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Poprvé slavíme Světový týden divadla  

Mezinárodní nevládní organizace ASSITEJ, UNIMA a ITI vyhlásily poprvé v tomto roce 20 – 27. března za 

Světový týden divadla. 

Tři mezinárodní nevládní divadelní organizace: ASSITEJ (Asociace divadel pro děti a mládež), UNIMA  

(Mezinárodní unie loutkářů) a ITI  (Mezinárodní divadelní ústav) se letos poprvé dohodly  na společné oslavě 

svých „dnů“ a vyhlásily Světový týden divadla (20. – 27.3.), aby společnou propagací  a vzájemnou podporou 

svých divadelních svátků zdůraznily důležitost, sílu a kouzelnou moc divadla pomáhat a kladně ovlivňovat svět 

dětí, mládeže i dospělých. Světový den divadla pro děti a mládež se slaví 20. března, Světový den loutkového 

divadla připadá na 21. března a Světový den divadla na 27. března.   

Autorem letošního poselství Světového dne pro děti a mládež je mexický přední autor dětské literatury 

Francisco Hinojosa (celý text prohlášení viz příloha). Hinojosa v  roce 1984 vyhrál cenu IBBY za knihu La vieja que 

comía gente (Stařenka, která jedla lidi) a u FCE pak vydal dalších deset knih. Letos byl vybrán Mexickou národní radou pro 

kulturu a umění (Conaculta) jako ambasador pro propagaci literatury pro děti a mládež v Mexiku.  

Autorem provolání UNIMA je Nancy Lohman Staub (celý text prohlášení viz příloha). Staub pochází z New 

Orleans. Je jednou z editorek Encylopédie Mondiale des Arts de la Marionnette (Světová encyklopedie 

loutkářského umění). Působila ve výkonném výboru UNIMA jako vice-prezidentka, dále v publikační komisi, 

výzkumné komisi, komisi kulturního dědictví a nyní zastává místo v komisi sociální spravedlnosti. Byla 

ředitelkou Světového loutkářského festivalu v roce 1980 a 13. kongresu organizace UNIMA v John F. Kennedy 

Center for the Performing Arts ve Washingtonu, D.C. Působila jako konzultantka při zakládání Nadace Jima 

Hensona v New Yorku, která si klade za cíl podporovat loutkářství v Americe.  

V rámci Světového týdne divadla proběhne Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 18 – 22. 

března. V neděli 19. 3. bude udělena cena ASSITEJ osobnosti, která se zasloužila o rozvoj divadla pro děti 

a mládež v ČR. Symbolickou keramickou cenu letos převezme režisérka a pedagožka Michaela Homolová za 

soustavný rozvoj divadla pro děti, především za soustředěnou a úspěšnou aktivitu v oblasti divadla hraného 

dětmi. V neděli 19. března se uskuteční na Malé scéně Divadla Minor dvě besedy. Od 14:15 diskuse s 

Michaelou Homolovou a od 15:00hod se uskuteční debata na téma Charakteristika a vývoj v oblasti 

scénických umění pro děti a mládež v České republice. Tato veřejná diskuse je volně inspirována 

stejnojmennou publikací s akcentem na české prostředí, již vydal IDU. Ve středu 22. března pořádá České 

středisko IATC/AICT/Sdružení českých divadelních kritiků otevřenou moderovanou diskusi na téma „OPERA 

V PRAZE (umění – produkce –řízení)“, která se bude konat od 17:00 v Malém sále IDU. 

Všechna prohlášení a pozvánky na akce naleznete v příloze.V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. 

Více informací na webech jednotlivých nevládních organizací 

http://assitej.idu.cz/cs/aktuality-2 

http://unima.idu.cz/cs/aktualni-informace-2 

http://iti.idu.cz/cs/ 
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Kontakt pro média 

Judita Hoffmanová 

Oddělení komunikace a marketingu 

Institut umění – Divadelní ústav 

T  +420 224 809 196 

M +420 721 721 238 

E   juditua.hoffmanova@divadlo.cz  

www.idu.cz 
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