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Přihlaste své příspěvky do programu mezinárodního sympozia organizovaného ve   

spolupráci DAMU a The S Word. 

 

BERTOLT BRECHT: 

PROTIKLADY JAKO 

METODA 
Dědictví a živá tradice: herectví, režie, myšlenky… 

 

Termín: 8. až 10. listopadu 2019 

Divadelní fakulta AMU (DAMU), Karlova 26, Praha 1 

 

Sympozium připravované ve spolupráci Divadelní fakulty AMU a platformy „The S Word“ se zaměří 

na divadelní odkaz Bertolta Brechta; jedné z nejvlivnějších osobností divadla 20. století včetně jejího 

vztahu k systému Konstantina Sergejeviče Stanislavského. 

Sympozium realizované pod záštitou rektora AMU Jana Hančila a ministra školství České republiky 

Roberta Plagy má umožnit setkání divadelních vědců, výzkumníků, pedagogů i praktických 

divadelníků a zhodnotit Brechtovy vlivy v oblasti herectví a jeho pedagogiky, divadelní režie a 

myšlení o divadle. Mimo jiné se zaměří na komplikovaný vztah Brechta ke Stanislavskému, respektive 

k dobovému obrazu a interpretaci jeho systému, připomene jeho vliv na vývoj divadla v různých 

zemích a nevynechá ani Brechtovu politiku a chápání divadla jako vysoce společenského druhu 

umění. Sledovat bude rovněž stopy brechtovského dědictví v moderním činoherním, alternativním i 

autorském divadle. 

Sympozium nabídne zvané přednášky, klasické konferenční příspěvky i dílny a panelové diskuse ve 

třech hlavních tematických liniích: 

Brechtův odkaz a současná divadelní praxe  

Tato linie bude zkoumat vlivy Bertolta Brechta v oblasti divadelní režie, inscenační praxe, 

scénografie, dramatu a autorského divadla i jeho pokračující dopady na vývoj moderního divadla.  

Brecht a herectví  

Tato linie se soustředí na aspekty výchovy k herectví a herecké práce tak, jak ji reflektuje Brechtova a 

Stanislavského tradice. Budou zkoumány nové směry rozvoje v obou tradicích ve vzájemném srovnání, 

jejich postupné prolínání a kohabitace v souvislosti se současnými poznatky divadelní vědy, 

psychologie a dalších oborů.   
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Brechtova divadelní praxe a teorie  

Linie zaměřená na historické a teoretické pozadí a nové výzkumné poznatky. 

Keynote speakers: 
Professor Stephen Parker (Honorary Research Fellow, University of Manchester, UK.), autor 

publikace Bertolt Brecht: A Literary Life, kterou The London Review of Books označil za 

“vynikající biografii velkého ikonoklastického autora” 

Professor Jean-Louis Besson (Professor Emeritus, University of Paris-Ouest-Nanterre-La 

Defense), autor více než stovky publikací, překladů, studií a článků, včetně studií “Brecht a 

kentauři” a “Brecht v Hollywoodu”. 

Zvláštní zvaná přednáška: 

Thomas Ostermeier, světově proslulý německý divadelní režisér, který ve své tvorbě a práci s 

herci kombinuje Stanislavského a Brechtovy postupy.  

Zvané přednášky/workshopy: 

Professor David Barnett (University of York), autor historické monografie A History of Berliner 

Ensemble a prakticky zaměřené publikace Brecht in Practice. 

Stephen Unwin, divadelní režisér a autor publikací The Complete Brecht Toolkit and A Guide to 

the Plays of Bertolt Brecht. 

David Zoob (Rose Bruford College of Theatre and Performance, UK.), autor praktické příručky 

Brecht: A Practical Handbook.  

 

V současné době přijímáme přihlášky příspěvků v následujících formátech: 

Konferenční příspěvky (20 minut), dílny (40 minut), prezentace panelů s minimálně 3 mluvčími 

(60 minut). 

Přihlášky (ne více než 300 slov) doplněné stručnou životopisnou poznámkou přijímáme do 14. 

června 2019. 

Přihlášky zasílejte Prof. Paulu Fryerovi (paul@paulfryer.me.uk). 

 

Díky dotaci MŠMT účastníci z České republiky nehradí konferenční poplatek. 

 

Vybrané příspěvky z tohoto sympozia budou publikovány ve zvláštním vydání časopisu 

Stanislavski Studies (Taylor & Francis) na podzim 2020. 

 

"Kdo má jen jednu teorii, je ztracen. Člověk jich potřebuje víc: 

čtyři, spousty!” 

BERTOLT BRECHT 
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