


Editorial
Dnešním dnem začíná 24. ročník festivalu Zlomvaz a vy 
držíte v ruce jeho zpravodaj. Opět budete zachváceni 
velkou dávkou divadelních představení, workshopů, 
večírků, nových setkání, společenských debat a únavy. 

Ovšem během psaní těchto řádků zbývá do začátku fes-
tivalu ještě pár dní. Sedím v kavárně DAMU. Venku prší. 
Úzkostně hledím do svého prázdného hrnku od cappuc-
cina (čti: filtrované kávy s mlékem za dvacet pět korun) 
a snažím se v něm najít alespoň špetku inspirace k tomu, 
abych do editorialu napsala něco duchaplného. Objed-
návám dvojku bílého. 

Nechci vypočítávat nadcházející představení, nechci 
plýtvat odbornostmi, abych vás přesvědčila, že tento 
časopis povedeme s profesionalitou nám vlastní. Naopak 
chci své sdělení odlehčit, naladit sebe, zbytek redakce, 
ale především vás: herce, režiséry, dramaturgy, scéno-
grafy, produkční a všechny diváky k tomu, abychom si 
následující čtyři dny užili. A to v divadle, na párty nebo 
v redakci. Po boku přátel, či s lidmi, které vidíme poprvé 
v životě. S damáky, jamáky nebo Poláky. 

Vykročme do dalšího ročníku Zlomvazu s chutí vidět nové 
věci, s nadšením o nich diskutovat a psát. Pro zábavu se 
pojďme zúčastnit off programu. K tomu všemu najděme 
sílu ráno vstát a absolvovat to znovu.

Přemíra optimismu dovršena! Jdeme kritizovat!

S neutuchající vírou v krásné počasí a vysedávání na 
střeše Disku během festivalu,  

Veronika Svobodová, 
šéfredaktorka 
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PRAKTICKÉ
/ PRACTICAL

Divadelní představení letos probíhají 
výhradně v prostorách DAMU (Karlova 
26, Praha 1).

 1/ Divadlo DISK 
Kapacita hlediště divadla DISK je 90 
– 150 sedadel (podle požadavků na 
velikost hrací plochy, může se tedy měnit 
s jednotlivými představeními).
Prostor se nachází v přízemí budovy.

 2/ Studio Řetízek 
Kapacita hlediště je 30 – 40 míst, prostor 
se nachází v přízemí budovy. 

 3/ R202 
Kapacita hlediště je asi 30 míst, učebna 
R202 se nachází ve druhém patře traktu 
ulice Řetězová. 

 4/ K332
Kapacita hlediště je asi 30 míst, učebna 
K332 se nachází ve třetím patře traktu 
Karlovy ulice. 

Večírky, mejdany a přátelství 
oživí prostor  DUP39.cz   
(Charvátova 39 / 10, Praha 1)

All of the theatre performances take 
place only within the DAMU (Karlova 26, 
Praha 1) premises this year.

 
1/ Divadlo DISK 
The capacity of the DISK’s auditorium 
is 90-150 seats (according to the size 
of the stage which may slightly differ 
in each performance). The auditorium is 
located on the ground-floor.

 2/ Studio Řetízek 
The auditorium capacity is roughly 30 
seats and it is located on the ground 
floor

 3/ R202 
The classroom capacity is roughly 30 
seats and it is located on the second 
floor of the Řetězová building wing

 4/ K332 
The classroom capacity is roughly 30 
seats and it is located on the third floor 
of the Karlova building wing

Parties, dancing and friendships take 
place in  DUP39.cz  
(Charvátova 39 / 10, Praha 1)



Jak k nám? 
Staroměstská – zelená linka metra A, 
tramvaje 18, 17, 14, 2 a noční 53, autobusy 194 a 207
Národní třída – žlutá linka metra B, 
tramvaje 25, 22, 18, 9, 2 a noční 59, 58, 57 a 53

Kde parkovat? 
Oranžová placená zóna na Mariánském náměstí pár set
metrů od DAMU, kde je možnost parkování po dobu max. 3 h. 

Kde jíst?
• Sushi time a Green factory na Národní třídě jako 
        zdravé varianty fast foodu.
• Cafe Mistral či Pizzerie Donna s cenově přijatelnými 
• obědovými menu u zastávky Staroměstská.
• Pizza Borsalino ve Spálené ulici, když chcete jen něco 
        rychlého do ruky.
• Bistro no. 19 pro stylové prostory a vždy alespoň 
        jedno chutné vegetariánské jídlo v denní nabídce.
• Kafe DAMU v místě festivalu a náš brácha Klub FAMU 
         na nábřeží Vltavy

How to find us?
Staroměstská – green line of the metro A, 
tram 18, 17, 14, 2, night transport 53, 194 and 207
Národní třída – yellow line of the metro B, 
tram 25, 22, 18, 9, 2, night transport 59, 58, 57 a 53

Where to park?
The orange payzone on the Mariánské náměstí’s parking lot is just few 
hundred metres from DAMU. You can park there for three hours top.

Where to eat?
• Sushi time and Green factory on the Národní třída are healthy fast-

food alternatives
• Cafe Mistral and Pizzeria Donna located at the Staroměstská station 

offer relatively cheap lunch menus
• Pizza Borsalino in the Spálená street, if you’re in a rush
• Bistro no. 19 is very stylish and there’s at least one vegetarian option 

every day
• Kafe DAMU located at the venue of the festival and our buddies at 

the Klub FAMU located at the Vltava riverside

Pokladna DS DISK 
Pokladna je otevřena každý festivalový den od 10.00 do 20.00. Můžete 
si zde koupit akreditaci na celý festival nebo vstupenky na jednotlivá 
představení. Platit lze i kartou.

Infopoint (foyer DS DISK)
V infopointu Vám je k dispozici od 9.00 do 21.00 Obratel (festivalový 
deník), program, informace o festivalu, představeních, hostech. Zak-
oupíte zde festivalový merch, akreditace i vstupenky.

Infopoint 
Everyday from 9 a.m. till 9 p.m.

Kontakty / Contacts
Karlova 26, 116 65 Praha 1 
tel./zázn. +420 234 244 254
www.divadlodisk.cz
www.zlomvaz.cz



Golden Necklace
Pocta starejm šlágrům. Kapela složená z damáků, 

co si libujou ve zlatě a zlatejch devadesátkách.

Lazer Viking
Pomník rock’n’rollovýmu neumětelství, přehnaný 
glamový pompéznosti a absolutnímu kýči současnýho 
punku, kterej má tu drzost se ještě brát vážně. Zvuk 
do posledního tónu vykradenej z oaklandský young 
oldies a bubblegum queer-garage scény, všechno na 
čtyři a texty vyzdvihující krásu lidský průměrnosti v 
její největší špíně. Šlofíky, pizza, osmdesátkový horory, 

zapovězený lásky a wrestling.

Ventolin
Živý elektronický hudební projekt, one man krabičkový 
band a hilarious live show. “I love acid, old techno from 
Detroit, Italo disco, Indian disco and weird experi-

mental stuff from 70's.”

OFF PROGRAM 
(DUP 39)

PROJEKTOVÝ TÝM

Ludmila Veřtátová
projektový manažer 

Barbora Vopasková
hlavní předhlídka

Václav Šindelář
hlavní přehlídka 

Karolína Soukupová
guest service 

David Nushart
vzdělávání 

Natálie Košťálová
offprogram 

Damián-Ondřej Šulista
offprogram 

Iveta Jakubčíková
marketing 

Lucie Nováková
marketing 

Kateřina Pazderová
audience service 

Martina Náhlíková
finance 

www.zlomvaz.cz/2017



ME
DAI
LONY

Následující medailony 
vznikly dadaistickou hrou 
Jakýkdojakcoskýmkdy-

kdeproč. O polední pauze. 
U toho velkého stolu v Kafe 
DAMU. Protože reDADAk-

torkám to přišlo super.

RE
DADA
KCE

Marie Kobrlová
Mimozemský flegmatik sepisuje se 
zpožděním za úplňku, kdy vlci vyjí a 

laně chodí pít pod javorový kmen, na 
cestě, protože má zpoždění.

Eliška Raiterová
Pilný opričník decentně spěchá 

s neutuchající energií v létě 
v Jídelně, protože Německo.

Markéta Damková
Francouzský historik precizně čte 

s diplomkou v 19. století v diplomce, 
protože není času nazbyt.

Alexandra Ratajová
Rusovlasá dramatička nyvě odběhla 

s Bárou nebo Barunkou zítra ráno ve Fra, 
protože včera přijela z Plzně a má hlad.

Alice Škrlantová
Přímočará revolucionářka lehce po-

drážděně režíruje s kapučínem v pátek 
večer na zkušebně, protože kalila do 

rána a nezvládla se vyhrabat.

Veronika Svobodová
Francouzský koblížek aktivně řídí 

s Kytkou v pozdních nočních hodinách 
na Pomezí, aby se nezbláznila.



Divadelní fakulta Akademie múzických umění, Praha, Česká republika
DAMU se zrodila krátce po druhé světové válce s cílem vychovat novou generaci 
divadelních umělců. Prvotním záměrem bylo vyškolit zde profesionální režiséry a 
scénografy, velmi záhy se však škola začala rozrůstat o nové obory a v současné 
době připravuje budoucí divadelníky na sedmi katedrách. V rámci festivalu bude 
možnost zhlédnout např. inscenaci Kamarádi Katedry činoherního divadla nebo 
Objevení nebe Katedry alternativního a loutkového divadla, ale i mnoho menších 

klauzurních představení.

Janáčkova akademie múzických umění, Brno, Česká republika
Brněnská JAMU byla založená v roce 1947. Má dvě fakulty, hudební a divadelní. Di-
vadelní fakulta čítá dvanáct ateliérů, čtyři kabinety a jednu laboratoř. Na Zlomvaz 
přijíždí z JAMU studenti činohry s polskou hrou Děloha, studenti Fyzického divadla 
s autorskou inscenací Na jazyku vlas a student režie Adam Steinbauer ve spo-
lupráci s Katedrou divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci 

s autorskou inscenací Na cirkulárce kusy plechu.

Akadémia múzických umení, Bánská Bystrica, Slovenská republika
AKU byla založena v roce 1997 jako první mimo bratislavská vysoká umělecká 
škola na Slovensku a jejím rektorem se stal pedagog hudby, prof. Alexander Meli-
cher. Součástí jsou tři fakulty: výtvarných, múzických a dramatických umění. Na 

letošní Zlomvaz přijedou studenti s inscenací Slečna Júlia. 

Vysoká škola múzických umení, Bratislava, Slovenská republika 
Vysoká škola múzických umění v Bratislavě je největší uměleckou školou na Slov-
ensku. Byla založena roku 1949. Původně existovaly čtyři studijní obory – dra-
matický, hudební, filmový a taneční. Později vznikla divadelní a hudební fakulta, 
v roce 1990 se přidala filmová fakulta. Prvním rektorem školy byl slovenský muz-
ikolog a publicista prof. Ján Strelec. Momentálně je rektorkou klavírní virtuoska 
Mária Heinzová. Studenti divadelní fakulty se v současné době mohou vzdělávat 
na šesti katedrách a vyzkoušet si divadelní provoz ve školním Divadle Lab. Na 

ZLOMVAZe představí inscenace Všetko za národ alebo (Apple pie) a Veselica.

MEDAILONY
PWST National Academy of Theatre Arts in Crakow, Branch in Wroclaw, Polsko

Krakovská Národní akademie divadelních umění vznikla těsně po druhé světové 
válce sloučením tří do té doby ve městě fungujících hereckých škol. V 50. letech 
se k výuce herectví přidružila rovněž divadelní režie, počátkem nového tisíciletí 
začala škola nabízet také vzdělávání v oblasti dramaturgie. Studenti přijíždí 
představit inscenaci s názvem Do DNA. / Vznik pobočného pracoviště ve Vrati-
slavi je výsledkem reorganizace, která zde proběhla roku 1979. Původně sídlila ve 
Vratislavi pouze loutkářská škola, k níž se v polovině 70. let přidružily další dva 
obory, a sice činoherní herectví a pantomima. V důsledku změn na konci 70. let 
se škola stala součástí krakovské Akademie a výuka zde od té doby pokračuje 
pouze na dvou katedrách, loutkářské a činoherní. Na festivalu se představí lout-

káři se svou inscenací Český diplom.

Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, Německo
Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (ADK), založena v roce 
2007, je mezi divadelními školami nováčkem. Myšlenka založení ADK v Bádeňs-
ku-Wüttenbergu se zrodila z cíle propojit divadelní a filmovou tvorbu. Studenti 
se v průběhu studia zaměřují na meziročníkovou a mezioborovou spolupráci, jsou 
vedeni k interdisciplinaritě a nalezení specifické autorské identity a nových di-
vadelních forem. V roce 2016 studenti ADK uspořádali festival mladých divadel-
níků FURORE ve snaze podnítit solidaritu a komunikaci v současném konfliktním 
světě. Na Zlomvaze se představí projektem studenta režie Lukase Masera a jeho 

inscenačního týmu Kleiner Mann, was tun?

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapešť, Maďarsko
University of Theatre and Film Arts Budapest (maďarsky: Színház- és Film-
művészeti Egyetem) byla založena roku 1865 jakožto první institucionál-
ní herecké vzdělání v Maďarsku. Tento rok se na festivalu ZLOMVAZ představí 
projektem H.A.M, který vypráví příběh lásky tak silné, že dokázala sloučit muže 
a ženu v jednu bytost. V režii, dramaturgii a choreografii a scénografii Domina 
Kovácse představuje Androgyné harmonii, bezpohlavnost, rozdělení na muže a 
ženu a Narcissus muže zamilovaného do sebe sama. Spojením těchto příběhů 
skrze tanec a loutkové divadlo vyvstává otázka: Jakou mírou ovlivňuje tělo, do 
něž se narodíme, naše životy? Co to vůbec znamená být mužem či ženou? A co 

můžeme nalézt mezi těmito dvěma bytostmi?

ŠKOL



Něco málo k ZLOMVAZovému off programu… 
Alice Škrlantová

Protože ZLOMVAZ není jenom divadlo, ale hlavně setkávání divadelníků, 
studentů, bývalých studentů a ještě bývalejších studentů, je tu pro vás 
také bohatý Off program. Stejně jako minulý rok budete moci festivalové 
stresy a únavu vypustit v Chill out zóně, kde pro vás bude připravena 
měkoučká matrace, knihy, hudba a pohoda. 6.5. se zde bude od 18:00 
promítat záznam inscenace Agha Mohamad Khan íránského tvůrce 
Navida Memra. Do oázy klidu se dostanete kolem Rooftop baru (rozuměj 
bar na střeše), kde si cestou do Chill out zóny můžete koupit lehké po-
hoštění a životabudiče. Ve čtvrtek a v pátek se v otevřeném střešním 
baru budete moci naladit na akustické vlny společně s kytarami studentů 
DAMU – 4.5. s Davidem Kozákem a 5.5. s kapelou LeDva.

Pokud jste založením dobrodruhové, vydejte se 4. a 5. 5. do nacistického 
vězení ve sklepních prostorách na adrese Karlova 26, kde se od 12:00 do 
17:00 bude po 45minutových intervalech odehrávat únikové dobrodružst-
ví Prequel Casablanca. Bližší informace hledejte na webovkách ZLOM-
VAZu nebo na Facebooku.

Nevíte, co po posledním představení a do postele se vám ještě nechce, 
nebo naopak nemáte kde spát? Přijďte do klubu DUP39. Každý večer od 
22:00 si zde můžete zatančit na našlapaný žánrově rozmanitý hudební 
program. A protože jsme multikulti a multigendre, těšit se můžete na retro 
pocty létům devadesátým, elektro klasiku, rock’n‘roll, hip hop, jazz a další 
blíže nespecifikovatelné žánrové mixy a kompilace. 

Přesné znění Off programu pro každý den naleznete na hmatatelných 
stránkách časopisu Obratel, nebo na Facebooku a na webovkách ZLOM-
VAZu. Věříme, že ZLOMVAZového šílenství využijete naplno a že ani 
hlavní, ani ten off program vás nenechají jít spát. 

ZLOMVAZ je když… 
Markéta Damková

… všichni roztáčejí mozkové závity na plné obrátky, aby přišli na to, s čím 
mohou vyjít na veřejnost a zároveň se tím neztrapní. Což je děsí.

… tohle sousloví pro herce přestane znamenat přání úspěchu, ale stane se 
pro ně synonymem sebeprezentace před velmi specifickým publikem. Což 
je děsí.

… se režiséři snaží rychle vymyslet, co v rámci festivalu předvést, co dopilo-
vat a co radši vůbec neukazovat, a mezi tím vším ještě najít trochu času pro 
další zkoušení. Což je děsí.

… má produkce za sebou spoustu bezesných nocí nad tabulkami s výpočty, 
které jí samozřejmě vůbec nesedí, navrch se nestíhají termíny, chybí peníze 
a nic nefunguje. A když se náhodou zdá, že jde všechno jako na drátkách, 
musí se něco zákonitě pokazit. V tu nejmíň vhodnou dobu. Což ji děsí.

… se kritici uzavřou do malé místnůstky s omezeným přísunem vzduchu a 
hektolitry kávy, aby v šibeničním čase vyprodukovali nechutné množst-
ví smysluplných textů, nepřešvihli uzávěrku a pokud možno nikoho moc 
nerozčílili. Což je děsí.

… se na DAMU sejdou milovníci divadla všech věkových skupin a povolání, 
aby mohli společně vychutnat specifickou atmosféru festivalu a seznámit 
se s tím nejlepším, co se na divadelních školách v naší republice i za hran-
icemi v uplynulém ruce urodilo. Času je málo a oni chtějí vidět všechno, ale 
to nejde stihnout. Což je děsí.

… když se dějí věci, na které se nedá zapomenout!
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