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KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie), Trenčín, Slovensko 

 

Občianske združenie KOLOMAŽ tvorí komunita mladých ľudí so záujmom o súčasné umenie. Neformálne 

pôsobí už od roku 1995 v Trenčíne a realizuje rôzne projekty v oblasti divadla, hudby a performance. Združenie 

vzniklo pôvodne z projektu nezávislého divadla Kolomaž, ktoré zakladal neskorší štatutár združenia Kamil 

Bystrický spoločne s Andrejom Ďuríkom, Tomášom Plánkom a Jánom Šimkom. Divadlo Kolomaž inscenuje 

experimentálne divadelné projekty a pokračuje vo svojej činnosti dodnes. V roku 2002 nadobudlo združenie 

Kolomaž právnickú subjektivitu.  

Domovskou scénou združenia je od roku 2005 Otvorený kultúrny priestor (OKP) „Klub Lúč“, ktorý sa 

nachádza v objekte kina Hviezda a je jedným z nosných projektov združenia Kolomaž. Poskytuje priestor na 

vznik pôvodných inscenačných diel, organizáciu hudobných a divadelných podujatí, priestor pre prednášky, 

diskusie, workshopy a od roku 2012 aj priestor pre prezentáciu tvorby výtvarníkov, grafikov, fotografov a 

podobne v tzv. Galérií. V roku 2013 sme v čase letných prázdnin zrekonštruovali priestory Klubu Lúč tak, aby 

bol čo najuniverzálnejší pre všetky typy produkcii, ale predovšetkým pre potreby divadla a založili sme v jeho 

priestoroch Prvú komornú divadelnú scénu v Trenčíne (PKDS). Z vlastných zdrojov a s pomocou verejnej 

zbierky sa nám podarilo vybudovať v meste Trenčín prvý, kvalitatívne profesionálne vybavený divadelný 

priestor typu blackbox. PKDS v Trenčíne je tiež domácou scénou divadla Kolomaž, vznikli v nej 3 posledné 

premiéry podporené MKSR (Blázon, Komunál, Stručné dejiny sveta) a poskytuje priestor pre realizáciu 

domácich a zahraničných divadelných telies. V priestoroch PKDS sme sa v rokoch 2013-2015 zapojili aj do 

celoeurópskeho projektu NOC DIVADIEL. V roku 2015 sme v rámci Noci divadiel zorganizovali dvojdňové 

podujatie osláv 20. výročia vzniku Divadla Kolomaž, ktoré mapovalo históriu najstaršieho stále aktívneho 

divadelného združenia na území Mesta Trenčín.  

 

       
 

      
 

foto: Otvorenie Prvej komornej divadelnej scény, Klub Lúč, 2013, Juraj Plánka 



Spomínaná rekonštrukcia priniesla skvalitnenie servisu pre organizáciu nie len divadelných, ale aj hudobných    

a iných podujatí. Viac ako dvojročná prax prevádzky PKDS však ukázala viaceré úskalia a nedostatky pri 

organizácií podujatí scénického umenia. Ide predovšetkým o dispozície priestoru (malá hracia plocha, nutnosť 

prispôsobovať dramaturgiu podujatí), absencia backstage, technického zázemia a pod. Navyše, v prípade, že     

v priestoroch Klubu Lúč organizujeme podujatia hudobného charakteru, je v nasledujúci deň z personálneho aj 

logistického hľadiska značne náročné realizovať “prestavbu” na divadelný priestor typu blackbox, meniť 

perspektívu vzťahu javisko – hľadisko a pod. Preto sme sa rozhodli realizovať nový projekt tzv. 

Kontajnerového divadla (KD) a vybudovať v rokoch 2016-2017 v Trenčíne nový a samostatný divadelný 

priestor situovaný na pozemku, ktorý susedí s objektom kina Hviezda, v ktorom sídli Klub Lúč. 

 

Satelitná snímka a situácia pozemku, zakomponovanie objektu Kontajnerového divadla do okolia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nakoľko si uvedomujeme, že táto vízia je náročnou výzvou, ktorá v sebe nesie vysoké investičné náklady, 

náročnú logistiku realizácie projektu, myslíme si, že práve vybudovaním takého typu kultúrneho priestoru 

vyplníme medzeru v poskytovaní priestoru predovšetkým na tvorbu v oblasti súčasného umenia. V 

neposlednom rade tým zvýšime kvalitu kultúrneho života v krajskom meste Trenčín. Projekt KD poskytne 

priestor pre realizáciu: inscenačnej činnosti Divadla Kolomaž a lokálnych divadelných zoskupení, divadelných 

predstavení súčasného slovenského aj zahraničného nezávislého divadla, aktivít v oblasti vizuálneho umenia – 

mobilný galerijný priestor, edukatívnych aktivít jednorázového aj dlhodobého charakteru, špecifických 

kultúrnych a spoločenských podujatí – sympóziá a pod. Priestor KD bude slúžiť pre širokú trenčiansku kultúrnu 

obec, poskytne platformu na vznik nových strategických, organizačných i tvorivých vizií v oblasti nekomerčnej 

kultúry do budúcnosti. KD sa stane v Trenčíne výnimočným umeleckým priestorom s nadregionálnymi 

ambíciami. 

 

Základný konštrukčný princíp projektu Kontajnerového divadla: 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizualizácie projektu Kontajnerového divadla:      

 

 
 

         
 

 

            



V roku 2016 teda plánujeme nadviazať na realizáciu projektu Otvorený kultúrny priestor (OKP) v Trenčíne 

produkciou inovatívnych a nových žánrovo rôznorodých aktivít v oblasti súčasného slovenského i zahraničného 

umenia nie len v tradičnom priestore Klubu Lúč ale aj v novo vybudovanom Kontajnerovom divadle. 

Hlavnou myšlienkou projektu OKP je pokračovať a upevňovať verejnú mienku smerom k vnímaniu súčasnej 

kultúry a umenia ako nevyhnutnej súčasti zvyšovania kvality verejného života. Vízia projektu OKP naďalej 

reflektuje aktuálne prejavy tradičnej a modernej hudobnej, divadelnej, vizuálnej scény s cieľom ešte 

hlbšie integrovať umelecké prejavy do života spoločnosti v lokalite Trenčína.  

 

Medzi ďalšie nemenej dôležité projekty združenia Kolomaž patrí Detský divadelný klub (organizovaný od 

roku 2002) a medzinárodný festival divadla jedného herca Sám na Javisku (organizovaný od roku 2005).  

Prvým oficiálnym projektom združenia Kolomaž, ktorý s pravidelnosťou funguje už od roku 2002 je Detský 

divadelný klub (DDK). Úlohou DDK nie je iba rozvíjať dramatický smer určený deťom a mládeži, ale má aj 

integračný, výchovný a estetický rozmer. DDK zároveň komunikuje s obdobnými organizáciami a divadlami, s 

ktorými nadviazal a prehlbuje medzimestskú a medzikultúrnu spoluprácu. DDK si získal a získava svojich 

stálych divákov a sympatizantov. Dodnes uviedol na scénu viac ako 150 predstavení renomovaných 

divadelných súborov zo Slovenska i Čiech, ktoré sa profesionálne venujú divadelnej tvorbe pre deti. 

 

        
 

          
 

Foto: Detský divadelný klub, 2015, Kamil Bystrický 



V roku 1995 vznikol projekt festivalu divadla jedného herca "Sám na Javisku" a združenie Kolomaž je do 

roku 2005 organizátorom tohto festivalu. Ide o medzinárodný divadelný festival jedného herca, ktorý poskytuje 

priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií. To, čo ho vymedzuje oproti iným 

porovnateľným slovenským, ale aj svetovým podujatiam, je dramaturgická koncepcia postavená výlučne na 

divadle jedného herca, realizácia individuálnych umeleckých projektov, zameranie sa na netradičnú, 

inšpiratívnu, nekonformnú, novátorskú divadelnú tvorbu. Festival má vďaka združeniu Kolomaž a pravidelnej 

podpore MK SR za sebou už 21. úspešných ročníkov.  

 

 

 

 

      foto: Sám na javisku, 2013-15, Radovan Stoklasa 



Už desiaty rok (od roku 2005) organizuje združenie Kolomaž aj niekoľkokrát spomínaný projekt Otvorený 

kultúrny priestor "Klub Lúč", ktorý je jediným priestorom svojho druhu v Trenčianskom kraji. 

V priestore združenie organizuje a spoluorganizuje viac ako 150 multižánrových kultúrnych podujatí pre 

deti, mládež a dospelých ročne (divadelné predstavenia alternatívneho charakteru, hudobné koncerty a 

podujatia nekomerčných a menšinových žánrov, detské divadlá, akcie performatívneho umenia, výtvarné 

výstavy, občianske aktivity, diskusie a iné.). Klub Lúč je tretím najstarším klubom na Slovensku a presne na 

tomto mieste t.j. na prvom medziposchodí budovy bývalého kina Hviezda, existuje už viac ako 40 rokov. 

Občianske združenie Kolomaž s plnou vážnosťou rešpektuje históriu klubu a svojím konaním a doterajšou 

koncepciou a samotnou činnosťou sa snaží o plnohodnotné pokračovanie histórie a „ducha“ klubu aj naďalej. 

 

      
 

      
 

foto: Otvorený kultúrny priestor, 2012-2015, Kamil Bystrický 

 

Občianske združenie Kolomaž nie je len umeleckým ale aj sociálnym združením, ktorého aktivity majú 

sociálny rozmer či už do obsahu jednotlivých umeleckých diel tvorených priamo členmi združenia, alebo 

interpretov ktorých pozývame na akcie, či charakteru diskusií (životné prostredie, príroda, sociálne problémy...) 

 

V roku 2012 sme v rámci čiastočnej rekonštrukcie OKP „Klubu Lúč“ vytvorili už spomínaný priestor pre 

galerijný program. Bol nainštalovaný profesionálny závesný systém pre jednoduchú inštaláciu umeleckých 

diel rôzneho formátu a od septembra 2012 vystavujeme práce mladých umelcov z oblasti výtvarného umenia 

a fotografie. 

 

Združenie Kolomaž v posledných rokoch produkčne zastrešilo aj vznik štyroch slovenských divadelných 

premiér. V roku 2012 to bola divadelná adaptácia literárnej predlohy Patrika Ouředníka – EUROPEANA 

(premiéra 30.12.2012), v roku 2014 monodráma BLÁZON, ako koncepčné spracovanie textu francúzskeho 

autora Patricka Grégoire (premiéra 14.9.2014) a autorské predstavenie KOMUNÁL, ktoré čerpá námet z 



prostredia komunálnej politiky a verejného života mesta. Koncom roku 2015 uviedlo Divadlo Kolomaž  svoju 

poslednú slovenskú divadelnú premiéru – autorské predstavenie pre deti a mládež – STRUČNÉ DEJINY 

SVETA. Všetky spomínané premiéry uviedlo divadlo Kolomaž s podporou MK SR. 

 

           
 

foto: Divadlo Kolomaž: Europeana, 2012,         foto: Divadlo Kolomaž: Blázon, 2014, Radovan Stoklasa 

Radovan Stoklasa     

 

            
 

foto: Divadlo Kolomaž: Komunál, 2015, Radovan Stoklasa 

 

 

Okrem už spomínaného v roku 2012 združenie Kolomaž rozšírilo spektrum svojich činností aj o realizáciu 

vizuálnych a zvukových workshopov. Nadviazalo spoluprácu s partnerskou orzanizáciou DOGS DOC, ktorá 

sa zaoberá videotvorbou. VIDEOWORK bol názov workshopov zameraných na prácu s kamerou, strihom, 

distribúciou. SOUNDWORK boli zase workshopy v oblasti audiotvorby, na ktorých sa záujemcovia mohli 

zoznámiť s technológiou tvorby zvuku, nahrávaním a postprodukciou. Tu vznikla užšia spolupráca s 

nahrávacím štúdiom MEN AT SOUND v Trenčíne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad organizačných aktivít združenia Kolomaž za rok 2015: 

 

typ podujatia 

počet akcii 

rok 2015 

počet interprétov / divadelných 

alebo hudobných telies 

divadelné vystúpenia 46 72 

z toho Detský divadelný klub 16 36 

z toho Sám na javisku 2014 9 10 

hudobné podujatia 88 393 

prednášky a diskusie 18 47 

filmové premietania 2 2 

ostatné podujatia 4 7 

CELKOM 158 521 

 


