Aká bola Divadelná Nitra 2017?
#fundamentals
hľadanie základných hodnôt

#spravodlivosť

#tolerancia

#sloboda

#mier #porozumenie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

˃ 26. ročník
˃ jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku
˃ silne rezonujúca téma
˃ konceptuálny charakter
˃ originálny program
˃ príťažlivé diskusné akcie s veľkým záujmom publika
˃ vysoká návštevnosť
˃ záštitu nad festivalom prevzali:
˃ minister kultúry SR Marek Maďarič,
˃ predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica
˃ a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč
Festival Divadelná Nitra sa už niekoľko rokov profiluje ako podujatie s názorom,
ktorého dramaturgia je do nemalej miery prepojená s mottom daného ročníka.
Tentokrát sa na návštevníkov festivalu z každého plagátu valili „fundamentals“ -

hodnoty, ktoré podľa organizátorov treba nanovo objaviť. Keďže základov, ku
koreňom ktorých sa treba dostať, je mnoho, každé predstavenie do istej miery
naplnilo túto dramaturgickú líniu.
(Martina Mašlárová, Divadelný zápisník 5, Slovenský rozhlas, 24. 10. 2017)

HLAVNÝ PROGRAM

˃ Právo na šťastie (Slovinsko + USA)
˃ Herec a stolár Majer hovorí o stave svojej domoviny (Česká republika)
˃ Jánošík (Slovensko)
˃ Miracles (Slovensko)
˃ Black Black Woods (Česká republika + Grécko)
˃ Posadnutí (Slovensko)
˃ Vojna nemá ženskú tvár (Slovensko)
˃ Zvizdaľ [Černobyľ tak ďaleko, tak blízko] (Belgicko)
˃ Jedno gesto (Poľsko)
˃ Elity (Slovensko)
10 inscenácií zo 7 krajín vrátane Slovenska / 14 predstavení / 3 650 divákov / 84,28 %
návštevnosť

Divadelná Nitra siaha skôr po esteticky vyhranenejších, radikálnejších dielach z
nezávislej scény. ... Zahraničný program sa tak niesol v znamení sofistikovaného
divadla s relevantným obsahom, pričom zároveň prezentoval trendy, ktorými sa
súčasné divadlo uberá: smerom k autorskému divadlu, k miešaniu divadelných a
umeleckých druhov, k internacionálnym kooperáciám, k sociálnym projektom s
nehercami či ku kolektívnej tvorbe.
(Dominika Široká, Viac dobra ako... kød 9/2017)

Právo na šťastie, EnKnapGroup, Slovinsko+

Jánošík, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, foto ©
Ctibor Bachratý

Nature Theater of Oklahoma, USA, foto ©
Ctibor Bachratý

viac fotografií hlavného programu: http://www.nitrafest.sk/domov/foto-avideo/hlavny-program-2017/
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SPRIEVODNÝ PROGRAM

˃ Festival deťom – divadelné predstavenia a tvorivé aktivity pre deti a pre školy
˃ Mladé divadlo – diela školských a amatérskych súborov (Slovensko, Ukrajina)
˃ Film.eu – súčasný európsky film na tému festivalu
˃ Diskusie – verejné diskusie o základných hodnotách v spolupráci s nezávislými
inštitúciami ˃ Amnesty International, Living Memory, Post Bellum SK a ďalšími
˃ iné_námestie – pouličné podujatia, divadlo, koncerty, intervencie do verejného
priestoru

˃ Biela noc – nočné podujatia v uliciach mesta a prehliadky Nitrianskej galérie,
Ponitrianskeho ˃ múzea a Synagógy
33 podujatí / 1 657 návštevníkov

Kozliatka a vlk, Nové divadlo, Nitra, foto ©
Collavino

Familiárium, Bábkové divadlo na Rázcestí,
Banská Bystrica, foto © Collavino

viac fotografií sprievodného programu:
http://www.nitrafest.sk/domov/foto-a-video/sprievodny-program-2017/
PRACOVNÝ PROGRAM

˃ Raňajky s... tvorcami inscenácií a kritikmi V4 Residency
˃ Diskusie po predstaveniach
˃ Prezentácie

diskusia po predstavení Jánošík, foto © Ctibor
Bachratý

záverečná diskusia po festivale, foto © Ctibor
Bachratý

26 podujatí / 566 účastníkov a hostí
fotogaléria: http://www.nitrafest.sk/domov/foto-a-video/sprievodny-program2017/diskusie/
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VZDELÁVACÍ PROGRAM

˃ V4@Theatre Critics Residency 2017 – projekt / tvorivá platforma pre 12 mladých
˃ divadelných kritikov zo 7 krajín (V4 + Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina)
11 podujatí / 13 účastníkov / 2 mentori

˃ Ako na divadlo 2017 – celoročný projekt neformálneho vzdelávania o divadle
26 podujatí / 26 účastníkov / 2 lektori

˃ Darujem ti tulipán – projekt / integračné umelecké aktivity pre slabozraké a nevidiace
deti, ˃ pre deti asýrskych azylantov a pre verejnosť, 9. ročník
5 podujatí / 396 ľudí / / 1 odborné, 5 pedagogické vedenie
fotogaléria: http://www.nitrafest.sk/domov/foto-a-video/sprievodny-program2017/pracovne-a-vzdelavacie-podujatia/

Darujem ti tulipán, foto © Collavino

V4@Theatre Critics Residency 2017, foto ©
Collavino

Silných zážitkov priniesol hlavný program 26. ročníka medzinárodného
divadelného festivalu veľa. Sotvaktoré z desiatich predstavení nechalo diváka
ľahostajným. Ak neohúrilo, neočarilo či nerozcítilo, tak prinajmenšom prinútilo
zrekapitulovať zážitky a popremýšľať o otázkach, ktoré nastolilo, a o forme, ktorú
tvorcovia zvolili. A rozprúdilo debaty, v ktorých lietali dojmy aj argumenty za a
proti. Aj to je poslaním umenia – obnažiť, čo si nevšímame, nasvietiť, čo podráždi
alebo uchváti, odpáliť ohňostroj emócií a myšlienok.
(Jena Opoldusová, Za málo peňazí veľa skvelého divadla, Pravda, 29. 9. 2017)

Milí priaznivci a priatelia Divadelnej Nitry, vážení návštevníci, spolupracovníci
a partneri, ďakujeme Vám za Vašu pomoc, spoluprácu a priazeň v roku 2017
a tešíme sa na spoločné stretnutia v roku 2018.
Prajeme Vám pokojné, radostné a požehnané Vianoce!
tím Asociácie Divadelná Nitra

EX POST DIVADELNÁ NITRA 2017 na stiahnutie

Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra
> Kontakt
International Theatre Festival
DIVADELNÁ NITRA 2017
22. – 26. Sept 2017
Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra, Slovakia
Tel./Fax: +421 37 6524 870
Mobile: +421 903 554 475
www.nitrafest.sk

Ďakujeme všetkým donorom, sponzorom, produktovým a mediálnym partnerom, ktorí
v roku 2017 podporili projekty Asociácie Divadelná Nitra:
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