Milí priaznivci KADU,
vitajte
na
seminári
Kabinetu
audiovizuálnych
divadelných
umení
(KADU),
ktorý
už
tradične
ponúkne
projekcie,
inšpiratívne diskusie a prednášky renomovaných odborníkov.
V rámci programu 8. ročníka s témou „Ars a Anima/ Umenie a duša“
sa renomovaní odborníci a odborníčky pokúsia odhaliť všetky
prieniky medzi týmito entitami. Program bude prebiehať hybridne
– v kinosále K2 Kina Lumière a prostredníctvom online
platforiem
Kino
Doma
a
livestream
cez
sociálnu
sieť
Facebook, aby sa semináru mohli zúčastniť aj mimobratislavskí
Facebook
záujemci a aj tí, ktorí v tomto pandemickom čase uprednostňujú
online účasť pred fyzickou.
KADU – Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z. sa pre
rok 2021 rozhodol reflektovať
nový spoločenský jav, ktorým je
zhoršujúce
sa
duševné
zdravie
spoločnosti
psychické
problémy, deprsie, častokrát končiace samovraždami.Toto je
spôsobené nielen pandemickou situáciou a nútenou izoláciou
z toho vyplývajúcou, ohrozením života a zdravia, ale i vývojom
spoločnosti, kedy pokračujúca civilizácia stále viac vyžaduje
intelektualizáciu a digitalizáciu človeka, čo často vedie k atrofii citov,
emocionality.
Dochádza
k
masovej
identifikácii
človeka
s mýtom racionality, účelovosti a súťaživosti. Namiesto osobnej
skúsenosti sa často priamou skutočnosťou moderného človeka stávajú
sprostredkované, virtuálne informácie. Citovo vyhasnutý človek
potrebuje čím ďalej intenzívnejšie podnety, aby sa uňho prejavil
nejaký cit.
K tejto téme, ktorej sa bude venovať 8. ročník medziodborového
vzdelávacieho semináru KADU ma priviedla aj osobná skúsenosť
a povolanie herečky. Priebeh môjho dospievania nebol vôbec
jednoduchý. Lomcovali mnou emócie, silné výkvy nálad, či
precitlivenosť. „Nájsť svoj stred“, nás nkto v škole neučil,
aj napriek tomu, že základnú anatómiu ľudského tela sme poznať
museli. Netušila som, že existujú nejaké preventívne mechanizmy,
nevedela som odkiaľ začať alebo ako k svojim problémom pristúpiť.

Po
prvých
pokusoch
transformácie
a
budovaní
prvých
postáv na VŠMU, som začala mať v sebe absolútny chaos, čo
výrazne ovplyvňovalo všetky oblasti môjho života. Tomuto
často bolestivému procesu práce na sebe chýbal vedomejší
prístup k technikám, ktoré pomôžu pracovať so sebou a na sebe.
Preto
cieľom
tohto
seminára
je
nielen
diskutovať
o terapeutických účinkoch umenia na umelcov i divákov, ale aj
zdôrazniť význam edukácie v oblasti duševného zdravia. V priebehu
seminára sa bližšie pozrieme na to, aké sú terapeutické účinky umenia na ľudí, ako sa spoznať, prípadne ako sa cez umenie
transformovať, ale aj to, ako sa vysporiadať s rôznymi rolami
v bežnom živote v rovine individuálnej, komunitnej, spoločenskej,
či v tej psychologicko-hereckej.
Od vzniku nášho medziodborového vzdelávacieho seminru KADU
je
jeho
cieľom
netradičná
forma
umeleckého
vzdelávania
a
budovanie
kritického
myslenia
prostredníctvom
dialógu
umelcov,
tvorcov,
študentov,
divákov
a
odborníkov
na zvolenú tému. Každoročne sa usilujeme
o synergiu medzi
divadelným a filmovým prostredím, teóriou a praxou. Vytvárame
projekt
zážitkového
vzdelávania,
ktorý
zasadzujeme
do
kontextu aktuálnych situácií a tém, ktoré rezonujú v spoločnosti.
Nie je tomu inak ani tento rok.
Umenie
odtrhnuté
od
spoločnosti
vedie
k
obojstrannej
záhube.
Umenie,
či
už
prostredníctvom
knihy,
filmu,
divadelnej inscenácie, návštevy koncertu, výstavy... vyzýva
k hlbšiemu prežívaniu a má blahodarné účinky na dušu každého
z nás. Skrátka, umenie lieči dušu recipienta aj tvorcu. Želáme
si, aby si tento liek doprialo čo najviac Slovákov a Sloveniek.
Preto všetci tí, ktorých téma synergie umenia a duše zaujíma, budú
mať možnosť bezplatne sa zúčastniť všetkých bodov programu.

Mgr. art. Marta Maťová, autorka a koordinátorka seminára KADU
Ing. Marta Šuleková, ArtD.,
ArtD. producentka seminára KADU

INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA
„SEBAPOZNANIE“
24.11.2021 o 17:30 hod
Kinosála K2 Kino Lumière a livestream Fb KADU

Interaktívna prednáška „Sebapoznanie“ s poprednou psychologičkou
a psychoterapeutkou PhDr.Janou Žemličkovou, PhD. otvorí 8.ročník
medziodborového vzdelávacieho semináru KADU. Učiť sa ako sám sebe
porozumieť, môže byť najsilnejším nástrojom k vnútornej slobode.
Malú násobilku sme museli vedieť už na základnej škole, ale
to, ako sa spoznať bližšie – čo by teoreticky mohla byť
rovnaká banalita, to ešte, bohužiaľ, nepovažuje naša spoločnosť za
základné vzdelanie. Prečo by sme sa mali učiť o tom, ako
funguje ľudská psychika či podvedomie, ako sa tvorí osobnosť a kedy?
Do interaktívnej prednášky
sme prizvali druhý ročník hercov
a herečiek z VŠMU, ktorí budú ako jedna z najcitlivejších vzoriek
našej spoločnosti klásť otázky o svojom prežívaní, tvorbe prvých
postáv a vysporiadaním sa s nimi, v tomto mimoriadne náročnom
životnom období.

PHDR. JANA ŽEMLIČKOVÁ, PHD.

PhDr. Jana Žemličková, PhD. – vyštudovala Divadelnú fakultu
Vysokej školy múzických umení v Bratislave a psychoterapiu na
Fakulte psychosociálnych studií v Prahe. Hoci sa spočiatku
venovala dramatickej tvorbe, postupne ju pritiahla práca,
ktorej sa venovať jej otec. Ten patril k priekopníkom liečby
závislostí na Slovensku a svetovo uznávaným odborníkom v tejto oblasti.
Momentálne je riaditeľkou Sanatória AT v Bratislave – Petržalke,
ktoré je zamerané na starostlivosť o závislých v ambulantnej aj
pobytovej forme, je spoluzakladateľkou novoterapie BAR v procese
uzdravovania závislých, psychoterapeutkou v oblasti individuálnej, párovej, manželskej, rodičovskej i rodinnej terapie.
Prednáša, publikuje, facilituje skupiny, vedie socioterapeutické doliečovanie v procese mentálnej rehabilitácie, je
členkou odborných komisií, organizátorkou rozličných projektov
v rámci Slovenskej republiky.

PROJEKCIA
„AUTO/TERAPEUTICKÝ POTENCIÁL FILMOVÉHO
MÉDIA V ŠTUDENTSKEJ TVORBE“
S ÚVODOM & DISKUSIOU S TVORCAMI
24.11.2021 o 20:00
Kinosála K2 Kino Lumière a platforma KINO DOMA (online)

Projekcia pásma krátkych hraných a dokumentárnych filmov študentov
VŠMU, ktorí svoje osobné prežívanie preniesli do filmu. Úvod do
premietania a následnú diskusiu bude moderovať Barbora Nemčeková
– šéfredaktorka portálu Kinečko a dramaturgička Kina inak A4.
Útla, no výpovedná vzorka študentských filmov VŠMU načrtáva, že nie
iba umelci*kyne majú privilégium (duševného) utrpenia, ale ide
o zdieľanú skúsenosť naprieč sociálnymi triedami a skupinami.
Introspekcia a pomenovanie problémov a tráum však privilégiami
sú. Všetkým z týchto filmov sa darí nadviazať osobné spojenie so
svojou diváčkou/divákom a tým vytvárať priestor na porozumenie.
Študenti a študentky sa svojich filmoch pozerajú dovnútra
a následne von. Všímajú si svet, svoje prežívanie a vo vonkajšom
svete nachádzajú procesy, s ktorými súznia, rozumejú im a chcú túto
(emocionálnu) vedomosť stvárniť prostredníctvom média filmu
a šíriť ďalej.

1.
2.
3.
4.

Terapia cestou, r. Michal Baránek, 2017, 36″
Denník princeznej, r. Barbara Vojtašáková, 2020, 14″
Sejít pěšky dolu, r. Kateřina Hroníková, 2020, 20″
O sestre, r. Barbora Sliepková, 2016, 16″

ZÁBER Z FILMU: O SESTRE, R. BARBORA SLIEPKOVÁ

Barbora
Nemčeková
študovala
rok
odbor
Film
and
Screen
Studies na University of Brighton a následne na Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave,
kde je v súčasnosti študentkou posledného magisterského ročníka.
Vo svojich textoch sa orientuje na témy štruktúrnych nerovností
a starostlivosti prizmou feminizmu. Je šéfredaktorkou online
magazínu o filme Kinečko a spolu-dramaturgičkou nezávislého
Kina inak A4. Pravidelne prispieva textami o filmoch aj
do angažovaného mesačníka Kapitál.
Michal Baránek (1990) je absolventom ateliéru strihová skladba
na
VŠMU v Bratislave. Pracuje ako strihač a venuje sa najmä
dokumentárnym filmom a cestopisom.
k filmu Terapia cestou
Dokument
je
osobnou
výpoveďou
mladého
Michala
o
jeho
psychickej chorobe. Michal trpí úzkosťami, depresiou a agorafóbiou.
Agorafóbia
je
chorobný
strach
vzdialiť
sa
od
domova.
Jediná
cesta
ako
sa
môže
zbaviť
strachu
je
sa
mu
vystaviť. Túžba cestovať a žiť normálny život bez obmedzení ho
ženie na výpravu okolo Slovenska na svojej milovanej motorke.

Barbara
Vojtašáková
(1999)
v
súčasnosti
študuje
réžiu
dokumentárneho filmu na FTF VŠMU v Bratislave. Vo voľnom čase
sa venuje filmu, klavíru a poézii. Jej film Denník princeznej bol
premietnutý na Filmovom festivale inakosti či na Filmovej škole
v Uherskom Hradišti, úspešne sa zúčastnila viacerých literárnych
súťaží (Medziriadky, Básne SK/CZ).   
k filmu Denník princeznej
Krátky
dokument
Denník
princeznej
je
osobou
výpoveďou
o neistote prestupujúcej rodinnú atmosféru, všednosť, láskavosť,
ročné obdobia. Režisérka sleduje rodinné príbehy bez toho, aby
ich narúšala. Jemne pozoruje svoje okolie, a to nielen so
zvedavosťou, no aj so strachom. A s otázkou, či môže načrtnúť aj
svoj vlastný príbeh.
Kateřina Hroníková (1998) je študentkou Ateliéru dokumentárnej
tvorby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Vo svojich
filmoch rozjíma nad témami osamotenia, prázdnoty a sociálneho
odlúčenia. Jej najaktuálnejší film Ospalky bol vybraný do
programu Future Frames: 10 tvorcov, ktorých sa oplatí sledovať
v Karlových Varoch v roku 2021.
k filmu Sejít pěšky dolů
Pomalá observácia rozkladu: rozmáčané nohy vo vode, domov
dôchodcov a rozbitý hodinový aparát. Vrstva ľadu ako vrstva kože,
pod ktorou presvitá život, ktorý sa zastavil. Premenné skupenstvo biologického materiálu v plynutí času: zrohovatená koža a
potreba s niekým hovoriť, povedať niekomu o ceste na mesiac.
Barbora
Sliepková
(1993)
je
absolventkou
katedry
dokumentárnej réžie na Filmovej a televíznej fakulty VŠMU
v Bratislave, v ateliéri Petra Kerekesa. Pôsobí ako členka
tvorivého tímu televíznej diskusnej relácie Večera s Havranom.
Jej študentský film O sestre (2016) získal Cenu LITA za najlepšiu
réžiu na Festivale študentských filmov Áčko; Hlavnú cenu poroty v súťažnej sekcii In the middle of Europe na MFFK Febiofest
a Cenu divákov. Režírovala aj titul Xenofóbia z dokumentárneho
cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami. V súčasnosti dokončila
celovečerný film Čiary - urbánnu esej o osamelosti mestského
človeka,
vizuálne
inšpirovanú
slovenským
konceptuálnym
umením a fotografiou.
K filmu O sestre
Dokumentárna
esej
o
dospievajúcom
dievčati
vykresľuje svet očami mladého, inteligentného človeka, ktorý sa
(nedobrovoľne)
rozhodol
izolovať
sa.
Film
O
sestre
je
o vzdialenostiach medzi ľuďmi a aj o tom, aké to je, mať z nich strach.

PANELOVÁ DISKUSIA
„TRANSFORMÁCIA NAŠICH ROLÍ V UMENÍ
AJ V ŽIVOTE“
25.11.2021 o 17:30
Online – livestream Fb KADU

Obdobie pandémie odhalilo všetky nefungujúce témy v spoločnosti,
ale najmä tému nás samých, vzťahu k sebe a najbližším. Generálnou témou je rozpad „nášho“ sveta, ako sme ho poznali doteraz
a neistota toho, ako bude vyzerať ďalej, či potreba budovania si
ho nanovo. Dáta ukazujú, že najťažšie to mali rodinné vzťahy,
mnohé sa rozpadli, alebo prežívali vážne krízy. O schopnosti brať
na seba najrôznejšie role, ako i vysporiadavanie sa s nimi
v rovine individuálnej, či tej umeleckej - hereckej budú
diskutovať:
Mgr. art. Táňa Pauhofová – herečka, pedagogička
PhDr. Marek Madro, PhD. – psychológ, zakladateľ poradne Ipčko
Ing. František Gyárfáš, PhD. – filmový kritik a publicista,
pedagóg
Diskusiu moderuje: Mgr. art. Eva Borušovičová ArtD.

MGR. ART. EVA BORUŠOVIČOVÁ ARTD.

Eva
Borušovičová je slovenská scenáristka, režisérka, dramatička,
spisovateľka,
esejistka
a
pedagogička
na
VŠMU.
Vyštudovala filmovú dramaturgiu a scenáristiku a potom aj filmovú
réžiu. Režírovala filmy Modré z neba, Amálka, ja sa zbláznim
a Vadí nevadí.
Podľa jej scenára bol nakrútený film Jánošík. Pravdivá história.
Píše a režíruje aj v divadle a v rozhlase. V divadle môžete teraz
vidieť jej hry 69 vecí lepších než sex a Zajačik, pozornosť vzbudila
jej hra Štefánik – Slnko v zatmení. Doteraz jej vyšli knihy Urobíme
všetko, čo sa dá, Jánošík. Pravdivá história, Do plaviek a Plány B.
Tatiana
Pauhofová
je
slovenská
filmová
a
divadelná
herečka a vysokoškolská pedagogička, ktorá má na svojom
konte desiatky divadelných, filmových a televíznych postáv.
Momentálne pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave, herecky má základ v Slovenskom národnom divadle.
Marek Madro sa viac ako
10 rokov venuje psychológii.
V rámci rôznych projektov mal možnosť spoznávať mladých ľudí, ktorí
prežívali rôzne príbehy. Nechceli o svojich problémoch hovoriť
„face to face“, ale v anonymite, ktorú ponúka online priestor. A tu
vznikla jeho myšlienka vytvoriť bezpečné miesto v online prostredí, a tiež jeho túžba dozvedieť sa o psychológii viac - v roku 2012
založil internetovú poradňu pre mladých IPčko
František Gyárfáš
je informatik, ktorý verí, že človek je
nenaprogramovateľný, ale zábavný. Po mnohých rokoch praxe sa
venuje učeniu informatiky a špecializuje sa na používanie
zdravého rozumu pri programovaní. Fascinuje ho internet a jeho
vplyv na náš život v dvoch svetoch. Zdá sa mu, že virtuálny svet
práve víťazí, čo kompenzuje dlhými prechádzkami a kaviarňami.
Miluje filmy, pretože sa o nich dá premýšľať a píše o nich, aby na
niečo prišiel. Napriek faktom je stále optimista.

PROJEKCIA
DOKUMENTÁRNEHO FILMU S ÚVODOM TEATROLOGIČKY DÁŠI ČIRIPOVEJ

„MARINA ABRAMOVIC: THE ARTIST IS PRESENT“
réžia Mattew Akers, 2012, 106 min.
25.11.2020 o 20:00 hod
Kinosála K2 Kino Lumière a patforma KINO DOMA (online)

Výnimočná príležitosť sledovať ojedinelý dokument, ktorý na
Slovensku nebol doteraz v uvedený. Dokumentárny film performerky
Mariny Abramović The Artist is Present zachytáva prípravu na jej
celoživotnú výstavu v MoME v New Yorku. Premietanie prinesie
portrét umelkyne a jej transformačný proces do rolí, ktoré
dokážu
doslova
rozplakať
človeka,
očistiť
ho
či
transformovať. Biografická snímka zaznamenáva poslednú výstavu
tejto významnej predstaviteľky abraných umelcov odohralo jej
najvýznamnejšie happeningy, pričom ona sama si pripravila
úplne novú performance, počas ktorej sa svojmu publiku len pozerá uprene do očí. Dokument predstavuje sugestívny portrét výnimočnej radikálnej umelkyne, ktorá nehybne sedí viac
ako 736 hodín v átriu múzea. Dokument získal Cenu divákov
Panorama za najlepší dokument na filmovom festivale v Berlíne 2012.

ZÁBER Z FILMU: MARINA ABRAMOVIC: THE ARTIST IS PRESENT

Dáša
Čiripová
absolvovala
štúdium
divadelnej
vedy
a latinčiny na VŠMU a na FF UK v Bratislave. Pracovala
v Divadelnom ústave, kde pôsobila 6 rokov ako šéfredaktorka
divadelného
časopisu
kód
konkrétne
o
divadle
a neskôr ako vedúca oddelenia Vonkajších vzťahov. Spolupracovala
s
festivalom
Nová
dráma/New
Drama,
v
roku
2015
bola
kurátorkou
sekcie
Focus
Nemecko.
S
Divadelným
ústavom
spolupracuje dodnes. Je členkou medzinárodnej dramaturgickej rady
festivalu Divadelná Nitra a okrem súčasnej drámy sa venuje
antickému divadlu.
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Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORILI

PARTNERI

KINO
SLOVENS KÉHO
FILMOVÉ HO
ÚSTAVU

MEDIÁLNI PARTNERI

Projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Bratislavský
samosprávny kraj a Nadácia ZSE. Hlavným partnerom podujatia je Slovenský filmový ústav,
partnermi sú FTF VŠMU i DF VŠMU. Mediálnymi partnermi sú RTVS a Rádio_FM, Moja Kultúra.

