


Editorial
Máme za sebou zahájení 24. ročníku Zlomvazu, o které se pos-
taralo skromné uvítání v Kafe DAMU a dvě večerní představení: 
Krvavá pomsta z dílny KALDu, která rozřízla a napumpovala první 
den v nadějném rytmu, a inscenace bratislavské VŠMU Všetko 
za národ, která pak večer o něco zpomalila. Jsme ale na samém 
začátku a většina programu nás teprve čeká, proto se reDADA-
kce rozhodla nabít vás dopředu Gramem poezie. Jednak proto, 
že se cítíme zodpovědní za festivalovou náladu, kterou se tímto 
pokoušíme evokovat přes vnitřně-hmatové vnímání a bujarý 
asociační tok, a jednak tím letmo připomínáme fakt, že vedle 
dramatu existuje taky poezie a próza, které je potřeba číst, aby 
člověku divadlo nevlezlo na mozek. Přepínám tedy z monolog-
icko-dialogického myšlení a vyzývám všechny, s očima dokořán 
a myslí občerstvenou vzhůru do čtvrtka! Snad přinese témata a 
otázky, o kterých je třeba mluvit, nové úhly pohledů a pobídky 
k jinému vnímání světa, neboť divadlo je tím (a ano, spolu s poezií 
a prózou), komu tyto funkce odnepaměti náleží. 

A závěrem několik slov o našem časopise, ke kterým nás 
inspirovaly narážky kolegů z Goona: Krvavé pomsty:

Obratel sběratel Obratel tazatel
Obratel pisatel Obratel badatel

Obratel jednatel Obratel čekatel
Obratel střadatel Obratel hlasatel

Obratel čerpatel Obratel skladatel
Obratel pachatel Obratel kazatel

Obratel
Veřejný časopis s dostatkem nepřátel

Eliška Raiterová
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 Rooftop bar / 18:00 

 koncert David Kozák

 Sklepení DAMU / 12:00 - 17:00 
/ po půlhodinových intervalech /

Prequel Casablanca
(Pro účast je nutno se přihlásit na 

infopointu Zlomvazu ve foyer Divadla DISK.)

 DUP39 / 22:00 – ráno 

Cílená nejistota (Folk-punk) 
Cílená nejistota vznikla před deseti lety jako 

divadelní skupina, ze které se omylem stala kapela. 

Bert and friends (FUTURE POP) 
Nejslavnější kapela z období 2050, ktera se vrátí v 

čase, aby zahrála jejich největší hity z roku 2049. Tato 
dvorní kapela prezidenta světa Billa Bextona je držitelem 
ocenění za osvícení všech hudebních žánrů, včetně future 
bleebopu. Stvůrcem je Albert Romanutti, zpěvak, kláve-
sista, hitmaker a blízký přítel Billa Brixtena. V šíření jeho 

filosofie je mu nápomocna disco-kapela. 

Kapela Gambrz Reprs (Gambrz rep)
 Letos oslaví 10 let své existence. Za tu dobu se toho 

příliš nezměnilo. Pánové stále hrají nepochopený 
rock’n’roll rap, překřikují se na podiu a v soukromí si 

nadávají. Nicméně pokud jde o jejich koncert, můžete 
si být jisti, že na něj jen tak nezapomenete - písně jsou 

většinou svižné, texty vtipné a show energická. 
Nechybí ani převleky, pivní pravdy a podivné 

promluvy mezi písněmi.

DJ tandem bla&PJ

OFF PROGRAM 
Potlesk, víno, divadlo
Alexandra Ratajová

Zahájení letošního festivalu ZLOMVAZ se odehrávalo v základním ex-
istenčním táboře správného DAMáka. V Kafe DAMU. Děkanka přívětivě 
započala festival ze stoličky uprostřed kavárny. Ředitel DISKu Michal 
Lázňovský doplnil její úvod, zatleskali jsme produkčním a sponzorům a ne-
trpělivě jsme vyčkávali, než se budeme moct vrhnout na připravený raut.

Po krátkém úvodu se účastníci rozdělili na dvě skupinky – alkoholici a 
hladovci. Jedna zamířila ke kelímkům s vínem, druhá ke stolu s drobnými 
chlebíčky a příliš zdravě vypadajícími pomazánkami. Překvapivě zbytky vy-
držely do začátku prvního DISKového představení. Po zahajovací půlhodince 
se tedy centrum dění přesunulo do našeho skromného divadla. Jak jinak 
začínat festival, než s plastovým kelímkem vína a výživně dlouhou inscenací.



Krev, šťáva a penisy
Alice Škrlantová

Komiksová jízda plná krve, zbrání a násilí zasvěcená dílu Erica Powella - to 
je Goon, krvavá pomsta! Inscenace, jež i toho nejzarytějšího pubertálního 
hráče GTAčka na tři čtvrtě hodiny odtrhne od PCčka a donutí ho žrát di-
vadlo. Goon je tvrďák a chlap jako hora. Když ale přijde na pomstu vraždy 
ženy, která mu v dětství byla milujícím otcem, nechává se unést sentimen-
tem vlastním i těm nejdrsnějším chlapům a nezná bratra. 

Kranich, Týmal, Strýček a Sedláček zlomvazové publikum oblažili svižným 
loutkovým představením plným sarkasmu a americko-česko-DAMU 
aktualitek. Na jevišti komiksového loutkodivadla se prohání typické 
goonovské postavičky, ale i Alzatron, penis Donald a barbíny. Inscenaci 
prolínají americké šlágry, rock´n´roll, elektoronická hudba i živý basový 
doprovod. Může se zdát, že toho je v jedné inscenaci přespříliš, ale ve spo-
jení s hereckou a hudební souhrou je to přesně to, co zahájení festivalu 
potřebovalo.  

P.S. Pekelníci z KTK tvůrcům odpouští všechny rasistické narážky na jejich hlavy.

Inscenace: Goon, krvavá pomsta!
Škola: DAMU
Inscenační tým: Dan Kranich, Antonín Týmal, Jan Strýček
Hudba: Ivo Sedláček
Scénografie: Lucie Wildtová, Marie Vařeková, Antonín Týmal, 
Alžběta Uhlíková, Marek Párek, Aleš Trhlík



Láska, národ, nebo láska k národu? 
Veronika Svobodová

Národní identita a sounáležitost. Pro Slováky téma žilo před sto lety a žije i 
dnes. Porozumí tomu ale i divák, který nemá se slovenskou historií a tlakem, 
který byl na ně vyvíjen, zkušenost?
V roce 1914 žijí Slováci v menšině mezi Čechy, Maďary a Rakušany. Národ, 
jež čítá jen málo lidí, kteří se mohou hlásit k tzv. inteligenci. Přesto jsou 
hrdí na svůj původ. Tento přístup ve hře Všetko za národ symbolizuje Hana, 
vzdělaná vlastenka, stará panna, která nenávidí všechno, co není původem 
slovenské. Vyzdvihuje svůj národ, ale přitom zapomíná na fakt, že jsou stále 
součástí velkého Rakouska-Uherska, součástí jejich politiky.  
„Jak je to teď? A jak to bude za sto let?“, ptá se farář Javorčík. Před druhou 
světovou válkou byli Slováci pod Maďarskou přesilou, a nenáviděli je. Dnes 
jsou Maďaři, dalo by se říci, na Slovensku utlačovanou menšinou. Přístup se 
nezměnil, jenom počty.   
Ovšem daleko více než politika a nacionalismus prostupují inscenací osobní 
dramata dcer faráře Javorčíka. Především Viery, která hledá osudovou 
lásku, ale i sebe sama, svou identitu, stejně jako slovenský národ. Zároveň se 
však potýká s vlastní rodinou a jejími názory, které nevidí stejně černo-bíle. 
Skrze četbu a psaní se pokouší vymezit se proti nim. 
Žádná z postav nemá dramaturgický oblouk, nikam se nevyvíjí, všechny 
mají nastolenou linii, ve které zůstávají až do konce představení. „Čechovo-
vy Tři sestry po slovensky“ jsou rozporuplnou inscenací, které chybí tempo 
a přebývá minimálně dvacet minut. Jediný emotivní moment přichází na 
konci představení. František Ferdinand D’Este byl zavražděn. Začíná válka. 
Slováci mají pocit, že se jich to netýká. Jediná Viera se na to snaží upozornit. 
A nakonec i slovenští muži musí jít bojovat za Rakousko-Uhersko.
 
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Inscenace: Všetko za národ alebo (Apple pie)
Autor: B.S. Timrava, O. Šulaj
Režie: Matúš Bachynec
Hrají: Monika Horváthová, Monika Šagátová, Barbora Palčíková, 
Monika Potokárová, Ľuboš Kostelný, Martin Kochan, Samuel Šimko, 
Martin Varínsky, Simon Kopunec, Danka Svetlíková, 
Dagmar Sanitrová, Marek Koleno



  

I.

Z lití
L ikérem
O jedinělým
M rskáme
V ysíleně
A kreditacemi
Z L O M V A Z U
(AR)

III.

zlomvazová     představení
každodenní     ubíjení
klávesnice       notebooku
radši mluvit   do buku
                 do dubu
                    (AR)

V.

ač moc smysl nedávám
možná že vás nabádám
k zamyšlení
proč tu redaktorku
nevymění
?
(AR)

II.

Z  hrzenou
L  ásku
O plakanou
M ájem
V střebá
A korát
Z L O M V A Z !
(ER)

IV.

Zlomvaz
Na tichu kaz
Po těle mráz
V srdci rej krás
Zlomvaz
Chronický třas
Churavý hlas
Nezbývá čas!
Zlomvaz

.

.

Debaras
(ER)

Gram poezie
Alexandra Ratajová, Eliška Raiterová

VI. Zvuky Zlomvazu

Kap kap déšť/ překapávaná káva/ slzy
Crrr začátek představení/ budík posunutý o 5 minut/ požární hlásič
Chrr opilý spánek/ ucpaný nos/ pokus odkašlat si
Pff vydechnutí kouře z cigarety / stará konvice / otrávené odfrknutí  
 nad cenami v Kafe DAMU
Křach padající nádobí/ zlomené srdce/ rozpadající se divadelní iluze
Žbluňk mince vhozená do fontány/ herec vhozený do inscenace/   
 kručení v břiše hladového herce 
(AR, ER)

Kritika bez kritiky. S kritikem o kritice. 
Veronika Svobodová

Hodně skloňována, mnohdy přehlížena, jindy nadhodnocena. Občas 
považována za zbytečnou. 
 „Kritizovat - to je usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal 
já, kdybych to dovedl.“ Řekl kdysi Karel Čapek. 
Oscar Wilde zase tvrdil že: „Kritik má pouze zapisovat své dojmy a 
nálady, nikoli opravovat umělecká díla.“ 
Kritika nemusí být kritická, nemusíme se kvůli ní hádat. 
K čemu je kritika? 
K dialogu? 
K dialogu mezi autorem a kritikem?
Když oni možná ani nechtějí vést dialog. 
Kolikrát chtějí oba jen uchlácholit diváka. 
Kritik je divákem! 
Každý divák je svým způsobem kritikem. 
Každý divák má názor (většinou).
Kritik má názor (většinou), který sepíše a vystaví světu na odiv. 
Proč si to ten chudák jenom dělá??? 
Má na to školy! 
(Ponaučení: Veďte dialog se svým kritikem/autorem!)



  

English summary of Day 1
 

The grand opening of this year's Zlomvaz festival took part in the „base 
camp“ of all DAMU students – Café DAMU. Mrs. Dean started the festival 
from the café with her speech, supported by principal of DISK theatre, 
Michal Lázňovský. After that the producers and sponsors of the festival 
were awarded with applause and everyone was restlessly waiting for the 

first production of the festival.

The first production of the festival was Goon, the bloody revenge! by 
DAMU Prague, which creators Dan Kranich, Antonín Týmal and Jan 
Strýček dedicated to the work of Eric Powell. We could witness a comic 
books wild ride with loads of blood, violence and of course guns. The main 
character called Goon is a tough boy. When the woman from his child-
hood, who was like a father to him, is murdered, Goon, fueled by hatred 
and sentiment, goes for a revenge without excuse. The production is, in its 
substance, swift puppet-comic book performance full of sarcasm, typical 
gangster characters but also less typical characters like penis Donald or 
Barbie dolls. Combined with rock, electro and live bass music, it was a 

perfect performance to open the festival.

The festival continued with a performance called All for the Nation (or 
Apple pie) by VŠMU Bratislava. The production speaks about themes 
typical for Slovaks, like national identity and solidarity. Hana, patriot and 
intelectual, hates everything, what is not purely Slovak. She adores her 
nation so much, that she forgets that the nation is still part of Great Aus-
tria-Hungary. The production asks questions like: How is it now? Or How 
will it be in the future with us (Slovaks)? But the production is much more 
focused on personal dramas of daughters of Father Javorčík. They are 
trying to find true love, their identity and of course, the identity Slovak 
nation. One of the daughters Viera strives for the truth, because she has 
no black and white world-opinions as her family has. For this and more this 

production is nicknamed „The Slovak Three sisters“.  
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