


Editorial
Je načase přiznat si hořkou pravdu – ZLOMVAZ je takřka za námi. 
Právě vstupujeme do posledního festivalového dne, který s sebou 
určitě přinese spoustu nezapomenutelných zážitků. Minimálně 
stejně tolik, jako všechny dny předchozí. A tak zapomeňme na 
únavu i vysychající studnice fantazie a vykročme s chutí vstříc 
posledním několika představením.
Ale možná, ještě než přijde čas na dnešní porci zábavy, bychom 
se mohli zastavit u včerejška. Zatímco snídám cukrovanou ko-
bližku a popíjím k ní dobře napěněné cappuccino, rekapitulu-
ji si v hlavě, co zajímavého se mi včera stalo. A není toho málo. 
Kupříkladu jsem si překvapivě příjemně podebatovala se Slováky 
o svojí kritice jejich představení. Zjistila, kolik prázdných plat od 
vajec se vejde do Řetízku. Poučila se o tom, jak v Čechách žijící 
Vietnamci vnímají svou identitu, a s čím se musí dennodenně 
potýkat. Důkladně si zapsala za uši, že do podzemí DAMU pod-
patky nepatří. Ale když už je máte, dá se v nich docela slušně 
utíkat i tančit na nacistické merendě. A zároveň jsem se ujistila, 
že není lepší zakončení dne, než standing ovation v natřískaném 
DISKu završující famózní představení.
Přestože redakce Obratle už se v těsné půdní místnůstce začíná 
škvařit ve vlastní šťávě, protože síly i fantazie docházejí a recenzí 
neubývá, nijak ji to neodradí od dalšího psaní. Tak se tedy pojďme 
vrhnout do posledního dne, který s sebou přinese trochu sever-
ské klasiky, původní českou tvorbu, vzpomínku na Václava Havla 
i ždibec československé historie. Nezbývá než doufat, že dnešní 
program bude stát za to. Tak tedy hodně sil a dobrou náladu!

Markéta Damková
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Chill out zóna / 18:00 – 18:45 

Agha Mohamad Khan (r. Namid Memr);
 záznam divadelního představení o králi, jež byl 

jednou velkou historickou chybou

 DUP39 / 22:00 – někdy ráno 

/ záleží na rozpoložení strážců zákona 
a plešatého pana security /

Campine avenue
 (blues, soul, funk i disko) 

Campine Avenue, to je když se ze školní povinnosti stane 
radost a vznikne kapela, do které každý z hráčů vkládá 

kousek sebe.

Dirty Rudolph and his Inglorious Rock’n’roll Mates
Dvě trumpety, elvisovský baryton a dívčí soprán jako 
z disneyovských pohádek, rock’n’rollové a rockabilly 

vypalovačky, ale také swingové covery mnohem mladších 
známých songů. Žánrově volně plují mezi covery v orig-
inální aranži a vlastními aranžmá ve stylu Postmodern 

Jukebox nebo Richarda Cheese.

Sépie z hor
Hudba Sépie z hor vychází z daného rozpoložení pub-

lika, samotných hráčů, stavu nástrojů hráčů, emocí, 
nemocí a pocitů, které lidstvo pociťuje v daný kvantově 

provázaný moment. Hudba Sépie z hor je jako Sépie. 
Přicházející z Hor české země.

Nikola Tesla
Elektrizující rock’n’rollové trio se zálibou v proto-punku 
a ozvěnou léta v garáži. Kapela hraje od roku 2014, kdy 
se kytarista, baskytarista a bubeník potkali ve stejném 

ročníku pražské FAMU. Na společných vystoupeních 
propadají do čím dál hlasitějších vokálů a riffů s prvky 

psychedelie, grunge a kytary Johnyho Cashe 
ve skladbách, které nikdy nekončí stejně.

Penis of Jesus
“Penis? Dobrý. Jesus? Ještě trochu lepší. Dva pořád ještě 
“mladí” DJs looking for their own peace of mind standing 

in front of a guy just asking to be “loved”? 
Snad asi úplně nejlepší.

OFF PROGRAM Snídaně po slovensku
Markéta Damková
 
Páteční Raňajky dostály svému slovenskému názvu – nesly se totiž takř-
ka kompletně v duchu debaty nad čtvrtečními inscenacemi z dílny Vy-
soké školy múzických umení v Bratislavě. Slib voňavé kávy a sladkých 
koblih totiž přilákal velkou část jejich tvůrčích týmů. A co si budeme na-
lhávat, pro kritika jsou to horké chvilky, když je konfrontován s autorem 
a musí si obhájit svůj názor. Tak nějak totiž patří k tradici, že tvůrci se ne 
vždy ztotožní s postojem recenzenta. A na něm je vysvětlit, jak přesně 
svou kritiku myslel a proč by měl mít pravdu. Dospět k rozumnému, či 
vůbec nějakému kompromisu, je v takovém případě věc dosti nesnadná.
Přestože by se mohlo zdát, že přátelská snídaně se zvrhla v koblihovou 
bitvu hodnou Saturnina, opak je pravdou. Slováci jsou totiž vůči kritice 
velmi vstřícní a nemají problém si o ní otevřeně podebatovat. Na argu-
menty kritika odpovídají svými vlastními, a přestože se nakonec možná 
neshodnou, ani jedna strana se necítí poškozena a koblihy se využijí 
výhradně jako jídlo.
A na co dalšího přišla v pátek řeč? Třeba na formát scénického čtení, 
který, jak se zdá, není na divadelních školách úplně zvykem provozovat. 
A který skýtá spoustu zajímavých možností pro tvůrce i samotné autory 
textů. Přeci jenom, seznámení se současnou dramatikou prostřednict-
vím herecké akce je určitě mnohem zajímavější, než jenom suché tiché 
předčítání doma v křesle.
Páteční Raňajky byly zkrátka výživné po všech stránkách. Nezbývá než 
se těšit, co přinesou ty sobotní.



Cesta bez návratu
Marie Kobrlová

První inscenace v miniaturním divadelním prostoru μMikro vypráví o do-
brodružstvích spojených s vesmírnými závody mezi USA a Sovětským 
svazem během studené války, které zažívá Sputnik, první umělá družice 
planety Země. Dva herci představují transportní divadelní scénu zam-
ěřenou pouze na jednoho diváka, který sedí za velkou černou deskou 
a pozoruje představení obdélníkovým průzorem 4,4 x 7 cm. Na druhé straně 
desky herci střídají jednotlivé kazety s různými scénami na principu fil-
mového střihu. To vše doplňují LED osvětlením. Estetické kouzlo je zesíleno 
hudbou, která uvádí diváka téměř do transu.
Sputnikova cesta začíná vystřelením rakety do vesmíru a pokraču-
je osamělou cestou po oběžné dráze Země. Pomalu projíždí Mléčnou 
dráhou, míjí Gagarina, slavného psa Lajku, americkou kosmickou loď 
Apollo, a nakonec i samotného Neila Armstronga, prvního člověka, který 
přistál na Měsíci. Naprostý klid, který převládá v kosmu, však kontrastuje 
s rozsáhlým pozemským konfliktem.  Autoři přidali vlastní apokalyptické 
pokračování příběhu, v němž lidstvo plné chtíče po moci zničí samo sebe. 
A družice, která díky vysílanému signálu poprvé umožnila prověřovat 
vlastnosti atmosféry a ionosféry a díky svým pokrokovým observačním 
schopnostem měla přispívat k rozvoji civilizace, se místo toho stává svěd-
kem jejího úpadku.
 
Škola: Divadelní fakulta AMU, Praha
Inscenace: μSputnik
Autor: Dominik Migač
Režie a dramaturgie: Dominik Migač a Tereza Černá
Scénografie: Tereza Černá
Obsazení: MIR. theatre a hosté



Quo vadis, Rasmusen?
Alice Škrlantová

Tisíc tuctů je hravé loutkové představení založené na povídkové tvorbě 
Jacka Londona. Loutky z dřevěných špalků jsou vedeny loutkoherci, kteří 
zároveň sami herecky do inscenace pronikají a situace glosují. Rasmusen 
je muž akce a když se doslechne, že v Dawsonu se prodává tucet vajec za 
pět dolarů, neváhá naložit vajíčka a vydat se na dlouhou cestu za kýženým 
bohatstvím napříč divokou přírodou. S vaječným nákladem na zádech ab-
solvuje náročný výstup do hor, troskotá uprostřed moře, přežívá přechod 
tvrdých aljašských podmínek. Je nucen uplatit nosiče, protože „nic není 
zadarmo“ a pro dobro své věci se nezdráhá zajít až za hranice etických 
pravidel, krade lodě a psí spřežení. Zároveň se v něm v lyrických částech 
probouzí hlas svědomí a my víme, že Rasmusen je jen zlatem zaslepený 
dobrák. Alegorický příběh z kartónového světa, složený z obrazů probou-
zejících imaginaci, nás nutí přemýšlet nad tématy pachtění se za nedos-
tihnutelnými ideály a nenapravitelnosti člověka.
 
Škola: Divadelní fakulta AMU Praha
Inscenace: Tisíc tuctů
Režie: Jakub Maksymov
Scénář: Jakub Maksymov & Plata Company
Výprava: Fortuna Hernández & Plata Company
Hrají: Dominik Migač, Eliáš Jeřábek, Štěpán Lustyk, Milan Vedral



PODOJ MI DOJMY
Ludvík Píza, Eliška Raiterová, Alice Škrlantová

Möchtest du mit einem Nazi tanzen? Möchtest du in die 
Vergangenheit zurückgehen und ein großes Abendteuer im 
Keller erleben? Dann ist diese KALDLustigkeit das Gleiches 
fur deinen feinen Gaumen!

Tma, nedýchatelno a prach. Záblesky 
baterky v propletenci chodeb odta-
jňují svastiky na zdech. Pospěšte! vz-
křikne průvodce odbojářské skupiny 
a nastává překotný útěk sklepním 
labyrintem. Kousky omítky a vlákna 
pavučin se zachytávají za límce. 
Jsme na misi. Cíl - vysvobodit Vikto-
ra Lászla. Oči si ne a ne zvyknout na 
černo, smysly matou, adrenalin roste. 
Jsme u sebe. Zakoušíme spolu v sem-
knuté družině. Neschopnost orientace 
posiluje dramatické napětí. Status pa-
sivního diváka necháváme na dvoře 
DAMU. Po krátké instruktáži vstu-
pujeme do podzemní chodby, dveře 
za námi s těžkostí zapadnou. Jsme 
československými odbojáři. Kroky zr-
ychlují, zvolňují a spolu s nimi náš tep. 
Našli jsme ho! Ale je třeba se masko-
vat. Hrajeme šarádu ve hře. Oblékám si 
Lászlův otrhaný kabát a baret, měním 
roli. Ostatní se halí do nacistických uni-
forem. Náš tělesný gestus se proměňu-
je. Přebírám roli zajatce, klopím ramena 
i zrak. Vzpřímenost ostatních umocňu-
jí kožené kabáty. Jen pravý Lászlo 
přemáhá svá zranění. Pokračujeme.
(LP)

Až vylezu, ukýchám se k smrti, ale 
teď ještě nemůžu. Soukám se drolivou 
tmou a mžourám do baterky. Držím 
se u zdi, nedýchám, rozvazuju Viktora, 
zavírám dveře – prudce, jinak vržou, 
před dovřením těsně zarazit, aby ne-
bouchly! Oblékáme uniformy hákového 
kříže a jdeme ven do denního světla. 
Řetězovou jede pohlavár na kole, prý 
jestli mluvím německy. Paráda. Míváte 
taky žaludeční vředy z potenciální in-
terakce?
(ER) 

Zachraňte Viktora, hlavně zachraňte 
Viktora! Tma. Zrychlený dech, srdce, 
údery podpatků o beton. A pak už radši 
nedýcháš. Jaký jsi hrdina? Jsi hrdina? 
Hrdina. Oblečte si ty kabáty a dělejte, 
že jste nacisti. Tančete s nacisty. Pijte 
s nacisty. Slavte s nacisty. Střílejte na-
cisty! Vše pro vyšší dobro.
(AŠ)



Towards The Depth
/Do dna   (režie Ewa Kaim)

Souhra. Elán. Život. Studenti krak-
ovské divadelní akademie završili třetí 
festivalový den nebývale suverén-
ním hereckým i pěveckým projevem. 
Hudebně-divadelní tvar, zkompono-
vaný z volně navazujících, jindy stři-
hových výstupů, uhranul absolutní 
koncentrací pětice účinkujících a jejich 
nepolevujícím energickým nasazením. 
Kadence, s jakou tvůrci vršili hudeb-
ní výstupy, proměny nálad scénických 
obrazů, hlasové i mimické polohy 
a choreografická čísla, byla místy až 
ubíjející. Přesto se hercům podařilo 
neztratit s diváky kontakt, fascino-
vat úrovní technické průpravy, koor-
dinovaností a především absolutně 
zvědomělou přítomností na jevišti. Ko-
munikace jako by probíhala ve třech 
rovinách - baladicko melodické, ne-
spoutaně lidové, a zcizující, kde se snad 
nejvíce projevovala hravost a radost ze 
zpěvu jako přirozeného komunikačního 
prostředku. Síla rytmu a výrazového 
rejstříku herců byla v případě Do dna 
uhrančivá i očišťující.  (LP)



Kdo je tu banánem?
Marie Kobrlová

Inscenace A odkud jste doopravdy? je osobní výpovědí dvou dívek (Hong 
Nhung Dang a Huyen Vi Tran) na téma identity z pohledu druhé generace 
vietnamských imigrantů v České republice. 
V prázdném scénickém prostoru stojí herečky oblečené do černých tepláků 
a triček a přilepují na zadní stěnu červené cedulky s nápisem „Akce týdne“. 
„Cenová bomba“ visí od stropu a v pravém předním rohu je malý blikající 
neon „OPEN“, který všichni dobře známe z nonstop minimarketů.
Jednání dívek je koláží slov a tance. Po chvíli se na bílém promítacím 
plátně rozeběhne projekce Skype hovoru. Spouští se smršť zvuků a vět, 
jedna překřikuje druhou. Vietnamsky, česky a anglicky. “Nechci vietnam-
skou svatbu. Ve Vietnamu jsem jenom holka, která má český přízvuk, 
a žádné oblečení tam vyrobené mi nikdy není. Chybí mi moje rodina. Chybí 
mi pocit, že někam opravdu patřím. Přála bych si, abych alespoň na chvíli 
nemusela balancovat mezi dvěma světy. Někdy už mě ta bezedná toler-
ance sere.”
Nastává dilema a krize vlastního sebeuvědomění. Jsou tedy Vietnam-
kami, Češkami, českými Vietnamkami nebo banánem, který je na povrchu 
žlutý a uvnitř bílý? Emocionálně vypjatou hereckou etudu uzavírá disko 
vietnamský tanec doplněný projekcí videoklipu tančících vietnamek. 
Ačkoliv svým pohybovým provedením trochu klišé, značí propojení všech 
možných kultur dnešní globalizované společnosti a studentky odcházejí 
s hlučným potleskem.
 
Škola: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Inscenace: A odkud jste doopravdy?
Autor a režie: Hong Nhung Dang
Obsazení: Hong Nhung Dang, Huyen Vi Tran



Byl jednou jeden život
Alexandra Ratajová

Děloha je žena, děloha je feministka, děloha je děloha, děloha mluví, cítí, 
dýchá, chodí, žije. Děloha je politika, děloha je náboženství, děloha je his-
torie. Děloha je hlavní hrdinka – Viktorie. Nebo je Viktorie dělohou? Obě 
jsou samy sebou navzájem? Obě jsou samy sebou.

Českou premiéru polské hry Marie Wojtyszko Děloha uvedl se studenty 
JAMU německý režisér Christoph Prückner. Dějová linka začíná u rodičů 
mladé Viktorie, matky utlačované a bité STBáky a otce, který je těmi 
samými lidmi do matčina života naaranžovaný. Viktorie vylézá z otvoru 
pod „postelí“ a připojuje se k ní děloha. Hlavní hrdinka vyroste, stane se 
učitelkou, nezávislou ženou, těhotnou ženou, matkou, lesbičkou. A po 
celou dobu jí její děloha věrně stojí po boku. Po porodu syna Viktora si 
dokonce role prohodí. Viktorie zůstává jen pozorovatelkou proměny svého 
dítěte v muže, který ztělesňuje vše, proti čemu ona revoltuje. Xenofoba, 
homofoba, diktátora. Zatímco vedle něj stojí děloha-Viktorie a snaží se 
ho uklidnit, že není adoptovaný a je chtěným synem. Hledá sám sebe, své 
místo v životě a najde ho mnohem snáz než jeho matka, která ještě na 
porodním sále křičí, jak nechce svého syna. Protože až ho porodí, ztratí ona 
svou identitu nebo svou možnost ji najít.

Do inscenace vstupuje celá řada expresivních prvků, které divák není 
schopen ignorovat, jelikož na něj násilně tlačí ze všech stran. STBáci 
tlučou kovovými tyčemi do zábradlí, embrya křičí na maminku, aby si 
svého chlapečka nenechávala vzít, lékaři zavádí děsivě veliký přístroj 
do Viktoriiny pochvy,lektorka těhotenských kurzů tříská do stříbřitých 
mís. Stísněná nepříjemná atmosféra a přehlcenos tématy je nepochybně 
záměr, avšak neuspořádanost, hlasitost a intenzita vjemů snadno otupí 
divákovu schopnost soustředěně vnímat. Čímž se pro něj inscenace ale 
stává ještě neuchopitelnější a rozpadá se jen do výkřiků, velkých frází 
a provokativních slov, týkajících se většinou levicové či pravicové extrem-
istické politiky, otázek sexuality a křesťanství. V kontextu polské historie 
tedy témat zásadních. Bohužel však natolik agresivně evokovaných, že se 
rozplývá jejich význam.

Inscenace: Děloha
Škola: Janáčkova akademie múzických umění
Autorka: Maria Wojtyszko
Překlad: Nika Brettschneiderová
Režie: Christoph Prückner
Scéna a kostýmy: Eliška Soukupová, Aneta Veselá
Hrají: Barbora Goldmanová, Taťána Janevová, Dominik Teleky, Marké-
ta Hausnerová, Jaroslav Tomáš,Tomáš Žilinský, Petr Hanák, Michaela 
Rykrová, Marek Šenkyřík, Dagmar Kopečková, Jan Mansfeld



Když pudovost vítězí…
Markéta Damková

Sterilní bílý prostor a v něm povrchní odemočnění lidé hledající sami sebe. 
Žijí ve světě, kde nikdy nejsou sami, neustále je někdo sleduje. A z toho 
možná vyplývá i způsob jejich jednání. Předvádějí se, proměňují, veřejně 
prostituují. Řeší pohlavní život, vytahují na světlo intimnosti, které by měly 
zůstat skryty v soukromí, a tím ukazují svoji emoční vyprahlost. V interakci 
s okolím nevidí nikoho než sebe. To o ně a o jejich problémy běží. Každý 
z nich je sám za sebe a slepý k problémům druhých, nabídnutí pomocné 
ruky je vždy motivováno vlastními sobeckými zájmy.
Představení je herecky velmi dobře zvládnuto a jednotlivé postavy jsou 
přesně vystiženy. Ať už jde o dětinskou, možná až moc ukřičenou Wendy 
Aničky Peřinové, světaznalého Melchiora Filipa Březiny či lehce zženštilého, 
roztomile naivního Maurice Vladimíra Pokorného. V rámci inscenace ne-
existuje pro jednotlivé postavy soukromí. I ve chvílích, kdy stojí na scéně 
samy, jsou neustále pozorovány nejen diváky, ale především svými spolu-
herci, již je propalují ostřížím pohledem. Po obou stranách hrací plochy 
totiž stojí židle, na něž se aktéři uchylují, pokud zrovna nehrají a odkud 
bedlivě pozorují dění.
Probouzení jara je inscenací o mladých lidech zmítaných hormony. Sváří 
se v nich pocity, s nimiž neumí bojovat, a které mnohdy ani nedokážou 
vyjádřit. Jejich racionalita je upozaďována ve prospěch primárních pudů, 
které je mohou dovést až na okraj propasti.
 
Škola: Divadelní fakulta AMU v Praze
Inscenace: Probouzení jara
Autor: Frank Wedekind
Režie: Ondřej Štefaňák
Hrají: Anna Peřinová, Denisa Barešová, Magdalena Kuntová, 
Filip Březina, Vladimír Pokorný, Vojtěch Vodochodský



Tanec dvou a jednoho
Alexandra Ratajová

H.A.N je spojení tří mýtů. O Hermafroditovi, Androgyné a Narcissu. Z nich 
vzniká mýtus čtvrtý – o muži, o ženě, o jejich propojení skrze tělesnost, 
ale také o hlubší, intimnější a citovější rovině. O momentu, místě, kdy dvě 
pohlaví zanikají a spojují se v jedno.
Tanečník Domokos Kovács slučuje ve své inscenaci taneční a loutkové 
divadlo. První polovinu představení nechává promlouvat své ruce, kterým 
nasadí hlavičky muže a ženy vytvarované z molitanu. Sám má po celou 
dobu jejich sbližování a odcizování zavřené oči, jako by skutečně transfor-
moval sebe celého do dvou bytostí a propůjčil se jim, přestože je stále plně 
ovládá. Jeho tancující ruce dokonale věrohodně napodobují lidské pohyby, 
až se nám před očima reálně vyjevuje obraz muže a ženy, kteří se poznáv-
ají, milují, odcizují a ztrácí se jeden v druhém.
V druhé části se probouzí on, ona, ono. Loutky mizí a představení se stává 
čistě pohybovým. Skrze tanec se performer střídavě proměňuje v muže 
a v ženu. Muž předvádí své svaly, svádí divačky a poté jako žena prakti-
kuje podobnou flirtující metodu s diváky. Změny jsou oddělené trhanými 
kreacemi, kdy sám sebe „bije“, jako kdyby se nemohl rozhodnout, kým sku-
tečně je. Rychlost transformací se zvyšuje. Maže se tak postupně rozdíl 
mezi dvěma odlišnými těly, které se sjednocují do jednoho celku.
Jeviště se zatmívá, hlediště rozsvěcí. Představení končí? Tanečník své un-
avené tělo stále zvedá z podlahy a pokouší se opakovat své pohyby. Konec 
zůstává na divácích, v duchu inscenace někde v meziprostoru, ze kterého 
si musíme vybrat. Zatleskat a odejít, nebo zůstat a sledovat.

Škola: University of Theatre and Film Arts of Budapest
Inscenace: H.A.N
Režie: Domokos Kovács
Hrají: Domokos Kovács
Lightdesign: Dávid Szalai



Účelné zmatení
Veronika Švecová

Na sobě má černé kalhoty, horní část těla zakrývá černý háv a obličej kryjí 
dlouhé vlasy. Snaží se je odhrnout. Když se konečně podaří vlasy zkro-
tit, odhalí na tváři vousy. Shazuje svršek a obnažuje svá dívčí prsa. Dívčí? 
Stačí pár pohybů, šikovné nasvícení a náhle před diváky stojí člověk se 
svalnatými rameny a mužskou plochou hrudí. Mužskou?
Všichni se snaží přiřadit pohlaví. Jenže úsilí Piktorové spočívá přesně 
v znesnadnění tohoto úkolu. Její postava sama neví, do jaké škatulky patří. 
Co je pro jednu znakem krásy, značí u druhé vadu. Je toho tolik, co definuje 
gender z vnějšku. Prsa, ochlupení, délka vlasů, ale i věci uměle vytvořené 
jako je rtěnka, pánská vesta, dámské šaty. Představitelka hlavní role pos-
tupně zkouší všechny, přičemž do šatů ji jako panenku obléká doprováze-
jící hudebník. Jednotlivé fragmenty totiž spojuje hudba, skrz kterou nutí 
kytarista hlavní postavu až k extatickému tanci. Pohyb a zvuk jsou média, 
díky nimž spolu obě osoby na scéně beze slova komunikují. “Vlas na 
jazyku” jim brání vše vyslovit.
Ke konci vytahuje performerka ze spodního prádla pomeranč a s chutí se 
do něj pouští. Je to tedy dívka nebo muž? A proč to vlastně potřebujeme 
vědět? Inscenace naráží na stále aktuálnější problematiku (trans)genderu 
a její všeobecné (ne)chápání. Vyvolává v divákovi záměrně zmatek, ale je 
k toleranci třeba pochopení?
 
Škola: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Inscenace: Na jazyku vlas
Autor a režie: Jazmína Piktorová
Scénografie: Markéta Plachá
Light design: Zuzana Režná
Hudba: Tomáš Janypka
Hrají: Jazmína Piktorová, Tomáš Janypka



Polská krev v žilách Disku
Eliška Raiterová

V pátek večer konečně došlo k rozčeření stojatých vod Disku. Studenti 
divadelní akademie z Krakowa přijeli na Zlomvaz se svou rytmicko-sym-
fonickou básní Do DNA/ Towards the depth, sólem pro tři ženy, dva muže 
a jednoho stydlivého hudebníka, a v čase jedna hodina padesát minut vy-
plnili těly a hlasy veškerý prostor takovým způsobem, jakým se to dlouho 
místním ani jiným hostujícím studentům nepodařilo.
Narativ inscenace je tvořen polskými lidovými písněmi, které na sebe volně 
navazují a prolínají se a které pět účinkujících s neutuchající energií hraje, 
zpívá, tančí a žije. Navrací se ke kořenům základní lidské potřeby rytmu 
a melodie, k touze zpívat, zpěvem vyprávět a schopnosti naslouchat. 
Ke všem lidským vlastnostem skrytým dnes hluboko pod každodenním 
chaosem a agresivním hlukem měst a rychlého myšlení, k vlastnostem 
uloženým dost hluboko v nás na to, abychom byli schopni na ně zapom-
enout. Inscenace nabývá hned od počátečního rytmu bubnu a stejného 
tanečního pohybu herců obřadního charakteru, soustředěným principem 
rituálu vyvolává na povrch opravdové hlasy, možné slyšet jenom z prvot-
ního ticha. Odezva diváků na takovou opravdovou energii, v poslední 
době v divadlech velmi zřídka cítěnou, je okamžitá. Předklání se na židlích, 
klepají nohama do rytmu a brzy po jednotlivých písních propukají v hlasitý 
potlesk, neschopni ponechat si tolik energie jen pro sebe.
Všech pět studentů má obdivuhodný hlasový, pohybový a energetický 
rozsah a je velmi dobrými muzikanty. Základními hudebními nástroji, které 
všichni ovládají, jsou bubny a cajony, hrají ale také na housle, akordeon 
nebo na dešťovou hůl. Přes veškerou náročnost, kterou s sebou kombi-
nování tance, zpěvu a hry na nástroj přináší, však neztrácí také hereckou 
polohu a intenzivní kontakt s divákem. Velmi silný je konec, na kterém jsou 
všichni (včetně diváka, který soucítí) nesmírně vyčerpaní, ale šťastně vy-
čerpaní s vylitými endorfiny, usedají na cajony blizoučko před první řadu, 
nechávají všechno, co bylo, za sebou a loučí se s diváky tady a teď. A pak 
hrají poslední píseň.
Pevně doufám, že zůstane v Disku znít a bude štafetovým kolíkem 
pro všechny pražské, brněnské a slovenské studenty.
 
Škola: PWST National Academy of Theatre Arts in Krakow
Inscenace: Towards the depth / Do DNA
Autor: Ewa Kaim
Režie: Ewa Kaim
Hrají: Dominika Guzek, Agnieszka Kościelniak, Weronika Kowalska, 
Jan Marczewski, Łukasz Szczepanowski, Dawid Sulej Rudnicki



Střípky z reDADAkce 
Veronika Svobodová

Kafe, cigarety, čínské nudle, koblihy, kafe a Obratel. 
Víno, pivo, Jäger a zase ten Obratel.

Už jsme v reDADAkci všichni natolik mimo (nejen) z tolika 
viděných představení, že se nám rozmohl nový trend v komunikaci: 

Donesla jsem vám donuty!! Mmm, to je Objevení nebe...
Mám Na jazyku vlas.
Je on? 
Kdo My ___ Kosatky?
Raňajky (alebo Apple pie)? 

A má vůbec ještě cenu chodit na ten off? - Jistě! Odcházíme! 
Bude to Veselica. 
A kolik už jsi vypila těch panáků? Snad Tisíc tuctů.
A odkud jste doopravdy? - Z Ostravy, pi*o! 
A co bude Po konci … Obratle? Kamarádi nebo Krvavá pomsta?

  

English summary of Day 3

On the day 3 we had the pleasure to welcome JAMU Brno. They came with 
the performance Uterus. Play by Marie Wojtyzsko was staged by students of 
JAMU and german director, Christoph Prückner. The main character, Victoria, 
is growing up and becoming teacher, independent woman, pregnant woman, 
mother and lesbian. During this, her uterus is standing by her side. But her 
baby boy becomes a xenophob, homophob and a dictator. The performance 
is full of expressionism which is being thrown in the face of the audience.
Other performance of the day was Sputnik by DAMU Prague. The storry tells 
about space wars between Soviet Union and USA during the Cold War. We 
were witnesses of the very esthetically pleasing staging with many visual 
effects. We can see Sputnik’s journey where he is passing Laika, Gagarin, 
american Apollo or Neil Armstrong. But the peace of the cosmic journey is in 
contrast with brutal conflict between the seper-nations.
DAMU Prague also came with the Spring Awakening by Frank Wedekind 
which was made by third grade students of acting and director Ondrej 
Stefanak. The play is staged in the sterile white space, where shallow, emo-
tionless people are trying to search they true selfs. It is about them and their 
personal problems. Many spectators had said, that the performance includes 
very fine acting performances.
On the Friday evening we could see something what was called the hit of the 
festival. Students of Krakow theatre academy came with their rythm-sym-
phonic poem  do DNA/Towards the depth. It was a solo for three women, two 
men and one shy musician. The perfromance goes back to the traditional 
Polish tunes, but also to the origins of rituals. The response of the audience 
was massive and many people said, that it was very deep and interesting 
theatre experience. All five students were very good at acting, rythm, energy 
and they were also great musicians.
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