Na zábradlí ještě 
v době starého vedení. 
Až donedávna jsme sídlili v Podniku 
v Bubenské, což byl takový bláznivý 

Moje teta, její jupka, aneb vytvoř si kroj! shop probíhat a jak dopadne. Ráda se totiž 
nechám překvapovat.

SpaceLab Workshopy vycházejí z témat 
projektu Pražského Quadriennale Sdílený-
Prostor: Hudba Počasí Politika a nabízejí 
příležitost zkoumat divadlo jako místo, 
kde se lidé vytvářejí společenské vazby 
(politika), místo ovlivňované náhodou a 
pomíjivostí (počasí) a také místo, kde se 
projevuje estetika a kompozice (hudba). 

S vybranými pedagogy workshopů vznikly 
rozhovory ve spolupráci studentů Divadel-
ní fakulty Akademie múzických umění 
a studentů The Royal Central School of 
Speech and Drama. Zveřejňovány budou 
postupně nejen v tištěném festivalovém 
deníku Obratel, ale také na SpaceLab 
blogu, který naleznete na webové stránce 
www.spacelab2015.wordpress.com

Autor: Tereza Šafářová, Ludvík Píza 

Barbora Kačena je v Česku 
působící umělkyně, která vystudovala 
scénografii na JAMU v Brně. 

V současné době působí jako filmová a 
divadelní scénografka, muzikantka a 
tatérka. 

V divadle často pracuje ve dvojici se 
svým manželem Janem Kačenou. 
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prostor, kde nikdy nebyla tma, což jsem já 
osobně velmi oceňovala, ale bohužel nás 
z něj vyhodili.

Z jakého důvodu jste se v rámci 
Pražského Quadrienalle rozhodla uspořá-
dat právě workshop Moje teta, její jupka? 
A proč zrovna tento název? 
Věděla jsem již od začátku, že bych se 
během svého workshopu chtěla věnovat 
ručním pracím, tetování a kroji. Dlouho 
jsem přemýšlela, jak to spojit a nakonec 
jsem se rozhodla, že bych ráda znovu 
otevřela téma své diplomové práce. V ní 
jsem se zabývala tím, jak se v různých 
oblastech naší republiky nosí rozličné 
tvary a barvy oděvů. Jsou to vlastně také 
kroje, ale ne v tom slova smyslu, v jakém 
je máme zafixované dnes. Ten tvar a barva 
oblečení z mého pohledu vzniká podle 
toho, co ty lidi v dané oblasti obklopuje. 
Projela jsem jich několik a přišla na určité 
klíče, podle kterých se lidé v nich oblékají. 
Má na to vliv například to, jak tam kvetou 
stromy, jestli je tam hodně polí či hor, ale 
i rod, ze kterého ti obyvatelé pocházejí. 
Workshop se jmenuje Moje teta, její jupka 
z toho důvodu, že mi před pár lety zemře-
la teta, ke které mě vázalo silné pouto.
Neustále ve mně přetrvává pocit, že se 
k té bytosti, ze které ve mně něco zůstalo, 
potřebuji vyjádřit. Takový podobný pocit 
mohou zkusit zpracovat i účastníci mého 
workshopu. 

Co by mělo být jeho náplní? 
Lidé, kteří se ho zúčastní, si vyberou ně-
koho blízkého, kdo v nich něco zanechal. 
Měli by pro něj vytvořit kroj, či kostým, 
a to na základě jeho samého. Ten kroj 
může mít podobu čehokoliv, rozhodně 
to nemusí být celkový oděv. Někdo si ho 
například bude chtít vytetovat do usně 
(pozn. redakce: zpracovaná kůže), nebo 
ho třeba navrhne jako botu, přívěšek, 
ozdobu do vlasů či svetr. Atmosféru celého 
workshopu ještě dokreslí hrou na housle 
má kamarádka z Domažlic. Doufám, že 
dorazí v nějakém pěkném kroji. Ale vůbec 
nechci detailně plánovat, jak by měl work-
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Slavnostní zahájení. Foto: M
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PREFACEEditorial

This year  the festival is of an unusually 
huge  scale, that would need  more  than 
these few pages to explain it. 
The magnificence of the Prague 
Quadrennial 2015 may look a bit 
frightening, however, among this giant 
festival sits traditional festival by The 
Theatre Faculty of Academy of Performing 
Arts – Zlomvaz (in translation „break a 
neck“, an expression for  „good luck“).  
This year, the Zlomvaz festival has changed 
and will offer thirty DISK Performances, 
thirty Street performances and countless 
musical productions as part of SpaceLab 
OFF program. Also, for the first time 
Obratel (in translation 
Vertebra) will be  bilingual [English and 
Czech] 

The printed version will offer only the 
highlights of the day,  and you will be able 
to  read about all of the performances 
that took place the previous day on the 
electronic version of Obratel. The printed 
newspaper will be avaiable around the 
DISK Theatre, at Jungmann square and 
Cihelná 4.  and the electronic version will 
be published on the website 
www.zlomvaz.cz. 

This year’s festival dramaturgy is in the 
spirit of the theme Music, Weather, Politics 
which  is also the theme of a three-year 
international scenography research 
SharedSpace. This theme will therefore 
affect the following lines, inspired by these 
forces that affect our daily lives.

Author: Tereza Kosáková

Program

11:00
DESBUNDE GOES TO PRAGUE 
Jungmannovo náměstí

12:00
EXHIBITION OF THE DEPARTMENT OF 
STAGE DESIGN
Department of Stage Design

15:00
4 MONTHS OF OSLO
Studio Řetízek

16:00
THE FIRSTS
Jungmannovo náměstí

17:00
4 MONTHS OF OSLO
Studio Řetízek

20:00
GND END OF DAYS WARMUP DJ SET
SpaceLab OFF Scéna

21:00
LAKE
Divadlo DISK

21:00
PIČA Z HOVEN
SpaceLab OFF Scéna

22:00
LIGHTNING GLOVE
SpaceLab OFF Scéna

23:00
FRAU FRANKENSTEIN UND SPÜLLBOYS
SpaceLab OFF Scéna

0:00
◊►≈ DJ SET
SpaceLab OFF Scéna

Music for the day: The Hives – Come on, 
The Rolling Stones – Start me up
Forecast: cloudy, occasional showers 
19ºC / 11ºC



PRACTICALof AMU cooperating with the Prague 
Quadrennial and students from DePaul 
University in Chicago and The Royal 
Central School of Speech and Drama in 
London. 

Infopoint 
Adress: The Theatre Faculty of the 
Academy of Performing Arts, Karlova 26, 
Prague 1,  Opening hours: 8 am – 9 pm
 Entrance fee 
To be able to see any of DISK 
Performances you need to prove that you 
have a valid reservation. 
The option to make a reservation was 
available to the owners of the 3/11 days PQ 
accreditations until the June 4, 2015. 
The right for the booked seat expires five 
minutes before the performance starts. 
The Last Minute Chance: If there were 
some free seats during the last five 
minutes before the performance start, it is 
possible to gain
a free entry. The succession of the viewers 
in the queue will be decisive in that case. 
The SpaceLab OFF Program is free for the 
owners of the PQ accreditation. 
Relax and refreshment 
Kafe•DAMU (DAMU) 
Rooftop Bistro (DAMU) 
Opening hours: 
10am to 11pm (12 pm) 
Please respect noise restrictions on the 
roof in time of performances. 
Chillout Zone (DAMU)
Our partners 
Café Campus, Náprstkova 10, Praha 1 10% 
discount (for the PQ accreditation owners) 
Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, 
Praha 1
20% discount (for the PQ accreditation 
owners) 
Panerie, Kaprova 3, Praha 1
15% discount (for the PQ accreditation 
owners) 
Café - Pub Atmosphere, Smetanovo 
nábřeží 14, Praha 1
15% discount on the lunch menu
(for the PQ accreditation owners) 
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ZLOMVAZ FESTIVAL 
part of Prague Quadrennial 2015
June 18 – June 28, 2015 
The 22nd International Festival of Theatre 
Schools 

SpaceLab
SpaceLab is the educational component 
of the Prague Quadrennial 2015 and the 
SharedSpace: Music Weather Politics 2013 
– 2016 multi annual European project. 
SpaceLab once again creates opportunities 
for theatre/performance students and 
young professionals to meet directly with 
top professionals in the performance 
design field. 
After four years, Jessica Bowles returns to 
Prague as the Artistic Leader of SpaceLab. 

Zlomvaz Festival
The core of this year’s Zlomvaz Festival 
is an overview of student theatre 
productions, during which around 30 DISK 
Performances will be put on in the DISK 
Theatre and Řetízek Studio (both located 
at Theatre Faculty of AMU), in- cluding 
productions from theatre acad- emies 
in Australia, Thailand and South Korea. 
Also taking part will be traditional festival 
partners such as the Janáček Academy of 
Music and Performing Arts in Brno, the 
Academy of Performing Arts in Bratislava 
(VŠMU) and the Academy of Arts (AKU) in 
Banská Bystrica. 
This year’s showcase will also include 
thirty Street Performances, which will 
take place on the Jungmann square 
during the entire festival and which will 
also be performed by students from art 
academies from all over the world. During 
the Zlomvaz Festival, the Theatre faculty 
of AMU will also serve as a meeting-point 
for students attending the PQ. The official 
festival program will be completed with a 
Rooftop Bistro right at the Theatre Faculty 
and concerts and DJs at SpaceLab OFF 
Stage at Cihelná 4. 
This year the Zlomvaz Festival is being 
organized by sophomores of the Arts 
Management studies at the Theatre faculty 
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a documentary record of cloistered 
festival Proces which was created from 
final performances and projects of 
students, who study at the Department 
of Alternative and Puppet Theatre at 
DAMU. The exhibition uses theatrical 
elements, it works with moving image, 
but also with spatial installation. Texts on 
the walls are based on student‘s scripts 
and comment props used in various plays 
or they are absurd description out of 
context, introduce variation of reading and 
understanding of their significance. 

PRAŽSKÉ QUADRIENNALE 2015
PQ 2015, one of the Czech Republic’s 
cultural event highlights, introduces a 
completely new spatial solution for its 13th 
edition. For the very first time the center 
of Prague will become the main hub for 
PQ 2015. 

The list of all locations where PQ 2015 is 
held:

Colloredo-Mansfeld Palace, Clam-Gallas 
Palace, Kafka´s House, The Prague 
Crossroads St. Anne´s Church, The Topič 
Salon, Bethlehem Chapel - Lapidarium, 
the piazzeta and the New Stage of the 
National Theatre, Gallery at Bethlehem 
Chapel, Náprstek Museum, Nová Síň 
Gallery, AMU Theatre Faculty, Jaroslav 
Fragner Gallery, (A)VOID Floating Gallery, 
Vila Štvanice, Archa Theatre, Světozor 
Cinema, Podolí Swimming Pool, Embassy 
of Georgia, Czech Centre Prague, Goethe 
Institut, Pietro Fillipi Shopping Window - 
Národní třída, Institut Cervantes

Public Space: Jan Palach Square 
Rudofinum, Anenské Square - Zlatá Street, 
Jungmann Square, Wenceslas Square, 
Ovocný Market, Franz Kafka Square, Old 
Town Square, Kampa Park, The Lesser 
Town Bridge Tower, Ovocný trh, Slovanský 
Island/Žofín, Jan Palach Square, Containall 
Malá Strana, Franz Kafka Square, Anenské 
Square - Zlatá Street
ww.pq.cz/en/ 

PQ Shop 
It is possible to purchase the festival 
merchandising (the Zlomvaz t-shirts, 
bottle openers, prophylactics, shoelaces, 
beer) and merchandising of the Prague 
Quadrennial. 
Exchange Office 
EXCHANGE, Kaprova 14/13, Praha 1 
the best exchange rate 
Wi-Fi 
ID: KAFEDAMU Password: umadefak 
Available only at Kafe•DAMU 
www.zlomvaz.cz/2015/en/ 

SPACELAB OFF PROGRAM
Inhabit new places! This year’s SpaceLab 
OFF Program occuppies an unutilised 
building in the centre of Prague at 
Vltava riverbank for ten days. The venue 
neighbouring the outdoor club Containall 
(Cihelná 4) also serves as the meeting 
point and an entirely particular exhibition 
space for Prague Quadrennial. 
Evenings, music: shooting through the 
new radical wave of Czech independent 
scene that lists over thirty items - from 
post-rave electro, live coding, shoegaze, 
post rock and noise, to electro cabaret with 
ukulele.  
The PQ_PRIVAT room complex prepared 
by the stage designers of Department of 
Alternative and Puppet Theatre DAMU 
transforms the building into a unique 
interactive installation: walk through 
and use the dormitory, library, cellar, 
bathroom, kitchen, gym, greenhouse! 

EXHIBITIONS
Exhibition of The Department of Stage 
Design
Daily: 12:00 – 18:00, Department of Stage 
Design 
Welcome to the studios in the oldest 
Department of scenography in the world! 
Exhibition presents works of the students 
from past four years (Bachelor and Master 
programs). 
Details of Proces
Daily: 9:00 am – 10:00 pm, R111, R112
Details of Proces is based on 



PROFILE2012. The University’s theatre faculty is 
nowadays considered one of the best 
theatre schools in the United Kingdom, 
and offers about 100 long term or short 
term study programs. Prominent alumni 
include Laurence Olivier and Harold 
Pinter. Chancellor of school is HRH The 
Princess Royal. 
Students are managing social media, 
documentation, SpaceLab blog and 
also taking part in writing the Obratel 
magazine(festival‘s daily press ,the name 
means „Vertebra“) under the leadership of 
Jessica Bowles, SpaceLab Artistic Director 
and principal leader of MA/MFA in 
Creative Producing,. 

York University, TORONTO (CA)

York University was established in 1959, 
and it is Canada’s third-largest university 
situated in Toronto, Ontario.   It currently 
has eleven faculties and approximately 
200 undergraduate and postgraduate 
programs. The School of Arts, Media, 
Performance and Design (formerly the 
Faculty of Fine Arts), offers wide range of 
theoretical and practical study disciplines. 
School’s departments were often founded 
and overseen by prominent Canadian 
personalities, for example jazz musician 
Oscar V. Peterson or dancer and Canada’s 
first choreographer Grant Strate. 
Students of York University are attending 
SpaceLab project under the leadership of 
James McKernan, who is the director of 
Education for SpaceLab.  The students are  
participating in organization of workshops, 
educative part of Praque Quadrennial 2015.  

DePaul University, CHICAGO 
(USA)

Founded as a Catholic institution to serve 
the children of immigrants in 1898, today 
DePaul University is the nation’s largest 
Catholic university.  It was established 
by Congregation of the Mission priests 
and brethren, known as the Vincentians, 

Participating schools of 
SpaceLab project 2015 

The Theatre Faculty of Academy 
of Performing Arts, PRAGUE (CZ)

The Theater faculty, part of Academy of 
Performing Arts in Prague, was founded 
immediately after the Second World War. 
Based on the needs to educate young 
theatre artists. The founders of the school 
were prominent teachers: director of 
Conservatory Miroslav Haller, director Jiří 
Frejka, stage designer František Tröster 
and actor Jiří Plachý. Stage designer 
František Tröster also founded and 
had overseen the Department of Stage 
Design for many years, which  had  great 
influence on the development of this 
special field.  Today the faculty consists 
of seven departments, which prepare 
students for most of the professions 
related  to making of theatre  

The festival was founded in 1994 
by students of Department of Arts 
Management and the basis of this project 
was to present current output, mutual 
confrontation and inspiration. Since 1996 
the festival is called Zlomvaz (Czech idiom 
which means good luck, like the English 
expression „break a leg“). For the first 
time, Zlomvaz is in 2015 connected with 
the biggest festival of stage design, Prague 
Quadrennial. 

The Royal Central School of 
Speech and Drama, LONDON (GB)

The Royal Central School of Speech and 
Drama, part of the University of London 
since 2005, was founded as theatre 
conservatory by teacher Elsie Fogerty at 
the Royal Albert Hall in 1906. In 1957 the 
school moved to the Embassy Theatre 
at Swiss Cottage in Camden, London. It 
was granted a royal status in November 
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Sedmero temných krkavců

Co bylo v případě oddychovky Perfect 
Days zjištěním, které potvrdil Revival, 
to je u Sedmera krkavců premisou. Alice 
Nellis rezignovala na post jedné z nejtal-
entovanějších autorek českého filmu a 
vzdala se ambicí na potenciálně progre-
sivní osobní výpovědi. Díky tomu ale může 
pravidelně točit za velké peníze a růst ve 
špičkovou řemeslnici, jejíž filmové vy-
jadřování je o řád vyspělejší než u kolegů a 
konkurentů. 

Z Nellis se klube Svěrák v sukních – což 
konstatuju jak s přihlédnutím k její ros-
toucí režijní sebejistotě napříč žánry, tak k 
úpadku Svěráka jako svého času nejproslu-
lejšího českého filmaře. Sedmero krkavců 
asi nebude tak perfektně marketingově 
pořešený hit jako Tři bratři, v očích mnoha 
ale nová pohádka tu loňskou bez prob-
lémů    zastíní. A samozřejmě suverénně 

trumfne i polotelevizní hnusoadaptaci 
z půlky devadesátých let, která zvládla 
vyděsit hned několik generací diváků a 
vtlouct jim do hlavy, že Vánoce u bedny 
dovedou být někdy opravdu ošklivé, depre-
sivní a celkově psychedelicky nevzhledné. 
Uff, kdo zná jen Zemanův animák Čarodě-
jův učeň a ne Borise Rösnera jako Chrta 
má štěstí…

Tracy Letts: Zabiják Joe

režie/direction: Matouš Černý 
pedagogické vedení/supervision:
Mgr. Miloslava Pleštilová
obsazení/cast: Jakub Koudela,
Anette Nesvadbová, Jakob Erftermeijer, 
Andrea Daňková/Marta Dancingerová, 
William Valerián
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named after St. Vincent de Paul, a 
priest living in the seventeenth century. 
Following his beliefs, the university has 
maintained its commitment to serve 
students from all ethnicities, religions and 
backgrounds. At the start of 20th century, 
DePaul was one of the first universities 
admitting also women. In 1930, first 
drama programs were established and 
in 1978 the Goodman School of Drama 
became part of the university. Nowadays, 
The Theatre School at DePaul University is 
organized in three departments: Design/
Technology, Performance and Theatre 
Studies. 
Students are involved along with other 
participating schools in running of 
street performances, the school is also 
represented by lecturer of scenography 
and stage technology, Shane Kelly. 

Author: Tereza Kosáková
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What will be the program of your 
workshop?
The attendants will choose someone close. 
They will then make a (folk) costume 
based on that person. It certainly won’t 
have to be a complete costume. Perhaps 
someone would like to tattoo something 
into buff or design a shoe, jewellery or 
sweater. My friend from Domažlice will 
be playing the violin to strengthen the 
right vibe. I hope she arrives in  a nice 
folk costume. Although I don’t want to 
plan anything too detailed, like how the 
workshop goes or how it ends up. After all, 
I like being surprised.  

Author: Tereza Šafářová, Ludvík Píza 

Barbora Kačena is a Prague/Czech 
Republic-based artist. 

She graduated as a set and costume de-
signer at Janacek Academy of Perform-
ing Arts (JAMU).  

She now works as a theatre and film 
scenographer, musician, and tattoo 
artist. 

In theatre, she is part of a creative 
duo with her husband, director Jan 
Kačena.

INTERVIEW

20

Barbora Kačena is a Prague/Czech 
Republic-based artist. She graduated as 
a set and costume designer at Janacek 
Academy of Performing Arts (JAMU).  
At the Prague Quadrennial she’s hosting 
her workshop ‘My Auntie, Her Folk Jacket’. 
She now works as a theatre and film 
scenographer, musician, and tattoo artist. 
In theatre, she is part of a creative duo 
with her husband, director Jan Kačena. In 
the field of film, she has worked with Ivan 
Vojnár, Johana Švarcová, Štěpán Altrichter, 
Jan Kačena among others. 
As a tattoo artist, she creates and designs 
her own tattoos and asa musician, she 
sings and plays guitar under the name 
Ticho de Beige – a one-woman project  
including genres such asrap, folk, and 
house. Together with the music producer 
Fremeni, she released a debut album 
called Mindiana in 2014. She is also a co-
founder of City Surfer, a Prague-based 
music and art label.

What do you focus on the most in your 
scenography?  
Along with my husband, we produce the 
type of theatre that that goes against what 
I had learnt during my studies. I do not 
build expensive enormous scenes or crazy 
costumes. I prefer simplicity. I’m more 
interested in things that are hard to see. 
On stage, I’m trying to set up a sort of a 
folk aesthetic. 
The one you accept the way it is. 

How did you manage to cooperate with 
your husband, Jan Kačena and what do 
you appreciate the most about your work 
together? 
We first worked together during our 
studies at JAMU, along with set designer 
Lucie Sedláková and Jonáš Rosůlek, on the 
performance within Prague Quadrennial 
201l.  At the time he joined us, Jan was 

studying dramaturgy at JAMU and was 
2 years above us. After this experience, 
Jonáš,Jan and I produced several 
performances. I was working on music 
and stage design with Jonáš whilst Jan was 
directing. 
The biggest advantage of working with 
my husband  is the freedom he gives me 
and our ability to communicate non-
verbally. We are connected and we feel 
the same about theatre. When it comes to 
screenplays, I would rather discuss them 
together than read them alone. It’s the 
“live” aspect of theatre I enjoy the most. 

Apart from stage and costume design, 
you also focus on music. When did 
you become interested in music? And 
is it possible to see you in any current 
performances or concerts? 
I started to make music back at JAMU 
along with Lucie and Jonáš, who I already 
mentioned. Together we set up the band 
called Miss Ucentou. Theatre was not the 
only concern of those of us who studied 
scenography. Practically, we could try 
anything. Nowadays I run my own music 
band, Ticho de Beige and I make music for 
Jan’s performances within the independent 
band Kartel. I also  collaborate with the 
Chemical theatre. 

You’re also a tattoo artist. What does  this 
mean to you? 
Tattoos  represent print and a purge at 
the same time. Its everlasting effect is 
actually an illusion. It can be recovered, 
if you want, or it disappears by itself. It’s 
a memory   which I am liberated from 
the moment I turn it into a tattoo. That’s 
how it works for me. It helps me to name 
things in life, no matter how unusual 
this procedure is. Once a memory is 
transformed into a tattoo, it’s a picture that 
can  developvarious meanings throughout  

My Auntie, Her Folk Jacket: let’s make your own costume time. The pictures I  have on my body 
have a meaning to me. They also work as 
symbols that are higher than me. The pain 
is the least enjoyable aspect of tattooing, 
but it comes with it. I do not take my skin 
that seriously, so I find it amusing when 
someone asks me ‘what will you do in  
your 60s?’. I think I will  still be excited 
about my tattoos as much as I am now. 
Even though the condition of my skin will 
be different. 

What are you busy with right now? 
I’m mainly focusing on tattooing. When 
it comes to theatre, my major work is 
associated with the independent band 
Kartel, which mostly consists of people 
who I  met at Eliad Library in Divadlo 
Na zábradlí. Until recently we’ve been 
working in Orco, Bubenská 1. It was an 
incredible space where the lights never 
went out,  which I really appreciated. 
Unfortunately we got kicked out. 

I knew from the beginning that I would 
like to focus my workshop on handmade 
crafting, tattooing and folk costumes. 
Thinking of how to connect all those three 
topics  brought me back to my diploma 
thesis, where I’ve been dealing with 
various costume shapes and colors in 
different parts of Czech Republic. They’re 
basically folk costumes, even though we  
do not perceive them that way. From my 
perspective, it’s the surroundings that 
form costume’s specific color and shape. 
I’ve traveled around several areas  to find 
out why  people dress  the way they do. For 
example, their choice of picking clothes is 
influenced by season, whether there are 
fields or mountains, or by people’s own 
origin, their family line etc. 
The reason why I titled  the workshop My 
Auntie, Her Folk Jacket was because of my 
aunt who passed away a couple years ago. 
I was strongly connected to her. There’s a 
part of her in me that constantly inspires 
me to express myself. The attendants 
of my workshop will have a chance to 
experience similar feelings.
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Slavnostní zahájení. Foto: M
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