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Čus. Jsi tady? 

Na mailu máš fakturu k včerejší objednávce. Však 

víš, ty odpaďáky. Taky umělohmotný příbory, kelímky, 

tácky i podtácky, visačky, stravenky, baterky, kabely,  

repráky, barely, tašky, placky, látky, programy, plakáty,  

sponky, utěrky, tonery a tak. Dorazí kolem poledne. 

Vyzvedneš je? Nestíhám.

- 

Žít online

V pohodě. Tak jsem je vyzvedl. Už teda nemusíš, jo? 

Dopolední mítink se přesunul na odpoledne a další 

schůzka mi úplně odpadla. To víš, přepadovka. Věci 

se mění. Všechno je v pohybu. Plyne to. Utíká to. 

Hrozně moc rychle. Nevím, kam dřív skočit. Tuhle 

pracovní oběd, tamhle sraz v kavárně, na střeše, 

kanceláři nebo foyer. Z domova do centra a v další 

minutě metrem na Folimanku. Hold projekty.  

Povinnosti nemůžeš zanedbávat. Psát maily, číst 

maily, odpovídat na maily. Musíš mít mobil pořád  

v ruce, a když ne v ruce, tak v zástrčce. Zapomeneš  
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nabíječku, vyměníš baterky. Úplně nejlepší je mít 

mobilů víc. Smůla, že je člověk nezvládne používat 

oba zároveň, když už má dvě uši. Nedej bože, když 

musíš něco odeslat poštou. Co nejdřív. Ještě ten 

den. Doporučeně. Expresně. I o víkendech. Googlím 

lokaci s nejbližší nonstop poštou. Aplikace Mapy 

žere baterii a data. Nesmím vyčerpat limit. Stihnout 

to do uzávěrky. Vejít se do rozpočtu…

Však to taky znáš. 

-

Jo vidíš, málem bych na to v tom presu zapomněl. 

Na webu už visí fotky ze včera. V rychlosti jsem je 

omrkl. Moc dobrý. Ta kompozice. Barvy. Rozlišení. 

To mobilem nepořídíš. Profi práce. Skvělá párty to 

byla. Asi. Na těch fotkách to tak vypadá. Jako bych 

tam byl. Úplně. Co jít na tu akci dneska? Známí lidi, 

dobrý jídlo, djs. I to místo je pěkný, viděl jsem to na 

instagramu. Nepůjdeš? Sraz u pomníku? 

Vlastně ne. Vždyť přece nestíhám. Práce není  

zábava. Musí se pracovat. Ještě že mě má práce baví, 

naplňuje, pozvedá, kultivuje, dává smysl žít. Každé 

ráno vstávám s vědomím, že dělám, co chci dělat. 

Kdo tohle může říct? Kdo má takový štěstí? Aha, 

někdo mi volá. Generální ředitel. Promiň, musím to 

zvednout. Kdyby něco, piš. Jsem v kuse online. 

- 

Jo a když náhodou budeš na tý párty, pošli mi snapchat. 

- Ludvík Píza
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Dream of Autumn, který jsme měli možnost vidět  
poslední festivalový den, bylo pohybové divadlo  
inspirované stejnojmennou Fosseho hrou, ve kterém 
se volně prolínal svět živých a neživých.
Muži a ženě se narodí dítě. Mají z něho radost. Mužovi  
prarodiče se přijdou na dítě podívat. Muž se setká 
s jinou ženou. Zamilují se. Muž odvrhne svoji ženu. 
Jeho mrtví rodiče ho coby snové výjevy znehybní 
od pasu dolů. Muž odvrhne i svoji milenku. Výjevy  
mrtvých rodičů a mrtvé milenky ho zabijí a on  
se stává jednou z oněch snových postav. 
Zmíněný příběh se celý odehrává na hřbitově repre-
zentovaném vrstvou hlíny na zemi. Jen v pozadí byl 
nespecifikovaný prostor, ve kterém stály čtyři tyče, 
na nichž visely výtvarně velmi zdařile provedené  
hlavové masky v nadživotní velikosti se zkarikova-
nými výrazy. Postavy si je po své smrti nasazovaly  
a stávaly se z nich mimo jiné i personifikované výčitky, 
které na muže útočily a nakonec ho i zabily. 
Inscenace zajímavě využívala kontrasty světla a tmy, 
jež zdůrazňovaly střihy mezi scénami. Stroboskopic-
kými efekty zbavovala snové scény realističnosti. Na 
druhou stranu zde byla patrná nelogičnost ve slov-
ním vyjadřování, kdy nahlas zazněly pouze anglické 
názvy postav jako Father, Mother, ale při závěrečné 
scéně na stěnu herečka česky napsala slovo „smrt“. 

Pohybová složka se odvolávala k  rituálním tancům 
kmenových národů, což bylo vhodně doplněno výraz-
nou rytmickou hudbou. Choreografie ale postrádala 
jakoukoli invenci. Byla primitivní, nepropracovaná  
a nedůsledná, což celou inscenaci kazilo, vzhledem 
k tomu, že se jednalo o pohybové divadlo. 

Rituální pohybové snění
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Dream of Autumn - Norsko
Režie: Bård Bjørknes 
Světla: Elisa Galluzzo 
Zvuk: Auður Ösp 
Hrají: Eliáš Jeřábek, Maëlane Auffray, Maureen 
Béguin, Vladimír Pokorný

- Alena Joachimsthalerová



Sofistikované objektové divadlo 
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Soubor pěti novel s  názvem Zeď (slovensky Múr) 
od francouzského existencialisty Jeana Paula  
Sartra byl hlavní inspirací pro stejnojmennou  
inscenaci studentů Katedry bábkarskej tvorby  
VŠMU. Ze  Sartrovy sbírky vybrali novely Zeď,  
Hérostratos a Mládí vůdce. Jejich děj byl na jeviště 
přenesen jak hereckým jednáním, tak především 
skrze práci s objekty.
První příběh vyprávěl o mužích uzavřených v temné  
cele, již v  průběhu jedné noci čekají na popravu. 
Scéně dominovaly tři za sebou natažené šňůry na 
prádlo, které spojovaly pravou a levou část jeviště.  
Na ramínkách zde zpočátku viselo velké množství 
bílých košil. Dva herci a jedna herečka několik z nich 
shodili na zem a zametli do kouta. Na šňůře poté 
zbyly tři košile, které zčásti představovaly tři postavy.  
Dotvářeli je ale i herci, kteří s  těmito kusy oděvu 
velmi nápaditě pracovali. Například si za ně stoupli, 
různě do nich navlékali ruce a gesticky dotvářeli  
repliky jimi představovaných postav. Na konci první  
části bylo poukázáno i na absolutní nadvládu  

a nadřazenost animátora nad objektem. Košili  
odkazující k poslednímu přeživšímu muži herec strhl 
z  ramínka. Poté si ji oblékl a odešel za dřevěnou 
čtvercovou zástěnu, umístěnou v zadní části jeviště. 
Právě s tímto dalším výrazným prvkem scénografie  
se zajímavě pracovalo v  následujícím příběhu  
o voyerovi. Dva účinkující si lehli na zem, nohy opřeli 
o onu stěnu a simulovali chůzi po ulici, kterou díky 
tomu diváci viděli z ptačí perspektivy. V novele Mládí 
vůdce animátoři naopak pozoruhodně oživovali  
vyztužené dětské kalhoty s kšandami. Ty symbolicky 
odkazovaly k jejímu ústřednímu hrdinovi Lucianovi. 
Múr byl detailně promyšleným a důmyslným  
představením, které okouzlovalo především precizní 
prací herců s  objekty. Přitom však nebyly upoza-
děny různorodé existenciální otázky, jež obsahuje  
Sartrova předloha. 

Múr
Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty 
VŠMU v Bratislave
Účinkujú: Leona Tešínska, Peter Pavlík,  
Matej Valašík (1. roč. Mgr.) 
Scénografia: Enikó Bréda (1. roč. Mgr.) 
Produkcia: Petra Frankovská,  
Barbora Ďurčová (2. roč. Bc.) 
Režijné, výtvarné a pedagogické vedenie: Katarína 
Aulitisová, Markéta Plachá

- Tereza Šafářová
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Divák je nejednou nucen potýkat se s pohledem na 
nahé mužské tělo. Jedná se o akt tolik přirozený  
pro dané téma, a přesto je tu něco, čím právě  
nahota vzbuzuje u diváka pocit jakéhosi nekomfortu.  
Jistě i to byl úmysl. Opuštěný, nahý herec se sám 
uprostřed sálu snaží vysvětlit, co je láska. Opako-
vané tvrzení, že láska je „průd“ (česky proud) pro-
cházející z  jednoho těla do druhého, pobaví a tak 
trochu překvapí nejenom obecenstvo, ale i ostatní 
performery. Velká část hereckého jednání v L’amour 
je totiž improvizací.
 Ze začátku inscenace měly na představení velký 
vliv i projekce. Dotvářely hereckou akci a do jisté 
míry snad i určovaly směr, kterým se měla perfor-
mance ubírat. Postupem času se ale z představení 
prakticky vytratily nebo byly natolik upozaděny, že 
začaly unikat mé pozornosti. Čisté, minimalistické 
projekce šly ruku v  ruce se světelným designem, 
který však v  představení výrazně figuroval až do 
úplného konce.
Scénografie nebyla ničím příliš výrazná, avšak plně do-
stačující. Jednalo se o prázdný prostor se zavěšenými 

Extatická láska

Široké obecenstvo, lehce znuděné a velmi nedočkavé,  
čeká před vstupem do sálu. Už se mělo začít a stále  
nic. Z  hlav tvořících dav se zvednou dvě ruce  
se sklenicemi vody a začínají se nebezpečně naklá-
nět nad brzy poměrně promočeným performerem.  
Je to tady: „Láska“.
Mnohohlavý dav se přesouvá do sálu. 
Představení pokračuje, nebo spíše začíná nanovo. 
Za posledním divákem přichází sklenicemi ozbrojená 
trojice a pokračuje v předchozím jednání. Performer 
se střídavě naklání nejdřív k jednomu a pak k dru-
hému společníkovi, jako by byl vodou neodolatelně 
přitahován.
Z  rozličných částí divadla se vynořují další herci  
a počínají zaplňovat jevištní prostor různorodým tan-
cem, který je v  mnohém podobný rituálu. Ostatně 
stejně tak i hudba, která je tvořena experimentálními  
způsoby, jako je například šustění, tření sklenic s vodou  
nebo zvukotvorné zkoumání rozebraného klavíru.
Performance má několik částí. Od již zmiňovaného 
zaplňování prostoru tancem přes mechanický sex 
až po pohybem ztvárněnou neschopnost dvou lidí 
se  reálně setkat. Tance probíhají samostatně, po 
skupinách nebo synchronně. Láska je zobrazována 
například skrze pohyb v prostoru nebo prostřednictvím  
rozestavění jednotlivců na scéně.
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šálami v pozadí, které byly bohužel použity pouze 
jednou, a to pro lehce laciný žert opět využívající na-
hotu. Tanečníci se jinak prázdného prostoru zmoc-
ňovali a pomocí svých těl v něm vytvářeli konkrétní 
významy. Vrchní část jeviště nehybně lemovaly za-
věšené látky obdélníkového tvaru. Zdvojovaly tan-
čící dav pod sebou a zároveň připomínaly strnulá a 
jakoby ochrnutá po lásce toužící individua. 
Vše dohromady tvořilo dokonale celistvé obrazy. 
Jednalo se o extatické vytržení z  reality. L’amour: 
experiment byl vyčerpávajícím výjevem z odpovědí 
na to, co to vůbec může znamenat: láska.  

(c) Richard Janeček

L’amour: experiment
Hudba: Petra Machková, Jan Neugebauer, j. h.
Scénografie a kostýmy: Jana Tkáčová, Stanislav Cibulka
Produkce: David Ostružár, Kateřina Chromečková
Video design: Lukaš Dřevjaný, j. h.
Light design: Jakub Kubíček, j. h.
Zvuk: Rastislav Kuka, Adam Gazárek
Pedagogický dohled: Pierre Nadaud
Lighting design konzultant: Vladimír Burian, j. h.
Fotograf: Petr Chodura

- Jana Stárková



sycené disko, kde se promenádují flitry posypané 
sebevědomé pipky a sofistikovaný večírek paniček 
navlečených do vypasovaných černých šatů.
Tvůrkyně představení umně a jasně pracují s  ne-
sčetnými aktuálními společenskými  klišé. Témata 
odcizení, nemožnosti efektivní komunikace, ztráty 
upřímnosti, přesunu života lidí do virtuální reality  
a ničivé povrchnosti předkládají divákům s lehkostí 
a nadhledem. Motiv násilné, neupřímné komunikace 
nejlépe naplňují dialogy hereček s diváky, náhodně 
přerývané jejich rodnou norštinou.
Stylizovaný, až skoro naivní herecký projev je po 
dobu celého představení velice razantní a svěží. 
Herečky mají své kýčovité, infantilní postavy pev-
ně v rukách a šarmantně je vedou, spolu s diváky,  
nekončící blikající nocí.

Hurra for Hanne
Koncept, režie, hrají: Eva Burgerhoudt, Irene Nessa 
Bjørnevik, Lise Andrea Grimelund-Kjelsen

- Lucia Kramárová

Hurra for Hane aneb já tady nejsem
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Diváci vstupují do místnosti, ve které probíhají  
poslední přípravy na velkolepou oslavu, plni očekává-
ní usedají ke stolečkům, nasazují si barevné čepičky  
a čekají. Po vřelém uvítání a nafouklých projevech 
k hostům i oslavenkyni se však ukazuje, že i když máme 
hojnost piva a dokonce taky dort, všude lítají konfety 
a diskokoule se točí, nikdo nikoho vlastně nezná.  
Všichni vedou egocentrické monology a trapně  
se svíjí, zatímco oslavenkyně chybí. Toto energické, 
interaktivní představení, ve kterém se party nekončí, 
ale začíná, volně inspirováno hrou Plešatá Zpěvačka 
Eugena Ionesca, je autorským projektem divadelní 
skupiny Teater Leikhus z Norska. 
Představení se skládá ze tří absurdních skečů – večírků  
na počest Hane, Hege a nakonec Hilde. Žádná  
z nich ale nikde k nalezení. Diváci jsou provázeni tře-
mi zmatenými, ale velice nadšenými hostitelkami, je-
jichž skutečná jména ani vztahy mezi nimi nám nikdy 
nebudou odhaleny. Postavy samy je totiž neznají.  
Právě nejasnost identit je v každém ze skečů podnětem  
ke konfliktu a následně k proměně postav a začátku 
nového večírku. Jakmile se ukáže, že oslavenkyně mezi 
námi vskutku není, padá celá nafouklá realita večírku  
a musí se začít znovu; se vším všudy, i s novou tváří. 
Představení zručně paroduje tři typy oslav a jejich 
účastníků; přeslazenou pyžamovou party přecitlivělých  
adolescentních děvčátek, značkovými produkty pře-



Brněnský student Ateliéru fyzického divadla Viktor 
Černický se poslední den Zlomvazu objevil nejen 
v představení inscenace L’AMOUR: Experiment, ale 
přivezl do Prahy i svůj sólový pohybový autorský 
projekt Parolapolea. Vystačil si v něm se svým tělem 
a dvěma trubkami, pomocí nichž zkoumal gravitaci, 
rotaci, pád, setrvačnost, těžiště...
Inscenace je opravdu zkoumáním a hledáním. Jaké 
síly nás denně ovlivňují a jaké jsou možnosti těla jim 
vzdorovat, je pohybem až téměř hmatatelně zviditel-
něno. Zároveň je ale hned od začátku ironizováno, 
když se Viktorovi podaří „oklamat“ fyzikální zákony 
a první z trubek postaví ne kolmo k zemi, ale našik-
mo, a zanechá ji takto stát až do konce. On sám se 
ale do takovéto pozice, aniž by delší dobu udržel 
rovnováhu, postavit nedokáže. Tento výsměch fyzi-
ce se na konci otočí proti němu. Když si sundává 
oblečení, snaží se druhou trubku postavit správně 
kolmo, aby měl volné ruce. Ta ale neustále padá, a 
tak akt svlékání a chytání působí komicky. Když ale 
dojde na boxerky, trubka z ničeho nic zůstane stát 
a zarazí Viktora v poslední vteřině. Kdo se pak skácí 
k zemi, je on.

Zkoumáním vznikají jak dlouhé, pomalé a napjaté 
momenty, tak vtipné chvilky, kdy si až se zvědavostí 
dítěte opakovaně pohrává s tělem, objektem a fyzi-
kou. Například když se zaujetím zkoumá zvuk vody 
v trubce, kterou nakonec odšpuntuje, aby se mohl 
podívat dovnitř, její obsah mu vychrstne do tváře. 
Jednotlivé fáze zkoumání jsou dotvořeny světlem a 
střídáním ticha s Panáčikovo energickou hudbou. 
Inscenace je pohybově velmi dobře zvládnutým a 
zajímavým pokusem o oklamání fyziky.

Dvě trubky a jedno tělo
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Parolapolea
Koncept a choreografie: Viktor Černický 
Obsazení: Viktor Černický 
Coaching : Jaro Viňarský 
Scénografie: Stanislav Cibulka 
Hudba: Panáčik 
Světla: Zuzana Režná  
Pedagogická supervize: Pierre Nadaud,  
Tomáš Hubáček

- Anna Mášová



Názov Oh, you heavy belly vo mne na prvý pohľad  
vyvolal predstavu knižky pre deti predškolského 
veku. Svojim čitateľom by mohla vyrozprávať naprí-
klad príbeh chlapčeka, ktorý sa prejedol a je mu zle 
– zároveň by tak niesla životné ponaučenie, že nielen 
jesť je potrebné s mierou. 
Už prvý pohľad na scénu ma však vyviedol z  tejto  
mylnej fantázie. V priestore ohraničenom bielou 
páskou stála zemeguľa nakreslená na kartóne –  
zachytávajúca svet v uhle, kde Európa zastáva priamy 
stred. Hlavnou „postavou“ inscenácie sa stala bábka  
človeka v  životnej veľkosti, precízne animovaná  
niekoľkými hercami. Jej črty neboli nijak zvláštne, 
nemala žiadny výraz a  celá bola v  jednej farbe –  
neutrálnej svetlobéžovej, ktorá pripomínala farbu 
kostí. Bábka nebola nijak charakterizovaná, vyzerala 
trochu nezdravo a pôsobila chladne. 
V počiatočnej scéne, kde tancuje do rytmu nemeckej 
popmusic, sa však zdá byť ešte v celkom dobrej kon-
dícii: javiskom prechádza v  tanečnom kroku, hádže 
na nás nečakané pohľady (ak by bábka mala oči,  
tieto pohľady by určite boli zvodné...). Všetko sa však 
zmení v noci. Bábka sa prudko strháva zo spánku. 
Prevaľuje sa, prechádza, no nič nepomáha. Zrazu  

sa nad ňou zjavia hovoriace hlavy (rovnaké akú má 
bábka – len bez tela, animované hercami), ktoré 
posmešným tónom hovoria o tom, že Ťažké bruško 
veľa rozmýšľa o zlých veciach, o ľuďoch, ktorí žijú vo 
vojne... a  nám dochádza, že tým Ťažkým bruškom 
je bábka. Po hlavách prichádzajú na scénu ruky, 
nohy a srdce, ktoré k bábke prehovárajú rovnakým 
spôsobom – len ráznym tónom vyslovujú útržkovité 
vety, ktoré Ťažké bruško charakterizujú, stavajú do 
určitého svetla, poprípade naň apelujú.
Jednotlivé výstupy sú predeľované upriamením na 
kartónovú zemeguľu, pri ktorej sa zakaždým ukáže 
obrys a názov inej krajiny, ktorej je kapitola venovaná  
– po Čečensku nasledujú Bosna a Rwanda. Ľudia 
z týchto kútov zeme sú vyobrazení ako smajlíkové  
hlavy pripevnené na prstoch hercov, ktoré svo-
jím usporiadaním pôsobia vtipne (herci napríklad  
rukami vytvárajú lietajúcich vtákov), no ich výpo-
vede zahŕňajúce prípady znásilnenia a  masového  
vyvražďovania sú tragické.
Zo slov a výpovedí hláv, nôh, rúk a srdca vyvstáva  
nielen kritika, ale aj volanie o  pomoc. Inscenácia 
sa hádam snaží naznačiť, že bábka Ťažké bruško 
je symbolom európskeho, alebo „západného“ sveta, 
ktorý sám prežíva v relatívnom blahobyte. Zároveň 
nemôže a nechce byť ľahostajný voči zvyšku sveta.  
Rovnako to môžeme vztiahnuť aj na  Európanov, 
ku každému konkrétnemu človeku žijúcom v  tom-

Pomôž nám, Európa!

DAMUvazzlom 2
0
1
6



DAMUvaz zlom2
0
1
6

to prostredí. Vďaka neustálemu prílivu zdrvujúcich  
informácií o  tragédiách a  konfliktoch v zahraničí, 
ktorý sa nás valí z médií, sa nemôžeme vyhnúť tomu, 
aby sme o nepriaznivom dianí vo svete neuvažovali. 
Tlak krajín v núdzi nepostihuje iba Európu ako celok,  
viac či menej priamo pôsobí aj na jej obyvateľov ako 
indivíduá, ktoré pociťujú súcit a sami seba sa spytujú 
ako a či vôbec môžu nejako pomôcť.
Na konci je hlavná bábka časťami tela doslova 
uháňaná. Prenasledujú ju, nazývajú ju Supermanom,  
ktorý ich zachráni. Ona to však nezvláda, skrýva 
sa pred nimi pod stôl, nedokáže splniť všetky ich 
želania. Tragédia nakoniec naplno zasahuje aj ju 
samotnú – vo veľmi sugestívnej záverečnej scéne 
sa bábka chaoticky zmieta po celom javisku a na 
pozadí zdeformovanej Ódy na radosť (teda hymny 
Európskej únie) skončí obesená v kuželi svetla.
Popri vizuálne prepracovanej a  nápaditej forme  
inscenácie ostáva trochu otáznym jej obsah. Prečo 
súbor na reprezentáciu krajín v núdzi vybral práve 
Čečensko, Bosnu a Rwandu? A naozaj sa Európa len 
zmieta vo výčitkách a prosbách? V každom prípade,  
poľskí študenti vnímajú problém kontrastu dvoch 
svetov a  ich dopad na človeka žijúceho v  tom  
„lepšie prosperujúcom“ veľmi pesimisticky. Namiesto  
detskej rozprávky PWST priniesla alegóriu pre do-
spelých – a to veľmi znepokojivú.

Oh, you heavy belly
Polsko – PWST
Autor: Mateusz Pakuła
Umelecké vedenie: dr hab. Tomasz Maśląkowski
Hrajú: Maja Bartlewska, Wiktoria Czubaszek,  
Katarzyna Kłaczek, Monika Stanek, Iga Bancewicz, 
Joanna Kowalska, Kornel Sadowski,  
Tomasz Tywoniuk, Hubert Waljewski

- Barbora Forkovičová
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Dream of Autumn was a movement theatre perfor-
mance inspired by the eponymous play by Jon Fosse 
in which the living and the non-living mingled freely. 
Set in a cemetery, the production traced the story of 
a man who leaves his wife for a mistress and who 
is consumed by personified reproaches. The move-
ment component alluded to the ritual dances of tri-
bal peoples and was appropriately accompanied by 
expressive rhythmic music, although the choreogra-
phy lacked any inventiveness. On the other hand, 
the lighting work was very interesting, for example 
in augmenting the atmosphere of dreamy appariti-
ons.
Graduates of the Faculties of Theatre and Music at 
JAMU in Brno offered the experimental movement 
performance L’amour: Experiment. The project sou-
ght answers to the question of what love is by using 
movement, words, music and video. It was a sort of 
ecstatic evulsion from the real world, often evoking 
ritual.
Jean-Paul Sartre’s collection of five short stories 
entitled The Wall was the main inspiration for  

English Review
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an eponymous production by students at VŠMU’s 
Department of Puppetry in Bratislava. The Wall 
was a well thought-out and ingenious production 
that enchanted mainly through the actors’ precision 
work with objects. At the same time, however, the 
diverse existential questions contained in Sartre’s 
work were not neglected. 
Hurra for Hanne consisted of three absurd sketches 
– parties in honour of Hanne, Hege and Hilde, none 
of whom could ever be found. The audience was gu-
ided by three confused yet very enthusiastic hoste-
sses. Their real names and relationships were never 
revealed, however, as the characters themselves did 
not know them. It was precisely this lack of clarity 



in the characters’ identities that became the sour-
ce of conflict in each sketch, and subsequently led 
to their transformation and the beginning of a new 
party. The authorial project by Norwegian theatre 
troupe Teater Leikhus worked artfully with nume-
rous contemporary societal clichés, and mediated 
to the audience the themes of alienation, loss of 
sincerity, the shift of people’s lives into virtual rea-
lities, and destructive superficiality with levity and 
perspective.
On the last day of the Zlomvaz festival, Brno School 
of Physical Theatre student Viktor Černický not only 
appeared in the production L’amour: Experiment, 
but also performed his authorial solo movement 
project Parolapolea. All he needed was his body 
and two pipes to investigate gravitation, rotation, 
falling, inertia and centre of gravity. The movement 
performance was a very well-executed, serious and 
humorous attempt to defy physical laws.

The main “character” of the production Ooh, You 
Heavy Belly by Polish theatre troupe PWST was a 
life-size figure of a person – a symbol of a Europe 
that does not wish to be indifferent to the rest of 
the world, which is asking for its help. Except for the 
production’s visually sophisticated and imaginative 
form, its contents remain somewhat questionable 
and uncertain.

- redakce + Evan Mellander
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