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Editorial
Brigita Lamserová

Držíte v rukou druhé číslo festivalového Hybris. 
Časopisu, který již není Obratlem a jehož tvář 
se tak výrazně proměnila. Jako šéfredaktorka 
říkám, že je to z mého úhlu pohledu zcela po-
chopitelné. A to nejen proto, že časopis píší 
studenti katedry teorie a kritiky, nebo externí 
redaktoři studující velmi příbuzné obory. Dal-
ším důvodem, proč si v tomto druhém festi-
valovém čísle přečtete „zase jen kritiky“ je 
to, že si nějak nedokážu představit, co jiného 
bychom měli psát na uvedená a viděná před-
stavení, koncerty, fi lmové produkce a taneční 
vystoupení. Snažíme se pro čtenáře našeho 
časopisu refl ektovat uplynulé dění. Snažíme 
se o zpětnou vazbu svým kolegům z řad tvůrců. 
Snažíme se o mnohé, ale jak se ukázalo, nemů-
žeme u festivalového Hybris, stejně jako u toho 

„klasického“, očekávat, že se zavděčíme všem. 
Uveďme si tedy pár věcí na pravou míru:
Fotky jsou v Hybris přítomny jen minimálně,  
mimo jiné také z toho důvodu, že si vážíme 
práce našich fotografů a víme kolik černobílý 
tisk ubírá kvalitě fotek. Zájemce o krásné ba-
revné fotky tedy odkazuji na webové stránky 
www.hybris.cz nebo www.zlomvaz.cz kde se ná-
ročné estetické oko divákovo  nabaží a nezů-
stane suché.
Odlehčené rubriky typu ankety, módní policie, 
bulvár a různé veselé hříčky a šarády pak z ča-
sopisu letos vypadly úplně, neboť jsem se do-
mnívala, že program je natolik nabitý, že se ča-
sopis může naplnit pouze recenzemi a že to 
bude stačit. Naivně.
Od tohoto čísla vkládá proto redakce na konec 
časopisu zábavný dvojlist, abychom vyhověli 
přání našich produkčních. 
Původně jsem se chtěla v tomto úvodníku za-
bývat ironickou polemikou na téma: „Kritici or-
ganizující festival a píšící produkční.” Nakonec 
jsem se rozhodla poděkovat produkčním za to, 
že se jim v potu tváře povedlo již posedmnácté 
uspořádat zjevně bez větších problémů fungují-
cí festival, a vyjít jim v některých jejich přáních 
vstříc. Doufám ale, že se stále najdou čtenáři, 
kteří si rádi přečtou i nějakou tu kritiku.

A na závěr omluva: Omlouváme se hercům 
VŠMU, že se naší redaktorce nepodařilo správ-
ně odhadnout jména herců v jednotlivých ro-
lích (bohužel jsou nedohledatelná) a že dva 
z nich omylem prohodila mezi sebou.
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DDDDD Divoký 
západ 

na východní 
způsob

Sylvie Rubenová

Slyšeli jste již o ruské vesnici plné kovbojů? 
Právě tam nás totiž přenáší Anna, hra sou-
časného ruského dramatika Jurije Klavdijeva, 
kterou nám nesoutěžně představili poslu-
chači herectví ze třetího ročníku KČD DAMU 
pod taktovkou tvůrčí dvojice Rut - Čepková 
(čtvrtý ročník režie a dramaturgie).
Nejmenovaná ruská vesnice neznámé doby. 
Způsob života a celé fungování jejích obyva-
tel může působit trochu historicky, jsou tu 
ovšem přítomny i prvky moderní doby jako te-
levize nebo mobilní telefony. A mezi tím vším 
Anna, která je zkrátka jiná – je to žena mezi 
střelci, měšťanka mezi vesničany, cílevědomá 
osobnost mezi lidmi, jež slepě následují „ko-
dex otců“. A zrovna tak, jako je komplikovaná 
její situace, je komplikovaná i Anna samotná. 
Poslušná manželka? Hluboce prožívající žena? 
Odhodlaná „drsňačka“, která má větší „koule“ 
než všichni střelci dohromady? Hlavní hrdinka 
nad ostatními výrazně vyčnívá – nejen složitým 
charakterem, kterým kontrastuje se zbylými 
postavami, jež po celou dobu jednají naprosto 
zřetelně a očekávaně, ale také prostorem, který 
je jí ve hře poskytnut. 
Výtvarná stránka inscenace je dílem Anety Gr-
ňákové, a i přes svou zdánlivou jednoduchost 
(nebo snad právě díky ní) je to jeden z nejpů-
sobivějších faktorů inscenace. Po celou dobu 
se nacházíme uvnitř venkovského stavení, kte-
ré je zařízeno velice prostě – dřevěný stůl, ko-
lem kterého jsou místo židlí a lavic rozestaveny 
necky, zadní stěnu zdobí ikona a prázdné rámy, 
a v levém zadním rohu místnosti stojí dveře ve-
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DDDDDdoucí do sklepa. Ono mystično, jež symbolizují 
v rámech chybějící obrazy, je podtrženo jejich 
tajemným kýváním se v obzvlášť vypjatých mo-
mentech. Děj ovšem není uvnitř chalupy her-
meticky uzavřen. Pomocí okna máme možnost 
nahlížet ven na přicházející postavy, kterým 
stejné okno naopak umožňuje „nepozorovaně“ 
sledovat dění uvnitř.
Adéla Petřeková ztvárňující hlavní hrdinku po-
stupně odhaluje všemožné tváře mladé ženy 
zasazené do prostředí, jež je jí bytostně cizí. 
Z jedné polohy hned přechází do druhé, podle 
toho s kým a o čem zrovna mluví. Adam Kraus 
svůj part jediného „absolutního záporáka“ Levá-
ka zvládá naprosto s přehledem, jeho protipól 
nejistého a emotivního předsedy v podání Mar-
ka Adamczyka tak působí opravdu kontrastně. 
Výraznou tváří je i Vuk Gojkov Čelebić (hostující 
student druhého ročníku KČD), který předsta-
vuje šíleného samozvaného spasitele Toho-Kdo-

Poslouchá-Spící. I když má jeho postava na jed-
nu stranu dost možná nejvíc rozumu ze všech 
obyvatel vesnice a uvědomuje si, jak zhoubný 
je způsob jejich života, díky Čelebićově osobi-
tému projevu vůbec nepochybujeme o tom, 
že máme co do činění se skutečným bláznem.
Necelá hodina a půl, kterou představení trvalo, 
uběhla jako voda. Co do tíživosti bylo ovšem 
těch osmdesát minut strávených na antiuto-
pickém ruském venkově až až – Anna je vážná, 
místy až děsivá (řeč je o tématu nikoli prove-
dení) a právě tím je velice působivá. Jedinou 
mojí výtkou by tedy byly nějaké ty přeřeky, ale 
nikdo z nás (dokonce ani herec) přeci jen není 
dokonalý, že?

Jurij Klavdijev - Anna

režie: Adam Rut

Čt 20/05 -> 12:00 K322
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DDDDD Smajlík 
je málo!

Magda Zicháčková

Svět internetu. Život, který se odehrává za po-
moci jedniček a nul.
Čtvrteční divadelní odpoledne v La Fabrice. Hra 
Googling and Fucking Tomáše Dianišky (absolven-
ta KČD DAMU a v současné době člena hereckého 
souboru činohry libereckého divadla Františka 
Xavery Šaldy) parafrázuje hru Marka Ravenhilla 
Shopping and Fucking. Dianiška píše o generaci 
současných dvacátníků a pětadvacátníků; tedy 
o generaci, do které se řadí on sám, režisér Braňo 
Holiček, dramaturg Jan Tošovský, i herečky Karo-
lína Baranová, Barbora Kubátová a Vendula Svo-
bodová plus hrající soubor. Dá se tedy v tomto 
případě mluvit o generační výpovědi.
Závislost na internetu a jeho „svaté trojici: Goo-
gle, Facebook a Youtube“. Nastává nepsané pra-
vidlo - pokud neexistuješ na internetu, jako bys 
neexistoval vůbec.
Mladí lidé naplno využívají komunikační kanály 
k navazování nových (ve větší míře plytkých) 
vztahů, k objevování dávno ztracených přátel. 
Vědomě (ve většině případů spíše nevědomě) 
poskytují internetové veřejnosti informace 
o sobě samotných. 
Čtyři lidé v teplákové soupravě. Čtyři duše slo-
žené z jedniček a nul bloumající po síti.

Tupé zírání do monitoru a poklikávání myší. Ná-
sleduje řada jednotlivých vtipných, mrazivých 
obrazů z oblasti Facebooku, chatu, Youtubu, 
Skypu, ICQ atp.; spojujícím motivem je milost-
ný vztah jedné mladé dvojice, která svůj vztah 
prožívá na dálku přes internet (lze to i jinak?). 
Vyvrcholením je hip hopový koncert imaginární 
skupiny Spodina 13, kde jsou diváci zasvěceni 
do životních příběhů jednotlivých protagonistů.
Hudba v této inscenaci sehrává jednu z nejdů-
ležitějších rolí – spojuje jak herce, tak jednotli-
vé scény. A kdo jiný by měl být podepsaný pod 
onou hudebně bohatou složkou nežli sám velký 
Youtube.com?
Pomocí několika málo rekvizit se tvůrcům 
podařilo vyobrazit efektní a bohatý virtuální svět 
(například čtyřmi neonovými trubicemi, které 
herci takřka nepustí z ruky – jako symbol on-line 
stavu či vzájemného propojení jednotlivých).
Mimochodem, kdo nestihl na Googling and 

Fucking do La Fabriky zajít, nechť nesmutní! 
Na internetové stránce www.modry-medved.
cz má možnost během 20.-24. května 2010 
inscenaci shlédnout, a to za krásný a skrom-
ný poplatek 40 Kč. Nebo ať nelení a nased-
ne do „žlutého autobusu“ a vyrazí směrem 
do Liberce – nebude litovat!
„Padá server. Přej si něco!“ Já osobně si přeji, 
nechť je více takových inscenací jako je tato!

Tomáš Dianiška - Googling and Fucking

režie: Braňo Holíček

Čt 20/05 -> 14:00 La Fabrika - Sál
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DDDDDAmerican 
Dream 
(podle 

Kazimierza 
Brauna 
a Petra 

Scherhaufera)
Eva Petelíková

Čtvrteční odpoledne v Řetízku patřilo studen-
tům AU z Banské Bystrice a jejich představe-
ní American Dream. Režisérka Jana Janove 
a dramaturg Peter Gašparík se nechali inspi-
rovat prozaickým textem Kazimierza Brauna 
Hollywood aneb Svatý les, který upravil Peter 
Scherhaufer, a svoji inscenaci pojali jako one 
woman show, ochucenou slovenskými slzami 
a litrem ruské vodky.
Příběh je jednoduchý – byla jednou jedna he-
rečka Hanička a ta se rozhodla, že se z ní stane 
druhá Marilyn Monroe, odjela do Hollywoodu 
a stala se z ní uklízečka. 
Scénu Řetízku zaplnilo několik kusů nábytku 
– stůl, postel, křeslo, zkrátka jen to, co každá 
správná herečka potřebuje a zároveň je schop-
ná vtěsnat do jednopokojového bytu. Plus jed-
no velké promítací plátno. To tvůrci inscenace 
využili sice jen jednou, ale působivě, a sice 
když na něj Hana promítala sérii nezáživných 
fotografi í ze své cesty do Hollywoodu. Obyčej-
nost Hančina příběhu tak bila do očí a její osud 
se díky využití zdánlivě nadbytečné rekvizity 
stal najednou mnohem reálnější. Tvůrci in-
scenace dokázali podpořit náladu komorního 
příběhu také hudebními motivy a světelnými 
proměnami. Správnou americkou atmosféru 
pak ještě před začátkem představení navodila 
jedna z Madoniných písní Hollywood. Stej-
ný song potom hrály reproduktory divákům 
i k odchodu. A díky nenápadným změnám 
osvětlení jsme se během představení spolu 
s herečkou přenášeli na místa, o kterých prá-
vě vyprávěla. 
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DDDDD Slavomíra Fulínová v roli herečky – uklízečky 
Hany si po celou dobu hry udržela mou po-
zornost. Zaujal mě příběh její postavy i způsob, 
kterým ho dokázala podat. Její Hana je holka, 
která sama o sobě narovinu (po několika paná-
cích vodky) prohlašuje, že je natolik inteligent-
ní, že ví, že inteligentní není. Celý svůj příběh 
vypráví s upřímnou otevřeností. Občas jakoby 
si ho před rozbitým zrcadlem přehrávala jen 
tak sama pro sebe, jindy zase potřebuje pro 
své etudy publikum. 
Možná proto si na začátku přivádí do bytu 
muže - kameramana, kterého usazuje mezi 
diváky. Během svého vyprávění mu pokládá 
otázky, na které si vzápětí odpovídá sama. Čas 
od času mu taky nalije trochu té vodky. Ale ka-
meraman nemluví, nenatáčí, jen jednou klapne 
klapkou a na konci herečce spolu s ostatními 
diváky zatleská. Nebylo mi proto úplně jasné, 
je-li onen muž hercem nebo divákem. Předpo-

kládala jsem, že se jedná o herce a že jsem jeho 
jméno přehlédla v programu, ale po představe-
ní jsem se přesvědčila, že tam skutečně uvede-
né není. Díky této postavě - nepostavě na mě 
konec představení působil trochu rozpačitě. 
Rámec, který se vstupem kameramana na za-
čátku hry otevřel, zůstal neuzavřený.
Z Řetízku jsem si i přesto odnesla příjemný 
divadelní zážitek. Vděčím za něj především 
Slavomíře Fulínové, která dokázala zábavně, ale 
i dojemně a s pochopením pro svou postavu 
vyprávět neveselý příběh o tom, že některé sny 
se prostě neplní.

podle Kazimiera Brauna 

a Petra Scharhaufera: American dream

režie: Jana Janove

Čt 20/05 -> 15:00 Řetízek
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DDDDD3000 ľudí
Ervín Hodulík

Dramatický debut Júliusa Barča–Ivana 3000 
ľudí z roku 1934 zčasti prispel v rozvoji for-
mujúceho sa profesionálneho slovenského 
divadla a drámy. Tematickým predobrazom 
bola robotnícka Krompašská vzbura z roku 
1921, no Barč-Ivan dej zasadil do americké-
ho prostredia. Študenti bratislavskej VŠMU 
výberom tohto, dnes už smiešne naivného 
textu, chceli asi postihnúť dnešnú neľahkú 
spoločenskú situáciu a možno predostrieť 
jedno z východísk.
Predstavenie 3000 ľudí sa začínalo pompéznou 
zvučkou  fi lmového štúdia Twentieth century 
Fox a predznamenalo tak  dramaticko – režijný 
zámer,  využiť text  ako multi-žánrovú fi lmovú 
koláž z tridsiatych rokov. Dej inscenácie sa odo-
hráva počas jedného dňa v hoteli Esplanade, 
kde kvôli zúriacej ekonomickej  kríze chovajú 
6 kusov ošípaných a 6000 nezvaných hosti 
z ríše hmyzu. Minimalisticky poňatú scénu ho-
telovej haly tvorí recepčný pult, neveľký látkový 
gauč a stojan s včerajšími novinami. Kruhový 
pôdorys haly je obkolesený vyvýšeným polkru-
hovým schodiskom,  kde sú uprostred dvere 
do hotelových izieb. Vydareným inscenačným 
prínosom oproti textovej predlohe je postava 
samotného autora Júliusa Barča–Ivana (Lukáš 
Dóza), ktorý spoza svojho písacieho stroja - ne-
chýbajú pri ňom gýčovité spisovateľské  rekvi-
zity ako šálka s kávou a popolník s nedofajče-
nou cigaretou – sleduje dianie na scéne. Ten 
postupne predstavuje charakterové vlastnosti 
hlavných postáv, nachádzajúcich sa v scénic-
kých poznámkach a tiež sa zapája do hereckej 
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DDDDD akcie, keď v jednotlivých nosných replikách 
osvetľujúcich jeho povahu zastupuje danú po-
stavu, ktorá ju prednáša. Vzniká tak vzdialený 
model divadla na divadle a divák má možnosť 
čiastočne hlbšie spoznať tohto významného 
slovenského dramatika.
Samotný príbeh sa zdá byť akousi dobovou re-
alistickou moralitou alebo z dnešného pohľadu 
utopickým riešením hospodársko-ekonomickej 
krízy, ktorá ma ďalekosiahle sociálne násled-
ky. Do mesta v raných hodinách prichádza 
milionár John Fenton (Marián Viskup), ktorý 
by pre miestnych mohol byť potencionálnym 
záchrancom krachujúcich Lanhattanských oce-
liarni. Ich zatvorením by o miesto prišlo 3000 
ľudí a nastala by sociálna katastrofa, dnes nám 
známa zo slovenských „hladujúcich dolín“. 
Nepriaznivú situáciu sa rozhodne vyriešiť re-
daktor denníka Večerný šíp Jimmy Peters (Peter 
Brajerčík), no jeho dva pokusy – jeden apelá-
ciou na milionárove city a druhý radikálnym 
riešením s rozpadajúcim sa revolverom v ruke 
– sa končia neúspechom. Ostáva mu už len 
spolu s mladým inžinierom Higginsom (Juraj 
Ďuriš), zastupujúcim záujmy robotníkov, prijať 
bolestivú skutočnosť a nejako sa s ňou vyspori-
adať. Prichádza však nečakaný obrat a žiadaný 
americký happy end, keď sa milionár (osvietený 
snáď rukou priezeravosti) rozhodne oceliarne 
odkúpiť a zachrániť tým robotníkov. 
Režisérka inscenácie Adriana Totiková sa snaži-
la nabúrať miestami uspávajúcu monotónnosť 
realistickej drámy fi lmovými etudami, v ktorých 
sa zrkadlili prvky grotesky, muzikálu a gangs-

terského fi lmu. Tento zámer sa ukázal byť nie 
príliš funkčný, pretože neosvetľoval príbeh, 
neposúval ho do vyšších významových sfér, ale 
iba mlhavo dokomentoval predošlé udalosti. Vi-
zuálne pôsobivo vyznela etuda, počas ktorej sa 
na javisko dostávajú všetky postavy a v rýchlom 
pohybovom slede znázorňujú fi lmové plynutie 
času, venujúc sa svojej dennej rutine – milionár 
chytá ryby, redaktor s cigaretou v ústach robí 
kľuky, poslíček sa nemotorne trápi s kuframi. 
Naopak etuda kde  sa Peters priznáva Higginso-
vi  so svojím raňajším zámerom, keď sa pokúšal 
z milionára dostať  300 000 dolárov, toľko po-
trebných na záchranu oceliarní, zostáva veľkým 
otáznikom. Pozostávala zo sekvencovaných 
scénických obrazov, počas ktorých herci menili 
nehybné pozície na javisku. Tieto fotografi cké 
momentky akoby ani nesúviseli z dejom a vy-
zneli do prázdna.
Inscenácia stavala na hereckých výkonoch, 
z ktorých asi najviac oslnilo pojatie Exekútora 
(Martin Šalacha), ktorý svojím napätým úrad-
níckym výzorom a „kronerovskou“ mimikou, 
či hlasovou intonáciou pripomínal nostalgický 
obraz Jožka Púčika (v podaní Jozefa Kronera 
v televíznej inscenácii). V predstavení jeho po-
stava odľahčovala nezáživné scény a svojou 
nemotornosťou bavila publikum. Je evidentné, 
že k vytváraniu postáv bolo pristupované zo 
všetkou precíznosťou. Vo vypätých situáciách 
dokázali herci presvedčivo demonštrovať svo-
je emócie a ich celková spoluhra sa podobala 
ľahko plynúcim swingovým rytmom, ktoré do-
tvárali atmosféru predstavenia. 
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DDDDDAutori inscenácie 3000 ľudí zrejme chceli 
na javisku refl ektovať práve prebiehajúcu sve-
tovú fi nančnú krízu, no neviem či si pre tento 
účel vybrali príznačný text. Skeptickým okom 
ekonóma si možno len ťažko predstaviť, že by 
nadnárodné spoločnosti presadzujúce svoje 
záujmy cez politické špičky, prejavili sociálne 
cítenie a podporili hrdzavejúci slovenský prie-
mysel. Posolstvo doliehajúce k nám z inscená-
cie, teda,  že nádej zomiera posledná a vždy sa 
nájde nejaký „kúzelný deduško“, ktorý švihom 
zázračného prútika všetko napraví, vyznie-

va prinajmenšom humorne, ak nie absurdne. 
Na koniec už len zostáva pridať výstižný citát   
Libora Vodičku, ktorý z ťažkým povzdychom 
predniesol po videnom predstavení: „Mám do-
jem, že sme stale mysleli, že tu vyrůsta gene-
race kriticky myslících lidí a oni zatím vyrostli 
buržuové s holým zadkem“.

Július Barč-Ivan: 3000 l’udí

režie: Adriana Totiková

Čt 20/05 -> 12:00 DISK (soutěžní představení)
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HHHHHZnáte 
marimbu 

a vibrafon?
Kristina Korbelová

O tom, že festival Zlomvaz je skutečně mul-
tižánrovou, pestrou a specifi ckou kulturní 
akcí, svědčí třeba i fakt, že se na něm může 
publikum setkat s hudebními nástroji, které 
pro něj do té doby byly exotické nebo dokon-
ce zcela neznámé. Student 3. ročníku HAMU 
Oleg Sokolov a jeho spolužáci představili 
čtvrtečním návštěvníkům La Fabriky marim-
bu a vibrafon.
Koncert se měl původně konat ve Slévárně, 
ale nakonec byl přesunut přímo do baru, kde 
v podvečer navázal na odpolední vystoupení tří 
improvizátorů z brněnské JAMU, kteří si říkají 
Ensemble 308. V poměrně velkém, nezaplně-
ném prostoru s vysokým stropem se záhy stih-
la vytvořit velmi subtilní, komorní atmosféra. 
Návštěvnost sice rozhodně mohla být větší, dů-
ležité však je, že ti, co se podívat přišli, si kon-
cert užili s velkým zaujetím a soustředěností. 
Pět skladeb, jejichž autory jsou perkusionis-
té jako Earl Hatch či Nebojsa Jovan Zivkovic, 
odehráli vedle Olega Sokolova další tři studenti 
pražské HAMU Klára Andrlová, Miroslav Vytiska 
a Karel Vrtiška. Ani hudebních nástrojů neby-
lo na pódiu málo; kromě vibrafonu, marimby 
a klasické bicí soupravy také klavír. Nesmím 
zapomenout na rytmickou etudu na kufr, která 
připomínala hru malého děvčátka s maminči-
nou kosmetickou taškou, jen s tím rozdílem, 
že Klára Andrlová vytahovala místo rtěnek či řa-
senek různé improvizované nástroje a paličky. 
Pro ty, kteří se s názvy „marimba“ či „vibrafon“ 
setkávají poprvé, lehká teoretická odbočka: 
marimba je podlouhlý bicí nástroj, na který 
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HHHHH mohou zároveň hrát až čtyři lidé a jehož rozsah 
je pět oktáv. Pochází z Afriky a do Ameriky byl 
přivezen černými otroky. Zvuk se tvoří údery 
paličkami do dřevených destiček podobných 
klaviatuře. Vibrafon, sestrojen ve 20. letech 
v Americe, vypadá obdobně, ale zvukovými 
tělesy tu jsou kovové plátky různé délky.
Prostor baru La Fabriky má velmi zvláštní akus-
tiku a hudba jej hned od prvních tónů zcela 
naplňovala a rozechvívala. V prvních dvou 
skladbách na marimbu a poté na vibrafon 
se představil Oleg Sokolov sólo a okamžitě 
překvapil svou elegancí, obratností a hbitostí 
rukou, přičemž nevyužíval vždy jen dvě paličky, 
ale často i dvě dvojice paliček naráz. V dalších 
skladbách pak zahrál společně se svými spo-
lužáky, nejdříve v duu a následně v triu s bicí 
soupravou. Něžné pasáže až fi lmové povahy 
střídaly pasáže agresivnější, rytmicky naprosto 
precizní, jako by byl na pódiu vyprávěn příběh. 
Když posluchač zavřel oči, některé souzvuky 
mu mohly evokovat plynulost a klid slévajících 

se řek nebo splétajících se pramenů vlasů. Při-
tom mě koncert i přes svou intenzitu překvapil 
tichostí, v baru bylo slyšet každé slovo.
Vrchol podvečera představovala Lisztova Uher-
ská rapsodie č. 2 v podání Olega Sokolova 
na marimbu a Karla Vrtišky na klavír. Pokaž-
dé, když slyším tuto skladbu naživo, nemůžu 
se ubránit vzpomínce na klaunské číslo klavír-
ního komedianta Victora Borga. Originalitu ale 
nepostrádali ani studenti HAMU se svou verzí, 
oba nástroje se po celou délku rapsodie neo-
třele a často i vtipně doplňovaly. Škoda jen, 
že na poslední vystoupení hudebního čtvrtka 
v La Fabrice už nedošlo, Tomáš Kačo musel kvů-
li zánětu šlach svůj klavírní koncert zrušit.

Ensemble 308

Čt 20/05 -> 15:30 La Fabrika - Bar

Oleg Sokolov

Čt 20/05 -> 18:00 La Fabrika - Slévárna
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DDDDD Hra 
na absurdno 

neprinesie 
vždy 

absurdno
Eva Kyselová

Zo Samuela Becketta sa stáva klasik. Jeho hry 
sa inscenujú takmer všade, či už na reprezen-
tačných scénach (iscnenácia Čakania na Go-
dota v réžii Michala Dočekala v ND Praha), 
v menších regionálnych divadlách (inscenácia 
Šťastných dní v réžii André Hübnera-Ochod-
lo v Komorní scéne Aréna), sú inšpiratívnym 
zdrojom pre vlastné a svojské uchopenie bez-
hraničnej absurdity ako je to v monodráme 
Karla Kratochvíla Své dny. Akási divadelná re-
nesancia jedného z otcov absurdného divadla 
nastáva práve v posledných rokoch, v dobe 
všeobecnej postmoderny aknie post-postmo-
derny. Tá na jednej strane teoreticky dovoľuje 
absolútnu slobodu v myslení, prepájaní mys-
lenia a o umení ani nehovoriac a prakticky 

na rovnakom princípe i troskotá. Čím viac je 
možné, tým menej akoby sa chcelo túto výsa-
du využiť.
Tento pocit sa mi potvrdil aj po predstavení in-
scenácie študentov a študentiek AU v Banskej 
Bystrici End Game, ktorá je ďalším príspevkom 
do Beckettovskej divadelnej „ságy“. Komorná 
dráma o jednom slepom synovi, jeho sluhovi, 
trojnohom psovi a dvoch rodičoch uväznených 
v kontajneroch na smeti je súčasne expresív-
nym existenciálnym výkrikom s fi lozofi cko-etic-
kým podtextom istej hĺbky a súčasne je tzv. 
„well-made“ absurdnou drámou, kde takmer  
z každej repliky je cítiť Beckettov nezameni-
teľný dramatický a autorský talent a odkazy 
k jeho ostatným hrám.
Je až na počudovanie, že mladí divadelníci, 
ktorí by mali experimentovať nielen s formou 
ale aj obsahom si síce vybrali autora a hru, kto-
rá je na experimenty ako stvorená, v konečnom 
dôsledku ale text uchopili takpovediac tradične, 
v konvenčných a už trochu prežitých predsta-
vách absurdného divadla, priniesli inscenáciu, 
ktorá sa absolútne nevymyká z priemeru iných 
súčasných inscenácií hier Samuela Becketta. Ak 
očakávame deformované fi gúrky s vyhasnutým 
pohľadom v očiach, letargické prehovory a klišé 
pauzy po autorsky mizantropických  replikách, 
popisnosť v hereckom prístupe, ktorá prvoplá-
novo odhalí všetko o postave v prvých dialó-
goch a tým prestáva byť zaujímavá, tak potom 
je inscenácia v najlepšom poriadku. 
Ale! Autorkina vlastná patologická náklon-
nosť v írskemu čudákovi ju núti jednoducho 
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DDDDDnamietať, že Samuel Beckett je autor, ktorý si 
zaslúži, ak nie doslova vyžaduje, aby inscená-
cie jeho absurdných hier boli sem-tam aj sku-
točne absurdné a nielen snažiace sa zaujmúť 
istú ustálenú polohu, ktorá by sa za absurdné 
mala považovať.
Na prázdnej scéne vidíme deformovaného 
a komického mladíka - Clova, ktorý svojím 
zjavom pripomína skôr zle animovaného per-
moníka, jeho fyzický handicap ho síce ozvlášt-
ňuje, no keď herec stráca koncentráciu, od-
chádza aj prehnaná štylizácia a odchádza jej 
zmysel. Rovnako neukotvený je predstaviteľ 
Hamma – slepý a chromý antihrdina, po celý 
čas sediac na stoličke, ktorého  nehybné nohy 
sa  samé od seba posúvajú, síce sediac, ale 
predsa je to vidno. A slepota evokovaná oku-
liarmi cez ktoré nie je vidno a tvár prekrytá 
krvavou verckovkou? No slepý Hamm by asi 
nemal presným refl exom smerovať slepý po-
hľad na Clovove čižmy, ani zo strany na stranu 
na svojich hnijúcich rodičov, nie? Celá režijná 
koncepcia tak vyznieva plocho a ako márna 
snaha o dodržanie scénických poznámok. Ale 
absurdné nie je hrať sa na slepého ale dokázať 
ho zahrať aj s otvorenými očami.
Na rovnakej báze je „nudná“ i dvojica Hammo-
vých umierajúcich rodičov Nagg a Nell. Pozití-
vom je, že dokážu plasticky budovať dialóg aj 
bez bezprostrednej blízkosti – každý na inom 
konci javiska a každý vo vlastnom farebne 
odlíšenom kontajneri a obaja rovanko šediví 
a bledí ako stena, abstraktným slovom vyja-
driť reálnu hmotu, no po chvíli skĺznu do pa-

tetickej až afektovanej roviny sladkoboľnej 
manželskej rétoriky, ktorá zabije aj tak vďačnú 
a mnohoznačnú a vlastne otrepanú repliku 
o šťastí z nešťastia iných. 
Paradoxné je, že herci prejavili na takto nevy-
užitom priestore naozaj značný potenciál, ich 
práca s textom v priestore je na jednej strane 
plnohodnotná a využíva ich telesné a hlasové 
predispozície, takže je len škoda, že sa s nimi 
nepracovalo inak. Možno by odkryli nielen vlast-
né možnosti a posunuli ich ale je pravdepodob-
né, že by tak inovovali aj režijný koncept.
Hľadať jednu základnú a všeplatnú myšlienku 
v tejto dráme je možno zbytočné. Je pre každé-
ho iná, ale podstatné je, aby v nej nejakú naši-
el. Inscenácia End Game akoby svoju bytostnú 
tému nemala, akoby si nevytíčila konkrétny 
bod, motív, ku ktorému sa chce prostredníc-
tvom javiskového prevedenia vyjadriť, ide pres-
ne po texte, presne v intenciách jeho čítania. 
Ale tak ako môžeme pomenovať čítanie jedno-
rozmerným, tak by inscenovanie malo byť jeho 
viacvrstevnatým dôsledkom. Inscenácia End 

Game „prebeckettovala“ samotného Becketta 
a následkom toho zostala len v medziach pr-
vočítania. Je predsa absurdné myslieť si, že ab-
surdnosť sa dá defi novať ako niečo neprirod-
zené a komplikované. Je absurdné defi novať 
absurdno! Alebo chceli robiť Becketta podľa 
Stanislavského?

Samuel Beckett: End Game

režie: Katarína Burdová

Čt 20/05 -> 17:30 K332
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TTTTT Všichni 
dupou 

včera, dnes
Zuzana Burianová

„Že by byl čtvrtek? Zítra je pátek.“ Náš život 
plyne den za dnem. Šeď. Ty šťastnější z nás 
čeká po každém probuzení práce. Ostatní ne-
vyvolení musejí čekat. V nejistotě z příštího 
dne. V naději? 
Všichni jsme cizinci. Někdy světu rozumíme, 
jindy se nám zdá naprosto absurdní. Kdo z nás 
někdy neměl pocit, že je na všechno sám? 
Že celý svět je jenom jedna velká prosba o smi-
lování se. Prosba o porozumění. Ale dá se vů-
bec ještě dnešní svět pochopit? 
Deník cizinky je náš vlastní deník. Někdy 
se nám podaří urvat kousek štěstí, ať už je to 

práce, která nás většinou nebaví, láska, která 
nás nakonec opustí a domov, který zůstane, 
ale my z něj odcházíme. Vlastně jsme hodně 
skromní, když nám tohle všechno stačí k tomu, 
abychom o sobě říkali, že jsme šťastní. Větši-
nu času si ale s námi život rozehrává hru. Hru 
na kočku a myš. Svět, osud, život je kočka. 
Hladovějící. Lačnící po kořisti. A my jsme jenom 
malé myšky, které neustále utíkají, nebo se krčí 
ve skrytu. Někdy vylezeme, kocháme se vším 
krásným, co se nám nabízí. Někdy se chytíme 
do pasti pro jeden malinký kus lákavé návna-
dy. A někdy se prostě jenom otrávíme okolním 
jedem. To všechno jenom pro to, abychom 
zahlédli něco, co z nás udělá víc než jen myš. 
Deprese? Ne. Jen život.
Nezáleží na tom, co jste zač, odkud jste, jakou 
mluvíte řečí, zda se vyjadřujete slovy, pohybem, 
zvuky, gestem, protože všichni jsme jenom ci-
zinci. A jediné, co nám zůstává je naděje, že jed-
nou najdeme svoje místo, kde budeme šťastní. 
Místo, které se nám stane domovem. 
A tak se projekt studentů DIFA JAMU nestal cizí 
inscenací v cizím prostoru, ale představením, 
kde každá část lidského života na sebe navzá-
jem navazuje, kde se člověk-herec, student, 
kdokoliv, pohybuje sice s pochybností z každé-
ho kroku, který udělá, ale s odhodláním a s na-
dějí, že někdy někdo pochopí. 

Marika Antonova: Deník cizinky

režie: Marika Antonova

Čt 20/05 -> 16:30 La Fabrika - Slévárna
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DDDDDŠírka 
na úkor 

hĺbky
Miroslav Zwiefelhofer

Jednou z charakteristických čŕt dvadsiateho 
prveho storočia je postupné stieranie hraníc 
medzi elementárnymi hodnotami. Súčasnos-
ti dominuje relativizmus. Logicky aj  umenie 
takmer úplne rezignovalo na zobrazovanie 
sveta, v ktorom sa zoči voči stretávajú jasne 
defi nované dobro a zlo. Je preto miernym pre-
kvapením, že študenti KČD DAMU sa rozhodli 
inscenovať upravený  text Vladislava Vančuru, 
Markéta, dcera Lazarova. 

Tento historický príbeh (hoci nie je časovo 
presne zasadený) vo viacerých vrstvách otvára 
takmer mŕtve témy. Čistá láska, česť, vernosť, 
to všetko v monumentálnej forme. Dramatur-
govi Zdeňkovi Janálovi a režisérovi Pavlovi 
Ondruchovi sa však podarilo na javisko preniesť 
len málo z toho, čo pôvodný text obsahuje.
 Ako problematická sa ukazuje už dramati-
zácia pôvodného textu, ktorý je mimoriadne 
rozsiahly. Bolo teda jasné, že Janál a Odruch 
budú musieť v prvom rade škrtať množstvo 
pasáží. Bohužiaľ viaceré zásahy sa ukázali ako 
nešťastné. Zachované zostalo  veľa dejových lí-
nií.  Ak však zostala zachovaná šírka, škrty sa 
museli dotknúť hĺbky. Utrpela tým logika deja 
i motivácie postáv. Najvýraznejšie sa tento ne-
dostatok prejavuje vo vzťahu Alexandry (Ivana 
Krmíčková) a Kristiána (Ivan Lupták).  Moment 
kedy sa z Kristiána – zajatca, stáva Kristián – 
Alexandrin partner, je absolútne nedotiahnu-
tý a chýba mu motivácia. Divák sa môže len 
nechápavo prizerať ako sa Kristián v priebehu 
sekundy zrazu zamiloval. Podobných scén je 
viacero, nemá preto význam sa nimi podrob-
ne zamerať.  Všetky majú totiž v konečnom 
dôsledku za následok jedno. Inscenácia ako 
celok pôsobí roztrieštene.  Lyrika aj tragika prí-
behu sú tým výrazne oklieštené. 
Réžia Pavla Ondrucha smeruje k jasnému cieľu. 
Markétu, dceru Lazarovu komponuje ako his-
torickú tragédiu stredovekého typu. Dôležitú 
úlohu zohráva preto kontrast. Po obsahovej 
stránke medzi láskou a nenávisťou, životom 
a smrťou, šťastím a nešťastím, dobrom a zlom. 
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DDDDD Po formálnej medzi vysokým a nízkym, vzneše-
ným a ľudovým. Príkladom, ako by tieto spo-
jenia mohli fungovať bola hneď úvodná scéna 
predstavenia. V prednej strane javiska sú zboj-
níci. Rozdeľujú si lup, pijú, nadávajú sú hrubí. 
Vzápätí refl ektor presvieti bielu plachtu, ktorá 
zakrýva polovicu javiska a za ňou vidno nepo-
škvrnenú, jemnú a zbožnú Markétu. Silná scéna 
je veľkým prísľubom. Bohužiaľ tento kontrast 
sa vo zvyšku inscenácie nepodarilo zachovať. 
Naopak, dominuje jednoliatosť. 
Viaceré postavy sa zlievajú do jednej, najmä 
členovia Kozlíkovej družiny. Chýba ich hlbšie 
rozlíšenie, či už prostredníctvom jazyka, pohy-
bu, mimiky, alebo hocakého iného prostriedku. 
Podobne monotónne sú aj kompozície mizan-
scén. Je jasné, že režisér sa sošným herectvom 
pokúšal podčiarknuť monumentálnosť charak-
terov i celého príbehu. Tento prístup však rých-
lo prechádza do stereotypu. Herec spraví tri 
kroky, zaujme pózu a prednesie text. Stále doo-
kola. Divák môže mať miestami pocit, že herec 
nedokáže hovoriť a hýbať sa zároveň. 
Tento problém sa následne odráža v tempo-
rytme. Mužské postavy sú počas drvivej časti 
predstavenia stále v jednej polohe - byť agresív-
ny a dominantný. Je jasné, že Markéta, dcera 

Lazarova, je typ textu, v ktorom  vystupujú 
silní dominantní muži (jedinú výnimku tvorí 
postava Kristiána). Ak nie sú hlbšie diferenco-
vaní, začnú sa na scéne biť. Každý z hercov sa 
podvedome snaží zaplniť čo najväčší priestor 
javiska, pričom ale chýba  vnútorná hierarchia 
mizanscén.

Tento problém by nemusel byť tak vypuklý, 
ak by bola relevantným opozičným prvkom 
postava Markéty (Klára Klepačková). Jej fyzické 
dispozície ju k tomu rozhodne predurčujú. Útla 
a jemná postava ju typologicky radí k stvárne-
niu lyrických postáv. Bohužiaľ nepodarilo sa, 
samotné uchopenie postavy je už horšie. Chýba 
najmä vnútorné napätie, najlepším príkladom 
je moment jej prvého stretnutia s Mikolášom 
(Jiŕí Suchý z Tábora). Ocitajú sa oproti sebe. 
Hľadia si do očí. Aj divák, ktorý nepozná lite-
rárnu predlohu môže vytušiť, že vzťah týchto 
postáv bude pre nasledujúci vývoj kľúčový. 
V podaní spomínaných hercov je však toto 
stretnutie absolútne sterilné. 
Všetky spomínané výčitky majú jedného spo-
ločného menovateľa. Ním je nedostatočná prá-
ca s detailom. Pri dramatizácii, herectve, réžii  
tento problém pramení najmä z už spomínanej 
šírky textu. Omnoho zaujímavejšie výsledok 
mohol vzniknúť, ak by sa tvorcovia zamerali 
len jednu líniu. Škoda.

Vladimír Vančura, Pavel Ondruch,

Zdeněk Janál: Markéta, dcera Lazara

režie: Pavel Ondruch

Čt 20/05 -> 19:00 DISK (soutěžní představení)
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FFFFFFilmové 
bloky 

- den druhý
Jiří Kovanda

Kdybych chtěl demonstrovat kouzelnou 
manipulativní moc statistiky, napsal bych, 
že návštěvnost dnešních zlomvazových fi l-
mových bloků, na kterých jsem byl přítomen, 
byla o 20 procent vyšší než těch včerejších. 
Nicméně v absolutních číslech se jedná o šest 
diváků místo včerejších pěti a navíc dvě sleč-
ny v polovině odešly, takže počítat je jako 
plnou součást statistického vzorku by nebylo 
moc korektní a nadhozená teze o dvacetipro-
centním navýšení by byla lživá. Václav Klaus 
by řekl „nepravdivá“.
Kdo tedy tvrdí, že špatné počasí je požehnáním 
pro všechny provozovatele hospod a klubů, 
protože jim nahání pod střechu návštěvníky, 
kteří by se jinak potulovali bůhvíkde, ten bez-
ostyšně lže. Ani dnešní o poznání příjemnější 
počasí nepřitáhlo do La Fabriky žádné návštěv-
nické davy.
Z dnešního bloku hraných fi lmů mám rozporu-
plné pocity a hned na úvod přiznávám, že mě 
příliš neoslovil. Současný trend mladých fi lma-
řů, zpracovávat převážně depresivní, negativní  

a existenciální témata, mne bohužel divácky 
docela míjí a vidět takových fi lmů více v řadě 
za sebou je pro mě pak trochu unavující. Samo-
zřejmě uznávám, že toto je problém ryze můj, 
nikoli fi lmařů, ale když se k tomu připočtou 
konkrétní výtky vůči jednotlivým snímkům a ne 
zrovna dvakrát pohodlné židle v projekční míst-
nosti, stává se pak z devadesátiminutového fi l-
mového bloku chvílemi až bolestný zážitek.
Dnes uvedené snímky Někdy, někoho (režie Ja-
kub Šmíd) a Why don‘t you dance (režie Matúš  
Krajňák) hluboko zabředávají do problému, 
o kterém jsem psal již včera, a sice, že když 
je tvůrce příliš ponořen do svého vznikajícího 
díla, není pak schopný kriticky posoudit vzni-
kající fi lm z pozice budoucího diváka, který fi lm 
vidí poprvé a nemá o příběhu stejné znalosti 
jako autor. 
Někdy, někoho sice vizuálně příjemně pracu-
je se zpomalenými záběry, avšak jeho příběh, 
ukončení a případná pointa jsou naprosto ne-
jasné a zpětně bych nedokázal vůbec rekonstru-
ovat, o čem tento fi lm vlastně byl. To považuji 
u narativního fi lmu za docela vážný problém.
Krátká story Why don‘t you dance je obdob-
ným příkladem. V závěrečných titulcích odka-
zuje na inspiraci stejnojmennou knižní před-
lohou Raymonda Carvera. Věřím, že kdybych 
předlohu znal, patrně bych na fi lm nazíral ji-
ným úhlem a viděl ho podstatně komplexněji, 
ale od fi lmu bohužel očekávám svébytné, samo 
o sobě fungující dílo, nikoli ilustraci knihy. Své-
bytné, samo o sobě fungující dílo jsem v tomto 
případě bohužel nedostal.
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FFFFF Je mi jasné, že na malé ploše (průměr délky 
dnes promítnutých hraných fi lmů byl asi pat-
náctiminutový) nelze rozehrát epické drama. 
Nicméně to v mých očích neomlouvá nesmy-
slné časové elipsy a chybějící důležité informa-
ce o postavách i samotném příběhu, bez jejíž 
znalostí nelze fi lm vůbec plně pochopit. Zde 
podle mě již končí umělecká vize a začíná tvůr-
čí prohra.
Jednoznačně nejlepším hraným snímkem 
pro mě dnes byl Dve režiséra Matúše Krajňá-
ka.  Temně, až místy hororově působící příběh 
o dvou ženách soupeřících o jednoho muže 
se surrealistickou výpravnou stylizací, která si 
chvílemi nezadá s Kabinetem doktora Caligari-
ho. Celkový dojem bohužel lehce ruší občasná 
hororová klišé (např. scéna gradujícího napětí 
a jeho následné přerušení příchodem druhé 
postavy ve scéně pronásledování v poli) a na-
značená, leč nedotažená pointa a nevyřešený 
konec celého příběhu. A nemám teď na mysli 
nevyřčený konec ve stylu Butche Cassidyho 

a Sundance Kida, které ve fi lmu také nevidíme 
zemřít, ale přitom víme, jak skončili. Dve jed-
noduše žádné rozuzlení neobsahuje a prostě  
najednou skončí.
Oproti hraným fi lmům byl blok animovaných 
snímků výrazným oživením. Jejich tvůrci se to-
lik neupínají k existenciálním tématům a mají 
mnohem širší žánrový a formální rozsah. Režisé-
ři dnes uvedených snímků pracují s mnoha dru-
hy animace, hodina krátkých fi lmů proto vůbec 
nebyla jednotvárná či dokonce nudná. Prakticky 
každý snímek obsahoval nějaký zajímavý prvek, 

např. Cecilie s výrazným důrazem na rytmus stři-
hu, Bird of prey se zajímavým fi lozofi ckým pře-
sahem či Poštovní etuda s úspornou animací, 
leč s hravým příjemným námětem.
Výrazněji mě zaujal formálně neotřelý Zapo-

menutý klobouk režiséra Jana Cechla pracující 
s principem propojení animace a hraného fi l-
mu. Přestože jsem kdesi hluboko pod prvním 
plánem cítil lehký moralistický nádech, celý 15 
minutový fi lm je natočen s vtipem a lehkostí, 
je plný originálních nápadů a velice příjemně 
se na něj kouká.
Stejně tak zaujala žánrová hříčka Čmuchal 

a sviňa zasahujú. Režisér Andrej Kolenčík v ní 
na ploše necelých devíti minut velice sofi sti-
kovaně, svižně a zároveň vtipně dekonstruuje 
a paroduje žánr akčního fi lmu.  

Jak jsem již napsal, z dnešních projekcí mám 
ambivalentní pocity. Na jedné straně jsem viděl 
invenční nápady a profesní zručnost a preciz-
nost, na druhé straně se však někteří z autorů 
zbytečně utápí v těžkopádných, fi lmařsky těžko 
uchopitelných námětech, které některé z fi lmů 
doslova zničí. Až tito autoři, při vší úctě k jejich 
schopnostem, přestanou fi lm brát jako prostor 
pro ventilaci a refl exi vlastních frustrací a za-
čnou točit s větším nadhledem, budu z jejich 
fi lmů nadšený.

Blok hraných fi lmů II.

Čt 20/05 -> 14:00 La Fabrika - Galerie

Blok animovaných fi lmů I.

Čt 20/05 -> 16:00 La Fabrika - Galerie
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ExitorialExitorial
Ivo Kristián Kubák

O smyslu umění a jeho kritiky
Nadpis dnešního exitorialu zcela vědomě ne-
vynechává přivlastňovací zájmeno jeho. Pro-
tože po první uskutečněné Kriskusi, kritické 
diskusi nově zařazené do rámce Zlomvazu, 
znovu vyvstala otázka na účel, důvod a místo 
divadelní (potažmo obecně umělecké) kritiky 
ve společnosti.
Již nejednou se na stránkách Hybris tento fe-
nomén propíral. Nejedna uměnovědná kapaci-
ta se k této problematice vyjadřovala. Nejed-
na konference na toto téma v nedávné době 
proběhla. A přesto mě vždy překvapí, jakým 
způsobem jsou kritické refl exe, recenze, člán-
ky i glosy přijímány. Zejména, když jsou jim 
tvůrci vystaveni přímo, takříkajíc z očí do očí. 
Kdysi se říkalo, že co Čech to muzikant; kéž by 

tomu tak bylo ještě dnes! V současnosti je totiž 
zásadnějším popisem statu quo rčení: co Čech, 
to kritik. A nejen Čech, i Slovák a Moravák! Kaž-
dý dnes rozumí všemu, což současnou úlohu 
a především impact kritiky ztěžuje a rozmělňu-
je. Navíc, jak dnes trefně na kameru vyjádřil 
Libor Vodička: „Každý kritizovaný se bojí ztrá-
ty vlastního postoje“. A tím se také vysvětluje 
nečekaně ostrá polemika, která vznikla právě 
na čtvrteční Kriskusi: režisérka slovenské insce-
nace Živá mŕtvola vystavená přímé konfronta-
ci s kruhem diskutujících téměř soptila, řkouc, 
že „urážíme její práci“. Pochopitelně slovensky.
Tak to prr! Kdo si myslí, že se redaktoři Hybris 
namáhají proto, aby uráželi a haněli, že jejich 
činnost spočívá ve znevažování práce jiných, 
že jejich úkolem je rozcupovat vše na cucky, 
tak se šeredně mýlí. Znovu na stránkách toho-
to periodika opakuji: kritika uměleckého díla je 
stejně tvůrčí činností jako jeho tvorba. Pozor-
ná, vědomá a soustředěná autorská kompozi-
ce musí být stejně šetrně a především s úctou 
k dílu dekomponována a analyzována. A když 
už tedy napíšeme nebo vyřkneme nějaký soud 
nebo hodnocení, vynášíme jej proto, abychom 
divadelně-estetickému celku sloužili a završili 
jeho tady-a-teďkost zachycením do slov ať už 
tištěných nebo rozvážlivě pronesených. To aby-
chom si rozuměli. Tak zítra znovu.

PS.
Klišé a patosu jsme si navzdory včera vyhláše-
nému heslu užili více než dost. Zkusme něco 
jiného: mottem pátku budiž více k lidem!
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Tvorba Jarmark 
trapnosti

Sam Jivot

Sam Jivot (2010) se tvorbě věnuje odnepamě-
ti. Jeho dílo je silně nonkonformní, ale přesto 
přijímané kritickou veřejností po celém světě. 
Japonský básník Yen Takdahl jej přirovnal k ame-
rické Elfriede Jelinekové v sukních. Jeho hry jsou 
uváděny na předních světových jevištích, neboť 
umožňují širokou škálu interpretací i dezin-
terpretací. Přelomovým dílem se stala už jeho 
prvotina Weelep, příběh indiána z kmene Komu-
nardoo na špatně namalovaném přechodu pro 
chodce. Jarmark trapnosti otiskujeme včetně 
veškerých autentických jazykových prostředků, 
které Jivot ve svém díle používá.               

(IKK)

Hamak Jan píše La Fabrice:

Dobrý den koukal jsem že tam u vás divadle 
LA FABRIKA pořatate představení
PÁTEK: 21. KVĚTNA - 14:00 ZLOMVAZ 2010. 
Doufám že až to skončí ta si uklidíte po sobe tu 
vaši načernou vylepenou reklamu co je vylepe-
na na sloupu elektrického vedení ale i tu zlutou 
lepenku co je olepena na značce do ulice pří-
stavní ale i ten strom kde má zastavku autobus 
co vozi lidi, a jestli neuklidíte ty veci až skončí 
v PÁTEK: 21. KVĚTNA - 14:00 ZLOMVAZ 2010. 

a bude to tam v pondělí 24.5.2010 neví co by 
se stalo ale odstraní to Praha 7 ale bude muset 
to po vás vymáhat.
Praha 7 taky uklizela po famufest,to co si po-
lepily izolepou

OBČAN PRAHY 7

La Fabrika píše Hamakovi Janu:

Vážený anonymní Občane Prahy 7 
(Jane Hamáku???),
Vaše jistě oprávněné požadavky přepošleme 
pořadatelům celé akce. Ještě než tak ale uči-
níme, možná zvažte, zda nechcete svůj mail 
přepsat do gramaticky přijatelné podoby, aby 
vysokoškolským studentům nebyl k smíchu. 
Dvacet hrubých chyb, na pěti řádcích, je přeci 
jenom trošku moc i v případě, že nedokážete 
své pochopitelné rozhořčení ovládnout a píšete 
ve stavu zřejmě lehce předinfarktovém.
Hezký den,

Richard Balous, La Fabrika

Hamak Jan opět píše La Fabrice:

Vážený pane ja se nejmenuji Jan Hamák ale 
petr mlíko, prominte že jdem se nepodepsal 
ale chtěl jsem zustat anonymite protože nekte-
ří lide vše vytrubují,ale to je jedno do medii.
A jak mám požadavky přeposílat pořadatelům 
celé akce, když to nejde, a ty vylepování musel 
někdo udělat od vás protože jsem vyděl osobu 
ktera jde do La Fabrika, a tudiž že je asi od vás 
a několikrát jsem ji viděl před La Fabrika. 

S pozdravem ................
Pozn. red.: Zde Jivotův text končí.
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