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Téma dramatického psaní a scénáristky tímto 
rozšiřujeme nad rámec běžné autorské tvorby. 
Za poslední léta se divadelní adaptace na 
českých a slovenských scénách těší poměrně 
velké popularitě. Pro nás je ale obzvláště 
důležitý mezi-oborový přesah, který je 
přirozenou součástí adaptace jakéhokoli 
díla. Jsme toho názoru, že adaptace 
rozšiřují problematiku psaní, jako značně 
vymezeného řemesla, na otázku podstaty a 
rozdílnosti narativních uměleckých forem 
jako takových. Věříme proto, že náš program 
bude stejně zajímavý pro literární autory, 
jakož i pro všechny jiné umělce a umělecké 
nadšence.

Hlavním bodem letošního programu je 
masterclass dramatika, scenáristy a 
spoludržitele ceny Český Lev za scénář 
k filmu Masaryk, Petra Kolečka. Jako 
mimořádně plodný autor, který tvoří pro 
film, divadlo i televizi, se Petr Kolečko 
podělí o své zkušenosti s tvorbou pro 
rozdílná média. Filmové zpracování 
literárních děl reprezentuje Daleko od 
lidí, adaptace povídky Alberta Camuse. 
Rozmezí literárního, filmového a divadelního 
vyprávění je věnována panelová diskuse o 
různých podobách Solaris Stanislava Lema. 
Promítneme také dvojici dokumentárních filmů 
o Ingmarovi Bergmanovi a jeho herečkách, 
Obrazy z hřiště a Ženy a Bergman.

Od začátku našeho projektu je naším cílem 
propojovat jednotlivé druhy umění, vést 
dialog mezi teoretiky a praktiky uměleckých 
oborů a snažit se podpořit kvalitní 
uměleckou diskusi. Z tohoto důvodu je 
součástí každého bodu programu otevřená 
diskuse, která bude probíhat buď v jeho 
průběhu nebo na konci. Budeme velmi rádi, 
pokud se do těchto diskusí zapojíte.

Vážení návštěvníci, vítáme 
vás na 4. ročníku semináře 
Kabinetu  Audiovizuálnych 
Divadelných Umení s titulem 
Text2obraz.  Tento  rok  je 
náš  seminář  zaměřen  na 
tvůrčí  psaní  pro  divadlo 
a  film,  přičemž  se  věnuje 
i  divadelním  a  filmovým 
adaptacím. 

PŘEDMLUVA



PROGRAM PONDĚLÍ  9 ŘÍJEN 2017
18:00 Panelová diskuse
Solaris: kniha / film / divadlo
Hosté: Ivan Adamovič, Martin Ciel, Miriam 
Kičinová

Kniha polského spisovatele Stanisława 
Lema Solaris dostala několik filmových, 
ale i činoherních, baletních či operních 
podob. Samotný Lem byl ale nespokojený 
snad se všemi zpracováními, protože podle 
něj změnily základní význam jeho díla. 
Zatímco jednotlivé adaptace se navzájem 
inspirovaly, či na sebe přímo odkazovaly, 
samotná literární předloha zůstala sama pro 
sebe bokem. Panelová diskuse o případovém 
srovnání různých podob jedné předlohy.

19:30 Projekce
Ingmar Bergman: 
autor / režisér / partner
Ženy a Bergman (režie: Anna Håkansson), 
2008, 29 min. 
Obrazy z Hřiště (režie: Stig Björkman), 
2009, 29 min.

Úvod: Stanislava Přádná

Režisérská kariéra Ingmara Bergmana je 
rámcovaná hereckými spolupracemi, které 
často přerostly do milostných vztahů. 
Liv Ullmann, Bibi Andersson, Harriet 
Andersson nebo Ingrid Thulin jsou jen 
některými klíčovými herečkami jeho filmů 
a divadelních inscenací. Právě tématu 
osobních i profesionálních vztahů Bergmana 
a jeho interpretek je věnována projekce 
dvojice vzácných dokumentů. Obrazy z hřiště 
kombinují soukromé filmové nahrávky Ingmara 
Bergmana s audio útržky rozhovorů, a tak 
přinášejí dobový intimní pohled. Na druhé 
straně je dokument Ženy a Bergman, který 
představuje současnou retrospektivní 
diskusi v komorním, až televizním formátu.



ÚTERÝ  10 ŘÍJEN 2017
18:00 Masterclass
Masterclass: Petr Kolečko
Petr Kolečko je úspěšný dramatik a 
scénárista známý svou tvorbou pro film 
(Masaryk, Padesátka), divadlo (Zakázané 
uvolnění, Poker Face, Britney Goes to 
Heaven) i televizi (Okresní přebor, Čtvrtá 
hvězda, Lajna). Ve své masterclass se 
podělí o svůj autorský přístup k psaní 
pro rozdílná média, i na příkladu ukázek 
z vlastní tvorby.

20:00 Projekce
Daleko od lidí: film / povídka
(scénář a režie: David Oelhoffen), 
2014, 110 min.

Úvod: Martina Mašlárová

V roce 2014 adaptoval francouzský režisér 
David Oelhoffen krátkou povídku Alberta 
Camuse Host do celovečerního filmu. Původně 
jednoduchý příběh je značně rozšířen a 
pozměněn, ale přitom se nevymyká duchu 
Camusova díla. 
Daru (Viggo Mortensen) je učitelem ve škole 
v alžírských horách, který dostane za úkol 
doručit vraha Mohammeda (Reda Kateb) do 
města za horami. Oelhoffen s historickým 
odstupem zdůrazňuje politický kontext 
Alžírské války, který je v povídce jen 
naznačen. Film byl oceněn třemi cenami na 
Benátském filmovém festivalu, včetně ceny 
za podporu mezináboženského dialogu.

POZNÁMKY



Petr  Kolečko studoval divadelní 
dramaturgii a režii na DAMU v Praze. Jeho 
hra Britney Goes to Heaven byla přeložena do 
několika jazyků a v roce 2007 byla uvedena 
formou scénického čtení v Immigrants 
Theatre v New Yorku. Za divadelní hru 
Láska vole získal Cenu Evalda Schorma 
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činnosti pro projekt Monitoring divadel 
na Slovensku či pro časopis kød a stála 
také při založení studentského kritického 
časopisu Reflektor. Od roku 2011 pracuje jako 
lektorka dramaturgie v Slovenském národním 
divadle. Věnuje se edukační činnosti 
(Dielňa tvorivého písania, Hovorme o 
divadle a jiné). Spolupracovala s Divadlom 
Andreje Bagara v Nitře a s Divadlom Jonáše 
Záborského v Prešově. V Štátnom divadle 
Košice se spolu s nizozemským dramaturgem 
a režisérem Jan-Willemem van den Boschem 
podílela na dramatizaci sci-fi románu 
Stanisława Lema Solaris.

Martina  Mašlárová  absolvovala obor 
teorie a kritiky divadelního umění na VŠMU 
v Bratislavě. V současnosti je interní 
doktorandkou na Katedře divadelních studií 
VŠMU. Zároveň spolupracuje s Divadelným 
ústavom Bratislava jako redaktorka 
divadelního měsíčníku kød a jako 
koordinátorka edičního projektu zaměřeného 
na vytvoření slovníku slovenských 
divadelních kritiků a publicistů. Je 
spoluzakladatelkou občanského sdružení 
Mloki - mladí o kultúre inak, které se 
věnuje reflexi divadla a kultury. Publikuje 
v projektu Monitoring divadiel a kulturních 
periodikách jako Javisko, Loutkář a jiných.

Stanislava Přádná vystudovala filmovou a 
divadelní vědu na Katedře filmových studií 
FF UK v Praze, kde od roku 1994 přednáší 
historii české poválečné kinematografie 
se zaměřením na česko-slovenskou novou 
vlnu. Zabývá se autorským filmem. Její 
specializací je fenomén herectví ve filmu, 
kterému věnovala množství analytických 
studií vydaných v odborných publikacích nebo 
sbornících. Jako editorka a spoluautorka 
se podílela na knize Démanty všednosti 
(2002) a knižně vydala studie o filmovém 
herectví pod názvem Čtyřikrát dva (2007). 
V současnosti přispívá do časopisů Film a 
doba a Cinepur.

za rok 2007. V televizi debutoval v roce 
2010 jako spoluscenárista seriálu Okresní 
přebor a od té doby se scenáristicky 
podílel například na seriálech Vinaři, 
Čtvrtá hvězda, Trpaslík či na aktuálním 
seriálu Lajna. Jako scenárista pracoval 
na filmech Okresní přebor - Poslední zápas 
Pepík Hnátka a Padesátka. V roce 2016 se 
stal jedním z držitelů ocenění Český lev za 
scénář k filmu Masaryk. V současnosti patří 
k nejvýraznějším českým scenáristům.

Ivan  Adamovič  je český publicista, 
novinář, spisovatel a překladatel. Jeho 
působení je spojeno především se žánrem 
science fiction, byl jedním ze zakladatelů 
sci-fi měsíčníku Ikarie, ve kterém působil 
od jeho založení v roce 1990 až do roku 
2007 jako redaktor zahraniční prózy a 
publicistiky. Přispíval do množství českých 
i zahraničních časopisů. Je držitelem 
celkem dvanácti Cen Akademie science 
fiction, fantasy a hororu, z toho čtyřikrát 
jako nejlepší redaktor, třikrát za nejlepší 
teoretický text roku a také je držitelem 
ceny za dlouholetou práci pro žánr science 
fiction, kterou získal v roce 2005.

Martin  Ciel je absolventem filmové a 
divadelní vědy na VŠMU v Bratislavě. 
Působil v Akademii věd, později v Oddělení 
výzkumu Filmového ústavu, v současnosti 
pedagog VŠMU. Zabývá se filmovou teorií a 
kritikou. Knižně publikoval Film, ilúzia 
a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na 
Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), 
Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu 
(2011), Film a politika (2017) a studie 
v odborných periodikách a sbornících. Jako 
programový poradce spolupracuje s několika 
mezinárodními filmovými festivaly.

Miriam  Kičiňová absolvovala studium 
dramaturgie a teorie a kritiky divadelního 
umění na VŠMU v Bratislavě. Už během studia 
se věnovala dramaturgické a recenzentské 
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