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editorial

the last editorial always says that the 
festival ended. it is no wonder that it 
is the last editorial, and vice versa, 
that the festival ended. the vicious 
circle. i prefer not to write it.

this year’s voice brought to the land of 
festival apostrof a controversy about 
its role, function and responsibili-
ties. the discussion with the audience, 
the festival team and especially the 
two awards from the final night going 
directly to the editors (faithful audi-
ence member award and the theater levo 
award) gave us at least a significant 
response that the participants liked 
the magazine in this form. the editori-
al team, which had not introduced them-
selves at the beginning and immediately 
acted boldly, quite liked apostrof. so 
we briefly introduce ourselves in this 
issue at least at the end.

thanks to all involved and the whole 
team and see you next year at apostrof 
again! 

/ivo kristián kubák/

ps.: photos taken by  milan krasa from 
each day you can see at the festival 
fan web site fb.com/festivalapostrof

úvodník

vždycky se do posledního úvodníku píše, 
že festival skončil. není tedy divu, že 
je to pak poslední úvodník a vice versa, 
že festival skončil. začarovaný kruh. 
raději to psát nebudu.

letošní voice vnesl na půdu festiva-
lu apostrof polemiku o své úloze, fun-
gování a povinnostech. diskuze s divá-
ky, festivalovým týmem a především dvě 
ocenění putující ze závěrečného veče-
ra přímo do redakce (cena věrné divačky 
a cena divadla levo) nám snad daly ale-
spoň náznakovou odpověď, že se časopis 
v této podobě líbil. redakčnímu týmu, 
který se vám na začátku ani nepřed-
stavil a hned se choval drze, se zas lí-
bil apostrof. představíme se tedy krát-
ce v tomto čísle aspoň na závěr.

dík všem zúčastněným a celému týmu 
a za rok na apostrofu nashledanou!

/ivo kristián kubák/

ps: fotografie milana krásy z jednotli-
vých dnů si můžete prohlédnout na fes-
tivalových fanouškovských stránkách 
fb.com/festivalapostrof
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mladá slovenská autorka zuzana Šmat-
láková se na slovenské literární scé-
ně pohybuje (a sbírá ocenění) již něko-
lik let, letos v červenci bude dokon-
ce debutovat povídkovou sbírkou exit. 
Její krátký text krajina si v roce 2009 
jako předlohu vybral divadelní soubor 
Šesť pé ze slovenského partizánskeho. 
absurdní podobenství neobvyklého road 
tripu autobusem a jeho podivných ces-
tujících otvírá zásadní existenciální 
téma: hledání svého místa v životě a ži-
vota na určitém místě. 

tuto fundamentální problematiku reži-
sér ondrej Böhm inscenuje jednoduchý-
mi, ale funkčními prostředky: za použití 
postupů laterny magiky (výhled z okna 
jedoucího autobusu supluje projekce 
ubíhajícího horizontu, zastávky pak mi-
krosituace, které většinou interagují 
nebo penetrují dění na jevišti), jedno-
duché a snadno přestavitelné scénogra-
fie (dvanáct židlí), ilustrativního hu-
debního doprovodu a lightdesignu a ná-
znakovými rekvizitami (deštník symbo-
lizuje pláž, hrnečky s čajem v rukách 
žen matiné v uměleckém salonu, atd.). 
práce s prostorem je natolik nápaditá 
a v dobrém slova smyslu roztříštěná, že 
po chvíli snadno přijmeme fakt, že židle 
v autobusu jsou uspořádány do kruhu. 

text hry má však poněkud schematickou 
strukturu: scéna v autobuse se střídá 
se scénami mimo něj (reálnými nebo sno-
vými), a pak vždy nastane nějaká re-
konfigurace cestujících: někdo vystoupí 
nebo nastoupí. každý z jedenácti her-
ců ztělesňuje nějakou ikonickou postavu, 
jejíž stylizace je jasně a zřetelně for-
mulována jednak akcí a jednak kostý-
mem - snadno se tedy mezi postavami zo-
rientujeme, a to jak mezi konkrétními 
(nevěsta, malíř, dáma, milenci) tak mezi 
symbolickými (slepec, průvodčí). Jen-

že když se začnou odkrývat jejich osob-
ní příběhy a postavy jednají mezi sebou, 
kouzlo absurdního prostředí se rychle 
ztrácí a inscenace se dostává svou vý-
povědí těsně k hranici sentimentální-
ho klišé.

ikoničnosti tak nabývají nejen posta-
vy, ale i situace. tlak na velké sděle-
ní je natolik silný, že se stává neuvě-
řitelným. situace samy nejsou zřetel-
ně artikulovány, několikrát jejich smy-
sl zamlží nutnost používat jednoho her-
ce ve více rolích. postavy oscilují mezi 
absencí vnitřního života (pokud by měly 
být psychologizované) nebo ostré kres-
by (měly -li by být absurdní). sdělení, 
že každý své místo v životě nakonec na-
jde, nebo se ho dočká se tolikrát zdů-
razňuje, podtrhává, vypichuje nebo dává 
do kroužku, až je celé potrhané, nejasné 
a především otravné. 

Jistým osvěžením jsou společné cho-
reografie: běh času zrychlují a z ab-
surdního roadtripu dělají cosi na způ-
sob revue. naneštěstí ale hovoří v jiném 
jazyce (a v případě galerijní přehlíd-
ky obrazů i v jiném prostoru) než zby-
tek inscenace.

krajina souboru Šesť pé je v každém 
případě inscenací, která se snaží o zá-
sadní, konkrétní sdělení, nehrají si na 
velké divadlo, nepřetvařují se a be-
rou se s nadhledem. Jestli se ale daří 
předat sdělení tak, jak si inscenátoři 
představují, je ovšem otázkou do diskuse.

/ivo kristián kubák/

existenciální road trip
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Šesť pé (slovensko)
zuzana Šmatláková: kraJina
hrají: martin kollár, miriama fáberová, 
dominika pišťanská, michal staňák, laco 
tischler, lenka zimová, ivan lang, Jana 
gocová, simona Beňovičová, daniela ti-
schlerová, andrea Jarkovská
režie: ondrej Böhm 
scénář: dominika pišťanská a ondrej Böhm
projekce: peter smatana
=====================================

existential road trip

a young slovak author zuzana 
Šmatláková is known on the slovak 
literary scene (and collects awards) 
for several years, in July this year 
will be actually released her debuting 
short story collection exit. her short 
text landscape was chosen in 2009 by a 
theatre ensemble Šesť pé from the slo-
vak city partizanske. absurd parable 
unusual road trip by bus and its weird 
passengers opens fundamental existen-
tial issue: finding their place in life 
and living in a particular place.

these fundamental issues are staged by 
director ondrej Böhm with simple but 
functional instruments, using proce-
dures of laterna magica (a view from 
the window of a moving bus stands on 
passing projection horizon, then stops 
are created by micro-situations which 
usually interact or penetrate the ac-
tion on the stage), simple and easily 
adjustable scenography (twelve chairs), 
illustrative music accompaniment, 
lights and illusive props (an umbrella 
stands as a beach, cups of tea in hands 
of women, matinee in the art salon, 
etc.). Working with the space is so crea-
tive and in good sense fragmented that 

after a while we are ready to accept 
the fact that the chairs in the bus are 
arranged in a circle.

a text of the play has somehow a 
schematic structure: the scene in the 
bus alternates scenes outside (real or 
dreamlike), and then there is always 
some reconfiguration of passengers: 
someone enters or exits. each of the 
eleven actors embody an iconic fig-
ure, whose wording is clear and clearly 
formulated in both events and also 
costume - it is easily orients between 
the characters, both the specific (bride, 
painter, lady, lovers) and the symbolic 
(blind man, conductor). But when they 
begin to reveal their personal stories 
and the characters interact with each 
other, the magic absurd environment 
is rapidly losing and staging gets his 
testimony close to the edge of senti-
mental cliches.

thus not only the characters but also 
the situation becomes iconic. a pressure 
on the big communication is so strong 
that it becomes unbelievable. the 
situations themselves are not clearly 
articulated, several times their sense 
obscures a need to use one actor in 
multiple roles. the characters oscil-
late between absence of inner life (if 
they should be psychologised) or sharp 
drawings (if they should be absurd). the 
message that everybody has his or her 
place in life or eventually finds it 
is repeatedly emphasized, underlined, 
pinpointed or circled until it is torn, 
unclear and especially bothersome.

surely refreshing is collective cho-
reography: running time faster and 
absurd road trip changes to a sort of 

> continues on next page >>>
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revue. unfortunately, it speaks in a 
different language (and in the case 
of a gallery show of paintings in a 
different area) than the rest of the 
production.

the landscape of ensemble Šesť pé is by 
all odds a productions, which seeks the 
essential, specific messages, they don’t 
to try to play the big theatre, don’t 
pretend they are something else and 
know how to take themselves easy. But 
if they manage to give the message as 
stage directors would intend, however, 
it’s a matter of discussion.

/ivo kristián kubák/

-----------------------------------
Šesť pé (slovakia)
zuzana Šmatláková: landscape
starring: martin kollár, miriama 
fáberová, dominika pišťanská, michal 
staňák, laco tischler, lenka zimová, 
ivan lang, Jana gocová, simona 
Beňovičová, daniela tischlerová, andrea 
Jarkovská
directed by: ondrej Böhm 
scenario: dominika pišťanská, ondrej Böhm
projekce: peter smatana
=====================================

<<< continuation <

rodinná drobnička

drobná inscenace souboru movo kreo 
mámě ukazuje modelový vztah matky 
a dcer. hovoří o tom, že rodinné konste-
lace se mohou od dětství do dospělosti 
výrazně proměnit. 

na jevišti vidíme matku v křesle a dvě 
fyzicky i povahově odlišné dívky. Jed-
na je trochu fracek a trajdá po nocích 
s kluky. druhá je hodná a pracovitá. 
matka ji pravidelně něčemu vyučuje (pa-

trně šití). obě dívky odcházejí do svě-
ta, jedna naštvaně (co se stalo není jas-
né), druhá s dojetím. píšou matce dopisy, 
které neobsahují mnoho konkrétních in-
formací. „zlobivá“ čeká dítě, „hodná“ na 
sobě maká a je úspěšná. u obou nastává 
propad do deprese (konkrétní důvod ne-
vysloven). hodná přichází k matce pro 
peníze, které dostane. zlobivá se přijde 
přitulit, je odmítnuta (opět není jasné 
proč). hodná se nakonec z krize dosta-
ne a je slavná. zlobivá má rodinu a zve 
matku na výlet. výlet se patrně nezda-
ří (proč?). hodná sestra jde svou cestou 
a na matku zapomíná, zlobivá je nako-
nec tou, která se o matku na stará ko-
lena postará.

všechny tři postavy mají svá alterega, 
zpívající hudebnice (navztekaná harmo-
nika, něžné housle, melancholické cello). 
hudba ilustruje jejich pohyb – tanec. 
zpěv nahrazuje slova. alterega nenabí-
zí jiný náhled na postavy, není vhle-
dem do jejich vnitřního života, ale jsou 
jen zdvojením významu, který je před-
kládán skrze pohyb. s jednou výjimkou, 
kdy cellistka češe a tím konejší matku. 
inscenace je bezesporu osobní výpovědí. 
Jenže postavy jednají jen jako. mhoh-
dy bolestné téma vztahu matky a dcery 
je zpracováno příliš nekonkrétním ja-
zykem. u diváka tedy nedochází ke zto-
tožnění.

/marie nováková/

-----------------------------------
movo kreo (česká repuBlika) 
mámě
tančí: míla vašíčková, tereza doležalo-
vá, hana chalupníková 
režie: Jana mokrá 
hudba: tereza Blešová, kateřina fafíl-
ková, Štěpánka rudolfová
=====================================
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tiny performance of an ensemble movo 
kreo mame (for mum) shows a model rela-
tionship among a mother and her daugh-
ters.  this piece speaks about how the 
family constellations may change from 
childhood to adulthood significantly.

on the stage we see the mother in the 
chair and two physically and tempera-
mentally different girls. one is a lit-
tle brat that roams at night with the 
boys. the second is sweet and hardwork-
ing. her mother teaches her regularly 
something (probably needlework). Both 
girls go into the world, one angry 
(what happened is not clear), the other 
with positive emotions. they write let-
ters to her mother not containing a lot 
of specific information. „naughty“ is 
expecting a baby, „sweety“ tries hard 
and is successful. Both have fallen 
into depressions (specific reason is not 
expressed). sweety comes to her mother 
asking for money that she gets. naughty 
comes asking for a hug and is rejected 
(again, not sure why). sweety finally 
gets over of the crisis and becomes fa-
mous. naughty has a family and invites 
her mother for a trip. the trip prob-
ably went wrong (why?). the sweet sister 
goes her own way and forgets of the 
mother, naughty is ultimately the one 
who takes care of the old aged mother.

all three characters have their alter-
ego, singing musicians (furious ac-
cordion, gentle violin, melancholic 
cello). music illustrates their move-
ment - dance. the words are replaced 
by singing. alter-egos don’t offer a 
different perspective on the charac-
ters, no insight into their inner life, 
but they are only doubling the meaning, 
which is presented through movement. 
With one exception, when the cellist 
comforts the mother by combing her 

hair. the performance is undoubtedly 
personal testimony. But the characters 
interact “just as”. often painful theme 
of the mother-daughter relationship is 
compiled with not too specific language. 
the viewers therefore have no chance to 
identify themselves with the theme.

/marie nováková/

-----------------------------------
movo kreo (czech repuBlic) 
mámě
dancers: míla vašíčková, tereza 
doležalová, hana chalupníková 
directed by: Jana mokrá 
music: tereza Blešová, kateřina fafílk-
ová, Štěpánka rudolfová
=====================================

family trifle
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hulcova bleskovka #4

festival včera skončil, a tak je čas na 
bilancování. Ještě předtím se však ode-
hrála dvě představení, která bychom 
„pro historii“ a pro spravedlnost psát 
o všech opominut neměli. obě se v shodě 
s celkovou atmosférou festivalu zabý-
vala mezilidskými vztahy, jež nahlížela 
s úsměvným nadhledem a laskavostí.

duše, krajina širá

amatérské divadlo Šesť pé z partizán-
skeho nabídlo autobusový výlet životem 
nazvaný krajina. Jedenáct mladých her-
ců postupně nastupuje a někteří pozdě-
ji vystupují do (a z) imaginárního au-
tobusu, který je veze jejich životy. na 
začátku jsou židle na jevišti uspořádá-
ny do řady „jako v dopravním prostřed-
ku“ (později se ale toto rozmístění ne-
udržuje) a před diváky se odvíjí „jíz-
da reálnou krajinou“, barevná projek-
ce, jež jako okno v autobuse je přítom-
ná po celé představení. divák má zpr-
vu pocit, že je to jízda právě zemřelých 
do krajiny mrtvých (což umocní scén-
ka z nemocnice), po čase se ale dozvídá-
me, že jde o jízdu osudu, kdy každý ces-
tující má s sebou coby jízdenku obraz 
své vysněné krajiny, a spatří -li ji, vy-
stoupí. Jde o čtyři roky starou (prem. 
4. 4. 2009) inscenaci, jež je adaptací po-
vídky tehdy dvacetileté autorky zuzany 
Šmatlákové. předlohu neznám, ale jed-
ná se vlastně o jakýsi model pro zachy-
cení různých životních peripetií, lid-
ských charakterů, snů a vztahů, jež re-
alita vždy nějak pochroumá či posu-
ne. model až příliš obecný pro divadlo. 
dramatizaci chybí dramatický náboj či 
aspoň nějaký výraznější divadelní fór. 
děj i vybraní jedinci a jejich osudy pů-
sobí nahodile jako skutečná jízda busem. 
a ramatizaci chybí dramatický náboj či 
aspoaž příliš obecný pro divadlo. dra-
matizaci chybí divaůtak vždy záleželo 

na hercích a každé situaci zvlášť, jak 
se je jim povede zachytit, zahrát, pře-
dat (z tohoto pohledu doporučuju vlast-
ně obdobný český film florenc 13:30 re-
žiséra Josefa macha z roku 1957 s exce-
lentními hereckými výkony legend čes-
kého divadla), či nikoli. výsledkem je 
typické studentské divadlo v hranicích 
(omezených) možností každého z účinku-
jících. divák si mohl najít „toho své-
ho“, kdo mu byl bližší – pro mne to byla 
neustále neúspěšná dívka hledající mi-
lenecký vztah –, celek ale byl jen ví-
ceméně nahodilou mozaikou dramaticky 
obecných scének o tom, jak se dva mají 
či nemají rádi a pak jeden nebo oba vy-
stoupí a zamávají.

inscenace zvítězila na celosloven-
ské přehlídce divadla mladých exit 
2009 v levoči a následně se účast-
nila scénické žatvy 2009 v marti-
ně (a v září 2010 dokonce představe-
ní hostovalo ve Štúdiu snd v Brati-
slavě). myslím, že u nás by ji v ama-
térském prostředí čekal podobný osud 
– přes mladou scénu v Ústí nad orlicí by 
se mohla dostat až na Jiráskův hronov. 
Jen s tím nd to moc nevidím. sympatická 
parta mladých lidí, která spolu něja-
ký čas vytváří divadlo a pak se všich-
ni rozprchnou do svých životů. Jestli 
někdo skončí v divadle, bych nedokázal 
rozpoznat a – z viděného - neradil.

promiň, mami, nemám čas

závěrečné představení apostro-
fu bylo současně asi nejsympatičtější. 
nahlížíte -li ovšem na divadlo (a festi-
val) především jako na setkání a dia-
log uvnitř souboru. na jevišti se totiž 
v tanečním představení brněnského di-
vadla movo kreo setkávají dvě vzdále-
né generace. choreografie s názvem mámě 
je o vývoji vztahu matky, dnes již sta-
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ré (v programu stojí osmdesátileté) ženy, 
představované milou mílou vašíčkovou 
(nar. 1948), ke svým dvěma, charakterem 
rozdílným dcerám tančeným o dvě gene-
race mladšími hanou chalupníkovou (pů-
vodně tančila autorka projektu Jana 
mokrá) a terezou doleželovou. na jeviš-
ti jsou současně jejich alter ega před-
stavované hudebnicemi a jejich nástro-
ji (matka – violoncello /Štěpánka ru-
dolfová/, hodná dcera – housle /tereza 
Blešová/, vzpurná dcera - tahací har-
monika /kateřina fafílková/), které ob-
čas za postavy i mluví a zpívají coby 
jejich vnitřní hlasy. téma – ač zdánli-
vě silné – bylo zpracované až moc opa-
trně a „láskyplně“, obdobně problema-
ticky jako u předchozí krajiny. vztahy 
a charaktery jsou typizované a obecné, 
dopředu odhadnutelné, paradokumentár-
ní charakter (zaznějí i konkrétní dopi-
sy dospívajících dcer matce) působí vy-
umělkovaně až falešně. chybí skuteč-
ný dialog, chybí rafinovaněji rozpraco-
vaný vztah. opět nesledujeme žádný sil-
ný, konkrétní, jedinečný osud a příbě-
hy, a tak ve výsledku na diváka dýše 
– jak jsem to nazval už v případě srbské 
kostky – jedno velké uvzdychané „ach“. 
různé vztahové peripetie jsou především 
příležitostmi pro (ne moc dobré) panto-
mimické a (daleko lepší) taneční etudy 
a citlivý hudební doprovod (činoherní 
slova hudebnic ale znějí hodně prázdně). 
a opět – jako v případě slováků – do-
vedu si představit cestu této inscena-
ce skrz amatérskou přehlídku scénic-
kého tance v Jablonci nad nisou až do 
hronova. nic víc, nic míň. ostatně ně-
které členky souboru, který vznikl jen 
pro tuto příležitost (prem. 12. 5. 2012), 
jsou současně členkami souboru cyrano-
vy boty, který si touto cestou již ne-
jednou prošel. ale v tomto případě – na 
rozdíl od slováků – si všechny aktérky 
na profesionálních scénách v budouc-

nu představit dovedu. kvalitní řemeslo 
i schopnosti se dál rozvíjet prokázaly.

a pak už bylo (jen) oficiální zakonče-
ní. čas na zhodnocení přehlídky si ješ-
tě nechám pro amatérskou scénu, kam 
o ní budu referovat. pro čtenáře voice 
snad jen tolik, že – ač letos nebylo na 
přehlídce tolik souborů ze vzdálených 
exotických zemí jako v minulých le-
tech a i překvapení a objevů možná uby-
lo (chyběli maďaři, uvítal bych tradič-
ního hosta Blaho uhlára) – to podstatné 
si festival uchoval: přátelsky vstříc-
ný, sousedsky milý komunitní charak-
ter, což prokázal i závěrečný večírek 
a neformální ceny, aniž by ustupoval 
od umělecké náročnosti a intelektuální 
reflexe. s postupujícím věkem si tako-
vých přístupů cením čím dál víc.

/vladimír hulec/



voice'4 / středa 3. 7. 2013 / 15. ročník festivalu nezávislých a amatérských divadel apostrof

-----------------

/8/

hulec’s quickie #4

festival ended yesterday, so it’s time 
for reflection. Before that, however, 
there were two more shows that for 
historical reason and for justice to 
write about everything we shouldn’t 
miss. Both in line with the general 
atmosphere of the festival dealt with 
interpersonal relationships, which 
were peered with cheerful overview and 
kindness.

soul, landscape wide

amateur theatre Šesť pé from the city 
partizanske (sk) offered a bus tour 
called landscape. eleven young actors 
one after another gets on board of the 
bus and off the bus later, imaginary 
bus that is carrying their lives. at the 
beginning the chairs are arranged in 
series “as a means of transport” (later 
this deployment is not maintained) and 
the audience see the ride through the 
real landscape because the colourful 
projection is present throughout the 
performance. the viewer initially feels 
like it is just the ride of dead bod-
ies into the land of the death (which is 
enhanced by the hospital scene), after 
some time we understand that it is a 
journey of destiny, where each passen-
ger has a ticket with him as his dream 
image of the country, and if he or she 
sees it, they get off the bus. it’s about 
four years old (first show 4.4 2009) 
production, which is an adaptation of a 
storyof twenty-years old author zuzana 
Šmatláková. i don’t know the origi-
nal story, but it is actually a sort of 
model to capture the various twists and 
turns of life, human nature, dreams 
and relationships that reality always 
somehow injure or move. the model most 
likely too general for the theatre. the 
dramatization misses dramatic ideas 
or at least a significant theatre hint. 

the story also selected individuals and 
their fates acts randomly like a real 
bus ride. so it depends  on the actors 
and each situation separately, as they 
capture, play, forward (from this point 
of view i suggest actually florenc 13:30 
czech film by the director Josef mach 
1957 with excellent performances by 
legends of czech theatre), or not. the 
result is a typical student theatre at 
the border (of limited) possibilities 
of each of the performers. the viewer 
could find “that one” who was closer to 
him - for me it was constantly unsuc-
cessful girl looking for love relation-
ships -, but the whole piece was more 
less random mosaic of dramatically 
general sketches of how the two like or 
do not like each other  and then one or 
both take off and are waving.

the production won the nationwide 
show of Young theatre  exit levoča 
2009 and subsequently participated 
in the harvest scene 2009 martin (in 
september 2010 the performance was 
hosted in studio snd in Bratislava). i 
think it would be similar within us in 
the amateur environment - via Young 
scene in usti nad orlici could get up 
to Jiráskův hronov. only with the nd 
i don’t see it realistic... sympathetic 
bunch of young people, which takes some 
time together creating theatre and 
then everyone scattered to their lives. 
if someone ends up in the theatre, i 
couldn’t recognize and - from my point 
of view – not advise.

i’m sorry, mom, i do not have time

apostrof final performance was at the 
same time most likeable. But if we look 
at the theatre (and festival), mainly 
as a meeting and dialogue within the 
ensemble. on the stage in this dance 
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performances theatre Brno movo kreo 
two distant generations meet. the 
choreography titled mámě (formum) is 
about a development of the relationship 
of mother, now old (in the program is 
eighty) woman performed by kind míla 
vašičková (born in 1948), to his two, 
different character dancing daughters, 
two generations younger hana chalup-
níková (originally danced by author 
of the project Jana mokrá) and teresa 
doleželová. at the stage there are their 
alter egos presented by musicians and 
instruments (mother - cello / Šteěanka 
rudolfová /, worthy daughter - violin 
/ tereza Blešová /, rebellious daughter 
- aaccordion / kateřina fafílková /), 
whom occasionally for figures talk and 
sing as their inner voices. the theme 
- although seemingly strong - was 
treated too gently and “lovingly”, sim-
ilarly as in the previous problematic 
landscape. relationships and characters 
are standardized and general, forward 
estimable, paradocumentary character 
(specific letters of teenage daughters 
written to the mother) act artificial 
and false. there is a lack of genuine 
dialogue, and missing more developed 
relationship. again we don’t monitor 
any strong, specific, unique destiny 
and stories, so in effect the viewer 
listens - as i wrote about serbian 
cube – to one big “oooh”. the different 
relationship ups and downs are prima-
rily opportunities for the (not very 
good) pantomime and (much better) dance 
etudes and sensitive musical accompani-
ment (drama speeches of the musicians 
sound quite empty). and again - as in 
slovak case - i can imagine the way 
of this production through the ama-
teur stage dance show in Jablonec nad 
nisou to hronov. nothing more, nothing 
less. indeed, some members of the group 
which was created just for the festival 

occasion (first show 12 5 2012), are also 
members of the ensemble cyranovy boty 
(cyrano’s shoes), went through this path 
many times before. But in this case 
- unlike slovaks – i can imagine all 
actresses on the professional stages in 
the future. high quality skills and the 
ability to develop further were demon-
strated.

and then it was (just) an official end. 
i take time to show my evaluation for 
amatérská scéna (magazine) where i will 
report on it. for readers of voice per-
haps just as many that - although this 
year there were not so many ensem-
bles from distant exotic countries as 
in previous years, and even surprises 
and discoveries perhaps diminished 
(hungarians missed, i would prefer the 
traditional guest Blaho uhlár) – sig-
nificant aspects of the festival re-
tained: friendly helpful , neighbourly 
kind of community character, that was 
demonstrated at the closing party and 
by informal awards, without retreat-
ing from the artistic and intellectual 
reflection intensity. With advancing 
age i can appreciate such approaches 
more and more.

/vladimir hulec/
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cena diváků:

1. divadlo continuo (cze): oběť 
 93,21 %
2. cielaroque/helene weinzierl (aus):
 think fish 
 82,46 %
3. divadlo Šesť pé (svk): krajina  
 82,43 %

osobní ceny:

norská cena 
- souboru Šesť pé (slovensko) za pochopi-
telnost inscenace, i přes jazykovou ba-
riéru.

cena věrné divačky 
- redakci za inteligentní zpravodaj 
voice.

ceny divadelního souboru levo 
- kritikovi loužnému za podnět k zamyš-
lení se nad sebou,
- průvodci Janu Bavalovi, který v češ-
tině namluvil báseň miodraga Jaksiče,
- dvě ceny herci ivanu Jurečkovi a di-
vadlu continuo (česká republika) za pů-
sobivý herecký výkon a za sdělení důle-
žitého tématu.

cena marie novákové 
- herci ivanu Jurečkovi (divadlo conti-
nuo, česká republika) za nejpřitažlivěj-
ší nacistickou zrůdu.

cena ivo kristiána kubáka
- herci mihovi Bezeljakovi (lutkov-
no gledališče maribor, slovinsko) za 
ztvárnění klíčícího semínka zády.

cena kateřiny crhové 
- souboru Šesť pé (slovensko) za večír-
ky, představení a jejich návštěvu apo-
strofu vůbec.

chvilka slávy
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audience award:

1. theatre continuo (cze): victim 
 93,21 %
2. cielaroque/helene weinzierl (aus):
 think fish 
 82,46 %
3. theatre Šesť pé (svk): landscape 
 82,43 %

osobní ceny:

norwegian award
- theatre Šesť pé (slovakia) for com-
prehensive performance despite of the 
language barrier

award of faithful spectatrix
- editors for intelligent voice news-
letter.

awards of theatre group levo
- critic loužný for impuls to reflect 
on themselves
- guide Jan Baval, whom recorded in 
czech a poem of miodrag Jaksic,
- two awards to actor ivan Jurecký and 
theatre continuo (czech republic) for 
an impressive acting performance and 
communication of an important topic

award of marie nováková
- actor ivan Jurecký (theatre continuo, 
czech republic) for the most attractive 
nazi monster.

award of ivo kristán kubák
- actor mihov Bezeljakov (lutkovno 
gledališče maribor, slovenia) for play-
ing of germinating seed by his back

award of kateřina crhová
- ensemble Šesť pé (slovakia) for par-
ties, performance and a visit of apos-
trof at all

a moment of glory
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co zamýšlíte dělat s diplomem, který 
jste získali?
máme pamětní knihu souboru, kam podob-
né věci zakládáme. tenhle diplom je ale 
moc velký. často si ceny, které získáme, 
rozdělujeme a když něco slavíme, tak se 
všechny opět přinesou.

takže diplom rozstříháte a rozdělí-
te mezi sebe, abyste se vždy museli sejít, 
když ho budete chtít složit? 
to není špatný nápad. možná to zkusí-
me. asi si ho vezme režisér, který má na 
této inscenaci největší zásluhy. podle 
toho ceny rozdělujeme.

co vám takové ocenění říká o vaší prá-
ci?
nejde ani tak o samotnou cenu. apostrof 
spojil dohromady partu lidí, která spo-
lu v takovém rozsahu už nehraje. insce-
nace krajina je pro nás velmi osobní – 
psali jsme si sami scénář, vyráběli scé-
nu a vše jsme sami vybudovali. tři roky 
jsme to už nehráli, ale kvůli festivalu 
jsme to opět vytáhli na světlo a mohli 
jsme si vše zopakovat. za to jsme velmi 
vděční. zároveň je super, že jsme mohli 
vidět jiná představení a nejvíc je pro 
nás samotná atmosféra festivalu. 

co je váš největší zážitek z posledních 
dnů?
tak první den jsme nedorozuměním za-
pomněli kamaráda, ale nakonec se našel. 
taky bylo skvělé, že jsme si mohli užít 
prahu společně. třináct lidí v petřín-
ské lanovce slovensky na sebe pokřiku-
jících z jedné strany na druhou - to je 
zkrátka zážitek, který sami nezažijete. 
prostě skvělá atmosféra.

a co nějaký divadelní zážitek?
zajímavé bylo vidět tolik pohybové-
ho divadla, které na tomto ročníku bylo 
hojně zastoupeno. více z nás například 
zaujal slovinský muž, který sázel stro-
my. herec výborně budoval atmosféru 
a bylo to zkrátka silné.

vy dva zastupujete soubor Šesť pé, řek-
něte nám prosím svá jména, ať je jasné 
kdo názory skupiny tlumočil.
mk: martin kollár s dvěma l. 
dp: dominika pišťanská, p -i-Š -ť-a -n-s-
-k-á s měkkým i. mk: k -o-l -l-á -r. 
dp: a nad š a ť mám měkčení a na kon-
ci á.
mk: martin.
dp: dloužení.
mk: martin s velkým m
dp: dominika obě dvě i měkké, dnes se mě 
někdo ptal jestli tam je y. ne, obě dvě 
měkké. potom by to italsky byla neděle.

přijde vám nějaké české slovo vtipné?
dp: rampouch křišťálový
mk: Brouzdaliště.

rozhovor s bronzovým výhercem diváckého 
hlasování, slovenským souborem „šesť pé“,  
který jako jediný z divácky oceněných souborů 
zůstal až do posledního dne festivalu:



-----------------

voice'4 / wednesday 3. 7. 2013 / 15th international theatre festival of independent and amateur theatre apostrof /13/

What do you intend to do with the di-
ploma you received?
We have our commemorative book, where 
we file these things. But this diploma 
is too big. We often split the awards 
that we receive, dispense and when we 
celebrate something, we bring all to-
gether again.

so diploma will be cut to pieces and di-
vided among yourselves to have a reason 
to get together whenever you would 
like to assemble it again?
that‘s not a bad idea. maybe we‘ll try 
.... i guess the director gets it. he has 
the greatest merit of this production. 
this is the rule how we divide awards.

What will this award says about your 
work?
it‘s not so much about the actual award. 
apostrof brought together a bunch of 
people that does not play in such a cast 
any more. the production landscape 
is very personal for us - we wrote 
the script ourselves, made a scene and 
we have built everything. We haven’t 
played for three years, but because of 
the festival we again pulled it out to 
the light and we could experience it 
all again. We are very grateful for 
this. it was great that we could see 
other shows and the most valuable is 
for us the atmosphere of the festival.

What is your greatest experience of the 
last days?
so the first day we had lost a friend 
because of misunderstanding, but even-
tually he was found. and it was great 
that we could enjoy prague together. 

thirteen people in petrin funicular, 
shouting in slovak to each other from 
one side to the other - it is simply an 
experience that can’t be experienced by 
one. Just a great atmosphere.

and what a theatre experience?
it was interesting to see so much phys-
ical theatre, many with many perform-
ances represented this year. many of us 
were for example attracted by slov-
enian man Who planted trees. an actor 
perfectly constructed the atmosphere 
and it was just strong.

You two represent Šesť pé, please give 
us your names to make clear who’s the 
group spokesperson.
mk: martin kollár with two l 
dp: dominika pišťanská, p-i-Š-ť-a-n-s-
k-á with soft “i” 
mk: k-o-l-l-á-r 
dp: and over s and t i have diacritical 
marks and at the end á.... 
mk: martin .. 
dp: ...extension... 
mk: ... martin with a capital m 
dp: dominika both soft “i” and today, 
someone asked me if there is “y” ... no, 
both soft “i”. then it would be sunday 
in italian.

Which czech word seems to be funny for 
you?
dp: icicle crystal (rampouch křišťálový) 
mk: paddling pool (Brouzdaliště)

interview with bronze winner of the viewers‘ 
votes, slovak “šesť pé”, the only winners from 
the audience files that stayed until the last 
day of the festival:
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voice of our people

this teatre is amazing!! please keep if 
going!!!
/bez podpisu/

missing off program and music disco!!!
/:-(/

Bolo to tu supeř střašne sa nám tu 
páčilo a tešíme sa na příště!!!
/paŘta z paŘtizánskeho/

ahoj
/bez podpisu/

Byl jsem tu a príďem zas, podpísaný 
fantomas!
/nečitelný podpis f.../
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editor‘s 
last farewell

ivo kristián kubák
director, occasional critic and 
notorious founder

marie nováková
dramaturge, director of amateur 
theatre and a reader

tomáš loužný
critic, humanist and athlete

Jan frič
typesetter and sleeping member of 
dr. krása company

and translators
helena herynková (voice‘0 and voice‘2)
Barbora hančilová (voice‘1)
michaela čamborová (voice‘3)
olga kodymová (voice‘4)

za redakci  
se s vámi loučí

ivo kristián kubák
režisér, příležitostný kritik 
a notorický zakladatel

marie nováková
dramaturgyně, režisérka amatérského 
souboru a čtenářka

tomáš loužný
kritik, humanista a atlet

Jan frič
sazeč a spící člen společnosti dr. krásy

a překladatelky
helena herynková (voice‘0 a voice‘2)
Barbora hančilová (voice‘1)
michaela čamborová (voice‘3)
olga kodymová (voice‘4)
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