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Máme to v DNA!
Takmer 300 textov hier, vyše 5 tisíc fotografií a asi 250
videozáznamov inscenácií odohratých za 27. ročníkov

Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude dostupných
prostredníctvom jedinečného projektu Otvorené archívy na

novej webovej stránke www.dnarchivy.sk

Asociácia Divadelná Nitra systematicky odkladá materiály od vzniku festivalu,
teda od roku 1992. Vďaka projektu Otvorené archívy Divadelnej Nitry
(výskum → reflexia →výskum) bude k dispozícii na dohľadanie vyše 6 tisíc
dokumentačných materiálov – zoznamy, fotografie, nahrávky a texty uvedených
inscenácií, texty o inscenáciách a režiséroch, publikácie, katalógy, ročenky...
Mnohé sú unikátne a na Slovensku sa inde nevyskytujú.
 
Tieto materiály sú cenným zdrojom informácií pre študentov vysokých škôl, ako
Vysoká škola múzických umení či Akadémia umení, pre poslucháčov odborov
estetiky a kulturológie rôznych univerzít, ale aj pre divadelných profesionálov.
 
Viac sa o DNArchívoch dozviete na stránke www.dnarchivy.sk
Neváhajte nás kontaktovať na archivy@nitrafest.sk. 
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Jednoduchý video-návod ako používať DNArchívy.sk

Divadelná Nitra má novú kurátorku! Neuhádnete, kto ňou je!

28. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa uskutoční v

https://youtu.be/hTfIrWIJ_Sk
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termíne od 27. septembra do 2. októbra 2019. Pripomenieme si v ňom 30.
výročie zlomového bodu v politických dejinách strednej a východnej
Európy, ktorý priniesol otvorenie mnohých ciest k slobode. PODOBY
SLOBODY / THE FACES OF FREEDOM – je téma 28. ročníka
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.
 
Medzinárodný festival Divadelná Nitra už tradične prinesie v hlavnom programe
prezentáciu zahraničného i slovenského divadelného umenia. Selekcia
predstavení do programu sa uskutočňuje formou kurátorského výberu, ktorý
v roku 2019 zastrešuje Rada kurátorov. Výber zahraničných inscenácií
dostal kurátorsky na starosť dlhoročný spolupracovník Divadelnej Nitry,
divadelný kritik, režisér, pedagóg i rozhlasový dramaturg Ján Šimko.
Pôjde o 6 – 7 inšpiratívnych diel prevažne z európskych krajín.
 
V slovenskej časti programu je naším cieľom predstaviť 4 – 5 diel, ktoré
rozvinú tému festivalu, a zároveň vďaka svojej inovatívnosti, jedinečnosti alebo
iným umeleckým kvalitám rezonujú v repertoároch slovenských
divadiel. Kurátor slovenskej časti hlavného programu sa mení každoročne,
pre 28. ročník sa ním stala režisérka Júlia Rázusová, ktorá minulý rok
získala Cenu DOSKY v kategórii najlepšia réžia sezónyza inscenáciu hry
Joëla Pommerata Znovuzjednotenie Kóreí.  Popri svojej režijnej práci
v súčasnosti cestuje po Slovensku a navštevuje divadlá, aby aj ona prispela do
témy PODOBY SLOBODY svojím kurátorským výberom. 
 

https://www.sdke.sk/sk/cinohra/joel-pommerat-znovuzjednotenie-korei
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Ako na Divadlo úspešne zakončilo ďalší ročník! Pokračujeme
aj v tomto roku, s novinkami. 

Posledná, teda tretia časť projektu 2018 – O SÚČASNOM DIVADLE – sa
konala koncom februára 2019 na Univerzite Komenského v Bratislave,
kde člen umeleckého vedenia festivalu Divadelná Nitra Ján Šimko
prednášal študentom katedier estetiky, herectva a dramaturgie
o Divadle medzi médiami. Zúčastnilo sa 22 študentov.
 
Jednotlivé časti projektu v roku 2018 získali pozitívny ohlas zo strany
účastníkov, ale aj lektorov, ktorí sa na projekte podieľali svojimi odbornými
znalosťami a praktickými skúsenosťami.
 
Najpozitívnejšie bolo hodnotené pokračovanie, ktoré umožnilo študentom
VŠMU Bratislava a Akadémie umení Banská Bystrica systematické sledovanie
domácich a zahraničných diel doplnené permanentnou diskusiou, ale aj
stretávanie sa s divadelnými profesionálmi zo Slovenska i zahraničia
a začleňovanie sa do profesijného prostredia.
 
Novinkou projektuAko na Divadlo 2019 budú Cesty za divadlom, kedy
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účastníci projektu navštívia vybrané inscenácie v divadlách v Martine a Banskej
Bystrici. A pribudnú aj nové spolupráce s divadlami v Nitre. 

Realizáciu projektov Otvorené archívy Divadelnej Nitry (výskum → reflexia →výskum), 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2019 – PODOBY SLOBODY a Ako na divadlo podporil

Fond pre podporu umenia, hlavný partner projektov.  

Medzinárodný festival Divadelná Nitra

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
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Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra

Slovenská republika
http://www.nitrafest.sk

Nechcete naďalej dostávať tieto maily?
Môžete nastaviť svoje preferencie alebo odhlásiť sa z odberu.
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