


Editorial
Konec – Exitus – Terminus – Final
Poslední obratle jsou obratle kostrční (vertebrae coccygeae). 
Jejich počet je proměnlivý a pohybuje se mezi čtyřmi a pěti. Třetí 
a čtvrtý kostrční obratel srůstají a s prvním a druhým vytvářejí 
kostrč (os coccygis).
Pátý Obratel. Pouze elektro verze, přesto poslední kousek ZLOM-
VAZové páteře, jež byla letos loutková, činoherní, fyzická i ne-
fyzická. Občas vyklenutá lordóza, občas rovná. Přes diverzitu 
souborů, národností, škol, lidí lze celkem snadno vypozorovat 
silnou inklinaci k tématům identity. Už v zahajovacím DISKovém 
představení Všetko za národ bylo velmi jasně nastoleno téma 
vlastenectví, jež občas znatelně, občas pouze v náznacích pro-
línalo celým festivalem. Národní identita = identita kolektivu. Ox-
ymorón? Od národních otázek se dostáváme k identitě ve své 
nejindividualističtější podobě, identitě jedince. Studenti napříč 
divadelními školami řeší otázky člověka obklopeného cizím 
světem, otázku sexuality, pohlaví, touhu někam patřit, patřit k 
někomu, patřit někomu…
Z letošních ZLOMVAZových inscenací volají hlasy frustrací 
společných pro všechny z nás bez ohledu na národnost, nábožen-
ské či politické smýšlení. Po zhlédnutí většiny inscenací mě 
napadá jediné. Aby páteř byla páteř, musí být i kostrč. A kostrč 
bez srostlých obratlů třetího a čtvrtého není funkční. V pospolito-
sti je síla. Trochu patos, trochu pravda.
Poslední eDADAtorial
Exitus – Terminus – Konec - Final

Alice Škrlantová



Ranní Chillout potřetí
Markéta Damková

Čtvrtý festivalový den, třetí snídaně a na všech se znatelně projevuje 
únava. Svědčí o tom už skutečnost, že na snídani se účastníci trousí jako 
vosy na malinovku s větším či menším zpožděním, dychtivě se vrha-
jí na připravenou kávu a koláče a uchylují se na matrace rozprostřené 
po zemi, které skýtají pohodlí a možnost ještě pár minut si zdřímnout. 
Energii nám nedodá ani venkovní počasí, protože sluníčko se sveřepě 
schovává za mraky a ani trochu se mu nechce ven.
I přes trochu ospalou náladu se však nakonec rozběhla velmi zajímavá 
debata s tvůrci. Režisér Probouzení jara se s námi podělil o průběhy zk-
oušek, vysvětlil svůj záměr i inscenační praxi, která ne vždy vyjde přesně 
podle jeho představ. Následovalo povídání s performerkou stojící za in-
scenací Na jazyku vlas, která podrobně rozebrala vznik celého projek-
tu a svoji stěžejní inspiraci. A pochopitelně nesměla chybět ani zmín-
ka o fenomenálním polském závěru pátečního večera. Tvůrci sami se 
sice nedostavili, ale díky členům dramaturgické rady jsme se dozvěděli, 
jaké technické problémy uvedení inscenace v DISKu provázely. Vrásky 
Polákům přidělaly zejména požární detektory, které znemožňují využití 
jakýchkoliv kouřových efektů, a nevyhovující akustika, kvůli níž nemohli 
naplno využít potenciál své scénografie.
Každá z festivalových snídaní s sebou přinesla něco nového a za-
jímavého. Po třech dnech už se povedlo vychytat všechny nedostatky, 
takže každý účastník měl k dispozici nejen dostatek vroucí vody na čaj či 
kávu, ale taky bohatý výběr sladkého pečiva a spoustu námětů k dlou-
hým zasvěceným rozhovorům. Doufejme, že se letos podařilo založit 
novou festivalovou tradici, která bude pokračovat. Tak zase za rok, na 
Raňajkách.

Co se životem v dnešní době?
Veronika Drábková

Absolventská inscenace 4. ročníku činoherního herectví si pokládá 
otázku, zda je současná společnost schopná vytvořit pevné mezilidské 
vztahy, nebo je nahrazuje povrchnostmi (např. virtuální komunikací, v které 
se odráží neschopnost si naslouchat v normálním životě).
Spouštěčem veškerého dění je smrt jednoho z kamarádů – Jakuba – 
na zástavu srdce. Pozůstalí se pak snaží každý sám za sebe odpovědět 
na otázky, jaký vztah měli k zemřelému, kdy byli naposledy šťastní, kam 
v životě směřují, proč spolu nedokáží normálně komunikovat. Vyhrocené 
situace nedokáží řešit jinak, než horlivým posíláním textovém, namís-
to rozhovoru z očí do očí. Svůj život raději prožívají na sociálních sítích 
a blozích, kde optimistickými, ale neupřímnými příspěvky demonstrují svůj 
šťastný život.
Neosobní ráz komunikace podtrhuje i scénografické řešení Petra Vítka. 
Bílé vyvýšené jeviště v zadní části s masivním obdélníkovým rámováním 
vypadá jako obrys fotografie nebo displeje mobilu. Do rámu se během in-
scenace několikrát naskládají všichni kamarádi a stojí nehybně, jako by 
čekali, že je někdo skutečně vyfotí, nebo na fotografii rovnou byli.
Krátké pohybové sekvence, které se do nekonečna opakují, jako by 
připomínaly každodenní stereotyp, na který si postavy stěžují, ale nemají 
sílu z něj vystoupit. Během tance se herci zpravidla dívají do hlediště, po-
hybují se synchronně a jejich repliky na sebe prakticky vůbec obsahově 
nenavazují. Zahrnují často přímou či skrytou prosbu o pomoc, čímž se pro-
jevuje jejich vlastní životní dezorientace.
Cílem inscenace je poukázat na nelehké postavení mladých lidí v dnešním 
světě, na základě vtipných až trapných situací, což nejednoho diváka min-
imálně pobavilo – soudě podle jejich místy hlasitého sborového smíchu. 
Tvůrcům se ale nepodařilo jít tematicky hlouběji do nastíněné problema-
tiky, což je škoda.
 
Škola: Divadelní fakulta AMU v Praze
Inscenace: Kamarádi
Autor: Barbora Hančilová – v úpravě Kristýny Kosové a Adama Svozila
Režie a dramaturgie: Kristýna Kosová a Adam Svozil
Hrají: Beáta Kaňoková, Michal Lurie, Jana Kotrbatá, Václav Švarc, 
Adam Vacula, Kamila Janovičová, Tereza Terberová, Viktor Javořík



Peří v kleci, kožené kalhoty a flirt
Veronika Svobodová
 
Slečna Julia zase dovádí. Nedá si říct. Neříká nic.
 
August Strindberg napsal Slečnu Julii jako společenskou sondu o ner-
ovnost třídních vrstev. Hra je ale také plná protikladů: muž a žena, podlost 
versus upřímnost, vzestup a pád.
Inscenace studentů AKU nabízí pouze verzi o jedné párty, chtíči a milost-
ném trojúhelníku.
Probíhá bujarý večírek, na němž se setkají Jean, slečna Julie a kuchařka 
Kristýna jim k tomu přizvukuje. Na jevišti je i ve scénách, kdy je její přítom-
nost naprosto nevhodná a nesmyslná.
Všechny scény jsou prostoupeny mnohdy zbytečným flirtováním mezi 
postavami. Týká se to především Jeana a Kristýny. Hra vybízí k reali-
stickým hereckým výkonům a je založena především na nich, v tomto 
ohledu je inscenace nezvládnutá. Kristýna působí jako naivka v kožených 
kalhotách a motorkářské bundě s diářem místo Bible. Julie má dvě polohy 
drsné holky a ztracené děvenky, která neví, co se životem. Tyto polohy 
střídá trochu nahodile. Zároveň některá jednání herců jsou nemotivovaná.  
Pomyslný strop nastane v momentě, kdy Julie vyndá z truhlice malou klec, 
která je plná peří. Jean se pak, asi symbolicky, snaží umlátit tři peříčka 
břitvou.
Nejen díky herectví, ale také kvůli nepropracované režii je Slečna Júlia jen 
výkřikem o milostné avantýře.
 
Škola: Fakulta dramatických umení, Akademie umení v Bánskej Bystrici
Inscenace: Slečna Júlia
Autor: August Strindberg
Režie: Alžběta Vakulová
Dramaturgie: Ema Kazimírová
Kostýmy: Alžběta Vakulová
Light design: Marián Vereš
Sound design: Jozef Mituch
Hrají: Alžběta Cingelová, Tomáš Ivanka, Beáta Eibenová



Pokus o underground?
Eliška Raiterová
 
Na cirkulárce kusy plechu o sobě tvrdí, že je autorskou inscenací, jejíž 
cílem je zprostředkovat pohled a názor „naší mladé generace“ na tvorbu 
a životní styl Filipa Topola, rozumím-li dobře tedy výpověď generace 
autora a režiséra textu, člověka mladší generace, než je Filip Topol. Avi-
zuje, že se zabývá tématy „hranice mezi já a ty, kontakt se smrtí a hledání 
vlastní identity, vyhledávání extrémních zážitků jako proces sebepoznání“, 
že chce „reflektovat emoce současné generace příznivců Topolova díla“. 
Nic takového se ale v K222 v sobotu v podvečer neodehrálo. Jediný aktér 
inscenace Mark Kristián Hochman se zběsile pohyboval mezi kusy plechu, 
třískal do nich, věšel se na žebřík hlavou dolů, rozpíchal nožem podlahu 
učebny a do toho zmateně přehrával výroky Filipa Topola a Kiliána Ne-
doryho, alter ega z legendární písně Psích vojáků. Nebylo ovšem zdaleka 
jasné, jaký k sobě Topol a Nedory mají vztah, proč zde vystupuje. Jaká 
z toho plyne výpověď? Jak se to vztahuje k jakémukoliv z témat, o kterých 
autoři píší ve své anotaci? Na cirkulárce kusy plechu působí jako chabý 
pokus o underground, evokovaný ponurým osvětlením a zaprášenými 
kusy plechu poházenými a pověšenými v prostoru, pokus dosáhnout na 
Filipa Topola. Ilustrativním napodobováním bez nejmenšího odstupu to ale 
není možné, takovým přístupem Adam Steinbauer Topola zabíjí. K čemuž 
v narativu inscenace skutečně dojde. Tak o tom to tedy je? O zkáze, která 
přichází, když se snažíme dosáhnout na nedosažitelné? Žádná výpověď 
k divákovi z představení nedoléhá, pouze má strach, kdy bude hercem 
atakován nebo se na něj zřítí ze žebříku, a kdy bezúčelně znásilní další 
píseň Psích vojáků.
 
Škola: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Inscenace: Na cirkulárce kusy plechu
Autor a režie: Adam Steinbauer
Scénografie: Magdalena Paráčková
Light design: Barbora Jágrová & Nikol Piškytlová
Hrají: Mark Kristián Hochman



My si asi nerozumíme…
Adéla Kalusová

Paní Grossové, která zastává funkci velké šéfky, se dostává do rukou do-
kument napsán, v pro ni nesrozumitelném, novém jazyce ptydepe. Obrací 
se proto na ostatní zaměstnance, aby jí text přeložili. Zjišťuje ovšem, že 
dokument není jediná věc, které nerozumí.
Milovnice pečené husy, lascivní blondýna na vysokých podpatcích a oplzlý 
Josef. Stylizované postavičky obklopené krabicemi, žvatlající mezi sebou 
v ptydepe, vytvářející si svůj vlastní, pro nezasvěcené, nepochopitelný 
svět. Paní Grossové nezbývá nic jiného, než hledat v kapse kostýmkového 
sáčka stále prázdnou cigaretovou krabičku, nechápavě těkat očima po 
místnosti a postupně docházet k názoru, že její prosba v takovéto slepé 
společnosti vyslyšena nebude. Ani uťápnutý asistent Viktor, který jako 
jediný oplývá alespoň nějakou dávkou empatie, jí nedává klíč k pochopení 
onoho cizího jazyka.
Tato inscenace ale není o absurdní situaci, kdy se vysoce postavená 
žena najednou dostane mezi partičku lidí, kde si každý jede to svoje, 
a v určitých situacích by potřebovala pána z rohu televize, jelikož i znak-
ová řeč by jí řekla asi více, než ptydepe. To by bylo samo o sobě vtipné, ale 
asi trochu málo. Inscenace přináší momenty k zasmání, ke kterým dochází 
často díky stylizacím jednotlivých postav, ale poukazuje především na za-
vádění nesmyslných reforem a skrze to i na problém v komunikaci mezi 
lidmi ve společnosti.
 
Škola: Divadelní fakulta múzických umění v Praze
Inscenace: The ‘Memo’
Režie: Ran Jiao
Obsazení: Viktor Kuzník, Kryštof Dvořáček, Mariana Varela, 
Lise Andrea Marie Grimelund – Kjelsen, Rebeca Duarte, 
Nitish Jan, Veronika Martinková



Polské zadky a česká nátura
Markéta Damková 

Kdo jsou Češi očima Poláků? Ateisté, sprosťáci, smějící se bestie točící 
se po větru, hrdinové jen tak mimochodem… V rámci inscenace Český 
diplom si tvůrci vybírají více či méně známé, mnohdy i nechvalně proslulé 
české osobnosti a přibližují divákům jejich osudy. Tak trochu estráda, tak 
trochu snaha o otevřenou zpověď „hrdinů“. Pár individualit vyčnívajících 
z davu a okolo nich dav bezcharakterních bezpáteřníků, kteří si pokaždé 
najdou výmluvu pro svoje chování a nikdy za něj nepřijmou zodpovědnost. 
Obrázek značně nadsazený, ale velmi zábavný.
V defilé historických postav, které si tvůrci do inscenace zvolili, se ob-
jevují lidé různých historických etap i osudů. Od dvou diametrálně od-
lišných „hořících pochodní“, Jana Palacha a Zdeňka Adamce, přes údajnou 
kolaborantku Baarovou až po gymnastku Věru Čáslavskou či masovou 
vražedkyni Olgu Hepnarovou. Některé osobnosti jsou podány se značnou 
nadsázkou hraničící až s karikaturou, jiné naopak naprosto vážně, s max-
imální pokorou a civilností. Inscenace neustále balancuje na ostří nože 
a snaží se nepřekročit hranici dobrého vkusu. Dělá si legraci z Čechů 
a jejich kulturních ikon, na druhou misku vah však staví Poláky. Vzniká 
tak originální podívaná plná nejapných vtípků na Čechy, kterým se však 
i Čech dokáže zasmát a uznat jejich pravdivost.
Po technické stránce je inscenace dokonale zvládnutá. Všichni herci 
jsou skvěle sehraní, což se projevuje zejména v choreografiích, které jsou 
nesmírně zábavné. K těm nejvtipnějším se řadí spartakiádní výstup, jenž 
představení otevírá a nakonec jej i uzavře.
Přesný je rovněž herecký výraz všech zúčastněných. Herci dokážou přejít 
od nadsázky k naprosté civilnosti, takže na jedné straně tady máme pr-
vorepublikovou divu Lídu Baarovou, jíž svět a Joseph Goebbles nějaký čas 
leželi u nohou, na straně druhé dceru spisovatele Jana Procházky, která 
procítěně, málem se slzami v očích líčí osudy své rodiny a především cho-
vání režimu vůči svému otci. Celá inscenace stojí na kontrastech. Vážná 
scéna střídá hitparádní číslo a naopak. Atmosféra střídavě houstne 
a zase se uvolňuje, napětí visí ve vzduchu.
Český diplom je představení o Češích, Polácích, lidech. O tom, jak jsme si 
v jádru vlastně všichni podobní, protože se dokážeme smát těm samým 
věcem a dělat si legraci sami ze sebe. S velkou nadsázkou, ale stejně 
velkou pokorou jsou na jevišti předvedeni Češi očima Poláků. Ne vždy je to 
lichotivý obrázek, ale přesto dokáže pobavit.
 
Škola: PWST National Academy of Theatre Arts 
in Crakow, Branch in Wroclaw
Inscenace: Český diplom
Autor: Piotr Rowicki
Režie: Piotr Ratajczak
Hrají: Wiktoria Czubaszek, Anna Gabrysz, Helena Hajkowicz, 
Agata Jakoniuk, Joanna Kowalska, Monika Stanek, Mikołaj Bańdo, 
Tomasz Tywoniuk, Kornel Sadowski, Hubert Waljewski 



Předpůlnoční zúčtovací
Zbývá půlhodina do půlnoční uzávěrky a reDADAkce žhavě diskutuje, 
které články z etických důvodů neotisknout. Vskutku ošemetná problem-
atika, dochází i na ořechovku, po chvíli se do diskuze zapojují také fotograf 
a překladatel.
Poslední den Zlomvazu byl s nastřádanou únavou z předešlých dnů dlouhý 
a náročný. Krize se projevovala především ve stagnaci reDADAktorek na 
psaní recenzí a v mezidobí sledováním Babiše v DVTV a videí s názvy „Bi-
zarní podívaná: Pštros nečekaně zaútočil na nic netušícího muže“, „Mladík 
utratil statisíce, aby vypadal jako elf“ a „Bába pod kořenem“. Teď už ale 
končí všechny povinnosti a nás čeká jen DUP s otevřenou náručí.
Shodli jsme se v reDADAkci, že nejvíce občerstvujícím a oblažujícím zážit-
kem letošního Zlomvazu byl start Goonem: krvavou pomstou a polští hosté 
o posledních dvou večerech, především činoherci z Krakowa se svou vir-
tuózní ódou Do DNA/ Towards the depth.
Vzhledem k tomu, že se rozhovor právě strhl k tématu, jestli je víc sexy 
Tomáš Klus nebo Tom Hiddleston, je načase dokončit články a rozloučit 
se. Psaly jsme pro vás se vší láskou a něhou, jaké byly naše ženské kritické 
duše schopny, a doufáme, že jste se cítili celé čtyři dny v teple a bezpečí 
jako v Děloze a vrátíte se zas. Děkujeme vám za vaši přízeň a za rok na 
viděnou!

Vaše reDADAktorky Elča, Verča, Saša, Alča, Marky a Mája ;-)
 

Summary of day five
On the last day of the Zlomvaz festival we could have seen another per-
formance of the last grade of the DAMU actors called Friends. It was even 
more interesting that the text was written for the actors by a student of 
dramaturgy, Bára Hančilová, and was staged by her schoolmates Adam 
Svozil and Kristýna Kosová. The performance tells the story about a group 
of friends, where the question is whether they are the real friends or just 
few people, who once knew each other and now they do not know what 
to do with each other and what to speak about. Whole performance is 
inspired by the youngsters of twenty first century.
Also the Polish friends from PWST National Academy of Theatre Arts in 
Crakow, Branch in Wroclaw came with another performance called The 
Czech diploma. The main question of the performance was ´who are the 
Czechs in the eyes of the Poles´. The Creators played about the fates 
of Czech famous or infamous personalities. Jan Palach, Věra Čáslavská, 
Olga Hepnarová and Lída Bárová were sharing their lives on one stage. 
The performance makes fun of the Czechs, but also put the Poles on the 
same place. That makes the performance original in the context of festival.
Another performances of the day were Miss Julia, Strinberg’s famous play 
staged by Faculty of dramatic arts Banská Bytrica, Pieces of the sheet 
metal on a table saw, which was inspired by poet and musician Filip Topol, 
and The Memo, the performance created by foreign students of  DAMU in 
the memory of Václav Havel.
In general this year’s festival Zlomvaz was enjoyable, with a huge range of 
various performances. The editors and the organisers would like to thank 
to all the people who participated in the festival from actors, directors, au-
thors and staff to the audience of the festival. As every year it was a great 
pleasure to have friends from universities from Brno, Slovakia, Poland a 
Hungary here in Prague.
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