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Úvod

Milí priatelia, vítame vás na šiestom
ročníku seminára Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení
(KADU). Chceme sa vám poďakovať,
že ste nám po minulé roky prejavili
priazeň a zúčastnili ste sa na niektorom z našich seminárov. Predchádzajúce ročníky sme venovali napríklad osobnosti Roberta Wilsona
(2014), synergii tvorby filmára Wima
Wendersa a choregrafky Piny Bauch
(2015), tvorbe Wiliama Shakespeara
pod názvom Shakespeare v dialógu (2016), tvorivému písaniu pre
divadlo a film – Text2Obraz (2017) a
Ingmarovi Bergmanovi a jeho odkazu (2018).
KADU 2019 – 30 rokov po Nežnej
vo filme a divadle je venovaný
odkazu, ideálom, no najmä umeleckej reflexii Novembra ’89. Seminár
o novembrovej a ponovembrovej
audiovizuálnej a divadelnej tvorbe
je priestorom pre diskusiu tvorcov,
teoretikov umenia, historikov, politológov, sociológov, ale aj ostatných
záujemcov. Jeho hlavným cieľom je
pochopenie a objektívne zhodnotenie najvýznamnejšej udalosti našich
novodobých dejín. Práve November
´89 bol tým zlomom, ktorý spustil
následné procesy demokratizácie
spoločnosti. Tieto v dobrom i zlom
charakterizujú i našu súčasnosť.
Zámerom nášho edukačného pro-

jektu je netradičná forma umeleckého a ďalšieho vzdelávania mladej
generácie. Sme presvedčení, že 30.
výročie Nežnej revolúcie je dobrou
príležitosťou bližšie, kriticky živo a
aktualizovane predstaviť jej odkaz
prostredníctvom filmu a divadla
študentom a umeleckým profesionálom, ale aj širšej verejnosti. Vzhľadom na nedostatok povedomia o novembrových udalostiach a vôbec o
našej novodobej histórii vo vzdelaní
mladej generácie je ťažiskovou historiografická prednáška Od normalizácie po Nežnú, doplnená krátkymi
spravodajskými a dokumentárnymi
filmami tak, aby čo najzrozumiteľnejšou formou sprostredkovala dobu
pred Novembrom ´89 a súčasne novembrové udalosti. Až priblížením a
poznaním obdobia pred Novembrom
´89 môže človek, ktorý to obdobie
nezažil, pochopiť význam Nežnej
revolúcie ako kľúčového zlomu
v našej spoločnosti, prinášajúceho
spustenie demokratizačných procesov.
Počas troch dní medziodborový seminár KADU predstaví rôzne pohľady na vývoj Slovenska po roku 1989
v troch na seba nadväzujúcich tematických celkoch. Prostredníctvom
spoločensko-politického kontextu
sa postupne presunieme k zobrazeniu krátkej, no komplexnej histórie

Slovenska cez filmové médium, aby
sme nakoniec bilancovanie ukončili
vývojom divadla počas tridiatich
rokov po Nežnej. Veríme, že sa nám
aj tento rok podarí vytvoriť priestor
pre dialóg umeleckých praktikov,
teoretikov, sociológov, politológov,
historikov s publikom – predovšetkým študentmi stredných a vysokých umeleckých škôl, ale i širokou
verejnosťou. Chceme otvoriť diskusiu, ktorej cieľom bude budovanie
kritického myslenia v konfrontácii
s umeleckou tvorbou.
Seminár od jeho vzniku organizujeme ako neziskový edukatívny
projekt, ktorý poskytuje bezplatný
vstup na všetky projekcie, diskusie
a prednášky, ktoré sa konajú v kine
Lumière, vstupy na sprievodné divadelné podujatia sú za symbolickú
cenu. Každý zaregistrovaný účastník
KADU obdrží bezplatne bulletin seminára a DVD November ´89 očami
slovenských dokumentaristov, ktoré
vydal Slovenský filmový ústav.
Tím KADU

5. 11. 2019
10:00

Slávnostné otvorenie

LUMIÈRE K1

10:15

Historiografická prednáška – Martin Mocko

LUMIÈRE K1

11:30

Nežná ´89 odvaha a strach
(réžia Peter Gerža, 2009, 55 min.)

LUMIÈRE K1

15:30

Panelová diskusia: Ako je to s nami po 30-tich rokoch, ideály a odkaz
Novembra ´89

LUMIÈRE K2

Zuzana Gindl-Tatárová, Peter Dubecký, Marta Maťová
spojená s projekciami – ukážkami z videozáznamov dokumentárnych a spravodajských filmov

Hostia:

Oľga Gyárfášová, Dušan Jaura, Martin Mocko, Michal Polák,
Rado Sloboda, Martin M. Šimečka
Moderuje: Michal Havran ml.

19:30

Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu

SND Modrý salón

(text a réžia Matúš Bachynec, 2018)

6. 11. 2019
9:30

Projekcia filmov s úvodom
a diskusia s Máriou Ferenčuhovou

LUMIÈRE K2

Kinožurnál 48/1989 (réžia Ivo Brachtl, 1989, 16 min.)
Letová správa OK 89-90 (réžia Iľja Ruppeldt, 1990, 63 min.)
Kinožurnál 2/1990 (1990, 11 min.)
Veľ ká škola dní (réžia Kvetoslav Hečko, 1990, 49 min.)
Toto nie je hra (réžia Dominik Jursa, 2014, 22 min.)
Skutok sa stal (réžia Barbora Berezňáková, 2019, 82 min.)

16:00

Panelová diskusia: Politikum vo filme – umelecká (seba)reflexia v rokoch
„po“ a jej vplyv na spoločensko-politické povedomie

LUMIÈRE K2

Amnestie (réžia Jonáš Karásek, 2019, 120 min.)

LUMIÈRE K1

Hostia:

Maroš Hečko, Wanda Adamík Hrycová, Mária Ferenčuhová, Jonáš Karásek,
Martin Mocko, Mariana Čengel Solčanská, Pavel Smejkal
Moderuje: Zuzana Gindl-Tatárová

16:00

+ diskusia po filme – Maroš Hečko, Maja Hriešik, Jonáš Karásek

7. 11. 2019
Panelová diskusia: Autorské, politické a nezávislé divadlo po roku ´89
s ukážkami z tvorby

LUMIÈRE K2

13:00

Panelová diskusia: Sloboda v divadle – divadlo v slobode

LUMIÈRE K2

15:00

Vodka a chróm (text a réžia Viliam Klimáček, 2018)

Divadlo GUnaGU

17:00

Záverečná čaša vína

Divadlo GUnaGU

10:00

Hostia:

Ľubomír Burgr, Michal Ditte, Viera Dubačová, Viliam Klimáček,
Blaho Uhlár, Jozef Vlk
Moderuje: Zuzana Hekel

Hostia:
Darina Kárová, Karel Král
Moderuje: Silvia Hroncová

+ diskusia s autorom a režisérom Viliamom Klimáčkom

Zdroj TASR

5. 11. 2019

spoločensko-politické súvislosti

10:00

Úvodné slovo – Zuzana Gindl Tatárová, Peter Dubecký, Marta Maťová

10:15

Od normalizácie po Nežnú

LUMIÈRE
K1

K1

historiografická prednáška s projekciami – ukážkami z audiovizuálnych záznamov
dokumentárnych a spravodajských filmov

prednáša Martin Mocko
Novembru ´89 predchádzalo dlhé obdobie normalizácie, ktoré nastalo po vpáde vojsk Varšavskej
zmluvy v auguste 1968 a „konsolidovalo“ pomery v bývalej Československej socialistickej
republike smerom k tvrdej totalite – zvýšenie cenzúry, prenasledovania, potlačenia akéhokoľvek
demokratizačného procesu v spoločnosti. Toto dlhé obdobie vyvrcholilo v novembri 1989 pádom
komunizmu. Prednáška popredného slovenského historika zaujímavou formou vypĺňa vákuum
vo výuke našej novodobej histórie a vytvára pre účastníkov KADU potrebný úvod k ďalším bodom
programu seminára.

11:30
LUMIÈRE
K1

Nežná ´89 odvaha a strach
dokumentárny film (STV, 2009, 55 min., réžia Peter Gerža)
Aká bola Nežná revolúcia? Čo sa dialo, kto ju pripravil, ako prebiehala? Starý režim sa rozsypal,
ale pod nálepkou dorozumenia už dozrievali zárodky budúcich konfliktov. Začala sa formovať
nová politická scéna. Roku 1989 sa hovorí annus mirabilis, rok zázrakov. Zmizol svet rozdelený
ideológiami, zbavili sme sa bezprostrednej hrozby jadrovej apokalypsy, skončila sa éra neslobody
Slovenska… ale...

15:30
LUMIÈRE
K2

Ako je to s nami po 30-tich rokoch, ideály a odkaz Novembra ´89
panelová diskusia

moderuje Michal Havran ml.
hostia Oľga Gyárfášová, Dušan Jaura, Martin Mocko, Michal Polák, Rado Sloboda, Martin M. Šimečka

19:30

Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu

autorská inscenácia (2017, 100 min., réžia Matúš Bachynec)
SND
Modrý salón účinkujú M. Potokárová (cena DOSKY 2018 za výnimočný spevácky výkon), S. Holečková, D. Žulčák
V komornej inscenácii na motívy života a tvorby Marty Kubišovej vzniká obraz kontroverznej doby
a neľahkých osudov umelcov, ktorí mali odvahu vzoprieť sa režimu. Práve pieseň Modlitba pro
Martu sa stala jedným zo symbolov odporu českého národa proti vpádu vojsk. Inscenácia venovaná
Kubišovej odkazu nie je len politickým kabaretom, ale najmä príbehom ženy, ktorá svojím pevným
charakterom inšpiruje generácie umelcov a aj všetkých, ktorí sa neboja postaviť sa za svoje názory.

„...November prišiel príliš skoro. Neboli sme na to vôbec pripravení. Nevedeli sme si vyjasniť,
že našou zodpovednosťou nie je len urobiť revolúciu, ale aj pokračovať v tvorbe nového demokratického režimu. Odpoveď väčšiny bola, že sme spravili revolúciu, lebo sme chceli byť slobodní a teraz
slobodu máme, ďalej nech si to rieši niekto iný.“
Martin M. Šimečka (Zdroj: www.ciernalabut.sk)

6. 11. 2019
11:30
LUMIÈRE
K2

filmový deň

Projekcia filmov

16:00

„po“ a jej vplyv na spoločensko-politické povedomie

s úvodom a diskusiou s Máriou Ferenčuhovou
Kinožurnál 48/1989 – spravodajský filmový týždenník (SFÚ, 1989, 16 min. réžia Ivo Brachtl)
Kinematografické spravodajsko-reportážne svedectvo zachytáva autentickú podobu prebiehajúcich
udalostí a prináša tiež cenné dobové výpovede viacerých aktivistov spoločenského pohybu,
zaznamenané nie až po ich priebehu, ale práve v čase, keď sa odohrávali a keď ešte nebolo celkom
isté, ako sa všetko skončí.

LUMIÈRE
K2

hostia

Kinožurnál 2/1990 – spravodajský filmový týždenník (SFÚ, 1990, 16 min.)

Toto nie je hra – dokumentárny film (VŠMU, 2014, 22 min., réžia Dominik Jursa)
Uprostred slovenských hôr prebieha intenzívny výcvik skupiny násťročných mladíkov, ktorí si
hovoria Slovenskí branci. S maketami samopalov na ramenách a s nacionalistickými heslami na
perách sa cvičia pre boj so zatiaľ neznámym nepriateľom. Je to len hra na vojnu príťažlivá pre pár
mladíkov, ktorí z toho vyrastú, alebo spôsob zmýšľania, ktorý rezonuje v slovenskej spoločnosti?

Maroš Hečko, Wanda Adamík Hrycová, Mária Ferenčuhová, Jonáš Karásek, Martin Mocko,
Mariana Čengel Solčanská, Pavel Smejkal
Polarizovaná diskusia na tému potrebnosti spoločenskej sebareflexie v hranom i dokumentárnom
filme otvorí otázky dlhoročného odmietania – či potláčania – spoločenskej sebareflexie u nás.
Prinesie aj tému štylizovaného výkladu historických udalostí vo filme a zodpovednosti filmárov za
ich spoločenský výklad. Spojenie historika, recenzentov a samotných tvorcov sľubuje zaujímavú
debatu, ktorá by mohla presiahnuť samotný rámec slovenského filmu.

Dokument o udalostiach u nás v období jedného roka od leta 1989 do leta 1990. Film o spoločnosti,
ktorá sa ocitla na rázcestí. Jedna cesta vedie do priepasti, druhá do neznáma. Do priepasti sa
nám nechce, do neznáma by sme mali vykročiť poučení. Mali by sme pochopiť, prečo žijeme v
spoločnosti, kde sú ľudia demotivovaní, ľahostajní, kde prestali veriť reprezentantom moci.

Film prináša obraz dejinných udalostí novembra ´89 tak, ako prebiehali na jednom bratislavskom
gymnáziu. Verbálne rekonštruovaný priebeh odhaľuje postoje k elementárnym hodnotám, pričom
na jednej strane barikády stoja študenti a väčšina učiteľského zboru a na druhej strane riaditeľ
školy. V priebehu deja sa však tematický záber rozšíri aj na problematiku školstva ako takého –
určitej bezradnosti v okamihu tektonickej spoločenskej zmeny – a napokon vidíme aj prvé prejavy
rozpakov z nadobudnutej voľnosti, z demokracie.

panelová diskusia

moderuje Zuzana Gindl-Tatárová

Letová správa OK 89-90 – dokumentárny film (SFÚ, 1990, 63 min., réžia Iľja Ruppeldt)

Veľ ká škola dní – dokumentárny film (SFÚ, 1990, 49 min. réžia Kvetoslav Hečko)

Politikum vo filme – umelecká (seba)reflexia v rokoch

18:00
LUMIÈRE
K1

Amnestie
politický thriller (2019, 120 min., réžia Jonáš Karásek)
Film Amnestie sa okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou venuje
aj vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. Vzbure predchádzali široké
amnestie Václava Havla, ktoré udelil v januári 1990, len pár dní po svojom zvolení
za československého prezidenta.
po projekcii diskusia s tvorcami – Maroš Hečko, Maja Hriešik, Jonáš Karásek

Skutok sa stal – dokumentárny film (2019, 82 min., réžia Barbora Berezňáková)
Film mapuje slovenskú minulosť cez konkrétny príklad najväčšej spoločenskej kauzy 90. rokov.
Prináša príbeh troch kamarátov – Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha. Dokument
odhaľuje nové a dôležité súvislosti a hovorí aj o tom, ako to bolo naozaj s únosom prezidentovho
syna, vraždou Róberta Remiáša a kauzou Technopol. A o tom, čo s tým má Marián Kočner.

„Myslím, že najmä dopyt po politických trileroch tu bol v posledných rokoch veľký, a vznikajú
ďalšie, ktoré do kín prídu na začiatku budúceho roka. Začínajú vychádzať knihy, ktoré sa venujú
kontroverzným obdobiam našich dejín, napríklad fašistickému slovenskému štátu. Je to o vývoji celej
spoločnosti. O tom, ako sa pomaly stavia na nohy, naberá odvahu a vytvára tlak tieto témy riešiť.“
Maroš Hečko (zdroj: Denník N)

7. 11. 2019
10:00

LUMIÈRE
K2

divadelný deň

Autorské, politické a nezávislé divadlo po roku ´89

15:00

Vodka a Chróm (sestričky, pacienti, doktori a disidenti)

s ukážkami z tvorby

GUnaGU

autorská inscenácia (2018, 90 min., réžia Viliam Klimáček)

panelová diskusia

účinkujú

moderuje Zuzana Hekel

November 1989 v jednej bratislavskej nemocnici. Na chirurgiu prichádza nová pacientka, známa
spisovateľka a disidentka. Niektorí sa jej vyhýbajú, aby si nepokazili kariéru s nepriateľkou
režimu, no iní ju podporujú. Začína sa Nežná revolúcia a doktorov aj sestričky postavia dejiny
pred rozhodnutie – budú sa aj ďalej báť, alebo povedia, čo si naozaj myslia? Zbabelci aj hrdinovia,
sviniari aj dobráci – panoptikum slovenskej spoločnosti v období zmeny režimu. Veľké herecké
obsadenie s typicky čiernym humorom vráti divákov do čias, vďaka ktorým máme slobodu, na ktorú
dnes tak radi nadávame...

hostia Ľubomír Burgr, Michal Ditte, Viera Dubačová, Viliam Klimáček, Blaho Uhlár, Jozef Vlk
Rok 1989 priniesol divadelníkom nové umelecké príležitosti. Autorské divadlo so silným
spoločensko-politickým apelom sa začalo formovať mimo oficiálnych divadelných štruktúr.
Divadelná sieť sa začala rozširovať o nové alternatívne scény a popri etablovanej generácii
divadelníkov sa objavila nová generácia, ktorých ambíciou bola autentická, kontinuálna, úderná
spoločenská reflexia a hľadanie nových foriem. Vytvorili sa za 30 rokov dostatočné podmienky pre
fungovanie nezávislej scény? Aké nezávislé zoskupenia sa sformovali za posledných 30 rokov a stali
sa neodmysliteľnou súčasťou divadelného života na Slovensku?

12:00
LUMIÈRE
K2

V. Horján, D. Fischer/alt. M. Hronský, T. Radeva, A. Jančina, D. Abrahámová,
P. Ondreička, M. Maťová/alt. R. Dang Van, Z. Džadoň.

diskusia po predstavení s Viliamom Klimáčkom

17:00

Záverečná čaša vína

GUnaGU

Sloboda v divadle – divadlo v slobode
panelová diskusia

moderuje Silvia Hroncová
hostia Darina Kárová, Karel Král
Pád komunizmu a demokracia priniesli slobodu slova, pestrejšiu dramaturgiu, odvážne témy a
posolstvá. Naplnili sa ambície divadelníkov? Ako sa odvtedy zmenila úloha a postavenie divadla
v spoločnosti? Čo znamenal nástup necenzurovanej dramaturgie? Dokázalo divadlo dostatočne
reflektovať spoločensko-politické udalosti a byť kritickým zrkadlom diania okolo? Ako sa zmenila
sieť divadiel a kam sa slovenské a české divadlo dostalo po tridsiatich rokoch?

„Prešlo 30 rokov a napriek tomu mám pocit, že nežná revolúcia ešte neskončila. V našej spoločnosti
je množstvo pohrobkov doby, ktorí nostalgicky spomínajú na časy diktatúry a boli by veľmi radi, ak
by sa táto doba vrátila aspoň vo forme autoritatívneho režimu. Na druhej strane tu máme toxické
skupiny, ktoré vyrástli na výdobytkoch bezuzdného trhového hospodárstva v deväťdesiatych rokoch.
Pociťujeme hlbokú nedôveru k politike, pociťujeme dôsledky zle fungujúceho zdravotníctva, školstva,
ale aj kultúry. A popri tom nám v odľahlých i menej odľahlých regiónoch vyrastajú extrémistické
skupiny a samozvaná domobrana. Myšlienky nežnej revolúcie boli naplnené len čiastočne. Mnoho
tém zapadlo prachom alebo sme na ne ako spoločnosť, ale aj ako jednotlivci, rezignovali.“
Michal Ditte

Hostia

Ľubomír Burgr

Michal Ditte

Mária Ferenčuhová

divadelný deň, diskusia

divadelný deň, nezávislé divadlá,
diskusia

filmový deň, prednáška, diskusia

Hudobník, herec, manažér. Vyštudoval hru na husliach v Košiciach
a skladbu na VŠMU. Pôsobil
vo viacerých hudobných telesách,
je členom ansámblu Požoň Sentimental, spoluzaložil alternatívnu
skupinu Ali Ibn Rachid. Je autorom
hudby a hudobných textov k mnohým divadelným produkciám. Ako
hudobník a herec pôsobil v Divadle
Stoka. Spoluzaložil Združenie pre
súčasnú operu a nezávislé divadlo
SkRAT, v ktorom pôsobí ako autor,
režisér, herec a skladateľ.

Dramatik, dramaturg a projektový
manažér. Absolvent VŠMU. V roku
2000 spoluzaložil nezávislé Divadlo
Pôtoň, v ktorom pôsobí ako dramaturg a od roku 2011 je jeho riaditeľom. Je predsedom siete nezávislej
kultúry na Slovensku – Anténa. Jeho
dramatické texty uviedli viaceré slovenské divadlá a inscenácie Divadla
Pôtoň, na ktorých sa podieľa, sú
pravidelne oceňované a hosťujú na
slovenských i zahraničných festivaloch.

Mariana Čengel Solčanská

Viera Dubačová

filmový deň, diskusia

divadelný deň, nezávislé divadlá,
diskusia

Režisérka. Študovala na Karlovej
univerzite, politológiu a kulturológiu na UKF v Nitre a réžiu na FTF
VŠMU. Jej filmy získali viacero ocenení na domácich aj zahraničných
filmových festivaloch. Do povedomia verejnosti vstúpila filmom
Legenda o lietajúcom Cypriánovi.
V roku 2017 mal premiéru jej film
Únos o mafiánskych praktikách v 90.
rokoch. Napísala román Generál o
M. R. Štefánikovi.

Režisérka, aktivistka, poslankyňa.
Bývalá herečka z Divadla na Rázcestí, zakladateľka Divadla z Pasáže
pracujúceho s mentálne postihnutými hercami. Riaditeľka bienálneho
Medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia a tiež o.z. Animus
Apertus. Spoluzakladateľka Záhrady
– Centra pre nezávislú kultúru v BB.
Občianska aktivistka, regionálna
politička a v súčasnosti poslankyňa
NRSR.

Poetka, prekladateľka, filmová teoretička, pedagogička. Vyštudovala
filmovú scenáristiku a dramaturgiu,
dejiny a teóriu filmu na VŠMU a
jazykovedu na EHESS v Paríži. Prekladá z francúzštiny. Svoju tvorbu aj
odborné štúdie publikuje v rôznych
literárnych a filmových periodikách.
Vyšlo jej viacero zbierok poézie (aj
v zahraničí), odborných publikácií a
prekladov.

Oľga Gyárfášová
spoločensko-politické súvislosti,
diskusia
Politologička, sociologička, pedagogička. Vyštudovala sociológiu a politológiu na FiF UK. Od r. 2016 je riaditeľkou Ústavu Európskych štúdií a
medzinárodných vzťahov. Je analytičkou Inštitútu pre verejné otázky,
ktorý spoluzakladala. Výskumne sa
venuje najmä voličskému správaniu,
politickej kultúre, verejnej mienke,
právam menšín a rodovým štúdiám,
ako aj analýzam populizmu a pravicového extrémizmu.

Michal Havran, ml.

Zuzana Hekel

Silvia Hroncová

Dušan Jaura

spoločensko-politické súvislosti,
diskusia

divadelný deň, diskusia

divadelný deň, diskusia

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.

Teatrologička, kultúrna manažérka. Vyštudovala medzifakultný
odbor estetika a divadelná veda
na DF VŠMU a FiF UK. V minulosti
bola šéfredaktorkou slovenského
odborného časopisu Divadlo v medzičase, po voľbách v r. 1998 zastávala post riaditeľky Divadelného
ústavu v Bratislave, bola generálnou
riaditeľkou Slovenského národného
divadla a do mája 2019 pôsobila ako
riaditeľka Opery Národného divadla
a Štátnej opery v Prahe.

spoločensko-politické súvislosti,
diskusia

Maja Hriešik

Wanda Adamík Hrycová

filmový deň, diskusia

filmový deň, diskusia

Režisérka, publicistka, tanečná
kritička a teoretička. Knižne jej vyšli
eseje na tému dramaturgie v súčasnom tanci a divadle Telesnosť
európskeho divadla. Spolupracovala
s RTVS ako moderátorka a režisérka, dramaturgii a réžii sa venuje
aj v prostredí nezávislého divadla. Spoluzakladala Platformu pre
slovenský tanec (PlaST). Je autorkou
románu Obvinenie a dramaturgičkou filmu Amnestie.

Producentka. Vyštudovala produkciu
a manažment na VŠMU. Bola riaditeľkou Divadla Nová scéna. Založila
občianske združenie Nebojtesa,
ktoré sa venuje téme onkologických
ochorení u mužov. Bola riaditeľkou
produkčnej spoločnosti Media Pro
Slovakia. Jej meno výrazne zarezonovalo vďaka filmu Čiara z prostredia slovensko-ukrajinskej hranice.

Slovenský publicista, zakladateľ
a šéfredaktor ľavicového portálu
jetotak.sk. Vyštudoval protestantskú teológiu na Univerzite Marca
Blocha v Štrasburgu, kde žil jedenásť
rokov. Ako publicista spolupracuje
s denníkmi SME, Pravda a s agentúrami Associated Press a TASR.
V roku 2012 vydal spolu s Marošom
Hečkom knihu o mediálnej manipulácii s názvom Kandidát (ako scenár
k filmu), ktorá bola neskôr sfilmovaná pod rovnomenným názvom. Od
roku 2014 moderuje reláciu Večera
s Havranom na RTVS.

Maroš Hečko
filmový deň, diskusia
Scenárista, spisovateľ, hudobník.
Absolvoval štúdium na FTF VŠMU.
Spolupracoval na viacerých televíznych a filmových projektoch, už jeho
debut Na krásnom modrom Dunaji
získal cenu FFI v Paríži za scenár.
Je členom niekoľkých kapiel, o.i.
Free Faces a Home Made Mutant.
Bol šéfdramaturgom Rádia_FM.
Ako prozaik a scenárista sa venuje
spoločenským a politickým témam.
Je spoluautorom scenára k filmu
Amnestie.

Teológ, religionista, pedagóg. Študoval na EBF a FiF UK v Bratislave.
Pracoval ako kazateľ Cirkvi Bratskej,
lektor Open Society Fundation, výskumný pracovník v OZ SEN, v Centre aplikovanej etiky. Je spoluzakladateľom a učiteľom Bilingválneho
gymnázia C.S. Lewisa, ktorého bol
v rokoch 2011 – 2019 riaditeľom.

Jonáš Karásek
filmový deň, diskusia
Režisér, grafický designer, art director. Vyštudoval priemyselný dizajn
na VŠVU. Pracuje ako režisér a kreatívny riaditeľ štúdia GunPowder,
venuje sa reklame, je viacnásobným
držiteľom ocenenia Zlatý klinec za
reklamu roka aj iných ocenení. Režíroval aj videoklipy a krátke filmy,
jeho celovečeným debutom bol film
Kandidát, zatiaľ posledným je film
Amnestie.

Darina Kárová

Karel Král

Michal Polák

divadelný deň, diskusia

divadelný deň, diskusia

Dramaturgička, manažérka. Ako
dramaturgička pracovala v DAB
v Nitre a v SND. Bola generálnou
riaditeľkou sekcie umenia na Ministerstve kultúry. V roku 1992 založila
Medzinárodný festival Divadelná
Nitra a odvtedy je jeho umeleckou
a výkonnou riaditeľkou. Venuje sa aj
kultúrnej politike a občianskym aktivitám v oblasti kultúry. Je držiteľkou viacerých významných ocenení
a vyznamenaní.

Divadelný kritik, teoretik, dramaturg, režisér. Vyštudoval divadelnú a
filmovú vedu na Karlovej univerzite.
Od 80. rokov publikoval o.i. v samizdate O divadle. V novembri 1989
viedol Koordinačný výbor štrajkujúcich českých divadiel. Od roku 1990
dodnes je šéfredaktorom časopisu
Svět a divadlo (SAD). Spolupracoval
ako dramaturg s mnohými festivalmi, založil plzenský festival Divadlo
a bol jeho riaditeľom. Je členom rôznych divadelných organizácií a rád.
Príležitostne režíruje a je emeritným
predsedom Svetovej šuggballovej
asociácie.

spoločensko-politické súvislosti,
diskusia

Viliam Klimáček
divadelný deň, diskusia, divadelné
predstavenie
Lekár, dramatik, scenárista, režisér.
Vyštudoval Lekársku fakultu UK.
Spoluzaložil divadlo GUnaGU, dnes
je jeho umelecký šéf a riaditeľ. Je autorom dvoch desiatok kníh – románov, zbierok básní, konceptuálnych
rozprávok, napísal asi šesťdesiat
hier. Sedemkrát získal Cenu Alfréda
Radoka za najlepšiu českú a slovenskú hru roka. Nebol nikdy členom
politickej strany ani disidentom.
K voľbám zatiaľ prišiel vždy.

Martin Mocko
spoločensko-politické súvislosti,
filmový deň, prednáška, diskusia
Historik a programátor v oblasti
bezpečnosti informačných technológií. Orientuje sa na slovenské
dejiny 20. storočia. K jeho kľúčovým
témam v minulosti patrili osobnosť
Gustáva Husáka a Slovenské národné povstanie. Je autorom publikácií
Gustáv Husák vo výpovediach Imricha Suckého, Ilegálne listy Júliusa
Daniša, a i. V súčasnosti sa venuje politickej histórii 80. rokov. Je
autorom viacerých popularizačných
a vedeckých štúdií.

Ekonóm a filozof. Študoval na
London Schoof of Economics, kde
obhájil aj doktorát. Po práci v akademickej sfére a v médiách doma i
v zahraničí (Slovenská redakcia BBC,
týždenník Slovo) prešiel do slovenskej štátnej správy. V súčasnosti
pracuje ako poradca na ministerstve financií. Zaoberá sa otázkami
architektúry eurozóny a podporou
sociálneho podnikania prostredníctvom finančných nástrojov. Je
autorom kníh Hlavou proti vetru,
Class, Surplus, and the Division of
Labour: A Post-Marxian Exploration
a spoluautorom publikácií Nedokončená eurozóna: Kríza menovej únie
a ako jej čeliť a Sociálna ekonomika
ako súčasť riešenia problému nezamestnanosti.

Rado Sloboda
spoločensko-politické súvislosti,
diskusia
Politológ, riaditeľ Amnesty International Slovensko. Študoval na
Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a Sokratovom inštitúte. Od roku 2010 sa
venuje ľudskoprávnemu aktivizmu
a vzdelávaniu v Amnesty Slovensko.
Pracoval ako programový koordiná-

tor pre antifašistickú platformu Nie
v našom meste a Sokratov inštitút.
Spoluzakladal kníhkupectvo Artforum v Banskej Bystrici, kde istý čas
pracoval ako kníhkupec a podieľa
sa na aktivitách projektu Literárna
bašta. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi občianskymi organizáciami
a kultúrnymi centrami ako napríklad
Centrum komunitného organizovania a Záhrada – centrum nezávislej
kultúry. Vo voľnom čase moderuje
verejné diskusie, číta knihy a pije
kávu.

Pavel Smejkal
filmový deň, diskusia
Filmový kritik, bol dlhoročným
programovým riaditeľom MFF Bratislava. Absolvoval FTF VŠMU. Ako
filmový kritik prispieva do viacerých
filmových časopisov a portálov. Je
členom programovej rady a programovým riaditeľom BIFF. Pravidelne
sa ako porotca či hosť panelových
diskusií zúčastňuje filmových festivalov a pracuje na vlastných filmových projektoch.

Martin M. Šimečka

Blaho Uhlár

spoločensko-politické súvislosti,
diskusia

divadelný deň, diskusia

Novinár, publicista, spisovateľ.
Ako syn disidenta Milana Šimečku
nemohol študovať. Pred revolúciou
publikoval v samizdate, v roku 1990
založil vydavateľstvo Archa. Bol
redaktorom a šéfredaktorom viacerých slovenských a českých periodík,
v súčasnosti píše pre Denník N a je
šéfom jeho redakčnej rady. Tematicky sa zameriava najmä na slovenskú
politickú a kultúrnu situáciu. Patril
k osobnostiam z jadra VPN.

Režisér a dramatik. Od 70. rokov bol
členom Divadla pre deti a mládež v Trnave. V roku 1991 založil
s výtvarníkom Milošom Karáskom
kultové Divadlo Stoka, ktorého
pôvodné zloženie sa rozpadlo
a dnes funguje v obnovenej podobe
s mladou generáciou hercov. Spolupracuje aj s neprofesionálnym
divadlom DISK. Pre jeho tvorbu je
charakteristická kolektívna improvizácia, fragmentárnosť a provokácia
s kritickým jadrom.

Zuzana Gindl-Tatárová

Jozef Vlk

filmový deň, diskusia

divadelný deň, diskusia

Filmová publicistka, dramaturgička,
scenáristka, pedagogička. Absolvovala pražskú FAMU. Dlhé roky
spolupracovala so Štefanom Uhrom,
neskôr s Jurajom Jakubiskom, Martinom Šulíkom a i. Pôsobí ako pedagogička scenáristiky, dramaturgie a
filmovej analýzy na FTF VŠMU, pravidelne prednáša na zahraničných
univerzitách. Za pedagogickú činnosť získala prestížne medzinárodné
vyznamenanie CILECT Teaching
Award. Je garantkou projektu KADU.

Režisér, skladateľ, producent. V roku
1990 založil divadelnú skupinu
Hubris, neskôr premenovanú na
Debris. Ako vedúca osobnosť a režisér Debris Company inscenuje
diela na pomedzí fyzického divadla
a súčasného tanca s výrazne filozofickým a často spoločensko-kritickým ladením. V roku 2001 založil
hudobný projekt Double Affair. Ako
autor hudby spolupracuje s rôznymi
divadlami, filmovými a hudobnými
projektmi.
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