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Divadlo LUDUS v roku 2020
Po zmenách, ktoré nastali v predchádzajúcom roku, sa personál Divadla LUDUS v najväčšej
možnej miere sústredil na napĺňanie vízie modernej kultúrno-výchovnej župnej inštitúcie.
Máme za sebou náročný, no umelecky a produkčne veľmi bohatý rok. Napriek komplikáciám
vyplývajúcim z pandemickej situácie sa nám podarilo zrealizovať tri inscenácie, ktoré po
opätovnom otvorení divadiel budeme môcť zaradiť do programu. Zároveň sme rozbehli
a skonkrétnili spoluprácu na nových inscenáciách s mimoriadne kvalitnými umelcami. Autorskú
inscenáciu Máj podľa básnickej skladby Karla Hynka Máchu pre LUDUS spracováva rešpektovaný
český divadelník a skladateľ Ivan Acher, oceňovaná režisérka Júlia Rázusová pripravuje réžiu hry
Stano a zlá noha, kým erudovaný prekladateľ Peter Lomnický pre divadlo vytvoril preklad hry
Odysea od Rolanda Schimmelpfenniga. Nemožno opomenúť ani prácu na dokumente Homo
ludens. Do nového roku teda vstupujeme s dobrými vyhliadkami.
Nadviazali sme intenzívnejší kontakt s divákom. Skúsenosť potvrdila, že preplnené sály nie sú
ukazovateľom efektivity divadelného predstavenia. Na to, aby sa mladý človek mohol naplno
ponoriť do udalosti, ktorej sa stáva súčasťou, a odčítať jednotlivé významy, musí mať možnosť
cítiť intenzívny kontakt s aktérmi na scéne (resp. v niektorých prípadoch aj so samotnou
scénografiou). Preto, aby sme maximalizovali divadelný zážitok, prispôsobili sme veľkosť publika
typológii jednotlivých inscenácií. V niektorých prípadoch to implikovalo obmedzenie počtu
divákov na predstavenie. Primárnym cieľom divadla pre mládež nie je finančný zisk, ale iniciácia
mladého diváka. Napriek finančnej nenávratnosti bol tak tento krok najprirodzenejším
sprievodným javom napĺňania stanovenej misie.
Boli sme aktívni v “online” prostredí. Výnimočná situácia, ktorá vznikla následkom šírenia
nového koronavírusu, nám potvrdila význam dokumentovania výstupov. Vďaka spolupráci so
špičkovým fotografom Igorom Stančíkom sme aj počas karantény mohli divákom aspoň v
provizórnej podobe poskytnúť niektoré z ostatných produkcií. Aj vzhľadom na skutočnosť, že
mladí ľudia sú dnes naučení pohybovať sa v online prostredí, prácu v tejto sfére plánujeme v
budúcnosti ešte zintenzívniť.
Pracovali sme z domu. Väčšina tvorivej umeleckej činnosti si v prvotnej fáze vyžaduje dostatočný
priestor na rešerše a koncentráciu. Práca z domu je v tomto zmysle pre divadelníka jednou z
najprirodzenejších vecí. V týždňoch, keď nebolo možné sa fyzicky stretávať, sme nepoľavovali v
tvorivých aktivitách a v ideovej rovine sme spracovávali nové projekty. Výsledkom boli koncepcie
a texty pre nové projekty.
Neustále hľadáme domovskú scénu. V prvých mesiacoch tohto roka náš partner Štúdio L+S
začal pripravovať dve nové inscenácie. Z toho dôvodu sme dostali k dispozícii len minimum
termínov. Predstavenia sme preto začali plánovať v rôznych alternatívnych priestoroch. Aktívne
sa uchádzame o vlastný priestor v Spoločenskom dome Nivy, absolvovali sme niekoľko kôl
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rokovaní s vedením akciovej spoločnosti Cultus, niekoľko obhliadok priestorov a vypracovali sme
podklady pre projekt rekonštrukcie a technického vybavenia javiska.
Osvedčila sa spolupráca s odborom školstva, mládeže a športu. Možnosť navštíviť
predstavenia Divadla LUDUS bez vykonávania nadbytočných finančných operácií motivovala
pedagógov iniciatívne vyhľadať informácie o inscenáciách a programe na našej webovej stránke.
Aj vďaka tejto spolupráci môžeme o divadle pre mládež začať hovoriť ako o dostupnej verejnej
službe, ktorú BSK prostredníctvom Divadla LUDUS ponúka svojim občanom. Uľahčovanie
prístupu k verejnej službe tak predstavuje úspešnú stratégiu s výsledkami.

Divadlo LUDUS
prehľad programových aktivít
Január 2020
•

Reprízy aktuálneho repertoáru: 9 (z toho na domácej scéne v počte 1, mimo domácej scény
v počte 8).

•

V prvej časti mesiaca pokračuje realizácia inscenácie FRANKENSCHWEIN (K. Hronská). Na
predstaveniach sa zúčastňujú deti zo staromestských škôl.

•

Peter Kuba začína skúšať obnovenú inscenáciu ACTA PSYCHOPATA (podľa N. V. Gogoľa).

Február 2020
•

Reprízy aktuálneho repertoáru: 4 (z toho na domácej scéne v počte 4, mimo domácej scény
v počte 0).

•

Pred voľbami Divadlo LUDUS ponúka divákom inscenáciu NAŠE ŠATY! s diskusiou.

•

Pokračujú skúšky obnovenej inscenácie ACTA PSYCHOPATA (podľa N. V. Gogoľa).

Marec 2020
•

9. 3. sa odohráva prvé uvedenie obnovenej inscenácie ACTA PSYCHOPATA (podľa N. V.
Gogoľa).

•

10. 3. je Divadlo LUDUS nariadením nútené zrušiť 9 predstavení (z toho na domácej scéne v
počte 2).

•

Kamil Žiška pracuje na dramatizácii románu NA ZÁPADE NIČ NOVÉ (E. M. Remarque) pre
novú inscenáciu Divadla LUDUS.
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•

V spolupráci s Lenkou Garajovou a Michaelom Vyskočánim je spracovávaná koncepcia
nového projektu UTÓPIA (podľa T. Morea).

•

Barbora Chovancová finalizuje preklad hry STANO A ZLÁ NOHA (K. Blaszczyńska).

Apríl 2020
•

Divadlo LUDUS v súlade s nariadeniami ruší 5 predstavení (z toho na domácej scéne v počte
2).

•

Na sociálnych sieťach je zverejnený záznam inscenácie DŽUNGĽA (R. Kipling) a záznam
inscenácie FRANKENSCHWEIN (K. Hronská).

•

Prebiehajú práce na dokumente k inscenácii NAŠE ŠATY! (K. Fuchs).

Máj 2020
•

Divadlo LUDUS v súlade s nariadeniami ruší predstavenie plánované pre študentov z
Bardejova.

•

Na sociálnych sieťach je zverejnený dokument NIE SOM NÁCEK, ALE... making of k inscenácii
NAŠE ŠATY!.

•

21. 5. Prebieha organizačná porada k inscenácii NA ZÁPADE NIĆ NOVÉ (E. M. Remarque).

•

Sára Čermáková a Martin Kubran finalizujú scenár inscenácie KONVÁLIA (D. Fulmeková).

Jún 2020
•

Prebiehajú skúšky inscenácie NA ZÁPADE NIČ NOVÉ (E. M. Remarque).

•

Prebieha prvé stretnutie a začínajú sa prvé skúšky inscenácie KONVÁLIA (D. Fulmeková).

•

Prebiehajú rokovania k projektu UTÓPIA (podľa T. Morea).

•

Prebiehajú pracovné stretnutia súvisiace s prípravou dokumentu o 50 rokoch Divadla LUDUS.

•

Realizuje sa obhliadka priestoru SD Nivy spolu so zástupcami BSK.

Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých
Kancelária: Jozefská 19, 2.poschodie, 811 06 Bratislava,
Mobil: 0948 554 251, 0915 795 564
Divadelná scéna: Štúdio L&S , Nám.1mája 5, Bratislava
IČO 00893862, DIČ 2020831505, IBAN SK20 8180 0000 0070 0047 0709
Email: ludus@ludusdivadlo.sk, www.ludusdivadlo.sk, www.facebook.com/divadlo.ludus

Júl 2020

•

Prebiehajú skúšky inscenácie KONVÁLIA (D. Fulmeková) v skúšobni na Jozefskej 19.

•

Finalizuje sa scéna Toma Cillera do inscenácie NA ZÁPADE NIČ NOVÉ (E. M. Remarque),
v ktorej prebieha niekoľko skúšok.

August 2020

•

Prebiehajú skúšky inscenácie NA ZÁPADE NIČ NOVÉ (E. M. Remarque) v scéne.

•

Divadlo LUDUS sa s inscenáciou LABYRINT PRÍSLOVÍ (podľa A. Zátureckého) zúčastňuje na
festivale Kremnické gagy (30. 8.).

September 2020

•

Realizuje sa predstavenie ACTA PSYCHOPATA (podľa N. V. Gogoľa) s divákmi v súlade
s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.

•

Prebiehajú skúšky inscenácie NA ZÁPADE NIČ NOVÉ (E. M. Remarque) v náznaku scény v
blackboxe.

•

Finalizujú sa návrhy prvkov výpravy inscenácie KONVÁLIA (D. Fulmeková), prebiehajú
skúšky.

•

Realizuje sa stretnutie so zástupcami BROZ k projektu DUNAJ.

•

Realizuje sa stretnutie s Ivanom Acherom k autorskej inscenácii MÁJ (podľa K. H. Máchu).

•

Prebieha obhliadka SD Nivy so znalcom divadelných technológií.

•

Prebieha porada s členmi inscenačného tímu k inscenácii STANO A ZLÁ NOHA (K.
Blaszczyńska).

•

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa ruší účasť Divadla LUDUS na festivale Dotyky
a spojenia s inscenáciou NAŠE ŠATY! (K. Fuchs).

Október 2020

•

3. 10. sa realizuje verejná generálna skúška inscenácie NA ZÁPADE NIČ NOVÉ (E. M.
Remarque) v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.
Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých
Kancelária: Jozefská 19, 2.poschodie, 811 06 Bratislava,
Mobil: 0948 554 251, 0915 795 564
Divadelná scéna: Štúdio L&S , Nám.1mája 5, Bratislava
IČO 00893862, DIČ 2020831505, IBAN SK20 8180 0000 0070 0047 0709
Email: ludus@ludusdivadlo.sk, www.ludusdivadlo.sk, www.facebook.com/divadlo.ludus

•

Naďalej prebiehajú skúšky inscenácie KONVÁLIA (D. Fulmeková) v skúšobni na Jozefskej 19.

•

Pokračuje nakrúcanie dokumentu HOMO LUDENS.

November 2020

•

Finalizuje sa scéna inscenácie KONVÁLIA (D. Fulmeková) a prebiehajú skúšky.

•

Prebieha niekoľko neverejných „udržiavacích“ skúšok inscenácie NA ZÁPADE NIČ NOVÉ (E.
M. Remaruqe), ktoré majú charakter plnohodnotného výkonu, a v rámci ktorých sú uvedené
do praxe nové prvky (audio nahrávka).

•

Realizuje sa stretnutie v SD Nivy so zástupcami BSK.

•

Prebieha nakrúcanie dokumentu HOMO LUDENS.

December 2020

•

Završuje sa skúšobný proces inscenácie KONVÁLIA (D. Fulmeková) v Štúdiu L+S.

•

Pokračuje nakrúcanie dokument HOMO LUDENS s osobnosťami slovenskej divadelnej scény.

•

Kvôli neúčasti zástupcov SD Nivy sa ruší plánovaná obhliadka podkrovných priestorov v SD
Nivy.

Nové divadelné produkcie v roku 2020
ACTA PSYCHOPATA (podľa „Bláznove zápisky“ od N. V. Gogoľa): obnovená inscenácia v réžii
Petra Kubu. Prvé uvedenie obnoveného titulu sa konalo 9. 3. v Blackboxe.
NA ZÁPADE NIČ NOVÉ (E. M. Remarque): nová inscenácia v réžii Kamila Žišku. Vzhľadom na
obmedzenia vyplývajúce z epidemickej situácie sa pred divákmi realizovala iba verejná generálna
skúška 3. 10. v Štúdiu L+S. V roku 2021 bude inscenácia oficiálne uvedená do života.
KONVÁLIA (D. Fulmeková): nová inscenácia v réžii Sáry Čermákovej. Vzhľadom na
obmedzenia vyplývajúce z epidemickej situácie boli realizovaná len neverejná generálna skúška
v Štúdiu L+S dňa 15. decembra. Inscenácia bude oficiálne prezentovaná divákom v roku 2021.

Počet zamestnancov divadla v roku 2020
Divadlo zamestná va 9 pracovnı́kov na plný ú vä zok. 5 zamestnancov má vo svojej pracovnej
náplni administratívne činnosti, pričom však títo zamestnanci majú aj umeleckú kvalifikáciu. 4
zamestnanci sú prevá dzkovı́.
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Návštevnosť
názov
predstavenia
Tajný denník
Adriana Mola
Acta Psychopata*
Naše šaty
Frankenschwein
Labyrint prísloví**
Na západe nič
nové***
Konvália****
Spolu

počet predstavení
pôvodný
priestor
zájazdy
spolu

návštevnosť
pôvodný
priestor

zájazdy

spolu

1
2
4
8
0

0
0
0
0
1

1
2
4
8
1

158
28
259
160
-

0
0
0
0
-

158
28
259
160
-

1
1
16

0
0
1

1
1
17

35
640

0
-

35
640

*Acta psychopata bolo prvýkrát uvedené v čase, keď už školy z obavy pred šírením koronavírusu odriekli
účasť na predstavení.
** Predstavenie Labyrint prísloví bolo odohrané v rámci festivalu Kremnické gagy. Divadlo LUDUS
nedisponuje záznamami o počte divákov.
*** Verejná generálna skúška sa konala v čase, keď maximálny počet osôb v priestore mohol byť 50.
**** Generálne skúšky inscenácie sa vzhľadom na epidemickú situáciu konali bez divákov.

Súhrn za rok 2020
Počet nových realizácií: 3
Počet repríz repertoárových titulov: 18
Z toho na zájazdoch: 1
Počet evidovaných divákov celkovo: 640
Výnosy z tržieb: 3.429,64,- €
Výnosy za kultúrne poukazy: 1.790,- €
Výnosy z dotácie z FPU: 9.300,- €
Získané granty
Divadlo LUDUS na realizáciu inscenácie Konvália získalo dotáciu vo výške 10.000,-€ z Fondu na
podporu umenia.
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Informácie o hospodárení
Nasledujú ca tabuľka podá va obraz o majetku a pohľadá vkach.
Dlhodobý hmotný majetok k 31.12.2020
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobé záväzky, záväzky voči dodávateľom či
zamestnancom
Bankové úvery k 31.12.2020

0,- €
10,50 €
22.277,12 €
Žiadne

Finančné prostriedky pozostávajúce zo zostatku na
BU

21.305,45 €

Celkové náklady v roku 2020 boli v sume 471.064,58 € a pozostávali z nasledujúcich položiek:
spotreba materiálu a energie

63.885,97 €

služby
osobné náklady

151.520,20 €
250.595,53 €

dane a poplatky
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

270,18 €
55,00 €

odpisy a rezervy

3.307,25 €

finančné náklady

1.430,45 €

Celkové výnosy v roku 2020 boli v sume 460.778,14 € a pozostávali z nasledujúcich položiek:
tržby

3.429,64 €

prevádzková činnosť
transfery

0,- €
455.579,60 €

zúčtované rezervy

1.768,90 €

Divadlo LUDUS dosiahlo v roku 2020 výsledok hospodárenia -10.254,19 €

Vypracovali: Dott. Michal Denci, PhD., programový a prevádzkový manažér; Alena Mikušová, ekonómka
Schválil: Mgr. art. Martin Kubran, riaditeľ
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