Budúcnosť DPOH

Okrúhly stôl II. - pracovná
skupina
2.9.2020, 14:00 - 18:00
Divadelný klub DPOH

PROCES – LETO 2020 (I. fáza)
Okrúhle stoly – pracovná skupina

Mapovacie
stretnutie

1

2

3

Verejná
prezentácia
výstupov

PROCES – JESEŇ/ZIMA 20/21 (II. fáza)

VARIANT 1

VARIANT 2

ŠTÚDIA

USKUTOČNITEĽNOSTI

ŠTÚDIA

USKUTOČNITEĽNOSTI

POSÚDENIE - VÝBER
Každý z možných modelov
(max. 2) bude mať
vypracovanú štúdiu
uskutočniteľnosti tak, aby
bolo výsledné riešenie
UDRŽATEĽNÉ.

PROCES 2021-2022 (III. fáza)
NASTAVENIE
SCHVÁLENIE
MODELU

napr. výberové
konanie, výzva na
projekt a pod.

SPUSTENIE

• Mesto Bratislava si stanovilo najneskorší termín
plnohodnotného rozbehnutia výsledného modelu na
sezónu 2022/2023.

CIEĽ I. fázy
• zadefinovanie (max. dvoch) najvhodnejších
modelov fungovania DPOH (po formálnej aj
obsahovej stránke),
• spolu s výstupmi z okrúhlych stolov závery
prezentovať pre zainteresovanú verejnosť 17.9.2020

ROLA ÚČASTNÍKOV
Účastníci okrúhlych stolov boli prizvaní do procesu
hľadania budúceho modelu fungovania DPOH s cieľom
zmapovať ich očakávania, potreby, skúsenosti
a príklady dobrej praxe v oblasti divadla.
Výsledkom má byť spoločná formulácia vízie pre
budúce mestské divadlo. Tá bude vstupom pre ďalší
proces pozostávajúci z realizácie štúdie
uskutočniteľnosti k preferovaným modelom a výberu
výsledného modelu.

HLAVNÉ VÝSTUPY zo 16.7.2020
• potreba vytvorenia mestského divadla
• dôraz na umelecké smerovanie divadla s odvážnou
dramaturgiou a jasnou identitou
• potrebná diskusia o krokoch vedúcich k
rekonštrukcii DPOH v nadväznosti na jeho víziu
• forma príspevkovej organizácie sa nejaví ako
najvhodnejšia – potreba analýzy

HLAVNÉ VÝSTUPY z 24.8.2020
• potreba investovať do nových technológií (mesto bude
musieť navýšiť rozpočet na odpisy),
• potreba riešenia chýbajúcich skladových priestorov,
• nutná rekonštrukcia priestorov DPOH (potrebné
vypracovať analýzu),
• potreba existencie „politického rozhodnutia“, ako
nevyhnutného predpokladu pre potenciálny úspech
celého procesu.

CIEĽ STRETNUTIA
• Pomenovať a rozdiskutovať existujúce modely
fungovania divadiel (z hľadiska právnej formy,
riadenia, organizačného fungovania a financovania výhod, nevýhod a príkladov z praxe – SR a
zahraničie).
• Zdieľať inšpirácie možností naplnenia vízie
mestského divadla + rozdiskutovať 3 vhodné
príklady zo zahraničia. Pomenovať a priorizovať
dôležité charakteristiky mestského divadla.

PROGRAM – čo nás dnes čaká
1. Modely fungovania mestského divadla právna forma, riadenie organizácie
a financovanie
+ prezentácia a diskusia
2. Hľadanie vízie mestského divadla v napojení
na artikulované potreby/očakávania
+ diskusia

I. MODELY FUNGOVANIA

MOŽNÉ MODELY - piliere
právna
forma

Kľúčové oblasti,
ktoré je potrebné
rozdiskutovať.

riadenie
organizácie

financovanie/
správa majetku

vízia
mesta
UDRŽATEĽNOSŤ

MOŽNÉ MODELY - otázky
• Akú právnu formu najlepšie zvoliť?
• Kto má byť zriaďovateľom/zakladateľom (mesto, viaceré
subjekty...)?
• Aký má byť vplyv mesta na činnosť a smerovanie organizácie?
• Akú rolu / zodpovednosť / právomoc má mať vedenie
organizácie? Akú riaditeľ/ka, akú iné orgány?
• Ako zjednodušiť rozhodovacie procesy?
• Ako nastaviť financovanie organizácie?
• Ako má byť riešená správa majetku? Zodpovednosť za investície?
• Ako zabezpečiť flexibilné pracovno-právne vzťahy?
• Aké služby je možné zdieľať s inými organizáciami mesta?

MOŽNÉ MODELY

CIEĽ:
UDRŽATEĽNOSŤ

1. zriadenie / založenie mestskej organizácie
2. zdieľaný model –partnerstvo cez vhodnú právnu formu
3. prevádzka iným subjektom (prenájom) – dlhodobé
poskytnutie priestorov inému divadlu (zriaďovanému /
nezriaďovanému)
4. existujúci model v činnosti BKIS (požiadavka na vyššiu
kvalitu, otvorenosť a spoluprácu)

1. založenie
mestskej
organizácie
Príspevková organizácia

2. spoluzaloženie
- partnerstvo

3. iný subjekt

Spolupráca
verejných
subjektov

Zriaďovaný
subjekt

s.r.o. / a.s.

Nadácia, N.O., N.F. ...

Nadácia, N.O., N.F. ...
s.r.o. / a.s.

Nezriaďovaný
subjekt

+ Súčasť inej PO
* Sociálny podnik

MOŽNÉ MODELY - piliere
právna
forma

Kľúčové oblasti,
ktoré je potrebné
rozdiskutovať.

riadenie
organizácie

financovanie/
správa
majetku

vízia
mesta
UDRŽATEĽNOSŤ

KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA - nástrel
Cieľ: stanovenie kritérií, ktoré má vhodný model spĺňať
resp. je dobré sa nimi zaoberať

K.O. kritériá:
1. Umelecká sloboda / nezávislosť pri tvorbe (nenahrádza víziu
mesta) – zlepšenie kvality
2. Možnosť viacerých zriaďovateľov príp. spoluprác / mechanizmov
s cieľom viaczdrojového financovania – zvýšenie efektivity
3. Zlepšenie súčasnej situácie (flexibilita, náklady, kvalita, vízia
mesta, získavanie zdrojov...) – zlepšenie riadenia

KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA - nástrel
1. Rýchlosť a flexibilita rozhodovania
2. Administratívna záťaž (aj pre zriaďovateľa)
3. Rýchlosť implementácie zmeny
4. Zníženie prevádzkových nákladov
5. Flexibilita pracovno – právnych vzťahov
6. Možnosť kooperatívneho financovania / čerpania dotácií
7. Možnosť viacročného financovania
8. Prijatie modelu zriaďovateľom / zakladateľom
9. Garancia kontroly / realizácie vízie zriaďovateľa / zakladateľa
10.Miera odpolitizovania – kto rozhoduje

1. RIADENIE ORGANIZÁCIE A PROCESOV:
• Rýchlosť a flexibilita rozhodovania

KRITÉRIÁ - okruhy

• Administratívna záťaž (aj pre zriaďovateľa)
• Rýchlosť implementácie zmeny
• Zníženie prevádzkových nákladov
• Flexibilita pracovno – právnych vzťahov
2. FINANCOVANIE
• Možnosť kooperatívneho financovania / čerpania dotácií
• Možnosť viacročného financovania
• Stabilita financovania
3. PRESADENIE VÍZIE - DOSAH MESTA
• Prijatie modelu zriaďovateľom / zakladateľom
• Garancia kontroly / realizácie vízie zriaďovateľa / zakladateľa
• Miera odpolitizovania – kto rozhoduje?

Návrhy na doplnenie?

VÝHODY A NEVÝHODY MODELOV
• posúdenie modelov podľa stanovených kritérií
• prezentácia výstupov
• diskusia a doplnenie

VÝHODY A NEVÝHODY MODELOV
1.
2.
3.
4.

PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
INÁ ORGANIZÁCIA ZRIADENÁ MESTOM
INÁ ORGANIZÁCIA V PRIESTOROCH
PARTNERSTVO ORGANIZÁCIÍ

SKÚSENOSTI
DIVADLO ARCHA (PRAHA)
• príspevková organizácia zriadená hl. mestom v roku 1994
• v roku 2002 transformovaná (spolu s ďalšími) na o.p.s. (NGO) – zakladatelia: Hlavní Město Praha
Divadlo Archa Praha, příspěvková́ organizace MHMP
• magistrát si vyhradil právo členstva v orgánoch divadla – správnej a dozornej rade. Zmluva o
transformácii obsahuje aj súpis majetku, ocenenie súdnym znalcom a klauzula obmedzujúca jeho
predaj
• mesto financuje cca 50% rozpočtu divadla (účelové dotácie na 4 roky), zníženie na 75% pôvodnej
dotácie, zánik istoty
• grant nestabilnejší v termínoch a istote ako príspevok zriaďovateľa do PO, vzhľadom na veľ kosť,
znižuje šance u iných poskytovateľov,
• nájom a renovácia divadla stojí na vlastných nákladoch (nemožnosť kapitálovej podpory od
mesta)
• model v roku 2013 vyhodnotený vedením divadla aj mestom ako lepší ako PO, napriek
nedôslednej transformácii:
„Kdyby mi někdo zítra navrhl, že se Archa může proměnit zpět v příspěvkovou organizaci města (nebo nedej bože ministerstva kultury), odmítl
bych. Pro dynamický rozvoj umělecké organizace je forma nezávislé neziskové́ organizace přirozenější než̌ příspěvková organizace. Důraz na
transparentnost a kredibilitu vůči veřejnosti jsou u o.p.s. bezpochyby mnohem vetší́ než̌ u příspěvkovek.“
Ondřej Hrab, Návrh systémové́ optimalizace pražské́ divadelní́ sítě̌, IDU, 2013

SKÚSENOSTI
DIVADLO SEMAFOR (PRAHA)
• príspevková organizácia zriadená hl. mestom (vznik 1959)
• v roku 2002 transformovaná na s.r.o., mesto darovalo organizácii všetok majetok,
priestory boli prenajaté (o priestory prišli po povodni v roku 2002), od roku 2003 sídli v
priestoroch MČ Praha 6, ktoré pri divadlo zrekonštruovala MČ (stanovený výhodný nájom)
• MČ sa zapojila aj do financovania divadla
• v roku 2008 prišli o viac ako 50% grantov (o.i. zmena grantovej politiky mesta), následne
zmena na o.p.s. (z dôvodu odporučenia mesta),
• grant nestabilnejší v termínoch a istote ako príspevok zriaďovateľa do PO, vzhľadom na
veľ kosť, znižuje šance u iných poskytovateľov,
• model v roku 2013 vyhodnotený vedením divadla aj mestom ako lepší ako PO.
„Divadlo Semafor už bylo transformováno a já jsem se nešťastně transformoval na společnost s. r. o., protože mi bylo mi řečeno, že
pokud nebudeme vydělávat, tak nebudeme moci získávat podporu. O těchto prázdninách zakládáme společnost Divadlo Semafor o. p.
s., poněvadž nám to bylo doporučeno z Magistrátu hlavního města Prahy. My jsme dost konzervativní divadlo, ale myslím, že i
konzervativní divadlo být musí a má právo na existenci.

Jiří Suchý, 18. 7. 2008, iHNed.cz

II. HĽADANIE VÍZIE

VÍZIA MESTA – požiadavky
• Napojenie na strategické politiky mesta v oblasti
kultúry.
• Pomenovanie princípov, ktoré má divadlo odzrkadľovať
vo svojej (umeleckej) činnosti.
• Požiadavky na kvalitu manažmentu organizácie,
nastavenie a vyhodnocovanie ukazovateľov naviazané
na financovanie (KPI).
CIEĽ:

Model udržateľného mestského divadla
21. storočia

Hľadanie vízie mestského divadla v
napojení na artikulované
potreby/očakávania
• Zdieľanie inšpirácie k možnostiam naplnenia vízie
mestského divadla.
• Rozdiskutovanie 3 prezentovaných príkladov zo
zahraničia.
• Pomenovanie a prioritizácia dôležitých charakteristík
mestského divadla.

Model „občianskeho“ divadla
Divadlo v Drážďanoch, tzv. Staatsschauspiel Dresden
- zriaďovateľom je Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo, kultúru
a turizmus spolkovej krajiny Sasko
- špecifikum: okrem historickej budovy „Schauspielhaus“ so zameraním
na súčasnú drámu divadlo spravuje aj druhú budovu „Das kleine Haus“
s vlastnou divadelnou scénou tzv. „Bürger:Bühne“ = “občianske divadlo“
= “participačné divadlo“
- spolupráca profesionálneho tímu divadla s laikmi – laici nielen ako
amatérski herci, ale aj ako dramaturgovia cez ich vlastné príbehy a
skúsenosti – tzv. Bürgerdramaturgie
- divadelné javisko ako mestský priestor stretnutí s obyvateľmi a súčasne
ako priestor pre umenie

- divadlo ako priestor pre dialóg a posilnenie demokratickej občianskej
spoločnosti prostredníctvom participácie, t.j. zapájania rôznych mestských
cieľových skupín, vypočutie si ich životných príbehov – vytváranie pocitu
empatie
- počas divadelnej sezóny vzniká v priemere 5 produkcií občianskeho divadla,
ktoré sú zaradené do pravidelného programu divadla (3-4 mesiace skúšanie
po večeroch alebo cez víkendy)
- okrem vlastných produkcií občianskeho divadla je pre občanov k dispozícii
aj 12 divadelných klubov, napr. klub pre ľudí s mentálnym postihnutím, klub
pre divadelné predstavenia v domácnostiach, klub nahnevaných občanov,
a pod. – stretávajú sa raz týždenne, sú menej fokusované na výsledok,
výsledkom sú spoločné workshopové prezentácie a záverečný festival
- v Strednej Európe sú participačné divadlá súčasťou skôr nezávislých
divadiel, zatiaľ čo napr. v Nemecku, Belgicku, Dánsku sú už integrálnou
súčasťou štátnych alebo mestských divadiel – v anglosaských krajinách sú
tieto divadlá vnímané ako komunitné divadlá s dôrazom na kultúrne
vzdelávanie

Model experimentálneho divadla
Terén, Brno
• právna forma: „Terén“ je jeden z troch divadelných súborov
príspevkovej organizácie Centrum experimentálneho divadla (CED) v
Brne (jeho súčasťou je ešte divadlo Husa na provázku a HaDivadlo)
• Terén ako platforma pre náročné umelecké koncepty vznikol v rámci
personálnej a ideovej rekonštrukcie Centra experimentálneho divadla
• špecifikum: je skôr zriedkavosťou, aby sa mestská príspevková
organizácia otvárala experimentálnej tvorbe na koncepčnej úrovni
• dramaturgická, produkčná a distribučná platforma bez vlastného
súboru a stálej scény, svoje produkcie uvádza v divadelných sálach i v
špecifických priestoroch

• vytvára priestor pre vznik inscenačných projektov s presahmi do
hudobno-dramatických foriem, koncertov, performancií,
intervencií do verejného priestoru
• spolupracuje s inštitúciami aj z mimoumeleckej oblasti, ako sú
akademické a vedecké pracoviská, environmentálne a ekologické
hnutia, neziskové organizácie, profesionálni i začínajúci umelci
• kombinácia dvoch foriem spolupráce s umelcami – rezidenčná
(dlhšia doba prípravy, sústredená súborová práca, reprízy,
hosťovanie) a projektová (jednorázové intervencie, spontánnejšie
prejavy napr. výtvarných performancií, hudobných akcií, a pod.)
• pre svoju dramaturgiu nepotrebuje primárne divadelný priestor, ale
ani teatrologický pojmový aparát – pre Terén je performativita len
jedna a tá sa môže rovnako dobre prejavovať ako v divadelnej sale,
tak aj v maľbe, elektronickej alebo klasickej hudbe alebo na chodníku
pred obchodom

Model modulárnej dramaturgie
Divadlo Archa, Praha
• právná forma: “obecně prospěšná společnost” založená Hl. Mestom Praha*
• funguje ako stagiona bez súboru
• centrum súčasného scénického umenia, ktoré nevychádza z tradičnej
dramaturgie, ale vytvára priestor pre rôzne typy scénických umení - silný
multižánrový prístup – rovnoprávnosť divadelných foriem (pokračovanie
myšlenky E. F. Buriana)
• priestor pre vytváranie mostov medzi českým a svetovým divadlom
• špecifikum: trojročný dramatický plán vzniká na základe analýzy
spoločenských potrieb obyvateľov Prahy a celej ČR v tom danom období. Napr. v
r. 2020-2023 sa divadlo zameriava na tri tematické ohruhy: “Rozdelená
spoločnosť”, “Spoločnosť 4.0” a “Korene budúcnosti”

• na prvom mieste pre výber dramaturgie je kritérium toho, čo spoločnosť aktuálne
potrebuje – špeciálny dôraz kladie na dokumentárne divadlo a participačné divadlo –
tzv. sociálne špecifické divadlo
• funguje na základe 7 dramatických modulov, ktoré vytvárajú jednotný imidž divadla:
• Archa.Fresh – rezidencie nových umelcov
• Archa.Create – nové projekty uznávaných umelcov
• Archa.Connect – hosťovanie a medzinárodná spolupráca
• Archa.Music – koncerty, hudobné podujatia
• Archa.Forum – diskusie, prednášky, udeľovanie cien
• Archa.Fest – festivaly a prehliadky
• Archa.Lab – vzdelávanie
• Archa.lab je program rezidenčných pobytov (2-3 roky, počas ktorých umelci vytvoria 23 predstavenia), ide o priestor pre mladých tvorcov hlavne absolventov vysokých
umeleckých škôl – Divadlo Archa je jediným divadlom v ČR, ktoré poskytuje mladým
tvorcom priestor a finančnú podporu pre štart ich umeleckého rozvoja
• v marci 2020 spustilo divadlo svoju prvú sériu podcastov na audio platfome
Archa.radio

• divadlo je vnímané ako dôležité miesto pre rozvoj spoločnosti a zlepšovanie
kvality života obyvateľov mesta – divadlo ako laboratórium spoločnosti
• pre divadlo je dôležité nerezignovať na náročnosť, preto chce dramaturgiou
posúvať spoločnosť dopredu -– publikum je kritické, hľadajúce a náročné (vek 2040 rokov)
• Divadlo Archa uvádza svoje predstavenie nielen vo svojich priestoroch, ale
i mimo nich, napr. vo verejnom priestore

Atribúty mestského divadla

(v nadväznosti na úvodné stretnutie 16.7.2020)
• odvážna, atraktívna a moderná dramaturgia so silným umeleckým
tímom – potreba vyhnúť sa mainstreamu aj za cenu nižších ziskov na
začiatku a mať jasné vyhranené umelecké smerovanie
• dramaturgia šitá na mieru pre mestského diváka, s reflexiou jeho
potrieb a spoločenských mestských tém
• divadlo s identitou a nezameniteľnou tvárou
• repertoárové divadlo so svojim stálym umeleckým súborom, napr. aj v
kombinácii súborov rôznych žánrov ako činohry, tanca alebo hudby vs
produkčné divadlo typu „stagione“, kde predstavenia vznikajú
formou projektov (koprodukčný prístupom k tvorbe formou open
callov)
• priestor aj pre nezriaďované scénické divadlá
• vytvorenie tzv. rezidenčných umeleckých pobytov

Atribúty mestského divadla

(v nadväznosti na úvodné stretnutie 16.7.2020)
• práca s mladými, vzdelávacie aktivity a vytvorenia divadelného priestoru,
ktorý bude poskytovať možnosti spolupráce s nastupujúcou divadelnou
generáciou - vytvorenie napr. tzv. generačného divadla, divadlo ako most
medzi čerstvými absolventmi umeleckých oborov a profesionálnym
prostredím
• otvorenie sa zahraničným koprodukciám, ale aj spolupráci so slovenskými
divadlami mimo Bratislavy
• otvorenie sa cudzincom žijúcich v Bratislave a prichádzajúcim turistom
• priestor pre divadelné festivaly
• práca s mestskými komunitami, ktorých názory bude reflektovať
dramaturgia divadla
• vytváranie umeleckých projektov so sociálnym presahom – vytvorenie takých
podmienok, aby sa návštevníci divadla dokázali ľahko a prirodzene
identifikovať s miestom divadla, aby ich motiváciou nebola len samotná
divadelná ponuka, ale aj chuť stráviť v divadle istý čas
• zapojenie divadla do európskych sietí

Hľadanie vízie mestského divadla v
napojení na artikulované
potreby/očakávania
• Doplnenie /zmena a prioritizácia dôležitých
charakteristík mestského divadla.

ĎALŠIE TERMÍNY
4.9.2020 o 14:00
OKRÚHLY STÔL

17.9.2020 o 17:30
VEREJNÁ PREZENTÁCIA

Fungovanie divadla II.

Záverečné stretnutie

Stretnutie k téme:
možné modely pre
mestské divadlo
v Bratislave.

Prezentácia
záverov z okrúhlych
stolov.

COVID opatrenie!

KONTAKT
V prípade otázok k plánovaným stretnutiam, prosím
kontaktujte
Oddelenie kultúry Magistrátu mesta Bratislavy
kultura@bratislava.sk
WEB a informácie o procese
https://dpoh.sk/zamer/

ĎAKUJEME

