11—12
OKTÓBER
2017

TEXT 2 OBRAZ
DIVADLO / FILM / PÍSANIE / ADAPTÁCIE

lten kadu2017_B.indd 1

04/10/2017 02:12

lten kadu2017_B.indd 2

T

Aut
Man
Dra
Viz
Gra
Tec
Tra

04/10/2017 02:12

TEXT   2   OBRAZ
DIVADLO / FILM / PÍSANIE / ADAPTÁCIE

11 — 12 OKTÓBER 2017
FTF VŠMU Svoradova 2 BRATISLAVA

www.kadu.sk

Autori projektu Marta Maťová, Adam Hrapko
Manažér projektu Anita Pócsová
Dramaturgia Martina Mašlárová
Vizuál, kamera Šimon Lupták
Grafika Ondrej Urban
Technická podpora Ondrej Balún
Trailer Dominik Hronec

lten kadu2017_B.indd 3

04/10/2017 02:12

PREDSLOV

Vážení návštevníci, vítame
vás na 4. ročníku seminára
Kabinetu
Audiovizuálnych
Divadelných Umení s titulom
Text2obraz. Tento rok je
náš seminár zameraný na
tvorivé písanie pre divadlo
a film, pričom sa venuje
aj divadelným a filmovým
adaptáciám.
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Tému dramatického písania a scenáristiky
týmto rozširujeme nad rámec bežnej autorskej
tvorby. Za posledné roky sa divadelné
adaptácie na česko-slovenských scénach
tešia pomerne veľkej popularite. Pre nás
je ale obzvlášť dôležitý medzi-odborový
presah, ktorý je prirodzenou súčasťou
adaptovania akéhokoľvek diela. Sme toho
názoru, že adaptácie rozširujú problematiku
písania, ako značne vymedzeného remesla, na
otázku podstaty a rozdielnosti naratívnych
umeleckých foriem ako takých. Veríme preto,
že náš program bude rovnako zaujímavý pre
literárnych autorov, ako aj pre všetkých
iných umelcov a umeleckých nadšencov.
Hlavným bodom tohtoročného programu je
masterclass českého dramatika, scenáristu
a spoludržiteľa ceny Český Lev za scenár
k
filmu
Masaryk,
Petra
Kolečka.
Ako
mimoriadne plodný autor, ktorý tvorí pre
film, divadlo aj televíziu, sa Petr Kolečko
podelí o svoje skúsenosti s tvorbou pre
rozdielne
médiá.
Filmové
spracovania
literárnych
diel
reprezentuje
Ďaleko
od
ľudí,
adaptácia
poviedky
Alberta
Camusa. Rozmedziu divadelného a filmového
rozprávania je venovaná panelová diskusia
o Larsovi von Trierovi, po ktorej nasleduje
projekcia divadelnej adaptácie Prolomit
vlny z Divadla Petra Bezruče. Záverečným
bodom programu je premietanie dvojice
dokumentárnych filmov o Ingmarovi Bergmanovi
a jeho herečkách, Obrazy z ihriska a Ženy
a Bergman.
Od začiatku nášho projektu je našim
cieľom prepájať jednotlivé druhy umenia,
viesť dialóg medzi teoretikmi a praktikmi
umeleckých odborov a snažiť sa podporiť
kvalitnú umeleckú diskusiu. Z tohoto dôvodu
je súčasťou každého bodu programu otvorená
diskusia, ktorá bude prebiehať buďto v jeho
priebehu, alebo na konci. Budeme veľmi
radi, ak sa do týchto diskusií zapojíte.

lten kadu2017_B.indd 5

04/10/2017 02:12

PROGRAM

mes
ods
Alž
naz
na
cen

19:

Lar
div

Hos
Miš

Dán
vyu
pri
jeh
ada
je
pre
Čec
dis
jaz

20:

Pro
sce

STREDA

11 OKTÓBER 2017

16:00

Projekcia

Ďaleko od ľudí: film / poviedka

Úvo

(scenár a réžia: David Oelhoffen),
2014, 110 min.
Úvod: Martina Mašlárová
V roku 2014 adaptoval francúzsky režisér
David Oelhoffen
krátku poviedku Alberta
Camusa Hosť do celovečerného filmu. Pôvodne
jednoduchý
príbeh
je
značne
rozšírený
a
pozmenený,
ale
pritom
sa
nevymyká
duchu
Camusovho
diela.
Daru (Viggo Mortensen) je učiteľom v škole
v alžírskych horách, ktorý dostane za úlohu
doručiť vraha Mohammeda (Reda Kateb) do
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mesta za horami. Oelhoffen s historickým
odstupom
zdôrazňuje
politický
kontext
Alžírskej vojny, ktorý je v poviedke len
naznačený. Film bol ocenený tromi cenami
na Benátskom filmovom festivale, vrátane
ceny za podporu medzináboženského dialógu.
19:00

Panelová diskusia

Lars von Trier:
divadlo vo filme / film v divadle
Hostia: Markéta Kaňková, Katarína
Mišíková, Ilona Smejkalová
Dánsky filmový režisér Lars von Trier
využíva vo filme množstvo divadelných
princípov a postupov. Na druhú stranu sú
jeho filmy populárnym zdrojom divadelných
adaptácii nielen v českých divadlách. Čím
je divadelný obraz tak zaujímavým zdrojom
pre film a naopak? Ako preniesli divadlá v
Čechách na javisko Trierove filmy? Panelová
diskusia o rozhraní filmového a divadelného
jazyka Trierových diel.
20:00

Projekcia

Prolomit vlny:
scenár / dramatizácia / modifikácia
(dramatizácia: Vivian Nielsen, réžia:
André Hübner-Ochodlo, dramaturgia: Ilona
Smejkalová) Divadlo Petra Bezruče,
2008, 150 min.
Úvod: Markéta Kaňková
Ostravské Divadlo Petra Bezruče predstavilo
v roku 2008 javiskovú adaptáciu jedného
z najúspešnejších filmov Larsa von Triera,
za ktorý vyhral Grand Prix na filmovom
festivale v Cannes. Adaptácia Vivian
Nielsen vychádza z rôznych verzií pôvodného
filmového scenára, pričom obsahuje aj z filmu
vynechané alebo pozmenené scény. Ostravská
produkcia tento rozšírený text ďalej
upravila, pričom škrtala aj dopisovala
vlastné časti. Reprezentatívny príklad
zaujímavej divadelnej adaptácie von Triera.
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12 OKTÓBER 2017

18:00

Masterclass

Masterclass: Petr Kolečko
Petr
Kolečko
je
úspešný
dramatik
a
scenárista
známy svojou tvorbou pre film
(Masaryk, Padesátka), divadlo (Zakázané
uvolnění, Poker Face, Britney Goes to
Heaven) aj televíziu (Okresní přebor, Čtvrtá
hvězda, Lajna). Vo svojej masterclass sa
podelí o svoj autorský prístup v písaní
pre rozdielne médiá, aj na príklade ukážok
z vlastnej tvorby.
20:00

Projekcia

Ingmar Bergman:
autor / režisér / partner
Ženy a Bergman (réžia: Anna Håkansson),
2008, 29 min.
Obrazy z Ihriska (réžia: Stig Björkman),
2009, 29 min.
Úvod: Stanislava Přadná
Režisérska kariéra Ingmara Bergmana je
rámcovaná hereckými spoluprácami, ktoré
často prerástli do ľúbostných vzťahov.
Liv Ullmann, Bibi Andersson, Harriet
Andersson alebo Ingrid Thulin sú len
niektorými kľúčovými herečkami jeho filmov a
divadelných inscenácií. Práve téme osobných
aj profesionálnych vzťahov Bergmana a jeho
interpretiek je venovaná projekcia dvojice
vzácnych dokumentov. Obrazy z ihriska
kombinujú súkromné filmové nahrávky Ingmara
Bergmana s audio útržkami rozhovorov, a tak
prinášajú dobový intímny pohľad. Na druhej
strane je dokument Ženy a Bergman, ktorý
predstavuje súčasnú retrospektívnu diskusiu
v komornom, až televíznom formáte.
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HOSTIA

Petr

Kolečko
študoval
divadelnú
dramaturgiu a réžiu na DAMU v Prahe. Jeho
hra Britney Goes to Heaven bola preložená
do niekoľkých jazykov a v roku 2007
bola uvedená formou scénického čítania
v Immigrants Theatre v New Yorku. Za
divadelnú hru Láska vole získal Cenu Evalda
Schorma za rok 2007. V televízii debutoval
v roku 2010 ako spoluscenárista seriálu
Okresní přebor a odvtedy sa scenáristicky
podieľal napríklad na seriáloch Vinaři,
Čtvrtá hvězda, Trpaslík či na aktuálnom
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seriáli Lajna. Ako scenárista pracoval na
filmoch Okresní přebor – Poslední zápas
Pepika Hnátka a Padesátka. V roku 2016
sa stal jedným z držiteľov ocenenia Český
lev za scenár k filmu Masaryk. V súčasnosti
patrí k najvýraznejším českým scenáristom.

Markéta Kaňková je absolventkou štúdií
filmovej scenáristiky, dramaturgie a réžie
na Filmovej akadémii Miroslava Ondříčka
v Písku. Jej absolventský film Mikrosvěty
získal niekoľko cien na študentských
filmových festivaloch a bol ocenený aj Cenou
nadání Hlávkových. V štúdiu filmu i divadla
následne pokračovala na pražskej FF UK, kde
v roku 2013 absolvovala filmovú a divadelnú
vedu. V súčasnosti pôsobí ako kultúrna
publicistka so zameraním na literatúru
na rozhlasovej stanici Vltava. Témou jej
diplomovej práce bol fenomén divadelných
adaptácií filmových diel Larsa Von Triera
na českých javiskách.
Martina Mašlárová absolvovala odbor
teória a kritika divadelného umenia na
Divadelnej fakulte VŠMU. V súčasnosti
je
internou
doktorandkou
na
Katedre
divadelných
štúdií
VŠMU.
Zároveň
spolupracuje s Divadelným ústavom ako
redaktorka divadelného mesačníka kød a ako
koordinátorka edičného projektu zameraného
na
vytvorenie
slovníka
slovenských
divadelných kritikov a publicistov. Je
spoluzakladateľkou OZ Mloki – mladí o kultúre
inak, ktoré sa venuje reflexii divadla a
kultúry. Publikuje v projekte Monitoring
divadiel a kultúrnych periodikách ako
Javisko, Loutkář, a iných.
Katarína

Mišíková sa venuje dejinám
svetového
filmu,
súčasnej
slovenskej
kinematografii,
problémom
naratívneho
porozumenia a analýze filmu. Je autorkou
monografie Mysl a příběh ve filmové fikci
(2009), desiatok článkov a štúdií v domácich
i zahraničných časopisoch a zborníkoch.
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Je spoluautorkou
elektronických skrípt
Kapitoly z dejín svetového filmu (2015),
spoluautorkou a ko-editorkou kolektívnych
monografií Nový slovenský film (2015) a
Transformation Processes in Post-Socialist
Screen Media (2016). Medzi jej profesionálne
aktivity patrí aj popularizácia filmu
a myslenia o filme. Je spoluautorkou
rozhlasového seriálu “Kino-Ucho” (2012–14)
a edukatívnych projektov Filmový kabinet
deťom (2014), Filmová výchova pre pedagógov
a študentov stredných škôl (2016) a Obrazy
(proti) extrémizmu (2017).

Stanislava Přádná vyštudovala filmovú a
divadelnú vedu na Katedre filmových štúdií
FF UK v Prahe, kde od roku 1994 prednáša
históriu českej povojnovej kinematografie
so
zameraním
na
československú
novú
vlnu. Zaoberá sa autorským filmom. Jej
špecializáciou je fenomén herectva vo filme,
ktorému venovala množstvo analytických
štúdií vydaných v odborných publikáciách
alebo
zborníkoch.
Ako
editorka
a
spoluautorka sa podieľala na knihe Démanty
všednosti (2002) a knižne vydala štúdie o
filmovom herectve pod názvom Čtyřikrát dva
(2007). V súčasnosti prispieva do časopisov
Film a doba a Cinepur.
Ilona

Smejkalová vyštudovala teóriu
a dejiny literatúry, divadla a filmu na
Filozofickej fakulte Univerzity Palackého
v Olomouci. Ako dramaturgička je spjatá
s niekoľkými českými divadlami - s Divadlem
Příbram, Divadlem Petra Bezruče v Ostrave
a Městským divadlem v Kladne. V poslednej
dobe často spolupracovala s režisérom
Danielom Špinarom. Je už niekoľko rokov
členkov poroty dramatickej súťaže Ceny
Alfréda Radoka. Od roku 2014 do júla
2015 pôsobila v Národním divadle v Brne
ako dramaturgička a zástupkyňa umeleckého
šéfa Mahenovy činohry. Od sezóny 2015/2016
posílila
stávajúci
dramaturgický
tým
Národního divadla v Prahe.
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PARTNERI

Hlavný partner & spoluorganizátor

Organizátor
Asociácia súčasného divadla

Finančne podporili

Partneri

Podporili
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