FESTIVAL ZLOMVAZ

Už podvanácté se uskuteční festival vysokých divadelních škol Zlomvaz. Od čtvrtka 19. května do neděle 22. května odehrají studenti z Prahy, Brna a Bratislavy celkem 22 představení. Ty mohou návštěvníci shlédnout v prostorách DAMU, Divadla DISK, divadla Na Prádle a ve Švandově divadle. Také letos se tradičně budou udílet ceny nejlepším inscenacím a mladým hercům. Kromě již zavedených ocenění, jakým je mezi jinými cena časopisu Reflex (60 tisíc korun za nejlepší herecký výkon), přibyla například cena Švandova divadla, kterou zástupci uměleckého vedení divadla odmění výjimečný inscenační počin. Ten pak bude uveden v profesionálních podmínkách Studia Švandova divadla v příští sezoně.
Festival nabízí i doprovodný program, jehož součástí je například fotbalový turnaj Zlomvazkap nebo koncert 19. května v klubu Vagon, kde se představí skupiny Secret9 Beat a Vertigo. Po celou dobu festivalu bude také otevřena festivalová čajovna Čajový komfort, a to vždy od 13 hod. na střeše Divadla DISK.

Festival Zlomvaz pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze (DAMU) a spolupořadatelem je Hlavní město Praha.
Organizátory jsou studenti 2. ročníku Katedry produkce DAMU.

Více informací na www.zlomvaz.com. Ceny vstupenek jsou v rozmezí od 20 do 70 Kč.



Co je festival Zlomvaz?

	Myšlenka na pořádání festivalu vzešla v roce 1994 z iniciativy studentů Katedry produkce DAMU jako příležitost k neformálnímu setkávání a seznámení studentů a pedagogů vysokých divadelních škol. V průběhu 12 let se Zlomvaz, z původně jednorázového nápadu, vyvinul v uznávanou a pro mnohé i prestižní divadelní událost. Kromě toho se stal součástí výuky studentů 2. ročníku katedry produkce, což je také hlavní důvod, proč má festival každý rok zcela odlišnou, originální podobu.

	Cílem Zlomvazu je od samého počátku především setkání a setkávání studentů uměleckých oborů, prezentace jejich tvorby, vzájemná konfrontace a inspirace. 
	Není to však pouze festival studentů pro studenty. Je především mostem, spojujícím článkem, mezi začínajícími umělci a širokou veřejností. Je výjimečnou příležitostí jak atraktivním způsobem představit veřejnosti množství nových talentů, kteří dříve či později budou určovat tvář divadelního dění v celé republice. 


	Jaký bude Zlomvaz 05?


	Jako spojující, zastřešující téma Zlomvazu 05 jsme zvolili pojem komunikace. Chtěli jsme tím zdůraznit hlavní smysl Zlomvazu: komunikaci mezi studenty uměleckých škol, mezi studenty a širokou veřejností, komunikaci začínajících umělců s těmi zkušenými.
	Naší snahou nebylo uvést během čtyř dnů co největší počet představení, ale prezentovat pouze to nejlepší z prací studentů. Z tohoto důvodu jsme ke spolupráci přizvali studenty dramaturgie a režie Katedry činoherního divadla a Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU jako odborné poradce. Takto sestavená  dramaturgická rada si za svůj cíl určila představit průřez současnými absolventskými inscenacemi jednotlivých vysokých divadelních škol a výběr inspirativních studentských představení. Průřezem myslíme reprezentativní vzorek výsledků studia možností divadelního vyjádření na divadelních školách. Samotný výběr představení a sestavení festivalového programu závisel na osobních zkušenostech, vkusu, názoru a uměleckém vnímání členů dramaturgické rady. A pochopitelně také na technických možnostech festivalových prostor a sálů.



Proč je maskotem Zlomvazu 05 zrovna mamut?

	Kdysi se putovní cena Zlomvazu někam zatoulala ještě před tím, než mohla být někomu předána, chtěli jsme proto vytvořit cenu novou. Úplnou náhodou se nám podařilo získat obratel z mamuta. Došlo nám, že lov mamutů měl před 30.000 lety stejný význam jako má náš dnešní festival – je to výjimečná událost a jedinečná příležitost k setkání a komunikaci – nebylo tedy co řešit. Lov mamutů chápeme jakožto symbol nutnosti lidského potkávání, předvádění se, sebeidentifikace, sdělování nových myšlenek a podnětů, ale i bohatého slavení a vzájemného respektování. Mezi Zlomvaz, mamuta a komunikaci tak můžeme dát rovnítko.
	Divácky nejúspěšnější inscenace letošního Zlomvazu tedy získá pravý mamutí obratel. A abychom nepředávali pouhou kost, nechali jsme na něj vyrobit (uháčkovat) zcela originální pouzdro v podobě mamuta, jehož autorkou je Veronika Moudrá. Podoba této ceny je natolik úžasná, že se nám ani nechce ji předávat...


Jaké budou novinky letošního Zlomvazu?

	Kromě ceny diváků, ceny děkanky a ceny týdeníku Reflex, který odmění nejlepší herecký výkon v absolventské inscenaci, se bude letos poprvé udělovat Cena Švandova divadla za výjimečný inscenační počin. Švandovo divadlo poskytne výhercům profesionální podmínky pro vznik nové inscenace v prostoru svého Studia. Novinkou je také Cena časopisu Obratel a Nakladatelství AMU, které budou posuzovat vypovídací hodnotu propagačních materiálů inscenací. Poprvé se bude udílet Cena produkce a smART communication za nejkomunikativnější a nejlépe spolupracující inscenační tým. 
	
	Úplně nová bude letos také podoba festivalového časopisu Obratel. Chtěli jsme, aby byl proti předchozím rokům živější, zábavnější a aktuálně reagoval na celkovou atmosféru akce. Festivalové návštěvníky tak vlastně čekají bulvární noviny s atraktivním výtvarným zpracováním. Součástí bude soutěž o nejlepší SMS recenzi. Opravdu je na co se těšit.

	A jako bonbonek bychom chtěli ve foyer Divadla DISK přes den promítat fotografie z průběhu festivalu, fotbalového turnaje a  všech večírků.


Kde můžou zájemci získat více informací?

	Nejlépe na našich internetových stránkách www.zlomvaz.com. Budeme rádi, když nám tam také nechají nějaký vzkaz v  Diskusi. Od středy 18. května bude už fungovat festivalové infocentrum ve foyer DISKu. Zde se budou prodávat vstupenky, programové brožury, trička a několik publikací.




Tiskovou zprávu vypracovali studenti 2. ročníku Katedry produkce DAMU.
PROGRAM ZLOMVAZU

19.5. až 22.5.2005

čtvrtek 19.5.
14.00 Posledná šálka (VŠMU)			Řetízek			40 min
14.00 S vyloučením veřejnosti (KČD DAMU)	U 32			65 min
15.30 Pocítění vousů (KALD DAMU)		DISK			90 min
17.30 zahájení festivalu				DISK			30 min 
19.30 Rodinná oslava (JAMU)			Na Prádle		120 min
22.00 večírek v klubu Vagon			Vagon

pátek 20.5.
11.30 Mime must go on! (HAMU)		DISK			60 min
13.30 Posledná šálka (VŠMU)			Řetízek			40 min
13.30 S vyloučením veřejnosti (KČD DAMU)	U 32			65 min 
15.30 Hra o Médei: Hra o Médeu		Na Prádle		50 min
15:30 Malé noční příběhy (KALD DAMU)	střecha DISKu		40 min
17.30 Barvy antagonistických pocitů(JAMU)	U 22			50 min
17:30 Malé noční příběhy (KALD DAMU)	střecha DISKu		40 min
19.30 Plastelína (KALD DAMU)			DISK			120 min
22.00 Zlomvazkap

sobota 21.5.
11.00 Jakub a jeho pán (KČD DAMU)		DISK			120 min 
14.00 Yvonna, princezná burgundská (VŠMU)	Na Prádle		90 min
17.00 Nickname (Skutr, host)			Divadlo Archa		50 min
17.00 Flagelantky (VŠMU)			Řetízek			45 min
18.30 ZZltaa zzltaa Llallja (KBT VŠMU)		DISK			60 min
21.00 Átreovci (JAMU)				Švandovo divadlo	120 min 

23.00 večírek ve Švandově divadle 

neděle 22.5.
11.00 Barvy antagonistických pocitů(JAMU)	U 22			50 min
12.30 Pokusy o její život (JAMU)		DISK			105 min
15.00 Flagelantky (VŠMU)			Řetízek			45 min
16.30 Nickname (Skutr, hostí)			Divadlo Archa		50 min
17.00 Boršč (KATAP DAMU)			U22			50 min
18.00 zakončení festivalu			DISK			60 min
	




DOPROVODNÝ PROGRAM


čtvrtek 19.5.2005 od 22:00hod
VAGON PARTY
Klub Vagon, Národní 25, Palác METRO


vystoupí kapely:
Secret9 Beat
Hrají "Rebelious ultra sonic sound" neboli "Garage Punk". 
Jsou ovlivněni Stooges a Velvet Underground a N.Y. punkem. Byli „předskokany“ např. kapelám Phil Shöenfelt nebo Moimir Papalescu & The Nihilists nebo německým Robert & Roboters.
Vertigo
Jejich hudba vychází ze SKA, je však ovlivněna i dalšími styly jako je swing, R'n'R, disko nebo punk. Jednotlivé písně z dílny Vertiga jsou vystavěny na silných melodických základech a převážně rychlém, občas však i houpavějším tempu, které nenechá nikoho v klidu. 



pátek 20. 5. 2005 od 22:00hod.
ZLOMVAZKAP 2005,  tradiční fotbalový turnaj
TJ Sokol Královské Vinohrady, Riegrovy sady, Polská 1, Praha 2 

přihlášky jsou k dispozici v Infocentru
uzávěrka přihlášek: 20.5.2005 do 16:00 v Infocentru ve foyer DISKu


sobota 21. 5. 2005 od 23:00hod.
ZÁVĚREČNÁ PARTY ve Švandově divadle na Smíchově
Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5 - Smíchov

Večer plný překvapení aneb Kdo zaváhá nežere.
Party v rytmu latino s DJ Mucho.

vstupné 40,- Kč

Od pátku do neděle bude od 13:00 na střeše Divadla DISK otevřena čajovna Čajový komfort. Ideální místo k odpočinku od festivalového maratónu s hudbou a výborným čajem. Otevřeno pouze v případě pěkného počasí.


