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DIVUFEST 2013 
FESTIVAL DIVADLA UTLAČOVANÝCH

Milí kolegové,

zveme vás ve dnech 11. - 13. října 2013 na festival divadla utlačovaných DIVUFEST do Brna. Festival je určený 

příznivcům umění, divadla, pracovníkům v sociální i pedagogické oblasti a veřejnosti se zájmem nejen o dění kolem nás, 

ale i o aktivní změnu společnosti.

 

Festival vznikl pod záštitou iniciativy Centrum divadla utlačovaných v České republice, která sdružuje české skupiny 

zabývající se touto divadelně-vzdělávací metodou. Posláním festivalu je šířit povědomí o deklaraci základních principů 

divadla utlačovaných a jeho různých metodách a vytvářet prostor pro další vzdělávání a sdílení zkušeností o 

aktuálním vývoji této metody u nás i ve světě.

 

Akce nabízí jedinečnou možnost zúčastnit se workshopů vedených předními zahraničními lektory. Účast přislíbili 

Bárbara Santos a Roberto Mazzini i jejich mladší charismatičtí kolegové Fedra Tramujas, María Moíño Sánchez a 

Matteo Lombardi. Jejich workshopy nás provedou základním vhledem do této metody,  zkoumáním role ženy ve 

společnosti, politiky jakožto neustávající volby v našich životech a exkurzí do mechanismů vnitřního útlaku pomocí 

metody Duha touhy. 

 

Vedle workshopů se můžeme volně zúčastnit diskusí, prezentací a večerních představení divadla fórum. Poprvé u nás 

můžete vidět slavné představení skupiny Madalena pod vedením Bábary Santos s tématem skrytého kulturně 

předávaného problému sexismu a osobně se v tvůrčí atmosféře festivalu setkat s členkami této berlínské ženské 

skupiny. Nenechte si ujít také současný dynamický vývoj domácí scény divadla utlačovaných, který akcentuje důležitá 

společenská témata. Skupina Nadějné divadlo Praha představí své divadlo Nezvladatelný!, poukazující na problémy 

mladých lidí u nás.

Každý večer můžeme společně dlouho do noci debatovat o poznatcích z celého dne, k čemuž nám živou hudbu zajistí 

například brněnská kapela Kupodivu.

Tímto dopisem současně zveme všechny české skupiny zabývající se divadlem utlačovaných, vznikající iniciativy i 

skupiny již založené, aby samy sebe představily na pátečním JARMARKU a položily tak základ pro další spolupráci.

Pro zjednodušení koordinace prosíme, aby se zájemci do konce září přihlásili skrz krátký formulář na webu 

www.divufest.cz – Jarmark skupin. Jakékoliv dotazy ohledně Jarmarku posílejte Michaele Stejskalové na email: 

travulienkadu@gmail.com.

 

Bližší informace k workshopům, Jarmarku a celé akci naleznete zde: www.divufest.cz

S jakýmikoliv dalšími otázkami se obracejte přímo na Veroniku Nýdrlovou, email: vercacek@email.cz.

 

Za Kabinet divadla utlačovaných a PdF MU jakožto pořádající organizaci

 

Lenka Remsová
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