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

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

Do fish sleep? 
(DISK - představení - 70 min.)

Enda Walsh: Ballyturk 
(K222 - představení - 60 min.)

Mish Rais + Maryana Kozak - Dialogické 
jednání (R302 - představení - 120 min.)

Eric Pessan: Totální výprodej 
(K332 - představení - 60 min.)

Mike Bartlett: Lovná zvěř 
(K107 - představení - 60 min.)

Monochromy 
(K332 - představení - 60 min.)

Hudba
(Hollar - koncert - 420 min.)

Hostel Tchekhov 
(DISK - představení - 160 min.)

Vlna vs. břeh 
(Střecha divadla DISK - film - 90 min.)

DNESNÍ MENU
-------------+-------



Kráčím si krásným polednem po Praze směrem  

do školy a těším se, co všechno dneska uvidím, 

když v tom paní, kterou jsem právě minula, zakřičí: 

„Proboha, už do žádné hospody nechoď!“ Provinile 

se otáčím a vymýšlím argumenty typu, že to patří 

k festivalové kultuře. Ale ona se na mě ani nepodívá 

a sama do jedné hospody hned vchází. „Kolikrát ti 

mám říkat, že do hospody se chodí až večer.“ Aha, 

ono to nebylo na mě. Jsem zvědavá a čekám, jestli 

se jí podaří manžela vyvléct na denní světlo. Paní 

ještě vyštěkne pár výhružek a na chodník s ocasem 

 mezi nohama vyběhne jezevčík následovaný svou 

rozčilenou paničkou. Pokračuji v  cestě s  poci-

tem ulehčení, že včerejší ponocování na mně není  

poznat, a že tedy klidně můžu na další off-program 

Na Hollaru. 

Pokud nemáte tak dobrodružnou cestu do školy 

jako já, výhled z tramvaje ven vám blokují skupinky 

rozjařených turistů a všechny plakáty a reklamy na 

stěnách znáte už nazpaměť, pak právě pro vás mám 

dobrou zprávu. Obratel vstoupil do světa moderní 

techniky a už je i v  online podobě na stránkách 

Zlomvazu. Neváhejte a čtěte kdykoli a kdekoli. 

Dva dny ze čtyř sice máme už za sebou, ale ještě 

pořád je možné toho mnoho stihnout. Dnes nás 

mimo jiné čeká hned několik scénických čtení 

v rámci projektu 3D – třetí rozměr dramatu, večerní 

program je věnován Slovensku nejen v  Disku, ale  

i na filmovém plátně, a SZFE Budapest se představí 

hned ráno s  inscenací Do fish sleep? Samozřejmě  

i nadále poběží workshopy. A večer, jak už si fes-

tivalová etiketa vyžaduje, bude party Na Hollaru 

(v  programu eufemisticky pojmenovaná jako Hud-

ba). Rozhodně je tedy co dělat. A kdybyste zaslechli 

výčitky, že už byste do hospody chodit neměli, tak to  

neberte vážně, to nepatřilo vám. Pravděpodobně jste 

jenom zkřížili cesty s jedním žíznivým jezevčíkem. 

- Alena Joachimsthalerová
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EDITORIAL
Ludvík Píza

Nakladatelství AMU v  současné době připravuje 

rozšířené vydání knihy profesora Jana Císaře Člověk 

v situaci. Doposud vydané publikace jsou po dobu 

Zlomvazu k vidění a možnému zakoupení v místnosti 

R102, festivalovém chill outu. 

„Inscenace v  novodobém pojetí se zrodila na  

počátku 19. století jako řízené převedení slov literární 

předlohy (textu, divadelní hry) do scénického diva-

delního tvaru; vzniká systém a struktura, jež textu 

nejen dodávají vlastnosti, jež slovu chybí, a konkre-

tizují to, co jinak zůstává při čtení jen představou, ale 

zároveň je inscenace právě pravostí jevištních ma-

teriálů vždycky svou konkrétností alespoň do jisté 

míry výkladem textu. Význam a smysl textu se to-

tiž hrou herců a  non-verbálními materiály zařazu-

je do nových, jiných souvislosti, rozvíjí je, rozšiřu-

je nebo naopak zužuje, případně i nějak posouvá,  

proměňuje. Nemluvě o tom, že je-li režie faktorem, 

jenž vytváří systém a strukturu inscenace, pak také 

dominantně ovlivňuje metajazykovou funkci a  s ní 

i  komunikaci, kterou představení vede s  diváky. 

Podstatnou a  důležitou součástí této „výkladové“ 

konkretizace je rovněž vizuální stránka, která hrála 

a hraje v divadle velkou roli. Současné výzkumy neu-

rovědy ukazují, že tento nemalý účinek – stejně jako 

v hudbě – spočívá pravděpodobně na biologických 

aktivitách, které se přímo obracejí k nervovému sys-

tému vnímajícího a jsou okamžitým podnětem jeho 

estetického zakoušení.“
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VELKÁ
RECENZE

Rituální vražda George Mastromase od současného 
britského dramatika Dennise Kellyho byla poprvé 
uvedena londýnským Royal Court Theatre záhy po 
svém dokončení v roce 2013. O dva roky později  
se o její jevištní provedení v Česku zasadil absolventský 
ročník Katedry činoherního divadla na DAMU. 
Tvůrci se touto dramaturgickou volbou rozhodli kri-
ticky vymezit vůči odosobněnému prostředí vrcholných 
byznysmenů a pokřiveným mezilidským vztahům. 

Děj reflektuje životní cestu George Mastromase,  
ničím nevynikajícího mladíka, jehož vývoj mají diváci 
možnost sledovat od neplánovaného početí až po 
stáří. Režisérský tandem Adam Svozil a Kristýna 
Kosová správně odhadl charakter dramatické před-
lohy a příběh o společenském vzestupu a morálním 
úpadku self made mana Mastromase převedl na  
jeviště výrazně stylizovanými scénickými prostředky. 
 Scénografie Jana Tereby koncipuje hrací prostor 
jako přehlednou černobílou tribunu s výrazným 
nasvícením, tvořící protipól hlediště. Takto účelově 
pojatá a přesto esteticky čistá scéna bez zbytných 
příkras umožňuje přehlednost jevištní akce a napo-
máhá záměru tvůrců předvádět děj s odstupem. Této 
koncepci je podřízena i práce herců, kteří na postavy 
 nahlížejí kriticky. Mimo samotného Mastromase 

průběžně střídají role a k situacím, v nichž přímo 
nevystupují, zaujímají ironický postoj. Převládající 
frontální přednes jednak funguje jako zcizující efekt, 
zároveň repliky obohacuje o agitační ráz, apelující 
na divákův úsudek a morální přesvědčení. Kariérní 
a společenská profilace ústředního antihrdiny tak 
náznakově připomíná veřejný proces. Rozdíly mezi 
charaktery postav do značné míry stírají formální 
kostýmy v převládající kombinaci šedé, modré a bílé 
barvy. Ty díky své univerzálnosti fungují ve scénách 
z Georgova dětství jako školní uniformy, později 
jako obleky úspěšných byznysmenů.

Sám Mastromas v podání Matyáše Řezníčka je díky 
uměřené gestice a dikci zprvu nenápadným jedincem 
ve stínu výraznějších osobností. První polovině 
představení tak především dominuje souboj ředitele 
podniku s jednatelkou banky, jenž je pro další osob-
nostní přerod Mastromase klíčový. Doposud neprů-
bojný George, vždy upřednostňující laskavost před 
osobním profitem, podléhá charismatu dravé mana-
žerky ztělesněné Evou Hacurovou. Obchodní jednání 

Bez laskavosti nejdál dojdeš
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mezí ní a ředitelem firmy, ztvárněným Jáchymem 
Kučerou, je stylizováno do bojového výstupu. V něm 
oba herci vynikají precizně vystavěnými gesty, jež 
jsou hlavním zdrojem komiky.
Na základě této zkušenosti Mastromas pochopí, že 
s laskavostí neudělá v podnikatelském světě ani 
krok. 
Druhou polovinu představení posléze otevírá další 
scéna obchodního jednání, v němž už George ne-
vystupuje jako nevýznamný zaměstnanec, nýbrž 
jako úspěšný a manipulativní podnikatel. Poté, co si  
záměrně přivodí úraz hlavy s cílem získat lásku svého 
srdce, vystupuje nadále o poznání sebevědoměji,  
místy až hystericky. Ve své cestě za úspěchem,  
penězi a mocí se Mastromas zbavuje veškerého 
citu a v důsledku toho i vlastní identity. Odlidšťující 
proces završí vydáním vlastní fiktivní autobiografie, 
v níž se vylíčí jako oběť domácího zneužívání,  
a přetvoří tak zásadně svou minulost. Ztrátu lidství 
už jen zpečetí bratrovraždou a naprostou apatií 
vůči svému potomku, který jej na konci představení  
přichází zabít, ačkoli tak nakonec neučiní. Ona  
rituální vražda tak v interpretaci inscenátorů značí 
sebezničující cestu k moci, na jejímž konci stojí citu 
zbavený Mastromas. 
 

překlad: Lucie Kolouchová
režie: Adam Svozil
dramaturgie: Kristýna Kosová
scénografie a kostýmy: Jan Tereba
kostýmy: Barbara Fehérová
autor hudby a hudební spolupráce: Jakub Borovanský
hudební spolupráce: Petr Špaček, Hana Kostrunko-
vá, Jenovéfa Boková, Barbora Tipková
grafika: Anna Brotánková
produkce: Eduard Prokhasko, Kateřina Rundová, Ri-
chard Juan Rozkovec
hrají: Anna Kratochvílová, Elizaveta Shvachko, Ma-
tyáš Řezníček,  Eliška Jansová,  Adam Ernest,  Ihor 
Krotovych, Matěj Vejdělek, Jáchym Kučera, Vít Role-
ček, Eva Hacurová, Veronika Lapková



Autorské představení Skříňáci přivezli na letošní 
Zlomvaz studenti Ateliéru fyzického divadla z JAMU 
Aneta Červená a Vojtěch Hříbek. Ti jsou zároveň je-
dinými účinkujícími. Hrají sestru a bratra, kteří bydlí 
ve skříni. 
Kdo vyrůstal se sourozencem, dokáže vplout do pří-
běhu hned od začátku. Sourozenci se probouzejí ve 
své 2+1 skříni, útulném bunkru, kde se teoreticky 
nedá ani pohnout, ale jim se podaří vymyslet nespo
et variant, jak si s tím poradit: prolézají mezi kójemi, 
spouští se hlavou dolů, šplhají nahoru. V průběhu 
jednoho dne cestují „skříňáci“ různými fikčními svě-
ty.
V  představení se vše opakuje v  cyklech. Kluk má 
nejraději roli kapitána posádky, který spole
ně s  podporučíkem-dinosaurem komanduje svého 
plavčíka-ségru. Ta si zase nejraději hraje s dlouhými 
bílými šaty na svatbu. To ale bráchu nebaví, a tak se 
u ní vyvíjí ženská rafinovanost a zapojuje svatební 
obřad do vesmírného dobrodružství a výpravy za 

dinosaury. 
V  cyklech se vrací i sourozenecké hádky, po kte-
rých zpravidla následuje trucování, velmi věrohodné 
komické situace. To trvá tak dlouho, dokud si oba 
neuvědomí, že si nemají s kým hrát, a znovu se ne-
udobří. 
Mnohem lépe fungovaly okamžiky beze slov, ve kte-
rých oba herci pohybem a mimikou vtipně vystihli 
dětskou rozpustilost. Slova tyto kouzelné momenty 
často zbyte
ně narušovala. 
Celí Skříňáci byli hravým a nápaditým představením, 
připomínkou dětské tvůrčí síly a oslavou fantazie. 

Skříňáci, JAMU
Inscenační tým: 
Dramaturgická spolupráce: Šimon Peták 
Pedagogické vedení: Pierre Nadaud 
Scénografie: Anna Chrtková 
Světla: Petr Kupka, Jonáš Garaj 
Zvuk: Jan Mach, Petra Göbelová, Lukáš Novotný 
Hrají: Aneta Červená, Vojtěch Hříbek

- Eliška Raiterová

Brněnští Skříňáci
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MALÁ
RECENZE Co je hra a co už ne? A jaké známé příběhy proží-

váme my sami? Dopadne nakonec všechno dobře? 
Takovéto otázky se vynořují po zhlédnutí předsta-
vení studentů KATAP s názvem Dohráno Cyráno.
Inscenace přímo odkazuje k nejznámějšímu pozdně 
romantickému textu Edmunda Rostanda Cyrano 
z Bergeracu. Převádí však jeho děj do současné-
ho světa a rámuje ho nově přidanými situacemi 
z fotbalového/divadelního „utkání“. Během sledo-
vání milostného příběhu byli diváci svědky pěvec-
kých či tanečních vystoupení, které byly většinou 
doprovázeny Annou Drábkovou, a to hned na 
několik různých hudebních nástrojů. V průběhu 
představení zazněly například písně Zanedbaný 
sex od slovenské skupiny Elán nebo  Já s tebou žít 
nebudu od Zuzany Navarové. Hudební vsuvky však 
bohužel byly podobně jako veškeré dějové odbočky 
naprosto matoucí a ve výsledku nesmyslné. Snaha 
spojit několik příběhů do jednoho vyšla naprázd-
no a Dohráno Cyráno bylo nakonec inscenací bez 

příběhu. Zcela matoucí byly i neustálé změny jmen 
jednajících postav. Logi
nost postrádal také jevištní prostor, ve kterém byly 
chvíli důkladně dodržovány neviditelné hranice 
šaten či pokojů a jindy zase vůbec.
KATAPácké inscenaci však nelze upřít notnou 
dávka humoru. Dohráno Cyráno bylo plné gagů a 
vtipných situací, které rozesmály celé hlediště v
etně mě: podmračené a nedůvěřivé redaktorky. 

Dohráno Cyráno, DAMU
Účinkují: Jan Večeřa, Anna Drábková, Pavel Zajíček

- Jana Stárková

Zanedbaný Cyrano
DAMUvaz zlom2
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DvaJA. Jsem jeden, nebo jsem dva?
Námět, choreografie: Alica Minárová 
Tvorba, interpretace: Tomáš Němec, Martin Šalanda 
Hudba: Jan Melichar 
Scénografie: Zuzana Sceranková

- Anna Mášová

Člověk 2v1
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V každém z nás je ještě někdo druhý. Někdo, s kým 
si povídáme, kdo utěšuje a podporuje nebo se na-
opak hádá a posílá nás do patřičných míst. Jeden 
bez druhého ale nemůžeme být. Každý máme svého 
Blížence. Studenti z katedry tance a z katedry alter-
nativního a loutkového divadla ze dvou fakult AMU 
společně vytvořili na toto téma krátkou choreografii 
DvaJA. Jsem jeden, nebo jsem dva?
Na začátku představení na prázdné scéně klečí dva 
tanečníci, kteří jsou nasvíceni pouze tlumeným svět-
lem kolmo ze shora. Jejich těla jsou těsně spojena a 
v prvních chvílích lze jen těžko rozeznat, že jsou dva. 
Pohyby jejich od pasu nahoru nahých těl zprvu tro-
chu připomínají probouzení jakýchsi mimozemských 
bytostí. Postupně se osobnosti rozdělují a z  jedné 
bytosti se začne oddělovat druhá. Choreografie ske-
čovitou formou přeskakuje ze souznění a dialogu 
těchto osobností k  boji o nadvládu, ke splynutí a 
podpoře i ke hře a škádlení. Oba skončí propojeni 
v lidské kolébce, kdy „má navrch“ vždy jeden nebo 
druhý. Podle chichotání a dalších zvukových projevů 
libosti je ale zřejmé, že došli ke smíření a mohou 
spolu koexistovat.
Tvůrcům se na malém prostoru povedlo poutavým 
způsobem načrtnout základní problematiku tohoto 
tématu, ale k  většímu ponoru do hloubky věci by 
bylo zapotřebí rozpracování v delším formátu.

MALÁ
RECENZE

© Jan Dotřel



Něžné, melancholické i humorné bylo pohádkové 
představení Solo Matches autorské loutkové insce-
nace scénografky Zuzany Vítkové, v průběhu něhož 
se využívalo nespočtu různých loutek i jedné celo-
obličejové masky. 
Na scéně sedí herečka s maskou stařenky a na ko-
lenou má kufr, který vypadá jako velké sirky Solo, 
jen místo tradičních tří zámků nebo klíče jsou tam 
obrázky jiné, představující dětství, mládí a stáří, 
a pod nimi je napsáno Three ages. Z kufru vytahuje 
zrcátko a pudr, chleba s černými a červenými bon-
bony, z nichž pár sní. Poté, co vše vrátí na místo, 
se zuje, vezme kufr a odejde. Zhruba třiceticenti-
metrová loutka, stojící celou dobu na soklu, škrtne 
sirkou a příběh se přesouvá na jiné místo v  jiném 
čase. Tento princip je uplatňován při všech pře-
dělech. V  téměř každé scéně je postava Stařenky 
zpodobněna jinou, ještě menší loutkou. Nejmenší 
z nich se s přehledem vejde i do běžné krabičky od 
sirek. Výjimku tvoří loutka miminka v životní velikosti. 
Jeden vzpomínkovo-snový příběh koresponduje se 
samotným názvem Solo Matches. Stařenka coby 
malé děvče se chce spřátelit se třemi dívkami, ale je 
odmítnuta. Nevypadá totiž jako ony, nemá na sobě 
šaty z krabičky od sirek, tudíž doesn‘t match a zů-

stává solo. Alespoň do chvíle, než se setká se psem. 
Ten ji dovede ke kopci, na kterém Stařenka sáňkuje. 
I on ji přesto opustí a do domečku z  krabičky od 
sirek, jak jinak, jde sama. 
Inscenace si hraje i s různými potisky sirek, jež ne-
mají pouze estetickou funkci, ale i významotvornou. 
Opakuje se kupříkladu motiv klíče a zámku, kdy 
jednou postava mladé Stařenky s klíčkem na krku 
prorazí otvor ve tvaru klíčové dírky do krabičky, na 
níž je nakresleno srdce, a kterážto krabička před-
stavuje i její domov. Výtvarná složka je stěžejní pro 
celou inscenaci a je dotvářena velmi zručnou anima-
cí loutek, jež je propojená s živou hudbou.

Solo Matches - DAMU
Režie: Zuzana Vítková a kol. 
Hrají: Lucie Valenová a Dan Kranich 
Scénografie: Zuzana Vítková 
Technologická spolupráce: Robert Smolík 
Hudba: Roman Džačár

- Alena Joachimsthalerová

Něha v krabičce od sirek
DAMUvaz zlom2
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Letošní absolventský ročník Ateliéru činoherního 
herectví z  JAMU se představil s  inscenací Kazimír  
a Karolína, která vznikla na základě textu rakouského 
dramatika Ödöna von Horvátha. Ten hru napsal 
v roce 1932 a její děj zasadil do prostředí „říjnové 
pouti“, mnichovského Oktoberfestu. 
Ústředními postavami jsou Kazimír a Karolína. On 
právě přišel o práci a ocitá se v existenční krizi. Ona 
je nadále účetní v jakési firmě a kromě toho je za-
bezpečená od rodičů. Tito dva mladí lidé se tedy 
najednou ocitají v  rozdílném společenském posta-
vení. Začínají si méně rozumět, což vyvrcholí právě 
během jejich společné návštěvy Oktoberfestu. 
Brněnská inscenace atmosféru festivalu z  části 
zachovává, ale zároveň ji posouvá blíže k  té pou-
ťové. První náznaky se objevily již před začátkem 
představení, kdy herci v  kostýmech rozdávali ve 
foyer příchozím divákům pytlíky s popcornem. Motiv 
pouti byl poté nejvíce obsažen ve skákacím hradě, 
jenž dominoval celému jevišti. Bohužel tento pro-
stor sloužil ve většině případů pouze k  tomu, aby 
v něm herci skákali a pronášeli přitom své repliky. 
Jediným symbolickým momentem byl ten, v  němž 
v hradě dráždivě skotačila frivolní Karolína a proti 

ní zde nesměle a nemotorně nadskakoval krejčí 
Schürzinger. Kromě hradu, v  jehož prostorech se 
odehrávala značná část děje, se v  levém předním 
rohu jeviště nacházelo několik lavic a stolů. Na nich 
stály lahve s pivem, které prodávaly dvě lehké dív-
ky Ela a Marie. V  průběhu inscenace herci kromě 
pití piva hojně pojídali párky a popcorn. Velmi často 
těmito zbytky z hodování s přehnanou expresivitou 
mrskli o zem. Jeviště Disku tak na konci představení 
vypadalo jako po větrné smršti. Důvod těchto roz-
todivných hereckých akcí však zůstal utajen. Další 
lavičky a stroj na popcorn stály v pravé zadní čás-
ti jeviště. Těsně vedle nich se nacházelo vyvýšené 
pódium, kde probíhala většina hudebních produkcí,  
o něž se postarali samotní účinkující. Na jednu stra-
nu zde byl umístěn pult s notebookem Mac, z něhož 
se linula elektronická hudba. V kontrastu s ním stál 

Rozporuplný Kazimír a Karolína
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vedle klavír. V průběhu představení zaznělo několik 
světových hitů, které účinkující odzpívali a odehráli 
z nejasných důvodů v různě barevných papírových 
maskách zajíců. 
Text inscenace přitom nebyl nijak výrazně proškrtán, 
tudíž se v něm vyskytovalo velké množství dnes již 
neaktuálních prvků. Postavy se tak například oslo-
vovaly poručíku, vedly řeč o feudálním uspořádání 
společnosti nebo o tom, jak se jeden muž rozhodl 
koncentrovat Židy do jakýchsi táborů, které proza-
tím nemají své jméno. Zmodernizovaná vizuální a 
hudební složka inscenace tedy se samotným textem 
značně kolidovala. 
Ze všech účinkujících nejvíce vynikl Dominick Be-
nedikt v roli krejčího Schürzingera. Přesnými gesty, 
mimikou ale i hlasovým projevem ho stylizoval jako 
upjatého, slizkého úředníčka, který si šlape na jazyk 
a bojí se sebevětšího vzrušení.
Kazimír a Karolína je inscenace, jejíž tvůrci jako by 
se nemohli shodnout, jakou cestou se vydat. V rámci 
scénografie, kostýmů a hudebních čísel se rozhodli 
pro značnou modernizaci. Text samotné hry ale pou-
ze přenesli na jeviště bez jakékoliv větší úpravy. Ve 
výsledku se tak jedná o dobově neukotvený počin.

- Tereza Šafářová
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Režie: Michal Skočovský
Scénografie: Jitka Fleislebr
Produkce: Daniela Zárodňanská
Hrají:
Kazimír: Viktor Zavadil
Karolína: Agáta Kryštůfková
Schürzinger: Dominick Benedikt
Rauch: Petr Németh
Speer: Martin Hudec
Franc Merkel: Jakub Urbánek
jeho Erna: Kristýna Hulcová
Ela: Šárka Býčková
Marie: Tereza Slámová
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The series of performances on the festival’s second 
day began with a production by the graduating 
class in the Department of Dramatic Theatre, The 
Ritual Slaughter of Gorge Mastromas by contempo-
rary British playwright Dennis Kelly. With this dra-
maturgical choice, the creators opted to critically 
distinguish themselves from an impersonalised en-
vironment of top businessmen and twisted interper-
sonal relationships. The performance was marked 
by critical stylisation, while the actors viewed their 
characters critically and with ironic distance. The 
ritual slaughter in this interpretation referred to a 
self-destructive path to power, at the end of which 
stands an individual devoid of sentiment. 

The next production, Done, Cyrano, was staged by 
students in the Department of Authorial Creation 
and Pedagogy and lacked any sense or logic. Al-
though it was an entertaining production combi-
ning elements of a musical with a football match, 
Rostand’s Late Romantic Cyrano unfortunately see-
med to have been lost along the way.

The authorial production Boxers was brought to 
this year’s Zlomvaz festival by JAMU’s Studio of 

anglické resumé
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Physical Theatre students Aneta Červená and Voj-
těch Hříbek, and they were also the sole performers. 
They played a sister and brother who live in a box. 
The moments without dialogue worked very well, 
as the two actors used movement and mimicry to 
humorously capture childlike frolicking. Boxers was 
a playful and imaginative production, a reminder of 
children’s creative power and a celebration of cre-
ative fantasy. 

In each of us there is also another, our Twin. We ca-
nnot be one without the other. HAMU and DAMU stu-
dents jointly created the short choreography DvaJA: 
Am I one, or am I two? on this theme. In sketch 

form, two dancers leap from consonance and dia-
logue between two personalities inhabiting a single 
body to a struggle for domination – to convergence 
and support, as well as to playing and teasing. In a 
small space, the creators managed to outline the 
basic aspects of this theme in an engaging manner, 
but a larger format would have been necessary to 
capture it more deeply.

The fairy-tale production Solo Matches, an authorial 
puppet staging by scenographer Zuzana Vítková, 
was tender, melancholic and humorous, and it made 
use of countless different puppets. Solo Matches 
consisted of a series of stories – memories or dre-
ams – recounted by the character of an old woman. 
The main inspiration here was a large supply of Solo 
matchboxes, out of which a suitcase, a house and 
even certain puppets were created. This creative 
artistic component was pivotal for the entire produ-
ction. Also noteworthy was the adept animation of 

the puppets, which was adapted to accompanying 
live music.

The graduating class in JAMU’s Studio of Dramatic 
Acting brought the production Kasimir and Karoline 
to this year’s Zlomvaz festival. The creators retained 
many outdated elements in their adaptation of Aus-
trian playwright Ödön von Horváth’s work, and this 
contrasted sharply with the production’s setting in 
the present day. Due to the absence of any bold 
dramaturgical vision for the production, however, 
it ultimately seemed as if the creators themselves 
could not decide what path to take. 

- redakce + Evan Mellander
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V dvaadvacítce

Přeplněná tramvaj zastavuje na zastávce a otevírá 
dveře. 
Chlapeček: Mami, myslíš, že jsem holčička?
Maminka: Ne, proč si to myslíš?
Chlapeček: Jen tak... (pauza) Mami, co je to panen-
ka?
Maminka: No... to je hračka.
Chlapeček: A mami, co je to holčička?
Maminka: Neptej se mě na takový věci.
(pauza)
Chlapeček: Co je to neptejseměnatakovývěci?
Maminka: Pššš.
Chlapeček: Mami, co je to pššš?
Maminka popadne chlapce za paži a vyvleče ho 
z tramvaje ven.

- Jana Stárková

Glosa
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