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Súčasťou niektorých bodov 
programu sú otvorené 

diskusie. Budeme veľmi 
radi, ak sa do nich 

zapojíte.

Kabinet audiovizuálnych divadelných umení



Vážení návštevníci,

vítame Vás na piatom ročníku seminára 
Kabinetu Audovizuálnych Divadelných 
Umení (KADU). V júli uplynulo sto rokov od 
narodenia švédskeho filmára, divadelníka a 
spisovateľa Ingmara Bergmana. Tohtoročný 
seminár sme sa preto rozhodli venovať 
práve jemu.
Ingmar Bergman inscenoval vyše 140 
divadelných hier a nakrútil 45 
celovečerných filmov. Bergman sa preslávil 
najmä ako filmový režisér, no počas celého 
svojho života bol neodlučiteľne spätý 
s divadlom. Podobne ako pri filme nielen 
ako režisér, ale aj ako autor, snažiaci 
sa o vlastný, originálny výklad zmyslu 
ľudskej slobody a existencie. Písal tiež 
prózu, inšpirovanú vlastným životom a 
príbehmi zo života svojej rodiny. Jeho 
literárna tvorba neraz presahuje do 
divadla i do filmu a mnohí ju považujú za 
rovnocennú súčasť jeho bohatého diela. 
Zámerom nášho projektu je ukázať, ako sa 
v diele tohto geniálneho autora prelínajú 
výrazové prostriedky jednotlivých druhov 
umenia. Veríme, že tým prispievame 
k  naplneniu dlhodobých cieľov seminára 
KADU – vyvolania dialógu medzi teoretikmi 
a praktikmi rozličných humanitných 
disciplín a umeleckých foriem a podpory 
verejnej diskusie o umení.



10:00 prednáška K2
Prednáška k filmu Fanny a Alexander
Zuzana Gindl-Tatárová

Pojem „bergmanovský“ sa stal synonymom pre 
existencionálnu sebareflexiu a hľadanie zmyslu a 
podstaty bytia, pre vivisekciu analyzujúcu medziľudské 
vzťahy a krízové momenty súdobej civilizácie. 
V tomto svetle pôsobí Fanny a Alexander ako určité 
zhrnutie, bilancia vlastného (tvorivého) života, 
ako mnohovrstevnatá, polyfónna odpoveď na základné 
bergmanovské otázky a tematické okruhy. Nesie v 
sebe zároveň aj istú stopu nostalgie po starých 
zlatých časoch a harmonizujúcich tónoch detstva a 
svojím otvoreným pritakaním životu sa stáva jednou z 
najoptimistickejších Bergmanových filmových výpovedí.

10:30 filmová projekcia K2
Fanny a Alexander /Fanny och Alexander/
réžia Ingmar Bergman / 1982 / 188 min. 

Po návrate z exilu sa Bergman pustil do produkcie 
svojho posledného veľkého filmu, hoci bol pôvodne 
plánovaný ako televízny seriál. Príbeh zo začiatku 20. 
storočia o dvojici súrodencov vyrastajúcich v dome 
prísneho luteránskeho pastora je do veľkej miery 
inšpirovaný režisérovým detstvom. V čase premiéry 
najdrahší švédsky film je jedným z najoceňovanejších 
diel Bergmanovej filmografie.

17:00 panelová diskusia K2
Ingmar Bergman na slovenských
a českých javiskách * 
hostia: prof. Martin Huba, Marián Amsler, Tomáš Procházka, 
Milan Žitný / moderuje: Soňa Smolková

Bergmanove texty sa v Čechách a na Slovensku inscenujú 
už niekoľko desaťročí, pričom ako predlohy slúžia 
jeho filmové scenáre ale aj divadelné a rozhlasové 
hry. Čím sú jeho diela tak divadelne vďačné a ako 
sa pracuje s Bergmanom ako s dramatikom? Panelová 
diskusia o rozhraní filmového a divadelného jazyka 
Bergmanových diel.

19:00 K1
Slávnostné otvorenie

19:15 filmová projekcia K1
Lesné jahody /Smultronstället/
réžia Ingmar Bergman / 1957 / 91 min.
úvod: Jan Holmberg

Road movie Ingmara Bergmana o introspektíve, 
retrospektíve a snoch. Sedemdesiatnik profesor Borg 
má na záver svojej kariéry prebrať čestný jubilejný 
doktorát. Spolu s tehotnou manželkou svojho syna 
sa vydáva na cestu autom naprieč Švédskom, počas 
ktorej zbiera stopárov a prehodnocuje svoj život. 
Druhý najobľúbenejší film Stanleyho Kubricka a štvrtý 
najobľúbenejší film Andreja Tarkovského.

Po projekcii raut v Kafehaus Lumière

UTOROK  23 OKTÓBER 2018
* po príspevku nasleduje diskusia



10:00 K2
Tlačová konferencia

Otvorená tlačová konferencia s Janom Holmbergom, 
filmovým historikom a riaditeľom Nadácie Ingmara 
Bergmana.

11:00 divadelná projekcia K2
Zimná rozprávka /Vintersagan/
réžia Ingmar Bergman / 1994 / 195 min.
úvod: Adam Hrapko

Shakespearova Zimná rozprávka Bergmana fascinovala už 
od 30. rokov, prvý krát ju ale režíroval až na konci 
kariéry ako jednu zo svojich posledných inscenácií. 
Okrem toho, že bola divácky aj kriticky úspešná, sám 
Bergman na ňu spomínal ako na výnimočné dielo a jednu 
zo svojich najštastnejších a najzmysluplnejších 
divadelných prác. Jedinečná možnosť vidieť 
audiovizuálny záznam Bergmanovej divadelnej réžie.

17:00 masterclass K2
Bergman po 100 rokoch a neskôr *
/Bergman at 100 and Beyond/
Jan Holmberg 

Filmografia Ingmara Bergmana je obsiahla ako počtom 
filmov tak ich témami. Aj sto rokov od Bergmanovho 
narodenia je jeho odkaz živý – na jednej strane sa 
jeho dielo neustále prehodnocuje, na druhej strane 
sa stáva jedným z najviac inscenovaných dramatikov 
v Európe. Master class riaditeľa Ingmar Bergman 
Foundation a hlavného hosťa tohtoročného seminára 
KADU, Jana Holmberga.

19:15 filmová projekcia K2
Ingmar Bergman okom choreografa
/Ingmar Bergman through the Choreographer’s Eye/
réžia Frederik Stattin / 2017 / 51 min.
úvod: Adam Hrapko

Štyria poprední švédski choreografi a ich tanečníci 
sa rozhodnú navštíviť Bergmanov dom na ostrove 
Fårö a podať svedectvo o osobe umelca, ktorý tu 
žil a pracoval takmer 40 rokov. Výsledkom je pútavá 
kombinácia súčasného tanca, biografického obrazu a 
hudby. Film, na ktorého produkcii sa podieľal aj 
Bergmanov syn Ingmar Bergman mladší, získal Zvláštne 
uznanie za mimoriadny umelecký počin na medzinárodnom 
televíznom festivale Zlatá Praha 2017.

STREDA  24 OKTÓBER 2018
* po príspevku nasleduje diskusia



10:00 prednáška K2
Kríza človeka 20. storočia a filmová odpoveď 
Ingmara Bergmana * 
Július Vanovič

20. storočie je pre európskeho človeka storočím krízy, 
či už politickej alebo duchovnej. Tvorba Ingmara 
Bergmana, nie nadarmo považovaného za “filmového 
Dostojevského”, túto duchovnú krízu diagnostikuje. 
Bergmanova schopnosť sugestívne a nezvyčajne 
reflektovať z neho urobila hovorcu-filozofa človeka, a 
to nielen pre minulé storočie.

10:45 filmová projekcia K2
Siedma pečať /Det sjunde inseglet/
réžia Ingmar Bergman / 1957 / 96 min.

Najznámejšie a najpopulárnejšie Bergmanovo dielo, 
a zároveň prvý film v ktorom sa explicitne venuje 
hľadaniu Boha. Na rozdiel od Bergmanových neskorších 
filmov je Siedma pečať skôr o potrebe nájsť Ho ako o 
prijatí Jeho neprítomnosti. Stredoveký rytier Block 
sa vracia z križiackej výpravy do Dánska postihnutého 
morom. Tam stretáva personifikáciu Smrti, s ktorou 
začne hrať šachy o vlastný život. Jeden zo 45 veľkých 
filmov podľa zoznamu vytvoreného pápežskou komisiou 
vo Vatikáne.

14:00 prednáška K2
Ingmar Bergman: tvorba ako forma 
autopsychoterapie * 
MUDr. Jozef Hašto & MUDr. Peter Breier

Vo svojich literárnych autobiografiách (Laterna 
magika, Nedeliatko, Obrázky) sa Bergman vyjadruje 
k formujúcim udalostiam svojho života, ktoré sú 
často inšpiráciou, ak nie dokonca predmetom, jeho 
filmových a televíznych diel. Aká bola biografická 
skúsenosť, ktorou si prešiel, ako ho poznačila a 
ako sa s ňou tvorivo vyrovnával? Súčasťou prednášky 
bude projekcia posledného televízneho rozhovoru 
s Ingmarom Bergmanom.

15:45 filmová projekcia K2
Persona /Persona/
réžia Ingmar Bergman / 1966 / 85 min.

„Bergmanov Občan Kane“ patrí k najoceňovanejším a 
najinterpretovanejším dielam svetovej kinematografie. 
Bergman sa tu ponára do svojich predstáv o ženskej 
psyché a kombinuje postupy experimentálneho filmu a 
psychologického thrilleru. Predovšetkým však vzdává 
hold osobnostiam a hereckému talentu Liv Ullmann a 
Bibi Andersson.

19:00 divadelné predstavenie Štúdio 12
Léto s Monikou
sprievodný program / študentská inscenácia DAMU Praha
réžia Aminata Keita / Štúdio 12, Jakubovo námestie 12

Divadelná inscenáciá študentov herectva pražskej DAMU 
vychádza zo scenára k Bergmanovmu filmu Leto s Monikou 
(1953) a z rovnomennej novely švédskeho spisovateľa 
Pera Andersa Fogelstroma. Príbeh mladej lásky, túžby po 
slobode, úteku zo zväzujúcej spoločnosti a následného 
stretu s realitou a každodennosťou.

ŠTVRTOK 25 OKTÓBER 2018
* po príspevku nasleduje diskusia



Marián Amsler
absolvoval štúdium divadelnej dramaturgie a činohernej 
réžie na VŠMU v Bratislave. Režijne spolupracoval 
s mnohými slovenskými a českými divadlami (Činohra SND, 
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo Petra Bezruče 
v Ostrave a iné). V roku 2016 získala jeho inscenácia 
Fanny a Alexander cenu divadelnej kritiky DOSKY za 
Najlepšiu inscenáciu sezóny. V súčasnosti pôsobí ako 
režisér a umelecký šéf v Divadle ASTORKA Korzo ´90 a ako 
odborný asistent na Katedre réžie a dramaturgie VŠMU.

Peter Breier
vyštudoval LFUK v Bratislave. Pracoval ako psychiater 
v Pezinku, Galante, v Bratislave ako primár Psychiatrickej 
kliniky v Ružinove, taktiež pracoval ako psychoterapeut a 
manželský poradca, vyučoval na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite (v tom čase Inštitúte pre vzdelávanie lekárov) a 
viedol psychoterapeutické výcviky. Bol spoluzakladateľom 
Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Ligy za 
duševné zdravie, pracoval ako reprezentant Slovenska pre 
psychiatriu vo Svetovej zdravotníckej organizácii.

Zuzana Gindl-Tatárová
absolvovala pražskú FAMU, Katedru filmovej a televíznej 
scenáristiky a dramaturgie. Podieľala sa na výrobe 
trinástich celovečerných filmov, dlhé roky spolupracovala 
so Štefanom Uhrom, neskôr s Jurajom Jakubiskom, Martinom 
Šulíkom a ďalšími režisérmi. Od roku 1990 pôsobí ako 
pedagóg scenáristiky, dramaturgie a filmovej analýzy 
na FTF VŠMU v Bratislave, pravidelne prednáša aj na 
mnohých zahraničných univerzitách a akadémiách. V roku 
2014 získala prestížne medzinárodné vyznamenanie CILECT 
Teaching Award za vynikajúcu pedagogickú činnosť 
v oblasti filmu, televízie a médií.

Jozef Hašto
vyštudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity 
Karlovy v Prahe (1973). V odbory psychiatria a 
psychoterapia má 45-ročnú prax. Do roku 2012 pôsobil ako 

HOSTIA

Jan Holmberg



primár Psychiatrickej kliniky v Trenčíne, v súčasnosti 
pôsobí v súkromnej praxi a ako vysokoškolský pedagóg a 
výskumník. Zaujíma sa o problematiku vzťahovej väzby 
a spracovávania psychických tráum a vedie školenia 
v psychoterapii pre profesionálov.

Jan Holmberg
absolvoval doktorandské štúdium filmovej vedy na 
Štokholmskej univerzite, kde v súčasnosti aj vyučuje. Je 
generálnym riaditeľom Nadácie Ingmara Bergmana a hlavným 
kurátorom Bergmanových archívov. Je autorom množstva 
článkov a troch kníh, vrátane poslednej pulikácie Ingmar 
Bergman - Spisovateľ.

Martin Huba
vyštudoval herectvo na bratislavskej VŠMU. Po skončení 
štúdia pôsobil vo Východoslovenskom štátnom divadle 
v Košiciach, potom v Divadle na Korze a napokon v Činohre 
SND. Od 90. rokov sa venuje divadelnej réžii, režíroval 
napríklad v Činohre a Opere SND a v rámci pražských 
Letných Shakespearovských slávností. V roku 2011 
zinscenoval Bergmanov pôvodne televízny text Po skúške 
pre pražské Divadlo v Řeznické. Venuje sa divadelnému aj 
filmovému herectvu.

Soňa Jánošová
vyštudovala divadelnú vedu na Vysokej škole múzických 
umení a liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Pôsobila ako hudobná publicistka, neskôr 
ako odborná pracovníčka Divadelného ústavu. Momentálne je 
redaktorkou denníka SME. Divadelné recenzie publikovala  
v denníku Pravda, v časopise kød – konkrétne o divadle, 
spolupracovala s Rádiom_FM a s internetovým časopisom 
MLOKi.

Aminata Keita
absolvovala odbor divadelnej a filmovej vedy na Univerzite 
Palackého v Olomouci a počas štúdia bola prijatá na 
DAMU, kde od roku 2015 študuje réžiu a dramaturgiu Zuzana Gindl-Tatárová



činoherného divadla pod vedením prof. Zuzany Sílovej a 
doc. Milana Schejbala. Úzko spolupracuje so scénografom 
Michalom Spratkom a dramaturgom Jaroslavom Jurečkom. Je 
spoluzakladateľkou divadelného súboru Činohra 16:20, 
ktorý pravidelne účinkuje v Divadle Kolowrat v Prahe.

Tomáš Procházka
absolvoval divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU 
v  ročníku Ľubomíra Vajdičku a Jána Štrbáka. Počas 
štúdia sa sústredil na výtvarnú estetiku a fyzické 
divadlo. Spolu s Petrom Tilajčíkom bol nominovaný na 
cenu DOSKY 2016 za koncept performancie KAFKA.DREAMING. 
Doma v Bratislave debutoval v divadle Aréna autorskou 
adaptáciou Bergmanovej Persony. Venuje sa predovšetký 
autorskému a performatívnemu divadlu.  

Július Vanovič
literárny historik, kritik, esejista, publicista, prozaik 
a šéfredaktor revue Tvorba. Autor knižných portrétov 
(Ingmar Bergman, Július Barč-Ivan, Alfonz Bednár, Václav 
Černý a iné), memoárov Zápisky z mŕtveho času (2003) a 
románu Kronika nepriznaného času (2008). Ako esejista 
spája literatúru s filozofiou, psychoanalýzou a teológiou, 
knižne vyšli jeho výbery esejí Heretikon (2001) a Listy 
zo starého dvora (2003). K jeho 75. narodeninám vyšiel 
zborník Večný nepokoj po-etika.

Milan Žitný
prekladateľ, literárny vedec, germanista a nordista. 
Vyštudoval nemeckú a severskú filológiu na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave. Hlavnými oblasťami jeho 
výskumu sú nemecká romantika, slovensko-nemecké a 
slovensko-severské medziliterárne vzťahy. Prekladá 
filozofické a estetické diela do slovenčiny (napr. J.W. 
Goethe, F. Schlegel, J. Habermas). V roku 2007 získal 
cenu Literárneho fondu za vedecký preklad diela Buď – 
alebo od S. Kierkegaarda. Preložil Bergmanov triptych 
autobiografií Laterna Magika, Dobrá vôľa a Nedeliatko, 
ako aj zbierku Šepoty a výkriky – filmové poviedky.

POZNÁMKY
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FilmStor, s.r.o.




