
22. ročník medzinárodného festivalu 
divadla jedného herca

15. - 18. 9. 2016
trenčín - prvá komorná divadelná scéna (pkds), 
klub lúč, kino hviezda
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zločin?
Monodráma Zločin? vznikla ako experimentálny projekt 
realizovaný metódou devising medzi študentom herectva 
a študentom réžie. Textovým materiálom pre tento experiment 
sa stali monologické a dialogické pasáže z románu Zločin a trest, 
ktoré boli herecko-režijnými vkladmi modifikované, prípadne 
obohacované o vlastnú tvorbu. Monodráma Zločin? sa snaží 
prostredníctvom známej látky (Zločin a trest) reflektovať stav 
súčasnej spoločnosti.

Autor: Kolektívna tvorba
Hrá: Martin Juríček
Réžia: Petra Kovalčíková
Hudobný výber: Martin Juríček, Petra Kovalčíková
Scéna a kostýmy: Petra Kovalčíková, Dušan Krnáč, Martin Juríček 
Dĺžka predstavenia: 45 minút

Martin je momentálne absolvent prvého ročníka magisterského 
stupňa herectva na Akadémii umení  v Banskej Bystrici.  
Od decembra 2014 pôsobí ako stály člen veľmi mladého 
umeleckého súboru Spišského divadla v Spišskej Novej 
Vsi. V rámci štúdia účinkoval na viacerých študentských 
i profesionálnych medzinárodných divadelných festivaloch,  
ako napríklad  ZLOMVAZ na Pražskej DAMU, Dotyky a spojenia 
v Martine či Petrovské divadelné slávnosti v Báčskom Petrovci 
v Srbsku. 
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nulový bod
Pod dozorom divákov sa vracia v spomienkach – dcéra, manžel, 
povolanie zdravotnej sestry, no najmä matka hrala výraznú rolu 
v jej živote. Na počiatku mu dala prirodzene impulz k zrodu, 
no aj naďalej mala na jeho priebeh veľký, snáď až priveľký vplyv… 
jej súčasný stav je akousi obsesiou, nechcenou, vtieravou, 
mimovoľnou, opakujúcou sa neodbytnou myšlienkou, predstavou, 
retrospektívou, ktorá sa znovu a znovu v stereotypnej forme 
vracia do jej mysle. Nulový bod – príbeh z tichej, prázdnej 
miestnosti kde sa spomienky a myšlienky posúvajú až na kritickú 
hranicu medzi životom a smrťou… 

Hrá: Jana Štafurová
Dramaturgia: Katarína Vozárová
Réžia: Monika Tatarková
Dĺžka predstavenia: 50 min

Jana je absolventkou herectva na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča 
v Košiciach a hereckej činohernej tvorby na Akadémii umení 
v Banskej Bystrici. Počas štúdia účinkovala v niekoľkých 
filmárskych projektoch a stvárnila niekoľko postáv v rodinnom 
televíznom seriály televízie Markíza. V súčasnosti pôsobí  
ako interná herečka Bábkového divadla v Košiciach a vyučuje 
hereckú tvorbu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.  
Aktuálne sa podieľa na realizácii televízneho rozprávkového 
projektu (koprodukcia BDKE a RTVS) a stvárňuje niekoľko postáv 
v rozhlase a dabingu.
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