
Bakalářský absolventský projekt Ivety Kocifajové a Lukase Kavina 

Cesta časem – interaktivní inscenace pro 2.st.ZŠ 
 

 
 
Na počátku by touha… 
 
…touha Ivet a Lukyho studovat dramku…. 
 
… Ivet je z Ostravy, Luky z Rakouska… 
 
… dali síly dohromady a vznikl projekt…. 
 
…bakalářský  projekt -  Cesta časem – interaktivní inscenace pro 2.st.ZŠ! 
 
 
Na první zkoušce jsem byla někdy dva, možná tři (na JAMU se čas špatně měří…) měsíce 
zpátky. I a L se rozhodli spolupracovat s herci od Niky. (paní profesorka Nika  
Brettschneiderová)… Spíš jim to vytýkali… Podle mě to byl dobrý tah! 
 
NEB i herci tvoří … (a ano, taky se dobře I s L oslovovali, neb Nika rovná se máma Luky.) 
Jejich energie mi přišla potřebná a povzbuzující pro dramkaře v období letního semestru 
na konci 3. ročníku. Taky I a L oslovili muzikanta – Marka Demla. Vytvořili si tedy opravdu 
dobrý tým. Léta kamarádství a kontaktů, které se prostě můžou hodit. 
 
Souhlasím s tím oslovovat do spolupráce ty, kteří mají chuť a jsou profíci ve svém oboru. 
Nemůžeme si přece my dramkaři ve všem hrát pořád navzájem. Do nekonečna. 
 
I a L se rozhodli pro participační (interaktivní) divadlo. Na 104 – specifická to místnost.  
O historii. Možná nudné to téma. Tedy ty děti by mohly tvrdit… 
 
Text napsal Lukyho brácha Jakub, ale v němčině. L s I tak museli překládat. Jedná se 
možná o první překlad dramatu od studentů u nás na ateliéru… Chvála vám!  A také krok 
odvážný a těžký. Přiznám se, že text byl pro mě na začátku problémem projektu, ale 
jakmile šlo vše „na plac“, text začal být textem hodným takového projektu. 
 
K diskuzi či přemýšlení snad jen pár mých myšlenek: 
 
Co je to vlastně participační divadlo? 
Jaké jste kdy viděli – dobré a co tam fungovalo a proč to fungovalo? 
Kdy participace funguje, kdy ne? 
Pro jakou věkovou skupinu je nejvhodnější? 
A dá se to vůbec takto vymezit? 
Kdo by ho měl hrát? 
Co jste si opravdu zapamatovali z faktických informací o historii? 
Zvládli byste test? 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tady ho máte: 
 

1) Mohli se na světě potkat Mojžíš s Ježíšem? 

 

2) Jak se jmenovala hlavní Kolumbova loď, která měla asi 40ti metrovou délku a 

nosnost 500 tun? 

 

3) Co to znamená pojem aletheia? 

 

 

Držím palce stejně jako Ivet a Lukymu při zdolávání hory zvané 

Bakalář! 

 

 

 

 

1) ne, 2) Santa Maria, 3) starořecké slovo, které lze přeložit jako “pravda“ 
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