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Zlomvaz představí mladé talenty 

Studentský festival ukáže to nejlepší, co letos vzniklo na vysokých uměleckých školách  

Praha, 4. května 2010 – Multižánrový festival Zlomvaz se již brzy otevře veřejnosti. Akce patří 

mezi největší přehlídky studentské umělecké tvorby ve střední Evropě. V období od 18. do 22. 

května ukáže více než 40 představení v Divadle DISK a v holešovické La Fabrice. Rozsáhlá 

nabídka zahrnuje divadlo, film, koncerty, tanec, výstavy či nový cirkus. 

„Nejdůležitější linií festivalu, která má již 17ti letou tradici, je soutěžní přehlídka divadelních inscenací. 

Kromě nejlepší inscenace odborná porota vybere také nejlepší herecký výkon, který bude oceněn Cenou 

Reflexu a Thespisu. V soutěži se utká celkem 7 představení ze 4 vysokých uměleckých škol,“ vysvětluje 

Kristýna Kamenická, předsedkyně dramaturgické rady festivalu. V porotě zasedne herečka Lenka 

Vlasáková, herec Pavel Kříž, filmový režisér Jiří Vejdělek a novinářka Veronika Bednářová. Předsedat 

jí bude producent a režisér Václav Marhoul.  

Vedle divadla je letos nově součástí festivalu i filmová přehlídka obsahující 9 filmových bloků. „Diváci 

se mohou těšit jak na hrané, tak i na animované či dokumentární snímky. Vybrali jsme přes 30 filmů od 

českých a slovenských studentů. Doporučila bych například absolventský snímek Battle filmové školy v 

Písku. Jednu z hlavních postav zde ztvárnila známá herečka Zuzana Slavíková," nastiňuje šířku nabídky 

Eva Burešová, koordinátorka filmové přehlídky. 

Součástí pestrého festivalového programu bude také poměrně málo frekventovaný žánr nového cirkusu. 

Studentky katedry pantomimy na HAMU se ve své absolventské inscenaci budou houpat na hrazdě, 

předvádět akrobatické prvky na šále, žonglovat či balancovat na kouli. Představení s názvem Postav na 

čaj! bude možné vidět v pátek 21. května v La Fabrice. 

Zlomvaz také láká na bohatý doprovodný program. „Největším lákadlem budou jistě večírky s kapelami 

(Navigators, Green Smatroll, atd.) a DJs. Přes den se mohou návštěvníci zdokonalovat v technice skoku 

na trampolíně či vytvořit vlastním přispěním animovaný film. Připravili jsme i přehlídku módních 

objektů, výstavu divadelních fotografií nebo konferenci o světelném designu,“ uvádí Jolana Teuberová, 

organizátorka doprovodného programu. 

Vstupenky budou k zakoupení během festivalu přímo v místech jeho konání v Divadle DISK a v La 

Fabrice. Podrobný program a další informace jsou k dispozici na webových stránkách 

www.zlomvaz.cz.  



Informace pro editory: 
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 filmové přehlídky, hudbu, tanec a nonverbální divadlo, je součástí 
festivalu také doprovodný program plný večerních koncertů, workshopů či seminářů. Stejně jako každý 
rok festival organizují studenti druhého ročníku katedry produkce DAMU. 
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