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Divadlo LUDUS v roku 2021
Našu prácu v roku 2021 zásadne ovplyvnila pandémia, protipandemické opatrenia a
povinné karantény. Covid 19 by bolo možné spomenúť v každom odseku. Naučili sme
sa však nachádzať spôsoby, ako aj v tejto situácii pokračovať v zmysluplnej činnosti.
Produkovali sme nové inscenácie. V čase, keď nebolo možné fyzické stretávanie, sme
v spolupráci s renomovanými umelcami vytvorili podmienky pre vznik nových
inscenácií. S Ivanom Acherom sme pracovali na koncepcii inscenácie Máj. Vďaka tejto
príprave sme symbolicky v máji mohli naplno spustiť proces skúšania. S tímom Júlie
Rázusovej pripravujeme inscenáciu Stano a zlá noha, ktorú uvedieme v posunutom
termíne v roku 2022. Na tvorbu tejto inscenácie čerpáme dotáciu z Fondu na podporu
umenia. Obe inscenácie sú vo finálnej fáze produkcie. V rámci projektu
Frankenschwein pre nás Karin Hronská vytvorila panelovú výstavu o podobách
Bratislavy zakreslenej do máp v minulých storočiach. Naše produkčné aktivity sa
týkali aj ďalších projektov, ktoré postupne dozrievajú do stále konkrétnejšej podoby.
Udržiavali sme vyprodukované inscenácie v kondícii. V roku 2020 sme pripravili dve
nové inscenácie (Na západe nič nové, Konvália) a nanovo naštudovali a uviedli
autorskú inscenáciu Petra Kubu (Acta psychopata). Tieto inscenácie sme nemohli
hrať pred publikom. Nevznikol tak žiaden priestor na ich ustálenie. Z toho dôvodu bolo
nevyhnutné priebežne realizovať „udržiavacie“ skúšky v skúšobni a na javisku. Tie
nám zároveň umožnili na inscenáciách ďalej herecky a technicky pracovať. Vyskúšali
sme si flexibilitu inscenačných tímov vo forme work-in-progress. Tieto cenné
skúsenosti budeme vedieť zužitkovať v ďalšej práci, tak aby sa naše inscenácie
„nefixovali“, ale, naopak, premieňali sa od predstavenia k predstaveniu.
Hrali sme pred publikom do poslednej chvíle. Naše možnosti realizovať predstavenia
s divákmi výrazne obmedzoval kultúrny semafor. V prípade predstavení Divadla
LUDUS bolo totiž nutné prihliadať na skutočnosť, že vo väčšine prípadov ide
o organizované hromadné podujatia pre školou povinnú mládež. Nedisponovali sme
teda plnou či polovičnou kapacitou prenajatej sály ani v čase, keď iné divadlá zapĺňali
svoje sály v závislosti od zvoleného režimu. Mohli sme počítať len so študentmi
jedného ročníka jednej školy, prípadne so študentmi jednej triedy. V tejto situácii sme
sa snažili rozšíriť naše aktivity tak, aby sme umožnili pozrieť si naše predstavenia čo
najväčšiemu počtu divákov. Do programu sme zaradili večerné predstavenia, ktoré
sme úspešne predávali. Potvrdilo sa, že naše inscenácie sú pre divákov atraktívne aj
v konkurencii večerných predstavení iných divadiel. Ide o jeden zo znakov toho, že sa
nám postupne darí napĺňať víziu o modernom divadle pre mládež. Posledné
predstavenie v roku sme odohrali večer pred zavedením zákazu vychádzania.
Vytvorili sme profesionálne záznamy. Netvoríme technické záznamy, naučili sme sa
všetky fázy tvorby záznamu profesionalizovať. Obraz snímame na štyri kamery,
pripravujeme si detailný scenár záberov, pracujeme s postsynchrónom a strihom.
Keďže živé aj zaznamenané videoprojekcie používame v inscenáciách, tieto cenné
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skúsenosti nám umožnili, aby sme si záznamy pripravovali sami. V prípade, že si to
situácia vyžiada, budeme vedieť divákom ponúknuť umelecky hodnotné audiovizuálne
diela.
Študentom a učiteľom sme ponúkli doplňujúce materiály. V našom tíme sme privítali
novú členku, dramaturgičku Magdalénu Žiakovu, ktorej úlohou je pripravovať
rozširujúce edukačné materiály k inscenáciám. Na stránke divadla je už teraz
k dispozícii balík materiálov k inscenácii NAŠE ŠATY!, kde sú informácie
prezentované v atraktívnej interaktívnej forme. Predstaveniam inscenácie
predchádzali lektorské úvody o argumentačných klamoch, s ktorými sa najčastejšie
stretávame na sociálnych sieťach.
Pri hľadaní stálej scény pre Divadlo LUDUS sme sa dostali do slepej uličky. Hypotéza
týkajúca sa priestoru SD Nivy sa bez ochoty zo strany vlastníka priestoru vynaložiť
finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy ešte na začiatku roka 2021 ukázala ako
nereálna. Túto informáciu sme vtedy nedostali ako priami účastníci rokovaní,
z ktorých vzišiel spomínaný záver, ale sprostredkovane. Keďže sa v súčasnosti
nečrtá reálna šanca získať v krátkodobom horizonte vlastný priestor, naďalej sa
snažíme rozšíriť okruh partnerov, ktorých priestory by sme mohli naplniť naším
obsahom.
Prešli sme finančným auditom. Audit bol zahájený v prvý deň, keď práca z domu
nebola prikázaná, ale „iba“ odporúčaná. Výsledky kontroly nehovoria o žiadnych
závažných pochybeniach. Znamená to, že finančné toky v divadle na základe výstupov
z kontroly aj v neštandardných podmienkach spôsobených pandémiou prebiehajú
v súlade s platnými pravidlami.
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Divadlo LUDUS
prehľad aktivít

Január 2021 (Platí zákaz vychádzania.)
•

V komunikácii s RTVS zabezpečujeme ošetrenie autorských práv súvisiacich
s fragmentom rozhlasovej relácie použitým v inscenácii Konvália.

•

Ivan Acher s Martinom Kubranom pokračujú v ideovej príprave inscenácie Máj.
Február 2021 (Platí zákaz vychádzania.)

•

V spolupráci s Igorom Stančíkom vytvárame nové videomateriály do inscenácie
Konvália.
Marec 2021 (Platí zákaz vychádzania.)

•

Intenzívna spolupráca s RTVS na dokumente Fenomén LUDUS (50 rokov).

•

V súlade s opatreniami realizujeme skúšky umeleckého líčenia herečky v inscenácii
Konvália.

•

Pripravujeme projektovú dokumentáciu pre žiadosti o grant FPU.

•

Zamestnanci zvyšujú svoju kvalifikáciu v oblasti marketingu.
Apríl 2021 (Platí zákaz vychádzania.)

•

Pripravujeme dramaturgický plán na sezónu 2021/2022.

•

V Štúdiu L+S realizujeme technické skúšky inscenácie Konvália.

•

Pokračujú práce na dokumente Fenomén LUDUS (50 rokov).

•

V divadle sa začína finančný audit.

•

V spolupráci s Karin Hronskou pripravujeme textové a audiovizuálne materiály
k inscenácii Frankenschwein.
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Máj 2021 (Zákaz vychádzania platí do 28. 5..)
•

Začíname skúšať inscenáciu Máj.

•

Realizujeme záznam inscenácie Konvália.

•

Realizujeme dokrútky pre záznam inscenácie NAŠE ŠATY!.

•

Realizujeme „udržiavacie“ skúšky inscenácie Na západe nič nové a technický záznam.

•

Prebieha stretnutie v Pistoriho paláci a dohadujeme termíny prenájmu priestorov
v súvislosti s inscenáciou Frankenschwein.

•

Na 31. 5. je ohlásené zahájenie finančného auditu.

Jún 2021 (Študenti sa vracajú do škôl, v niektorých prípadoch idú len vrátiť učebnice
a uzavrieť školský rok.)
•

23. 6. sa realizujeme predpremiéru inscenácie Na západe nič nové pred študentmi.

•

Pokračuje skúšobný proces inscenácie Máj.

•

V súčinnosti s vedením Štúdia L+S vytvárame nový systém organizácie sezóny
v Štúdiu L+S.

•

Martin Čičvák v spolupráci s Martinom Kubranom definujú ideovú koncepciu projektu
Krása. Martin Čičvák finalizuje autorský scenár.

•

Končí sa finančný audit v divadle.

Júl 2021
•

13. 7. prebieha stretnutie na Oddelení kultúry Ú BSK.

•

20. 7. prebieha stretnutie so zástupcami Oddelenia kultúry Ú BSK na Jozefskej 19.

•

Na dramaturgickej porade definujeme ciele pre najbližšie obdobie.

•

Stretávame sa s Milošom Stančíkom v súvislosti s nahrávkou piesne do inscenácie
Konvália.
August 2021
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•

Definujeme podobu propagačných kampaní s Igorom Stančíkom.

•

Realizujeme skúšky inscenácie Na západe nič nové a dokrútky pre propagačné
materiály.

•

Prebiehajú prehliadky hracích priestorov v Senci a v Malackách.
September 2021 (Bratislavský kraj je v tzv. „zelenej fáze“)

•

Realizujeme 7 predstavení, z toho 2 v Centre kultúry v Pezinku pre mimobratislavské
školy. Pripravujeme predstavenia pre mimobratislavské školy v Senci.a v Malackách.

•

7. 9. prebieha stretnutie na Oddelení kultúry Ú BSK týkajúce sa rozpočtu.

•

Natáčame záznam inscenácie NAŠE ŠATY!.

•

17. 9. realizujeme oficiálnu premiéru inscenácie Na západe nič nové s divákmi.

•

Martin Kubran sa zúčastňuje televíznej diskusie o situácii v oblasti divadla v TV BA,
Sára Čermáková realizuje rozhovor pre Rádio Devín.
Október 2021 (Bratislavský kraj je v tzv. „oranžovej fáze“)

•

Realizujeme 9 predstavení.

•

V spolupráci s hudobníkmi zoskupenia Five Gentlemen realizujeme nahrávku piesne
pre inscenáciu Konvália.

•

3. 10. sa realizujeme oficiálnu premiéru inscenácie Konvália s divákmi.

•

Pokračujú skúšky inscenácie Máj v Brne.

•

22. 10. Zástupcovia divadla sú predvolaní na stretnutie s poslancami Komisie kultúry
BSK.

•

Kvôli chorobe musíme zrušiť dve predstavenia inscenácie Konvália v Malackách.
November 2021 (Bratislavský kraj je v tzv. „oranžovej fáze“. Od 25. 11. platí zákaz
vychádzania.)

•

Realizujeme 6 predstavení, z toho 2 v Prahe.

•

Zrušených je 8 predstavení, z toho 3 v Malackách.
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•

Prebieha stretnutie s Michalom Hvoreckým v rámci projektu Dunaj.

•

RTVS uvádza v premiére dokument Fenomén LUDUS (50 rokov).
December 2021 (Platí zákaz vychádzania.)

•

V Pistoriho paláci umiestňujeme umeleckú inštaláciu Frankenschwein.

•

Realizujeme skúšky inscenácie Frankenschwein.

•

Natáčame záznam Frankenschwein.

•

Kvôli

•

Po výrobných poradách k inscenáciám Máj a Stano a zlá noha prebieha nákup a
výroba scény.

zákazu

vychádzania sú zrušené
Frankenschwein (potenciál 28 predstavení).

všetky

predstavenia

inscenácie

Návštevnosť
V 1. polroku 2021 Divadlo LUDUS realizovalo 23 predstavení pred divákmi. Kvôli opatreniam
muselo byť zrušených 38 naplánovaných predstavení.

Súhrn aktivít Divadla LUDUS za rok 2021
Počet nových realizácií: 0
Počet repríz repertoárových titulov: 23
Počet divákov celkovo: 1921

Získané granty
Divadlo LUDUS na realizáciu inscenácie Stano a zlá noha získalo dotáciu vo výške 11.
500,-€ z Fondu na podporu umenia.

Vypracoval: Dott. Michal Denci, PhD., prevádzkový manažér

Schválil: Mgr. art. Martin Kubran, riaditeľ
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