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Editorial
Pavlína Pacáková

Sedmnáctý Zlomvaz se nepyšní jen novinkou, 
že tradiční soutěžní přehlídku vysokých škol 
obohatil i o fi lm, tanec, pantomimu, akroba-
cii a hudbu. Rozrostl se totiž (logicky) nejen 
co do obsahu, ale i co do prostor. Návštěvní-
ci si mohou vychutnávat kromě DISKu s jeho 
DISKafé i La Fabriku s jejím barem. A protože 
produkční nezaháleli, rozhodli se vyjít festiva-
lovému publiku maximálně vstříc: zřídili mezi 

DISKem a La Fabrikou kyvadlovou dopravu. Di-
vák se může dostat do La Fabriky a zpět bez 
obav z toho, že ho budou o střípky duše připra-
vovat turisté na Karlově mostě, jimž poslední 
móda velí pořídit si co největší digitální zrca-
dlovku s co nejdelším objektivem.
Kdo čekal (jako já) že onen spoj zastává prona-
jatý minibus, byl jistě (jako já) překvapen. Náš 
autobus je pěkně červeno-bílý, takový, jakých 
je v Praze asi 1750, jen vpředu nad čelním 
sklem namísto jména cílové stanice září vyteč-
kované ZLOMVAZ a pokud váš kamarád dorazí 
„až za dvě minuty“, řidič rád velkoryse počká. 
Ale diváci prý autobusem příliš nejezdí.
S cílem glosovat v tomto čísle avizovaný au-
tobusový kulturní program, využila jsem linky 
Staroměstská – La Fabrika dnes v 16:30. Dva 
řidiči a dva herci pro čtyři pasažéry. Tomu ří-
kám festivalový luxus! „Poutalo to pozornost,“ 
okomentovala má kamarádka improvizaci her-
ců prvního ročníku KALD. Já bych raději psala 
o párečku sjetých teenagerů, kteří zase upou-
távali pozornost moji, zpět v podobně prázdné 
dvanáctce. Slečna předváděla skoro akrobatic-
ké kousky šplhajíc na svého partnera. Přitom 
vedli roztomilý dialog o tom, co si dají k večeři, 
o dovolené v Belgii, komické a absurdní repliky 
střídaly jedna druhou. Že by herci nevyužili po-
tenciál situace? Jenže - může herce bavit hrát 
pro čtyři diváky? A není škoda těch emisí CO2 
kvůli čtyřem cestujícím?
Máme před sebou poslední den, a tak vás sr-
dečně zvu na projížďku, aneb dejme hercům 
šanci hrát pro zasloužené publikum! 
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offprogram Balón, 
nemáte 

někdo 
balón?

Zuzana Burianová

Dne 20. května roku 2010 kolem desáté ho-
diny večerní odstartoval umělci populární fot-
balový turnaj nazvaný Zlomvaz cup. Ano dámy 
a pánové! Umělci žijí! Umělci běhají! Umělci 
jsou všestranné osobnosti! Umělci umí!!! 
Vždyť kdo jiný než člověk, který každý den 
pracuje s gesty, mimikou, pohybem, koordina-
cí svého těla, člověk, který nehraje pouze stra-
tegicky, ale dává do celého výkonu „hlavně to 
srdíčko“, může nakonec podat takové výkony, 
jaké se objevily na hřišti?
Pár informací a základních pouček - protože 
poučky všichni rádi - pro ty, kteří fotbalu a jeho 
magii nejsou schopni porozumět. První defi ni-
ce zní: Fotbal je kolektivní míčová hra. Zkusme 
si rozebrat jednotlivé složky defi nice. Kolektiv 
znamená více lidí. Míč je předmět, který má 
ve fotbale skoro vždy kulatý tvar. Fotbalu se ně-
kdy též říká kopaná, což vystihuje podstatu 
samotné hry. Hráči rozdělení do dvou družstev, 
která by měla být oddělena dresy, navzájem 
útočí na protilehlé brány. Cílem je kopnout 
do míče tak, aby skončil v bráně soupeřově, 
kterou hlídá vždy jeden brankář. Míč se může 
dostat do brány různým způsobem. Nejčastěji 
se do míče musíte strefi t nohou, jelikož hráč, 
který není brankář, se nesmí dotknout balonu 
rukou. Takovému člověku, který útočí na bránu 
se říká výstižně útočník. K tomu, aby útočník 
nedal gól, mají brankáře chránit obránci, slan-
gově beci. A cílem? Cílem je dát gól!
Díky tomu, že celé hřiště bylo rozděleno na tři 
části a současně vždy hrálo šest týmů, bylo 
těžké se orientovat, kdo fotbalový cíl plnil 
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offprograma kdo se od něho výkop za výkopem vzdaloval. 
Na druhou stranu alespoň jste viděli krásné 
fotbalisty a dokonce i fotbalistky, kamkoliv jste 
se otočili, jak ladně běhají za míčem sem a tam. 
Fotbalisty s dresem, bez dresu, s čelenkou, bez 
čelenky, s alkoholem v krvi, bez alkoholu...
„Rozhodčí je mrkev!“ Nevím, zda Hanuš Jordan 
je opravdu podoben zelenině, nebo jestli je to 
fotbalový slang, a ani zda toto oslovení zname-
ná chválu či nadávku. Rozhodně ale dokázal, 
že nejen ženy zvládají více věcí najednou. Běhat 
po třech hřištích, dělat rozhodčího a zároveň 
hrát, tomu se říká vyšší produkční level. 
Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se. Proto 
sláva nejenom vítězům, kteří měli trochu toho 
fotbalového štěstíčka, a sláva poraženým za to, 
že přežili.
A rada pro příští Zlomvaz cup? „Hele, musíme 
strašně běhat!“ 

Výsledky:

1. FC Nejneobhospodařovávatelnější
2. Šalom Erev Tov
3. Elegáni Tartar

FC Nejneobhospodařovávatelnější

Adam Kubišta, Milan Hajn, Jakub Vašíček, 

Michal Dudek, Tomáš Jarkovský, Šimon Kočí, 

David Keňo, Jan Vejražka, Jiří Konvalinka, 

Vít Rohr, Ondřej Beseda, Jan Veselý

Šalom Erevtov

Všichni kluci z 1. ročníku herectví KČD a část 

z 2. ročníku režie-dramaturgie KČD

Elegáni (JAMU)

František Skopal, Marek Příkazký, 

Matúš Labanc, Tomáš Jiřík, Tomáš

Soldán, Ondřej Novotný: Zlomvazcup

Čt 20/05 -> 21:30 Sportovní a rekreační areál 

Pražačka
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DDDDD Kazimír 
a Karolína

Petra Lásková

Ocitnout se v polovině května na říjnovém 
festivalu piva v Mnichově? I to je na Zlomva-

zu možné! Pouťovou atmosféru provoněnou 
tureckým medem a ulepenou od rozlitého 
piva dovezli do La Fabriky posluchači třetího 
ročníku herectví divadelní fakulty VŠMU. 

Příběh o konci jedné lásky začíná pohledy 
nadějně upřenými k zepelínu, který bezstarostně  
pluje oblohou. Návštěvníci poutě jsou nadšeni 
a jiné téma k hovoru nežli vzducholoď pro ně 
neexistuje. Zepelín představuje jejich sny, touhy 
a naději v lepší budoucnost. Jen Kazimírovi není 
do smíchu - včera ztratil práci a dnes, aniž by 
to tušil, ho čeká ztráta další. Po banální výměně 
názorů se snoubenkou Karolínou, ve které svou 
roli sehraje ješitnost a neschopnost poslouchat 
jeden druhého, se sami sobě odloučí víc, než by 
se na první pohled mohlo zdát. Karolína putuje 
od atrakce k atrakci, od jednoho muže k další-
mu. Kazimír postupně ztrácí veškeré ideály nejen 
o lásce, ale i o společnosti.
Celá inscenace v režii Kataríny Lesayové by se dala 
přirovnat k jízdě na horské dráze. V jednu chvíli 
je její tempo rychlé, ve druhé zpomalí tak, aby 
mohla opět rychle sjet dolů a vzápětí zase vyjet 
nahoru. Záleží tak jen na vás, jestli na začátku na-
sednete, připoutáte se a necháte se unášet hrou 
plnou pestrých obrazů a herecké akce, důmyslně 
propojenou hudebními výstupy, a nebo se zda 
se vám během jízdy udělá mdlo a vy jednoduše 
vystoupíte. 
Doporučuji nevystupovat a vozit se! Můžete se tak 
stát svědky nejednoho zajímavého nápadu. Jako 
příklad za všechny poslouží výše zmíněná výměna 
názorů mezi snoubenci - při této scéně „balan-
cují“ na laně položeném na zemi, jako by snad  
bylo napnuté několik metrů nad zemí. Oba se tak 
pohybují na tenké hraně a je jen otázka času, kdy 
jeden z nich pod tíhou jedovatých poznámek, kte-
ré na sebe valí, z lana konečně seskočí. 
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DDDDDVelmi nápaditě se také pracuje s jedním 
ze symbolů Oktoberfestu a sice s pivem. Plasto-
vé kelímky nejsou naplněny zlatavým mokem, 
nýbrž zlatou barvou. Postava Franze Merkla tak 
na Ernu v jedné chvíli pivo sprostě nevychrstne, 
ale s ledovým výrazem jí provokativně barvu 
rozetře po tváři. Nelze také opomenout štafl e, 
které jsou využívány během celé inscenace. 
Představují nejenom společenský žebříček, 
po kterém doslova někdo pomalu šplhá vzhů-
ru a druhý bleskově padá dolů, ale i jednotlivé 
stupně lidských vztahů, lásky a přátelství. 
Ústřední dvojici ztvárnili Roman Poláčik a Gab-
riela Marcinková. Pár, který sice na první pohled 
vypadá jako by vystoupil z plátna amerického 
romantického fi lmu, má však v sobě mnohem 
více. Zamilovanost, uraženost, touha, zrada. To 
a mnohem více svým postavám herci vtiskli. 
Karolína nebyla jen uraženou holkou dělající 
naschvály. Byla koketou a provokátérkou, ale 
zároveň i dívkou toužící po lásce a pochopení. 
Neméně zajímavou postavou je Erna Soni Ha-
talové. Na jednu stranu oběť domácího násilí, 
na druhou nevypočitatelná potvora. V nepo-
slední řadě pak žena velmi citlivá a zranitelná. 
Role prostitutky-schizofreničky Márii-Magdalé-
ny se ujala Zuzana Marušinová. Herečka měla 
tvář rozdělenou líčením na dvě poloviny - šlo ji 
tedy také chápat jednoduše jako představitelku 
dvojrole. Pro mě však byla schizofrenní prosti-
tutkou s příznačným jménem, která si klade 
otázku zda má takový způsob život zapotřebí.  
Hudební složku má na svědomí Juraj Bie-
lik a tvoří ji rock & rollové balady, střídající 

se se sentimentálními pop songy, které však 
chvílemi připomínají karaoke bar před zaví-
račkou. Jednotlivé scény s živými pěveckými 
výstupy herců na sebe bezprostředně navazují,  
a jsou tak spojeny jako vozíky horské dráhy. 
Texty písní jsou úzce spjaté i s jednotlivými 
postavami a pomáhají je blíže charakterizovat. 
Například u zbohatlíků Speera a Raucha se bě-
hem jejich příchodu na scénu je ozve melodie 
písně Money money od skupiny ABBA. 
Zdánlivě jednoduchý příběh však v sobě skrývá 
mnohem víc. V dnešní době je velmi aktuální a na-
bízí mnoho otázek - jak peníze a touha po posta-
vení ovlivňují naše životy, lásky a přátelství? Jak je 
možné, že je člověk produktem své doby, a jak je 
možné, že jsou na sebe lidé tak zlí kolikrát i kvůli 
malichernostem? Odpovědí se nám však nedosta-
ne, a dle mého názoru to je dobře. Zepelín, který 
na začátku představuje pro všechny naději, sny 
a víru v lepší budoucnost, padá nakonec k zemi 
stejně jako láska Kazimíra a Karolíny a jejich sen 
ve společnou budoucnost. 
Inscenace Kazimír a Karolína má se Zlomvazem 
společného více než litry piva spotřebovaných 
návštěvníky - začátky nových vztahů a konce 
těch starých, ztrátu iluzí například o včasných 
začátcích představení nebo třeba i o slušných 
divácích. To vše k festivalu ale patří, tak si kupte 
lístek a nechte se svést i další zlomvazový den!

Ödön von Horváth: 

Vzducholoď! Vzducholoď letí!

režie: Katarina Lesayová

Pá 21/05 -> 12:30 La Fabrika - Sál
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DDDDD Můj dům, 
moje tělo

Adéla Vondráková

Ve Studiu Řetízek se čtvrtého festivalové-
ho dne odehrálo něco krásného. Chvíli po 
poledni zde vystoupily dvě studentky katedry 
autorské tvorby a pedagogiky DAMU se svým 
(jak jinak než autorským) představením Můj 

dům. Škoda jen, že se hlediště nezaplnilo ani 
z poloviny. 
Autorky přirovnávají lidské tělo k domu. A není 
to tak scestné přirovnání, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Omítka = kůže, barva = 
pigmentové skvrny. Naši předci se odrážejí ne-
jen v nás, ale i v předmětech, které používa-
li, v místech která obývali. Je jen otázkou jak 
s jejich odkazem naložíme. Máme vše změnit, 
nebo vše zachovat? Máme se snažit vymanit 
z jejich vlivu, nebo se naopak snažit jít v jejich 
stopách? Představení nechává diváka, aby si 
na tyto základní otázky odpověděl sám.
Autorky a zároveň protagonistky představe-
ní Monika Šonková a Kateřina Hajná Krejsová 
vstupují na jeviště potmě. Není vidět nic a sly-
šet je jen skřítkovské štěbetání. Herečky pro-
vázejí diváky svým domem - popisují svá těla 
- a potkávají své příbuzné. Scéna je však úplně 
prázdná. Herečky ji celou vytvářejí ze svých 
těl, popisují ji slovy nebo ji kreslí ve vzduchu. 
Nejedná se ovšem o pouhé popisné ztvárně-
ní imaginárních předmětů na scéně. Herečky 
předvádějí i pojmy zcela abstraktní, například 
zelenou barvu a světlo. Plynule také přecháze-
jí z jedné postavy do druhé a na jevišti se tak 
objevují nejen všichni příbuzní ale třeba i myši 
žijící v domě. Herečky si na jevišti vystačí samy. 
Nepotřebují propracovanou scénografi i, nepo-
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DDDDDtřebují převratný hudební doprovod. Jedinými 
předměty na scéně jsou více či méně bizarní 
hudební nástroje – kusy sklíček navlečených 
na provázcích, zvonkohry aj. Herecké výkony 
Moniky Šonkové a Kateřiny Hajné Krejsové jsou 
úchvatné. Obě mají velké mimické a pohybo-
vé nadání a krásně vyslovují, díky čemuž vám 
neunikne ani slovíčko. Nepotřebují velkých pro-
středků k dosažení velkého efektu na divácích. 
Vystačí si s civilním, jednoduchým tónem řeči.
Poetičtější představení, alespoň na Zlomvazu, 
než je Můj dům si už lze jen těžko představit. 
Divák je svědkem něčeho nevšedního - dění 

na scéně jej přivádí do světa jeho vlastní fan-
tazie. Prochází se po svém vlastním vysněném 
domě, usedá do svého křesla, potkává svou 
maminku a svého dědu. Odchází pak z před-
stavení s pocitem, jako by právě navštívil 
důvěrně známé a dokonale bezpečné místo. 
Co víc si přát!

Monika Šonková, Kateřina Hajná Šorejsová: 

Můj dům

režie: Monika Šonková, Kateřina Hajná Krejsová

Pá 21/5 -> 14:00 Řetízek
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DDDDD Kauza 
Divadlo

Lukáš Brychta

Pavel Richta a jeho Kauza vzešli z pražské 
katedry nonverbálního a komediálního divadla 
(dnes již katedra pantomimy) HAMU, ale vcel-
ku přirozeně zapadly do festivalové kategorie 
D - divadlo. Toto monodrama má totiž mno-
hem blíže k činohře než třeba k pantomimě, 
jejíž prvky ovšem hojně využívá. Ve skuteč-
nosti se jedná o autorský tvar dvojice Jakub 
Folvarčný a Pavel Richta.

Kauza je divadlo o divadle. Divadlo o zvucích 
a divácké představivosti. Kauza divadlo. O di-
vadle a představení – představování – se hraje 
po celou dobu. Začíná se groteskně. Herec (Pa-
vel Richta) ve své šatně nenachází věšák, není 
zde nikdo, kdo by ho nalíčil, a ani rada, že líčidla 
jsou v šuplíčku, mu mnoho nepomůže. Žádný 
šuplíček zde totiž není. Jen telefon, židle a re-
produktor interního rozhlasu, ze kterého sladce 
poštěkává inspicient. Jeho komentáře jsou jed-
nou ze zásadních zábavných složek představe-
ní. Nedostatek vybavení je pak o to palčivější, 
že zde ještě nedávno vše bylo. Divadlo se roz-
padá. Herec začíná mírně blouznit. Nastavená 
jevištní realita se protrhává. Richta hledá líče-
ní v množství imaginárních šuplíčků - šuplíč-
ků v šuplíčcích, šuplíčcích ve skříni, ve skříni 
ve skříni - a tím se probourává až do hlediště. 
Slušně pozdraví obyvatele Narnie (diváky), ze-
ptá se, zda tady za skříní náhodou nemají onen 
hledaný šuplíček, a vrací se zpět do své šatny. 
Halucinace končí a herec se ocitá  zpět v míst-
nosti o jedné židli. Nic zde není.
Druhá fantazie a první setkání s následujícím 
zásadním tématem - jídlem. V této fantazii 
se jedná o ztepilou sekretářku a velkou porci 
steaku, kterou s ní herec může sdílet. Imaginace 
se  postupně přidává a mírně se rozjíždí i eroti-
ka, a to až do momentu, kdy vše ukončí rozhlas 
- je čas jít na scénu. Rozehrávají se i prostorové 
možnosti Slévárny, zpoza otvoru ve stěně sly-
šíme probíhající představení divadla zobrazo-
vaného představením námi sledovaným. Je to 
švanda. Vždy, když si diváci zvyknou na určitou 
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DDDDDjevištní realitu, tak s železnou pravidelností 
nejbližší akce tuto realitu rozruší a přihlížejí-
cím nezbývá, než se přizpůsobit; rozklíčovat tu 
aktuální a přijmout ji. Inscenace udržuje diváka 
stále v pozornosti a žádá od něj, aby byl někdy 
více, jindy méně aktivní. Zkrátka švanda.
Aby divácká představivost opravdu neusnula, 
krom prolamování nejrůznějších prostorů a re-
alit se množily i postavy, všechny ovšem stále 
hrané jedním hercem. V tuto chvíli máme před 
očima to, co jsme měli předtím možnost pouze 
poslouchat za zdí. Jde o jakýsi soudní proces, 
kauzu, kde se porota musí dohodnout na roz-
sudku. Ovšem jediné, co se zde řeší, je jídlo. 
Náš herec, kterého jsme pozorovali v šatně, 
zde ztvárňuje advokáta, který svým košatým 
rozprávěním o přípravě a konzumaci všelija-
kých dobrot ostatní členy komise zcela zblbne, 
omámí a v závěru je umlátí. Zde se již vše roz-

padlo. Není jasné, koho a kdy Richta ztvárňuje, 
a hlavně, v čem. Ale ono je to vlastně jedno, 
hlavně že se hraje. O něčem.
Těsně před závěrem se dozvíme, že vlastně nic 
nefunguje – a vzhledem k ne vždy perfektnímu 
sladění techniky s děním na jevišti si ani ne-
jsme jisti, kam že má tato promluva směřovat 
– Richta se rozpaluje a nakonec dodá i něco 
o politice a blížících se volbách. Reproduktor 
poděkuje a poprosí o vyklizení jeviště. I muž 
v kápi, jakýsi parazit divadla, ho musí opustit. 
I diváci. Odcházejí spokojeni; dobře se pobavi-
li, často se smáli a dokonce se něco dozvěděli 
i o politice. Divadlo jak má být.

Pavel Richta, Jakub Folvarčný: Kauza

režie: Jakub Folvarčný

Pá 21/05 -> 15:00 La Fabrika - Slévárna

Tvorba

Šotek s tricepsem

Čtyři grácie
Čtyři grácie jsou čtyři dívky s křeh-

kými dušemi, jež náhoda právě 

dnes spojila v duši jednu. Společně 

tak vytvořily svůj poetický debut 

a současně klimax, jehož celosvě-

tově první otištění máte tu čest 

držeti v rukou. Tento ve svém ryzím 

smyslu geniální počin by neměl 

možnost vzniknout, nebýt klauzury 

Biceps s Lessepsem, jež se stala 

neodvratitelnou inspirací tohoto 

kvartetu něžného pohlaví. Kupte si 

deci červeného, usedněte s cigaretou 

před DISK, vypněte turisty okolo 

vás a začtěte se do klenotu světové 

poetické scény. Příjemný prožitek!

(BL)

(poetický debut na straně 29)
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DDDDD Keď fi kcia 
prerastie 
do reality

Miro Zwiefelhofer

Najzákladnejšia charakteristika hry Jeana Ge-
neta Slúžky znie, že ide o detektívny príbeh 
s prvkami divadla na divadle. Dramaturgička 
Markéta Machačíková a režisérka Kateřina 
Glogrová sa vo svojej bakalárskej inscenácii 
usilovali  špecifi ckým spôsobom pracovať 
najmä s druhou spomínanou líniou. 
Drvivú väčšinu príbehu nechali nedotknutú. 
Slúžky Claire (Klára Krejsová) a Solange (Mar-
kéta Frösslová) počas neprítomnosti svojej 
pani (Michala Ďurišová) hrajú scénku. Claire 
predstavuje pani, Solange obe slúžky. Divadlo 
však musia ukončiť skôr než dospeje príbeh 
k vyvrcholeniu – vražde Madam. Následne 
Madam skutočne prichádza. Rozvíja sa téma 
oslobodeného manžela. Od tohto momentu 
sa však inscenácia a pôvodný text začínajú 
rozchádzať. V Genetovej hre postavy slúžiek 
svoju pani zavraždia. Koncepcia inscenácie je 
odlišná. Madam odchádza z domu na stretnu-

tie so svojím partnerom a postavy slúžiek opäť 
rozohrajú „divadlo“. Tentokrát až do tragické-
ho konca. Claire vypije otrávený čaj a zomrie. 
Fikcia prerástla do reality. 
Hlavným znakom, cez ktorý komunikuje in-
scenácia s divákom je herectvo. Scénografi a 
či hudba tvoria len pozadie pre výkony here-
čiek. Pri oboch predstaviteľkách postáv Slúžiek 
treba oceniť najmä jedno. Presne diferencujú 
dve polohy svojich postáv. Slúžiek – „herečiek“ 
a slúžiek – v reálnom svete. A to či už v mimike 
alebo reči tela. V prvej polohe sú napäté (ich 
herectvo však nie je kŕčovité) a mierne štylizo-
vané. Keď ich postavy prestanú hrať, herečky 
sú uvoľnenejšie a civilnejšie. 
Je však škoda, že toto delenie nepodporujú 
ostatné zložky inscenácie. To, čo herečky načrt-
nú, tak zostáva nezvýraznené a môže zaniknúť. 
Tým pádom sa oslabuje aj moment prekvape-
nia spôsobený netradičným koncom. Veľká časť 
inscenácie neponúka totiž nič iné, než samotný 
text. To ju v kontexte realistickej interpretácie 
robí  všednou. Ak totiž divák Genetov príbeh 
pozná, nemá ho čo zaujať. 
V konečnom dôsledku tak javiskové dielo pôsobí 
ako všedné. Herečky sa naučili repliky, vystavali 
motivácie a mizanscény.  To je  všetko. Zmene-
ný koniec pritom ponúkal množstvo možností 
na podstatne zaujímavejšiu interpretáciu.

Jean Genet: Služky

režie: Kateřina Glogrová

Pá 21/05 -> 17:00 K332
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FFFFF Filmové 
bloky 

- den třetí
Jiří Kovanda

I se zlepšujícím se počasím se v poslední den 
fi lmových projekcí mnoho nezměnilo a ke spo-
čítání návštěvníků mnou navštívených fi lmo-
vých bloku v La Fabrice by postačily prsty 
jedné končetiny nezmrzačeného člověka. Nic-
méně je třeba pochválit realizační tým, který 
dnes zvládnul technickou stránku projekcí 
na jedničku. Žádný fi lm nechyběl, zvuk žádné-
ho z nich se nikam nezatoulal, prostoje mezi 
fi lmy neexistovaly.
Jak jsem včera žehral na nedostatek odlehče-
ných studentských snímků, dnešní blok hra-
ných fi lmů mi poskytl dostatečnou satisfakci. 
Z pětice dnes uvedených žánrových fi lmů bych 
zvlášť vypíchnul Šumavský běs režiséra Marti-
na Palouše. Bezmála třicetiminutový parodický 
thriller s prvky hororu s množstvím aluzí, ci-
tací a odkazů na klasické akční fi lmy a horory 
obecně. Scénáristická dvojice Palouš-Hahn hýří 
nápady tu více tu méně originálními, leč vždy 
zručně zpracovanými. Pro diváka, který má na-
koukáno, je tak sledování Šumavského běsu 

opravdovým potěšením.
Přestože fi lmy z tohoto bloku občas lehce skří-
paly (např. citelně pomalejší tempo u i poměr-
ně krátké detektivky Tři pravdy Tomáše Elčíka), 
rozhodně všechny dnes uvedené fi lmy stojí 
za vidění. Přesně na tento typ studentských fi l-
mů jsem přijel na Zlomvaz natěšený a konečně 
jsem se třetí den i dočkal.
S blokem dokumentárních fi lmů je to proble-
matičtější. Na programu byly Love sorry (režie 
Marika Pecháčková), Roma boys (režie Rozálie 
Kohoutová) a Adam (režie Tomáš Plšík). Společ-
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FFFFFným jmenovatelem prvních dvou bylo pedago-
gické vedení Karla Vachka, které se na výsledné 
podobě fi lmů podepsalo v míře větší než malé. 
To je alespoň moje domněnka, kterou nemo-
hu ničím hmatatelným doložit, nicméně moje 
dosavadní divácká zkušenost s panem Vackem 
tomu napovídá.
Love sorry i Roma boys užívají pro dokument 
ne zcela standardní formální prostředky, ze-
jména zcizující momenty, např. přípravu scény 
v Love sorry nebo hysterický výlev hlavního 
gay protagonisty Roma boys, který se vzteká, 
že odpadky z okna házet opravdu, ale OPRAV-
DU nebude (kdo neviděl, neuvěří). Společnou 
mají tyto dokumenty i určitou obsahovou ne-
jednoznačnost. 
Love sorry je uvedeno jako meta-dokument 
o knize, kterou napsala matka režisérky před 
šestnácti lety o režisérčině tehdejším příteli, 
který prodělával těžkou nákazu meningokokem 
(klidně si nakreslete graf, mě samotnému trvalo 
docela dlouho, než jsem pochopil, kdo je v do-
kumentu čí příbuzný). Až někdy v půlce stopáže 
pak ale divák zjistí, že dokument vlastně vůbec 
není o tom, proč a jak kniha vznikla (a už vů-
bec v žádném případě nejde o retrospektivní či 
nedejbože časosběrný dokument o nemocném 
a jeho dalším životě), nýbrž o tom, že autorka 
dokumentu je na svou matku s přibývajícími 
léty stále více naštvaná, že knihu vůbec napsa-
la a použila přitom její zápisky a osobní dopi-
sy příteli, a chce si to s ní teď před kamerou 
vyříkat. Netvrdím, že je to od základu špatný 
námět, ale bojím se, že kromě samotné režisér-

ky tento problém asi příliš lidí nepálí natolik, 
aby o něm sledovali půlhodinový dokument. 
Tím spíš, že k nějaké zásadní konfrontaci ani 
nedochází, autorka se tváří chvílemi nakvašeně 
a zneužitě, chvílemi se zase hned směje. Navíc 
žádné zásadní rezoluce a rozřešení se divák ne-
dočká, pokud nepočítáme prohlášení režisérči-
ny matky ve smyslu, že se svou dcerou vyjebala 
proto, že s ní zas vyjebali její rodiče a s nimi 
zase jejich rodiče. Takže to zůstalo v rodině. 
Místo jednoznačného hodnotícího závěru bych 
si proto spíše položil otázku, co tento doku-
ment vlastně dokumentuje?
V Roma boys jde nejednoznačnost obsahu ješ-
tě dále. Čím déle jsem fi lm sledoval, tím méně 
jsem si byl jistý, na co vlastně koukám a jestli je 
výsledné dílo natolik nezvládnuté nebo naopak 
toliko sofi stikované, že na jeho plné pochope-
ní můj plebejský intelekt nestačí. Ze začátku 
se syžet tváří, jako by zachycoval amatérské 
přehrávání gay scénáře gay fi lmu s gay tema-
tikou od gay autora a přitom posloucháme 
ve voiceoveru autorovy scénické poznámky. 
Sledujeme vlastně jakési pohyblivé storyboar-
dy neexistujícího fi lmu, jehož námět je nám 
předkládán chvílemi jako autentický, chvílemi 
jako fabulovaný. Veškerou nejednoznačnost 
pak defi nitivně dorazí závěrečné titulky ozná-
mením, že „Film vznikl na základě skutečných 
událostí, ale jména protagonistů byla změněna 
a veškerá podobnost se skutečností je tak čistě 
náhodná“ (sic). WTF??
Nutno dodat, že bych byl mnohem raději, kdy-
by místo tohoto prapodivného dokumentu 
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FFFFF vzniknul přímo regulérní fi lm podle scénáře, 
se kterým se zde operuje, s těmi samými neher-
ci, kteří zde scény přehrávají. Troufám si tvrdit, 
že tvůrce takového fi lmu by získal v určitých 
kruzích nehynoucí slávu, protože by bezesporu 
šlo o apokalyptickou zábavu edwoodovských 
rozměrů.
Adam představuje z dnešní trojice ten „nejdo-
kumentárnější“ (v klasickém smyslu, co si vět-
šina lidí představí pod pojmem „dokument“) 
kus, s příjemným tempem a zručným řemesl-
ným zpracováním. Téma o transsexuální změně 
mulatky na mulata má určitý potenciál, nicmé-
ně obsah většiny stopáže je poměrně předvída-
telný – hlavní protagonista říká, že v jeho rodné 
zemi by ho za změnu pohlaví asi čekal trest 

smrti, jeho matka říká, že pochopila, jak její dítě 
celý život trpělo, jak rodiče Adamovy součas-
né přítelkyně nemají Adama rádi od chvíle, co 
se dozvěděli o jeho změně pohlaví atd. Zkrátka 
hluboce lidský příběh se vším, co se od něj dá 
očekávat a předvídat. Bohužel to nejdůležitější, 
a sice jak transsexuál se svojí přítelkyní fun-
guje po stránce sexuální, se opět nedozvíme. 
Kdybych předchozí větu napsal do chatovacího 
okna, ukončil bych ji smutným smajlíkem.

Blok dokumentů II.

Pá 21/05 -> 14:00 La Fabrika - Galerie

Blok hraných fi lmů III.

Pá 21/05 -> 16:00 La Fabrika - Galerie
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DDDDDAko Nasťa 
cárovala 

a Pája 
mandáty 
falšoval

Táňa Brederová

Predpoveď počasia na dnes, 22. mája 1925 
je viac ako priaznivá. Červená žiara na oblo-
he rozmetáva posledné biele mračná, ľudia 
sa konečne môžu tešiť na šťastné zajtrajšky. 
Teplé slová štátnych úradníkov zahrejú na tele 
i duši. Stačí sa teda obliecť ľahko, pre isto-
tu ale odporúčame červené šatky a legitku. 
A hlavne nezabudnite mávať a tešiť sa. 
Tragickú absurditu až príliš reálnej kapito-
ly z dejín si Nikolaj Erdman zobral poriadne 
na mušku vo svojej komédii Mandát. A Mandát 

Nikolaja Erdmana si zobrali na mušku študen-
ti brnenskej JAMU. Táto hra sa pre nich stala 
dobrým podkladom pre vaudvillovskú komiku. 
Postavy neustále podliehajú nejakým klamom 
a nedorozumeniam, no aj sebaklamom a pre-
tvárke. To vytvára neuveriteľný miš-maš, v kto-
rom študenti herectva môžu svoj komediálny 
potenciál realizovať v tých najneuveriteľnejších 
polohách a kŕčoch. 
Na plátne v pozadí je namaľovaný dobový ob-
raz Moskvy s azda priveľmi nápovedným nápi-
som MOCKBA 1925. Scénickými prvkami sú iba 
truhlice, ktoré dynamicky počas inscenácie me-
nia svoj účel. Veľmi nápadité je predovšetkým 
ich využitie ako „skrýše“ pre hercov, ktorí práve 
nemajú svoj výstup. Ich neustále „vykúkanie“ 
dynamizuje mizanscény a oživuje tak celkový 
rytmus inscenácie. 
V inscenácii rezonovalo množstvo ďalších re-
žijných nápadov. V niektorých momentoch si 
herci dali „voraz“, lebo sa museli vydýchať, či 
iným spôsobom vystúpili z postáv. Podobné 
vsuvky sú typické pre „kaseštiky“, v ktorých re-
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DDDDD žijný zámer apeluje predovšetkým na divácku 
úspešnosť. Napriek tomu, že diváci asi budú 
prevažne diskutovať o tom, „ako srandovné to 
bolo, keď tí herci prestali hrať lebo boli udý-
chaní,“ v žánri inscenácie ale tieto fóry neboli 
nadbytočné, a zároveň ani nestálo všetko iba 
na nich. Komediálnu nadsázku pri dramatic-
kých situáciách odhaľovania nových a nových 
spletí problémov tvorcovia zdôraznili efektnou 
prácou so svetlom.
Ústrednou témou inscenácie je teda neustále 
menenie tvárí a prezliekanie kabátov, pri ktorom 
už postavy zabúdajú, kým vlastne sú. Roman 
Vencl v úlohe svedomitého syna a brata Pavla 
Sergejeviča Gulačkina spočiatku s plným nasade-
ním hľadá cesty, ako sa vyhnúť straníckym kon-
trolám, no zároveň si zachovať svoju buržoáznu 
kultúru. Riešenie nachádza vo vyvesení obrazov, 
z jednej strany portrétov straníkov a z druhej 
diel buržoáznych maliarov. Táto hra na komu-
nistu ho ale pohltí do takej miery, že v závere 
nám v oduševnenom monológu oznámi, že nás 
všetkých v mene strany zlikviduje. Roman Vencl 
tu dokázal bez zaváhania prejsť z komediant-
skej polohy hysterického a agilného komunistu 
do obrazu predzvesti zla. Erdmanove slová sa 
vďaka tomuto výstupu nerozplynuli v inak pre-
važujúcom komediantstve.
Výrazným hereckým výkonom obohatila insce-
náciu aj Magdaléna Tkačíková v roli kuchárky 
Nasti, ktorá bola vďaka nedorozumeniu pový-
šená na cárovnú. Keďže sa Nasťa po večeroch 
utápa v románoch zo šľachtického prostredia, 
dokáže tento klam potvrdiť svojím vznešeným 

slovníkom. No pri večných hystériách a pro-
blémoch skĺza opäť k slúžkovskej prízemnos-
ti a vulgárnosti. Magdaléna Tkačíková naozaj 
mení svoju tvár každých päť minút, a to bez 
jediného zaváhania. 
Hysterická matka Petry Kocmanovej dáva in-
scenácii základný agresívny tón. Napriek svojej 
bigotnosti pri riešení problémov neváha byť 
agilná a vulgárna. V neustálom kŕči s komedi-
álnou nadsázkou bojuje s kopiacimi sa problé-
mami. Jedna pretvárka sa musí ututlať druhou, 
tá treťou a všetko má na pleciach práve ona. 
Celá spleť divadiel na divadlách, na divadlách, 
na divadlách sa odvíja od vydajachtivosti jej 
dcéry Varvary (Kristýna Jiroušková). Varvara 
sa ukáže ale ako nie veľmi inteligentná, a hoci 
veľmi žiadostivá, menej žiadaná. Neustále sa 
utápa vo svojom odraze v zrkadle a rozmazna-
ne afektuje. Keď sa zoznámi so svojím nastáva-
júcim Valeriánom (Martin Kraus), vrhá sa mu 
do náručia bez pochýb o jeho záujme. Ten už 
ale má zálusk na „cárovnú“ z Varvarinej kuchy-
ne. Bizarným omylom sa Nasťa dostala k šatom 
cárovnej, ktoré kvôli straníckej kontrole u nich 
ukryla  Tamara Leopoldovna (Anna Königsmar-
ková). O Nasťu má navyše záujem aj úlisný Ivan 
Ivanovič Šironkin (Ivan Jurečka), čím sa celý dej 
ešte viac preplieta intrigami.
Erdman na pozadí tejto frašky písal ale pre-
dovšetkým veľmi útočnú politickú satiru. Var-
varina rodina nie je robotníckeho pôvodu, no 
tuší, že zo zásnub nebude nič, ak svoj proletár-
sky pôvod nedokážu. Uplatia teda podnapitého 
verklikára (Marek Příkazký), aby prišiel na zá-
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DDDDDsnuby hrať ich rodinu. Prichádza aj so štyrmi 
ďalšími členmi – bábkami, ktoré má zavesené 
na chrbte. Marek Příkazký tak hrá päť postáv, 
ktoré rozlišuje komickými polohami hlasu.
Valerián ale napriek domnienke Varvarinej ro-
diny nie je proletár, ale naopak buržoázny zá-
stanca cárskej rodiny, ako aj jeho otec Olymp 
Smetanič (Ondřej Brett) a mladší brat Anatolij, 
do úlohy ktorého je obsadená  herečka Iveta 
Jiříčková, čím sa zdôrazňuje Anatolijova nevy-
spelosť a detskosť. 
Kritickým momentom inscenácie je predovšet-
kým patetický záver, ktorý trápnym spôsobom 
pretlačí na záver politický motív, inak počas ce-
lej inscenácie opomínaný. Obrázok starej Mosk-

vy prekryje obraz štvorice Stalin, Lenin, Marx 
a Engels, ktorá sa v červenom svetle dramaticky 
približuje k publiku a nakoniec padne na zem. 
Za zvesenými obrazmi sa objavia herci s pietne 
držiacimi sviečkami. Po hysterickej náloži ex-
centrických výstupov a komediálnej nadsázky 
tento záver naozaj kričí zbytočným pátosom. 
To ale nezmenilo nič na nekonečnej klaňačke, 
ktorá potvrdila, že isté inscenačné postupy 
sa pre široké diváctvo nikdy nevyčerpajú.

Nikolaj Erdman: Mandát

režie: Rodion Ovčinikov j.h.

Pá 21/05 -> 19:00 DISK (soutěžní představení)
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HHHHHKvíz pro 
sedmnáct 

a půl diváka
Pavlína Pacáková

Jan Zvěřina, Václav Petr, Jan Pech a Petr 
Chudoba. Kvartet složený ze čtyř zkušených 
komorních hráčů, držitelů cen z národních 
i mezinárodních soutěží měl před sebou dnes 
náročný úkol – prohřát  svou hrou chladné 
stěny Slévárny La Fabriky, aby publikum ne-
zmrzlo. A povedlo se! 
Kvíz na úvod odpoledního koncertu Praha 
cello kvartetu připravil šotek, který zapříčinil, 
že program avizoval koncert na 17:30, zatímco 
vstupenky a počítače produkčních posunuly 
začátek až na šestou. Orientujíc se podle pro-
gramu jsem byla u vstupu ujištěna, že jdu příliš 
brzy. A protože jsem nechtěla odbíhat v polovi-
ně koncertu na navazující představení ve Vel-
kém sále, ptala jsem se znovu a ještě jednou, 
až jsem se dočkala toho, co jsme chtěla slyšet, 
tedy že pravdu má program.
Snad vinou této chyby dorazilo jen skromné 
publikum složené ze sedmnácti lidí a jednoho 

človíčka, nejspíš šestiletého. Technici si ještě 
v půl šesté hráli se světly, slečna z produkce 
vysvětlovala muzikantům, že by se měli uvést 

sami. Konečně technik vypnul refl ektor, který 
nám všem zářil do očí, slečna s rudými vlasy 
za ním zavřela a zbyli jsme sami se čtyřmi 
hráči a čtyřmi nástroji. Připadalo mi to nefér. 
Do DISKu Vás bez lístku nepustí, produkčních 
se kolem točí bezpočet, zatímco tihle čtyři mladíci 
mistrně ovládající své nástroje jako by Zlomvaz 
odstrčil. Úvodních slov se ujal Jan Zvěřina 
a svou půvabnou neobratností při představo-
vání jednotlivých skladeb nám přichystal kvíz 
druhý. Skladby rozděloval na ty, co představil, 
a ty, co poznáme. A opravdu jsme poznali sou-
ndtracky Mission Impossible, Sedm statečných 
a Jamese Bonda, poznali jsme i Yesterday (Be-
atles) a jistě bychom uhádli Stairway to hea-

ven (Led Zeppelin).  Ale poznali jsme i krásu 
cellového zvuku, o níž kvartet píše na svém 
webu, že ji chtějí lidem ukázat, „neboť ne 
všichni zastávají názor, že cello ve výškách ne-
piští, dole  nebručí a uprostřed nehraje vůbec.“ 
Soubor prezentovaných skladeb byl příjemně 
zvolený, stejně jako jejich pořadí a na své si při-
šel i človíček při soundtracku Star Wars. Proto 
bych vás ráda v tomto čísle pozvala ještě jed-
nou, tentokrát na koncert Praha cello kvartetu 
2. června od 19:00 do Selesiánského divadla. 
Více viz www.cellllo.cz.

Praha cello kvartet

Pá 21/05 -> 17:30 La Fabrika - Slévárna
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offprogram Skoky 
na 

trampolíně II. 
Tereza Šefrnová 

Dvoudenní workshop skoků na trampolíně 
v La Fabrice opět pod vedením zkušeného lek-
tora z oboru - Daniela Komarova, provedl jeho 
účastníky základní sestavou, kterou na tram-
políně skáčou ke zkouškám šestileté děti, ale 
také přidal průpravu k tomu, jak na ní prová-
dět salta. 
O prvním dni jsem již podala zprávu v prvním 
čísle festivalového Hybris a v tomto tedy jen 
shrnu, že nás naplnil naprostým entusiasmem 
z vyzkoušených prvků a ze základního osahání 
možností trampolíny jako takové. 

Druhý den workshopu jsme nastoupili sice 
s rozlámaným tělem, ale pocitem obrovského 
těšení se a nedočkavosti, co nového nás čeká. 
Daniel Komarov nás nechal nejprve předvést, 
co si pamatujeme z předchozího dne, a díky 
tomu hned vzápětí poznal, k jakým prvkům 
z předvedené sestavy je zapotřebí se ještě vrá-
tit a co se musí dopilovat. 
Poté jsme přistoupili k nácviku salt. Nejprve 
jsme zkoušeli kotouly, jako děti v první třídě, 
nad čímž jsme trochu ohrnuli nos. A tak nám 
za odměnu Dan Komarovtrochu připepřil, když 
požadoval kotoul ze stoje a pak ze stoje a z roz-
houpání. Celé kotoulování trvalo ale jen pár 
minut. Pak už jsme se vrhali po hlavě, zádech či 
nohách do sítě, podle toho jakou rychlostí jsme 
zrovna zvládali točit. To vše jištěni Komarovem, 
který se pod váhou našich těl pořádně zapotil.
Rozdíl mezi saltem na zemi a saltem na tram-
políně by se dal postihnout asi tak, že na tram-
políně je třeba se nejprve pořádně rozhoupat, 
tedy „nabrat výšku“. Dalším rozdílem pocho-
pitelně také je, že když člověk salto správě 
nedotočí, tak ho to tolik nebolí při výsledném 
rozplácnutí se. 
Výsledný dojem z dvoudenního workshopu 
byl velmi silný. Trampolína umožňuje způsob 
pohybu, který člověka chytne, a ten se pak chce 
k němu vracet, vracet, vracet….

Trampolínový workshop II.

lektor: Dan Komarov

Čt 20/05 -> 11:00 La Fabrika - Slévárna
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HHHHHOdpoledne 
plné kontrastů 

aneb proč 
Frčka není 

Frcka
Kateřina Viková

Když se na pondělní schůzce redakce rozdě-
lovala představení mezi jednotlivé redaktory, 
byla jedním z nich páteční součást hudebního 
programu s názvem Frcka - tedy alespoň tak to 
bylo uvedeno v programu. V domnění že půjde 
o „kabaretní vystoupení“ jsem si zapsala mís-
to a čas do diáře, a dál jsem to neřešila. Poz-
ději se ukázalo, že Frcka není Frcka, ale že jde 
o Dominika Frčku, studenta Akadémie Umení, 
hráče na bandodenon, druh knofl íkové tahací 
harmoniky. Ten svým vystoupením v La Fabri-
ce velice mile překvapil.
Melancholický úvod první skladby připomínal fi l-
movou hudbu k záběrům z druhé světové války. 
Bandoneon má velice plný, temný až depresivní 
zvuk, který se nesl barem a kontrastoval s běžným 
barovým provozem. Bohužel návštěvníků bylo 

velice málo a většina z přítomných nevěnovala 
vystoupení patřičnou pozornost. Tím spíš jsem si 
jako aktivní divák připadala „fi lmově“, jako stra-
nou stojící pozorovatel. V druhé, kratší skladbě 
Frčka žánrově úplně otočil a předvedl mistrnou, 
velice rychlou, ale s lehkostí podanou hru.
Dominik Frčka svým vystoupením působivě do-
kázal, že tahací harmonika nemusí být pouze 
zprostředkovatelem hospodských písní nebo 
doprovodným nástrojem kapely Tři sestry a při-
pravil posluchačům nevšední zážitek v to nejlep-
ším slova smyslu.
Vzápětí po Dominiku Frčkovi stanulo na pódiu 
smyčcové kvarteto a kytara. Neobvyklá kombi-
nace nástrojů, smyčců a kytary mě v průběhu 
ladění přiváděla k myšlence, zda bude smyčcový 
kvartet kytaristu pouze doprovázet. Tak se ale 
nestalo a pětice hudebníků ve třicetiminutové 
skladbě Quintett in C dur Luigi Boccheriniho 
velice příjemně souzněla. Vznešená atmosféra 
navozená zvukem smyčců pak ještě více než při 
předchozím vystoupení kontrastovala jak s pro-
storem, tak s děním na baru, obzvláště ve chvíli, 
kdy kvartet a kytara hráli piano a zpoza baru 
bylo slyšet zvuk tříštícího se skla. 
Celkově studenti Akadémie Umení předvedli ve-
lice svěží a zajímavé vystoupení, které by si bez 
pochyb zasloužilo mnohem větší pozornost ná-
vštěvníků Zlomvazu, než jakou ve skutečnosti 
dostali.
Dominik Frčka

Pá 21/05 -> 16:00 La Fabrika - Bar

Smyčcové kvarteto a kytara

Pá 21/05 -> 16:30 La Fabrika - Bar
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offprogram Herectví 
v alternativních 

divadelních
formách

Tereza Šefrnová

Základní impuls ke konání kolokvia v rámci 
festivalu Zlomvaz, vzešel od profesora Jana 
Císaře. Pořádání a moderování se laskavě 
zhostil děkan DAMU Jan Hančil. Výzvu k účas-
ti přednášet potom přijali  Ivan Vyskočil, Jaro-
slav Vostrý, Karel Makonj, Jan Císař, Zoja Mi-
kotová, Jana Pilátová, Marek Hlavica a Pierre 
Nadaud.
Ve svých příspěvcích se každý ze ze jmenova-
ných dotkl tří všem příspěvkům společných 
bodů: výuky herectví, herectví samotného 
a pojmu alternativní divadlo. Kolokvium zahá-
jil docent Hančil mimo jiné větou, jež se stala 
výchozí: „Alternativa není jedna, ale je jich 

mnoho!“ 
Na něj pak navázal Karel Makonj úvahou 
o prostoru pro alternativní divadlo, ve kte-
rém je pro něj prostor jednoznačně na místě 
prvním. V otázce rozdílu amatérského a pro-
fesionálního divadla pak vidí hranici mezi 
nimi jako neostrou. Leckteří profesionálové 
jsou za amatéry často kritikou označováni, 
či naopak. Ten, kdo dokázal oba proudy nikoliv 
pouze myšlenkou, ale vlastní tvorbou spojit, byl 
podle Makonje Max Reinhard. Z hlediska herec-
tví se jedná o herectví jedno, protože se děje 
tělem, jež Makonj rozlišuje podle Ericha From-
ma, totiž rozdíl mezi „mít tělo“ a „být tělem“. 
Makonj poté shrnul a uvedl na pravou míru, 
že na umělecké akademické půdě je tendence 
stále stejná, totiž vést studenty k tomu, aby 
se z nich profesionálové stali. Volá  po reformě 
divadelního školství, kdy se k rozvíjení celkové 
psychofyzické citlivosti herce najdou ideální 
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offprogrampodmínky nenarušované starostmi o rozpočet 
školy a katedrální rozvrh.
Profesor Jaroslav Vostrý připomněl, že za alter-
nativní divadlo se obvykle považuje to, co se vy-
mezuje vůči „ofi ciálnímu“. Ale: „Existuje dnes 

u nás ofi ciální divadlo?“ zdůraznil prof. Vostrý 
a hned dodal, že otázku pokládá jen řečnicky, 
neboť i Divadlo Husa na provázku je už počítá-
no mezi „ofi ciální“. Ofi ciální kultura, defi nuje 
prof. Vostrý, není nikdy myslitelná bez uznané-
ho řádu, pravidel, norem a konvencí. 
Profese sama prošla obrovskou změnou vlivem 
rozvoje technologií. Diváctví se proměnilo vli-
vem mediálních technologií v masový odběr 
čehokoliv z naší tržní reality (dokonce i naše 
veřejnoprávní televize se tímto řídí). Důležité je 
odlišit obraz o světě, který si na straně jedné 
můžeme sestavovat z televizních zpráv, a toho, 
který je nám na straně druhé předkládán v di-
vadle. Jsou to dva odlišné světy! Televize nám 
nabízí ten fi ktivní, jenž se tváří jako pravdivý. 
Zatímco v druhém případě je i to bezprostředně 
tělesné předkládáno jako obraz. To dává divá-
kovi svobodu vnímání. V herectví (tedy nikoliv 
ve fi guranství) nejde o vystavování sebe sama 
ve fi kčních kontextech, ale o tvorbu! A dále 
používá prof. Vostrý velmi přiléhavý příměr, 
který stojí za to citovat přesně: „S herectvím 

je to jako s pařížskými čtvrtěmi, každá je jiná, 

ale vždy je to Paříž.“ Vzhledem k DAMU zdů-
raznil prof. Vostrý přímo básnickou scéničnost 
loutkového hraní, což jí podle něj dává zvláštní 
potencialitu, která by mohla vést k uchopení pe-
dagogy i studenty prostřednictvím tvůrčího dia-

logu ve smyslu individuálních pokusů, které ne-
budeme mít ambici petrifi kovat. Syntézy tohoto 
typu mohou být díky takovému přístupu různé. 
Například „nedivadlo“ profesora Ivana Vyskočila, 
které se vrací k psychosomatickému. 
K pojmu alternativa a vymezování se vůči 
institucionálnímu divadlu profesor Vostrý poz-
ději v diskusi připomněl, že Činoherní klub byl 
založen jako vymezování se vůči herectví „vod 
ohryzku nahoru“, neboť herectví je přece také 
o mozku a těle (k čemuž uvedl příklad inscenaci 
Mandragory a Na koho to slovo padne). Profesor 
Hyvnar vstoupiv do diskuse potvrdil myšlenku, 
že se neumíme domluvit na tom, co jsou naše 
základní axiomy ve smyslu: „Vůči jaké instituci 

dnes stojí alternativa?“ A došlo k dalšímu kon-
sensu, který Jan Hančil označil za typicky ame-
rické pojetí, totiž, že alternativa dnes stojí vůči 
komerci. (I když axiomů je celá řada.)
Podle Ivana Vyskočila tkví neúplnost dosavad-
ních teoretických úvah v tom, že teoretici ne-
mají zkušenost ve věci samé - „že do toho ne-

vlezli“. Prof. Vyskočil vybízí studenty k činnosti 
vzdělané V herectví, nikoliv vzdělané K herec-

tví. Protože momenty tvorby, jsou z jeho po-
hledu chvílemi uvádění se v pochybnost, tedy 
v „riziko“. V čem tedy spočívá vzdělání v he-
rectví podle Ivana Vyskočila? Alternativa uva-
žování o alternativě má spočívat v tom, že má 
člověk osobní zkušenost. „Pak vím, v čem 

a proč a moje zkušenost je tedy vzdělaná.“ 
Vyskočilovi vadí, že se v  teoretických refl exích 
příliš věnujeme hotovostem a malou pozornost 
věnujeme kvalitě procesu. To je pro něj rozdíl 
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offprogram mezi předmětem a disciplínou. Předmět je 
to, co je mimo nás, a co můžeme ovládnout. 
Disciplínu ale ovládnout nemůžeme. „Učení je 

v tomto smyslu v podstatě nákazou“. Učitel 

se musí neustále vracet k zárodku. To je pak 

proces učení. Ale učit může pouze ten, který 

se sám učí.“ Studium je v tomto pojetí riskant-
ní, neboť některé nákazy tohoto typu mohou 
být dle Vyskočila i smrtelné. Alternativa je ži-
votní postoj. Něco, co si klade otázky typu: 
Co to děláme? Kdo jsem? Co mohu?
Jana Pilátová hovořila o odkazu Jerzy Gro-
towského, pro něhož byla hlavní životní hod-
notou práce. Za sebou měl praktickou zkuše-
nost a před sebou esenciální práci.  Takto tvořit 
je podle Pilátové rovněž riskantní, a proto by 
na umělecké škole tohoto typu měl být přede-
vším ten, kdo bez divadla nemůže být. A měl by 
to být jen ten, kdo dokáže přežít i vznik díla. Je 
totiž jasné, že herec musí jít dál než poznávat 
to, co se už ví. 
Dále představila „herecký skicář“ tedy zazname-
návání individuální herecké práce, který slouží 
ke konzultaci s mistrem, k níž dochází jen jed-
nou za čas. Pilátová si myslí, že právě nejlepší 
herci pracovali takto. Herec sám může udělat 
to, co za něj nikdo neudělá: „začít“. V každém 
divadle se pracuje s partiturami jinak. Tedy 
i jednotliví herci mají rozdílné partitury. Prá-
ce s individuální partiturou je: analytická, vě-
domá a ukázněná. Oproti tomu je skupinová 
práce syntetická a spontánní. Podle docentky 
Pilátové se v tomto Grotowského odkazu uka-
zují dva póly, kdy se „disciplína a spontán-

nost nevylučují ale podporují“. Dnešní herec 
se může tímto řečeným inspirovat tak, že ne-
smí jen čekat, až mu někdo zavolá a dá prá-
ci, ale naopak pracovat sám, na základě své 
partitury, jenž mu poslouží jako prostředek 
k tvorbě. Umožní mu totiž opakovat, vracet 
se a upřesňovat svá sdělení. 
Profesor Jan Císař v příspěvku nazvaném ,Post-
modernismus jako alternativa´ mimo jiné při-
pomněl myšlenkový zrod alternativy na DAMU, 
kdy se pojmem alternativní v názvu tehdejší ka-
tedry KALD potvrzuje vyvrcholení procesu zača-
tého v 70. letech: rozšíření katedry loutkářství 
o praktiky oproštěné od tradičních loutkových 
principů a tradičních přístupů činohry. Už teh-
dy mu prý studenti KALD při zkouškách říkali, 
že „činohra je mrtvá“, či „činohra umírá“. 
Důležitá je ale pro Jana. Císaře poloha metaja-
zyková. Přes Barthesovy rozbory Brechtových 
inscenací  se dostal až k Lubomíru Doleželovi 
a jeho teorii fi kčních světů, jíž aplikoval na di-
vadlo takto: jméno Hamlet referuje k postavě 
z fi kčního světa.  Kontingence tu znamená pře-
klenutí vztahu mezi světy, které jsou spojeny 
mezisvětovou totožností. Má sice vztah k na-
šemu žitému světu, ale je to jiný svět než svět 
mimetický. Podle Císaře jde o radikálně neesen-
ciální sémantiku. Například inscenace Hamleta 
v Dejvickém divadle má podle něj plně postmo-
derní tvar. Jde o konání, které buduje možný 
svět a tím vytváří svět fi kční, kde se teprve dá 
zahájit cesta mířící k jakémusi poznání. 
Jako další se věnoval Jan Císař realistické epis-
temologii. Defi noval intertextovost z hlediska 
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offprogramscéničnosti jako znak, který využívá prostřed-
ků jevištních, přesunuje znaky literární povahy 
do zcela jiné podoby. Velice často jde ale podle 
Císaře o problematická díla a pokusy. Protože 
herci zůstanou někde mezi - přehodnocují, co 
je napsáno v literatuře a jsou prostředníkem 
mezi jedním a druhým znakovým systémem. 
A v poslední řadě upozornil na dnešní velmi 
častou tendenci k přejímání a kopírování s po-
ukazem k Petrovi Kolečkovi a jeho metodě tvor-
by -  v žánru pastiše. 
Vzešlá diskuse se opět stočila k tomu hlavní-
mu a nejpalčivějšímu, k otázce výuky herectví, 
herectví samotnému a pojmu alternativní di-
vadlo. Z řečeného je myslím důležité zveřejnit 
připomínku Zuzany Sílové, že DAMU byla pů-
vodně založena jako prostor pro avantgardní 
(= o krok napřed) umělce. Dnes na ní ale žádný 
takový herec není. Není zde prý nikdo, kdo by 

si byl vědom toho na jakých ideových zákla-
dech byla tato škola stavěna, a podle toho také 
jednal divadelním jednáním, které by v tomto 
smyslu bylo avant-gardní.    
Celou diskusi uzavřel Jaroslav Vostrý navržením 
východiska. DAMU by měla utvořit kompaktní 
celek v němž budou na výuce jednotlivé kated-
ry úzce spolupracovat. 
Tuto výzvu děkan Jan Hančil přijal s tím, že je 
to nelehký úkol a závěrem připomněl důležitou 
informaci, že všechny příspěvky budou násled-
ně uspořádány ve sborník.

Kolokvium - Herectví v alternativních diva-

delních formách

Pá 21/05 -> 10:00 - 18:00 Hallerův Sál
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TTTTT Sníh, 
akrobacie 
a samota 

ve dvou
Pavlína Pacáková

Jednoduchá scéna: stůl, vařič se dvěma plo-
týnkami, hrnec (a v něm skryté dva plecháč-
ky), dvě židle, závěsné šály a „houpačka“. 
Později ještě šňůra s kolíčky na prádlo a jako 
rekvizity rukavice, ponožky, čepice, sněhové 
koule, míč a kontaktní koule. Kolem scény pás 
vysypaný z umělého sněhu, jež symbolizoval 
závěje, které hlavní hrdinky na dlouhou dobu 
odřízly od okolního světa. Ukázka nejméně 
tuctu různých způsobů, jak se můžete opírat 
o drobné rituály, hašteřit, urážet a zase sbližo-
vat, když zůstanete sami ve dvou.
Studentky druhého ročníku navazujícího ma-
gisterského studia pantomimy HAMU nám 
v představení Postav na čaj! především uká-
zaly, že ovládají své řemeslo. Obratně a ladně 
se pohybovaly na zemi i ve vzduchu, proplétaly 
se nábytkem i okolo něj, balancovaly na kouli 
a všemožně předváděly, že umí. Bezpochyby to 
byl i jeden z cílů inscenačního tria (na koncep-
tu a dramaturgii se podílel ještě Vít Neznal), 
protože celek byl spíše jakousi mozaikou ak-
robatických kousků. Dějová linie příběhu byla 
víceméně cestou, jak jednotlivé výstupy spojit 
dohromady. Hlavním motivem k akci byl cíl roz-
pustit led na vodu na čaj a neumřít nudou.
Tak jsme byli svědkem drobných klaunských 
výstupů, kdy jedna z postav neustále sypa-
la sníh po zemi i po stole, když se jej snažila 
přenést v hrnku do hrnce, zatímco druhá jej 
dokola uklízela; honičky okolo stolu (ale pozor, 
okolo znamenalo v tomto případě přes a pod 
stolem!); ukázky devíti způsobů, jak si sednout 
na židli pokaždé jinak, i kdybyste měli stát 
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TTTTTna hlavě; po sněhové bouři hru se sněhovými 
koulemi; hru s hrníčky a naběračkou, či hru při 
věšení mokrého prádla na šňůru. Své vlastní 
místo měly pasáže, v nichž dívky předváděly 
umění závěsné akrobacie, přičemž jim nebylo 
těžké uvěřit, že se ve vzduchu cítí tak bezpeč-
ně, že by si zavěšené za nohy hlavou dolů moh-
ly klidně i zdřímnout. Herečky se ve výstupech 
střídaly (jedna vždy buď odešla ze scény, nebo 
byla skryta ve tmě) a částečně hrály spolu. Ono 
střídání právě podtrhovalo dojem předváděček. 
Jistě by sjednocení celku přispěla i jednotná, 
nejlépe původní hudba. Střídání hudebních 
žánrů a interpretů v nonverbálním divadle totiž 
opět podtrhovalo dojem koláže.
Představení mělo působivé, vtipné i groteskní 

scény, a ač připodobňuji výsledek ke koláži mu-
sím podotknout, že propojení samo nebylo ni-
jak násilné. Naštěstí tvůrci odhadli načasování, 
a tak se divák neměl čas začít nudit. Jakkoli 
tedy akrobacie převažovala nad dějem, bylo jí 
akorát tolik, aby si publikum mohlo vychut-
nat všechny předvedené náročné prvky. Scéna 
závěrečná, kdy dívky holýma rukama ohřívaly 
sníh v hrnci, byla však natolik silná, že zcela 
jistě nebylo potřeba poslední tečky v podobě 
rychlovarné konvice spuštěné shůry.

Eliška Brtnická, Jana Klimová, Vít Neznal: 

Postav na čaj!

Pá 21/05 -> 18:30 La Fabrika - Sál

V pátek večer v La fabrice

bavili se převelice - 

publikum snad smích pošlo.

Ptáte se jak k tomu došlo?

Herci ladili svůj hlas,

pěli texty signované bass (a červený).

Přidejte si dramatický výraz

a to je červené sedmy obraz.

Hráli herci 4 ročníku.

Jsou vzorem třeba mnohému ročníku.

(Škoda že Igor nebyl jen v ručníku)

Biceps s Leessepsem zajímaví byli,

diváci na baru ódy jen pěli.

Óda je moc, kritika málo -

posuďte sami jak vám se to zdálo.

Žel, krapet dlouhé představení

občas není k vydržení.

Jakmile však klavír zní,

tak už nás nic netrýzní

Režie a textu ujal se Šotek.

Na hybris.cz najdete pár fotek

(úvod k básni na straně 9)

Tvorba
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Exitorial Exitorial
Ivo Kristián Kubák

O festivalech jako gravitačních polích
Relativistická fyzika defi nuje takzvaný Shapi-

rův efekt jako zpoždění signálu procházející 
silným gravitačním polem. Festival Zlomvaz 
(a festivaly obecně) se svým způsobem vyzna-
čuje něčím podobným: s nutností psát rychle 
a v chvatu, a přesto věcně a prakticky, se obje-
vuje problém absence autokritického odstupu 
od vlastních (a obecně i všech ostatních textů).
Irwing Shapiro samozřejmě svůj experiment 
nedefi noval v souvislosti s festivaly vysokých 

uměleckých škol. Ale přesto se jeho důsledky 
až překvapivě právě v tomto prostředí projevu-
jí – leckdo s odstupem hledí na své v rychlos-
ti sepsané pojednání a nevěří vlastním očím. 
Důležité než pár chyb, které třem párům očí 
stejně nikdy neuniknou, je až téměř psychoana-
lytické uvědomění si: „skutečně jsem tohle na-
psala či napsal?“ Festival tak funguje jako mo-
delové gravitační pole, ve kterém jsou názory 
nejen znovu-sebe-objevovány, ale také přitaho-
vány navzájem mezi sebou a v souvislosti s tím 
i částečně nivelizovány na stejnou hladinu.
Je to vlastně absurdní: scházíme se, sledujeme 
výsledky své práce a diskutujeme navzájem 
proto, abychom byli rozdílní nebo abychom 
byli stejní? Inspirace je k sesbírání v rámci širo-
ké festivalové nabídky přehršel, ale přesto mezi 
všemi zúčastněnými pozoruji v tomto ohledu 
nenásilnou, ale přesto neustále podprahově 
přítomnou dávku skepticismu. 
V dnešním Exitorialu se mi v souvislosti ne-
chce příliš postulovat, ale spíše nadnést otázku 
a hledání odpovědí nechat na čtenářův úsudek: 
nakolik se účastníme přehlídky, nakolik slav-

nosti (festivalu) a nakolik jsme na místě setká-

vání? Nebo je ve skutečnosti silným gravitač-
ním polem, které k sobě přitahuje divadelní 
tvůrce, kritiky a sympatizanty?

PS.
Včerejší ovykřičníkované Více k lidem! splnil 
čtvrtý festivalový den nadmíru dobře. Zkusme 
do posledního dne Zlomvazu vstoupit kupří-
kladu s heslem Za svým!?



Felix Mitterer
MOJE STRAŠIDLO
Miroslav Krleža
LÉDA (Manželskonemanželská povídka)
Marina Carr
U KOČIČÍ BAŽINY
Yasmina Reza
BŮH MASAKRU
Milan Kundera
PTÁKOVINA
John Millington Synge
HRDINA ZÁPADU
Thomas Vinterberg, Mogens Rukov
RODINNÁ SLAVNOST
Christopher Hampton
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Martin McDonagh
PAN POLŠTÁŘ
Georges Feydeau
DÁMSKÝ KREJČÍ
Edward Albee
KOZA ANEB KDO JE SYLVIE?
Carlo Goldoni
IMPRESÁRIO ZE SMYRNY
David Mamet
SEXUÁLNÍ PERVERZE V CHICAGU
Luigi Chiarelli
MASKA A TVÁŘ
Martin McDonagh
OSIŘELÝ ZÁPAD
Josef Štolba
VODNÍ DRUŽSTVO
Ladislav Smoček
PODIVNÉ ODPOLEDNE 
Dr. ZVONKA BURKEHO

4 5 l e t Č i n o h e r n í h o  k l u b u

Ve Smečkách 26, Praha1

www.cinohernik
lub.cz





ti
rá
ž

HYBRIS 2010.6
Obratel zlomvazový speciál. Vydává katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.
Adresa redakce: KTK DAMU, Karlova 26, Praha 1, 116 65. Email: info@hybris.cz Internet: http://www.hybris.cz/

Redakce: Brigita Lamserová (šéfredaktorka), Pavlína Pacáková (zástupkyně šéfredaktorky), Eva Kyselová, Ivo Kristián Ku-
bák, Táňa Brederová, Tereza Šefrnová, Magda Zicháčková, Zuzana Burianová, Adéla Vondráková, Hana Lehečková, Michaela 
Jankulárová, Eva Petelíková, Petra Lásková, Lukáš Brychta, Kristina Korbelová, Kateřina Viková, Jiří Kovanda, Ervín Hodu-
lík, Miroslav Zwiefelhofer, Sylvie Rubenová
Autorka komiksu: Kristýna Filcíková
Fotografi e: Jiří Semotán, Martin Turek, Vojtěch Brtnický, Klára Žitňanská, Martina Věrčáková, Třešeň ze Sadu
Korektury: Ivo Kristián Kubák Korektury slovenských textů: Táňa Brederová a Eva Kyselová
Produkce, distribuce a inzerce: Hanuš Jordan.
Grafi cká podoba obálek: Ivo Kristián Kubák. Zlom a sazba: Michal Drtina. 
Webmaster: Lenka Krsová. Tisk: Nakladatelství AMU.

Registrační značka MK ČR E 19255, ISSN 1804-1744. 
Časopis vychází zhruba 8x ročně, distribuují jej studenti DAMU a je k dispozici zdarma.
Redakční uzávěrka 21. května 2010. Toto číslo vyšlo v nákladu 250 ks.
Veškerá autorská práva vykonává vydavatel. Časopis je fi nancován z rozpočtu festivalu Zlomvaz 2010.






