file_0.jpg

file_1.wmf


Tisková zpráva

ZLOMVAZ 2010 nabídne pořádnou porci mladého umění
Festival vysokých uměleckých škol představí to nejlepší z divadla, filmu, hudby, tance i pantomimy
Praha, 23. dubna 2010 – Více než 40 představení z různých žánrů nabídne letošní ročník festivalu ZLOMVAZ 2010. Ten proběhne od 18. do 22. května v prostorách Divadla DISK a holešovické La Fabriky. Nabídka kromě divadelních představení zahrnuje také promítaní filmových snímků, taneční a hudební projekty či pantomimu.
Letos se koná již 17. ročník festivalu, který tradičně organizují studenti produkce na pražské DAMU. „Dosud se ZLOMVAZ profiloval jako čistě divadelní festival. Jeho záběr jsme se nyní rozhodli rozšířit a nabídnout také jiné druhy umění,“ nastiňuje letošní novinky Anna Řezníčková z marketingové sekce festivalu.
Po vzoru minulých ročníků bude divadelní část soutěžní. Představí se celkem sedm inscenací studentů divadelních fakult z Prahy, Brna, Bratislavy a Banské Bystrice. O nejlepším herci/herečce a nejlepší inscenaci bude rozhodovat odborná porota. Účast v ní zatím potvrdili herec Pavel Kříž a novinářka Veronika Bednářová. „Tento počin považuji za jedinečnou příležitost pro setkávání a vzájemnou výměnu zkušeností mezi studenty, která může objevit nové talenty. Zajímá mě, co předvede nastupující generace herců, se kterými se již brzy budu moci setkat třeba před kamerou,“ vyjádřil se ke své účasti v porotě Kříž. 
Mezi vrcholy festivalu bude patřit premiéra inscenace Cubus vytvořená volně na motivy hry Král Ubu Alfreda Jarryho. Ta je výsledkem unikátní spolupráce studentů české, slovenské a polské vysoké umělecké školy. Kromě divadla se návštěvníci mohou těšit také na přehlídku studentských filmů, koncerty vážné hudby, jazzové večery, taneční představení, výstavy fotografií či v Česku stále poměrně málo frekventovaný žánr - nový cirkus. „V době čím dál většího prolínání žánrů je proměna festivalu Zlomvaz a jeho rozšíření na multižánrový festival krok dobrým směrem.“ uvedl k festivalu Jan Hančil, děkan DAMU. 
Vstupenky budou k zakoupení během festivalu přímo v místech jeho konání – Divadle DISK a v La Fabrice. Podrobný program a další informace budou k dispozici na webových stránkách www.zlomvaz.cz. 

Informace pro editora:
Festival ZLOMVAZ je místem setkávání studentů a pedagogů vysokých uměleckých škol. Studenti zde mohou získat zejména důležité kontakty pro svou budoucí profesní kariéru. První ročník se konal již v roce 1993. Z malé přehlídky divadel se postupně transformoval na multižánrový festival, který během pěti dnů nabídne širokou nabídku kulturních projektů různých žánrů. Mimo hlavní program, který kromě divadelní soutěže zahrnuje také filmové přehlídky, hudbu, tanec a pantomimu, je součástí festivalu také doprovodný program plný výstav, módních přehlídek, workshopů a komorních divadelních představení. Stejně jako každý rok festival organizují studenti druhého ročníku katedry produkce DAMU. 
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