25 ROKOV S VAMI... A IDEME ĎALEJ.
Oslavy štvrťstoročnice najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku
sú za nami. A hoci pre verejnosť sú najviditeľnejšie práve festivalové dni a festivalové
inscenácie, hodnoty a idey, ktoré prezentuje Divadelná Nitra, sa nezačínajú a nekončia
„len“ festivalovým týždňom a „len“ na divadelnom javisku. Aké projekty teda chystá
Asociácia Divadelná Nitra v roku 2017?

Najväčší medzinárodný

Originálny projekt

divadelný festival na
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Slovensku

V okamihu, keď sa jeden ročník končí,
začína sa pripravovať ďalší. Umelecká
rada Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra už po 26. raz skladá
mozaiku európskych aj slovenských
inscenácií, cestuje na zahraničné
prehliadky i prezerá desiatky
videozáznamov, objavuje, diskutuje
a napokon vyberá tie, ktoré už o šesť
mesiacov uvidia diváci na doskách
festivalu. Týždňový divadelný maratón sa
roztočí 22. septembra a bude trvať do 27.

Sklamanie z poklesu spoločenskej aj
individuálnej morálky, politickej kultúry
i z nedostatku pozitívnych vzorov
správania sa. A stále výraznejšie
presadzovanie sa extrémistických
tendencií. Takéto javy dnes
zaznamenávame vo verejnom priestore.
Umenie a kultúra majú potenciál niečo
s týmto stavom urobiť. Aj o tom je
vzdelávanie k umeniu a kultúre i práca
s publikom. Rozvíja kreativitu,
komunikáciu, vedomie rozmanitosti,
ukazuje iný pohľad na súčasnosť i dejiny.

septembra 2017. Tento rok sa ponesie v
téme FUNDAMENTALS. Žijeme vo svete
extrémov, v ktorom je priveľa túžby po
úspechu a pôžitkoch, priveľa
egoizmu, agresivity, xenofóbie aj priveľa
slov, rýchlosti, hluku i smogu. A primálo
spravodlivosti, úcty k človeku, pokory
a lásky. Žijeme v strete rôznych záujmov.
Rozvoj vedy a techniky,
komercionalizácia, globalizácia, silnejúci
individualizmus a proti tomu návrat k
tradíciám, komunitnému životu, k prírode,
ku kultúrnemu dedičstvu. Aké sú základné
hodnoty života človeka a spoločnosti? Na
scéne Divadelnej Nitry 2017 nás budú
zaujímať „iné osudy“. (Ne)obyčajné životy
významných i prostých ľudí. V podaní –
ako inak – neobyčajných európskych i
domácich divadelných ansámblov.
VIAC O PROJEKTE

Focus V4 a ďalej na
Východ

Politický populizmus, extrémizmus,
ignorácia vlastnej histórie,
komercionalizácia kultúry a umenia. Aj
tieto fenomény dnes charakterizujú krajiny
V4. Projekt Asociácie Divadelná Nitra pod
názvom V4 / HODNOTY / DN má však
ukázať, že v našom kultúrnogeopolitickom priestore zdieľame aj

Od roku 2008 realizuje Asociácia
Divadelná Nitra celoročný projekt
neformálneho vzdelávania Ako na
divadlo. V roku 2017 sa ho zúčastní do
200 ľudí – budú to študenti rôznych
stredných a vysokých škôl zo Slovenska
i verejnosť. V časti Ako na divadlo v Nitre
navštívi niekoľko desiatok nitrianskych
študentov pod vedením profesionálnych
lektorov dve inscenácie domovského
Divadla Andreja Bagara v Nitre a jedno
vybrané zahraničné predstavenie festivalu
Divadelná Nitra. Na výsostne aktuálne
spoločenské témy, nie (len) pre zábavu.
Už 4. apríla 2017 si pozrú inscenáciu
dramatika Laca Keratu Dobro
v režisérskom spracovaní Svetozára
Sprušanského, koncom mája ešte majú
na programe Jánošíka režiséra Rastislava
Balleka. V časti Návšteva divadelného
festivalu sa hosťami Divadelnej Nitry
stane 10 študentov Vysokej školy
múzických umení a 5 študentov Akadémie
umení z Banskej Bystrice, ktorým festival
ponúkne vstupenky na predstavenia,
ubytovanie a odborné workshopy
s lektormi, ako aj účasť na diskusiách
s tvorcami. Asociácia Divadelná Nitra je
jednou z mála platforiem v kultúre, kde sa
– aj prostredníctvom tém rovnomenného
festivalu – nastoľujú závažné
spoločensko-politické témy. Preto dávame
mladým šancu diskutovať s tvorcami,
analyzovať texty hier, dotknúť sa divadla
zblízka, spoznať zblízka názory umelcov
a podať kritickú reflexiu – nielen o divadle.
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spoločné hodnoty. Divadelná Nitra je už
25 rokov miestom na mape, kde sa
stretáva a konfrontuje umenie našich
najbližších susedov. A na svoju
festivalovú pôdu opäť pozve špičkové
diela divadelnej scény Česka, Maďarska a
Poľska, ale aj niektorého z východných
susedov, napr. z Ukrajiny. Minulý rok si
festivaloví diváci mohli pozrieť najlepšiu
českú inscenáciu roka Vypočutie z
Komornej scény Aréna v Ostrave a
festivalovým miláčikom sa stali
„majdanské“ ukrajinské Dakh Daughters
Band s koncertom Ruže. Festival bude
navyše aj tento rok hostiť vyše desiatku
mladých divadelných kritikov z viacerých
krajín stredo- a východoeurópskeho
regiónu počas unikátneho workshopu
V4@Theatre Critics Residency –
jediného svojho druhu na Slovensku.
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Integrácia postihnutých
detí

Deti nevidiace, slabozraké, deti mentálne
postihnuté privedie aj tento rok k umeniu
originálny projekt Asociácie Divadelná
Nitra Darujem ti tulipán. Už 11. rok
vďaka umeleckým aktivitám integruje deti
so zrakovým či mentálnym postihnutím a
už tradične vrcholí počas festivalu

Veľká inventarizácia

Viete, čo všetko má v archíve Divadelná
Nitra za 25 rokov svojej existencie? Texty
a videozáznamy takmer 400 inscenácií
z rôznych kútov sveta a zo Slovenska,
ktoré sa predstavili na festivalových
doskách, ďalších niekoľko sto unikátnych
nahrávok, vyše 5000 fotografií zo
štvrťstoročia festivalu a stohy ďalších
materiálov. Mnohé zahraničné scénické
diela boli na Slovensku uvedené po prvý
a jediný raz výhradne na Divadelnej Nitre,
preto je archív Asociácie v slovenskom
prostredí exkluzívnym zdrojom informácií
a inšpirácie. Toto svojho druhu kultúrne
dedičstvo chce teraz Asociácia Divadelná
Nitra spracovať a ponúknuť odbornej
verejnosti. Počas roku 2017 sa preto
začne veľká inventarizácia, bude sa
sumarizovať, triediť, digitalizovať a na jar
2018 plánujeme spustiť novú databázu
a webovú stránku projektu Otvorené
archívy Divadelnej Nitry (výskum →
reflexia → výskum).
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Ako to všetko budeme
financovať?

Septembrovým Tulipánom. Týmto
projektom programovo budujeme
hodnotné a trvalo udržateľné kultúrne a
umelecké zázemie i pre menšinové
skupiny našej spoločnosti. Deti sa
celoročne zúčastňujú najrôznejších
výtvarných workshopov – maľujú, kreslia,
sochárčia, počas festivalu už pripravili
veľkoplošné grafity, ale aj hrali na
bubnoch a zúčastnili sa detských
predstavení, verejnosť si mohla pozrieť aj
výstavu ich diel. Minulý rok získali tri
„tulipánové“ deti tri hlavné ceny v Zlíne na
výtvarnej súťaži Radosť tvoriť pre zrakovo
postihnuté deti. A minulý rok sme po
prvýkrát zapojili do Tulipánu aj deti
asýrskych azylantov z Iraku, ktoré našli
svoj nový domov v meste pod Zoborom.
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Asociácia Divadelná Nitra organizuje
festival ako aj vzdelávacie aktivity ako
neštátny neziskový subjekt – občianske
združenie. Každoročne preto musí nanovo
získavať prostriedky na svoje projekty –
zo štátnych i súkromných zdrojov na
Slovensku i v zahraničí. Na rôzne miesta
podá každý rok okolo 40 – 50 žiadostí. Na
rok 2017 zatiaľ projekty Asociácie
z verejných zdrojov SR podporili: Fond na
podporu umenia, Nitriansky samosprávny
kraj, Mesto Nitra a Balassiho inštitút –
Maďarský inštitút v Bratislave.
Podporiť nás môžete aj Vy! Venujte nám 2
% zo svojich daní a podieľajte sa na
vzniku festivalu!
YOUTUBE
Všetky informácie a postup nájdete TU

Všetky aktuálne informácie nájdete
na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra
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