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7. ročník medziodborového seminára

PROGRAMOVÝ ZOŠIT

ONLINE STREAM
Milí priaznivci KADU, vitajte na seminári Kabinetu
audiovizuálnych divadelných umení (KADU), ktorý už tradične
ponúkne projekcie, inšpiratívne diskusie a prednášky
renomovaných odborníkov. 7. ročník s témou ,,Medzi divadlom a
�ilmom” bol z dôvodu pandémie presunutý z októbra 2020 na
apríl 2021. Napriek náročnému pandemickému obdobiu v našej
spoločnosti sa pokúsime o re�lexiu slovenskej kultúry pri
príležitosti
minuloročného
100.
výročia
slovenského
profesionálneho divadla, ku ktorému v tomto roku pribudlo 65.
výročie začiatku televízneho vysielania na Slovensku a 100.
výročie slovenskej kinematogra�ie (1921 vznikol prvý slovenský
celovečerný �ilm Jánošík v réžii Jaroslava Siakela). Prvýkrát
realizujeme seminár v online priestore.

ww.kadu.sk

KADU sa od svojho vzniku usiluje prostredníctvom viacdenných
seminárov o rozvíjanie NOVÝCH POHĽADOV umelcov, tvorcov,
študentov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o divadlo a �ilm, možno
povedať, netradičnou formou, nakoľko sa snažíme spojiť na prvý
pohľad nespojiteľné. Nespojiteľným nemyslím iba pomyselnú
bariéru medzi �ilmovým a divadelným svetom, teóriou a praxou
týchto umeleckých druhov, či hľadanie širších kontextov v
témach, ale najmä vytváraním diskusie o kultúre a jej presahoch
na Slovensku, pretože problematická realita postavenia kultúry a
vzdelávania, ktorú pandémia len prehĺbila, ukazuje, že domáca
kultúra i vzdelávanie v nej stále stoja na konci rebríčka hodnôt
krajiny.
Prinášame širší pohľad a úvahy o umení na Slovensku,
prirovnala by som ho k inovatívnym systémom vzdelávania zo
Škandinávie alebo z Ameriky, s ktorým dosahujú vynikajúce
výsledky pri individuálnom rozvoji jedinca.

Spomeniem napríklad prizývanie osobností, ktoré na prvý
pohľad s �ilmom, či divadlom nesúvisia, ako napríklad psychiatri
Peter Hašto a Pavol Breier, ktorí počas 5.ročníka semináru
„Bergman a jeho odkaz“ analyzovali Bergmanovu tvorbu formou
psychoanalýzy jeho samého. Prínosom sa stala ako z osobného
hľadiska každého zúčastneného, tak aj z umeleckého.
Spomeniem i tému 6. ročníka semináru „30 rokov po Nežnej vo
�ilme a divadle“, v rámci ktorého sme sa pokúsili o re�lexiu toho,
kde sa ako tzv. slobodná spoločnosť nachádzame, čo tomu
predchádzalo a aké témy v divadle a �ilme riešime. Nebolo by to

možné bez pohľadu sociologičky, historika, ekonóma, či
politológa, ktorí rozkryli problematiku v kontexte doby, so
zreteľom na najdôležitejšie aspekty tak, aby si ich mohli najmä
študenti pochopiť komplexne.

Dnes žijeme dobu, kedy mnohokrát blúdia po internete a
sociálnych sieťach informácie vytrhnuté z kontextu, a čoraz viac
ľudí nielen na Slovensku verí klamstvám, ktoré šíria nenávisť.
Počúvame o tom, ako mladšie generácie nevedia, čo sa stalo v
68’alebo v 89‘, ako nejestvujú kvalitné učebnice dejepisu a pod.
Myslím, že dešifrovanie týchto tém v kultúrnej obci môže
budovať posilnenie angažovanosti, ktorá je podľa môjho názoru,
potrebná v tejto fáze vývoja krajiny ako soľ. Je čas hľadať
riešenia, ako zmeniť, čo nefunguje a nežiť zo zotrvačnosti to, čo
nás už dávno ako spoločnosť neobohacuje.
Marta Maťová, autorka a koordinátorka KADU.

www.kadu.sk

Verím, že je to príležitosť osloviť širšie publikum, predovšetkým
mladých ľudí zo Slovenska a Čiech, ktorí môžu rozšíriť svoje
poznanie o nové pohľady na výnimočné obdobia našich
kultúrnych dejín s presahom do súčasnej tvorby.

Od

13.4. 2021, virtuálna výstava s úvodným slovom autora

Karola Mišovica na www.kadu.sk a FB pro�ile KADU

TELEVÍZNE PONDELKY KAROLA L. ZACHARA

Herec, režisér a scénický výtvarník Karol L. Zachar (1918-2003) pravidelne
spolupracoval s Československou televíziou. Svojim špeci�ickým prístupom
formoval dejiny slovenskej televíznej tvorby - bol známy radostným,
úsmevným nahliadaním na život, čo sa prejavovalo aj v jeho inscenáciách. Pri
príležitosti umelcovho nedožitého stého jubilea si ho Divadelný ústav
pripomína fotodokumentáciou tvorby pod kurátorským vedením
divadelného teoretika Karola Mišovica.

13. 4. 2021

ONLINE VÝSTAVA

PROJEKCIA
13. 4. 2021, 20:15, premietanie na kino-doma.sk, 95 min.
AUGUTST STRINDBERG: SLEČNA JÚLIA

projekcia záznamu inscenácie SND z r. 1988

Inscenácia hry Augusta Strindberga v réžii Ľubomíra Vajdičku, vznikla ako
divadelná inscenácia v priestore Malej scény SND v roku 1986. Neskôr z nej
bola vytvorená televízna inscenácia (1988). Ide o príbeh lásky Slečny Júlie z
panskej rodiny a komorníka Jeana. Láske stojí v ceste odlišnosť sociálneho
zázemia a pôvodu, ktoré ju ženú do tragického konca. Hlavné úlohy stvárnili
Magdaléna Vášáryová, Michal Dočolomanský a Soňa Valentová.

ONLINE STREAM

FENOMÉN NÁRODNÉHO DIVADLA premietanie na Facebook stránke KADU
Prvý deň medziodborového semináru KADU sa zameria na minuloročné 100.
výročie vzniku profesionálneho divadla na Slovensku. Panelová diskusia O
fenoméne národného divadla bude venovaná histórii tejto najvýznamnejšej
divadelnej inštitúcii a jej významu pre slovenskú kultúru a spoločnosť.
Národné inštitúcie nevynímajúc národné divadlo sú totiž prirodzeným
nositeľom tradícií a symbolom kultúrnych hodnôt a sté výročie je dobrým
dôvodom pozrieť sa na fenomén národného divadla, jeho aktuálneho
postavenia a poslania v kontexte minulosti a dneška.
Panelovú diskusiu povedie teatrologička a kultúrna manažérka Silvia
Hroncová, diskutovať budú muzikologička Michaela Mojžišová,
teatrologička a dramaturgička baletu Eva Gajdošová, teatrologička a
vysokoškolská profesorka Soňa Šimková a hosť z Čiech šéfredaktor
časopisu Svět a divadlo Karel Král.
Michaela Mojžišová muzikologička a vedecká pracovníčka SAV

Vyštudovala hudobnú vedu na Filozo�ickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave. Pracuje v Ústave divadelnej a �ilmovej vedy CVU SAV, je členkou
výboru SC Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT). Je autorkou
knižných monogra�ií Od Fausta k Orfeovi (2011), Opera na Slovensku 1989 2009 vo svetle inscenačných poetík (2011), Napísal som maličkú opierku Premeny komornej opery na Slovensku (2018). Je hlavnou redaktorkou
časopisu Slovenské divadlo

Eva Gajdošová

teatrologička, dramaturgička baletu, redaktorka

Absolvovala tanečnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Bola šéfredaktorkou prvého odborného tanečného časopisu Tanec (neskôr
Salto). Je autorkou viacerých štúdií a esejí o tanci a divadle, ktoré boli
publikované v rôznych umeleckých periodikách (Javisko, Taneční listy,
Taneční zóna, Kultúrny život, denníkov Sme, Pravda). Pôsobila v edičnom
oddelení Divadelného ústavu, kde bola kurátorkou viacerých výstav z dejín
tanečného umenia a redaktorkou viacerých kníh o tanci a divadle.
V Slovenskom národnom divadle pracuje od roku 1998 s niekoľkými
prestávkami dodnes. Aktuálne je na pozícii dramaturgičky Baletu SND.
Soňa Šimková vysokoškolská profesorka, teatrologička, prekladateľka

Absolvovala štúdium dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU. Po skončení
školy pôsobila v pozícii lektorky dramaturgie Činohry SND a od roku 1997 je
vysokoškolskou pedagogičkou na Divadelnej fakulte VŠMU. Je autorkou
viacerých vedeckých monogra�ií a prekladov, z ktorých medzi významné
patria Divadlo a jeho dvojník (1993), Divadelný slovník (2004) v spolupráci
s Elenou Flaškovou. Ostatnou publikáciou je kniha Divadlo prekračuje
hranice (Chéreau - Mnouchine - Wilson) z roku 2019. Prednáša a publikuje
aj v zahraničí. Zameriava sa na frankofónne divadlo a drámu. Je držiteľkou
viacerých ocenení, v roku 2010 získala cenu Prix François Florent.
Karel Král

šéfredaktor, divadelný kritik, teoretik, dramaturg

Vyštudoval divadelnú a �ilmovú vedu na Karlovej univerzite. Od 80. rokov
minulého storočia publikoval divadelné štúdie v samizdate O divadle. Krátky
čas po revolúcii pôsobil ako riaditeľ Divadelného ústavu v Prahe. V novembri
1989 viedol Koordinačný výbor štrajkujúcich českých divadiel. Je
zakladateľom a šéfredaktorom časopisu Svět a divadlo (SAD), ktorý
vychádza od roku 1990. Spolupracoval ako dramaturg s mnohými
divadelnými festivalmi, založil medzinárodný festival Divadlo v Plzni a
niekoľko rokov stál v jeho čele, neskôr bol jeho umeleckým riaditeľom. Je
autorom Ceny Alfreda Radoka, neskôr Ceny divadelnej kritiky SaD.

www.kadu.sk
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DIVADLO POČAS PANDÉMIE

ONLINE STREAM

premietanie na Facebook stránke KADU

Druhý deň panelovej diskusie KADU bude venovaný aktuálnej téme spojenej
s padémiou. Kultúra, umenie a kreatívny priemysel sú v ohrození.
Paralyzovaná je činnosť mnohých kultúrnych organizácií, podujatí, aktivít.
Divadlá sú s malými prestávkami rok zatvorené. Divadelné festivaly prebehli
počas pandémie v neštandardnom režime alebo boli zrušené. Kultúrna
infraštruktúra je v existenčnom ohrození. Desaťtisícom pracujúcich v tejto
oblasti je znemožnený výkon ich povolania, verejnosť stráca prístup a
kontakt so živým umením. Sociálna izolácia môže mať na živú kultúru
ďalekosiahle negatívne dopady. Aká je dnes aktuálna situácia v oblasti najmä
neštátneho divadla a divadelných festivalov. Aké sú šance na ich prežitie?
Aké podoby má štátna pomoc na oblasť divadla a aké sú jej limity? Ako sa
dlhodobá sociálna izolácia môže po uvoľnení opatrení prejaviť na diváckom
dopyte a na umeleckej tvorbe? Máme pozitívne príklady a inšpirácie zo
zahraničia?

Diskusiu vedie teatrologička a kultúrna manažérka Silvia Hroncová,
diskutovať budú český novinár a �ilozof Petr Fischer, choreogra�ka a
režisérka Petra Fornayová, dramaturgička a riaditeľka Divadla J. Palárika v
Trnave Zuzana Hekel a riaditeľka festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová,
producentka a dramaturgička Zora Jaurová a dramaturgička a riaditeľka
festivalu Dotyky a spojenia Monika Michnová.
Zuzana Hekel

dramaturgička, manažérka

Vyštudovala DF VŠMU. Pôsobila ako dramaturgička divadla Aréna, viedla
Odbor cestovného ruchu a kultúry na BSK. Iniciovala vznik Bratislavskej
regionálnej dotačnej schémy (BRDS), prvého grantového programu na
podporu kultúry svojho typu na regionálnej úrovni na Slovensku. Venuje sa
tiež prekladom divadelných hier. Od septembra 2018 je riaditeľkou Divadla
Jána Palárika v Trnave

riaditeľka festivalu Divadelná Nitra,
dramaturgička a kultúrna manažérka

Darina Kárová

Vyštudovala divadelnú vedu na VŠMU. Ako dramaturgička pracovala v DAB
v Nitre a v SND. Bola generálnou riaditeľkou sekcie umenia na Ministerstve
kultúry SR. V roku 1992 založila Medzinárodný festival Divadelná Nitra a
odvtedy je jeho umeleckou a výkonnou riaditeľkou. Venuje sa kultúrnej
politike a občianskym aktivitám v oblasti kultúry a to aj s medzinárodným
presahom. Je predsedníčkou OF Zachráňme kultúru. Je držiteľkou viacerých
významných medzinárodných a štátnych ocenení a vyznamenaní.
Zora Jaurová

producentka, dramaturgička,
expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel

Absolvovala štúdium divadelnej dramaturgie na DF VŠMU. Pôsobila ako
riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu na MK SR, bola členka Rady Fondu
na podporu umenia, viceprezidentkou Culture Action Europe a zastupovala
Slovensko vo Výbore pre kultúrne záležitosti Rady EÚ. Bola spoluautorkou a
umeleckou riaditeľkou Košice, EHMK - Interface 2013. Je �ilmovou
producentkou, spolupracuje s �ilmovou spoločnosťou MPhilms. Produkovala
viacero významných slovenských �ilmov (Raj na zemi, 2019, Slovensko 2.0.,
2014). V súčasnosti je prezidentkou Creative Industry Forum na Slovensku a
od roku 2018 je podpredsedníčkou strany Progresívne Slovensko.
Petra Fornayová

choreografka, režisérka, interpretka

Absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a
štúdium tanca na Tanečnej fakulte VŠMU. Venuje sa súčasnému tancu a
tvorbe na pomedzí divadelných žánrov. Stála pri zrode Asociácie súčasného
tanca a Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Spolupracuje s mnohými
slovenskými tanečnými umelcami a divadelnými scénami, je autorkou
desiatok tanečných inscenácií a významne pôsobí v zahraničí v rámci
medzinárodných rezidencií a festivalov. Pôsobila ako tanečná
dramaturgička v Centre pre súčasné umenie A4, založila a vedie
medzinárodný tanečný festival Nu Dance Fest a je členkou redakčnej rady
časopisu pre súčasné umenia VLNA.

www.kadu.sk
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Absolvovala štúdium divadelnej dramaturgie na DF VŠMU. Od roku 2004
pôsobí ako dramaturgička v Slovenskom komornom divadle v Martine. Je
spoluzakladateľkou divadelného festivalu Dotyky a spojenia, ktorý vznikol v
roku 2005, v súčasnosti je jeho programovou riaditeľkou. Dramaturgicky
spolupracuje s viacerými divadlami a festivalmi na Slovensku.
Petr Fischer

novinár, �ilozof, scenárista

Vyštudoval �ilozo�iu na Filozo�ickej fakulte Univerzity Komenského.
Pracoval ako hlavný komentátor denníka Lidové noviny, novinár
Hospodárskych novín v kultúrnej sekcii, politický analytik českej redakcie
BBC, v Českej televízii viedol kultúrnu redakciu. Bol šéfredaktorom stanice
Vltava Českého rozhlasu. Napísal knihu fejtónov Veřejné osvětlení a podieľal
sa na viacerých scenároch dokumentárnych �ilmov. Je držiteľom
novinárskych a bádateľských ocenení – Cena Rudolfa Medka a Cena
Ferdinanda Peroutky. Kandidoval za hnutie Evropa společně do Európske
parlamentu. Momentálne je analytikom Hospodárskych novín a externých
spolupracovníkom Deníku N. Venuje sa oblasti umenia, kultúry, politiky,
médií
Silvia Hroncová

teatrologička, kultúrna manažérka

Vyštudovala divadelnú vedu a estetiku v medzifakultnom odbore na FF UK a
DF VŠMU. Po ukončení štúdia pôsobila v Divadelnom ústave v pozícii
teatrologičky, neskôr v pozícii riaditeľky. Stála pri zrode Študia 12, festivalu
a súťaže pôvodných slovenských hier Drama, knižnej siete Prospero.
Spoluzakladala divadelné ocenenia sezóny DOSKY. V rokoch 2006 - 2009
pôsobila na pozícii generálnej riaditeľky SND. V rokoch 2013 - 2019 bola
riaditeľkou opery Národného divadla a Štátnej opery v Prahe.
Spolupracovala aj s viacerými zahraničnými opernými domami. Desať rokov
viedla divadelný časopis Divadlo v medzičase. Pracovala na viacerých
koncepciách kultúrnej politiky. Je podpredsedníčkou OF Zachráňme kultúru,
výkonnou riaditeľkou mediálnej spoločnosti Film Europe a členkou
viacerých občianskych aktivít a odborných komisií.
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dramaturgička, programová riaditeľka

Monika Michnová festivalu Dotyky a spojenia

PROJEKCIA
14. 4. 2021, 20:15, premietanie na kino-doma.sk, 52 min.

ŽIVOT ZA DIVADLO

dokumentárny �ilm, 2020

Dokumentárny �ilm Anny Gruskovej mapuje osudy piatich osobností z dejín
slovenského divadelníctva. Ako oddanosť k divadlu ovplyvnila ich osobné
životy? Spoznáme príbeh režiséra Viktora Šulca, herca a režiséra Jána
Jamnického, režisérky Magdy Husákovej-Lokvencovej, režiséra Blaha Uhlára
a českého skladateľa, dirigenta Oskara Nedbala, ktorý bol v rokoch
1923-1930 aj riaditeľom operného súboru. Autorka sa zamerala na stret
celoživotnej vášne pre divadlo a búranie ideálov týchto osobností kvôli dobe
a politike. Film nazerá na osudy tvorcov veľmi triezvym, nepatetickým
pohľadom a vníma slovenské divadlo komplexne, práve vzhľadom na
historicko-politické pozadie. Ich „prípad“ sa znovu otvára. Film vznikol pri
príležitosti 100. výročia profesionálneho divadla na Slovensku a mal
premiéru začiatkom roka 2020 v Kine Lumière. Súčasťou projekcie je aj
úvodné slovo režisérky.

premietanie na kino-doma.sk

Prednáška sa venuje podstate a prínosu televíznych inscenácií, a to na
základe ukážok z archívu RTVS. Mapuje zrod televíznych inscenácií cez
produkciu BBC a slovenské Bratislavské pondelky. Zaujíma sa o ich vplyv na
budúcu seriálovú produkciu a hľadá prieniky medzi divadlom a �ilmom,
ktoré pri tomto formáte vznikali. Pomenúva, ako televízne inscenácie
formovali pohľad na umelecké hodnoty. Prednáša �ilmová vedkyňa Viera
Langerová
Viera Langerová

�ilmová vedkyňa, publicistka, pedagogička

Vyštudovala �ilmovú a divadelnú vedu na VŠMU, v štúdiách pokračovala na
Karlovej Univerzite v Prahe v odbore kulturológia. Pôsobila ako redaktorka
viacerých slovenských časopisov (Film a divadlo, Dialóg, Slovenské pohľady,
Slovenské listy). Prednášala v Bratislave, Prahe, Talline a Pakistane. Venuje
sa ázijskému �ilmu. V súčasnosti je festivalovou kurátorkou Art Film Fest. Je
autorkou monogra�ie Filmový zemepis: kontinentálna Čína, Hongkong,
Taiwan (2010) a cestopisu Urdu, Parda, Burka, Pět let v Pákistánu (2011).
Ako �ilmová kurátorka pôsobila aj na MFF Karlovy Vary. Je členkou
medzinárodnej federácie �ilmových kritikov FIPRESCI.

PÔVODNÁ TELEVÍZNA TVORBA
TELEVÍZNE INSCENÁCIE VERSUS SERIÁLOVÁ TVORBA
premietanie na Facebook stránke KADU, diskusia

Zámerom diskusie je pomenovať podstatu pôvodnej televíznej tvorby,
sústrediť sa na podobnosti a rozdiely medzi televíznymi inscenáciami a
seriálovou tvorbou, a to aj v kontexte doby a diváckej popularity. Televízne
inscenácie sa kladú do kontrastu so súčasnou seriálovou produkciou, ktorej
hodnota vo väčšine prípadov upadá, vzďaľuje sa od kvalitných adaptácií
literárnych predlôh. Diskusiu moderuje scenáristka a dramaturgička
Zuzana Gindl-Tatárová a hosťami sú �ilmová vedkyňa, publicistka a
pedagogička Viera Langerová, �ilmový režisér Miloslav Luther, herec
Milan Kňažko a český scenárista Ondrej Gabriel.
Ondrej Gabriel

scenárista, herec

Absolvoval sociálne a politické vedy na Univerzite Karlovej. Pôsobil v
divadelnom súbore Kabaret Caligula ocenenom cenou Next Wave, kde sa
ako herec a scenárista podieľal na viacerých úspešných produkciách.
Scenáristicky debutoval scenárom k televíznemu seriálu Bez vědomí a
pracoval aj na scenári k �ilmu Rituál a k seriálu Pustina. Venuje sa aj
historickým a politickým témam, špeciálne oblasti špionážnych služieb.
Milan Kňažko herec, politik

Je absolventom herectva na Divadelnej fakulte VŠMU, v štúdiách pokračoval
na Medzinárodnej divadelnej akadémii v Nancy vo Francúzsku. Pôsobil v
rôznych divadlách – Divadlo na Korze, Nová Scéna, Slovenské národné
divadlo, Štúdio L+S. Krátko po revolúcii sa stal dekanom DF VŠMU. Do
politiky vstúpil v roku 1989 ako spoluzakladateľ a člen hnutia VPN. Zastával
viacero významných politických pozícií. Bol poradcom prezidenta ČSFR
Václava Havla, poslancom Federálneho zhromaždenia, podpredsedom vlády
SR, ministrom zahraničných vecí SR aj ministrom kultúry SR. Od 2004 do
2007 bol generálnym riaditeľom televízie JOJ. Hral v desiatkach divadelných
inscenácií, v televízii a vo �ilme. Je nositeľom viacerých ocenení za hereckú
tvorbu.

www.kadu.sk

TELEVÍZNE INSCENÁCIE: KONIEC FORMY, ZAČIATOK REFORMY

15. 4. 2021, 19:30 - 20:30

ONLINE STREAM

15. 4. 2021, 18:00 - 19:00

15. 4. 2021

PREDNÁŠKA

DISKUSIA

Vyštudovaný režisér hraného �ilmu na FAMU v Prahe. Podieľal sa na �ilmovej
produkcii Slovenskej televízie a pôsobil na VŠMU ako pedagóg na Katedre
réžie. Bol členom Federálnej rady pre vysielanie a retransmisiu
Československej federatívnej republiky, členom Rady slovenskej televízie a
viceprezidentom slovenskej Filmovej a televíznej akadémie, členom Rady
Slovenského �ilmového ústavu a dlhé roky pôsobil ako predseda a následne
člen Rady AVF. Do jeho tvorby patria viaceré významné dokumentárne a
celovečerné �ilmy a televízne inscenácie.
Zuzana Gindl -Tatárová dramaturgička, scenáristka, vysokoškolská
pedagogička, zástupca SR v EURIMAGES

Vyštudovala �ilmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na pražskej
FAMU. Od 80. rokov minulého storočia autorsky a dramaturgicky
spolupracovala na viacerých významných celovečerných slovenských
�ilmoch a spolupracovala s poprednými �ilmovými režisérmi ako Juraj
Jakubisko, Stanislav Párnický, Vlado Balco, Štefan Uher. Na Filmovej a
televíznej fakulty VŠMU pôsobila od jej založenia v roku 1990 do júna 2020.
Absolvovala viacero prednáškových cyklov a workshopv na zahraničných
univerzitách ako Tisch School of the Arts New York, desať rokov vyučovala
na Unicerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Od roku 1998 kontinuálne prednáša v
zahraničí. V roku 2014 získala významné medzinárodné ocenenie CILECT
Teaching Award za vynikajúcu pedagogickú činnosť v oblasti �ilmu, televízie
a médií. Vydala viacero knižných publikácii (Hollywoodoo: �ilmové ilúzie
podľa zaručených receptov, 2001, Praktická dramaturgia, 2005, ktorá vyšla
v angličtine opakovanie v roku 2008 a 2015, v roku 2017 publikáciu vydal
Filmski centar Srbije v Belehrade v srbskom jazyku. Je autorkou desiatok
odborných štúdií a esejí v slovenských a zahraničných �ilmových
periodikách. Pôsobila aj v pozícii prezidentky Slovenskej �ilmovej a
televíznej akadémie a v roku 2004 založila �ilmovú cenu Slnko v sieti.
Pôsobila aj v pozícii predsedníčky Rady AVF. V rokoch 2004 – 2012 bola
členkou exekutívy medzinárodnej organizácie európskych �ilmových škôl
GEECT, tri roky pracovala ako expert programu EÚ na podporu
kinematogra�ie a audiovízie MEDIA. Od roku 2005 je zástupkyňou SR v Rade
EURIMAGES.
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Miloslav Luther �ilmový a televízny režisér, scenárista

PROJEKCIA
15. 4. 2021, 20:30, premietanie na kino-doma.sk, 78 min.
MÁRIO A KÚZELNÍK

televízna inscenácia, 1976

Televízna inscenácia Mário a kúzelník Miloslava Luthera z roku 1976 v sebe
prepája �ilmovú a divadelnú podstatu. Inscenácia vznikla adaptovaním
rovnomennej novely Thomasa Manna a zameriava sa na problém vojny a
fašistickej ideológie, a to na príbehu potulného kúzelníka. Odhaľuje príbeh
človeka utláčaného mocou. Otázka moci je jednou z hlavných Lutherových
tém. Inscenácia získala v roku 1977 na medzinárodnom festivale v Monte
Carlo hlavnú cenu Strieborná nymfa v kategórii Dramatické programy a cenu
Cino del Duca za najlepšie dielo na festivale, vytvorené režisérom do 35
rokov a v roku 1986 tiež televíznu cenu za réžiu.

MEDZI
DIVADLOM
A FILMOM
13. — 15. Apríl 2021

Autori projektu: Marta Maťová,
Zuzana Gindl – Tatárová, Silvia Hroncová
Manažér projektu: Marta Šuleková
Odborný garant: Zuzana Gindl-Tatárová
Propagácia: Elégia Štrbová
Vizuál: Ondrej Urban
Gra�ika: Vladimír Zrník
Technická podpora: Michal Kondrla, Richard Chomo
Trailer: Michal Kondrla
Programový bulletin KADU 2021
zostavili Alexandra Rychtarčíková a Marta Šuleková

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu od vzniku KADU je Slovenský �ilmový ústav, podujatie sa
tohto roku realizuje v spolupráci s RTVS, ktorá poskytla audiovizuálne záznamy televíznych inscenácií, ďalšími partnermi sú: Filmová a televízna
fakulta VŠMU, Divadelná fakulta VŠMU, Film Europe, mediálnymi partnermi sú: Rádio _FM.
On-line vstup na všetky projekcie a aktivity seminára je bezplatný.
Projekt z verejných
zdrojov podporil
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