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Vysoká škola múzických umení v Bratislave

História dvadsaťpäťročnej Katedry bábkarskej tvorby na VŠMU v Bratislave sa 
temer prekrýva s novodobými spoločenskými zmenami, ktoré prišli po roku 1989. 
Neviem, aká bola dlhodobá koncepcia jej zakladateľov, lebo politické zmeny priniesli 
aj zmeny personálne. Jedno je však isté: v čase, keď katedra vznikala, sme ešte nechy-
rovali o rozpade spoločného štátu. Bolo založenie katedry v Bratislave teda akousi 
predzvesťou takejto zmeny? Dnes nám na to asi nik neodpovie, no tí, ktorí stáli pri 
úplných začiatkoch katedry tesne pred „zamatovou revolúciou“, boli, zdá sa, pre-
zieraví. Pravdou je, že všetci pedagógovia hlavných predmetov boli absolventmi 
pražskej bábkarskej katedry, tzv. KLAMU – Katedry loutkářství AMU na Divadelnej 
fakulte.

I keď sme stavali na podobných základoch, naše pozície boli iné. Bratislava za-
čínala od nuly, Praha menila svoju tvár. Zatiaľ čo naša porevolučná šéfka katedry 
Marica Mikulová zabezpečovala existenčné zázemie,  v Prahe Josef Krofta pristúpil 
k zásadným koncepčným zmenám a vytvoril Katedru alternatívneho a bábkového 
divadla. Kým Praha sa začala popri bábkarských postupoch pomaly orientovať na fy-
zické divadlo a činohru, Bratislava sa stala laboratóriom súčasného bábkového, resp. 
materiálového divadla – t.j. divadla objektu, figuratívneho divadla, skrátka divadla 
animácie alebo divadla s bábkami. Tým veľmi pružne reagovala a dodnes reaguje na 
dynamický vývin bábkového divadla v Európe aj vo svete.

I napriek tomu, že sme sa, podobne ako na štátnej úrovni, s Prahou rozišli, mnohí, 
nepoznajúc tvorbu našej katedry, ju ešte dnes automaticky porovnávajú s pražskou 
„alternou“.  Nerozišli sme sa však ľudsky ani partnersky, iba umelecky, čoho dô-
kazom je vzájomná spolupráca medzi týmito dvoma katedrami, ktoré sa navzájom 
inšpirujú  – v niektorých obdobiach viac, v niektorých menej. Od začiatku svojej exis-
tencie Katedra bábkarskej tvorby na VŠMU plne zabezpečovala výučbu prostred-
níctvom známych osobností slovenského bábkového divadla, akými sú napríklad  
Jozef Mokoš, Anton Vaculík, Andrej Pachinger, Anna Cigánová, Ján Uličiansky, Eva 
Farkašová, Peter Cigán a ďalší. Medzi zahraničnými hosťujúcimi profesormi, ktorí 
u nás krátkodobo prednášali, figurujú aj medzinárodne známe osobnosti: prof. Hen-
ryk Jurkowski, prof. John McCormick, doc. Alice Dubská, doc. Marek Waszkiel, doc. 
Jana Pilátová, Gianpiero Russo a ďalší. 

Na Katedre bábkarskej tvorby študovali viacerí študenti z krajín bývalej Juhoslá-
vie. Niektorí z nich, ktorí pokračovali na VŠMU aj na treťom, doktorandskom stupni, 
sú dnes docentmi a spoluzakladateľmi bábkarského programu na Akadémii umení 
Univerzity J. J. Strossmayera v chorvátskom Osijeku. Okrem nich študovali v Brati-
slave napríklad študenti z Českej republiky, Írska, Portugalska, predovšetkým pro-
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stredníctvom programu ERASMUS. Naši študenti vycestovali na výmenné pobyty 
na partnerské univerzity do Anglicka, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Izraela, 
Litvy, Maďarska, Poľska, Portugalska, Španielska. Mimo programu ERASMUS zís-
kali grant a vycestovali napríklad do Nemecka a Indonézie.   

Študenti sa pravidelne prezentujú so svojimi školskými inscenáciami na medziná-
rodných festivaloch doma i v zahraničí.  K ich medzinárodnému úspechu prispieva 
najmä kreativita a talent, ako aj atraktívnosť umeleckých výrazových prostriedkov, 
ktoré sú založené na symbióze herectva a  výtvarno-materiálových princípov. 

Bábkové/materiálové divadlo je divadlom symbolu a metafory. Vyjadruje sa naj-
mä obrazom. Dnes je tento druh divadla modernou disciplínou, ktorej umelecké špič-
ky prenikajú na známe divadelné javiská. Spomeňme trebárs len Philipa Gentyho či 
Handspring Puppet Company z Juhoafrickej republiky, ktorá úspešne spolupracuje 
s Národným divadlom v Londýne, alebo legendu Petra Schumanna.  Bábka – figúra – 
objekt ako znak nesie v sebe mnohé symboly, preto láka aj tvorcov mimo okruhu báb-
kového divadla. Študenti dostávajú na VŠMU kvalitnú umelecko-odbornú prípravu 
a stávajú sa flexibilnými tvorcami, všeobecne pripravenými pre prax v bábkových 
divadlách, divadlách, televízii aj vo filme.  

Bratislavská Katedra bábkarskej tvorby sa stala integrálnou súčasťou siete vyso-
kých bábkarských škôl vo svete a aktívne sa zapája do jej medzinárodných aktivít. 
Momentálne vstupuje do realizácie víťazného projektu programu ERASMUS +, spo-
ločne s bábkarskými divadelnými školami univerzitného typu v Bialystoku, Buda-
pešti a Prahe.


