V Brně dne 25. 6. 2020

Obsah talentové zkoušky pro akademický rok 2021/2022

ČINOHERNÍ REŽIE
1. kolo: do 15. ledna 2021 vypracujete:
1. Esej na téma Proč chci studovat činoherní režii (maximální rozsah 90 řádků)
2. Dramaturgicko-režijní rozbor jedné z následujících her:
William Shakespeare: Macbeth
Henrik Ibsen: Nora (česky také jako Domeček pro panenky, Domov loutek)
Mark Ravenhill: Faust: Faust je mrtvý
Přečtěte si nejlépe všechny texty a vyberte si ten, který vás nejvíce zaujme. Při
vypracování analýzy se snažte především vyjádřit, proč jste si text vybrali, jaké téma vás v něm
zajímá, čím je pro vás aktuální; všímejte si vztahů postav a situací, které vyjadřují téma hry.
3. Inscenační koncepce a režijní kniha
Navrhněte vlastní inscenační koncepci zvolené hry z pohledu režiséra, písemně ji
charakterizujte a zpracujte ji podle svých představ do režijní knihy. Přiložte vlastní nákres
prostorového a scénografického řešení (případně skici kostýmů ústředních postav podle vaší
představy).
4. „Divadlo mého srdce“
Zpracujte písemné programové zdůvodnění návrhu repertoáru jedné sezóny pro „Divadlo
mého srdce“, tj. divadlo, jaké byste chtěl/a vytvořit, nebo v jakém byste chtěl/a působit (může to
být i divadlo existující).
5. Referát o divadelní inscenaci, kterou jste v poslední době viděl/a (maximální rozsah 60 řádků).
6. Seznam vaší četby za poslední cca 2 roky, včetně dramat, beletrie, poezie a teoretických prací
o divadle a umění, které jste četli a prostudovali. Pokud sledujete odborné divadelní časopisy,
uveďte které.

7. Ukázky vaší vlastní autorské tvorby
Pokud jste autorsky činní, přiložte ukázky vlastní literární tvorby (básně, povídky,
dramatické texty, texty písní atp.), event. ukázky svých prací z dalších uměleckých oblastí
(výtvarné umění, fotografie, hudba, video,film atp.). Pokud máte za sebou aktivní spolupráci s
některým amatérským či profesionálním divadlem, uveďte přehled těchto aktivit s bližší
charakteristikou a eventuální dokumentací (záznam inscenace apod.).
Na počátku prosince Vám bude emailem upřesněno kam materiály nahrajte/pošlete.

