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Absolutne szczęście muchy albo ostatnia 
mistyfikacja Salvadora Dalego

Absolutne szczęście muchy... to surrealistyczna 
podróż, podczas której artysta musi stanąć oko 
w oko z tworami własnej wyobraźni, zarówno 
tymi ucieleśnionymi w dziełach, jak i tymi na 

zawsze pozostającymi w sferze idei. Konfrontuje się także z innymi twórcami ‒ którzy 
wpłynęli na niego i na których on wpłynął. Bohaterem jest Salvador Dalí, artysta, który nie 
tylko tworzył wybitne dzieła jako malarz i jako poeta, lecz także reżyserował życie swoje i 
swoich najbliższych. Spektakl ma strukturę wielopłaszczyznowego kolażu ‒ plastycznego i 
literackiego. Studenci JAMU próbują zmierzyć się w nim z jedną z największych 
artystycznych legend XX wieku, a jednocześnie przedstawić istotę procesu twórczego.
Akademia Muzyczna i Teatralna w Brnie (JAMU) została założona w roku 1946. Nosi imię 
czeskiego kompozytora i etnografa Leoša Janačka. Mieści się w zabytkowym gmachu 
dawnego niemieckiego gimnazjum, które kończyli m.in. Adolf Loos i Alfons Mucha. Przez 
długi czas JAMU pozostawała na marginesie czeskiego szkolnictwa artystycznego, ale od 
zmiany ustrojowej w latach osiemdziesiątych przeżywa dynamiczny rozwój związany z 
rozbudową kadry i nawiązywaniem szerokiej współpracy międzynarodowej. Zmiany te 
spowodowały, że obok Wydziału Teatralnego praskiej Akademii Sztuk Scenicznych (DAMU) 
stanowi obecnie drugą najważniejszą uczelnię tego typu w Czechach. Prowadzi trzy 
Wydziały: Muzyczny, Teatralny i Filmowy, oferujące studia na poziomie licencjackim, 
magisterskim i doktoranckim. Efekty prac studentów można oglądać od roku 1952 na 
scenie Studia Marta (repertuar dramatyczny), a od roku 2012 także na scenie Divadla na Orlí 
(repertuar operowy i muzyczny), co daje około dwudziestu premier rocznie. Od roku 1990 
uczelnia organizuje coroczny festiwal szkół teatralnych Setkání/Encounter. Honorowymi 
profesorami JAMU są m.in. Václav Havel i Tom Stoppard.
Studenci JAMU gościli na MFST ITSelF trzykrotnie. Zaprezentowali spektakle: Eugeniusz 
Oniegin wg Aleksandra Puszkina (reż. Martin Cicvak, 2002), Zwierzę wg Michaiła Gindina i 
Vladimira Sinakevicia (reż. Siergiej Fiedotow, 2003) i Zagłada ludu albo Moja wątroba jest 
bez sensu wg Wernera Schwaba (reż. Ivan Buraj, 2011).
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