
   



 

  



 

 

 

 

 

  



SETKÁNÍ/ENCOUNTER je mezinárodní festival divadelních škol s více než třicetiletou tradicí. 

Jedinečnost festivalu spočívá v tom, že hlavními organizátory jsou studenti Divadelní fakulty 

Janáčkovy akademie múzických umění. Myšlenka festivalu vznikla z potřeby zakladatelů 

SETKÁNÍ/ENCOUNTER setkávat se s dalšími divadelními profesionály a studenty 

divadelních škol a vytvořit z města Brna centrum kulturního dění. Tato přehlídka se stává 

každým rokem prestižnější, především díky bohaté účasti studentských souborů ze všech 

koutů světa. Svým nesoutěžním charakterem vede k setkání více než desítky rozdílných 

kultur, jazyků, divadelních žánrů a přístupů. Do Brna pravidelně míří divadelníci ze zemí 

Visegrádské čtyřky a také sem již zavítaly soubory z Jižní Koreje, Kolumbie, Filipín, Spojených 

států amerických, Iránu a mnoha dalších zemí. Kvalitu a důvěryhodnost festivalu potvrdilo 

obdržení prestižní známky EFFE, kterou festival získal v roce 2022 již po páté. 

Rektor JAMU       MgA. Petr Michálek 

Děkan Divadelní fakulty      doc. Mgr. Petr Francán 

Proděkan pro uměleckou činnost    doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. 

Tajemnice Divadelní fakulty     Ing. Mgr. Alena Valentová 



Myšlenka realizace festivalu se zrodila v období sametové revoluce, tedy v raných 90. letech 

20. století. V tomto období byla totiž obnovena Divadelní fakulta Janáčkovy akademie 

múzických umění znovu otevřen zrekonstruovaný divadelní prostor Studia Marta, kde se 

setkali zástupci tří československých uměleckých vysokých škol. Právě zde studenti a 

pedagogové JAMU, Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) a Vysoké 

školy múzických umění v Bratislavě (VŠMU) diskutovali nad svými postupy při výuce a tvorbě 

divadla, myšlenkami a nápady. Společně pak iniciovali vznik nového projektu, který měl za 

úkol vytvořit každoroční událost, která by se mohla v budoucnu rozvíjet i v mezinárodním 

kontextu. Zástupci těchto tří škol byli prvními účastníky festivalu a dodnes jsou každoročními 

členy hlavního programu. V roce 1991 se uskutečnil první ročník a o rok později získal festival 

svůj název SETKÁNÍ/ENCOUNTER. 

Posláním festivalu je dlouhodobě vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a poznávání 

divadelních škol, jejich studentů a pedagogů, a vzájemně si díky setkání předat své poznatky 

a zkušenosti z oblasti divadelní tvorby. Účastníci festivalu se tak vzájemně obohacují o nové 

náhledy na danou problematiku, mohou se naučit novým postupům ve svých uměleckých 

činnostech, inspirovat se u svých kolegů z celého světa a získat tolik ceněnou reflexi ke své 

práci. Zároveň každým rokem dochází k upevňování vztahů mezi jednotlivými institucemi, 

podpoře síťování studentů a vytváření budoucích profesních kontaktů. Vnitřním cílem festivalu 

je edukativní rozměr studentů DF JAMU, kteří se na festivalu podílejí a prostřednictvím 

organizace festivalu využívají teoretických základů v praxi. Jedinečnost festivalu tkví právě v 

tomto druhu organizace, kdy se již 30 let daří předávat vedení festivalu mezi studenty Ateliéru 

divadelní produkce a jevištní technologie z roku na rok. 

V průběhu let se festival rozrůstal co do počtu dnů, zúčastněných divadelních škol i 

programové náplně. Velmi přínosné jsou pro další rozvoj festivalu mezinárodní kontakty a to, 

že se každoročně v Brně podaří přivítat prestižní divadelní vzdělávací instituce z celého světa. 

Přihlášené školy jsou pečlivě vybírány festivalovou Výběrovou komisí. Brno tak mohlo do roku 

2020 hostit soubory z více než 40 zemí a 4 kontinentů.  

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER spolupracuje s řadou stěžejních brněnských divadelních 

scén, v jejichž prostorách realizuje jednotlivé festivalové programy, stejně tak spolupracuje s 

řadou významných partnerů na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. 

V rámci programu obvykle nejsou prezentována pouze divadelní představení jednotlivých 

škol, účastníci mají možnost setkávat se také na workshopech, diskuzích, OFF programových 

představeních, i na večerních party. 

  



Festival je každoročně organizován studenty Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie 

bakalářského studia. Studentský organizační tým je dělen do dvou úrovní, kdy studenti třetího 

ročníku tvoří tzv. úzký organizační tým a jsou vedoucími jednotlivých sekcí. Studenti mladších 

ročníků jsou rozděleni do jednotlivých sekcí. Organizační struktura je formována a řízena 

studentským koordinátorem. Z finanční stránky je festival řízen ekonomem festivalu a o 

dramaturgicko-režijní stránku se stará Art sekce, která je tvořena studenty třetího ročníku 

Režie a dramaturgie. Art sekce je také doplněna o scénografa festivalu. Dokumentaci zaštiťují 

studenti Ateliéru audiovizuální tvorby a divadla. Na veškerou práci a komunikaci dohlíží 

pedagogická supervize. 

Ředitel festivalu       doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. 

Děkan Divadelní fakulty     doc. Mgr. Petr Francán 

Proděkanka pro rozvoj     doc. MgA. Blanka Chládková 

Tajemnice Divadelní fakulty     Ing. Mgr. Alena Valentová  

Pedagogická supervize     Mgr. et Mgr. Adéla Dědová 

        MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. 

 

Studentská koordinátorka     Ekonomka festivalu 
Barbora-Anna Lebánková      Lucie Fabišiková 

Vedoucí sekce:    Členové sekce: 

    Petra Hlaváčková     Anežka Hanáčková 

Adéla Zábojníková  

Hana Kretková 
 

    Veronika Příkopová    Barbora Čechová  

          Eliška Fišerová 
Šimon Koleček 

 

   Adela Ščasná     Hana Haničincová  

Monika Chvílová  
Anna Zelíková 

 

     Kristina Prochásková    Markéta Brablíková  

Petr Hýbl  
Sonja Špačková 
 

    Jana Mlatečková     Anna Kočová  

Kristína Valachová  
Klára Eliášová  
Lucie Demjanová 

 



    Barbora Šíblová     Karolína Zbořilová  

Hana Pavésková  
Gabriela Balská 

 

   Anna Juráková     Filip Krstev  

Anna Seifertová  
Jakub Macek  
Sophie Bellová  
Dominika Němcová  
David Brabec  

 

   Jan Smutný     Josef Vlasák 

          Bohdana Sýkorová  

Jiří Kubalec  
Jan Valošek  
Magdaléna Bláhová  
Petr Kholl  

Michal Moravec   Anna Magdalena Pavlicová  Vojtěch Balcar  

Bára Víceníková   Václav Alexa      

   

Anna Tichá    Lenka Šebíková 

Zuzana Chludilová    Bohdan Chrastil    Tereza Ondryášová  

Šimon Pávek     Hana Ptáčková    Natálie Divincová  

Jan Fuchs     Krištof Hugo Kundráčik   Dominika Prášková 

Lenka Harvánková   Martin Jakubec               Jan Šmach 

Monika Šarlejová    Veronika Prachařová    Barbora Bachanová  

Terezie Fojtová   Dominika Hubková    Filip Trněný  

Andrea Benešová    Aneta Jindrová   Nikola Minářová  

Monika Řeháková  

      

Václav Alexa    Barbora Čechová   Josef Bubeník 

   Lucie Tomanová (SUI)  Viktor Hájek (UPOL) 

Jonáš František Soukup (UPOL) Petra Veronika Veltyová (VŠMU) Šimon Frolo (VŠMU) 

Laura Barancová (VŠMU)  Johana Jurášková (MUNI)  Adam Nagy (VŠMU) 

Bára Víceníková (JAMU)  Sára Matůšová (JAMU)    

Sára Matůšová   Adrian Hundhausen    

Martin Leiský    Jiří Lukl  

    

Johana Jurášová   Andrej Purkart  

Hana Kretková   Réka Zakál    Jonáš F. Soukup 



Nedílnou součástí festivalu je koncept ambasadora, díky kterému máme jako organizační tým 

možnost představit publiku osobnosti spjaté s Divadelní fakultou JAMU, a letos dokonce i s 

městem Brnem. Této role se totiž pro letošní 32. ročník zhostil divadelní, televizní a filmový 

herec, absolvent JAMU, Michal Isteník.  

„Tento festival je o mladých lidech, o jejich možnostech utvářet si důležité kontakty, a 

především o seznamování s odlišnými kulturami či zcela jinými přístupy k jejich budoucím 

profesím. Každý projekt, který vyzývá k setkávání, toleranci, poznávání druhých nebo k 

prolomení předsudků, je pro celou společnost velkou nadějí,“ řekl nám Michal Isteník. 
 

Foto: Natálie Divincová  



Nebýt vidět neznamená nebýt. A viděné ještě nemusí být nutně skutečné. Pro oči nevidíme. 

Proto je někdy potřeba nahlédnout za to viditelné, aby bylo možné spatřit opravdovou podstatu 

věcí. Vždyť ani divadlo není jen o tom se dívat, jak nám opět připomněly poslední časy, když 

se divadelní budovy zavřely a nahradily je záznamy. Tak co dělá divadlo divadlem? Zkusme 

znova (vědomě) přehlédnout hranice, nahlédnout pod povrch, prohlédnout do nitra a 

zahlédnout smysl: smysl divadla, smysl člověka, smysl setkání. Tady a teď. 

Michal Moravec 
Anna Magdalena Pavlicová 

 



ENC: Blindspot je nová programová linie, vytvořená pro 32. ročník festivalu. Tato programová 
linka dala prostor pro prezentaci divadelních oborům mimo činoherní prostředí, jako je fyzické 
a nonverbální divadlo. Cílem bylo doplnit hlavní program a ukázat návštěvníkům festivalu i 
další dimenze divadla na divadelních školách.  
V letošním roce se účastnily pouze školy z České republiky a Slovenska se dvěmi vybranými 

performance.  

Foto.: Natálie Divincová     Foto.: Dominika Prášková 

The Impostures of Scapin, JAMU   Decameron, VŠMU 

 

Každodenně centrem Brna procházelo a stále prochází velké množství lidí. Kolik událostí, ať 
už významných či naprosto všedních, se v těchto ulicích už odehrálo... Ale o kolika z nich se 
vlastně ještě ví?  
Návštěvníci festivalu měli možnost prožít netradiční procházku zkoumající svět kolem nich 
neobvyklým způsobem – pomocí sluchu. Mohli si projít festivalovým audiowalkem po Brně, 
znovu místy, na kterých už tolikrát byli, ale třeba i skrytými zákoutími, která jejich očím dosud 
unikala. Stačilo si jen vzít telefon, nasadit sluchátka, rozejít se a objevovat. Protože každé 
místo skrývá tolik příběhů k vyprávění! 

 
 

Necelé dva týdny před samotným začátkem festivalu představili pořadatelé zcela nový 
festivalový koncept, kterým chtěli připravit centrum Brna na blížící se festivalová setkání.  Tato 
jednodenní odpolední akce nabídla divákům nezvyklý pohled nejenom na divadelní balkóny 
města Brna. Užít si mohli performance na balkónech Janáčkova divadla nebo Divadla Husa 
na provázku.   
Jednotlivými výstupy, které rozezněly brněnské centrum, provedla diváky mapa s programem, 
kterou diváci obdrželi v informačním stánku během zahájení na dvoře Divadla Husa na 
provázku. Výzdoba nádvoří se nesla v tematickém duchu Atrakce. Návštěvníci mohli ochutnat 
cukrovou vatu a prožít příjemné odpoledne v atmosféře domácké slavnosti.  



V neposlední řadě bylo intencí pořadatelů nahradit touto akcí tradiční tiskovou konferenci a 
vyzkoušet zcela neotřelý způsob medializace festivalu.   

Foto.: Natálie Divincová             Foto.: Terezie Fojtová 

 

V důsledku nově přijatých zákonů v Maďarsku v roce 2020 bylo odvoláno a vyměněno vedení 
budapešťské státní Divadelní a filmové akademie bez toho, aniž by byl kdokoliv ze 
zaměstnanců předem informován. Tato kauza, která rezonovala i maďarskými médii způsobila 
stávky studentů a pedagogů a vyvrcholila odchodem některých z nich. 
V rámci této diskuse jsme chtěli přiblížit aktuální společenskou a politickou situaci v Maďarsku 
a potažmo i dalších středoevropských zemích. Spolu s představiteli iniciativy FreeSZFE jsme 
chtěli otevřít dialog na toto důležité téma. Důležité nejen z důvodu, že vyvolává mezinárodní 
otázky, ale také kvůli tomu, že rezonuje zejména v českém/středoevropském prostředí. Na 
tyto problémy jsme chtěli upozornit, zviditelnit je a snad i společně hledat nějaká řešení. 
Zástupci #freeSZFE: Kata Csató, Lasló Upor, Eszter Zrinyifalvi, Bendegúz Bezerédi 
Moderátor diskuse: Andrea Jochmanová 
 

Koncept ENC: TALK vznikl s cílem přiblížit jednotlivé osobnosti festivalové poroty. I přes jejich 
nepopiratelně důležitou roli neměli návštěvníci v uplynulých ročnících mnoho příležitostí se o 
těchto zajímavých osobnostech dozvědět více. 
Každý z porotců odprezentoval specifické, profesně zaměřené téma, rezonující s dnešním 
obecenstvem. Doufáme, že jsme tímto způsobem umožnili divákům nahlédnout do praxe 
porotců. Po jednotlivých vystoupeních následovala diskuse moderovaná Tomem Oaklandem 
(student ateliéru RTDS) a byl tak vytvořen prostor i pro dotazy publika. 
 

 
Foto.: Dominika Prášková  



 

Czech Republic, Prague  
House of God, 80 min, 1 repríza, Studio Marta 

Germany, Ludwigsburg 

»antigone. a requiem«, 70 min, 2 reprízy, Divadlo Na Orlí 

  

Great Britain, Manchester  
LINDA, 180 min, 1 repríza, Divadlo Husa na provázku 

  

Poland, Krakow  
Martyrs, 120 min, 2 reprízy, HaDivadlo 

Czech Republic, Brno 
Cyrano de Bergerac, 150 min, 1 repríza, Studio Marta 

Slovakia, Bratislava 
Spiderman, 90 min, 1 repríza, Divadlo Na Orlí 

 

Switzerland, Bern 
Manifesto, 90 min, 2 reprízy, HaDivadlo 

  

Great Britain, London 
Sobriety on the rocks, 45 min, 3 reprízy, Divadlo Husa na provázku – Sklepní scéna 

Austria, Graz 
100 songs, 90 min, 2 reprízy, Studio Marta 
  



No problem, no biggie    
50 min, Divadelní fakulta JAMU  
Režie: Michal Moravec 
Dramaturgie: Eva Kolomazníková  
Hraje: Martin Mihál 

 

       

              Foto.: Jan Fuchs  

 

Knock, knock. Who’s there? Politicians! 

70 min, Divadelní fakulta JAMU    

Režie: Daniela Samsonová 

Dramaturgie: Václav Alexa 
Hrají: Stanislav Čaban, Hynek Tajovský,  

Lucie Netopilová 

 

 

 

 

 
            Foto.: Jan Fuchs 

 

 

 

 

II. second 
30 min, Divadelní fakulta JAMU 

Režie: Bára Viceníková a kol. 

Dramaturgie: Bára Viceníková 

Hraje: Andrea Hodíková 
 

 

 

 

              Foto.: Dominika Prášková   



Festival byl zahájen průvodem v ulicích Brna a performance na Moravském náměstí. 

Následoval Zahajovací ceremoniál, během kterého s krátkými proslovy vystoupili ambasador 

Michal Isteník, ředitel festivalu Michal Zetel, děkan Divadelní fakulty Petr Francán a 

studentská koordinátorka Barbora-Anna Lebánková. O hudební doprovod se postaral školní 

sbor pod vedením Petra Svozílka.  

Dále na Open Air Stage účinkovali: 

Anatol Svahilec | slam poetry  
 Toad Planet | koncert  
 Chief Bromden | koncert  
 WWW Neurobeat | koncert 

Foto.: Jan Fuchs 

 

 

 



, ArtBar Druhý pád  

 Účinkující: Mutanti hledaj východisko, Matka 

, Kabinet Múz  

Účinkující: Franzie, Opatův Modul, Aid Kid 

, Divadelní fakulta JAMU 

Účinkující: Cimbálka Marka Pavlici, DJ Krysák, DJ JVNZ, DJ Axon 

, Divadlo Husa na provázku 

Účinkující: Kapela Jana Polyaka a herci DHNP Tiny blinkers 

 



, Divadelní fakulta JAMU 

Úvod do syntezátorů, jak se tvoří elektronické zvuky a hudba pod vedením Nikol 

Štrobachové.  

 
Foto.: Dominika Prášková 

 Divadelní fakulta JAMU 

Studio Scala si v rámci festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2022 připravilo dílnu, kde se účastníci 

seznámili s technikou klasické ruční animace. Výsledkem dílny byly krátké animované klipy. 

 
Foto.: Natálie Divincová 

Divadelní fakulta JAMU 

Workshop s českým tanečníkem, choreografem a performerem Markem Zelinkou byl 

zaměřený především na základy pohybového divadla, laterny magiky, černého divadla a 

celkového rozvoje vytváření komických situací pomocí pohybu a mimiky. Probíhal intenzivně 

po celou dobu festivalu a jeho hlavním výstupem, kromě předávání nových zkušeností, vznikl 

krátký výstup v rámci závěrečného ceremoniálu festivalu.

Foto.: Jan Fuchs  



Nová programová linie fyzického a nonverbálního divadla.  

Janáček Academy of Performing Arts 

The Impostures of Scapin, 90 min, 1 repríza, Divadelní fakulta JAMU 

 

Foto.: Natálie Divincová 

 

Academy of Performing Arts in Bratislava 
Decameron, 90 min, 1 repríza, Divadelní fakulta JAMU 

 

Foto.: Dominika Prášková 

  



I když je festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER nesoutěžní, každý rok je zvána porota složená z 

českých i zahraničních odborníků, profesionálů z oblasti divadelního umění nebo uměleckého 

vzdělávání, která spolu s ředitelem festivalu uděluje účastníkům na závěrečném ceremoniálu 

ocenění MARTA. Ta neslouží k vytváření hodnotícího pořadí jednotlivých inscenací, ale jejich 

prostřednictvím se vyzdvihují inspirativní a objevné umělecké počiny. 

 

  

Italský a švýcarský divadelní režisér, divadelní pedagog 

a výzkumný pracovník se sídlem v Helsinkách. Je 

čestným profesorem Lotyšské akademie kultury, 

hostujícím profesorem uměleckého výzkumu na 

Divadelní akademii v Helsinkách a v současné době 

přednáší na univerzitě v Tampere.  

 

 

        Foto.: Dominika Prášková 

Loutková divadelní režisérka, herečka, kulturní 
manažerka a teoretička loutkového divadla. 
Vystudovala Katedru kulturní organizace na 
maďarské Akademii Januse Pannonia v Pécsi v 
roce 2000. V roce 2001 se zapsala na Aleksander 
Zelwerowicz State Academy of Theatre Arts – 
Puppet Theatre Art Department v Białystoku a v 
roce 2006 absolvovala studium obou 
specializací: herectví a režie loutkového divadla. 
Od roku 2021 je členkou výkonného výboru 
UNIMA (Union Internationale de la 
Marionette).  Je zakládající členkou a od roku 

Foto.: Dominika Prášková   2021 také prezidentkou FreeSZFE Socity.   

 

 

Luca je mladý italský režisér a herec. Studoval na 
Národní akademii dramatických umění Silvio 
D'Amico v Římě, v současné době žije a pracuje v 
Litvě. Lucovy nejnovější práce jsou „All the world 
inside“, diptych na Pirandellovy romány; „Údolí 
Baky“, představení inspirované knihou Žalmů, a 
„Plíce“, hra Duncana Macmillana.   
Luca hrál také ve filmu „Bacchantes“, který 
režírovala Emma Dante, a nedávno ve filmu 
„Hamletmachine“, který režíroval Robert Wilson.      Foto.: Dominika Prášková 

 



  
Je absolventkou oboru scénografie na pražské DAMU a oboru divadelního designu na Wayne 
State University v americkém Detroitu. Po dokončení magisterského studia působila jako 
pedagožka na čtyřech různých univerzitách v USA a dále mezi lety 2011 a 2016 jako 
viceprezidentka mezinárodních aktivit Amerického institutu pro divadelní technologie USITT. 
Je členkou Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků OISTAT, v 
rámci, které také působila jako předsedkyně 
Komise pro performance design v letech 2015–
2019. Jako scénická a kostýmní výtvarnice a 
světelná designérka má za sebou mnoho 
realizací scénografických návrhů v divadlech, 
galeriích a dalších zajímavých prostorách jak v 
USA, tak v Evropě. Její návrhy se objevily jako 
součást Národní expozice USA na Pražském 
Quadriennale 2007 a na výstavě World Stage 
Design v jihokorejském Soulu v roce 2009. 
Markéta byla kurátorkou americké Národní 
expozice Pražškého Quadriennale v roce 2015 
a od roku 2016 po jejím návratu do Čech je jeho 
uměleckou ředitelkou.            Foto.: Dominika Prášková           

 

 

  



  

Eliška Říhová, Academy of Performing Arts in 

Prague (CZE) 

V inscenaci House of God za inspirativní podnět, 

který nastavil zrcadlo naší každodenní realitě 

nevšedním užitím humoru, jemnosti a metafory. 

Foto.: Dominika Prášková 

 

  

Frankie Lipman, Manchester School of Theatre (UK) 

V inscenaci LINDA za vyjádření široké a pestré palety 

emocí zvýrazněné silnou týmovou prací. Autentické 

ztvárnění složité postavy, která přesahovala věkové 

zkušenosti herečky. 

 

Moritz Praxmarer, HKB Bern Academy of the Arts 

(SUI) 

V inscenaci MANIFESTO za strhující vyprávění 

přeměnou jednoduchých předmětů na imaginativní 

krajiny. 

Foto.: Natálie Divincová 

 

 

Zuzanna Romańska,  

AST National Academy of Theatre Arts in Krakow 

(PL) 

V inscenaci Martyrs za plastické a uvěřitelné 

ztvárnění kladné postavy, které umožnilo vyznění 

ostatních neméně kvalitních výkonů záporných 

postav.  

Foto.: Jan Fuchs 

  



Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění / Mozartova 1  
OAS / Moravské náměstí  
Divadlo na Orlí / Orlí 19  
Studio Marta / Bayerova 575/5  
Divadlo Husa na provázku / Zelný trh 9  
Divadlo Husa na provázku – Sklepní scéna /Zelný trh 9  
HaDivadlo / Poštovská 8d  

 

 

Faency Fries, Radnická 376/11, Brno střed | Sleva – Velké hranolky za cenu malých   
KOFI-KOFI – pojízdné vozíčky v brněnských ulicích | Sleva 20 %   
4Pokoje, Vachova 6, Brno střed | Sleva 15 %   
Provázek.dvůr, Zelný trh 294/9, Brno střed | Sleva 30 %  
  
  



ÚTERÝ 29/03/2022   
12:00 House of God / Studio Marta / 80‘ / CP   
14:30 ENC: The Opening Ceremony | DF JAMU | HP   
16:00 ENC: TALK | HaDivadlo | 120’ | OFF   
19:00 »antigone. a requiem« | Německo | Divadlo na Orlí | 70’ | CP   
20:00 House of God | Česká republika | Studio Marta | 80‘ | HP   
ENC: OPEN AIR STAGE   
18:30 Anatol Svahilec | slam poetry   
19:00 Toad Planet | koncert   
20:00 Chief Bromden | koncert   
21:00 WWW Neurobeat | koncert   
  
STŘEDA 30/03/2022   
10:00 Diskuze k proběhlým představením | DF JAMU 202 | 90‘   
12:00 No problem, no biggie | DF JAMU 203 | 50‘ | VP   
12:30 »antigone. a requiem« | Německo | Divadlo na Orlí | 70‘ | HP   
13:00 LINDA | Velká Británie | Divadlo Husa na provázku | 180‘ | CP   
14:30 The Impostures of Scapin | Česká republika | DF JAMU 013| 90’ | BP   
16:00 Martyrs | Polsko | HaDivadlo | 120‘ | HP 16:00 BASTL Instruments | DF JAMU 106 | 
180‘ | WS 19:00 Decameron| Slovensko | DF JAMU 202 | 90‘ | BP   
19:30 Martyrs | Polsko | HaDivadlo | 120‘ | CP   
20:00 ENC: IN-FLAME | Art bar Druhý Pád | OFF: Party   
  
ČTVRTEK 31/03/2022   
12:00 Knock, knock. Who’s there? Politicians! | DF JAMU 013 | 70’ | VP   
12:00 Cyrano de Bergerac | Česká republika | Studio Marta | 150’ | CP   
16:00 Spider/Man | Slovensko | Divadlo na Orlí | 90’ | CP   
18:00 II.second | DF JAMU 203 | 30’ | VP   
20:00 ENC: IN-EXHAUSTIBLE NIGHT | Kabinet Múz | OFF: Party    
  
PÁTEK 01/04/2022   
09:30 Diskuze k proběhlým představením | DF JAMU 202 | 150‘   
13:00 MANIFESTO | Švýcarsko | HaDivadlo | 90’ | CP   
14:00 Studio Scala - Animace | DF JAMU 106 | 180’ | WS   
15:30 Sobriety on the rocks | Velká Británie | Divadlo Husa na provázku – Sklepní scéna | 
45’ | CP   
16:00 MANIFESTO | Švýcarsko | HaDivadlo | 90’ | HP   
17:00 #freeszfe diskuze | DF JAMU 202 | 90’ | OFF   
17:30 Sobriety on the rocks | Velká Británie | Divadlo Husa na provázku – Sklepní scéna | 
45’ | HP 19:30 100 songs | Rakousko | Studio Marta | 90’ | CP   
18:00 ENC: IN-CONSISTENT NIGHT | DF JAMU 202 | OFF: Party   
  
SOBOTA 02/04/2022   
10:00 Diskuze k proběhlým představením | DF JAMU 202 | 120‘   

12:30 Sobriety on the rocks | Velká Británie | Divadlo Husa na provázku – Sklepní scéna | 

45’ | HP 14:00 100 songs | Rakousko | Studio Marta | 90’ | HP   

18:00 ENC: The Closing Ceremony | IN-FINITY | Divadlo Husa na provázku | HP  



  

HP – Hlavní program   
CP – Cesta poroty   
OFF – Off program   
BP – ENC: Blindspot   
VP – ENC: Visible Performances   
WS – Workshop   
DF JAMU – Divadelní fakulta JAMU, Mozartova 1 DF JAMU   
013 – Místnost 013 (Suterén -1)   
DF JAMU DF JAMU 106 – Místnost 106 (1. patro)   
DF JAMU DF JAMU 202 – Místnost 202 (2. patro)   
DF JAMU DF JAMU 203 – Místnost 203 (2. patro)   
DF JAMU ENC: Open Air Stage - Moravské náměstí 1a   
Divadlo na Orlí – Orlí 19   
Studio Marta – Bayerova 575|5   
Divadlo Husa na provázku – Zelný trh 9   
Divadlo Husa na provázku – Sklepní scéna – Zelný trh 9   
HaDivadlo – Poštovská 8d, Alfa pasáž   
ArtBar Druhý Pád – Štefánikova 1   
Kabinet Múz – Sukova 4  
  
  



Rozpočet festivalu pro rok 2022 dosáhl 2 097 651,50 Kč. Oproti minulému roku, který byl 

ovlivněn pandemickou situací a rozpočet dosáhl pouze 1 038 681,82 Kč, rozpočet letošního 

roku dosáhl dvojnásobné částky zvláště spojené s prezenční formou festivalu.  

Subjekty Potvrzená částka 

Statutární město Brno 450 000 Kč 

Mezinárodní Visegrádský fond 235 607 Kč 

Jihomoravský kraj 97 000 Kč 

Ministerstvo kultury ČR Nezískali jsme 

Státní fond kultury 120 000 Kč 

Městská část Brno-střed 31 000 Kč 
zdroj: Lucie Fabišíková, ekonomka festivalu 2022 

Tržby ze vstupného SETKÁNÍ/ENCOUNTER 

S/E 2017 88 240 Kč 

S/E 2018 91 900 Kč 

S/E 2019 106 110 Kč 

S/E 2021 80 082 Kč 

S/E 2022 129 590 Kč 
zdroj: Lucie Fabišíková, ekonomka festivalu 2022 

Položka Náklady v Kč 

Přímé náklady 

Spotřeba materiálu 112 481,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 117 015,00 Kč 

Ostatní služby 1 046 734,50 Kč 

Mzdové náklady 129 786,00 Kč 

Ostatní daně a poplatky 3 480,83 Kč 

Stipendia 65 291,00 Kč 

Provozní náklady DF JAMU 358 369,15 Kč 
Nepřímé náklady 

Provozní náklady divadel 264 660,00 Kč 

Celkem                      2 097 817,33 Kč 
zdroj: Lucie Fabišíková, ekonomka festivalu 2022 

Položka Výnosy v Kč 

Dotace a granty 933 607,00 Kč 

Příspěvek fakulty 941 164,28 Kč 

Tržby 150 804,05 Kč 

Příjmy od dárců 62 242,00 Kč 

Mediální podpora 10 000,00 Kč 

Celkem    2 097 817,33 Kč 
zdroj: Lucie Fabišíková, ekonomka festivalu 2022 

 



Účastníků Návštěvníků Prodaných vstupenek 

386 1048 2205 

 

Výstupy festivalu 

Představení hlavního programu  16 

Off – programová představení  3 

Představení ENC: Blindspot  2 

Koncerty na OAS  3 

Slam poetry na OAS 1 

Párty  4 

Diskuse  3 

Workshopy   3 

  

Ceník festivalových vstupenek 

Typ Cena za kus 

Základní vstupné   150 Kč 

Student / senior / ZTP/P  80 Kč 

Student JAMU  50 Kč 

Zaměstnanec JAMU  100 Kč 

Host  150 Kč 
Zúčastněným souborům v hlavním programu a VIP hostům byly poskytnuty slevové kódy na vstupenky zdarma 

  

Návštěvnost výstupů 

Akce Reprízy Návštěvnost Návštěvnost v % 

100 songs  
Antigone: Ein Requiem  
Cyrano z Bergeracu  
House of God  
Linda  
Manifesto  
Mučedníci  
Sobriety on the rocks  
Spider Man  
Na tom nezáleží  
II. Druhá  
Ťuk, ťuk. Kdo tam? 
Politici!  
Decameron  
The impostures of 
Scapin  
#freeSZFE  
Bastle instruments  
ENC: Talk  
Závěrečný ceremoniál  
OFF programová páska* 
  
Festival celkem 

2  
2  
1  
2  
1  
2  
2  
3  
1  
1  
1  
1  
 
1  
1  
 
1  
1  
1  
1 
4  

145 / 172  
216 / 238  
74 / 74  
140 / 171  
114 / 211  
153 / 153  
234 / 243  
152 / 158  
135 / 135  
18 / 20  
26 / 26  
24 / 24  
 
56 / 56  
24 / 24  
 
23 / 76  
8 / 15  
29 / 122  
220 / 220  
414 / 439  
 
2205/2577 

84,30 %  
90,76 %  
100 %  
81,87 %  
54,03 %  
100 %  
96,30%  
96,20 %  
100 %  
90 %   
100 %   
100 %  
 
100 %  
100 %  
 
30,26 %  
53, 33 %   
23,77 %  
100 %   
94, 31 %  
 
85,59 % 

*Off-programová páska umožňovala držiteli vstup na všechny party  

  



Divadlo.cz 

https://www.divadlo.cz/?clanky=studenti-jamu-poradaji-32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-

divadelnich-skol-setkani-encounter  

https://www.divadlo.cz/?clanky=32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkani-

encounter-oznamuje-vybrane-skoly-a-predstavi-daleko-vic-nez-

divadlo&fbclid=IwAR1vlO3xZG0dij7ZhIuMKR3CsYrTBViA9N-elyuixU_wXnBbK89EymsR5II  

i-divadlo.cz   
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/32-rocnik-festivalu-setkaniencounter  

https://www.i-divadlo.cz/zpravy/festival-setkaniencounter-dostava-finalni-dramaturgickou-
podobu  
 
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/festival-setkaniencounter-dostava-finalni-dramaturgickou-
podobu  
 
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/prvni-ochutnavka-festivalu-encounter 
 
Divadelní noviny  
https://www.divadelni-noviny.cz/studenti-jamu-chystaji-dalsi-rocik-festivalu  
 
Proti šedi  
https://protisedi.cz/festival-divadelnich-skol-chce-nehlednout-za-viditelne/  
 

https://protisedi.cz/32. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol 
SETKÁNÍ/ENCOUNTER oznamuje vybrané školy - Proti šedi (protisedi.cz)  
 
https://protisedi.cz/prave-probiha-32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-
setkani-encounter/  
 
GotoBRNO  
Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER | Go To Brno  
 
BrnoDaily  
32nd Setkání/Encounter Festival To Kick Off On March 29th – Brno Daily  
Brno Daily - The 32nd International Festival of Theatre... | Facebook  
  
Místní kultura  
https://mistnikultura.cz/32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkaniencounter-
oznamuje-vybrane-skoly-a  
 
 

Časopis Meeting Point 

https://www.encounter.cz/meeting-point/ 

Každoročně vychází během festivalu studentský časopis Meeting Point. Letos byl jeho 

součástí také studentský podcast.  

https://soundcloud.com/off-program-69511155  
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https://www.divadlo.cz/?clanky=32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkani-encounter-oznamuje-vybrane-skoly-a-predstavi-daleko-vic-nez-divadlo&fbclid=IwAR1vlO3xZG0dij7ZhIuMKR3CsYrTBViA9N-elyuixU_wXnBbK89EymsR5II
https://www.divadlo.cz/?clanky=32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkani-encounter-oznamuje-vybrane-skoly-a-predstavi-daleko-vic-nez-divadlo&fbclid=IwAR1vlO3xZG0dij7ZhIuMKR3CsYrTBViA9N-elyuixU_wXnBbK89EymsR5II
https://www.divadlo.cz/?clanky=32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkani-encounter-oznamuje-vybrane-skoly-a-predstavi-daleko-vic-nez-divadlo&fbclid=IwAR1vlO3xZG0dij7ZhIuMKR3CsYrTBViA9N-elyuixU_wXnBbK89EymsR5II
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/32-rocnik-festivalu-setkaniencounter
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/festival-setkaniencounter-dostava-finalni-dramaturgickou-podobu
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/festival-setkaniencounter-dostava-finalni-dramaturgickou-podobu
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/festival-setkaniencounter-dostava-finalni-dramaturgickou-podobu
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/festival-setkaniencounter-dostava-finalni-dramaturgickou-podobu
https://www.i-divadlo.cz/zpravy/prvni-ochutnavka-festivalu-encounter
https://www.divadelni-noviny.cz/studenti-jamu-chystaji-dalsi-rocik-festivalu
https://protisedi.cz/festival-divadelnich-skol-chce-nehlednout-za-viditelne/
https://protisedi.cz/
https://protisedi.cz/32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkani-encounter-oznamuje-vybrane-skoly/
https://protisedi.cz/32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkani-encounter-oznamuje-vybrane-skoly/
https://protisedi.cz/prave-probiha-32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkani-encounter/
https://protisedi.cz/prave-probiha-32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkani-encounter/
https://www.gotobrno.cz/akce/mezinarodni-festival-divadelnich-skol-setkani-encounter/
https://brnodaily.com/2022/01/31/events-in-brno/32nd-setkani-encounter-festival-to-kick-off-on-march-29th/
https://www.facebook.com/brnodaily/posts/1394057537717539
https://mistnikultura.cz/32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkaniencounter-oznamuje-vybrane-skoly-a
https://mistnikultura.cz/32-rocnik-mezinarodniho-festivalu-divadelnich-skol-setkaniencounter-oznamuje-vybrane-skoly-a


Druhý den festivalu jsme mohli zhlédnout divadelní inscenaci s názvem Na tom nesejde od 

studentů JAMU. Hlavní postava jménem Patrick nám během celého představení odkrývá 

indicie s ní spojené a my se postupně dozvídáme, kým vlastně Patrick je. Inscenace začíná 

tím, že si mladý muž přijde pro urnu zesnulého otce. Už od samého začátku nám je víc než 

jasné, že vztah mezi ním a jeho otcem byl katastrofální. Dále nám nemůže uniknout ani fakt, 

že Patrick je závislý na drogách. V druhé části příběhu se přesouváme do hotelového pokoje, 

kde se dvaadvacetiletý muž rozhodne své závislosti propadnout a dá si silnou dávku heroinu. 

Ocitáme se tak na hraně mezi životem a smrtí, přičemž skrze Patricka promlouvají všechny 

křivdy, potíže a myšlenky, které měly potřebu dostat se za ta léta ven. V průběhu jeho „stavu“ 

se dozvíme o brutalitě jeho otce, o znásilňování a o tom, že prostě jen toužil po lásce, kterou 

nikdy neměl. Z celé inscenace je zřejmé, že herec Martin Mihál je na správném místě. Své 

opodstatnění měla také Martinova alias Patrickova interakce s diváky; mohli jsme se díky ní 

stát součástí Patrickova života. Ani light designer Daniel Peprník si nenechal ujít jedinou 

příležitost, kde by se mohl ukázat. Skvělé osvětlení nám dalo možnost se v rychlých 

intervalech přesunout z jednoho místa na druhé a zase zpět. Chcete se ocitnout v myšlenkách 

postavy? V parku nebo v Patrickově šílené hlavě? Není problém. Myslím si, že se příběh 

dotknul aspoň v určitých částech nás všech. Ukazuje pravdu a nebojí se mluvit otevřeně. 

Prožíváme s ním tíživou situaci, vracíme se s ním do dětství, a především se snažíme s ním, 

nebo spíše pro něj, najít poslední naději pro lepší život. 

Lucie Tománková 

Pravdepodobne každý, kto má staršieho súrodenca, sa niekedy cítil, že je iba ten druhý. 

Všetka pozornosť je nasmerovaná na neho, pretože možno už niečo dosiahol vo svojom 

živote a ten pomyselný reflektor je nasmerovaný na toho prvorodeného. Inscenačný text 

autorky Báry Viceníkovej je založený na biografických prvkoch princeznej Margaret, sestry 

Alžbety II. Dielo reflektuje jej vnútorný stav, ktorý spôsobila zatienenosť jej sestrou. Ako 

zaznelo, Alžbeta je moja pýcha a Margaret moja láska. S týmto pocitom sa musela 

vysporiadať počas celého svojho života a táto bipolarita je prítomná aj v inscenácii. Svoju 

najbližšiu osobu na kráľovskom dvore našla vo svojom otcovi. Jeho smrť v nej spôsobila 

obrovskú chuť vzdorovať voči skostnatelému dvoru. Jediný spôsob, akým vedela bojovať proti 

konvenciám a očakávaniam, bola rebélia – napríklad keď začala prstami konzumovať 

obľúbený džem, alebo chodila s mužmi, ktorí nezodpovedali jej spoločenskému statusu. 

Nehovoriac o tom, že všetky jej vzťahy skončili sklamaním. Podobne ako text, tak aj celá 

inscenácia je formálne fragmentovaná. Herecké akcie Andrey Hodíkovej vytvárajú dojem 

klipovosti. Začína s detskou naivitou, prechádza si stavmi beznádeje, ktoré končia 

rezignáciou. Margaret so zúfalstvom na tvári prijíma svoj osud, hoci sa celý život snažila 

vymaniť z kráľovského pozlátka. Tento dojem strihovosti podporuje aj svetelný dizajn 

Dominiky Němcovej. Scénografka Adéla Szturcová výrazne pracuje s ružovými rekvizitami – 

napríklad trón, konfety alebo korunka. Zároveň tieto predmety vyťahuje zo škôlkarskych 

skriniek, ktoré reflektujú aj jej postavenie, kvôli ktorému ju všetci vnímajú ako malé dievčatko 

odstavené na vedľajšiu koľaj.  

Adam Nagy 

 

 



Inscenácia MANIFESTO z dielne HKB Bern University of Arts obsahuje štyri osobné a 

umelecké výpovede. Manifest v tomto prípade neznamená písomnú deklaráciu svojich zásad, 

ale už konkrétny umelecký názor. Sóla sa neodohrávali len v divadelnej sále, ale aj vo foyer 

alebo v zákulisí HaDivadla. Každý z nich využil jemu vlastné výrazové prostriedky. Prvé sólo 

Millie Vikanis bolo založené na presnej hereckej akcii. Nebála sa sparodovať samú seba, či 

svoju ženskosť. Prirovnávala sa k vianočnému stromčeku, na ktorý vešiame ozdoby, podobne 

ako na ženy prívlastky a označenia. Performerka zároveň otvárala aj súčasnú tému body 

shamingu. Jej scénografiu tvorila plastová opona, ktorá ju uzavrela do priesvitného výkladu 

ako tovar určený na predaj. Tancovala striptíz a pritom koketovala s divákmi, čím podčiarkla 

myšlienku, že so svojím telom môže robiť, čo len chce. Vietnamská performerka Kuan-Hsuan 

Lee spracovala tému sebarealizácie. Jej hlavným výrazovým prostriedkom bolo jej vlastné 

telo. Cez fyzikalitu hľadala spôsob, ako mu dať nové významy. Ako sama hovorila, môže byť 

čímkoľvek. Zo svojho tela vytvarovala stôl, lietadlo i rastlinu. Zásadným východiskovým 

bodom boli klasické stereotypné pózy známe z dejín výtvarného umenia alebo z tituliek 

fashion magazínov. Akoby chcela povedať, že ona nie je len estetickým objektom, ale môže 

byť, čím chce! Moritz Praxmarer na rozdiel od svojich kolegýň nešiel cez poetiku fyzického 

divadla, ale zvolil si divadlo objektové. Išlo o minimalisticky poňatú scénku za stolom, pri čaji, 

o plnení svojich snov. Cez čajové vrecúška formoval jednotlivých panáčikov, alebo aj iné 

predmety ako napríklad balón. Posledné sólo interpretoval Tejus Menon pomocou videoartu 

a fyzického prejavu. Jeho telo bolo v neustálom napätí až v kŕči, ktoré vyjadrovalo jeho 

vysilenie.  

Adam Nagy 

 

Monodráma Sobriety on the rocks v prevedení Renee Buckland z East 15 Acting School 

(University of Essex) otvára tému, ktorá je aktuálna pre širšiu spoločnosť (a predovšetkým 

výrazne rezonuje medzi východoeurópskymi národmi). Alkohol sa tvári ako socializačná 

pomôcka, no zároveň je potrebné si uvedomiť nástrahy, ktoré so sebou nesie. Rozvracia 

rodiny, vzťahy, životy… Liečenie už rozbehnutej závislosti na alkohole je plné paradoxov a na 

to poukazuje aj dramatický text: ak chceme alkoholika zbaviť závislosti, ale zároveň ho udržať 

nažive, nemôžeme ho od alkoholu úplne odstrihnúť. Protagonistka, zároveň autorka textu 

priblížila skrze štyri prepojené charaktery rozmanité pohľady ľudí na túto “legálnu drogu”. Pre 

divákov mohlo byť mierne komplikované okamžite pochopiť jednotlivé strihy medzi postavami. 

Tie sa tvorcovia snažili objasniť v rýchlosti hneď na začiatku inscenácie (prostredníctvom 

textu, ale aj svetelných zmien). Osobne si však myslím, že na to aby boli pochopiteľné, je 

nutné aby bol divák oveľa viac koncentrovaný - a to nemusí byť okamžite po príchode do sály 

nutnosťou. Herečka predviedla pútavý výkon hlavne vďaka svojej schopnosti rozvíjať 

jednotlivé charaktery vo svojom prejave - a to či už išlo o muža, alebo o ženu. Za 

najimpozantnejšie považujem znázornenie boja so závislosťou na alkohole ako fyzický súboj 

samého so sebou uprostred lanom vymedzeného ringu. Aj napriek tomu, že som spočiatku 

mala chuť označiť túto monodrámu skôr za umelecký prednes (alebo TedTalk) myslím, že 

sme sa vo výsledku dočkali veľmi zaujímavého a predovšetkým dynamického výkonu.  

Petra Veltyová 

  



Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na festivalu podíleli. Studentů, pedagogům a dalším 

zaměstnancům JAMU, všem účinkujícím, porotě, hostům a dalším.  

Velké díky patří našim partnerům, bez jejichž účasti by festival nemohl vzniknout 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




