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Teda hovoria o tom, akí sme, ako vnímame svet. Aby sme vtiahli 
diváka do komunikácie, musíme nájsť taký jazyk, v ktorom by bola 
vzájomná odlišnosť na druhej strane u diváka intenzívne prijímaná, 
navyše, obohatená o svedectvo príjemcu. Často očakávame stotožne-
nie sa diváka s tým, čo cítime my. Možno z týchto stretnutí budeme 
odchádzať bohatší o nové informácie, o nás samotných, a teda – do-
tkneme sa pravdy o človeku.

Nazdávam sa, že v prítomnosti túžime hlavne po autentickom ume-
leckom zážitku. Ak pri tvorbe umeleckého diela nenájdeme vlastnú, 
neopakovateľnú formu, ocitneme sa osirotení so svojimi probléma-
mi. Môžeme sa nadchnúť formou, no divák zostane pravdepodobne 

KrátKa úvaha aKo prológ
Karol Horák, riaditeľ festivalu[úvodnéslovo]

Aj tohtoročný Akademický Prešov by sa mal niesť v znamení porovnávania ľudských 
myšlienok, foriem, emócií... Tie vznikajú z vlastných myšlienok, prežívaní. 

chladný. A predsa nám ide aj o to, s čím, s akým poznaním odchádza 
divák domov. 

Divadlo tvorí viacero zložiek. Základnou bolo od počiatku divadelné 
slovo, ale aj expresia tela. Vo väčšej či menšej miere scénografia alebo 
hudba. V poslednom čase si vydobýja svoje miesto na scéne aj bábka, 
figurína či maska. Prekvapujúco i ony dokážu zintenzívniť umelecký 
zážitok z divadelného diela. 

Veríme, že na tohtoročnom Akademickom Prešove svet divadla roz-
tvorí na oboch stranách rampy závažný komunikát o nich samotných. 
O ich ťažkostiach, radostiach, traumách, obavách i nádejach.

Prednes

PhDr. Miron Pukan, PhD. 
PaedDr. Mária Kuderjavá
Mgr. Adela Mitrová, PhD.

Vlastná 
literárna tvorba

Prof. PhDr. Marta Součková, CSc.
Prof. PhDr. Ľubomír Machala, CSc.

Mgr. Ján Gavura, PhD.
PhDr. Peter Milčák, PhD.

Študentské divadlá

PhDr. Miron Pukan, PhD.
prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
doc. PhDr. Peter Káša, CSc.
Mgr. Eva Kušnírová, PhD.

Mgr. Vladimír Šmihula

porotY
súťAží AkAdemického 

PrešovA 2013

BloK prEDNáŠoK
UNiverZiTA divAdLA

29. apríl 2013 
DRAMAFEST  2013 

6. ročník dramatického festivalu v anglickom jazyku o 8. 00 h.  VS DAD

PhDr. Elena  Knopová, PhD. 
Výrazné tendencie v slovenskej dramatike po roku 2000  o 11. 30 h.  č. m. 192

Marcin Świerad  
Tadeusz Kantor dnes  o 13.00 h. č. m. 192

30. apríl 2013
PhDr. Ladislav Čavojský, CSc. 

Ferko Urbánek  o 12. 00 h. č. m. 192

PhDr. Andrej  Maťašík, PhD. 
Fenomén réžie v panoráme dejín slovenského divadla o 13. 30 h. č. m. 192

2. máj 2013
PhDr. Ján Olejník, CSc. 

Estetično v hmotnej a duchovnej kultúre  o 12.00 h. UK PU

UNiverZiTA LiTerATúrY
29. apríl 2013 

Prezentácia vydavateľstva Modrý Peter Levoča 15. 00 h., UK PU

30. apríl 2013  
PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

Poznámky k poetike a k atmosfére slovenskej poézie 60. rokov 20. storočia. 
o 10. 00 h. UK PU

Beseda Literárny klub (Mária Modrovich, Zuzana Kepplová), o 15. 00 h. UK PU

2. máj 2013   
Beseda so zaujímavými hosťami:

Ján Uličiansky, spisovateľ o 11. 00 h. UK PU
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prograM
NEDEĽA 28. 4. 2013

15. 00 hod.
ŠD VYDI Nitra 

Z východu na západ MS DAD ON 

16. 00 hod.
ŠD VYDI Nitra 

Rozhodnutie pre zajtrajšok a možno len Peter 
a Lucia VS DAD ON        

17. 00 hod.
ŠD VYDI Nitra 

Prejsť(si)Telom (pohybová performancia) 
MS DAD ON

17. 50 hod.
JA a MY, Katedra hudby PF UKF Nitra 

Príbeh jednej zeme MS DAD ON

18. 15 hod.
ZAHRANIČNÝ HOSŤ FESTIVALU (POLAND) 

Teatr MOMO (Katovice) 
Marek Kołbuk: Podarunek VS DAD OFF

19. 30 hod.
Divadlo Neon Košice 

Kol.: O moci a jej páde MS DAD ON

20. 45 hod.
ŠD P.A.D.Á.K. PF PU 

Jevgenij Švarc: Obyčajný zázrak MS DAD ON

21. 15 hod. 
VÝPREDAJ 

IMPROLIGA VS DAD

PONDELOK 29. 4. 2013

8. 00 hod. – 13. 00 hod. 
DRAMAFEST  2013 

6. ročník dramatického festivalu v anglickom 
jazyku VS DAD

UNIVERZITA DIVADLA 
11. 30 hod.  

PhDr. Elena Knopová, PhD. 
Výrazné tendencie v slovenskej dramatike 

po roku 2000 č. m. 192

13. 00 hod. 
Marcin Świerad 

Tadeusz Kantor dnes č. m. 192

13. 30 hod. 
NAJ s.r.o.

J. Jendrichovský, P. G. Hrbatý (performance)
 

AkAdemického PrešovA 2013

Inštrumentár slovenských ľudových 
nástrojov – drumbľa č. m. 192 ON

13. 00 hod. 
Hodnotiaci seminár vlastná literárna 

tvorba 
Vyhlásenie výsledkov 

zasad. miestnosť dekana

UNIVERZITA  LITERATÚRY 
15. 00 hod.   

Prezentácia vydavateľstva 
Modrý Peter Levoča UK PU

15. 00 hod. 
JA a MY, Katedra hudby PF UKF Nitra 

Saroyan: Tracyho Tiger MS DAD ON

16. 30 hod. 
JA a MY, Katedra hudby PF UKF Nitra 

Hra na 3 MS DAD ON

18. 00 hod. 
JA a MY, Katedra hudby PF UKF Nitra 

Škaredé kačiatko MS DAD ON

18. 30 hod. 
ZAHRANIČNÝ HOSŤ FESTIVALU (Finlandia/

Prague)
Pasi Mäkelä - performance  záhrada DAD 

TONTTU VS DAD OFF

19. 30 hod. 
Divadlo Andreja Bagara Nitra 

Carlos Murilla: Dark play Exper. sála DJZ OFF

19. 30 hod. 
Anastázis Prešov MS DAD

20. 30 hod.
 VÝPREDAJ Burza (nielen) divadelných 

nápadov: Wécélógy MS DAD

UTOROK 30. 4. 2013

UNIVERZITA  LITERATÚRY 
10. 00 hod. 

PhDr. Andrea Bokníková, PhD.: 
Poznámky k poetike a k atmosfére 

slovenskej poézie 60. rokov 20. storočia UK PU 

 UNIVERZITA DIVADLA 
12. 00 hod.

PhDr. Ladislav Čavojský, CSc. 
Ferko Urbánek č. m. 192

 
13. 30 hod. 

PhDr. Andrej  Maťašík, PhD. 
Fenomén réžie v panoráme dejín slovenského 

divadla
 

UNIVERZITA  LITERATÚRY
15. 00 hod. 

Beseda Literárny klub 
(Mária Modrovich, Zuzana Kepplová) UK PU

17. 00 hod.
Teatro Colorato Bratislava

Ó Sláva hviezd Ó sláva MS DAD OFF

18. 00 hod. 
VŠMU Bratislava 

Jozef Mokoš: Alica VS DAD OFF

19. 30 hod.
Túlavé divadlo Trnava 

Edmond Rostand: Cyrano (alebo Bálabilé o 
Nose) pred Christianiou OFF

21. 00 hod.
VÝPREDAJ  ŠD FF PU 

Jen Hrbotto: JHSJ – Jendrichovský Hrbatý 
Smrť (z) Jánošíkova priestor DAD ON

STREDA 1. 05. 2013

10. 00 hod. 
UMELECKÝ  PREDNES

Vyhlásenie výsledkov č. m. 83

14. 00 hod. 
VÝPREDAJ NAJ s.r.o 

Dražba topánky (performance) Christiania 

16. 00 hod. 
S.T.O.K.A.  Bratislava

B. Mosný, P. Tilajčík, B. Uhlár:  
Neistý grunt VS DAD OFF

17. 00 hod. 
Akadémia umení Banská Bystrica 

Vittore de Luca: Ja, Leonardo MS DAD OFF

18. 30 hod. 
DISK Trnava 

Blaho Uhlár a kol. DISK: Solitudo VS DAD OFF

20. 00 hod. 
ZAHRANIČNÝ HOSŤ FESTIVALU 

Palác Akropilis (Praha)
 ČEZko forever / Skutečná událost VS DJZ  OFF

   
21. 00 hod. 

ZAHRANIČNÝ HOSŤ FESTIVALU 
TEATR ÓSMEGO DNIA (Poznaň) 

Archa priestor pred novou 
budovou DJZ/VŠA OFF

ŠTVRTOK 2. 05. 2013

DOZVUKY

11. 00 hod. 
Beseda so zaujímavými hosťami: 

Ján Uličiansky, spisovateľ (knižnica PU)

12. 00 hod. 
Ján Olejník, etnograf 

Estetično v hmotnej a duchovnej kultúre

13. 30 hod.  
NAJ s.r.o.

PROGALAS (performance) areál VŠA ON

Prezentácia divadelných workshopov 
a vyhlásenie výsledkov 

ŠD FF PU Prešov
Nebo, peklo, Kocúrkovo ...

Fragmenty II atď. ... MS DAD/Christiania

VYSVETLIVKY
ON

Súťažné divadelné predstavenia
OFF

Nesúťažné divadelné predstavenia
VS DAD 

Veľká scéna Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov
MS DAD 

Malá scéna Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov
Experimentálna sála DJZ 
Hlavná budova DJZ Prešov

UK PU 
Univerzitná knižnica  PU Prešov

Skúšobňa ŠD FF PU 
Starý internát PU, suterén

Organizačný štáb si vyhradzuje právo na priebež-
nú zmenu a korektúru. 

http://www.ff.unipo.sk/ap
VSTUP VOĽNÝ
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(Pri príležitosti životného jubilea)
Spisovateľ, rozhlasový a divadelný dramatik, literárny a divadelný vedec, reži-

sér a dedične v prvom rade pedagóg Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. v tomto roku 
oslávi životné jubileum. Pri tejto vzácnej príležitosti chceme v mene svojom, ako 
aj zamestnancov Prešovskej univerzity a mnohých priateľov či priaznivcov vy-
jadriť naše uznanie a hold celoživotnej stope, ktorú vytvoril a naďalej vytvára. 
Svetlo sveta uzrel 13. septembra v obci Katarínska Huta (okres Lučenec). 

Záľuba v literatúre, umeleckom prednese a v divadle priviedla mladého Ho-
ráka po absolvovaní jedenásťročnej základnej školy na Filozofickú fakultu Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po ukončení štúdia sa už domov nevrátil. 
Ostal v Prešove, verný svojej alma mater. 

Do divadelnej sféry vstupoval líniou programového osvojovania si teoretic-
kých a metodologických súvislostí slovenskej i svetovej dramatiky a divadla. Už 
ako študent, na začiatku 60. rokov minulého storočia, založil Študentské divadlo 
pri Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, ktoré sa neskôr divadelnou ve-
dou začalo radiť k alternatívnemu  typu divadelného umenia (divadlo poézie, 
pohybové alebo fyzické divadlo.) V ňom pôsobil najskôr ako herec – interpret, 
dramaturg, neskôr režisér a dlhé roky i ako jeho umelecký vedúci. V ňom si ove-
roval viaceré divadelné techniky a postupy v rámci hereckej tvorby či kreovania 
samotného divadelného diela, experimentoval aj s mimoslovnými výrazovými 
prostriedkami a neustále hľadal nové možnosti inscenovania či modelovania ja-
viskového tvaru. V roku 1969 uverejnil text Obrana deštrukcie, ktorý možno, do 
istej miery, považovať za jeho poetický i poetologický manifest: „...deštrukcia, 
narušenie klasickej harmónie predstavenia v pomere použitých tvárnych pro-
striedkov (slovo – mimoslovné zložky) je pre mňa oveľa plastickejším svedec-
tvom o pocitoch interopretov svojej doby, trebárs i v klasickej romantickej poé-
zii, ako idylkovitá, harmonická, dojemná zhoda, rovnováha či klasické utriedenie 
prostriedkov, bez hlbšieho ponoru do stavu vedomia, či podvedomia poézie.“ 
(Javisko, 1969, č. 4)

Od roku 1965 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. V súčasnosti je profesorom 
na Inštitúte estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. 
V rokoch 1971 – 1977 bol súčasne externým dramaturgom v Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove. V rokoch 1998 – 2003 pracoval ako vedúci Literárno-
-dramatickej redakcie košického štúdia STV. Svoju stopu však zanechal aj na ka-
tedrách vzdelávania dospelých, slovenského jazyka a literatúry. Venuje sa diva-
delnej, rozhlasovej a televíznej dramatickej tvorbe. Žije v Košiciach.

„Divadlo je stretnutie.“ (J. Grotowski) | Horák a ŠD FF PU

Hovorí sa o ňom ako o otcovi myšlienky novodobého Študentského divad-
la, ktoré má uňho dve línie – líniu tzv. divadla poézie a líniu plastického pohybo-
vého divadla. 

Študentské divadlo Filozofickej fakulty UPJŠ Prešov (neskôr ŠD FF PU) patrí 
medzi najstaršie vysokoškolské alternatívne divadlá amatérov na Slovensku. 

Karol Horák je dramatikom realistickej kresby i metafory, klasického i expe-
rimentálneho prístupu k slovu. Pohráva sa so slovom a jeho kontextovou pre-
viazanosťou s ostatnými výrazovými prostriedkami, akými sú pohyb herca na 
javisku, zvuky a pod. Mení i typy kompozícií. 

Javiskovou interpretáciou textu sa zaoberali už mnohí pred ním, no išlo o do-
mnelé divadlo. O skutočnom divadle poézie môžeme uvažovať až vtedy keď sa 
interpret – recitátor premení na javiskovú postavu a v tejto novej podobe vstu-
puje do príbehu. Pri kategorizovaní herectva ŠD FF PU sa nám ponúkajú para-
lely s medzníkmi, aké predstavujú mená – Mejerchoľd, Grotowski, ba dokonca 

[kjubileu]

„Pocítiť okamih tvorby nie 
je ničím nahraditeľné.“ Karol horáK

Brecht. Pôvod divadielka možno spájať so študent-
skou recesiou, otvorenosťou objavovať mnohosť výz-
namov. Pohyb, telesnosť, sebareflexia sú pojmy, ktoré 
sa neskôr stali príznačnými pre Horákovu metódu. 

„Sila, pôvab, ale i inovátorstvo Horákovho „divadla 
poézie“ spočívali po celé roky v tom, že on sám ako 
rodený divadelník, teda človek s divadelnou a nie 
iba slová interpretujúcou a ilustrujúcou fantáziou, 
vychádzal vždy z predstavy o obraznom zaplnení 
javiska, o vyjadrení scénickej, nie iba básnickej myš-
lienky, o zmocnení sa divadelného, nie iba literatúre 
vlastného obrazu. Prednes verša bol uňho iba časťou 
javiskového obrazového komplexu, cieľom mu bola 
scénická, nie iba literárna kompozícia.“

Za svoju prozaickú, dramatickú a inscenačnú tvor-
bu dostal rad národných aj medzinárodných cien. 
Ocenenia mu okrem iných udelili aj vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Ministerstvo kultúry SSR, Slo-
venský literárny fond, Klub nezávislých spisovateľov 
Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, STV 
Bratislava, Festival rozhlasovej hry v Piešťanoch a 
mnohé ďalšie.
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tvorivé dieLne
TANEČNé DIVADLO 

(manželia Morochovičovci) 
od 20. 04. skúšobňa ŠDaJ PU

HEREC A FIGURÍNA I 
(Z. Henčeková) 

od 25. 04. VŠA PU

HEREC A FIGURÍNA II 
(K. Horák, M. Pukan) 

od 23. 04. skúšobňa ŠDaJ PU

SITE SPECIFIC 
(M. Pukan, E. Kušnírová, J. S. Sabol) 
od 28. 04. protiatómový kryt PU

NEBO, PEKLO, KOCÚRKOVO ... 
(J. Rázusová) 

od 12. 04. skúšobňa ŠDaJ PU

FRAGMENTY II 
(K. Horák, M. Pukan) 

od 22. 04. skúšobňa ŠDaJ PU

P. WEISS: MARAT SADE 
(Tomasz Gawron) 

od 28. 04. Christiania

AkAdemického PrešovA

29. 04. o 18. 00 hod.                                                           
Zbor Pravoslávnej bohosloveckej 

fakulty Prešov 
Bohoslužba a velike povečerie pod vedením 

PaedDr. Anny Derevjanikovej, PhD
Chrám Ioanna Bohoslova

29. 04. o 21. 00 hod.                                                          
V rámci Výpredaja AP 

Hudobná skupina Anastázis pri Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulte PU

MS DAD

29. – 30. 04. o 9. 30                                                         
Experimentálna výstava

performance 4. ročníka estetiky FF PU
(Ne) umenie

VŠA PU

sPrievodné Podujatia
AkAdemického PrešovA

Textový epilóg

V rámci tohto textového epilógu si dovoľujeme uviesť niekoľko vzácnych 
názorov slovenských vedcov, teatrológov, pedagógov a v neposlednom rade 
verných priateľov, ktorí si cenia charizmu, cit pre umenotvorbu, zanietenie 
i pracovné nasadenie prof. Horáka. Uznaním jeho človečenstva, charakteru, 
profesného pôsobenia  sú aj nasledujúce slová: 

„Od mojich študentských čias v 80. rokoch som bola fascinovaná jeho me-
taforickým jazykom.“ (D. Inštitorisová)

„V amatérskom divadle zaviedol taký jazyk, aký nemali ani profesionálne 
súbory.“ Tiež zaspomínal, ako mu Horák po dvoch stranách textu zasielal hru 
lietadlom do Bratislavy, ktorú ihneď odnášal vlakom do Martina režiséro-
vi Romanovi Polákovi, aby mohol pripravovať inscenáciu. „Vtedy bola taká 
doba, dnes cez internet by to bolo ihneď,“ dodal Porubjak. 

Horákovci, Horákove divadlo, Študentské divadlo pri FF UPJŠ v Prešove – 
to všetko sú sedemdesiate roky divadelnej scény malých javiskových foriem, 
Akademických Prešovov a Popradov. Táto cesta za divákom, táto „metóda“ 
má pokračovateľov a je inšpiráciou aj pre dnešné podoby a varianty mladého 
alternatívneho divadla.“(Ľubomír Šárik)

„Na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Prahe mala monografia Karola 
Horáka úspech a ňou sa naše vydavateľstvo vrátilo k divadelným knihám,“ 
pripomenula riaditeľka vydavateľstva Tatran Eva Mladeková a ocenila, že 
dielo mohlo vyjsť aj vďaka podpore z Ministerstva kultúry SR.„ (Eva Mlade-
ková)

„Slovenské národné divadlo v Bratislave na margo diela Nebo, peklo, ko-
cúrkovo, ktoré je obrazom životného príbehu župčianskeho farára Jonáša 
Záborského. „Je to vynikajúce dielo, ktoré by bolo veľmi zaujímavé, keby sa 
pretlmočilo a vydalo aj teraz. Také dielo nemajú ani Česi, ani Maďari, ani 
Poliaci.“ (SND)

„Som učiteľ, ktorý sa venuje literatúre a divadlu. Zároveň sa usilujem po-
máhať mladým ľuďom osvojiť si toto nádherné umenie, ktoré je zvláštnym 
spôsobom ľudskej sebarealizácie. To, čo človek zažije v divadle, nemôže sprí-
tomniť žiaden iný typ ľudskej aktivity.“  (Karol Horák)

Veľké Ďakujeme!

VÝBER Z TVORBY K. HORÁKA
PRÓZA: Dve prózy (1974) | Cukor (1977) | Súpis dravcov (1979)

DRÁMA: Džura (1971) | Živý nábytok (1975) | Tip-top biotop alebo Blšinec (1976) | Šu-šu-
-Šukšin (1980) | Elementaristika (1981) | Medzivojnový muž (1984) | Inšpirácia alebo Sizy-
fos po slovensky (1985) | Evanjelium podľa Jonáša (Záborského) (1987) | Cesta (1988) Ska-
za futbalu v meste K (1990) | Nulový bod (1992) | Európa! Ó, Európa... (1993) | Apokalypsa 
podľa Janka Kráľa (1995) | Nové pokušenie Antona (1995) | ... príď kráľovstvo tvoje (1996)
Svedectvo krvi (1997) | Mesianistova hlava (2000) | La Musica (2001) | Arbitráž (2002) | A. 
I. Dobrjanskij (2003)

Komorné hry (2004, 1.vydanie, súborné vydanie hier: Chronosov zub, Arbitráž, La Musica, 
Spätné zrkadlo, Hrdzavý dážď, Vyššie, tam je srdce) | Recenzia diela: Komorné hry - Karol 
Horák - Sprievodcovia divadlom (Komorné hry, 2004, 1. vydanie)Hra ako divadlo (2011, 
1.vydanie)  | Hra ako divadlo (2011, 1.vydanie)

ODBORNÁ LITERATÚRA: Slovo, pohyb, gesto, tvar (1978) | Slovo, priestor, obraz, tvar 
(1981) | Biografická silueta Jozefa Horáka (2007, 1.vydanie)

LITERÁRNA VEDA: Významové a výrazové dominanty prózy Jozefa Horáka (1992)    
Vzopätie (Formovanie osobnosti Jozefa Horáka v preddebutovom období) (1994)  | Medzi 
sujetom a tézou (1999)  | Od tézy k sujetu (2003)

SCENÁRISTIKA: Cukor (1984) | Národný hriešnik (1995) | Rozhlasová tvorba | Kurz jazy-
ka (1981) | Ucho (1985) | Poetica axiologica (1991)

In: Ľ. Šárik Rozprávanie o metóde. Kontexty alternatívneho divadla I.  Prešov: FF PU, 2003. s. 
68 - 76. ISBN 80-8068-243-7
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šTUdeNTské divAdLo vYdi (NiTrA)
Z východU NA ZáPAd [on]

réžia a scenár: martina doričová | scéna, kostýmy: Andrea Pecho-
vá, marcela králikova | hudba: katarína Zimová | účinkujú: mária 
ševčíková, Tomáš Truchlík, Alžbeta Balková, matúš Turčan, vero-
nika slezáková, Petra mackovičová, Barbora michaliková, Zuzana 
Glatzová

V jednej z mnohých správ o priepastnosti rozdielov medzi územím východu a 
západu sa americký historik a ekonóm Ivan Berend zaoberá vývojom krajín Eu-
rópy a jej parciálnych území. Tvrdí, že úroveň priemyselnej výroby z roku 1989 
dosiahlo iba Maďarsko a Poľsko. Vo všetkých ostatných krajinách stále pôsobí 
vplyv recesie zo začiatku 90. rokov, ktorú Brend nazýva „veľkou depresiou“ a 
hovorí o tom, že východ sa nachádza za „oponou chudoby“. 

Je to tak aj v prípade našej krajiny? Možno aj o takýchto zaujímavých a záro-
veň pálčivých súvislostiach pojednáva autorská inscenácia študentky kulturo-
lógie Martiny Doričovej Z východu na západ. Študentská inscenácia je akousi 
snovou fikciou pomyselnej cesty vlakom z východu na západ. Je študentskou 
výpoveďou o osamelosti, vzťahoch, snoch, predsudkoch a všakovakých interak-
ciách na trase rýchlika z jedného konca republiky na druhý. Hra sa stáva akousi 
introspektívnou sondou do duše mladého človeka.

Ako povedala autorka: „Inscenácia je hrou o predsudkoch, o strachu, o ces-
tách, o ľuďoch, o ich myšlienkach a zacyklenosti, alebo o tom, ako sa veci môžu 
a nemusia zmeniť...“

[anotáciepredstavení]

Foto: VYDI - Prejsť (si) telom

roZhodNUTie Pre 
ZAJTrAJšok A možNo LeN 
PeTer A LUciA [on] 

réžia:  Lucia valková | dramaturgia: vladena 
michalková, Tomáš špánik | hudba: marko 
salíni | odborný pedagogický dohľad: miro-
slav Ballay | účinkujú: Petra mackovičová, 
Lukáš Božik, mária ševčíková, Filip chrenko

Ide o autorskú inscenáciu voľne podľa motívu zná-
mej psychologickej novely Romaina Rollanda Peter a 
Lucia. Autor bol odporcom vojny a práve na tejto sku-
točnosti mladí tvorcovia netradične rozvíjajú temati-
ku vojny z minulosti i tej zo súčasnosti. Zobrazujúce 
vzťahy približujú cez vlastné identity. Hra približuje 
osudy štyroch mladých ľudí plných ideálov a túžob, 
ktorí žijú v rozdielnych dobách, no bojujú za rovna-
ké veci – šťastie, sny, život, lásku. Generácia prežíva 
každý moment svojej existencie intenzívne a čaká na 
nový zajtrajšok. Čo to pre nich vlastne znamená? Za-
jtrajšok môže byť predsa len pojem ohraničujúci čas. 
Nemusí prinášať nič nové. Sú zajatcami doby, v ktorej 
sa narodili. Obetujú jeden druhého v slepej túžbe po 
úspechu a ilúzii šťastia.

PreJsť(si)TeLom (PohYBová 
PerFormANciA) [on] 

réžia: Ľubomír šiška, eva Priečková | dra-
maturgia: Ľubomír šiška, eva Priečková | 
hudba: Boris Belica | Bicie: Lukáš “Tuky“ 
michálek  choreografia: eva Priečková | od-
borná spolupráca: miroslav Ballay | účinkuje:  
Lukáš Božik
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Performancia je jeden z hlavných pojmov akč-

ného umenia, ktorý sa koncom 70.rokov začal 
používať v súvislosti s umeleckými aktivitami 
prezentovanými pred publikom. Zahŕňa prvky 
hudby, tanca, poézie a divadla, ale aj nových mé-
dií. Od ostatných prejavov akčného umenia ho 
odlišuje najmä prítomnosť obecenstva, ktoré sa 

v prípade happeningu môže redukovať na účastníkov a v prípade 
eventu úplne absentuje. Podstatným faktorom je jedinečnosť per-
formancie vylučujúca identickosť dvoch predstavení.

Kolektív študentov si pripravil pohybovú performanciu - pohybo-
vú (fyzickú) štúdiu jedného performera. Hrou sa pokúšajú skúmať 
výrazové kvality priestoru ako metafory vzťahu človeka k okolité-
mu svetu. Pre tvorcov sa stala pohybovou abstraktnou meditáciou.

divAdLo NeoN (košice) 
o moci A JeJ Páde [on]

Námet: miroslav vlček | réžia: Zuzana dovičá-
ková | účinkujú: michal Bartko, daniel vereb | 
svetlá, zvuk : richard sokol | Animácie: michal 
Bartko, daniel vereb

Malá javisková forma „O moci a jej páde“ vznikla ko-
lektívnou tvorbou hercov divadla NEON na podnet a 
námet Miroslava Vlčka. Ťažiskovou témou je ako sám 
názov napovedá, moc, no nevyhýba sa ani polemike na 
tému utópia, či sloboda. Uplatňujú sa v nej rôzne for-
my vyjadrenia - činohra, animácia i prvky bábkového 
divadla. Predstavenie „O moci a jej páde“ je obohatené 
o dokumentárnu rozpravu zastúpenú v produkcii Vlček 
a brat, ktorá zaznamenáva proces tvorby predstavenia.

TeATr momo (kATovice) 
mArek kołBUk: PodArUNek 

[off]

scenár a réžia: marek kołbuk | hudba: Wojtek 
Guzgan | Technika: sebastian Niemiec | účin-
kujú: marek kołbuk, Wojtek Guzgan / magda-
lena Gremlowska

Súbor vznikol v roku 2003 a umeleckým vedúcim 
je od prvopočiatkov Marek Kołbuk.  Komplexnú exis-
tenciu súboru a zároveň i produkciu môžeme katego-
rizovať ako plastické  - neverbálne divadlo. Ich pred-
stavenia sú charakteristické osobitou štylizáciou, ktoré 
môžeme vidieť v tvorbe plastických obrazov za pomoci 
tela – hudby – svetla.  Avšak okrem prvkov plastického 
divadla pracujú i s fyzickými a symbolistickými prin-
cípmi tvorby. V divadle tohto typu majú spomenuté 
prvky jedinú úlohu – stať sa nositeľom silného emoč-
ného náboja. A to predstaveniu „Darček“  nemožno 
poprieť. Počas recepcie totiž divák zažije intenzívne 
emócie, ktoré však majú negatívny náboj, pretože  hra 
ponúka príšernú štylizáciu histórie.

 
Svojou formou je inscenácia  neskutočnou, odtrhnu-

tou od reality, vytiahnutou  morou, strašným snom, ob-
razom atď. Rovnako sa svojím odkazom  a obsahom do-
týka medziľudských vzťahov založených na obdarovaní 
ako aj potrebe prijímania.  Originálna štylizácia pred-

stavenia vytvára reálny pohľad na prematerializovanie sveta a individuálnych 
hodnôt, no zároveň nastavuje realistické zrkadlo každému z nás. Cieľom je 
dosiahnuť zamyslenie sa diváka nad podstatou skutočnosti a nutnosťou deliť 
sa o to, čo vlastníme.

šTUdeNTské divAdLo P.A.d.A.k. 
Pri PedAGoGickeJ FAkULTe PU 
(Prešov)
JevGeNiJ švArc: oBYčAJNý ZáZrAk [on]

réžia: Adela mitrova a kol. | účinkujú: Patrícia konkoľová, Zuza-
na miškocová, Lenka eliašová, Barbora michnová, dušan Guman, 
Tomáš Pavlic, martin maslonka, šimon slovinský

Kompozícia textov ruského dramatika J. Švarca v poetickom divadelnom 
tvare.
„...Kráľ: Ja som totiž strašný človek.
Gazda (natešený): Naozaj?
Kráľ: Hrozný. Ja som tyran. Despota. Okrem toho som zákerný, pomstychtivý a 
vrtošivý. A najhoršie na tom je, že za to vôbec nemôžem.
Gazda: A kto za to môže?
Kráľ: Predkovia. Moji pradedovia, prababky, strýkovia, všelijaké tety, praotco-
via a pramatere. Za živa sa správali ako svine a ja mám na to doplácať. Ja som 
od prírody dobrák, mám rád hudbu, rybolov a mačky. Len keď ma to pochytí, 
tak vyvádzam, že je to až na zaplakanie...“

výPredAJ* ALeBo BUrZA divAdeL-
Ných NáPAdov

Už v zimnom semestri Študentské divadlo FF PU obnovilo tradíciu, ktorá na 
našej univerzite fungovala v 70. rokoch  minulého storočia. Ide o VÝPREDAJ, 
Foto: TEATR MOMO
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vo voľnom preklade priestor pre umeleckú realizáciu študentov. Pondelkový 
výpredaj počas Akademického Prešova je určitou prezentáciou celoročnej tvor-
by Výpredajovej, preto téma večera nesie príznačný názov Švédske stoly. Mô-
žete sa tešiť na bezprostredný kontakt s protagonistami a ich dielami tak, ako 
to bolo pre tieto akcie príznačné počas celého roka. V programe sa stretneme s 
divadelnými, hudobnými, ale aj výtvarnými dielami. 

Peter Gustáv Hrbatý, Ján Jendrichovský (herci ŠD FF PU)

oBčiANske ZdrUžeNie JA A mY, 
kATedrA hUdBY PF UkF (NiTrA), 
šTUdeNTi UčiTeĽsTvA hUdoBNo-
drAmATického UmeNiA 
hrA NA 3 [on]

Autor: stanislava koníčková, katarína hudáková, martina Pálfio-
vá, dominika čerbová, Adrián Palotáš, Zuzana kráľová | účinkujú: 
stanislava koníčková, katarína hudáková, martina Pálfiová, do-
minika čerbová, Adrián Palotáš, Zuzana kráľová, michaela horvá-
tová, Lukáš Božík, katarína Luprichová, Patrik Földesi, Timea 
hudecová, L.matej mervart, daniel  duban, Lenka červenková, 
Barbora Gašpercová, dominika chorvatovičová

Šesť autorských pohybových projektov o spoznaní, láske a smrti. Nitrianski 
študenti ponúknu na doskách MS DAD šesť individuálnych a diferentných prí-
stupov a následne i finálnych spracovaní rovnakej témy. V úvode procesu tvorby 
dostali identické zadanie, traja hráči - tri podmienky - tri rozdielne produkcie.

škAredé kAčiATko [on]

Autor: Zuzana šemeláková, erika strečková, Jarmila Bakusová
účinkujú: simona holanová, Zuzana Glatzová, Patrik hostačný, 
Lukáš Božík, Zuzana šemeláková, erika strečková

Predlohou hry sa stal originálny literárny text od Hansa Christiana Ander-
sena Škaredé kačiatko. Primárnym motívom je poukázať na dôležitosť rodiny 
v živote jedinca. Hlavný hrdina Tóno je pre svoje nové (rozprávkové) okolie, 
v ktorom sa ocitá škaredým kačiatkom. On sám sa tak nevníma a nechápe, čo 
sa vôkol neho deje. Prechádza vnútorným prerodom a zisťuje, že priateľstvo a 
rodina sú v živote najdôležitejšími hodnotami. Vďaka tomu, že vidí vzájomnú 
súdržnosť rodiny na dvore, kamarátstvo divých husí a lásku krásnych labutí, 
prehodnotí svoje správanie. Po tomto uvedomení sa symbolicky mení na labuť 
a takto poučený sa vracia späť do reality.

TrAc Yho TiGer [on]

réžia: Lukáš števík, michaela Gerhardová, simona Janovičová
účinkujú: Lukáš števík, michaela Gerhardová, simona Janovičová, 
marek Bednárik, vladimír hanák, Zuzana kráľová, dominika čer-
bová, martina Pálfiová, Lukáš Božík

„Už zopár dní márne hľadám svojho tigra. Viem, že je nablízku, občas začu-
jem jeho vrnenie, zazriem jeho odtieň, či dlhý chvost, ktorým v rýchlom behu 

švihne za rohom, pretože zbadal môj pohľad. Volám 
ho naspäť, chýba mi, je to najpodstatnejšie, čo mám. 
Najskôr sa už necíti dobre vo svete, čo je podozrieva-
vý voči všetkému citovému, vo svete hmotných ziskov, 
hmotných vzťahov, hmotnej lásky.“ (Williama Saroy-
an: Tracyho tiger)

Hádam o tom je kniha spisovateľa Williama Saroy-
ana Tracyho tiger, v ktorej autor málo slovami veľa 
povie, a ktorej najväčšie čaro je, že každý ju príjme a 
následne interpretuje inak. Poeticko - divadelné spra-
covanie na motíve novely uvidíme v podaní študen-
tov UKF Nitra. Pokúsia sa priblížiť a vytvoriť sondu o 
osobnosti / individuálnosti a originálnosti každého z 
nás. Každý máme svojho tigra, len niekto o tom vie, a 
iný zas nie. Hra o tigrovi, ktorý sa pred ľuďmi objaví, 
uteká, mizne, ktorý je príčinou strachu v meste. Je nie-
kým konkrétnym a zároveň abstraktným. Je a môže 
byť všeličím, čo je v nás ľuďoch.  

„Nazdávam sa, že moje dielo bolo vždy hlboko rea-
listické. A už vôbec si nemyslím, že by bolo sentimen-
tálne, hoci byť človekom je dnes vrcholne sentimen-
tálne. Ozajstný spisovateľ je večný rebelant. Ozajstný 
spisovateľ je aj blázon. Som hrdý na to, že som spiso-
vateľ, že som práve taký spisovateľ, aký som, a čerta 
sa starám, na čo je hrdý niekto iný.“ (William Saroyan)

PríBeh JedNeJ Zeme [on]

réžia: Zuzana Glatzová, miroslav šufliarsky, 
simona holanová | účinkujú: Timea hudeco-
vá, Lenka červenková, simona holanová 
hudobná zložka: erika strečková, Zuzana 
šemeláková, matej mervart, robert kanta, 
Lukáš rudzan

Pantomimický ekologický úlet.
SPOLUPRACUJTE!

Toto príležitostné médium je aj pre všetkých, ktorí chcú písmom alebo 
fotografiou zachytiť priebeh podujatí v programe AP 2013. Privítame od 
študentov ich kritické príspevky, krátke reflexie, „momentky“, fotografie 

pozitívneho i negatívneho razenia. 
Kontakt: jozefina.stefanska88@gmail.com

Vopred ďakujeme!
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šd FF PU Prešov
NeBo, PekLo, kocúrkovo 
(PreZeNTáciA WorkshoPU [on]

V rámci AP sa už tradične realizuje niekoľko tvori-
vých dielní. Herci ŠD v spolupráci s mnohými priaz-
nivcami, členmi divadielka i odborníkmi dlhodobo sa 
pohybujúcimi v divadelných kruhoch pripravujú pre 
divákov predstavenia, z ktorých fragmenty bude možné 
uzrieť v závere Akademického Prešova.  

Realizované tvorivé dielne sú bohatým zdrojom in-
špirácie a skúseností pre každého, kto sa ich zúčastní či 
už aktívne ako herec, alebo pasívne ako divák. Zlepšo-
vanie hereckej techniky, hlasová či pohybová príprava, 
podporovanie kreatívneho umeleckého myslenia a iné 
zručnosti  sú teda hlavným predmetom workshopov na 
AP.  

Peter Gustáv Hrbatý, Ján Jendrichovský

J. JeNdrichovský A P. G. 
hrBATý (PerFormANce)
iNšTrUmeNTár 
sLoveNských ĽUdových Ná-
sTroJov – drUmBĽA [on]

Neodmysliteľnou súčasťou divadelného života sú 
performance. V programe AP ich je niekoľko. Herci 
poskytnú divákovi krátke inscenácie v atypickom pros-
tredí, ktoré len ťažko môžeme považovať za divadelné. 
Tvoríme divadlo v nedivadelnom priestore napr. pre-
šovské námestie, vysokoškolský areál či prednášková 
miestnosť atď. Tento druh divadla sa dotýka človeka, 
ktorý vo svojej podstate je len bežným okoloidúcim. 
Človek sa tak ocitá uprostred umeleckého diela bez 
toho, aby si bol svojej účasti vedomý. Môžeme sa preto 
tešiť na mnohé divadelné prekvapenia.

Peter Gustáv Hrbatý, Ján Jendrichovský

ALFred ve dvoře 
(PrAhA) 
PAsi mäkeLä: ToNTTU / (Per-
FormANce) [off]

účinkuje: Pasi mäkelä

Konceptuálne umenie nevytvára hmotné umelecké 
diela, ale sústreďuje sa na reprezentáciu myšlienky. 
Je to smer, ktorý odmieta tradičné formy. Myšlienka, 
nápad, koncept sú dôležitejšie ako samotné estetické 
stvárnenie diela. V podstate ide o transhistorickú ten-
denciu umenia, ktorá rezignuje na materiálnu podobu 
a vracia sa k jej najhlbšej podstate.

Pasi Mäkelä je fínsky konceptuálny umelec, perfor-

mer, choreograf a hudobník čiastočne žijúci aj v Prahe. Jeho perfomance sú z 
veľkej časti založené na butó (japonsky avantgardný tanec), ktorý sa objavuje 
začiatkom 60. rokov. Butó je známy svojim extrémnym fyzickým prístupom 
k tanečnému prejavu. Pasi vytvoril fínsku verziu tanca butó. V priebehu po-
sledných rokov sa aktívne spolupodieľal na mnohých rôznorodých predsta-
veniach a hudobných prejavoch vo Finsku, Čechách, Nemecku, Rakúsku atď.

dAB (NiTrA) 
cArLos mUriLLA: dArk PLAY [off]

réžia: svetozár sprušanský | Preklad: Alexandra ruppeldtová
scéna: Alexandra Grusková, diana strauszová | kostýmy: diana 
strauszová | výber hudby: svetozár sprušanský | účinkujú: Jakub 
rybárik, roman Poláćik, Alena Pajtinková, marcel ochránek, da-
niela kuffelová

„Opúšťam väzenie vlastnej samoty – a pritom sa do neho ešte viac prepa-
dávam...“

Súbor sa v hre Dark play pokúsil aktuálne preniesť súčasný fenomén virtu-
álnej komunikácie. Námetom bol súčasný americký dramatik Carlos Murrila. 
Ten bojuje s celoglobálnym problémom a zároveň poskytuje pravdivú výpo-
veď o obetiach internetovej závislosti.

Mladý človek dnes často uviazne v zložitej spleti prepodivných virtuálnych 
svetov. Blúdi sociálnymi sieťami, množstvom počítačových miestností. V ta-
komto svete sa bezcieľne motá, utápa sa, stráca sa... Mizne pod hladinou nor-
málnosti. A sťahuje so sebou aj iných.

Inscenácia má ambíciu osloviť predovšetkým mladého diváka. Blízkosťou 
a aktuálnosťou témy, živým slovníkom postáv, osobitou obraznosťou a pri-
najmenšom zaujímavou štruktúrou hry. Pravda a láska dnes nie sú jasné a 
jednoznačné. Vo svete ilúzie sú tieto hodnoty ťažko identifikovateľné.

Foto: DAB - Dark play
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TeATro coLorATo (BrATisLAvA)
Ó sLávA hvieZd Ó sLávA [off]

réžia: Peter Weinciller | dramaturgia: Juraj Fotul | Pohybová spo-
lupráca: michal dudáš | účinkujú: monika Potokárová, Nora ibse-
nova, Barbora Palčíková | Na cimbale hrá: Jakub Beľák

V rámci slovenskej literárnej kultúry považujeme Pavla Országa za osobnosť 
základného významu. Osudy vlastného národa spájal s osudmi ostatných náro-
dov a staval sa na stranu európskych humanistov. 

Inscenácia „Ó SLÁVA HVIEZD Ó SLÁVA“ je divadelným spracovaním troch 
Hviezdoslavových balád – „Margita“, „Zuzka Majerovie“ a „Anča“, plné spevu, ži-
vej cimbalovej hudby, krásnej poézie, ako aj dynamických hereckých výkonov 
hlavných protagonistiek. Ide o detailizovanie Hviezdoslavovho nevšedného ta-
lentu v typotvorbe a charakterotvorbe.

Cieľom projektu bolo atraktívnym a dynamickým spôsobom priblížiť tvorbu 
veľkého literáta mladej generácii.

TúLAvé divAdLo (TrNAvA)
edmoNd rosTANd: cYrANo, 
ALeBo BáLABiLé o Nose [off]

úprava a réžia: Jakub Nvota | spolupráca: súbor Td | výtvarno: 

katarína žgančíková | choreografia šermov: 
Petr Nusek | hudba: kamil mikulčík | hrajú: 
Lucia hurajová, štefan richtárech, števo 
martinovič, kamil mikulčík, Pavol Buocik, Ja-
kub Nvota

Potom čo svojou inscenáciou Rómeo, Júlia a vírus 
uzatvoril súbor cyklus pouličných hier venovaných 
Shakesperarovi, prichádza tento ročník AP so skutoč-
ne klasickým textom. Hlavný hrdina Cyrano síce roz-
práva alexandrínom, ale celú hru určenú pre obrovské 
obsadenie vám predvedie iba päť hercov. Vtipné ver-
še, šermiarske súboje a mnohé iné dobové skutočnos-
ti. Hra ponúka výpoveď o láske, samote a podivnom 
osude. Po dlhom čase sa zjavuje Cyrano, ktorý ešte 
nemá vek na to aby bilancoval, zdobil a žiaril. 

Túlavé divadlo týmto projektom začína svoju novú 
malú kapitolu.

všmU (BrATisLAvA)
JoZeF mokoš: ALicA [off]

réžia, dramaturgia: ivana macková a kolek-
tív pod vedením doc. Jozefa mokoša | scé-
nografia: ivana macková | hudba: Barbora 
Tomášková, rozália Tomášková, michal iza-
kovič, matúš kachút | Produkcia: Adriana ru-
žičková, Adam válek | účinkujú: Alica: slávka 
šmajdová/ kristína mackovčáková | sestrič-
ka/ myš/ kráľovná: miriam ryšavá | doktor 
králik/ králik/ húseničiak: Lukáš Tandara 
Pedagogické vedenie: mgr. art. marica miku-
lová, prof. hana cigánová, doc. svetlana Wa-
radzinová, mgr. art. Peter cigán

Tím tvorcov sa inšpiroval dielom anglického ma-
tematika, logika a v neposlednom rade i spisovateľa 
Lewisa Carrolla, autora rozprávkovej knihy Alica v 
krajine zázrakov. Predstavenie na motívy Carrollo-
vej knihy vznikalo na pôde VŠMU pod pedagogickým 
vedením doc. Jozefa Mokoša. Inscenácia Alica už na 
prvý pohľad zvádza, prebúdza v nás zvedavosť, preto-
že autorkou koncepcie predstavenia nie je študentka 
ekvivalentného odboru ale bábkarskej scénografie – 
Ivana Macková, ktorej sa podarilo oživiť Alicin „podi-
vuhodný sen“. Predstavenie vzniklo ako absolventský 
projekt.

Hravá nevinnosť sa však z inscenácie vytráca už 
po niekoľkých úvodných minútach. Dievča, rozto-
pašne naháňajúce králika, sa ocitá v tajomnej tmavej 
miestnosti. Študentská inscenácia   najmä zásluhou 
originálneho výtvarného riešenia prenáša na krátky 
okamih diváka z každodennej reality do krajiny čarov-
ných predstáv, snov a fantázie. V predstavení sa stie-
rajú  hranice medzi skutočnosťou a imagináciou.
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šd FF PU
JeN hrBoTTo: 
JhsJ – JeNdrichovký hrBATý 
smrť (Z) JáNošíkovA [on]

Autorské divadlo, ktoré vzniklo v rámci Výpredaja 
k výročiu popravy slávneho slovenského zbojníka ako 
diferentný pohľad autorov na jednu osobnosť našich 
dejín. Dielo je zaujímavou divadelnou zmesou rôzno-
rodých prvkov. Napriek neopakovateľnosti zážitku z 
premiéry sa divadelníci rozhodli priniesť toto alterna-
tívne spracovanie historickej témy na festivale AP. Smrť 
(z) Jánošík(ov)a rozpráva príbeh nielen toho 1., ale aj 
33., aj toho 1713., aj tisícdeväťstošesťdesiatehopiateho 
Jánošíka, aj toho 2009. A teda aj toho jubilanta 300 roč-
ného.

Peter Gustáv Hrbatý, Ján Jendrichovský

AkAdémiA UmeNí (BAN-
ská BYsTricA)
JA, LeoNArdo [off]

inšpirované knihou vittore de Luca: Ja Leonar-
do | dramatizácia a technická spolupráca: mi-
chal Ďuriš | Pedagogické vedenie: Jana oľho-
vá, Tomáš mischura | réžia: silvia Zeumerová 
účinkuje: mário Zeumer

V roku 2010 vydal dovtedy neznámy autor Vittore de 
Luca knihu, ktorá svojim odhodlaným prístupom všed-
nej tematiky prelomila mnohé ľady. Autor knižky, Vit-
tore de Luca, je nadšeným obdivovateľom maestra da 
Vinciho. Život zasvätil bádaniu po Leonardových osu-
doch. Za celé roky nazhromažďoval plno známych, ale 
aj neznámych faktov, medzi ktorými hľadal súvislosti.

Autor sa stal námetom na spracovanie hry o origi-
nálnom renesančnom maliarovi a jeho súčasníkoch 
(Andrea del Verrochio, Perugino, Lorenzo di Credi či 
Sandro Boticelli). Hra však neponúka iba klasickú bio-
grafickú mapu ale aj niekoľko rovín pohľadu na tohto 
nevšedného autora.

s.T.o.k.A.  (BrATisLAvA)
B. mosNý, P. TiLAJčík, B. Uh-
Lár:  NeisTý GrUNT [off]

réžia: Blaho Uhlár | scenár: Braňo mosný, Pe-
ter Tilajčík, Blaho Uhlár (inšpirované autormi: 
Jack London, czeslav milosz, László Jávor | vý-
tvarná spolupráca: miriam struhárová | účin-
kujú: Braňo mosný, Peter Tilajčík

Pred dvadsiatimi rokmi sa uskutočnila prvá premiéra divadla Stoka. Pred 
niekoľkými rokmi budovu divadla zbúrali. Medzitým bolo dvadsaťšesť pre-
miér a vyše tisíc repríz. Pre jednu generáciu divadelníkov a divákov sa Stoka 
stala nezabudnuteľným fenoménom. Pre štátnych úradníkov a neprajníkov 
bola nepríjemným tŕňom v oku, spôsobujúcim kŕč pri každom pohybe.

Poetika súboru sa spájala s túžbou sprostredkovať spoločný pocit, provo-
kovať ľudské zmysly a nebáť sa v divadle upozorňovať na politickú situáciu, 
považujúc to za nevyhnutnú súčasť katarzie.

„Žiť sa dá len tak, ako sa dá.. Ako sa nedá, tak sa nedá žiť..“ –  hovorí jedna 
postava z hry Eo Ipso. Tak nejako znie aj údel Stoky, ktorá dnes de facto exis-
tuje len ako názov občianskeho združenia. Isté však je, že svojho času neod-
volateľne vstúpila do svedomia aj kvality slovenského divadelníctva. Získala 
si rešpekt.

To, že sa dnes STOKA na formovaní slovenskej divadelnej scény nepodieľa, 
a že zmizla nie je pravdou. Svedčí o tom niekoľko produkcií realizovaných 
a uvedených za posledný rok, jednou z nich je aj kolektívna tvorba Neistý 
grunt, s ktorou sa predstavia aj na festivale AP. Scenár hry vznikol metódou 
kolektívnej torby (typickou pre súbor) v roku 2012. Herci nám ponúkajú chu-
dobné divadlo oscilujúce na pomedzí estrády a avantgardy. Režisér pracuje 
na takmer prázdnej scéne s dvoma hercami – mladými mužmi. Budeme mať 
možnosť vidieť jedinečné nekonvenčné, nezávislé slovenské divadlo.

disk (TrNAvA)
B. UhLár A koL. disk: soLiTUdo [off]

réžia: Blaho Uhlár | výtvarná  spolupráca: miriam struhárová 
hudba: Jozef Belica | svetlá: Blaho Uhlár | Zvuky: Tomáš knihár

Divadelný súbor DISK už dávno nie je „len“ amatérskym ochotníckym di-
vadlom. Funguje už takmer 60 rokov a svojou tvorbou presiahol hranice lo-
kálnosti, aj keď sa stále viaže na perifériu mesta Trnavy, na Kopánku (DISK 
– Divadelný súbor Kopánka). Zásadná premena v súbore nastala v roku 1987, 
keď do súboru prišiel nový umelecký vedúci a režisér Blaho Uhlár. Súbor za-
čal realizovať autorské divadlo a stal sa jedným z priekopníkov nového smeru 
v slovenskom divadle „polytematickej dekompozície“.

Súbor začal vlani svoju 58. divadelnú sezónu, so zámerom popasovať sa 
s problematikou izolácie. Scenár novej inscenácie vznikal obvykle metódou 
kolektívnej tvorby. Súbor DISK sa v pozmenenej zostave pokúša spoznať a 
zmapovať situáciu, v ktorej sa človek často ocitá a zažíva samotu. Pre nieko-
ho je bolesťou, pre niekoho vykúpením. Sám môže byť človek na opustenom 
ostrove, ale aj uprostred ľudí. Samota môže spôsobiť psychickú traumu, ale 
aj regenerovať vnútro človeka. Rôzne pohľady na samotu sa herci pokúšajú 
vyjadriť dynamickými výstupmi, veľmi často s komickým až groteskným ak-
centom.

Solitudo nie je sled scénok, ale premyslený výber, zmysluplná kombinácia, 
kompozícia so skvelou réžiou, ktorá dáva všetkému zmysel.

Projekt podporili: Nadácia Tatra banky, Ministerstvo kultúry Slovenskej re-
publiky a MESTO TRNAVA.

PALác AkroPoLis (PrAhA)
čeZko Forever / skUTečNá UdáLosT [off]

réžia a dramaturgia: Petr Boháč | účinkujú: Jíři štrébl, Jindřiška 
křivánková

„Problém je v tom, že v tomto státě je bordel, na tom se shodneme, a jsou 
tu lidi, kterím  všechno prochází a na rukou mají krev a kapsy, do kterých jim 
tečou šílené peníze. A pokud se s tím něco nestane, tak to tak zůstane a s tím 
hovno uděláme..“ Závěrečná poznámka lobbisty K..
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Palác Akropolis pod záštitou Nadačného fondu proti korupcii uvádza divadel-

nú inscenáciu inšpirovanú autentickou, neverejnou nahrávkou lobistu K. Věru 
Ježkovu, ktorá rozhovor nahrala a zverejnila svetu podivuhodnú investíciu ČEZ 
v elektrárni Prunéřov. Minulý rok získala spomínaná redaktorka cenu za od-
vahu. Predlohu podľa natočeného záznamu vytvoril Peter Boháč. Hru možno 
právom pokladať za politické divadlo i keď je zároveň potrebné zdôrazniť fakt, 
že v samotnej hre politika zohráva vedľajšiu úlohu. Dôraz sa nekladie na kauzu, 
ale skôr na napätie, ktoré nastáva medzi Věrou Ježkovou a lobistom. 

Podľa režiséra Petra Boháča má celý záznam neuveriteľne tragikomické vy-
znenie. „Zřetelně obnažuje nejnižší lidské pudy, manipulaci, zneuživaní infor-
mací až sadistickou touhu dosáhnout vytýčeného cíle. Osobně mě na nahrávce 
nejvíce zaujalo toto lidské bláto a svinstvo...“

TeATr ÓsmeGo dNiA (PoZNAń)
ArchA [off]

réžia, scenár: kolektívna tvorba | scénografia, osvetlenie: Jacek 
chmaj | dramaturgia: Tomasz Jefimowicz | hudba: Arnold dabrow-
ski | kostýmy: kolektívna tvorba pod umeleckým vedením izabely 
rudzka | účinkujú: halina chmielarz, ewa Wójciak, Adam Borowski, 
marcin Glowiński, Tadeusz Janiszewski, kuba kapral, marcin kes-
zycki, Andrzej majos, Przemyslaw mosiezny, Tomasz michniewicz, 
Piotr Najrzal, Jacek Nowaczyk, Jakub staśkowiak, dominik Zlotow-
ski, Adan Garcia holgado

Teatr Ósmego Dnia začalo svoju existenciu ako študentské divadlo, ktoré v roku 
1964 založili študenti polonistiky na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani. 
Dnes sú „Osmičky“ skupinou – legendou, symbolom angažovaného divadla, ktoré 
pulzuje rytmom najdôležitejších politických udalostí a sociálnych problémov. Diva-
delný súbor plný pohybu a symbolických gest sa stal jednou z najznámejších skupín 
svojho druhu v Európe. Je teda cťou privítať ho aj na festivale Akademický Prešov.

Exteriérové predstavenie Archa divákom pripomína, že žijeme v časoch tulákov, 
kočovníkov a ľudí, ktorí stále pred niečím utekajú, putujú celými kontinentmi a zo-
hrievajú si duše spomienkami na ozajstný, duchovný, geografický alebo len vysníva-

ZRIAĎOVATELIA AP 2013: Rektorát Prešovskej univerzity, Inštitút estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty PU, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR. 
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Makky, Mgr. Tomáš Timko, Marek Sokol. Adresa štábu: Budova Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Ul. 17 novembra č. 1, 080 78 Prešov, 4. poschodie, č. dv. 451, tel.: (051) 
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ný domov. Jej zástupnú funkciu plní v predstavení veľká 
okrídlená loď, ktorá nie je statická, ale naopak dynamic-
ká.  Bezpochyby reflektuje dnešnú epochu.

Zo spomienok súboru ...
Adam Michnik (poľský historik, publicista, šéfredaktor 

denníka Gazeta Wyborcza): Legenda Ósmego dnia
„Divadlo Ósmego dnia bolo pre generáciu „68“ divad-

lom, ktoré hralo to, čo predstavovalo ukrytú duchovnú 
pravdu tejto generácie poľskej inteligencie. Toto divadlo 
má svoju kultúrnu, politickú, morálnu a biografickú his-
tóriu.

Kultúrna história -  je nový divadelný jazyk.  Divadlo 
Ósmego dnia boli objavom – senzáciou v oblasti jazyka 
poľského divadla, tak ako v oblasti poľskej literatúry bola 
senzáciou nová vlna – poézie a veršov Barańczaka, Kry-
nickiego či Zagajewskiego. Nie je preto náhoda, že jedno 
z prvých známych predstaveni tohto divadla bolo založe-
né na poézii Stanislawa Barańczaka.

Rok 1968 predstavuje pre súbor významný medzník. 
Je to dátum stretu s brutálnym a cynickým svetom ria-
diacej politiky komunizmu. 

Politická história – to je neustály permananentný kon-
flikt Divadlo Ósmego dnia so svetom súčasnej oficiálnej 
politiky. Toto divadlo je rekordérom v počte likvidácií a 
zákazov činností. Herci divadla vystúpili v mnohých situ-
áciách týkajúcich sa verejného života, napr.  kládli kvety 
ku Gdańskemu pomníku v čase stanného práva a súčas-
ne viedli otvorenú korešpondenciu s väzňami.

Legenda morálna – Divadlo Ósmego dnia zosobňuje 
predovšetkým nonkonformizmus, teda nepodriaďovanie 
sa všeobecným normám, pravidlám, odchylnostiam atď. 

Jedným z momentov, ktorý bezpochyby dokladuje ich 
internú filozofiu bol rok 1981, kedy sa v Poznani odhaľo-
val pamätník obetí poznanských udalostí. V závere tohto 
pietneho aktu zazneli básne „prekliatych autorov novej 
vlny“, a prednášali ich „prekliaty herci“ súboru Ósmego 
dnia. Všetci z nich totiž dôverne poznali zápach policaj-
ných pivní a chuť väzenského chleba.

Legenda biografická – Toto divadlo je osudom mno-
hých fascinujúcich ľudských osudov, ktoré tvoria neza-
nedbateľný fragment poľskej slobody a suverenity.

Je neopakovateľným zážitkom okúsiť chuť tejto osobi-
tej kultúry a prístupu v ponímaní sveta.

Aj prostredníctvom tejto festivalovej platformy Vás 
srdečne pozývame na celú divadelnú prehliadku, ktorá 
miesi rôzne typy divadla a ponúka širokú škálu, v ktorej 
sa nasýti každá duša naklonená tomuto originálnemu 
umeniu.“

Foto: TEATR ÓSMEGO DNIA


