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1r J r J - legenddrni vudce zhojnicke skupiny, ~ l ova n$ky 

ut1skovanych a dotirodinec cl1udych, u 1skovatel boha tych ,ide
„rovnal svet", naroclni hrd1na Podhali a Slovenska Za slatetnost. 
povest1 taroc1ejn ici rr1 . klere mu darovali kos1l 1, opasek a kouzel
nosikova legencJa se stala skutecnym osobnim mytem Tento my
v dobe romant1smu, zivr:ny lidovym umen im a krasnou l1 te1a turou. 
a 20. stoleti diky modernist icke lasce k lloram v polske kultufe 
rJnsl<ym mes1anizmern. źivo t nost a atrak t iv1 tu J anośi kova mytu 
20. stoleri. ve kterem byla vira v so ci ż.1lni spravedlnost poklada
vire v t arodejnice, kdy7 ani Jedno ani druhe neexistovalo. Pres o 
nadeie utlacovaneho ltdu a na uzern i dnesniho Slovenska z eies
Janosiku v mytus hluboce zal<oreneny v kulturnim povectomi 
odolal odl1aleni a rozs ireni pravdy o skutccnem 1b0J n1ckem pra 

J 1 1 ( 1688 1713) pochatel z vesn1cke rod iny 
soucas i Ha bsburske monarch ie. v mladi se 11Xastnil pro tihabsbur 
Frannska Pakocziho 2 nasl edne krc1 tce slouz1I v cisai'ske armade 
zboi1ikum a brzy se stal vudcern zb0Jn 1cke druzinv Udajne si ni 
a neJednal krute. Jako „ZbOJnicky rie1 trnan " pusob1I nu uzcm1 Li JJ-
17 13 byl uveznen a po vysles ich a mućeni odsouzen uherskym 
obyce1n1/ bandita. Byl popra ven v Li ptovskć·m sv Miku las1 obe-

r ;i ve svem kratkem zivote zbo1nic1I necele 2 
vlastni mri1vr1i prJvidlJ . mag icky pi'1 tahoval zeny a nei leosi mla
v1d1nou sla vy a svobody 1 tak z u st~va taiemstvim. proc prave 
t bo1n1 1< u stal hrd1 nou ak vell<olepe legendy 

Robin Hood. ochrance 
alnf zbojnik", spraved ll ve 
silu a s1 kovnost vdeć 1 I die 
nou horalskou valasku. Ja
tus, zrozeny V 19. Stolet i. 
vyvrcholtl na pre lomu 19. 
byl ake svazan s tzv. tat
pak pa racloxnt' potvrdilo 
na za poveru podobnou 
se J J nośi k sta l svmbolem 
nenim narodniho hrdinv 
a kolekt1 vni predstavivosti 
vzoru. 
na Or<ive. ktera by la tehdy 
skE'l10 U hc rs kćho povstan i 
v roce 1711 se pr dal ke 
kdy 11eposkvrni l ruce krv1 
tova. Oravy a Sp1se V roce 
soudcrn k treslu srn rt1 jako 
se11im 1a zebro na haku. 
roky. Pm sve ćiny stanovtl 
, enci se k nemu hrn ul1 Zil 
on se meli s ovkarn1 iinych 
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Janosik Jerzy - legendarny zbóJn1k górski . słow 1 arisk l Robin 
i dobroczyrica biednych a równocześnie gnębiciel moż nych , „zbóJ
jący sprawiedliwe ..równanie świata" bohate r fol kloru Podhala 
m(,'stwo. siłę i zręczność zawdzięczał Janosik czilrown icom. które 
paskiem i ciupagą o magicznych właściwościach . Legenda Jano
wyposażonego w liczne atrybuty herosa mitycznego - podsyca
i literaturę p1ę 1< ną. uzyskawszy historyczną trwałość okazała 

osobowym Mit ten zrodzony w XIX wieku. w okresie romanty
przełomie XIX i XX wieku dzięki modernistycznemu ubóstwie
w1ążąc się dodatkowo ze zjawiskiem tzw. mesja nizmu tatrzari
cyjność mitu Janosika potwierdzi ł o paradoksalnie XX stu lecie 
kultury, w którym uznano wia rę w sprawiedliwość społeczną za 
w czarownice. gdyz jedno i drugie nie istnieje Mimo to Jano
krzywdy uciśnionego ludu. stając się. gtó·.„·n1e na obszarze dzi
śnien1em bohatera narodowego Mit Janosika i obecność bohatera 
i masowej wyobraż ni wyprzedziły odkrycie i upowszechnienie 
wzorze zbój nika 
Historyczny Janosik (1 688-1713) był synem eh lopskieJ rodziny 
w granicach austriackieJ monarch11 Habsburgów Jako młodzie 

habsbursk im węgierskim powstaniu pod wodzą Franciszka Rako
w arm11 cesarskiej w roku 1711 rozpoczął „zbójowanie" i rychło 
Podobno nigdy nie splamił krwią ludzką własnych rąk i nie do
Ten „hetma n zbójnicki" działilł na terenie Liptowa, Orawy i Spi
p r zesłucha n iach 1 torturach. został przez vvęg1ersk1 sąd skazany 
bandyta powieszony na haku za żebro w Liptowskim św. Miku
żył Janosik 25 la t 1 w tym krótkim życiu niecałe dwa lata zbójo
stał się bohaterem mitu. pozostaje tajemnicą Nawet Jeśli prawdą 
byl kimś. kto sam ustanawiał czynem własny kodeks moralny. kto 
przyciąga każdą kobietę i do kogo garnęli się naJlepsi po pozór 
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Hood. obrorica uciśnionych 
ca idealny" przeprowadza
i Słowacji Według tradycj 1 

obdarowały go koszulą. 

sika - bohatera ludowego 
na przez sztuki; ludowa 
się autentycznym mitem 
zmu. osiągnął apogeum na 
niu gór. w kulturze polskiej 
skiego żywotność i atrak
- wiek utopi i ' kryzysów 
p rzesąd podobny wierze 
sik urósł do rangi symbolu 
siejszej Słowacj i , uciele
w świadomośc i kulturowej 
prawdy o realnym pien"lo-

z Orawy leżącej wówczas 
n1ec w ziął udział w anty
czego. potem krótko stużyt 
został hersztem bandy 
puścił się okruc1e ristwa. 
szu. Ujęty w roku 1713, po 
na śmierć i Jak pospoli ty 
la szu. 
wał. Dlaczego właśnie on 
jest mniemanie. że „Janosik 
magicznie i magnetycznie 
sławy i wolności" 

-~ 
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Juraj Janosik - legendarny kapitan zboinickcj druźiny slovansky Robi~ Hood ochra nca 
utlacanych a dobrod1nec churlobnych. postrach bohil tych . . idealny zboJnik". spravodl1vo „rov
nal svet", nii rodny hrdina Podlia lid d Slovcn ~ ka. Za statocnosl. silu a śikovnost vdać1I podia povesu 
ćarodeJ n i c1 a m. ktore mu darovali kose lu, opasok a carovnu horalsku va l<1sku. Janosikovska legenda 
sa stala skutoćnym osobnostnym mytom Tento ytus. zrodony v 19. storoći. v obdobi roman t1zmu. 
Z1veny ludovym lJmenim a krasnou l1 terat(Jrou, vyvrcholi l na prelome 19. a 20. storocia vóaka 
moderrnstickeJ laske k hor cim V polskeJ kulture boi t1ez spaty s tzv. ta transkym mes1a111zmom. 
ź1votno s r a atrakr iv1tu mytu o Janosikovi. oaradoxne potvrdilo 20. storoć'ie. v ktorom bo la viera 
v socialnu soravodl1vost pokladana za poveru podobnu vi ere v ex istenclu carodejn ic. ked' an i jedno 
an i druhe neex1stovalo. Aj napriek tomu sa Janoś i k stal symbolom nadcje u l ii ć aneho ludu a na 
uzemi d nesnćho Slovenska stelesnenim narod nćl1 0 hrd inu. Janoś i kov mytus hlboko zakore
nenv V kul turnom povedomi a kolektivnej predslaVIVOS I odolal odhaleniam a rozsire-
niu pravd y o skutocnom zbojnickom pravzore 
H1stonckv Jura1 Janosil< (1688-171 3) pochadzal zo secl l1 acke1 rodiny z obce 
Terchova. kto ra bala vtedy sucastou HabsburskeJ mondrchie. v mladosll sa zuća > tn i I 
prot1habsburskeho oovstarna Fra r1 t1 ska Rakocz1ho a vza pa 1 s l uź il v m arsl<ej armade. V roku 
1711 sa pridal k zbo1 ni kom a verm1 skoro sa stal vodcom zbotni ckej druz1ny V raj si nikdy neposkvrn i I 
ruky krvou a nekonal kruto. Ako „zboJnicky kapi tan· p6sob1I na uzemi Li ptova. Oravy a Spisa V roku 
1713 boi uvazneny a po vysluchocl1 odsudeny uhorskym sudom k tres tu smrti ako obyć'ajny ban
d1ta Bo i popravenv v Liptovskom sv. M1ku lasi obesenim za rebro na hak. 
Janosik z1I zs rokov 2 vo svojom krjt kom zivoLe zb iJal necele 2 roky Pre svoje poćinanie stanovil 
vl astnc moralne prav1dla. mag1cky pritahoval ?eny a najlepsi mladenci sa k nemu hrnuli za vidinou 
slavy a slobody AJ tak v~a k zostei va tajomstvom. preco sa prave on medzi stovkam1 inych zboJnlkov 
stal hrdinom ak velkolepej legendy 
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1 vrn1kl z podnetu Di vad l Drak Ceskoslovensko-Polsky 
d1vadelni projekt „Janosik" Vedle Draku se no z uća s t nil o Loutkove d1vad lo 
z Banske Bystrice a Polske loutkove d1vad lo Marci nek z Poznane. Każde 
z partnerskych divadel nastudova lo pro spo l eć nou 1nscenaci 1ednu cast 
Janosikova ź 1 vota. će s 1 predved l1 .zrozen i zboinika". Polaci „L:ivot zboJnika' 
a Slovac1 „Zradu a srnr t zbojnika" Społecne predst ri veni s mez inarodn im 
olJsazenim se doćka l o deviti repriz behem festi alu v Cechach. v Po lsku 
a na Slovensku. 

Autoi ! scenare J n Ovorak. Kry tyna Milo~dzka . Karel Brożek . Joz ef M ko5 

Rezie Jo5e' Kro ta. Wo1c1ech Wieczorkiewicz. Karel Broz k 
Vyprava a loutky. Fran 1Sek V1tek. Leokadia s ra inm·,1cz. Karel He1 crn n 

Hud a Jirl Vysohhd. Zb1grneN Bu1arsk1. 11lan Oubrow5k' 
Premier. 30 dubn 1975 v Chrud1m1 

Janoś ikuv mytus znovu oźiva spo l eć ne s myś l e nkou ćcsko

-Slovensko- Polske di vadelni spoluprace umelci ze zpriznenych divadel 
Drak (Hradec Kra love). Teatr Lalka (Varśava) a Stare divad lo Karola Spisaka 
( irra) se rozhodli nastudovat sve vlastni inscenace na tema ,Ja noś ik". avśak 

behem nekol1 ka pripravnych tvu rćich se tkani. ktera probehla v race 2008 -09 
v Terchovć a ve Skalitem. se dohodli na urótych jednoticich prvc ich. aby 
pozdeji bylo moźn · vytvof1t s po l eć ny divadelni tvar s mezinarodnim ob
sazenim. 

Au of1 sc · naf · Ja Ku t> Krof . 11 1cha ł Wal czai<. Joze MokoS 

Rei1e Jakub Kro a. Łu ka sz Kos. Ondre1 Spisak 

Hudba Jiri Vysohlid. Dominik 5 r charski. [ugen Gnoth 

Premiera . 10 m i'.11 20 10 r. v N11 r1' 

ValaSkd. suven r z T~rchave 
> C1upazka oamiatka z Terchovc1 

a1a~ka. stNemr l Tcrchovc1 
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so~ka Janos1 kd 
, Figurka J~no~1ka 
So~ka Janosika 

Oousek J la JanoSlk 
, Pas a la Janosik 

ooasok J la JanoS•k 
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k Sio f'lacko-pols. iego 
k temat czes o- · 1 

ika po róc tl 1a o . Drak (Hradec KriJ o-
Po 35 ~at~c~ ~;n J:~~!ali zowanego przez c~es~~'~e~~ ze s1owack1e1 N1 TY 
pro1ek u e 1 s rv Teat1 K ro 0 i ę li <>·<; c.zo1ow1 
vel .. iarszawsl<a Lalkę '~rezen ac 11 1egendv J i o:.11< P eatrv zwi z, ne 
wsoó cz sne! in e pre1 c1wac1<ich I polskich ' eprezen u1ącv o kań \ NórcfrN 
wórcv scen czesk1Ch. slażni ar ystv znvch Poócz s k1ll<ho s~i i Sk li e us -
ze sobą pra '_tyką ;, ~1~1 się ..,1 I tach 20os i 7009 T;~~nieJS LC soó\ne za-
spek ak\1 ktore oo - . oc.zace. poz iala1ące na . 
lano pe ·'me e\emenlY 1edn <;d7ynarodowe1 otisadzie 
P "zentol!1an1e spektaKIU w m1 

, I ~\czai<. Joze' • o1':iś 
• ,. Jakub Kro ia ,._ il . 

Au or Z'/ scenar ous1~ "'o> omtre1 so1~.ik 
,, " KfO a Ukil'>7 ,, . G 

Re7 '1H7 Ja,uv · , harsk Eugen no\ 
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_ --_ -- ...... 1-e N -Ll 
klarował, że będzit 
nowy kościół, a koi 
Jezier!ka zapewni 
ści zdobycia funr 
zabytkowej świąt: 
chcieć to zrobić, a 
do tej pory nie w 
z.ainteresowania- : 

Janosikowe do Trybunału? 
„ Mllard ztotych tzw. jmosllcow&
Co plecollfłłO rocznie przm w.u.. 
wt rw r.mcz bledmejBzydl "'*'.n. mollwla..., IUlWllJ---Zwllt
Zlllk Stowarzyuel\ fłral!klcłl. I dalm
ga elt, by Rada WaiWAY.,... 
ta do Trybunalu Konstytucytneco 
o zbadmle u.ławy o doClhodach „ 
morządll terytorlalneco. 
, Miliard złotych to most przez Wi
słę , wyremontowanie wszystkich 
dróg lub 250 kamienic na Pradze 
- wylicza Rafał Szczepański ze sto
warzyszenia. które ZJ"leS7A kilkana
ście organiz.acji ~oraz 
osoby fizyczne z ~-Północ, Pra
gi-Południ !;Tiirg6 i Białołęki. Ja
nosikow nazywa haraczem. Al" 7~-
!i;łn'°""""" k „. • 

tusz, który stanąłł 
Praskiego. 

Związek zamie 
~ infonnaqeoji 
mocą ulotek i ptak 

Przewodnicr.ąc 
Malinowska-{; rui 
uchwała w sprawiE 
już wstępnie przyg 
na opinię prawniki>· 
żerny pozwolić sol 
słać wniosek do Tl'. 
będzie dobrze U7.8l 

Stanowisko w : 
wego ratusz zająl 
w piśmie do minis1 
Metropolii Polski _ ... _ . . 
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JANDSIH 
A MEDllNARDDNE PRDJEHTY 

BABKDVYGH DIVADIEL 
l CIECft. SLDVENSKA A PDL'SKA 

V roku 1975 vzn1kol z 1n1cio ivy Divadla Drak C:eskoslov nsko -Porsky 
diva elny pro1ek1 . Jilnośi k" Ok em Draku sa ho zucastnilo Babko ć dl adlo 
z BanskeJ Bystrice a Pofske bilbkove d1vadlo arc1nek z Po1nane Każde 
z partnersk ·eh divadiel nastudo alo pre spo loćnu inscenac1u jednu cast 
Janosikovho zi ota (es1 odohral1 .. Zrodenie zoojnika". Pol1ac1 „L:1vo t zboi 
nika" a Slovac1 „Zr d a smrt zbo1nika · Spoloćne prC'dstaven1e s medz1 na 
rodnym obsaden im sa dotkalo dev1a t1ch rrwrlz na Gstivaloch v C: echilch. 
v Polsku a na Slovensku 

Autor1 sce~aru JJn O or'ik. Kr st na Milobędlka Kdrel Brozek. Jozef Mokos 

R i1a Josef Krolttl. · ojc1ech W1eczork.ewicz Karel Brozek 
scenogra 1a a babky: Frdn •sek v1 ek. Leokadia Scraf1now1cz. Karel He;crnan 
Hudt.a. N1 l/y,ohlid Z 1gn.cw Bu1arsk1 . lian Oubrowsk1 

Premiera 30 Aprli l 975 v Chrud1rr 

Po 35 rokach Janosikov mytus opat oziva polocnc ~ my51icnkou Cesko
Slovensko-Porskej divadel ei spoluorace Umelc1 zo spriilmcn\1ch d1vadiel 
Drak (Hradec Kra love) Tea tr Lalka (Varśava) d Sta i ć uivadlo Korola S1Ji saka 
(Nitra) sa rozhod l1 naś udovaL svoie vlastnc 1nscenac1e nri remu ..Janosik". 
avśak behom mekofkych vorivvc s re nuli, k to rc~ Sd usku ocn1l i ro ku 
2008-09 v Terchove1 a Skalitom. sa dohodli na u rć1tych zjednocuJuCch 
r 1koch. ab neskor bolo możne vyt ort spolocn · t ar s medzinarodnym 

obsadenim 

Autori scenara Jakub Krona. Mich I Nalc.zak. Joze Mokos 

ReL1a JdkJb Krofta lukasz l<os. Ondrej Soi- ak 
Hudba Jiri V -ohl1d Dominik Str tiwski tugen C,not11 

Premiera. 10 maj 2010 N1 re 



Dlvadlo Drak 

r o.i , ll\lrl tor E li śka Flnkova 
Ul'l lecky r/dl'rekrc arty t ·n~ Jakub Krofta 

o 
'..:Ll..l...J...~~.w oylo zaloźeno v roce 1958 v Hrad 

v vvrhrlrlni 11 CethtJrh Jcho prvni 
obdob1 Jl' SPJalo s autorem a rel15Nern J1r1m 
Strel101; a vvtvarn Kt:IT1 Frant15kem Vl!kem 
V rut1!'.' la~ c;e tvurtl tym roz,~ li o feó11e1 
a dr n aturila Jan Dvor~k . reź.Js rJ M1ros.ava 
V·lrlmana 'V varnłka Pavla Kalłuse a t1u 
IJcunik a heret! Jl 1ll0 VySof\hcla tnc;c:cnac• 
Poh dky ku ru..se ~t. I na sv tov~n fes11va1u 

UNIMA V r 1966 'iC'OlilC. kteri.'I ZillO,llil flosud lrV·l 
JIC DOPularnu Dr iku 1ak oan a. tak v zahranr I 
v 1oc 1971 pr1chd1f rJo DrakLI rnl.1L1Y reź ~e1 iosef 
Kroi tu Dcbuture 1nsccnJL I .Prinr.czri,1 s ozv rou · 
(197 l) V n·~zaoornenuleln_ vyorcNe F V1tka rei1 
r Jl s1r1vnou lnsccntJt .En prsl (19711) Po prjcho 
du vvrvarnrkd P ·t~J aws1<a vzrnM v d v die Drak 
legenddrn• tvur f tyn ve sio •n1 Kret 1 - Marasek 

Vy ohlld Dlky 1e11ct> tvorb s d1vadlo Drak brzy 
stava 1edno1.. z ne1vyzn;im~1~1cr lou karskych 
<;en 1ak domu J, 1 v n.i!Ztnarodnhn koni tu ln
$Cen ce Jako .• $mkova Ruze11k,J" .rooelka" .• Jak se 
P irus a len11 .Zlatovl ka" .Cirkus un1kum dnes 
n.iooslco . Kdl v.iia- Ser. noc1 vatu1.m~ki:: . nebo 
.P1nok10· 1nso1rov 11y wt-tov loutkarstvi d lsou do 
dnes lrnl1~ov!lny d nnni .ov.iny v n1noha oooornyrh 
st 1trch. 
V oolovln•~ t1 vncl satv1 ti leł omnaz1 do Drriku syn 
Josef a Kro y 1 eż rser Jaku li K1 owi 5poletnc se sce 
na ratem Mdrkefll ZłkosteleckyrY' - vyrazne nro 
m n nym li r ckyn SCJubor m stoi za out.isnou 
v~r d1•1adla Drak. Autorsk rnsc nace komb1nuJ1t 

01vky 1 ioutkov Im al 1 kłaunskeho . v1zu, lnitlO 
il nudebr. no d1vadla srozum leln .1 otevrcn ko 
mun uJic1 se svym pubhkem vofl zaklad 50UGl5· 
n 110 r p rtoaru (.J~I Kdo tn lf'?", V eL1110 lit i CO 
ner I mu .. Hoor,i: Kukla oukl.1! .Bop 5e 1ygr1n vy 
znamnou :;outast r oramatu1 gie jsou n<.cenace pro 
cJosnivapcl deti 1.Alr-nk,1 Zilmtluv.111.1· . • Tajnv denik 
Adr•ana Molea· "Car rrcn 2Q·07"J. 
Od 1 oku 2002 J 01 ;ik •.tJOlel11e KllCU rovo cJlvfl 
diem v Hr::iac1 Kralov org~nrztirorem ne1v ś1ho 

d1v,dl'rril/1q re~uvalu v slrednl Evroo 
Th atr EuropeJ Rcg•ons 

• 
powstał w 1958 r w Hradec Kralov 

w w~modnic 1 Czechach Jego pocrątk1 związane 
s~ z d11alalnosną J1nego S1reoy utora reiy'>e· 
ra. oraz scenografa Fran11~ka V1tka Na kole1nvrn 
e ap1e rozwo1u z~pót twórców T atru Drak oosze 
rzyt sic o Jana Ovo ka dyrektora 1 kferown Kil 

111 rack1Pgo, M1ros1awa V1ldmana rezysera Pavla 
Kal!usJ - scenograf or z aktor.i J1 1e110 VY ohltda 
lnscen zac1a Ba1k1 L \ahzk1° byta scnScJCJ<I r to 
we.go iestlwalu UNIMA \' 1966 r 1 zaooczątko„1a1a 
trwaiaca do dz1s poouldrnosc Draka w kraiu 1 za 
gr, n1rą 
w roku 1971 do Tedtru Dr,1k za,1ng,ilowat ~1ę rnło 
dv r zvser Joset Krotta Zadel:J1utuwa11nsc ·niz<Kiil 
KrOlrwna i cho (1971) W mezapamnlan 1 sce 

nograt11 F Vrtka wyrezys rowa• lynny spektakl 
.Sow1zdrz r 11974) Wspnlor;i a ze scenogratem 
P rem ,nas iem dał pow11 legendarnen u 
trio artystycznemu w sk•aoz1 Krorta latAsek 
VvSohlfl1 Dz1 k1 1Lf' twórcz0Sc1 Teatr Dra stal się 
szyb o 1edn z na1wvb1tni 1szvch scen I lkowycłl 
W kra1u I na sw1ec.e Spek'ilkle .5PtqCiJ Królew 
na". .J~k s1e Pietruszka zenit', .Złoto 1osa· .Cvrk 
Unikum dz1s oo raz ostatni . Kalcwa1a· .Sen nocy 
letniej" nlbu ,P1nok10· 1nsp11owaly sw1atow lalkar 
stwo 1 do dz1s1a1 Sij wvm1en1ane I oprsvwane w wielu 
tJchowvct1 publlkaqdrh 
Wpotowrelatdz1ew1e dz1e.s1iJtychdoł uyldoTeatru 
Draksvri Josefa Kroi tv- rezyser Jakuo Kroi a. Jakub 
Kro11a z. scenogra m Markiem Zakosteleckym 

wyrazme odmłodzonym zesoołL'fll aktorskim 
decvdu1ą dz1s o w~pólcze nvm obliczu teatru Au 
orskie spektakle Jakuba Kroi ty I a.1cc et •nenty 

1-arru la !<owego 1 klaunady, t atru wizualnego 
1 muzvanego naw1ą u1ąc:ego oro r.rTlowo dialog 
z 1JLilll1uno era swnow1 rund.im nt w~polczc 

snrgo reoerruaru LDJe1 Kto to res '"· .Hoo1a1 Kukla 
puki .Qy tygrysy IC bOlil'") Istotnym 11urtr:>m 
recertuaru crzeóstaw1t:nid dld mlodzlezv I.Za 
kochana Ahqa· .Sekretny dz1enn1k Adriana Mo 
le'a" .carmen 20·071 Od roku 002 TeJtr Drak 
wra1 z teatrem dramirvcmvrn Khcperovo drvadlo 
w Hraoec Kraiove organ1zu1e naJw1ekszv esuwa1 
teatralny w Europie ~rodkowe1 nad naz 'Iii T~a re 
European Regions. 

........ ~""'"'_._... bolo znlozen v roku l958 v Hradct 
Kr~love va vythodnych Cechach J ho prvc obdo 
b1 J spo1t·ne s autorom a rei.serom Jil 1m Stredor 
d v\•tvarnikOrT' Fr nt Skarn V1 kont V d1u11ei ·1an 
sa Lvonvv 11m fOBtr o r1ao1tela a dr mJ urga 
Jana Dvorc k r ·l1sera M1roslava Vlldmanil v 
tvarnika Pavl I< ,fusa a h dobni a 'lerca J1fi o 
Vv~ohl da 1n~ce11ac1a .Poh dky ~ kutni sa sialu 
na vctovom f s11vale U IMA v r 1966 enz~ciou. 

ktora z lolila dOdnes trvuillcu pooolcJrit1.r DrilkLr 
doma I v Zc1hran ~1 
V roku 1971 or h.hadza do Dr )ku mlady reż1 1 
Josrl Kroi w Debu uie inscenaC1ou .P11ncczn ~ 
s ozv nou (1971) V nezabudnuterneJ vvornve F 
VI tka 'et rn1 s1avnu ;nscrn c1u .En· orgel (197.1) 
Po pnctioaf' vytvarr1k, Petra M t ska vzrnk v Cli 
vadlt: Drak leg ndarny vorivv 1vm 1 zloZeni Krorta 
Mat~s Vy onlld. Vdaka rch tvorbe sa d1vadlo 

Drak velm skoro stava Jednou i na1vyznamn J ich 
b.!bkarskvch scen ako dama ak v rnedzmaroctno1 
kontexh: lnsce"!l<lCle ako .Siokova Ruzeok<l'. Pooo 
~kil°. .Ako sa PetMk iernl . 21a1avlASka". Clr 

kus Unilwm dnes naoosleoy· _Kale •ala· „Sen noc1 
svinoianske1· al llo .Pinokia· 1n r>irovall sv tov~ 
babkarstvo a su dodnes c1tovan~ a oooisovane 
v mnohvrn odbornvch ~tudt.'.lch 
V 001ov1c1 devatdcs1atyth rokov or1ch,,dza do Dra 
ku syn Jos I Kroi tu rei1ser Jal<ub Kro~t a Soololn 
so cenogratom Ma rekom Zakosteleckljm a · razne 
obm nenym h feckvm suborom stojf za sulasnou 
~varou Dmk1.1 Autorsk inscenaoe komb nu1u orv 
ky Mbko~ho u!e J klaunskeho v1zu lneho a h1.r 
dol.meho divadl;i zrozumiteln a otvorene komun1 
kuJuci; so svoiin oublt om vorid z klad surusn ho 
repertoaru l.JeJI Kto to je? •• VśelkD l1eta o Pi'rle 
ma·. Hoplal Kukld nuKia' • AJ t1gr1 sa bo1a?) vv 
znamnou sucastou drilmatwgu.~ su 1r1sccnac1 pr 
L1nsp1cva1uce det1 LAI en ka zamilovanc.t • Ta1nv 
dennik Adriena Mo/ca•. ,Carmen 20 07 l 
Od roku 2002 1e Drak spotocn s Klico 0 rovym dt 
vadlom v Hradc1 Kralov orgarrzatorom naivae· 
~1eho d1vadelncho 'St1va1u v streóncJ EurOoe pod 
n zvom T a•re European Regions. 
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V letech 1989-1994 studoval 

obor reźie a dramaturgie na Katedfe altermativniho 

a loutkoveho divadla DAMU v Praze. Behem studii ab

solvoval zahranieni staże v USA. Velke Britanii. 5ved 

sku a Francii . Po studiich kratce pracoval jako reźiser 

rozhlasovych her v t'.eskem statnim rozhlase v Praze. 

Jako divadelni reźiser debutoval v race 1991 v diva

die Drak inscenaci Werichovy povidky „o rybari a jeho 

źene" V race 1993 reźiroval v Dejvickem divadle 

v Praze dnes jiż legendarni inscenaci „Spoonriverska 

Antologie" podle E. L. Masterse. Predstaveni se na re

pertoiiru DD udrżelo dalsich pet sezón a sklidilo i me

ziniirodni ohlas. Dd roku 1995 je reżiserem a od roku 

2008 umeleckym sefem Divadla Drak V Hradci Kra

love. J.K . rozviji vlastni autorsky a srozumitelny typ 

divadla pro deti. mladeż i dospele. Kombinuje prvky 

klaunskeho. vizualniho a loutkoveho divadla. Duleżity 

je take akcent na hudebni a zvukovou sloźku . Jeho au

torska inscenace „vsechno lita co peri ma" (2000). se 

nedavno dockala sve 600 reprizy a ziskala radu cen 

dama i v zahranici. Mezi jeho vyznamne a ocenova

ne inscenace. ktere vznikly v Draku. patri take „Le

dova nevesta" (1997). „Jei Kdo to je?"(l 998). „Hop1a1 

Kukla pukla1" (2002). „Liska Bystrouska" (2002). 

„Andilci " (2003). „Alenka zamilovanii" (2004), „Tajny 

denik Adriana Molea" (2006). „carmen 20 07" (2007). 

J.K. se zabyva i cinoherni tvorbou a krome domov

skeho divadla Drak spolupracoval i s vyznamnymi 

ceskymi ćinohernimi scenami (Klicperovo divadlo. 

Hadivadlo. Divadlo na Zabradli'J Velice ćasto pusobi 

v zahranići (USA. Velka Britanie. Australie. Hong Kong, 

Izrael. Dansko. Rakousko. Finsko. Slovensko a Polsko). 

lnscenace JK ziskaly mnohci oceneni a velky divacky 

ohlas dama. ale i v zemich peti svetovych kontinentO 

kde ie navstivi lo pfes mil ión divaku nejruznejsich kul 

tur a narodnosti ... 

Reżyser. autor scenariuszy teatralnych, dyrektor arty- ·~ 
styczny Teatru Drak w Hradec Kralove. W latach 1989-

1994 studiowal reżyserię i dramaturgię na Wydziale 

Alternatywnego i Lalkowego Teatru DAMU w Pradze. 

W czasie studiów odbywal liczne staże zagraniczne 

w USA. Wielkiej Brytanii. Szwecji i Francji. Po studiach 

pracował jako reżyser teatru radiowego w Czeskiej 

Palistwowej Rozgłośni w Pradze. Jako reżyser teatral

ny zadebiutował w 1991 r. w Teatrze Drak spektaklem 

wg opowiadania Jana Wericha „O rybaku i jego żonie". 

w 1993 r. w Dejvickim divadle w Pradze wyreżyserował 

legendarne już dziś przedstawienie „Umarli ze Spoon 

River" wg E.L. Mastersa. które stało się stałą pozycją 

repertuarową tego teatru przez kolejne pięć sezonów, 

odnosząc również międzynarodowy sukces. Od 1995 r. 

jest reżyserem. a od 2008 dyrektorem artystycznym 

Teatru Drak w Hradec Kralove. Jakub Krofta tworzy 

własny typ teatru dla dzieci. młodzieży i dorosłych. 

w którym łączy elementy teatru lalkowego i klaunady 

oraz teatru wizualnego i muzycznego. Jego autorski 

spektakl . .Wszystko lata. co ma skrzyd ła " (2000). za

grany ponad 600 razy, zdobył wiele nagród krajowych 

i zagranicznych. Do znaczących i nagradzanych spek

takli należą również: „Lodowa narzeczona" (1997), 

„Ojej1 Kto to jest?" (1998). „Hop1a1 Kukla puklal" 

(2001), „Lisek Bystrouszek" (2002). „Aniołki" (2003), 

„Zakochana Alicja" (2004). „Sekretny dziennik Adriana 

Mole a" (2006). „carmen 20:07" (2007). 

Jakub Krofta reżyseruje również w teatrach drama

tycznych. Współpracował ze słynnymi czeskimi sce

nami dramatycznymi (Klicperovo divadlo. Hadivadlo. 

Divadlo na ZabradliJ. Bardzo często reżyseruje za 

granicą (USA, Wielka Brytania. Australia. Hong Kong, 

lzreal. Dania. Austria. Finlandia. Słowacja, Polska). Jego 

inscenizacje zdobyły wiele nagród i cieszyły się po

pularnością wśród widzów nie tylko w kraju. ale także 

na wszystkich pięciu kontynentach. gdzie obejrzało je 

ponad milion widzów reprezentujących najróżniejsze 

kultury i narodowości. 
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D1vadel 11 se 'IO 

J l ,er Vystudoval obor 

scenografie na Katedfe alter

nativniho a loutkoveho divadla DAMU v Praze (1994) . 

Behem stud ii ziskal stipendia na $vedskem Dramatis

ka lnstituted ve Stockholmu. Institut de Ja Marionette 

v Charleville-Mezieres ve Franci i a na Trent University 

v Nottinghamu ve Velke Britanii. Od roku 1994 pracu

je jako scenograf v Divadle Drak. kde Je od roku 1999 

i sefem vypravy. Krome oraku spolupracuje s celou 

radou ceskych a zahranicnich divadel {USA. Australie. 

Francie. Izrael. Dansko, Polsko). 

Marek Zakostelecky byl dvakrat navrźen na cenu 

Alfreda Radoka za scenografii (1998 a 2000) a ziskal 

nekolik individualnich celostatnich a zahranicnich 

cen za scenografii. Vedl workshopy ve Finsku. Velke 

Britanii. Australii a Spojenych statech. ztvarnil ne

kolik Cinohernich roli V Klicperovo divadle V Hradci 

Kriilove a take v inscenac ich legendiirniho amater

skeho souboru Nejhodnejsi Medvidci. V race 2004 

debutoval jako reż iser v divadle Alfa v Plzni inscenaci 

„Kocourkov sobe" V race 2008 reźiroval v divadle 

Lalka podle vlastniho niimetu inscenaci „Kino Pala

ce". ktera ziskala hlavni ceny na festivalech v Toruni. 

Varśave a v Opoli. 

• 

Reziser, autor dtvadelnych scenarov a textov umelec

ky set D1vadla Drak v Hradct Kralove V rokach 1989-

-1994 studoval odbor reźie a dramaturgie na Katedre 

alternativneho a babkoveho divadla DAMU v Prahe. 

Behom studii absolvoval zahranicne staże v USA. ver

kej Britiinii, $vedsku a Francuzsku. Po studiach krat

ko pracoval ako reźiser rozhlasovych hier v t'.eskom 

sta tnom rozhlase v Prahe. Ako divadelny reżiser de

butoval v roku 1991 v divadle Drak inscenaciou We

richovej rozpravky „o rybarovi a jeho żene" V roku 

1993 reźiroval v Dejvickom divadle v Prahe, dnes 

uż legendarnu. inscenaciu „Spoonriverskii Antológia" 

podra E.L. Mastersa. Predstavenie sa na repertoare 

Dejvickeho divadla udrżalo d"alsich pat sezón a doć

kalo sa aj medzinarodneho ocenenia. Od roku 1995 je 

reżiserom a od roku 2008 umeleckym sefom Divadla 

Drak v Hradci Kralove. Jakub Krofta rozvija vlastny 

autorsky a zrozumitel"ny typ divadla pre deti . mladeż 

a dospelych. Kombinuje prvky klaunskeho. vizualneho 

a babkoveho divadla. Dóleżity je ti eź akcent na hudob

nu a zvukovu ztoiku. Jeho autorska inscenacia „Vsetko 

lieta. co perie ma" (2000). sa nedavno dockala svojej 

600 reprizy a ziskala vera oceneni dama i v zahrani

ci. Medzi jeho vyznamne a ocenene inscenacie. ktore 

uviedol Drak, patria aj „ladova nevesta" (1997). „Jej1 

Kto to jer (1998). „Hop1a1 Kukla puk1a1" (2002). „Liska 

Bystruśka" (2002). „Anjelici" (2003). „Alenka zamilo

vanii" (2004), „Tajny dennik Adriana Molea·· (2006), 

„Carmen 20:07" (2007). Jakub Krofta sa venuje aj 

cinohernej tvorbe a akrem domovskeho divadla Drak 

spolupracoval aj s vyznamnymi ćeskymi cinohernymi 

scenami (Klicperovo divadlo, Hadivad lo. Divad lo na 

Zabradli). vermi casto pósobi v zahranici {USA. verka 

Britiinia. Australia. Hong Kong, Izrael. Dansko, 

Rakuska. Finsko. Slovensko a Pol"sko) . lnscenacie Jaku

ba Kroftu ziskali vera cien a vel"ky diviicky ohlas doma. 

ale aj v krajinach piatich svetovych kontinentov. kde 

ich navstivilo cez milión divakov najróznejsich kultur 

a narodnosti ... 

Teatralny scenograf, aktor I rezyser. Studiował sceno-~ 
grafię na Wydziale Alternatywnego i Lalkowego Teatru 

DAMU w Pradze (1994). Podczas studiów był stypen-

dystą szwedzkiego Dramatiska lnstituted w Sztokhol-

mie. Institut de la Marionette w Charleville-Mezie-

res we Francji oraz Trant University w Nottingham. 

Od 1994 r. pracuje jako scenograf w Teatrze Drak. 

gdzie od 1999 jest głównym scenografem. Poza tym 

współpracuje z wieloma scenami czeskimi i zagranicz-

nymi (USA, Australia. Francja, Izrael. Dania. Polska). 

Marek Zakostelecky jest dwukrotnym laurea tem 

nagrody Alfreda Radoka za scenografię roku (1998 
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i 2000), wielokrotnym laureatem krajowych i zagra

nicznych nagród indywidualnych za scenografię. Pro

wadzi! warsztaty teatralne w Finlandii, Wielkiej Bry

tanii. w Australii i w Stanach Zjednoczonych . Zagrat 

kilka ról w teatrze dramatycznym w Hradec Kralove 

(Klicperovo divadlo) oraz w przedstawieniach legen

darnego zespotu amatorskiego Najgrzeczniejsze Misie 

(Nejhodnejśi Medvidci). W 2004 r. zadebiutowat jako 

reżyser przedstawieniem „Kocurkowo" w Teatrze Alfa 

w Pilżnie. w Teatrze Lalka w warszawie wysta · 

wil spektakl autorski „Kino Palace" (2008). za który 

otr z ymał gtówne nagrody na festiwalach w Toruniu. 

w Warszawie i Opolu. 

*' D1vaaetnv scenograf he ee a rezłser Vystudoval obor 

Jl l 
VYSOHliD 
H~rec hud ni ski d.:ire1 

I ·1r nt 

V race 1964 absolvoval 

obor loutkoherectvi na Katedfe loutkoveho di 

vadla DAMU v Praze. Svoji hereckou driihu zapa

cał ve Stredoceskem toutkovem divadłe v Kladne. 

V race 1968 pfijal angażma v divadle Drak v Hradci 

Kriilove. Od pocatku sedmdesatych let zde spo

luvytvari slavny tvurci tym Krofta - Matasek -

Vyśohlid. ktery svoji tvorbou behem nasledujicich 

25 let zcela zasadnim zpusobem ovlivnuje loutkafstvi 

v celosvetovem kontextu. Jifi Vysohlid je autorem 

scenografia na Katedre alternativneho a babkoveho hudby, spoluautorem scenafU a hercem V legendar-

divadla DAMU v Prahe (1994) Pocas studia ziskal śti · nich 1nscenacich d1vadla Drak jako napf: „śipkova 

pendium na śvedskom Dramatiska lnstituted v Stokhol · Rużenka", „Popelka". „Jak se Petruśka żenił". „Cirkus 

me. Institut de la Marionette v Charleville-Mezieres vo 

Francuzsku a na Trent Un1verz1ty v Nottinghame va 

Velkej Britan11 . Od roku 1994 pracu1e ako scenograf 

v Divadle Drak, kde je od roku 1999 śefom vypravy. 

Okrem Oraku spolupracuje s celou plejadou ceskych 

a zahranicnych divadiel (USA, Australia. Francuzsko. 

Izrael. oansko. Pol'sko). 

Marek Zakostelecky boi dvakrat navrhnuty na cenu 

Alfreda Radoka za scenografiu Viedol workshopy vo 

Finsku, Velkej Britiinii . Australii a Spojenych śtiitoch . 

Stvarnil niekOll<O cinohernych postav v Klicperovom 

divadłe v Hradci Kriilove a tież v insceniicii łegendar

neho amaterskeho subaru Najposlusnejsi Medvedici. 

V roku 2004 debutovał ako reżiser v divadle Alfa 

v Plzni inscenaciou „Kocurkovo sebe" V roku 2008 

reżiroval v Teatr Lalka pod I a vlastneho nametu in

scenaciu „Kino Palace". ktora ziskala hlavne ceny na 

festivaloch v Toruni, Varsave a v Opole 

Unikum dnes naposled", „Kalevala". „Sen naci svato-

1anske" nebo „Pinokio" V poslednim obdobi jako herec 

a muzikant spolupracu1e s Jakubem Kroftou (,,Smoli

cek Pacholicek", „Rusałka ", „Jel Kdo to je'l". „Bajaja". 

„Liska Bystrouśka" .. .Alenka zamilovana". „Tajny denik 

A. Molea" a „Carmen 20:07"). V race 1991 debutoval 

jako reżiser autorskou inscenaci „Naladte si vidi icku" 

Piedstaveni ziskalo mnoha oceneni jak dama tak v za

hran1ci (Japonsko) Jeho dalsi inscenace Shakespea

rova „Hamleta" (2004) ziskala Grand prix na loutko 

vem festivalu V Ljubljani Jifi Vyśohlid je laureatem 

cetnych cełostatnich a meziniirodnich cen za herecke 

vykony a scenickou hudbu. 

Aktor, kompozytor, multlinstrumentahsta, reżyser. 

W 1964 r. ukończył studia w dziedzinie aktorstwa 

lalkowego na Wydziale Teatru Lalkowego DAMU 

w Pradze. Karierę aktorską rozpoczynat w $rodkowo

czeskim Teatrze Lalkowym w Kladnie. w roku 1968 

rozpocząl pracę w Teatrze Drak. Na początku lat 70. 

byt jednym z cztonków stynnego zespołu twórców 

Krofta - Matasek - Vyśohlid, który przez kolejne 

25 lat swoją twórczością wywierat istotny wptyw na 

• 

21 
X 

Jan< 1~ Janosik Janosik 

światową sztukę lalkarską. Jifi Vysohlid jest kompo

zytorem. współautorem scenariuszy i aktorem legen

darnych przedstawieri Teatru Drak takich jak: „$piąca 

na babkovom festivale v Ljubljani. V sucasnosti uv<idza 

divadlo Drak s velkym uspechomjeho inscenaciu „śteria 

alebo spenat?". Jifi Vyśohlid je laureatom mnozstva 

Królewna". „Kopciuszek". „Jak się Pietruszka żenit", celośtatnych a medzinarodnych cien za herecke vyko· 

„Cyrk Unicum dziś po raz ostatni ", „Kalewala", „Sen ny a scenicku hudbu. 

nocy letniej", „Pinokio" W ostatnim okresie jako aktor 

i muzyk wspólpracuje z Jakubem Kroftą („Smoliczek-

·Pacholiczek", „Rusatka". „Ojej, kto to jest7''. „Bajaja", 

„Lisek Bystrouszek", „Zakochana Alicja". „„sekretny 

dziennik Adriana Mole'a" i „Carmen 20:07"). W 1991 r. 

autorskim spektaklem „Proszę nastroić widelec" zade-

biutowat jako reżyser Przedstawienie otrzymalo wie-

le nagród krajowych i zagranicznych (Japonia). Jego 

inscenizacja „Hamleta" (2004) zdobyta Grand Prix na 

Festiwalu Lalkowym w Lubljanie. Jest laureatem wie· 

lu nagród krajowych i zagranicznych za grę aktorską 

i muzykę sceniczną. 

Herec, hudobny ~kladatel rnultitnśtrumentał1sta . 

reż1ser. V roku 1964 absolvovał odbor biibkoherectvo 

na Katedre biibkoveho divadla DAMU v Prahe. Svoju 

herecku drahu zacal v Stredoceskom babkovom di

vadle v Kladne. V roku 1968 prijal angażman v divadle 

Drak v Hradci Kralove. Od zaćiatku sedemdesiatych 

rokov tu spoluvytvara slavny tvorivy tim Krofta -

Matasek - Vyśohlid, ktory svojou tvorbou behom na

sledujucich 25 rokov zasadnym sposobom ovplyvńo

val babkarstvo v celosvetovom kontexte. Jifi Vyśohlid 

je autorom hudby, spoluautorom scenarov a hercom 

v legendarnych inscenaciiich divadla Drak ako napr : 

„$ipkova Rużenka", „Popoluska". „Ako sa Petruska 

żenił ", „Cirkus Unikum dnes naposledy". „Kalevala". 

„Sen naci svatojanskej" alebo „Pinokio" V poslednom 

obdobi ako herec a muzikant spolupracuje s Jakubom 

Kroftom („Smolik Pacholik", „Rusalka", „Jejl Kto to jer, 

„Bajaja", „Liska Bystruśka". „Alenka zamilovana", 

„Tajny dennik A. Molea" a „Carmen 20:07"). V roku 

1991 debutoval ako reżiser autorskou insceniiciou 

„Naład· te si vidlićku" lnscenacia ziskala mnoho cien 

dama i v zahranici (Japonsko). Jeho d·alsia inscenacia 

Shakespearovho „Hamleta"(2004) ziskala Grand prix 
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MIUnAt 
WALCZAK 
r1 ,, Studoval na 

Vysoke obchodni śkole a Di

vadelni akademii Al. Zelwe

rowicze ve Varśave. V roce 

2009 absolvoval Katedru reźie Divadelni Akademie. 

Je autorem her: „Piskoviśte" (2002). „Reka" (2003). 

„Cesta do stredu pokoje" (2003). „Dul" (2004). „Smutna 

princezna" (2004). „Nocni autobus" (2005). „Poprve" 

(2005). „Kocovina" (2006). Patfi k hlavnim tvurcum 

soucasneho polskeho dramatickeho u meni a jeho tvor

ba je povaźovana za duleźity hlas mlade Polske gene 

race. Jak doma v Polsku. tak i v zahranići se ne1ćasteji 

hraje jeho hra „Piskoviśte" (1. cena souteze pro mlade 

dramatiky „MY na prahu naśeho stoleti"). Walczakova 

(Teatr Powszechny w Warszawie). „Ostatni tatuś" 

(Teatr Lalka). sztukę „Kac" (Teatr Nowy w Łodzi) 

oraz one men show „Ojciec polski" (Teatr Polonia 

w Warszawie). 

Dramauk remer 5tudoval na Vysokej obchodnej śko

le a Divadelnej Akademii Al. Zelwerowicza vo Varśave. 

V roku 2009 absolvoval Katedru rezie Divadelnej Aka 

demie. Je autorom hier: „Pieskovisko" (2002). „Rieka" 

(2003). „cesta do stredu izby"(2003). „Bana" (2004). 

„smutna princezna" (2004). „Nocny autobus" (2005). 

„Prvy krat" (2005). „Po opici" (2006) Patri k hlavnym 

tvorcom sucasneho polskeho dramatickeho umenia 

a jeho tvorba je povazovana za dólezity hlas mladej 

polskej generacie. Ako doma v Polsku. tak aj v za

hranici sa najcastejśie uvadza jeho hra „Pieskovisko" 

(1. cena sutaze pre mladych dramatikov „My na prahu 

dramata byla prelożena do anglićtiny, nemćiny, italśti- naśeho starocia"}. Walczakove dramy boli prelozene 

ny, francouśtiny. slovenśtiny. chorvaćtiny a mad·arśti

ny. ćtyri sve hry si take Walczak sam reziroval: „Cesta 

do stredu pokoje" (divadlo Powszechny ve Varśave}. 

„Posledni tatinek" (divadlo Lalka}, „Kocovina" (divadlo 

Nowy v Lodzi}. a one men show „Polsky otec" (divadlo 

Polonia ve Varśave}. 

-~ Dramaturg, rezyser. Studiował w Szkole Głównej Han

dlowej i w Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza. 

W 2009 r. ukończył Wydział Reżyserii AT. Autor sztuk: 

„Piaskownica" (2002). „Rzeka" (2003). „Podróż do 

wnętrza pokoju" (2003). „Kopalnia" (2004). „Smutna 

królewna" (2004). „Nocny autobus" (2005). „Pierwszy 

raz" (2005), „Kac" (2006) Należy do ścisłej czołówki 

twórców współczesnego polskiego dramatu. a jego 

twórczość to ważny głos młodego pokolenia. Najwięk

szej ilości wystawień w Polsce i za granicą doczekała 

do anglictiny. nemciny, talianciny, Francuzśtiny. slo

venciny, chorvatciny a macfarciny 5tyri svoje hry si 

Walczak sam reziroval: „Cesta do stredu izby" (diva

dlo Powszechny vo Varśave}. „Posledny otec" (divadlo 

Lalka}. „Po opici" (divadlo Nowy v Lodzi} a one men 

show „Polsky otec" (divadlo Polonia vo varśave} 

lUKASI 
KDS 

Absolvoval Kated

ru teorie a divadelni vedy 

na Divadelni akademii Al. 

Zelwerowicze ve Varśave. 

V roce 1999 vystudoval 

Katedru dramaticke rezie Statni vysoke divadelni 

się sztuka pt. „Piaskownica" (I nagroda w konkursie dla śkoly L. Solskeho v Krakove. v letech 2001-2002. 

młodych dramaturgów „My na progu naszego wieku"). a v r. 2009 pusobil jako reziser v divadle Nowym 

Dramaty Walczaka tłumaczono na angielski. niemiec- v Lodżi. V divadelni sezóne 2006/2007 byl pro-

ki. włoski, francuski. słowacki. chorwacki i węgierski. gramovym konzultantem v divadle Powszechnym 

Cztery utwory dramatyczne ze swojego dorobku Wal ve Varśave. Reziroval v divadlech: varśavskych 

czak wyreżyserował sam: „Podróż do wnętrza pokoju" - Rozmaitości. Dramatyczny, Narodowy, Wielki, 

Sl 
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Powszechny a Lalka. v krakovskych - Ludowy, STU. 

a v Lodzi - divadlo Nowy, ve Vroclavi - divadlo Polski 

a divadle Jeleniohorkem C.K. Norvida. 

Za rezii byl nekolikrat ocenen. mj. za „Vodni slipku" 

Witkiewicze a „Bezkyslikovce" Villqista (divadlo Nowy 

v Lodzi) a „Obchod s hraćkami" A. Popescu (divadlo 

Lalka) 

Zkusil i herectvi na Divadelni akademii ve Varśave 

a v divadle Teatro Tatro Ondreja Spiśaka. Ve sloven

ske inscenaci „Prorok llja" T. Slobodzianka ztvarnil roli 

Żida Rotśilda (2005) 

Reżyser. Studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze 

PWST im. Al. Zelwerowicza w Warszawie. w 1999 r. 

ukończył Wydział Reżyserii Dramatu Państwowej 

Wyższej Szkoły im. L. Solskiego w Krakowie. W la

tach 2001-2002 i w 2009 r. był reżyserem w Teatrze 

Nowym w Łodzi w sezonie 2006/2007 pełnił funkcję 

konsultanta programowego w Teatrze Powszechnym 

w Warszawie. Reżyserował w teatrach warszaw· 

skich (Rozmaitości, Dramatyczny, Narodowy, Wielki. 

Powszechny. Lalka). w teatrach krakowskich (Ludowy, 

STU). a także w Teatrze Nowym w Łodzi. w Polskim we 

Wrocławiu i Teatrze Jeleniogórskim im. CK Norwida. 

Jest laureatem licznych nagród za reżyserię. m.in. 

„Kurki wodnej" Witkiewicza i „Beztlenowców" Villqi

sta (Teatr Nowy w Łodzi) oraz „Sklepu z zabawkami" 

A. Popescu (Teatr Lalka). 

Próbował aktorstwa w PWST w Warszawie i w Teatro 

Tatro Ondreja Spisaka w słowackiej inscenizacji „Pro

roka llji" Tadeusza Słobodzianka zagrał rolę żyda Rot

szylda (2005) 

Rlti:isćr $tudoval na Katedre teorie a divadelnej 

vedy DA Al. Zelwerowicza vo Varśave. V 1999 r. ab

solvoval Katedru dramatickej rezie ~tatnej vysokej 

divadelnej śkoly L. Solskeho v Krakove. V rokoch 

2001-2002 a v r. 2009 pósobil ako reziser v divadle 

Nowym v Lodzi. V divadelnej sezóne 2006/2007 pra

coval ako programovy poradca v divadle Powszech

nym vo Varśave. Reziroval v divadlach varśavskych 

(Rozmaitości. Dramatyczny, Narodowy, Wielki. Powsz

echny, Lalka}. krakovskych (Ludowy, STU). ako aj v Lodzi 

(Nowy}, vo Vroclavi (Polski) a v Jeleniohorskom 

divadle C.K. Norwida. 

Za reziu boi niekolkokrat oceneny napr.: za „Vodnu 

sliepku" S.I. Witkiewicza a „Bezkyslikovce" I. Villqista 

(Nowy v Lodzi) a „Predajnu s hraćkami" A. Popescu 

(Teatr Lalka) 

Skuśal aj herectvo v Divadelnej akademii vo Varśave. 

a v divadle Teatro Tatro Ondreja Spiśaka V slovenskej 

inscenacii „Prorok llja" T. Slobodzianka zahral ulohu 

Żida Rotśilda (2005) 

ADAM 
WALNY 
Lou n Ab-

solvoval stredni umeleckou 

śkolu v Supraśli, obor rez

barstvi (1993). v 2002 r. 

vystudoval Loutkarskou ka

tedru v Bialymstoku. pobocku Divadelni akademie Al. 

Zelwerowicze ve Varśave. V roce 1999 zalozil vlastni 

scenu Walny-Teatr. a v roce 2005 Atelier predmeto

veho divadla pfi Staromestskem kulturnim domu ve 

Varśave. V nemz porada festival „Svatek hlupaku" Je 

autor loutkovych predstaveni: „Kejklir a smrt" (1997). 

„Motyl" (2000). „Genezis" (2002). „Linzak" (2003) 

a „Mysterium zrozeni" (2007). za ktere ziskal ceny na 

celostatnich a mezinarodnich festivalech (mj. Liepaja, 

Viliandi. Alytus. Tumor. Lodz. Bielsko-Biala. Torun) 

V divadle Nowy v Lodzi reziroval podle vlastni adap

tace a scenograficke upravy „Dobrodruźstvi barona 

Munchhausena" (2009). 

Lalkarz, reżyser, aktor. Jest absolwentem Liceum '* 
Sztuk Plastycznych w Supraślu ze specjalizacją sny-

cerz (1993) W 2002 r. ukończył białostocki Wydział 

Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Al. Zelwero-

wicza w Warszawie. 
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W 1999 r. stworzy! wlasną scenę Walny-Teatr. 

a w 2005 r. założy! Pracownię Teatru Przedmiotu 

przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie, gdzie 

organizuje także festiwal „święto Głupców". Jest twór

cą widowisk lalkowych: „Kuglarz i śmierć" (1997). 

„Motyl" (2000). „Genesis" (2002). „Kamienica" (2003) 

i „Misterium Narodzenia" (2007). za które otrzyma! 

wiele nagród na festiwalach krajowych i zagranicz

nych (m.in Liepaja, Villiandi. Alytus. Turnor. Łódż. 

Bielsko-Biata. Toruń) 

W Teatrze Nowym w Łodzi wyreżyserowat we wtasnej 

Bretoncaffe. Byl nekolikrat ocenen (mj. Ministerstvem 

kultury). Hraje a sklada soućasnou. jazzovou. elektro

nickou hudbu. posthiphop, noise. jakoż i rOzne druhy 

improvizovane hudby pro svoji vlastni skupi nu Pulsa

rus. Soucasne pracuje na DOMISTRY, vicedimenzialnim 

sólovem projektu. v nemź spojuje soucasnou elek

tronickou hudbu. performance a elektra-ambient. Je 

autorem scenicke hudby k inscenacim Michala Zadary, 

Wojciecha Klemma. Łukasze Kose, Natalie Sottysik. 

realizovanym v divadle Narodowy Teatr Stary v Kra

kove. v divadle Polskim v Bydgosti. v divadle Wspó-

adaptacji i scenografii „Przygody barona MOnchhau- !czesnym ve Vratislavi, a ve varsavskych divadlech 

sena" (2009). Powszechny, Ateneum. Polonia a Studio. 

Bcibkar retisi!r, hcrer. Alsolvoval Strednu skolu vy

tvarneho umenia v Supraśli. odbor rezbar. (1993). 

V roku 2002 vystudoval Katedru biibkarstva v Bia

lymstoku. poboćku Divadelnej akademie Al. Zelwe

rowicza vo Varsave. 

V roku 1999 zaloźil vlastnu scenu Walny-Teatr. 

a v roku 2005 Atelier predmetoveho divadla pri Sta

romestskom kulturnom dome vo Varśave. v ktorom 

organizuje aj festival „Sviatok hlupakov" Je autorom 

babkovych predstaveni „Kaukliar a smr(" (1997). 

„Motyl" (2000), „Genesis" (2002). „Muranica" (2003) 

a „Misterium zrodenia" (2007). za ktore ziskal ceny na 

celostatnych a zahranicnych festivaloch (napr: Liepaja, 

Villiandi. Alytus. Turnor. Lodź. Bielsko-Biala. Toruń) 

V divadle Nowy v Lodzi reźiroval podia vlastnej adap

tacie a scenografickej upravy „Dobrodruźstva baróna 

MOnchhausena" (2009). 

DOMINIK 
STRYCnARSKI 

Kompozytor. flecista, wokalista, performer I publicysta. 

Od 2001 r. współtworzy jako kompozytor i wyko

nawca Teatr Bretoncaffe, kilkakrotnie nagradzany 

(m.in. przez Ministerstwo Kultury). Gra i komponuje 

współczesny jazz. muzykę współczesną. elektroniczną, 

posthiphop, noise. a także różne odmiany improwizo· 

wanej muzyki. we własnym zespole Pulsarus. Tworzy 

również DOMISTRY. wielowymiarowy solowy projekt. 

łączący współczesną muzykę elektroniczną. perfor

mance i elektra-ambient. Jest twórcą muzyki teatral

nej do spektakli Michała Zadary, Wojciecha Klemma, 

Łukasza Kosa. Natalii Sołtysik zrealizowanych w Naro

dowym Starym Teatrze w Krakowie. w Polskim w Byd

goszczy, Współczesnym we Wroctawiu, Powszechnym, 

Ateneum. Polonia i Studio w Warszawie. 

Skladacer f lautista, performer. spevak a novinar. 

Od roku 2001 ako skladater a interpret spolutvori 

Divadlo Bretoncaffe. Boi niekolkokrat oceneny (akrem 

ineho Ministerstvom kultury) Hra a składa sucasnu 

jazzovu. elektronicku hudbu, posthiphop, noise, ako aj 

rózne druhy improvizovanej hudby pre svoju vlastnu 

skupinu Pulsarus. Sui'asne pracuje na DOMISTRY, viac-

Sk/Jd tel llr:tmsta p1 or dimenzionalnom sólovom projekte, v ktorom spaja 

mc>r p0 w1k puo i<t Od sućasnu elektronicku hudbu. performance a elektra-

2001 r. jako skladatel a in- ambient. Je autorom scenickej hudby k inscenaciam 

terpret spolutvofi Divadlo Michala Zadara, Wojciecha Klemma, Lukasza Kosa. 

·~ 
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Natalie Soltysik. realizovanym v divadle Narodowy 

Teatr Stary v Krakove, v divadle Polskim v Bydgosti. 

v divadle Wspólczesnym vo Vroclavi, a vo varsavskych 

divadlach Powszechny, Ateneum, Polonia a Studio. 

JA DSlAW 
STANIEK 

ISl 

n~ Prvni mistr Polska v bre-

(2000) oraz „Jezus Christ Superstar" w Teatrze Roz

rywki w Chorzowie (2000). Jest twórcą pierwszego 

polskiego show tanecznego „Opentaniec" (2003). 

W 2005 r. wyreżyserował wg własnego scenariusza 

hip-hopowy projekt teatralny „12 ławek" Współpra 

cuje z wieloma teatrami dramatycznymi jako twórca 

ruchu scenicznenego do spektakli m.in.: Jerzego 

Jarockiego, Grzegorza Jarzyny, Piotra Cieplaka. 

W 2006 r. w Bratysławie. Pradze i w Warszawie od

były się premierowe pokazy jego multimedialnego 

widowiska muzyczno-tanecznego „Wichry" (reżyseria 

akdance. Zakladatel a vedouci i choreografia) opartego na legendach i podaniach 

tanecni skupiny P'89. Autor Polski. Czech i Słowacji Jarosław Staniek jest twórcą 

nekolik desitek divadelnich 

inscenaci. televiznich pofadO, a koncertu hvezd po

pularni hudby Vytvoril choreografie k muzikalovym 

hitOm, ktere byly uvedeny v Hudebnim divadle v Gdy

ni: „West Side Story" (1992). „Hair'' (1999). „$achy" 

(2000) a „Jesus Christ Superstar" v Divadle zabavy 

v Chorzove (2000) Tvurce prvni polske tanećni show 

„Opentanec" v race 2005 podle vlastniho scenare re

źiroval hip-hopovy divadelni projekt „12 lavic" 

Spolupracuje s radou cinohernich divadel jako tvurce 

scenickeho pohybu k inscenacim vyznamnvch Pol

skych reźiseru (Jerzy Jarocki. Grzegorz Jarzyna. Piotr 

Cieplak). 

v race 2006 bylo v Bratislave. v Praze a ve Varsave 

uvedeno premierove predstaveni jeho multimedialni 

muzikalove a tanecni inscenace „Vichrice" (reźie a cho

reografie). vychazejici z polskych. ceskych a sloven

skych legend. Jarosław Staniek je tvurce choreografie 

k prvnimu Polskemu tanećnimu filmu „Miluj a tani'i" 

(2008) 

Rezyser. choreogrcif, tancerz. Pierwszy Mistrz Polski 

breakdance. Zatożyciel i lider grupy tanecznej P'89. 

Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt realizacji teatral-

choreografii do pierwszego filmu tanecznego „Kochaj 

i tańcz" (2008). 

Reziser choreograf a anecnlk Prvy majster Polska 

v Breakdance. Zakladater a veduci tanecnej skupiny 

P'89. Autor niekol'kych desiatok divadelnych insce

nacii. televiznych programov a koncertov hviezd po

pularnej hudby Vytvoril choreografie k muzikalovym 

hitom. ktore boli uvedene v Hudobnom divadle v Gdy

ni: „West Side Story" (1992). „Hair'' (1999). „$achy" 

(2000) a „Jesus Christ Superstar" V divadle zabavy 

v Chorzove (2000) Tvorca prvej polskej tanei'nej show 

„Opentanec" V roku 2005 podia vlastneho scenara 

reźiroval hip-hopovy divadelny projekt „ 12 lavic" 

Spolupracuje s mnohymi cinohernymi divadlami ako 

tvorca scenickeho pohybu k inscenaciam vyznamnych 

Polskych reźiserov (Jerzy Jarocki, Grzegorz Jarzyna. 

Piotr Cieplak). 

V roku 2006 bolo v Bratislave. v Prahe a vo Varsave 

uvedene predstavenie jeho multimedialnej muzikalo

vej a tanecnej inscenacie „Vichrica" (reżia a choreogra

fia), vychadzajucejv z polskych. ćeskych a slovenskych 

legiend. Jarosław Staniek je tvorcom choreografie 

k prvemu Pol'skemu tanecnemu filmu „Miluj a tanu· 

nych, programów TV, teledysków i koncertów gwiazd (2008). 

muzyki. Jest twórcą choreografii do hitów musicalo 

wych wystawionych w Teatrze Muzycznym w Gdyni: 

„West Side Story" (1992), „Hair'' (1999). „Szachy" 
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JOZ Ef 
MDKDS 
Basnik, (1 am i 11 je I 

il pcd.1gm V letech 1958-

• 1962 vystudoval loutkohe

rectvi a dramaturgii loutkove

ho divadla na DAMU v Praze. Od roku 1962 byl ćle

nem souboru Krajskeho loutkoveho divadla v Banske 

Bystrici Pusobil zde na ruznych pozicich 1971-1973 

dramaturg, 1973-1978 umelecky sef. 1978-1981 

reditel. V letech 1981-1992 pusobil jako dramaturg 

Poetickeho souboru Nove sceny a umelecky sef Stat

niho loutkoveho divadla v Bratislave. 

Jozef Mokos pise basni~. dramata a divadelni scenare. 

Vydal poemu „Praskani krve" (1962). sbirku „Podzimni 

litanie" (1969) a 16 her pro loutkove divadlo ve sbirce 

..Zahrejte si snami" (1982) 

Poeta, dramaturg, nauczyciel. W latach 1958-1962 

studiował aktorstwo lalkowe i dramaturgię teatru 

lalek w DAMU w Pradze. Od 1962 r. był członkiem 

zespołu Wojewódzkiego Teatru Lalek w Bariskiej By

strzycy, w którym w latach 1971-1973 pracował jako 

kierownik literacki. w latach 1973-1978 jako kierow

nik artystyczny, a w okresie 1978-1981 pełnił funk

cję dyrektora tego teatru. W latach 1981 1992 był 

kierownikiem literackim Zespołu Poetyckiego Nowej 

Sceny oraz kierownikiem artystycznym Paristwowego 

Teatru Lalek w Bratysławie. 

Jozef Mokos jest autorem wierszy. dramatów i sce

nariuszy teatralnych. Wydał poemat „Pękanie krwi" 

(1962). zbiór wierszy pt. „Jesienna litania" (1969) 

oraz 16 sztuk dla teatru lalkowego w tomie „Zabawcie 

się z nami" (1982). ·* Basn1k. dramatlk, divadełny pedagog. V rokach 1958-

dramaturg, 1973-1978 umelecky sef, 1978-1981 

riaditel. V rokoch 19811992 pósobil ako dramaturg 

Poetickeho subaru Novej sceny a umelecky ser ~tatne

ho babkoveho divadla v Bratislave. 

Jozef Mokos pise basne. dramy a divadelne scena

re. Vydal poemu „Praskanie krvi" (1962). zbierku 

„Jesenne litanie" (1969) a 16 hier pre babkove divadlo 

v zbierke „Zahrajte sa snami" (1982). 

DNDQE~ 
SPISAK 
ReZt\ r · ce a reriJtel S1a 

reho dt~adl I< rr I 1 f1 " 

, J1!r Absolvoval obor re

żie a dramaturgie na Katedre 

alternativniho a loutkoveho 

divadla DAMU v Praze. Vysokoskolske studium ukon

cil v roce 1986 legendarni inscenaci na tema Janosik 

s nazvem „Dżezinbed" podle literami predlohy E. Brylla 

„Na skle malovane" 

V letech 1988-1989 pusobil jako reżiser Loutkoveho 

divadla v żiline. V letech 1990-1992 se jako reżiser 

Statniho loutkoveho divadla v Bratislave proslavil 

svoji inscenaci o Kristofu Kolumbovi s nazvem „Obje

veni Ameriky" (1991). 

Od roku 1993 je natrvalo svazan se Starym divadlem 

Karola Spisaka v Nitfe. Soucasne spolupracuje i s dal

simi loutkovymi a cinohernimi divadly na Slovensku. 

v !'.echach a v Polsku. Uspesne prenasi na jeviste vel ka 

dila svetove literatury Jeho inscenace se vyznacuji di

vadelni hravosti a inspirovane bujnou detskou fanta

zii. Podle tohoto pristupu vzniklo mnoho vyznamnych 

inscenaci. ktere ziskaly radu oceneni. Napr. „Dżangel 

Buk", „Kniha dżungle" (Babkove divadlo Nitra. 1994). 

„Kmotra smrt a zazracny lekar" (Stare divadlo Karola 

-1962 vystudoval babkoherectvo a dramaturgiu bab- Spisaka v Nitre, 2007). „Robinson Crusoe" (Teatr Lalka 

koveho divadla na DAMU v Prahe. Od roku 1962 boi ve varsave. 1994). „Guliver" (Bialostocke loutkove 

clenom suboru Krajskeho babkoveho divadla v Banskej divadlo. 1996). „Cesta do stredu zeme" (Teatr Lalka. 

Bystrici Pósobil tu na róznych poziciach: 1971-1973 1997). „Don Kichot" (divadlo Baj Pomorski v Toruni. 

n 
X 
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1998). „Odyssea" (Teatr Lalka. 1999). „Buratino" do wnętrza ziemi" (Teatr Lalka. 1997). „Don Kichot" 

(Teatr Lalka. 2004) a dramatizace povidek J.R.R. (Teatr Baj Pomorski w Toruniu. 1998), „Odyseja" 

Tolkiena s nazvem „Hobit nebo o habitu Bilbovi, (Teatr Lalka, 1999). „Buratino" (Teatr Lalka. 2004) 

nejvetśim z rodu Baginsov" (Stare divadlo Karola 

Spisaka v Nitre. 2004) 

V roce 1990 spolećne s vytvarnikem a scenografem 

i opowieści J.R.R. Tolkiena pod tytułem „Hobbit albo 

o hobbicie Bilbo. największym z rodu Bagginsów" 

(Stary Teatr Karola Spisaka w Nitrze. 2007) 

Frantiskem Liptakem zalożil „svetem putujici divadlo" W 1990 r. wraz ze scenografem Frantiskiem Li ptakiem 

s nazvem Teatra Tatro. jehoż herecky soubor tvori oraz grupą aktorów obu teatrów z Nitry założył 

osobnosti obou Nitranskych divadel. Zde vznikly jeho Teatra Tatro podróżujące po świecie. m.in. z „Proro-

velkolepe inscenace „Prorok llja" od T. Slobodzianka kiem Ilią" Tadeusza Słobodzianka i „Bianką Braselli. 

a „Bianka Braselli, dama s dvoma hlavami" od J. Weisse. damą dwuglową" J. Weissa - wielkimi spektaklami 

Hraji se pod starym sesivanym stanem. ktery vytvafi granymi w autentycznej przestrzeni namiotu. stano-

autenticky prostor v nemż se jej ich namet a dej orga wiącego organiczne terytorium fabuły i akcji prezen-

nicky prolina. 

v zari 2007 se Ondrej Spisak stal reditelem Stareho 

divadla Karola Spisaka v Nitre. 

Reżyser, aktor i dyrektor Starego Teatru Karola Sp1-

śaka w Nitrze. Absolwent Wydziału Aternatywnego 

i Lalkowego Teatru. kierunek reżyseria i dramaturgia. 

DAMU w Pradze. Studia ukończył w 1986 r. legen

darnym przedstawieniem o Janosiku zatytułowanym 

„Dżezinbed" wg śpiewogry E. Brylla „Na szkle malo

wane" 

W latach 1988-1989 był reżyserem Lalkowego Teatru 

w Żylinie. a w latach 1990-1992 reżyserem Braty

sławskiego Teatru Lalek. gdzie zrealizował słynne 

przedstawienie o Krzysztofie Kolumbie pt. „Odkrycie 

Ameryki" (1991) 

Od 1993 r. jest na stałe związany ze Starym Teatrem 

Karola Spisaka w Nitrze. Równocześnie współpracu

je z innymi teatrami lalkowymi i dramatycznymi na 

Słowacji, w Czechach i Polsce. z sukcesem przenosi na 

scenę wielkie utwory epiki światowej, stosując kon

wencję teatralnej gry, wyprowadzonej z pełnej fan

tazji dziecięcej zabawy. Tak zrealizował wielokrotnie 

nagradzane spektakle. m.in. „Księga dżungli" (Lalkowy 

Teatr w Nitrze. 1994). „Kuma śmierć i lekarz czaro

dziej" (Stary Teatr Karola Spiśaka w Nitrze, 2007), 

„Robinson Crusoe" (Teatr Lalka w Warszawie. 1994). 

„Guliwer" (Białostocki Teatr Lalek. 1996), „Wyprawa 

towanych w nim przedstawieri 

We wrześniu 2007 Ondrej Spisak objął funkcję dyrek

tora Starego Teatru Karola Spisaka w Nitrze. 

Rcmer. herec a naditel Stareho d1vadla Karola ~ 
Spisaka v N1tre. Absolvoval odbor reżie a dramatur-

gie na Katedre Alternativneho a babkoveho diva-

dla DAMU v Prahe. Vysokoskolske studium ukoncil 

v roku 1986 legendarnou insecnaciou na temu Jano-

sik pod nazvom „Dżezinbed" podia literarnej predlohy 

E Brylla „Na skle malovane" 

v rokoch 1988-1989 pósobil ako reżiser Babkoveho 

divadla Żilina. V rokoch 1990-1992 sa ako reżiser 

~tatneho babkoveho d1vadla v Bratislave preslavil 

svojou inscenaciou o Kristofovi Kolumbovi pod naz 

vom „Objavenie Ameriky"(1991). 

Od roku 1993 je zviazany so Starym divadlom Karo

la Spisaka v Nitre. Sucasne spolupracuje aj s dalsimi 

babkovym a cinohernymi divadlami na Slovensku. 

v Cechach a Polsku. Uspesne prenasa na javisko velke 

diela svetovej literatury. Jeho inscenacie sa vyznacuju 

divadelnou hravostou a inspirovane su bujnou dets

kou fantaziou. 

Na zaklade tohto pristupu vzniklo mnożstvo vyznam

nych inscenac1i, ktore ziskali mnożstvo oceneni: napr. 

„Kmotra Smrr a zazracny lekar'' (Stare divadlo Karola 

Spisaka v Nitre. 2007). „Robinson Crusoe" (Teatr Lalka 

vo varsave, 1994), „Guliver" (Bialostocke babkove 
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Jako loutkarsky scenograf a vytvarnik spolupracuje 

s ceskymi. slovenskymi. madarskymi a polskymi 

divadly. 

divadlo. 1996). „Cesta do stredu zeme" (Teatr Lalka. 

1997). „Don Kichot " (divadlo Baj Pomorski v Toruni. 

l 99B). „Ddyssea" (Teatr Lalka. 1999). „Buratino" (Teatr 

Lalka. 2004) a dramatizacia poviedok J. R.R. Tolkiena 

pod nazvom „Habit. alebo o hobitovi Bilbovi. najvac

som z rodu Baginsov" (Stare divadlo Karola Spisaka 
Scenograf. Absolwent DAMU w Pradze (1992). '* 
gdzie studiowal scenografię teatru lalek . W 1992 r. 

v Nitre. 2004). odbyl staż w Szwedzkim Instytuc ie Teatralnym w Sztok-

V roku 1990 spolocne s vytvarn ikom a scenogra- holmie. w tym samym roku został szefem warsztatów 

fam Frantiskom Li ptakom zalozil „svetom putujuce w teatrze lalek Ciróka w Kecskemet oraz nauczycielem 

divadlo" Teatra Tatro. ktoreho herecky subor tvoria w ś redniej Szkole Rzemiosła Artystycznego w Pradze. 

osobnosti oboch nitrianskych divad1el. Tu vznikli jeho W latach 1998-2004 był jednym z twórców ulicznego 

velkolepe inscenacie „Prorok łlja " od T. Slobodzianka teatru Maskaras - aktorem. scenografem i współauto-

a „Bianka Braselli. dama s dvoma hlavami" od J. Weis- rem scenariuszy. W latach 1995-2005 byl czlonkiem 

sa. Hraju sa pod starym zosivanym stanom. klary vy- zespo łu ulicznego teatru Continuo w Malovicach. 

tvara autenticky priestor. s ktorym sa ich namet a deJ w Południowych Czechach. a w latach 2005-2008 był 

organicky prelina. 

V septembri 2007 sa Ondrej Spisak stal riaditelom Sta 

reho divadla Karola Spisaka v Ni tre. 

SZILAAD 
BDRAADS 

Absol -

glównym scenografem teatru lalkowego Griff w Zala 

egerszegu (Węgry) . 

Sz iłard Barbaros od 1992 r. jest reali za torem różnych 

projektów scenogra ficznych i dziala jako doradca ds. 

technologicznych w dziedzinie produkcji scenografii. 

Jako sce nograf teatru lalek współpracuj e ze scenami 

czeskimi. słowacki mi. węg i erski mi i polski mi . 

Div 1elny r nogr.1r Absolvent DAMU v Prahe (1992). 

vent DAMU v Praze (1992). odbor babkarskej scenografie. V roku 1992 boi na 

obor loutkarska scenografie s t aźi va $vedskom divadelnom ustave v Stockholme. 

V race 1992 byl na stazi ve V roku 1992 sa sta l veduc im dielni babkoveho di va-

$vedskem divadelnim ustavu dla C1róka v Madarskom Kecskemete a tiez pedagó-

ve Stockholmu. V race 1992 se stal vedoucim dilen 

loutkoveho divadla Ciróka v Madarskem Kecskemetu 

a take pedagogem Stredni umeleckoprumyslove sko

ly v Praze. V letech 1998-2004 spoluzalozi l poulicni 

divadlo Maskar as. AZ do roku 2004 v nem pusobil jako 

herec. vytvarnik a spoluautor scenaru. V letech 1995-

gam Strednej umeleckopriemyselnej skoly v Prahe. 

v rokach 1998-2004 boi spoluzakladatelom poulicne

ho divadla Maskaras. AZ do roku 2004 v riom pósobil 

ako herec. vytvarnik a spoluautor scenarov. V rokach 

1995· 2005 pósobil V subore poulicneho divadla Con

tinuo z Juhoceskych Malovic. V rokach 2005-2008 

-2005 pusobil v souboru poulicnih o divad la Continuo pracoval ako sef vypravy babkoveho divadla Griff 

z Jihoceskych Malovic. V letech 2005 -2008 pracoval v Madarskom Zalaegerszegu. 

jako sef vypravy loutkoveho divadla Griff v mad·ar- Od roku 1992 realizuje Szilard Boraros rózne sceno-

skem Zalaegerszegu graficke projekty a pósobi ako technologicky poradca 

Od roku 1992 realizuje Sz ilard Boraros ruzne sceno- v oblasti produkcie a vyroby divadelnej scenografie. Ako 

gra f1cke projekty a pusobi jako technolog1 cky poradce babkarsky scenograf a vytvarnik spolupracuje s cesky-

v oblasti produkce a vyroby divadelni scenografie mi. slovenskymi. mad·arskymi a polskymi divadlami. 
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EU GEN 
DNDTH 
Hudi::br. '1 

Al so lvoval Vy

sokou pedagogickou skolu. 

YEADNIHA 
DABCiHDYA 

Vystudovala di-

vadelni umeni a vedu na ćino

herni a loutkove fakulte V$MU 

Jiz dłouha leta spolupracuje v Bratislave. V letech 1986-

s divadly v Nitre: Divad lem Andreja Bagara a Starym -1998 pusobila jako herecka v Divadle pro det i a mladez 

divadlem Karola Spisaka. Za svoji hudbu k inscenacim Majak v Żiline. V letech 1992-1994 pracovala jako dra-

„Zhavraneli bratri" (1989). „Koncert" (1991) a „Alenka maturgyne v Divadle Andreja Bagara v Nitre. V letech 

v fisi div(J" (1993) byl mnohokrat ocenen. 1992-1995 se padilela na organizaci Mezinarodniho 

Eugen Gnoth je zakladatel Nitranskeho jazzoveho festivalu Divadelni Nitra 1ako cienka dramaturgicke rady 

kvarteta. E.G. O. Kvinteta a Trio. s temito formacemi festivalu a redaktorka bulletinu a festivaloveho deniku. 

koncertoval v Nemecku. Franci i. Rakousku. Rusku. Od roku 1994 pusobi jako dramaturgyne Stareho diva 

Cechach. Velke Britanii a v Maóarsku. dla Karola Spisaka v Nitre. a od roku 2004 je i sefkou 

umeleckeho souboru tohoto divadla. 

-~ Kompozytor. muzyk, akompaniator i korepetytor 

muzyczny. Absolwent Wyższej Szkoly Pedagogicznej. 

Od wielu lat współpracuje z teatrami w Nitrze: 

Teatrem Andreja Bagara i Starym Teatrem Karola Spi 

saka. Jego muzyka do spektakli - „Bracia za mienieni 

w gawrony" (1989). „Koncert" (1991) i „Alicja w kra

inie czarów" (1993) - była wielokrotnie nagradzana. 

Eugen Gnoth jest założycielem Nitrzańskiego Kwarte 

tu Jazzowego, E.G.O. Kwintetu i Trio. z którymi koncer

tował w Niemczech. Francji, Austrii . Rosji. Czechach. 

Wielkiej Brytani i i na Węgrzech. 

Hudobny składa tel . kłav1mta a korepe!ltor Abso l

voval Vysoku pedagogicku skolu. Uz dlhe roky spolu

pracuje s divadlami v Nitre: Divadlom Andreja Bagara 

a Starym divad lom Karola Sp isaka Za svoju hudbu 

k inscenacii „Zhavranełi bratia" (1989). „Koncert" 

(1991) a „Alenka v risi divov" (1993) boi velakrat 

Kierownik literacki. Studiowała Sztukę Teatralną i Wie-~ 
dzę o Teatrze na Wydziale Teatralnym i Lalkarskim V$MU 

w Bratysławie. W latach 1986-1988 była aktorką 

w Teatrze dla Dzieci i Młodzieży Majak (Latarnia Mor-

ska) w Żylinie W latach 1992-1994 pełniła funkcję 

kierownika literackiego w Teatrze Andreja Bagara 

w Nitrze. Wspólpracowała przy organizacji M iędzyna 

rodowego Festiwalu Teatralna Nitra jako członek Rady 

Dramaturgicznej festiwalu oraz redaktor wydawnictw 

festiwalowych (1992- 1995) Od 1994 r. jest kierow-

nikiem literackim Starego Teat ru im. Karola Spisaka 

w Nitrze. Od 2004 r. pełni również funkcję kierownika 

zespołu artystycznego w tym teatrze. 

Dramaturg. $tudovala na Cinohernej a babkovej fakulte 

VŚMU v Bratislave. obor divadełne umenie a veda. V ro

kach 1986-1988 pósobila ako herecka v Divadle pre deti 

oceneny. a mladeż Majak v Ziline. V rokach 1992-1994 pracovala 

Eugen Gnoth je zakladatelom jazzoveho kvarteta. ako interny dramaturg Divadla Andreja Bagara v Nitre. 

E.G.O. Kvinteta a Tr io. s tymito formaciami koncerto- V rokoch 1992-1995 spolupracovala na organizacii 

val v Nemecku. Francuzsku. Rakusku. Rusku. (echach. Medzinarodneho festivalu Divadelna Nitra ako clen-

Velkej Britanii a v Madarsku. ka dramaturgickej rady festivalu, redaktorka bulletinu 

a festivaloveho dennika. Od roku 1994 je dramaturgic

kou Stareho divadla Karola Spisaka v Nitre. a od roku 

2004 aj sefkou umeleckeho subaru tohto divadla. 
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