
VÝZVA NA ÚČASŤ VO  WORKSHOPE S TALIANSKYM 

CHOREOGRAFOM ALESSANDROM CARBONIM 

 

Vydané k 18. 11 2019 

 

Hlavný organizátor Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, Asociácia Divadelná Nitra, 

vydáva výzvu na zapojenie sa do workshopu s talianskym choreografom Alessandrom 

Carbonim a jeho tvorivým tímom.   

Workshop je súčasťou rezidencie umelcov, ktorých bude Asociácia Divadelná Nitra hostiť 

v termíne od 1. do 13. decembra 2019. Počas dvoch dní budú umelci pracovať s Nitranmi 

(alebo ľuďmi pracujúcimi, študujúcimi v Nitre alebo okolí), ktorí sa aktívne zapoja do procesu 

príprav. Cieľom je príprava interdisciplinárnej inscenácie Context, ktorá bude mať premiéru 

v júli 2020.  

 

O WORKSHOPE 

− Workshop bude viesť taliansky choreograf Alessandro Carboni a 5 umelcov. 

− Účastníci sa budú podieľať na vzniku umeleckého diela, do ktorého prinesú svoje 

pohľady  

na mesto. Oboznámia sa s fungovaním medzinárodných umeleckých projektov a 

naučia sa, ako je možné choreograficky vyjadriť vzťah k iným a okoliu.    

− Jeho súčasťou je výskum, ktorý sa bude konať na základe kartografických metód a 

metód rozhovorov.  

 

TERMÍNY WORKSHOPU 

− 3. december 2019: 9.00 – 14.00 

− 9. december 2019: 15.00 – 17.00 

− 12. december 2019: prezentácia výsledku talianskou skupinou umelcov 

− Jazyk: angličtina (tlmočené do slovenčiny) 

− Miesto: KD Párovské Háje 

 

PROFIL ÚČASTNÍKA 

− Viac než 18 rokov 

− Vzťah k pohybovému umeniu a divadlu 

− Vzťah k mestu Nitra a záujem o miestne dianie 

− Anglický jazyk výhodou 

 

Prihlásiť sa môžete formou online formulára TU! 

Uzávierka prihlášok: 27. 11. 2019  

Počet miest je limitovaný.  

https://docs.google.com/forms/d/1sZqbWkaG2z4XaQnh_Cq61HHDEqD-b6TQMpDT46K_ifA/edit


 

ALESSANDRO CARBONI 

 

Alessandro Carboni sa venuje už niekoľko 

rokov presahom medzi vizuálnym umením, 

kreatívnymi médiami a umeleckou tvorbou. 

Jeho neustálou snahou je podpora 

interdisciplinárneho charakteru umenia so 

zameraním na performatívne projekty 

a inštalácie. Často spolupracuje 

s profesionálmi z rôznych oblastí. Carboniho 

tvorba je charakteristická pevným vedeckým základom – často využíva kartografické 

a sociologické metódy výskumu. Výsledky následne prenáša na scénu, kde divákovi ponúka 

kritickú reflexiu súčasného sveta. Diela Alessandra Carboniho sú prezentované v galériách, 

múzeách a na festivaloch súčasného tanca a divadla. Popri svojej umeleckej činnosti pôsobí  

i na akademickej pôde, napríklad na School of Architecture, Hong Kong; University of Kerala, 

Trichur, India; NewSchool University, New York; Dept.Architecture Tamkang University, 

Taipei; Adaptive Environments Research Group/IT University of Copenhagen. 

 

VIAC O PROJEKTE BE SPECTACTIVE! 

Talianska rezidencia je súčasťou štvorročného medzinárodného projektu Be SpectACTive! 

(2018 – 2022) podporovaného Európskou úniou a programom Kreatívna Európa. Asociácia 

Divadelná Nitra sa na ňom zúčastňuje spoločne s ďalšími 18 medzinárodnými partnermi – 

zástupcami významných európskych kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Projekt je 

zameraný na oblasť participatívnej dramaturgie, aktívneho občianstva a rozvoj publika, z 

ktorých prinesie v nasledujúcich štyroch rokoch rozsiahle výstupy. Napríklad rozvoj skupín 

aktívnych divákov v európskych mestách, 15 nových divadelných a tanečných inscenácií, 

kreatívne rezidencie umeleckých tímov, rozvoj interlokálnych komunitných projektov, 

výskumný projekt, odborné konferencie a stretnutia, networkingové a PR aktivity.  

Viac o projekte: http://www.bespectactive.eu/  

 

Pre viac informácií o výzve kontaktujte asistentku manažérky projektu Be SpectACTive!:  

Terézia Bosmanová, 0940 640 974, bosmanova@nitrafest.sk 
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