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Boris Bakal Porous Dramaturgy (vol. I) 
(R302 - workshop - 360 min.)

Body, Movement, Rythm, Voice (vol. I)  
(S221 - workshop - 420 min.)

Performing artists and companies as 
enrtrepreneurs and enterprises 

(S201 - workshop - 150 min.)

Rituální vražda George Mastromase
(DISK - představení - 130 min.)

Dohráno Cyráno
(K332 - představení - 45 min.)

What is reality? A practical theatre 
challenge

(Hallerův sál - přednáška - 150 min.)

Skříňáci 
(Studio Řetízek - představení - 60 min.)

Dvaja. Jsem jeden, nebo jsem dva? 
(K222 - představení - 15 min.)

Solo matches
(K332 - představení - 40 min.)

Hudba
(Hollar - koncert - 540 min.)

Revizoři
(Střecha divadla DISK - film - 90min.)

Kazimír a Karolína
(DISK - představení - 90 min.)

DNESNÍ MENU
-------------+-------



No… víš… bylo to takové… Jak bych to jen řekl…

Já vím, no.

Víš? 

Co? 

No, jakože…

Hm, jojo. 

Takže…

Jo.

Ale to snad…

Myslíš, že ne? 

Já nevím právě.

Aha.

Asi jo.

Takže to bylo…

Jakoby jo. 

Ty vado, ale…

Taky mě to překvapilo.

Jo? 

A jak.

Ale co? 

Co co? 

Říkals to.

Co myslíš? 

No…

Chápu. 

Tak já nevím. 

Ale jak je to možné? Říkals přece… myslels…

Prosím tě, vyjadřuj se jasně. 

Cože? 

Srozumitelně. Pregnantně. Přesně. In medias res. 

Aha. Ale kde začít? 

Dnešní generace se prostě neumí vyjadřovat. 

Ale já…

Chybí jí nadhled. Odstup od věci. Kultivovaný  
projev. Kritická mysl. Schopnost rychlého úsudku. 
Ne unáhleného, ale komplexního. Musíte umět číst 
v kontextu. Znát dějiny. Historie je základ. Otcové  
a tak. Kořeny. Pramáti Gaia. Jedině pak budete s to 
pochopit, že všechno souvisí se vším. Jsme propojeni. 
Já a ty. S celým kosmem. 

Hmm. 

Chybí slovní zásoba. Lexikum. Exaktní terminologie. 

Víc než to. Chybí nápady. Dovoláváme se 
autenticity. Jistoty. Tady a teď. 

A místo toho recyklujeme. Přežvýkáváme myšlenky 
velikánů, dokud je nesnížíme na vlastní úroveň.

Chci přesah. Intertextualitu. Aluze. Spiklenecké 

pomrknutí mým směrem, které pochopím jenom já. 
Pocit sounáležitosti uprostřed té prázdnoty.

Nojo, postmoderna. 

Chaos je to. Duchovní úpadek. Rozvrat řádu  

a hodnot. Každodennost povýšená na zážitek. 

Děj, co si vzal dovolenou a už se z ní nevrátil. Jistě 
tam jenom kvete.

Ještě řekni, že musíme pracovat. 

(smích)

No jo, no. 

Jó, bejvávalo. 

(rozpačitá pauza)

A co teda myslíš?

Co? 

Však víš, o tamtom. 

Vždyť už jsem ti to povídal. 

Jen proto, aby ses vyhnul odpovědi. 

Tak co ti mám říct?

Líbilo? 

Líbilo, nelíbilo, to nic neznamená. 

Tak pro začátek. Někde se začít musí. 

Nic, co bych už neviděl. 

Jo tak. 

Takový sterilní to bylo. 

Aha aha.

Tak nějak povrchní to bylo. 

Hezká slupka na ničem.

Moc popisný, nezdálo se ti? 

Trochu ilustrační na můj vkus. 

Hmm.

Chyběl tomu názor. 

Osobnost autora. 

Téma.

O čem to bylo? 

Já to neviděl. Prostě jsem to v tom neviděl. 

Stálo to tam černý na bílém. 

Cože? 

Jak říkám, černý na bílém. 

Cože? 

Když říkám, že tam stálo něco černé na bílém, my-

slím tím, že to bylo očividné, jednoznačné, přímo-

čaré, explicitní, bez příkras, ozdůbek a kudrlinek.

O čem to proboha mluvíš? 

Šílíš? 

Přece jsi to viděl! 

No ano. Na vlastní oči! 

Já už ti vážně nerozumím.DAMUvaz zlom
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Rozhovor režiséra s kritikem

EDITORIAL
Ludvík Píza
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VELKÁ
RECENZE

Co to znamená, že žili šťastně až do smrti? Jak 
to přesně vypadá? Zajímá to snad každé dítě,  
ale i dospěláky, kteří nevědí, jak na všetečné otázky 
svých potomků odpovědět. Co když všechno není 
tak idylické, jak by na první pohled mohlo vypadat. 
Studenti katedry alternativního a loutkového divadla 
z pražské DAMU se pod režijním vedením Kateřiny 
Jandáčkové podívali na zoubek všeobecně dobře 
známým pohádkovým postavám. Být princeznou, 
která si vezme krásného prince, nemusí být totiž 
zas až taková výhra.
Tři urostlí princové pořádají párty, na kterou přichází 
Červená Karkulka, Sněhurka, Šípková Růženka  
a Popelka. Chtěla by se na ni dostat i kouzelná víla, 
která se ale princům nelíbí, tudíž není zvaná. Víla 
zůstává nad věcí. Jí to přeci, jak sama říká, nesere… 
Nebo přeci jen ano? Rozhodne se využít svou moc  
a začne plnit účastníkům párty jejich přání. Jen  
pozor na to, co si přejeme. Popelka si přeje velký 
dům a bohatého manžela. A to také dostane. Nejen 
že je bohatý, ale i žárlivý, majetnický a násilnický.  
I Růženčino přání je vyslyšeno a zamiluje se na první 
pohled. Krásného prince ale na celé Růžence zajímá 
jen její šatník. 
Inscenace působí velice líbivým dojmem, ale pohádky 
takové přeci jsou. Líbivé. Tento dojem umocňuje  

i výprava. Kostýmy Lenky Rozsnyóové jsou jednoduché, 
ale přesto výrazné, a dopomáhají k  charakterizaci 
a pochopení postav. Všechny princezny mají  
samozřejmě střevíčky na velice vysokých podpatcích 
a princové jakési hypermoderní ramenaté košile.  
Scénograf Petr Vítek vytvořil domeček pro panenky 
v životní velikosti i jeho model. Ten stál celou dobu na 
kraji scény jako psí bouda, ale na rozdíl od velkého 
 nebyl téměř využit. Oproti tomu velký domek byl 
neustále v akci. Nejprve stál složený, a co se ode-
hrávalo uvnitř, bylo vidět jen útržkovitě otevřenými 
dveřmi. Jako bychom tajně klíčovou dírkou nahlíželi 
do soukromí cizích lidí. Pak ale víla svým „kouzlem“ 
domeček rozevřela na dvě půlky a vpustila nás  
dovnitř. Součástí domku byla i malá verandička s   
fialovým kaktusem, před jehož ostny jeden z princů 
Růženku chránil. S přičiněním víly se o něj později 
Růženka stejně píchla a ten samý princ, který byl 
prve jejím ochráncem, se stal jejím mužem, který 
jako osten bodal do jejího štěstí. K domku náležel 
ještě drátěný výklenek-holubník, jenž byl místem, 
kde shopaholička Popelka svůdným tancem vábila 

Život po šťastném konci
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svého prince, a později se stal i jejím domácím  
vězením. Její vášeň pro nakupování bot pro ni byla 
osudnou. Nedokázala jí totiž odolat a její muž ji vždy 
na střevíčky přivábil zpátky, jako se vábí holubi na 
zrní. Ostatně střevíčky herci animovali právě jako 
holoubky.
Děj je komponován jako samostatné situace, které 
fungují samy o sobě, ale jejich provázání nepřináší 
žádné nové významy. Pokud se dá hovořit o provázání. 
Jsou to spíše volné přechody. Jak už to na takové 
správné párty bývá, zároveň se odehrává více  
příběhů najednou. Inscenace nepotřebuje téměř 
žádná slova, ale díky nápaditým režijním, hereckým 
i audiovizuálním prostředkům je srozumitelná  
a zábavná. Herci nerozvíjejí psychologii postav,  
ale zůstávají u schematického pojetí, které je o to 
sdělnější a zajímavější. A jak to tedy skončilo? No 
přeci žili šťastně až do smrti a jestli neumřeli, žijí 
dodnes.

K smrti šťastní

scénář a režie:  Kateřina Jandáčková 
dramaturgie: David Košťák 
pohybová spolupráce: Peter Šavel 
scénografie a light design: Petr Vítek 
kostýmy: Lenka Rozsnyóová 
hudba: Jan Čtvrtník 
video-technická spolupráce: Jiří Šimek 
hrají: Kateřina Dvořáková, Tereza Nádvorníko-
vá, Sára Märcová, Lucie Valenová, Veronika Popovi-
čová, Tomáš Hron, František Hnilička, Dan Kranich

Anna Mášová



Charlie Chaplin je sice téměř čtyřicet let mrtvý, ale 
odkaz tohoto velikána světové kinematografie je 
stále aktuální. Příkladem jsou „Chaplinovy děti“, kte-
ré studují třetí ročník Katedry činoherního herectví. 
Jedním z jejich klauzurních cvičení byla stejnojmen-
ná inscenace, jež vznikla na základě improvizací 
inspirovaných comedií dell‘ arte a němou filmovou 
groteskou. Právě s  tímto projektem se představily 
první den festivalu Zlomvaz a nutno podotknout, že 
ona groteskní filmová atmosféra byla na jeviště pře-
nesena se vší precizností. 
Strukturu představení tvořilo pět skečů, které obsa-
hovaly různé gagy. Skeče od sebe byly klipovitě od-
děleny projekcí jejich názvu na plátno v zadní části 
jeviště. Kromě plátna se na scéně nacházel pouze 
klavír, na nějž hrál Jan Hovorka. Hudba zde nebyla 
pouze podkresem, ale přesně, jak už to u tohoto 
žánru bývá, i nedílnou součástí herecké akce.  
Dynamiku a jasnou stylizaci však představení nejví-
ce vnášeli samotní herci. Když člověk sledoval jejich 

přesná gesta, škleby a slyšel zdeformovaný hlas, 
jako by byl svědkem počínání typizovaných, panop-
tikálních figurek, které vystoupily přímo z filmového 
plátna. Nejvíce ze všech čtyř účinkujících vynikala 
Tereza Terberová. Ta například v první scénce Grand 
Restaurant připomínala jakožto číšník kolébavou 
chůzí a mírnými nervovými záchvěvy v celém těle 
samotného Chaplina. Zároveň tím odkazovala k ra-
ným filmovým záběrům, které se kvůli nepříliš vyvi-
nuté technice jevily na plátně trhaně. 
Chaplinovy děti jsou tedy především díky hereckým 
výkonům inscenací plnou energie a hravosti, která 
si již od počátku udržuje svůj živelný temporytmus a 
baví dobře načasovanými gagy.

Chaplinovy děti, DAMU

Režie: Jan Holec 
Dramaturgická spolupráce: 
David Košťák, Kamila Krbcová 
Hrají: Kamila Janovičová, Jana Kotrbatá, Tereza 
Terberová, Viktor Javořík

- Tereza Šafářová

Pražské děti Charlieho Chaplina
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MALÁ
RECENZE Scénické čtení s názvem, který sám o sobě do jisté 

míry paroduje oblíbené sci-fi filmy, bylo příjemným 
a náladu zpestřujícím okamžikem dnešního pro-
moklého dne. 
Herci, oblečeni do celotělových kombinéz, vypráví 
tři různé příběhy – každý ten svůj, které se posléze 
propojí v jeden jediný. V něm se postavy setkají 
v intergalaktickém vězení. Party-milující floutek, 
pašerák a robot spojí své síly ve vesmírném boji se 
světelnými meči, aby souboj vyhrál ne jeden, ale 
hned všichni najednou. 
Během představení jsou pochopitelně zmíněny 
rakety a další technické vymoženosti budoucnosti, 
černé díry, všelijaké mimozemské bytosti atd. Pro 
odlehčení a odstup ale také zazní smiřující popě-
vek připomínající moravské zpěvy, což celou situaci 
zesměšní. Stejně tak je ironizující i ono „předčítá-
ní“, které se ve chvíli, kdy dramatičnost děje dosa-
huje svého vrcholu, přeměňuje v jednání – souboj 
světelných mečů. Ten má pochopitelně v souladu 

s celou inscenací spíše směšný než akční ráz. 
Stejně jako veškeré další dění na jevišti vykazuje 
notnou dávku stylizace.
Text pracuje s termíny, odkazy a gagy, jež před-
pokládají alespoň základní znalost dané tematiky. 
Inscenace jako taková ji však nevyžaduje. Star Vrz 
pobaví i naprosté science fiction „neználky“. Kdo 
ovšem na jevišti očekával nějaké harašení, byl 
zklamán. Spíše než u Star VRZ se skončí jen u Star 
Wars parody. 

Hrají: F. Hnilička, T. Hron, D. Kranich

- Jana Stárková

Star Vrz aneb moris tulis a tak 
dále, jak pravili staří Římané.
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Scénky byly legrační, promyšlené a skvěle zahrané, 
nicméně jim chybělo rámcové ukotvení. Absurdnost 
je poměrně široký pojem, který by potřeboval tema-
tické zpřesnění, aby bylo možné inscenaci vnímat 
jako celek, nikoli pouze jako sérii samostatných vý-
stupů. 

Koncept, režie, hrají: 
Anna Kukuczková a Vojtěch Svoboda

Bylo, nebylo, absurdno.
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To nám ten Obratel pěkně začíná. První číslo a hned 
jedna zapeklitá hádanka. Pět medailonů redaktorů 
a jen čtyři fotografie. Kdo je ta záhadná Jana Stárková 
 a proč nám nechce ukázat svou tvář? Že by to byla 
tak stydlivá dívka nebo se bála o své zdraví, až za-
čnou vycházet její peprné recenze? Ale kdeže. To 
nás jen hned v úvodu navštívil redakční šotek, aby 
nám dal na srozuměnou, že máme zůstat ostraži-
tí. Jana je ta od ucha k uchu se usmívající bytost, 
jejíž fotka byla umístěna k  medailonu Aleny Joa-
chimsthalerové. Jedna záhada je tedy vyřešena.
Ale kdo je Alena a proč právě její identita zůstala 
zatím skryta? Je to trochu tajnůstkářka. My vás ale 
nechceme připravit o pohled na její líbeznou tvář, a 
tak fotografii přikládáme nyní. A také pár užitečných 
informací: až uvidíte Áju posedávat na baru s jiskrou 
v oku, můžete ji pozvat na skleničku červeného vína. 
Nepohrdne ani zlatavým mokem a v pozdějších ho-
dinách už na barvu tekutiny nehledí. V divadle se od 
ní ale držte raději v bezpe
né vzdálenosti – praskají pod ní židle. Diváci Absur-
ditek ví.

- Anna Mášová

Abyste si večer u skleničky naše 
redaktorky nepletli
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Jaké to bylo kdysi, jaké je to dnes a jaké to jednou 
bude? No přeci absurdní. Dvojice mimů Anna Kuku-
czková a Vojtěch Svoboda vytvořili pětici za sebou 
volně řazených etud, ve kterých ztvárnili převážně 
nesmyslnost v mezilidských vztazích.
Jak si u dívky vynutit pozornost, kterou chlapci upírá? 
Přilepit ji na lavičku. To, že daný trik zafunguje, je 
skryto už v  samotném názvu scénky – Love-ička. 
Druhá etuda s názvem Babylonská věž se obracela 
do biblické doby. Tentokrát se mimové jako stavitelé 
věže snažili najít cestu, jak se zbavit přítomnosti 
toho druhého, až si nakonec mezi sebou postavili 
zeď. Třetí etuda byl Čaj o páté, kde stevard cestuje se 
svým pánem, prosekává mu cestu džunglí, doslova 
ho vytáhne na horu a ještě jej coby největšího hrdinu 
všude odfotí. Následující etuda Jako od maminky  
se už ale obracela do vymyšlené budoucnosti  
inspirované brakovými horory. V ní lidé přestávají 
jíst normální stravu, požírají jeden druhého a vše  
vyvrcholí obrazem, kde pacman představující miminko 
pozře svého otce. Fráze „láskou bych tě snědl“ tak na-
bývá nového rozměru. A Proč ne? je poslední etuda, 
která nesmyslnosti vévodí, protože zde už není 
ani příběh, pouze dvě osoby oblečené do obrov-
ských nafukovacích obleků připomínajících postavy 
sumo zápasníků. Ti ale nezápasí jeden s  druhým,  
ale různými způsoby pracují s kostýmem. 

MALÁ
RECENZE

Alena Joachimsthalerová



Ve hře Máme ho! (Staří režiséři) Jana Vedrala jsou 
na výcvikovou základnu přivezeny čtyři význam-
né umělecké osobnosti 20. století: český režisér  
Otakar Vávra, německá dokumentaristka Leni 
Riefenstahlová, americký režisér a scenárista Elia 
Kazan a sovětský sochař monumentů Gerasim.  
V diskusi moderované dvěma studenty dostává  
postupně každý z nich prostor, aby hájil své umělecké 
přešlapy a ústupky režimu panujícímu v jeho zemi, 
a jako možnost rozhřešení dostávají příležitost  
společně natočit jejich poslední film. Ten má světu 
podat zprávu o zatčení a smrti diktátora. Předobraz 
této postavy našel autor hry v Saddámu Husajnovi, 
který byl dopaden v roce 2004. Ve hře se ovšem tato 
postava postupně proměňuje v jiné historicky vý-
znamné diktátory: Lenina, Hitlera, Stalina, Ceausesca 
a Pol Pota. Každá z osobností pak zachycuje diktá-
torův pád vlastními uměleckými prostředky.
Sál DISKu se v inscenaci AKU v Banskej Bystrici Staří 
režiséři proměňuje v mediální arénu, do níž jsou čty-
ři umělecké osobnosti přivezeny jako starci o holích 
 dvěma studenty/poručíky a vystaveny na oči ze 
dvou stran sedícímu publiku. Každou z nich studenti 
„uklidí“ do jednoho ze čtyř rohů a mezi nimi pak  

na podlaze roztáhnou bílé plátno, které využívají 
jako scénu k jednotlivým výstupům a zároveň  
projekční plochu. S projekcemi však pracují velmi jed-
noduše: když se mluví o Stalinovi, promítnou portrét 
Stalina, když Lenin vyjádří strach ze smrti, objeví 
se lebka, a tytéž projekce se bez jakékoli změny 
několikrát opakují. Rozvržení prostoru se navíc jeví 
poněkud nešťastným: herci se urputně snaží hrát 
na všechny strany, avšak nekonečné otáčení působí 
pouze účelově – herce všichni vidíme, ale další  
význam to nepřináší. Akustickou stránku pak herci 
řeší použitím mikrofonů, které v určitých momen-
tech tvoří ozvěnu, což činí jejich řeč nesrozumitel-
nou a značně rozšiřuje jazykovou bariéru. Ta by v 
případě slovenštiny za normálních okolností ne-
měla představovat žádný problém. V inscenaci se 
velmi minimálně pracuje s mizanscénou a škodí jí  

Souboj diktátorů
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i zbytečně zdlouhavé proměny prostoru zpomalující 
temporytmus. Na slabé režijní vedení pak doplatilo 
i herectví, jež bohužel vyznělo poměrně amatérsky.
Inscenace nedává odpověď na otázku, proč si stu-
denti zvolili hru s postavami vzhledem k jejich věku 
nepoměrně staršími, ani jaké téma je na Vedralově 
textu zajímalo. Podle informace v programu ji vytvořili 
zkrátka k oslavě autorových 60. narozenin. Inter-
pretace hry v programu, kde její téma tvůrci zároveň 
pojmenovávají jako varování před nekritickým obdi-
vováním velkých osobností i před zmanipulovaným 
obrazem světa předkládaným médii, pak vzhledem 
k neucelenému vyznění inscenace působí poměrně 
paradoxně.

Tereza Pavelková a Kateřina Kykalová
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VELKÁ
RECENZE

(c) Jan Dotřel



The Zlomvaz festival’s programme was inaugurated 
by a performance of Deadly Happy from the organiser,  
DAMU. Students in the Department of Alternative 
and Puppet Theatre decided to explore that old 
saying “And they lived happily ever after…” What if 
things aren’t so rosy? The staging required almost 
no words, but thanks to inventive directing, acting, 
and audio-visual techniques, it was understandable 
and entertaining. The actors did not develop the 
characters’ psychology, but adhered instead to  
a schematic conception which was all the more 
communicative and interesting. Also intriguing was 
the stage design, which was dominated by a folding 
house for life-size dolls.
This was followed by one of the class exercises 
for 3rd-year actors in the Department of Dramatic 
Theatre – a staging of Chaplin’s Children. The pro-
duction arose based on improvisations inspired by 
commedia dell‘arte and silent film grotesque, the 
atmosphere of which was transferred to the stage 
with the greatest precision. Thanks mainly to the 
actors’ performances, Chaplin’s Children is a produ-
ction full of energy and playfulness, which sustains 
its unrestrained rhythm right from the start and  
entertains with well-timed gags.  

English summary
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The next production, Star Vrz, was a scenic reading 
parodying the sci-fi genre – an authorial project by 
three students in the Department of Alternative and 
Puppet Theatre. The script was full of light jokes and 
pointed gags, taking into account the audience’s 
knowledge of trashy science fiction films. The pro-
duction was more than just a reading, however, 
as the audience also had the opportunity to see  
a hyperbolic lightsabre duel and to hear an alienating 
Moravian roundelay. Star Vrz was intellectually 
unexacting, but nevertheless humorous all around.
The mime duo of Anna Kukuczková and Vojtěch 
Svoboda contributed the authorial pantomime pro-
duction Absurdities to Zlomvaz. The loosely rela-

ted skits intertwined with the ritualised revelation  
of the title of the next etude had one thing in com-
mon – absurdity. People behaved absurdly long ago, 
they behave absurdly today, and they will behave 
absurdly even in a fabulous future inspired by B-
list horror films. Although the skits lacked an ove-
rarching thematic frame, this was compensated for  
by excellent performances and original ideas.
The inaugural day of the festival culminated with 
the production Old Directors. Its creators trans-
formed the DISK Theatre’s main hall into a media 
arena featuring four prominent figures of the 20th 
century. They did not fully utilise the potential of the 
space or of the projections, however, which ranged 
from simple to descriptive. This problem was also 
reflected in the poor technical mastery of the acting. 
Moreover, the undeveloped mise-en-scène slowed 
the rhythm. Questions remain as to why the stu-
dents actually selected this text, and what aspect 
of was of interest to them.
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