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Dospelá	a	zodpovedná	Divadelná	Nitra	

	
7.10.2019	–	Denník	N	

	
Katarína	Cvečková	

	
Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	nemá	dosiaľ	v	slovenskom	prostredí	relevantného	
konkurenta.	Je	to	podujatie	s	dlhou	tradíciou,	ktoré	sa	etablovalo	aj	v	zahraničnom	kontexte.	
Roky	dramaturgovia	a	kurátori	na	čele	s	riaditeľkou	Darinou	Károvou	prinášali	aktuálne	
trendy	v	rámci	scénického	umenia,	posúvali	hranice	diváckej	percepcie	a	objavovali	nové	
mená	tvorcov,	ktorí	sa	neskôr	stali	významnými	divadelnými	osobnosťami.	Mimo	
umeleckého	prínosu	však	Divadelnú	Nitru	charakterizuje	ešte	jedna	pre	dnešok	dôležitá	
komodita	–	spoločenská	angažovanosť	a	politickosť.	A	nejde	pritom	len	o	motto,	ktoré	každý	
rok	odzrkadľuje	udalosti	a	náladu	v	spoločnosti.	Hlavný	i	sprievodný	program	sú	vždy	do	
detailov	predchnuté	aktuálnymi	témami,	o	kauzách	a	významných	otázkach	sa	debatuje	na	
organizovaných	fórach,	priestor	tu	pravidelne	dostáva	občiansky	aktivizmus	či	združenia	
podporujúce	rôzne	menšiny…	Inak	to	nebolo	ani	počas	28.	ročníka.	
	
Sloboda	a	rozmanitosť	
	
Je	celkom	prirodzené,	že	v	roku,	keď	oslavujeme	30.	výročie	Nežnej	revolúcie,	si	festival	za	
hlavný	lajtmotív	vzal	„podoby	slobody“.	Cieľom	však	nebolo	len	pripomínanie	si	zlomových	
udalostí	európskych	dejín	či	vyzdvihovanie	dôležitosti	hodnoty	slobody.	Festivalový	program	
ukázal	hneď	niekoľko	jej	foriem	–	od	základnej	občianskej	(v	ruskej	inscenácii	Človek	z	
Podoľska)	cez	slobodu	v	rámci	medziľudských	vzťahov	(v	Príbehoch	stien	z	Bratislavského	
bábkového	divadla)	až	po	tú	umeleckú	(v	scénickom	diele	eu.genus	združenia	Med	a	prach).	
Rovnako	upozornili	na	hrozbu	manipulácie	s	ľudskou	slobodou	či	na	tenkú	hranicu	medzi	
slobodou	a	neslobodou.	Po	formálnej	stránke	výber	inscenácií	tento	rok	charakterizovala	
značná	rôznorodosť	umeleckých	druhov,	žánrov	a	poetík.	Divák	mal	možnosť	vidieť	spektrum	
od	bábkového	a	objektového	divadla	cez	(ne)klasickú	činohru	a	žánre	hudobného	a	
pohybového	divadla	až	po	participatívne	interaktívne	divadlo.	Koľko	podôb	slobody	–	toľko	
možností	umeleckého	vyjadrenia.	
	
Festival	v	teatrálnom,	opulentnom	štýle	otvorila	opera	Sternenhoch	pražského	Národného	
divadla.	Súčasný	český	skladateľ	Ivan	Acher	spracoval	starší	český	filozofický	román	s	
prvkami	groteskna	a	barokovej	literatúry	o	nechutnom	a	škaredom	Sternenhochovi	a	jeho	
démonickej	žene	Helge.	Acherova	originálna	hudba	mieša	tradičné	nástroje	s	elektronikou,	
burácajúce	tóny	so	sugestívne	interpretovanými	áriami.	Kostýmy	a	líčenie	na	hranici	medzi	
eleganciou	vysokých	salónov	a	mystikou	čarodejníckych	sabatov	zasa	nápadne	pripomínajú	
stránky	módneho	časopisu	Vogue.	Režisér	Michal	Dočekal	teda	namiešal	naozaj	ohromujúci	
kokteil,	z	ktorého	môže	miestami	bolieť	hlava.	No	mnohí	si	zrejme	budú	Divadelnú	Nitru	
2019	pamätať	ako	tú	„Sternenhochovu“.	
	
Poľský	nezávislý	súbor	Komuna	Varšava	zasa	experimentoval	so	žánrom	muzikálu,	
prostredníctvom	ktorého	priniesol	bizarný	príbeh	bulteriéra	Špagetu	a	jeho	dvoch	
obmedzených	malomeštiackych	pánov.	Viac	ako	muzikálové	produkcie	Novej	scény	
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pripomína	Svätá	Špageta	psychedelický	trip	s	neónovými	svetlami,	popovými	melódiami,	
frustrovaným	spievajúcim	psom	a	párikom	ako	vystrihnutým	z	retro	nemeckého	porna.	
	
Maďarská	inscenácia	Bez	adresy	v	podobe	interaktívnej	hry	na	tuláka	stavala	tému	slobody	
do	celkom	iného	svetla.	Diváci	rozdelení	do	troch	skupín	majú	počas	hodiny	a	pol	v	rukách	
osudy	troch	ľudí	bez	domova.	Rozhodujú	o	tom,	či	ich	vybraná	postava	bude	v	danom	
mesiaci	pracovať	alebo	žobrať,	či	bude	spať	na	ulici,	v	útulku	alebo	v	o	niečo	komfortnejšej	
nocľahárni.	Cieľom	je	minúť	čo	najmenej	životnej	energie	a	ušetriť/získať	čo	najviac	peňazí.	
Vyhráva	ten,	kto	bude	mať	na	záver	hry	(po	pomyselných	piatich	mesiacoch)	konkrétnu	
sumu	peňazí,	vďaka	ktorej	dostane	šancu	na	lepší	život	–	na	pridelený	sociálny	byt.	Znie	to	
jednoducho,	no	divák	postupne	zisťuje,	že	nech	taktizuje	akokoľvek,	vymaniť	sa	z	prostredia	
ulice	je	takmer	nemožné.	Pocit	bezútešnosti	stupňuje	vedomie,	že	postavy	sú	vytvorené	na	
základe	reálnych	troch	ľudí	bez	domova,	pričom	jeden	z	nich	je	súčasťou	trojice	hercov.	
Diváci	prostredníctvom	hry	síce	nedokážu	zmeniť	osudy	svojich	„figúrok“,	no	citlivý	a	
premyslený	koncept	inscenácie	(prítomná	je	aj	reálna	sociálna	pracovníčka)	dokáže	divákov	
viesť	k	zmene	postoja,	prekonávaniu	predsudkov	a	väčšiemu	porozumeniu.	V	októbri	2018	
bolo	v	Maďarsku	zakázané	bezdomovectvo,	žiadne	kroky	na	odstránenie	alebo	redukciu	jeho	
príčin	však	vykonané	neboli.	Tušíme	my,	aká	je	situácia	u	nás?	
	
Zahraničný	program	doplnili	ironická	ruská	komédia	(s	tanečnou	vsuvkou)	Človek	z	Podoľska,	
nemecká	pohybová	performancia	s	prvkami	dokumentárneho	divadla	Druhý	pokus	o	
telovýchovu	a	české	objektové	divadlo	moderne	pracujúce	s	princípmi	klasickej	klauniády	
pod	názvom	Hlbiny.	V	podobnom	duchu	ako	kurátor	zahraničnej	sekcie	Ján	Šimko,	skladala	
program	slovenskej	línie	aj	režisérka	Júlia	Rázusová.	Od	bábkového	divadla	pre	deti	Príbehy	
stien	a	hravej	spoločensko-kritickej	monodrámy	Moral	Insanity	cez	inscenované	čítanie	so	
symfonickým	orchestrom	Biblia,	dramatizáciu	kultového	románu	Hlava	XXII	a	expresívne	
ladenú	súčasnú	interpretáciu	antiky	Bakchantky	až	po	intermediálne	scénické	dielo	
eu.genus.	
	
Merateľnosť	úspechu	
	
Riaditeľka	Darina	Kárová	vždy	na	záverečnom	ceremoniáli	rada	spomína	najrôznejšie	číselné	
údaje	(počet	predstavení,	partnerov,	dobrovoľníkov…).	Tie	sú	pre	festival	iste	dôležité	–	
najmä	v	očiach	grantových	komisií.	Bez	ohľadu	na	ne	by	však	stále	mal	byť	podstatný	aj	
divák.	Divadelná	Nitra	bola	predsa	kedysi	veľkou	slávnosťou,	ktorou	žili	takmer	všetci	miestni	
obyvatelia.	Práve	úzka	spätosť	festivalu	s	divákom	sa	pod	nánosom	angažovanosti	a	
politickosti	začala	v	posledných	rokoch	akosi	vytrácať	–	a	to	nielen	v	zmysle	návštevnosti	
jednotlivých	predstavení.	Preto	tento	rok	viac	ako	program	vyzdvihujem	posun	
organizátorov	smerom	späť	k	lokálnemu	publiku.	Námestie	opäť	ožilo	divadlom,	aktivitami	
pre	deti,	koncertmi	či	programom	vo	festivalovom	stane.	Snaha	obnoviť	dialóg	s	divákom	sa	
prejavuje	aj	v	diskusiách	s	tvorcami	bezprostredne	po	predstavení	či	v	medzinárodnom	
projekte	Be	SpectACTi	ve!	Vďaka	nemu	vznikla	viac	ako	30-členná	divácka	dramaturgická	
rada,	ktorá	mala	možnosť	byť	priamo	pri	skladbe	programu.	
	
Divadelná	Nitra	je	zodpovedná	–	voči	spoločnosti	i	voči	umeniu.	Stará	sa,	zveľaďuje,	
upriamuje	pozornosť,	keď	treba,	kritizuje	aj	moralizuje.	Popri	tejto	dôležitej	úlohe	by	však	
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nemala	zabudnúť	ani	na	hravosť,	fantáziu,	oslavnosť	a	bezstarostnosť.	Nie	všetko	podstatné	
sa	dá	vyčísliť.	
	
https://dennikn.sk/1606811/dospela-a-zodpovedna-divadelna-nitra/?ref=list	
	

Moby	Dick	na	križovatke	
	

14.10.2019 - .týždeň 
 

Milo Juráni  
 
	

Tridsať	 rokov	 od	 Nežnej	 revolúcie	 sa	 festival	 Divadelná	 Nitra	 venuje	 slobode.	 Hoci	
ošúchané	motto	Podoby	slobody	nepatrí	k	tým	najvydarenejším,	našťastie	to	neznamená,	že	
organizátori	zvolili	ľahkú	cestu.	Napriek	tomu	stoja	na	križovatke.	

.jesenný	 festival	 v	 posledných	 rokoch	 stráca	 dlhoročné	 výsadné	 postavenie.	 Povedľa	
iných	menších,	no	atraktívnych	projektoch	sa	z	roka	na	rok	obhajuje	ťažšie.	Možno	je	to	trochu	
nespravodlivé,	pretože	Divadelná	Nitra	 je	oprávneným	Moby	Dickom	divadla.	 Je	najväčšia,	
legendárna,	prežila	rôzne	otrasy	a	aj	tak	je	každý	rok	v	existenciálnom	ohrození.	Ale	čo	možno	
vyčítať	 organizátorom?	 Tak	 ako	 inde,	 aj	 tu	 vyberajú	 program	 skúsení	 kurátori.	 Prívlastok	
,,divadelná"	 sa	 v	 správnom	 pomere	 rozpíja	 v	 širokom	 sprievodnom	 programe.	 Pracovný	
program	ponúka	trochu	networkingu	aj	rozhovory	s	tvorcami.	Heslá	udávajú	rámce	festivalov	
po	celom	svete.	A	aj	keď	slovné	hračky	nie	sú	práve	,,in",	na	tie	má	riaditeľka	Darina	Kárová	
svoj	patent	dlhodobo.	Hlavné	výhrady	k	festivalu	sú	najmä	dve.	Hlúpe	je,	že	sa	zároveň	trochu	
vylučujú.	Prvá	výhrada	znie,	že	sa	festival	roky	nemení	a	druhá,	že	už	nie	je	tým,	čím	býval.	A	
možno	práve	to	je	ten	nomen	omen.	Pamätníci	spomínajú	a	progresívcom	nestačí.	Zmeny	sa	
dejú,	ale	sú	pomalé,	slabo	viditeľné	i	radikálne,	ale	pre	niekoho	je	aj	to	viac,	než	veľa.	

.kurátor	kontra	Divák	

Dramaturgia	 inklinuje	 k	 prieskumu	 neistôt,	 a	 to	 môže	 byť	 dnes	 pre	 bežného	 diváka	
problém.	Odráža	sa	 to	už	v	generačnom	rozvrstvení	 tvorcov.	Tento	rok	mala	väčšina	okolo	
tridsiatky	a	až	na	výnimky	nešlo	o	oslavované	talenty,	ale	skôr	menej	známe	mená.	No	práve	
tým	 je	 predsa	 Divadelná	 Nitra	 preslávená.	 Roky	 objavuje	 talenty,	 ktoré	 s	 istým	 časovým	
odstupom	 rotujú	 na	 festivalových	 kolotočoch.	 Dá	 sa	 však	 takto	 uspokojiť	 očakávania	
návštevníkov?	 Festival	 im	 preto	 dáva	 istý	 hlas.	 Do	 výberu	 sa	 po	 novom	 mieša	
divácka	dramaturgická	rada.	Pestrá	skupina	rôznych	pohlaví,	veku	i	povolaní	(akýsi	vox	populi)	
môže	 niektoré	 inscenácie	 posvätiť	 odporúčaním.	 Táto	 súčasť	 európskeho	 projektu	 Be	
SpectACTive!	 (z	 ktorého	 v	 budúcnosti	 vznikne	 medzinárodná	 inscenácia),	 môže	 pomôcť	
prispieť	k	ukončeniu	nostalgického	brumkania,	že	Nitra	už	nie	je,	čo	bývala.	Partia	,,z	ulice",	
ktorá	 symbolicky	 legitimizuje	 výber.	Vpraxi	 je	 to	 zatiaľ	otázne.	Neutralizácia	napätia	medzi	
rozdielnym	vkusom	 ,,spozeraného"	kurátora	zahraničných	 inscenácií	 Jána	Šimka	a	bežného	
diváka	sa	nekonala.	Poučení	diváci	,,odobrili"	slovenské	inscenácie	Hlava	XXII,	Moral	Insanity	
a	 eu.genus,	 ktoré	 vyberala	 režisérka	 Júlia	 Rázusová.	 Ich	 sitom	 okrem	 toho	 prešli	 iba	 dva	
zahraničné	 tituly.	 Český	 Sternenhoch	 z	 Opery	 Národního	 divadla	 a	 záverečné	 absurdné	
,,funky",	 české	 Hlbiny	 skupiny	Wariot	 Ideal.	 Práve	 táto	 situácia	 demonštruje,	 že	 divadlo	 v	
Európe	sa	pohybuje	všetkými	smermi	a	kritériá	výberu	závisia	iba	od	toho,	kto	vyberá.	
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.burton	v	opere	

Desivá	Helga	si	zotročí	Sternenhocha,	ktorého	nenávidí.	Knieža	ju	zo	žiarlivosti	zabije	a	
ona	 pokračuje	 vo	 svojej	 zlomyseľnosti	 aj	 zo	 záhrobia.	 Inscenácia,	 ktorú	 publikum	 prijalo	 s	
vrelosťou,	 dokazovala,	 že	 opera	 môže	 byť	 zábavná	 a	 tiež	 morbídna.	 Adaptácia	 šialeného	
príbehu	Ladislava	Klímu	o	nepravdepodobnej	láske	kniežaťa	k	odpornému	dievčaťu	nižšieho	
stavu	ponúkla	 zábavnú	 ,,alternatívu",	 hoc	 s	málo	 zamotaným	príbehom.	Nie	 je	dôležité,	 či	
témou	opery	Národního	divadla	je	ľudská	slabosť	pre	trýzniteľa,	vášeň	pre	rôzne	podoby	zla	
alebo	 skôr	motív	 večne	neslobodnej	 ženy,	dôležitý	 je	 skôr	netradičný	výsledok.	Prepojenie	
temného,	 ľahko	 vulgárneho	 libreta	 v	 esperante	 a	 drásavo	 epickej	 hudby	 Ivana	 Achera	 s	
pitoreskne	 groteskným	 štýlom	 režiséra	 Michala	 Dočekala	 a	 oddanosťou	 kvalitných	
predstaviteľov	je	alternatívny	gesamtkunstwerk.	Operáci	musia	v	tejto	,,burtonovke"	okrem	
ťažkých	partov	vedieť	stvárniť	čarodejnícku	chásku,	niekedy	vliezť	do	truhlice,	posedávať	na	
lustri	alebo	chlípať	 ,,močovku".	Oslobodenie	od	konvencií,	ako	má	byť,	aj	keď	pre	 fanúšika	
nezávislej	činohry	nič	výnimočné.	

.hlbiny	-	,,blbiny"	

Ak	by	existovali	štatistiky,	ktorý	národ	má	najviac	bizarného	divadla	na	obyvateľa,	Česi	by	
určite	boli	na	popredných	miestach.	Wariot	Ideal	sú	súčasní	klauni,	ktorí	v	Hlbinách	siahajú	ku	
koreňom	našej	kultúry.	Robia	to	artistne,	no	s	nadhľadom,	vtipom	a	proti	všetkej	logike.	Na	
začiatku	na	scénu	prídu	tri	ľudo-objekty,	traja	klauni.	V	následnej	turistike	priestorom	zhadzujú	
zo	seba	predmety,	pretvárajú	seba	aj	svoje	okolie.	Malými	rituálmi,	rozťahovaním	koberca	či	
zatĺkaním	 nôh	 do	 ,,živej"	 dosky	 stola	 krok	 po	 kroku	 budujú	 svet.	 A	 potom	 sa	 motajú	 po	
priestore	a	robia	,,blbiny".	Rozozvučia	svojpomocne	vyrobené	nástroje,	opakovane	padajú	zo	
stola	 na	 matrac	 a	 medzitým	 hrajú	 hokej.	 Bez	 korčúľ,	 hokejok	 a	 puku,	 no	 s	 mydlom	 na	
podrážkach,	 latami	a	tvrdým	chlebom.	Napätie	z	toho,	čo	bude	nasledovať,	poháňa	výbuch	
hravosti	 a	 tvorivé	nápady.	 Je	 to	 komické,	hravé	a	 vďačné,	no	počas	 klaňačky	ma	prepadla	
otázka:	A	načo	to	všetko	bolo?	Tvorivosť	bez	brehov	na	divadlo	nestačí.	

.bulteriér	bez	bariér	

Pochybnosti	 tohto	 typu	 boli	 počas	 festivalu	 pre	 kritika	 veľmi	 podnetné.	 A	 trápili	 aj	
mladých	 kritikov	 z	 projektu	 V4@Theatre	 Critics	 či	 divákov.	 Dôkazom	 bolo	 aj	 rôzne	
prijatie	muzikálu	pre	psíčkarov	podľa	skutočného	príbehu,	Svätej	Špagety	z	divadla	Komuna	
Varšava.	 Príbeh	 nadržanej	 a	 nespokojnej	 bulteriérky,	 ktorej	 sa	 zjaví	 Psamatka,	 aby	 ju	
oslobodila	z	rúk	jej	nevyspytateľných	majiteľov,	sa	dá	chápať	doslova	aj	ako	metafora	nenávisti	
k	 inakosti.	 Tvorcovia	 pracovali	 s	 vtipnými	 kontrastmi,	 pohybovali	 sa	 niekde	 medzi	
psychologickým	trilerom	zo	života	psa	a	pornom.	Dojemné	a	 rovnako	obscénne,	v	každom	
prípade	originálne	libreto	Roberta	Bolesta	doplnili	hiphopové	,,podmazy"	Zuzanny	Wrońskej	
a	Marcina	Macuka,	z	ktorých	čpela	,,sladkastá"	baladickosť.	

Bolo	to	asi	akoby	die	Antwoord	vstúpili	do	spolupráce	s	The	Fugees.	Piotr	Trojan	atletickej	
postavy	 stojí	 v	bielych	 ,,zvonoch"	 s	 koženým	náhubkom	na	ústach	v	 strede	 javiska.	 Zaliaty	
ružovým	 svetlom	 ako	 skúsený	 šansonier	 nôti	 verše	 typu	 ,,Som	 domáci	 psík,	 váš	 malý	
medvedík,	 som	bulteriér	a	nemám	bariér".	Vobraze	ako	tento	sa	skrýva	hyperbola	 rituálov	
spoločného	nažívania	ľudí	a	 ich	maznáčikov.	Vyzerá,	že	v	Poľsku	to	funguje,	aj	ked	v	Štúdiu	
DAB	 to	publikum	nerozpálilo.	Divadelný	debut	 filmovej	 režisérky	Agnieszky	Smoczyńskej	 je	
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komix	 na	 javisku	 so	 špecifickým	 rukopisom	 a	 krásnym	 posolstvom,	 ktoré	 poteší	 Slobodu	
zvierat,	ale	najmä	fanúšikov	ozajstnej	inakosti.	

.čechov	čítal	Kafku	

Človek	z	Podoľska	nezávislého	divadla	z	Moskvy	teatr.	doc	okrem	témy	festivalu	odrážal	
aj	úvahy,	čo	dnes	znamená	dobré	divadlo.	Niekto	videl	nezáživný	výklad	prislabo	politického	
textu	(nešlo	o	žiadne	Pussy	Riot),	iný	(napríklad	ja)	súčasnú	komédiu	v	štýle	Čechova,	ktorý	už	
čítal	 Kafku.	 Čas	 sa	 vlečie,	 v	 kanvici	 vrie	 voda	a	policajný	 výsluch	nevýrazného	Nikolaja	bez	
cieľov	a	vízií	trvá	a	trvá	a	trvá...	Súčasný	teror	má	sofistikovanú	podobu.	Policajti	sú	žoviálni	
intelektuáli	 a	 ich	 cieľom	 je	hlúpeho	Podoľčana	presvedčiť,	 že	 zapadákov,	 v	 ktorom	 žije,	 sa	
vyrovná	Parížu.	Pomáhať	a	chrániť	neplatí,	 je	nutné	vychovávať,	ba	čo	viac,	udávať	 zmysel	
života.	 A	 civilné,	 až	 nedivadelné	 bytie	 hercov	 na	 javisku,	 hra	 bez	 okatých	 emócií,	 ponúka	
otázku,	či	sú	predstavitelia	veľmi	zlí,	alebo	naopak,	geniálni.	

.spoločenská	hra	o	spoločnosti	

Bez	 adresy,	 najangažovanejšia	 produkcia	 festivalu,	 je	 nočnou	 morou	 všetkých,	 čo	
nenávidia	spoločenské	hry.	Hráči	si	na	začiatku	navolia	figúrky,	so	svojou	skupinou	sa	stanú	
pánom	osudu	bezdomovca	v	Budapešti.	Terénna	pracovníčka	na	rôznych	grafoch	aj	tabuľkách	
vysvetľuje	dilemy	tulákov	-	možnosti	nocľahu	a	trasy,	ktoré	musia	prejsť,	aby	sa	nasýtili,	umyli	
a	navštívili	doktora.	Dvaja	herci	a	jeden	bývalý	alkoholik	z	ulice	následne	predstavia	tri	osudy.	
Úlohou	divákov	je	stráviť	s	nimi	(alebo	za	nich)	štyri	mesiace	života	-	zarobiť	peniaze	a	zároveň	
zabezpečiť,	 aby	 prežili.	 Protagonisti	 počas	 jednotlivých	 kôl	 rozohrávajú	 emotívne	 obrazy,	
nečakané	 situácie	 pozbierané	 z	 reálnych	 príbehov.	 Žofia	 môže	 získať	 forinty,	 ak	 sa	 nechá	
nakrútiť,	ako	hltá	hranolky.	Len	na	jej	zástupcoch	stojí	rozhodnutie,	ako	sa	zachová.	V	týchto	
chvíľach	do	inak	racionálnej	hry,	aj	vďaka	nenútenému,	no	presvedčivému	herectvu,	vstupuje	
dôležitá	empatia.	Aj	preto	nie	je	dôležité,	kto	vyhráva,	ale	či	hrdinovia	neumreli	a	majú	aspoň	
toľko,	aby	si	mohli	dovoliť	podnájom	a	nemuseli	sa	túlať	mestom.	

Hra	na	tuláka	je	umenie	angažujúce	sa	za	práva	slabých.	Poukazuje	na	politickú	nečinnosť	
aj	ignorantstvo	verejnosti	a	zároveň	prispieva	k	uvažovaniu	nad	vlastnou	zodpovednosťou.	Je	
to	 o	 Budapešti,	 no	 aktuálne	 aj	 pre	 nás.	 Vydarená	 politická	 hra	 pre	 tých,	 ktorí	 sa	 neboja	
participácie,	pre	ostatných	asi	peklo.	

.dejiny	pohybu	a	slovenský	program	

Iné	 telá	 sú	 súčasťou	 inej	 hry	 v	 inscenácii	 skupiny	 Hauptaktion	 z	
Mníchova.	Inscenácia	Druhý	pokus	o	telovýchovu	patrí	do	série	scénických	esejí	Olivera	Zahna	
a	 jeho	 tímu.	 Tie	 skúmajú,	 ako	 sa	 v	 kultúre	 pohybu	 zrkadlí	 politika.	 Tentoraz	 odhaľujú,	 že	
fenomén	spoločného	cvičenia,	ktoré	má	v	Nemecku	dvestoročnú	tradíciu,	viac	ako	športového	
ducha	demonštruje	ducha	národných	ideí.	Performeri	pod	dohľadom	rozhodkyne	predvádzajú	
pohyby	z	dobových	telovýchovných	príručiek.	Spoločne	cvičia	v	monotónnom	rytme.	Kto	sa	
pomýli,	vypadáva.	V	prestávkach	predčítavajú	state	z	dejín	hromadného	cvičenia	v	Nemecku.	
Dielo	je	konceptuálne	premyslené	do	najmenších	detailov,	no	púta	viac	intelektuálne	ako	tým,	
čo	ponúka	na	scéne.	Napriek	paralelám	s	dejinami	nášho	Sokola	takáto	esej	môže	rezonovať	
viac	v	domácom	prostredí.	

Slovenský	 program	 viedol	 tento	 rok	 so	 zahraničným	 zmysluplnú	 diskusiu.	 Dominovali	
najmä	 eu.genus	 zoskupenia	Med	 a	 prach	 a	 autorská	 inscenácia	 kurátorky	 programu	 Júlie	
Razusovej	 Moral	 Insanity	 (nominovaná	 na	 Ceny	 DOSKY	 vo	 viacerých	 kategóriách).	
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Kalinkovo	divadlo	obrazov	a	nejasných	významov	je	sakrálnejším	variantom	českých	Hlbín	a	
monodráma	Petra	Brajerčíka	inšpirovaná	Ecovým	Pražským	cintorínom	politickou	groteskou	o	
manipulácii.	 Obe	 diela	 vystihujú,	 že	 na	 Slovensku	 sa	 cesta	 za	 slobodou	 konečne	 začala.	 V	
spoločnosti	aj	na	javiskách.	

Podoby	 divadla	 sú	 v	 súčasnosti	 natoľko	 rozmanité,	 že	 aj	 Divadelnú	 Nitru	 by	 mal	
vedľa	divadelného	kritika	hodnotiť	operný	kritik,	tanečný	kritik,	kunsthistorik,	anketa	divákov	
alebo	polyhistor.	 Snaha	uspokojiť	 všetkých	nemá	 zmysel.	 Tak	 ako	 sa	dnes	nemôže	podariť	
uspokojiť	 iba	 niekoho.	 Festival	 si	 však	 bude	 musieť	 zvoliť	 smer.	 Podľahne	 nostalgickým	
volaniam	divákov	po	starom	dobrom	divadle	alebo	bude	nosiť	nedocenené	darčeky.	Zostávať	
dlhodobo	niekde	medzi	je	nezmysel.	V	ideálnom	prípade	sa	festival	vydá	invenčnou	cestou,	
ktorú	si	autor	článku	nevšimol,	respektíve	by	ju	nikdy	nevymyslel.	Autor	je	divadelný	kritik	

----	

Festival	 si	 musí	 vybrať	 medzi	 volaním	 po	 starom	 divadle	 a	 nosením	 nedocenených	
darčekov.	

Foto:	

Monodráma	 Petra	 Brajerčíka	 v	 réžii	 Júlie	 Rázusovej	 Moral	 Insanity	 ukazuje,	 že	 aj	 na	
Slovensku	sa	cesta	za	slobodou	konečne	začala.	

Adaptácia	 príbehu	 Ladislava	 Klímu	 Sternenhoch	
českej	Opery	Národního	divadla	dokazuje,	že	opera	môže	byť	zábavná	a	tiež	morbídna	

	

https://www.tyzden.sk/kultura/59241/moby-dick-na-krizovatke/?ref=kat	
	

Divadelná	Nitra:	Sloboda	tvorby	odmieta	hranice	
	

8.10.2019	–	Pravda	
	

Jena	Opoldusová	
	

Absurdná	groteska,	súčasná	opera,	lascívny	muzikál,	bábkové	divadlo,	antická	dráma,	

interaktívna	hra,	klauniáda	aj	divadlo	jedného	herca.	Každé	predstavenie	žánrovo	

pestrého	hlavného	programu	Divadelnej	Nitry	vyvolávalo	vášnivé	debaty.	Obdivné	aj	

odsudzujúce,	ale	zväčša	nikto	neodchádzal	z	predstavení	ľahostajný.	

„Fascinujúce	bolo	sledovať,	ako	niektoré	inscenácie	zasiahli	návštevníkov.	Svojou	témou	či	
formou,	alebo	vysoko	profesionálnym	stvárnením,“	skonštatovala	riaditeľka	
medzinárodného	divadelného	festivalu	Darina	Kárová.	

Najväčší	aplauz	a	najviac	obdivných	slov	zožala	hudobno-vizuálna	smršť	Sternenhoch.	
Ponúkla	naozaj	jedinečný	zážitok.	Operný	debut	Ivana	Achera,	ktorý	sa	v	Národnom	divadle	
Praha	stal	diváckym	hitom,	čo	rovnako	magnetizuje	potetovaných	pankáčov	a	tých	skôr	
narodených,	obdivujúcich	Verdiho.	Hudba	pripomínala	skôr	rockový	koncert,	strhujúce	
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spevácke	i	herecké	výkony,	originálna	scénická	výprava,	ktorá	ani	v	najmenšom	
neprezrádzala,	že	nestála	(ako	býva	zvykom)	„majland“.	"Východiskom	bola	síce	braková	
základná	zápletka	strhujúceho	románu	Ladislava	Klímu.	

V	inscenácii	sme	však	skombinovali	pochybnú	literatúru	s	filozofiou,	horor	s	groteskou	a	ich	
prostredníctvom	sa	rozhodli	zmocniť	krásy,"	povedal	autor	libreta	i	hudby,	ktorému	
Strernenhoch	vyniesol	prestížnu	Cenu	divadelnej	kritiky.	„Aby	nemuseli	návštevníci	lúštiť	
zmysel	slov,	zvolil	som	esperanto,	ktoré	svojou	spevnosťou	pripomína	taliančinu.	A	keďže	
inscenáciu	nechceme	hrať	len	na	esperantských	zrazoch,	rozhodli	sme	sa	pre	titulky,“	
pokračoval	Ivan	Acher.	

Kontroverzná	Svätá	Špageta	

Na	poetiku	komiksov	odkazuje	vizuálne	sýty	muzikál	Svätá	Špageta.	Hlavný	hrdinom	je	
bulteriérka,	ktorá	dostala	od	zazobaných	a	znudených	manželov	meno	Špageta.	
„V	inštitucionálnom	prostredí	by	podobné	predstavenie	nevzniklo,“	pripustila	režisérka	
Agnieszka	Smoczyńska,	ktorá	inscenáciu	naštudovala	v	nezávislom	varšavskom	divadle	
Komuna.	

„Od	začiatku	sme	vedeli,	že	robíme	muzikál.	A	veľmi	vulgárny,	pretože	svet	je	taký,“	prezradil	
autor	textu	Robert	Bolesto.	Od	začiatku	úzko	spolupracoval	s	autorkou	hudby	a	piesňových	
textov	Zuzanou	Wrońskou.	Príbeh	vyrozprávali	očami	sučky,	nechceného	daru,	o	ktorý	sa	
nikto	z	manželského	páru	nechce	starať.	

„Text	je	veľmi	poetický	a	vulgárny	zároveň,“	povedala	režisérka.	Inscenácia	totiž	spája	
výstredné	sexuálne	praktiky	s	posvätnosťou	náboženstva.	K	veriacim	však	nepatrí	párik	
malomeštiakov,	ale	Špageta,	ktorá	postupne	podlieha	učeniu	psej	cirkvi.	Stáva	sa	
nezvládnuteľnou,	konflikty	medzi	ňou	a	jej	pánmi	stále	narastajú,	až	sa	stáva	
neovládateľnou.	Napokon	psia	viera	jej	prikazuje,	aby	svojich	pánov	zabila.	Kladka,	klietka,	
kameň	a	farebné	neóny.	

Na	minimalistickej	scéne	sa	rodia	a	zanikajú	jasne	čitateľné	obrazy	plné	symbolov	a	farieb.	
A	ako	zareagovalo	na	kontroverzný	a	provokatívny	muzikál	katolícke	Poľsko?	„Do	nášho	
divadla	chodia	ľudia,	ktorí	našu	poetiku	poznajú	a	majú	ju	radi.	Svätá	Špageta	preto	
nenarazila	na	odmietanie	kritikov	ani	veriacich.	Tí	k	nám	jednoducho	nikdy	nezavítajú,“	
dodal	scenárista,	spisovateľ	a	dramaturg	Robert	Bolesto.	

Perverzita	moci	

„Keď	priniesol	filmový	režisér	scenár	Človeka	z	Podoľska	do	Hollywoodu,	odmietli	ho.	Vraj	by	
to	nikto	nepochopil,	pretože	niečo	také	niečo	sa	v	Spojených	štátoch	nikdy	nemôže	stať,“	
spomenul	Igor	Stam.	Druhý	režisér	inscenácie	a	herec	absurdnej	komédie	Človek	z	Podoľska,	
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ktorú	na	festival	priviezol	moskovský	nezávislý	Teatr.doc.	V	Rusku	sa	stala	divadelnou	
udalosťou	minulého	roka.	

Čo	som	urobil?	Pýta	sa	mladý	novinár	Nikolaj,	ktorý	sa	znenazdajky	ocitol	na	policajnej	
stanici.	Neboj	sa,	my	na	to	prídeme,"	opakujú	mu	policajti.	A	predstavitelia	štátnej	moci	mu	
stále	kladú	úplne	nezmyselné	otázky.	Z	celkom	obyčajných	situácií	vyrastá	neustále	sa	
stupňujúce	psychologické	násilie.	Svojvôľu	a	perverzitu	moc	z	čias	panovania	komunizmu	
diváci	z	bývalého	východného	bloku	dobre	poznajú.	Vedia,	čoho	všetkého	je	schopná.	
V	Rusku	aj	dnes	vládne	občianska	neistota,	pretože	zákony	(nielen)	tam	možno	ohýbať	podľa	
ľubovôle.	

„Nechceme,	aby	bol	divák	len	čumil,	ale	stal	sa	svedkom,	ktorý	je	spoluzodpovedný.	Za	to,	čo	
sa	odohráva	nielen	na	scéne,	ale	aj	v	živote.	Publikum	je	neustále	pod	dohľadom,“	
pokračoval	Igor	Stam.	Aj	preto	je	svetlo	nielen	na	minimalistickej	scéne,	ale	aj	v	hľadisku.	Keď	
ktorémusi	divákovi	spadol	mobil,	jeden	z	policajtov	okamžite	zakročil.	„V	Teatre.doc	sú	
dôležité	texty	a	herci.	Práca	so	súčasným	materiálom.	Nie	mikrofóny,	hudba,	scénografia	či	
kostýmy,	len	ich	prvky.	Ale	najmä	divadlo	v	hlave,“	vysvetlil	predstaviteľ	jedného	z	policajtov	
a	režisér,	ktorý	dokončil	inscenáciu	po	smrti	Michaila	Ugarova.	

Sloboda	voľby	

Podtitul	27.	ročníka	medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra	znel	podoby	slobody.	
O	rôznych	podobách	neslobody	hovorila	každá	z	dvanástich	inscenácií	hlavného	programu.	
V	medzinárodnej	konkurencii	sa	nestratila	ani	tvorba	slovenských	divadelníkov.	Divácku	
spoluúčasť	ponúkala	výtvarno-hudobno-pohybová	meditácia	eu.genus	nezávislého	súboru	
Med	a	prach.	

Vstup	do	podsvetia,	v	ktorom	vládne	manipulácia	s	informáciami,	otvárala	monodráma	
Moral	insanity,	monodráma	ozdobená	šiestimi	nomináciami	na	prestížne	divadelné	DOSKY.	
„Bez	pečiatky	sa	odtiaľto	nedostaneš,“	pripomínala	Hellerova	divadelná	adaptácia	jeho	
kultového	románu	Hlava	XXII,	ktorú	priestorovo	invenčne	inscenoval	Ján	Luterán	
s	nitrianskom	Divadle	Andreja	Bagara.	Viac	otáznikov	vyvolali	Príbehy	stien	Bratislavského	
bábkového	divadla	či	Biblia	bratislavského	Divadla	Aréna.	

Ostalo	na	divákovi,	s	akým	zážitkom	z	predstavenia	odíde.	„K	mnohým	podobám	slobody,	
ktoré	sme	v	hlavnom	i	sprievodnom	programe	ukázali,	pribudla	počas	festivalu	aj	sloboda	
publika,“	dodala	Darina	Kárová.	O	silné	divácke	zážitky	nebola	ani	tento	rok	na	Divadelnej	
Nitre	núdza.	

https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/528511-divadelna-nitra-sloboda-tvorby-odmieta-
hranice/	
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Všechny	krásy	svobody	

10.10.2019	–	Kapitál	

Marek	Lollok	

Od	27.	9.	do	2.10.2019	se	uskutečnil	již	28.ročník	tradičního	mezinárodního	festivalu	
Divadelná	Nitra,	tentokrát	věnovaný	tématu	Podoby	svobody	(Faces	of	Freedom).		
V	hlavním	programu	bylo	uvedeno	dvanáct	inscenací,	z	toho	šest	domácích�a	šest	
zahraničních.	Ve	svém	celku	poskytly	jistý	obraz	o	situaci	soudobého	divadla,	zahrnující	jak	
tradiční,	řekněme	textově	a	interpretačně	založené	přístupy,	tak�i	některé	moderní�a	
módní	trendy	inscenování,	respektive	performování.		

VÝBĚR	A	SKLADBA	INSCENACÍ�Na	přípravě	hlavního	programu	se		

letos	podílela	dvojice	kurátorů:	Júlia	Rázusová	zodpovídala	za	slovenskou	a	Ján	Šimko	
připravil	zahraniční	část	programu.	Jak	v	diskusích	s	návštěvníky	festivalu	uvedli,	jejich	
rozhodnutí	byla	založena	jak	na	osobních	preferencích,	tak	i	na	některých	objektivních	
faktorech	a	„danostech“	festivalu	(jako	například	zohlednění	tradiční,	třebaže	nikoli	povinné	
účasti	jednoho	z	repertoárových	představení	hlavního	hostitele,	nitranského	Divadla	Andreja	
Bagara).	V	obou	případech	se	tak	v	různém	poměru	kombinovala	kritéria	jak	tematické	
relevance,	tak	kvality	a	reprezentativnosti.	Program	byl	proto	pestrý,	z	hlediska	žánrového	
měla	zastoupení	představení	od	insce-	nací	klasické	činohry	po	(netradiční)	operu,	od	
loutkového	divadla	po	interaktivně-vzdělávací	lekci,	od	verbálních	k	pohybovým	a	výtvarným	
performancím	apod.	Při	výběru	měla	své	slovo	také	místní	Divácká	programová	rada,	zhruba	
třicetičlenné	těleso	sestávající	z	neprofesionálních	zájemců,	vytvořené	v	souvislosti	s	jedním	
z	doprovodných	mezinárodních	projektů	(konkrétně	Be	SpecACTive!).		

SLOVENSKO...		

K	divácky	nejvřeleji	přijatým	produkcím	patřila	performance	eu.genus	bratislavského	
uskupení	Med	a	prach,	které	sdružuje	různé	osobité	performery,	výtvarníky	a	hudebníky	
pracující	pod	vedením	Andreje	Kalinky.	Jejich	devadesátiminutové,	zdánlivě	volně	plynoucí,	
ale	–	jak	Kalinka	přiznal	–	velmi	pečlivě	nazkoušené	a	fixované	představení	nabídlo	množství	
neví-	daných,	ba	až	dechberoucích	atrakcí.	Performance	tematizující	mimo	jiné	tvůrčí	proces	
neklenula	jeden	velký	celistvý	příběh;	nanejvýš	naznačovala	jisté	zárodky	příběhů	a	
dramatických	konfliktů	menších,	které	ovšem	jen	výjimečně	mohly	být	vyloženy	racionálně.	
Podstatou	totiž	byly	scénické,	do	značné	míry	lyrické	a	často	neverbální	akce,	zvýrazňující	
jednotlivé	aktéry	jako	takové.	Ke	zdařilým	patřilo	také	monodrama	Moral	Insanity	režisérky	
Júlie	Rázusové	z	Prešovského	národ-	ního	divadla,	v	němž	herecky	excelo-	val	Peter	Brajerčík.	
Scénicky	nápaditá	adaptace	a	aktualizace	románu	Pražský	hřbitov	Umberta	Eca	si	bere	na	
paškál	zejména	různé	národnostní	stereotypy,	paranoie	a	xenofobie,	které	–	jak	se	v	dosti	
obrazivém	díle	podařilo	inscenátorům	ukázat	–	mohou	vést	až	ke	katastrofálním	důsledkům.	
Zaostření	na	domácí	kontext	v	této	hře	vrcholí	mrazivou	reprodukcí	inkriminovaných	
telefonátů	mezi	Jánem	Kuciakem	a	kontroverzním	podnikatelem	Mariánem	Kočnerem.		

K	nadstandardním	patřila	rovněž	značně	imaginativní,	technicky	i	na	hereckou	přesnost	
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náročná,	ovšem	vycizelovaná	loutková	inscenace	Príbehy	stien	Bratislavského	bábkového	
divadla.	Zábavnou	formou	z	různých	perspektiv	podala	pět	víceméně	autonomních	příběhů	z	
období	nesvobody.	K	diskutabilnějším	patřila	domácí	adaptace	Hellerova	slavného	románu	
Hlava	XXII	(režie	Jána	Luterána),	stejně	jako	dvě	inscenace	Rastislava	Balleka,	konkrétně	
Euripidových	Bakchantek	a	Bible.	Dva	naprosto	rozdílné	texty	celkem	pochopitelně	vyústily	v	
dia-	metrálně	odlišné	výsledky	–	v	prvním	případě	šlo	o	postmoderně	vyvedenou,	zejména	
scénograficky	barvitou	inter-	pretaci	nového	slovenského	překla-	du	klasického	antického	
dramatu,	ve	druhém	o	sólo	pro	předčítajícího	i	energicky	malujícího	Juraje	Kukuru.	Jak	se	
ukázalo	v	debatách	s	diváky,	zde	se	nejvíce	vyjevil	jistý	rozdíl	mezi	tzv.	běžným	divákem	a	
profesionály,	respektive	o	divadle	píšícími	mladými	žurnalis-	ty,	teatrology	a	divadelníky	z	
různých		

zemí	střední	a	východní	Evropy,	kteří	se	festivalu	zúčastnili	v	rámci	mezinárodního	projektu	
V4@theatre	critics	residency	(letos	pod	vedením	německého	teatrologa	Stefana	Tiggese).	
Nejen	pro	konvenčnost,	až	jakousi	konzervativnost	výrazových	prostředků	(s	výjim-	kou	
Bakchantek),	ale	možná	i	pro	silné	zakotvení	ve	slovenském	kontextu	se	nad	těmito	
inscenacemi	objevily	jisté	kontroverze	a	rozpaky.		

...VS.	ZBYTEK	SVĚTA		

Rozmanitý	byl	i	zahraniční	program,	v	němž	se	vysoce	hodnotily	české	inscenace:	
monumentální	Sternenhoch	v	podání	pražského	Národního	divadla	festival	otevíral,	
komornější	Hlubiny	alternativního	souboru	Wariot	Ideal	divadelní	maraton	uzavíraly.	
Vizuálně	výrazná	a	hudebně	nezvyklá	opera	skla-	datele	a	libretisty,	autodidakta	Ivana	
Achera,	režírovaná	Michalem	Dočekalem,	přinesla	vlastní,	esperantem	zpívané	pojetí	
kultovní	novely	Ladislava	Klímy,	zatímco	nonverbální	performance	tříčlenného	pánského	
tělesa	si	zase	pohrála	se	všelijakými	rituály,	jimiž	člověk	v	různých	kulturách	v	životě	
prochází.	V	obou	případech	se	v	nemalé	míře	projevoval	specifický,	trochu	mystifikační	a	
trochu	bláznivý	český	smysl	pro	humor.	Svou	hodnotu	měly	také	inscenace	soudobých	
dramat	v	po-	dání	ruských	a	polských	hostů,	shodně	nezávislých,	experimentálních	souborů.	
Moskevský	teatr.doc	tentokrát	nestavěl	na	osvědčeném	dokumentárním	výzkumu	a	práci	s	
reálnými,	autentickými	svědectvími,	nicméně	zůstal	velmi	politický:	hra	Muž	(Člověk)	z	
Podolska	Dimitrije	Danilova	v	ruských	kulisách	rozvíjí	(přinejmenším	Středo	–	a	Výcho-	
doevropanům)	velmi	srozumitelnou,	kafkovsky	absurdní	situaci	zatčeného	a	na	policejní	
stanici	bezdůvodně	vyslýchaného	muže.	V	zásadě	jednoduchá,	komediální	a	zároveň	přece	
jen	jaksi	existenciální	hříčka	Roberta	Bolesta	s	názvem	Svatá	Špageta	v	podání	var-	šavského	
souboru	Komuna	zase	zaujala	razantním	inscenačním	přístupem,	pohybujícím	se	na	pomezí	
(poněkud	karikované)	komiksové,	činoherní	a	také	muzikálové	poetiky.	Příběh	předestírá,	co	
vše	se	mezi	dvěma	lidmi	může	odehrát,	když	se	rozhodnou	pořídit	si	čtyřnohého	miláčka	–	
vtipem	je,	že	vše	je	pozorováno/vyprávěno/zažíváno	z	perspektivy	psa	(v	mistrném	podání	
Piotra	Trojana).	Reprezentanty	soudobého	politického,	potažmo	sociálně	angažovaného	
dokumentárního	divadla	na	letošním	festivalu	byla	i	pohybově		

a	verbálně	analytická	performance	vesměs	neprofesionálních	herců	z	mnichovské	formace	
Hauptaktion,	kteří	se	pod	titulem	Druhý	pokus	o	tělovýchovu	pokusili	vyslovit	podstatu	
německých	cvičeneckých	spolků	od	jejich	počátků	až	do	současnosti.	Teatralizovaná	par-	
ticipativní	soutěž	Bez	adresy	v	podání	maďarských	účastníků	zase	seznamovala	s	
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problematikou	bezdomovectví.	Zaujala	hlavně	autenticitou	zajištěnou	účastí	sociální	
pracovnice,	jakož	i	aktéra	s	dlouholetou	osobní	zkušeností	s	životem	na	ulici;	jistým	úskalím	
byla	naopak	didaktičnost	a	ilustrativnost	vycházející	z	toho,	že	show	je	zjevně	určena	
primárně	mladému,	školskému	publiku.		

PODOBY	SLOBODY		

Jak	je	vidět,	tematika	svobody	se	v	hrách	hlavního	programu	projevovala	velmi	viditelně,	
přičemž	její	rozměry	se	v	neodmyslitelných	a	časově	bohatě	dotovaných	festivalových	dis-	
kusích	z	obsahové	roviny	rozšířily	i	na	otázku	(míry)	divácké	svobody	pociťované	v	průběhu	
jednotlivých	představení	a	konečně	také	na	problém	tvůrčí	svobody	aktérů.	A	ještě	další	
dimenze	získávala	v	rovněž	bohatě	vypraveném	doprovodném	programu,	v	němž	se	
realizovala	řada	dalších	veřejných	rozprav,	například	o	otázkách	ne/svobody	při	zachraňování	
planety,	v	otázkách	náboženství	a	víry,	případně	o	míře	svobody	v	polistopadové	historii	slo-	
venské	společnosti.	K	nejzajímavějším	v	tomto	ohledu	patřila	debata	Štefana	Hríba,	který	si	
do	zvláštního	vydání	svého	pořadu	Svoboda	pod	lampou	po-	zval	trio	novinářů,	jmenovitě	
Martina	Šimečku,	Gyorgyho	Vargu	a	Tomasze	Maćkowiaka.	Vedle	dvou	výše	zmíněných	
projektů	byly	součástí	festivalu	i	další	pracovně-vzdělávací	setkání	a	akce	(například	
workshop	Ako	na	divadlo	nebo	projekty	Darujem	ti	tulipán,	Aj	toto	je	umenie	a	další).		

Souhrnně	řečeno:	Letošní	Divadelná	Nitra	ve	svém	uměleckém	programu	i	jeho	reflexích	
poskytla	dostatek	prostoru	pro	promýšlení	bezpochyby	elementární	univerzální	otázky	lidské	
svobody,	všech	jejích	možných	tváří.		

https://kapital-noviny.sk/vsechny-krasy-svobody/	
	

Život	nestačí,	řekl	motýl	

28.10.2019	–	Divadelní	Noviny	

Miroslava	Košťálová	

Nitra,	mesto	na	západe	Slovenska,	sa	mnohým	divadelníkom	spája	s	rovnomenným	

divadelným	festivalom,	ktorý	tento	rok	oslávil	28	rokov.	Na	rozdiel	od	festivalu	Nová	

dráma	(Bratislava),	ktorý	prináša	inscenácie	súčasných	textov	alebo	adaptácií,	či	festivalu	

Dotyky	a	spojenia	(Martin),	ktorý	by	mal	byť	prehliadkou	toho	najzaujímavejšieho,	čo	sa	

na	slovenských	javiskách	,,urodilo“,	je	Divadelná	Nitra	koncipovaná	tematicky.	

	

Tento	rok	boli	hlavnou	témou	festivalu	Podoby	slobody/Faces	of	freedom.	V	hlavnom	
programe	(27.	9	–	1.	10.	2019)	sa	predstavili	súbory	z	Českej	republiky,	Poľska,	Ruska,	
Maďarska,	Nemecka	a	–	samozrejme	–	Slovenskej	republiky.	Žánrová	ponuka	festivalu	bola	
výnimočne	pestrá	–	diváci	mohli	vzhliadnuť	hororovú	operu,	poľskú	komédiu	o	psovi,	
performatívnu	spoločenskú	hru	o	bezdomovstve,	ruskú	komédiu	s	prvkami	absurdity,	
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performatívnu	esej	o	nemeckom	telocviku,	bábkové	predstavenie	o	rôznych	podobách	stien,	
antickú	tragédiu		a	pod.	V	každom	predstavení,	či	už	zo	slovenského	alebo	zahraničného	
festivalového	programu,	vystúpili	do	popredia	rôzne	druhy	slobody,	ktoré	sa	vzájomne	
prelínali	a	ovplyvňovali.	Zo	vzhliadnutých	predstavení	som	sa	rozhodla	venovať	priestor	tým,	
ktoré	boli	pre	mňa	z	hľadiska	obsahu	a	formy	výborným	príkladom	k	uvažovaniu	nad	
hranicami	(ne)slobody.	

	

Keď	je	žena	pripravená	o	slobodu	

V	otváracom	predstavení	Sternenhoch	(Opera	Národného	divadla	–	Nová	scéna,	Praha)	sme	
sa	stali	svedkami	toho,	ako	to	vyzerá,	keď	je	žena	pripravená	o	slobodu.	Režisér	Michal	
Dočekal	vychádzal	z	romaneta	českého	filozofa,	výtvarníka	a	spisovateľa	Ladislava	Klímu	
Utrpenie	kniežaťa	Sternenehocha.	

Pre	román	z	roku	1928	je	príznačné	balansovanie	stavov	na	hranici	normálnosti	a	šialenstva,	
čo	sa	pretavilo	aj	do	opernej	podoby.	Režisér	Dočekal	a	skladateľ	Ivan	Acher	vytvorili	
hororovú	operu	v	jazyku	esperanto,	v	ktorej	je	vzťah	dvoch	ľudí	démonický	a	vznešený	
zároveň	(Tvář	hanebně	bledá,	Jak	sladká	bolest…).	Živelnosť	a	grotesknosť	je	prítomná	nielen	
v	textovej	rovine,	ale	aj	vo	vizuálnej,	vďaka	čomu	pripomína	opera	hororový	muzikál	
(mŕtvolne	nalíčené	tváre	spevákov	s	čiernymi	tieňmi	pod	očami,	krkolomnosť	fyzických	
prejavov	striedaná	s	mechanickými	pohybmi).	Obmedzenie	slobody	sa	prejavuje	aj	v	
scénickom	riešení	tejto	súčasnej	opery	–	javisku	dominuje	stena	zložená	z	lichobežníkových	a	
mozaikových	útvarov,		ktoré	ohraničujú	priestor	javiska.	Minimálne	množstvo	scénických	
prostriedkov	(stena,	chladnička,	vaňa…)	v	kontraste	s	farebnými	prvkami	na	tmavých	
kostýmoch	umožňuje	spevákom	vyplniť	scénický	priestor	vysokou	mierou	štylizácie.	
Postmoderná	opera	Sternenhoch	poukazuje	na	odvrátenú	stranu	slobody,	kedy	v	
uväznenom	tele	rastie	vôľa	pomstiť	sa.	

Absurdná	komédia	o	získaní	a	strate	slobody	

Dokumentárne	divadlo	teatr.doc	z	Moskvy	reaguje	prostredníctvom	svojich	inscenácií	na	
súčasný	stav	krajiny.	K	základným	princípom	ich	tvorby	patrí	práca	s	textom	a	hercom.	
Ostatné	inscenačné	zložky	–	scénografia,	zvuk	a	kostýmy	idú	do	úzadia.	Inak	to	nebolo	ani	v	
aktuálnej	inscenácii,	absurdnej	komédii	Človek	z	Podoľska	v	réžii	Michaila	Ungarova	(a	v	
spoluréžii	Igora	Stama).	
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Hlavnou	postavou	je	Nikolaj,	obyčajný	človek	z	malého	mesta	Podoľsk,	ktorý	sa	bez	
vysvetlenia	dostáva	na	policajnú	stanicu.	Policajti	ho	začnú	vypočúvať	s	dobrým	zámerom	–	
chcú	v	ňom	prebudiť	záujem	o	okolie	a	vypestovať	v	ňom	cit	pre	krásy	života.	Komédia	s	
prvkami	absurdného	humoru	predstavuje	z	hľadiska	ruského	kontextu	isté	nóvum.	Policajti	
tu	vystupujú	ako	mimoriadne	vzdelaní	ľudia,	ktorí	sa	orientujú	v	americkej	filozofii,	
popkultúre	a	hudbe.	Na	druhej	strane	však	reprezentujú	psychologickú	formu	násilia	–	
Nikolaja	nútia	spievať	národnú	hymnu,	dávajú	mu	nezmyselné	tanečné	povely	a	
spochybňujú	jeho	vlastné	myslenie.	Nielen	Nikolaj	sa	však	stáva	subjektom	manipulácie.	
Dôležitú	úlohu	zohráva	priestor	Štúdia	Tatra	v	Starom	divadle	Karola	Spišáka	v	Nitre	–	herci	
vchádzajú	a	vychádzajú	zo	zadných	strán,	vďaka	čomu	majú	diváci	pocit,	že	sa	stávajú	
súčasťou	vypočúvania	Nikolaja.	Mnohé	repliky	policajtov	a	policajtky	mierené	do	publika	
zvýrazňujú	poníženie	hlavnej	postavy	z	jeho	stereotypného	života.Okrem	precízne	
napísaného	textu	je	dôležitosťou	súčasťou	inscenácie	herectvo.	Policajt	v	hereckej	kreácii	
Igora	Stama	prejavuje	rozhodnosť	a	sebavedomie,	pričom	si	uvedomuje,	akým	spôsobom	
Nikolaja	zneistí	a	rozohrá	v	ňom	kolotoč	nepochopiteľných	otázok.	Svetlana	Amerikanceva	
stvárňujúca	policajtku	reprezentuje	koketnú,	no	zároveň	citlivú	a	oddanú	ženu,	ktorá	
neznáša	akékoľvek	formy	násilia	a	nestrpí	neposlušnosť.	Paradox	spočíva	v	tom,	že	ide	o	
otvorenú	a	zatvorenú	formu	inscenácie	súčasne	–	herci	mnohé	z	replík	adresujú	do	hľadiska,	
no	nevyžadujú	interakciu.	Môžeme	hovoriť	o	abstraktnej	forme	násilia,	ktorá	síce	v	závere	
vyúsťuje	(čiastočne)	v	Nikolajov	prospech,	no	cena,	akú	zaplatí,	je	až	príliš	vysoká.	Je	možné	
niekomu	vziať	slobodu	a	potom	mu	ju	vrátiť?	Bez	toho,	aby	prešiel	zmenou?	

	

(Ne)sloboda	vyjadrená	prostredníctvom	stien	

Inscenačný	tím	Bratislavského	bábkového	divadla	na	čele	s	režisérkou	Katarínou	Aulitisovou	
vychádzal	pri	tvorbe	inscenácie	Príbehy	stien	z	poviedkovej	knihy	1989.	Příběhy	zdí	
zostavovateľa	Michaela	Reynoldsa.	Ten	v	nich	poukazuje	na	to,	že	pokým	sa	obklopíme	
labyrintom	stien,	skladajúcich	sa	z	iného	vierovyznania,	farby	pleti	či	kultúry,	nenájdeme	kľúč	
k	ľudskému	porozumeniu.	Tvorcovia	inscenácie	si	takýmto	spôsobom	zároveň	pripomenuli	
50.	výročie	od	okupácie	Československa	roku	1968.	

Vytváranie	stien,	či	už	tých	hmotných,	alebo	abstraktných,	môže	plodiť	v	človeku	strach,	
úzkosť,	ba	až	nenávisť.	S	tým	súvisí	aj	základný	scénografický	koncept	Markéty	Plachej,	
pozostávajúci	z	nízkych	drevených	stoličiek.	Prostredníctvom	nich	vytvárajú	herci	nielen	
steny,	ale	aj	uzatvorený	priestor	pripomínajúci	väzenie.	
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Režisérka	Katarína	Aulitisová	vybrala	päť	poviedok	a	celú	inscenáciu	prepojila	s	príbehom	o	
chlapcovi,	ktorého	rodičia	sa	rozvádzajú.	Vzniká	tak	viacnásobný	múr	–	medzi	matkou	a	
otcom	a	tiež	medzi	rodičmi	a	synom.	

Inscenačný	tím	otvára	priestor	pre	rôzne	spoločenské	otázky:	Kto	definuje	moju	inakosť?	Čo	
znamená	byť	slobodným?	Z	čoho	máme	najväčší	strach?	A	môžu	nás	steny,	múry	naozaj	
ochrániť	pred	nebezpečenstvom,	pred	nami	samotnými?	

Herecký	súbor	je	mimoriadne	zohraný	a	nielen	vďaka	aktívnej	interakcii	s	javiskovými	
objektmi	sa	zásadným	spôsobom	podieľa	na	dynamike	inscenácie.	Ďalším	dôležitým	rysom	
inscenácie	je	aj	jej	vizuálne	stvárnenie	–	využívajú	sa	rôzne	druhy	bábok	(marionety	v	
inscenovaných	poviedkach	o	vojakovi	a	strážcovi	hraníc,	manekýn	v	úvode	a	závere	
inscenácie)	a	práca	s	objektmi	(stoličky	v	podobe	stien,	masky)	či	výtvarnými	metaforami	
(padanie	snehu).	Inscenácia	určená	pre	publikum	od	deviatich	rokov	je	vizuálne	pútavá	a	
prináša	so	sebou	vážnu	tému	o	vytváraní	strachu	a	jeho	následnom	prekonávaní.	Režisérka	
Katarína	Aulitisová	spolu	s	tvorivým	tímom	prinášajú	mimoriadne	pozoruhodnú	inscenáciu,	
ktorá	prináša	slobodné	cestovanie	vo	vlastnej	fantázii.	

	

Prečo	sa	oplatí	bojovať	o	slobodu?	

Inscenácia	Hlava	XXII	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre	vznikla	v	monotematickej	sezóne	Muži	
bez	hraníc.	Rovnomenný	satirický	román	Josepha	Hellera	je	mimoriadne	zaujímavým	dielom,	
keďže	autor	kritizuje	predpisy	spojené	s	armádnou	byrokraciou	a	spracúva	svoje	zážitky	z	2.	
svetovej	vojny.	Hlavnou	postavou	románu	je	vojak	Yossarian,	ktorý	má	jedinú	túžbu,	a	to	
opustiť	prostredie	vojny.	Stretáva	sa	však	s	nepochopením	ostatných,	ktorí	ho	považujú	za	
blázna	kvôli	záchrane	vlastného	života.	

Režisér	Ján	Luterán	spolu	s	dramaturgom	Mirom	Dachom	neriešia	len	základnú	okolnosť	
vojny,	ale	poukazujú	tiež	na	každodennú	absurdnosť,	ktorú	zažívame	ako	bežní	občania	
(napr.	naša	vojna	s	nekompetentnými	a	mocnými	ľuďmi,	ktorí	majú	právo	o	nás	rozhodovať).	
Bludný	kruh,	z	ktorého	človek	len	ťažko	vyjde,	sa	realizuje	aj	prostredníctvom	scénického	
konceptu	(Michal	Lošonský)	v	divadelnom	štúdiu:	príkazy	a	predpisy,	ktorými	sa	musia	všetci	
riadiť,	visia	(doslova,	prostredníctvom	zmenšených	pečiatok	na	povrázkoch)	nad	hercami	a	
divákmi.	Pripomínajú	im	tak	nemožnosť	konať	podľa	vlastného	uváženia.	Do	inscenácie	je	
zapojená	aj	horná	časť	štúdia,	ktorá	reprezentuje	kancelárie	majora	či	plukovníka,	čím	sa	
posilňuje	byrokratický	rozmer.	Živá	hudba,	ktorú	vytvárajú	herci	priamo	na	javisku	
prostredníctvom	vzduchových	rúr	a	búchania	bubnov,	vytvára	masovú	atmosféru	vojny.	
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Eva	Kleinová	prostredníctvom	kostýmov	neakcentuje	motív	vojny	(v	inscenácii	nevidíme	
typické	uniforme	tmavozelenej	farby),	vďaka	čomu	poukazuje	na	nadčasovosť	témy	(boj	so	
systémom,	byrokracia,	hľadanie	slobody,	spochybňovanie	zdravého	uvažovania).	Civilné	
herectvo	hlavného	protagonistu,	hosťujúceho	herca	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre	Daniela	
Ratimorského	prináša	do	inscenácie	potrebnú	dravosť	a	energickosť.	Pracuje	s	presnými	
gestami	a	širokou	škálou	mimiky.	Inscenácia	nitrianskej	Hlavy	XXII	pripomína	vojnové	
leporelo	–	nemožno	hovoriť	o	klasickej	dramatickej	štruktúre,	keďže	obraz	strieda	obraz.	
Inscenácia	poukazuje	na	to,	aká	vzácna	a	dôležitá	je	sloboda	a	že	sa	o	ňu	oplatí	bojovať	aj	
napriek	nepochopeniu	zo	strany	ostatných.	

	

Tohtoročná	Divadelná	Nitra	prostredníctvom	vybraných	inscenácií	podnietila	uvažovanie	nad	
tým,	čo	v	súčasnosti	znamená	sloboda	v	umeleckom	vyjadrení,	slove,	tele	a	aké	krehké	sú	jej	
hranice.	Žijeme	v	krajine,	v	ktorej	sme	museli	bojovať	o	slobodu,	a	práve	vďaka	tomu	dnes	
mnohí	z	nás	vedia	oceniť	to,	čo	toto	čarovné	slovíčko	znamená.	Žiaľ,	niektorí	si	význam	tohto	
slova	neuvedomujú,	a	tak	padajú	do	spletitých	ciest	konšpiračných	teórií	a	fake	news,	kvôli	
ktorým	sa	ich	vedomie	zatieňuje	a	predsudky	sa	stávajú	živnou	pôdou	ich	mozgových	
pochodov.	Festivalové	inscenácie	Divadelnej	Nitry	otvorili	široký	priestor	pre	diskusie	a	
podnietili	úvahy	týkajúce	sa	aktuálnej	spoločenskej	situácie.	Zároveň	poukázali	na	to,	aké	
dôležité	je	vážiť	si	slobodu	a	čo	sa	stane,	ak	s	ňou	bude	človek	zaobchádzať	ako	s	niečím	
bezcenným.	Veď	aj	dánsky	rozprávkar	Hans	Christian	Andersen	napísal:	Život	nestačí,	
povedal	motýľ.	Treba	k	nemu	slnečný	jas,	slobodu	a	malý	kvietok.	

https://www.divadelni-noviny.cz/zivot-nestaci-rekl-motyl	
	

Ruský	dramaturg:	Ešte	nikdy	sa	Rusi	nemali	tak	dobre	ako	za	Putina	

9.9.2019	–	Denník	N	

Mirek	Tóda	

	

Som	proti	hurá	vlastenectvu,	vlastenectvu	s	penou	v	ústach,	rozpráva	ruský	spisovateľ	a	

dramaturg	Dmitrij	Danilov.	Na	festivale	Divadelná	Nitra	predstaví	svoju	oceňovanú	hru	

Človek	z	Podoľska.	
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Legendárne	ruské	nezávislé	divadlo	Teatr.doc	predstaví	tento	rok	na	festivale	Divadelná	
Nitra	svoj	hit,	komédiu	s	absurdnými	prvkami,	Človek	z	Podoľska.	Nielen	o	hre,	kde	vystupujú	
veľmi	netradiční	ruskí	policajti,	sme	sa		rozprávali	s	jej	autorom,	Dmitrijom	Danilovom.	

	

Povedzte	nám	niečo	o	hre	Človek	z	Podoľska.	Vystupujú	v	nej	vzdelaní	policajti	

intelektuáli.	Ako	ste	k	tomu	došli?		

To	sú	moje	úplne	vymyslené	postavy.	Bežní	policajti	nie	sú	takí.	(smiech)	Chcel	som	však	
ukázať,	že	by	takí	mohli	byť.	Vymyslel	som	policajného	intelektuála,	ktorý	však	s	realitou	
nemá	nič	spoločné.	Aj	keď	tým	nechcem	povedať,	že	všetci	ruskí	policajti	sú	hlúpi	a	agresívni,	
sú	všelijakí.	

Ako	by	ste	definovali	tú	hru	–	absurdný	realizmus?		

Je	to	absurdná	dráma	s	prvkami	reality,	respektíve	realizmus	s	prvkami	absurdna.	

Ktorú	pasáž	z	hry	rád	citujete?		

Máte	rád	absurditu?!	Milujem	absurditu!	

Táto	hra	je	aj	o	nekonvenčnom	pohľade	na	vlastenectvo.	Čo	pre	vás	to	slovo	znamená	v	

ruskom	kontexte?	Považujete	sa	za	patriota?	

Áno,	považujem	sa	za	patriota,	milujem	Rusko,	ale	bez	hystérie	a	zbytočných	emócií.	
Jednoducho,	je	to	moja	krajina,	som	Rus,	žijem	tu	a	chcem,	aby	bolo	v	mojej	krajine	všetko,	
ako	má	byť.	Samozrejme,	som	proti	takzvanému	hurá	vlastenectvu,	vlastenectvu	s	penou	v	
ústach,	vlastenectvu	hlúpemu	a	agresívnemu,	spojenému	s	nepriateľstvom	voči	iným	
krajinám.	Rusko	považujem	za	organickú	súčasť	európskej	civilizácie.	

V	dnešnej	Moskve	však	ide	o	iné	typy	policajtov.	Také,	ktoré	masívne	zatýkajú	ľudí	len	

preto,	že	vyšli	do	ulíc	demonštrovať	za	slobodné	voľby.	Chodili	ste	na	demonštrácie?	

Nechodím	na	demonštrácie,	nevidím	v	tom	zmysel.	Brutálnosť	polície	voči	demonštrantom	
však	vo	mne	vyvoláva	obrovské	rozpaky.	

Mohli	by	sa	v	divadelnej	hre	ocitnúť	postavy	ako	opozičná	líderka	Ľubov	Soboľová,	ktorej	

nedovolili	kandidovať	do	moskovskej	dumy,	či	Oľga	Misiková,	dievča,	ktoré	čítalo	ústavu	

policajtom?		

Určite,	ale	nie	v	mojich	hrách.	Nezaujíma	ma	politika	ako	téma	do	literárnych	textov.	Moje	
hry	nie	sú	o	politike.	

Ktorá	vaša	hra	vyvolala	najväčší	ohlas?		
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Samozrejme,	že	„Človek	z	Podoľska“.	Za	túto	hru	som	získal	hlavnú	ruskú	Zlatú	masku	v	
nominácii	na	cenu	Najlepší	dramatik.	To	bolo	vlani,	v	roku	2018.	

	

	

Prečo	sa	Kremeľ	tak	bojí	nezávislých	kandidátov,	hoci	kandidujú	aj	v	takých	na	prvý	pohľad	

nevýznamných	voľbách,	ako	je	moskovská	duma?		

Ťažko	sa	mi	o	tom	hovorí,	môžem	len	predpokladať.	Naša	vláda	sa	bojí	všetkého,	čo	
nekontroluje.	

Ako	by	ste	nazvali	to,	čo	sa	deje	v	súčasnom	Rusku?		

Na	jednej	strane	sa	v	Rusku	nedeje	nič	dobré	–	korupcia,	ktorú	tu	máme	stále,	bezprávie,	
prenasledovanie	opozície,	nedostatok	demokracie,	na	druhej	strane	normálna	politika.	
Musíme	však	pripustiť	aj	to,	že	naši	ľudia	(teraz	nemyslím	politických	aktivistov	
prenasledovaných	úradmi)	nikdy	nežili	tak	dobre	ako	za	Putina.	Životná	úroveň	v	Moskve,	
Petrohrade	a	vo	veľkých	regionálnych	centrách	je	porovnateľná	so	životnou	úrovňou	v	
mnohých	európskych	krajinách.	V	ruskej	histórii	sa	to	nikdy	nestalo.	Bol	by	som	rád,	keby	
história	poskytla	Rusku	ďalších	20	až	30	rokov	pokoja	bez	vojen	a	revolúcií.	Potom	by	sme	
uvideli	úplne	iné	Rusko.	

Divadlo	Teatr.doc	má	často	problémy	so	štátnou	mocou.	Aké	prežívate	teraz	časy	s	

kolegami?		

Teatr.doc	má	teraz	nové	miesto,	divadlo	je	v	prevádzke.	Predstavenia	sa	hrajú,	vrátane	mojej	
hry	Človek	z	Podoľska.	Divadlo	Teatr.doc	však	malo	neustále,	v	celej	svojej	histórii,	problémy	
s	vládnymi	autoritami.	Ako	som	už	povedal,	naša	vláda	netoleruje	skoro	nič,	čo	nemá	pod	
kontrolou.	Teatr.doc	je	hlavné	nezávislé	divadlo	v	Rusku.	

A	to	ste	mali	veľmi	ťažký	rok	–	dvaja	zakladatelia	vášho	divadla	náhle	zomreli.	

Áno,	odchod	umeleckého	riaditeľa	Michaila	Ugarova	a	jeho	manželky	Jeleny	Greminovej	bol	
pre	všetkých	ľudí	spojených	s	divadlom	Teatr.doc	obrovskou	tragédiou.	Nebol	som	veľmi	v	
kontakte	s	Jelenou,	akurát	sme	sa	stretli	na	Michailovom	pohrebe.	Je	mi	teraz	veľmi	ľúto,	že	
sme	sa	s	ňou	toľko	nestretávali	a	nerozprávali.	S	Michailom	Ugarovom	som	často	
spolupracoval	a	viedli	sme	veľa	spoločných	rozhovorov,	jeho	smrť	bola	pre	mňa	brutálnou	
ranou.	Pre	mňa	bude	vždy	osobnosť	číslo	jedna	v	ruskom	divadle.	Tá,	ktorá	ma	za	ruku	
priviedla	do	divadla.	Rozprávam	tieto	slová	a	takmer	plačem,	pre	mňa	je	to	obrovská	strata,	
rana,	ktorá	sa	nikdy	nezahojí.	

V	minulom	roku	boli	niektorí	zamestnanci	divadla	obvinení	z	pitia	alkoholu	v	meste.	Ako	k	

tomu	došlo?		
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Je	to	nezmysel,	ďalší	agresívny	zásah	proti	divadlu.	Pokiaľ	viem,	našťastie	to	nemalo	žiadne	
následky.	

Teatr.doc	je	legenda,	keď	hovoríme	o	dokumentárnom	divadle	–	má	veľa	fanúšikov?		

	

Mal	som	šťastie,	že	si	u	mňa	objednali	hru	a	nejako	sme	sa	našli.	Teatr.doc	má	veľa	fanúšikov	
v	Moskve	aj	v	celom	Rusku.	Pre	Rusko	je	to	veľmi	dôležité	divadlo.	

A	mimo	hlavných	centier,	na	periférii	Ruska	–	môžete	tam	hrať?	

Rusko	je	veľká	divadelná	krajina.	Máme	veľa	dobrých	divadiel	vrátane	malých	miest.	
Napríklad	úžasné	predstavenie	mojej	hry	Svedectvo	sa	hrá	v	divadle	malého	sibírskeho	
mesta	Tara	s	populáciou	iba	20-tisíc	ľudí.	

Sledovali	ste	voľby	na	Ukrajine?	Ako	sa	vám	pozdáva	prezident	–	komik	Volodymyr	

Zelenskyj?	

Je	to	všetko	smiešne.	No	jedným	z	najväčších	prezidentov	USA	bol	takisto	herec	–	Ronald	
Reagan.	Tak	ešte	uvidíme.	

Na	čom	teraz	pracujete?		

Píšem	novú	hru,	ale	zatiaľ	by	som	nechcel	hovoriť	o	ničom	konkrétnom.	Uvidíme,	čo	sa	
stane.	

https://dennikn.sk/1578580/rusky-reziser-este-nikdy-sa-rusi-nemali-tak-dobre-ako-za-
putina/	

Nakopnúť	hrniec	starých	prístupov	pekne	do	zadku	

27.09.2019	–	Denník	N		

Oliver	Rehák	

Nestáva	sa	často,	že	z	malého	experimentálneho	predstavenia	pre	Národné	divadlo	sa	stane	
taký	hit.	Sternenhoch	je	„komorná	tanečná	opera	tragikomická	ludibrionistná“.	Chodí	na	ňu	
veľa	divákov,	aj	takých,	ktorí	inak	do	Národného	divadla	nechodia),	stala	sa	českou	
inscenáciou	roka	2018	v	ankete	Divadelných	novín	a	získala	Cenu	divadelnej	kritiky.	O	
nezvyčajnú	adaptáciu	nezvyčajného	diela	sa	postaral	skladateľ	IVAN	ACHER,	ktorý	je	u	nás	
známy	vďaka	spolupráci	zo	SND	aj	s	Katarziou.	

Vlaňajšiu	sezónu	ste	ako	autor	scénickej	hudby	venovali	premiére	vlastnej	opery	

Sternenhoch.	Čím	ste	začali	aktuálnu	sezónu?	
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Dorobil	som	na	Vinohradoch	Návštevu	starej	dámy,	v	Činohernom	klube	K.Š.E.F.T.	a	v	Brne	v	
HaDivadle	Prezidentky.	Teraz	skúšame	v	Švandovom	divadle	Hadry,	kosti,	kože,	to	je	o	
spolužití	Wericha	s	Holanom	vo	vile	na	Kampe.	V	google	kalendári	to	bol	takzvaný	
štvorsendvič,	štyri	premiéry	v	jeden	dvojdeň	je	asi	rekord	naprieč	celým	mojím	
kalendárikom.	Všetci	šachujú	s	termínmi	a	muzikant	je	až	na	chvoste,	nikto	sa	ho	nepýta.	
Takže	som	si	dal	„platíčko	štěstí“	a	všetko	sa	mi	páči,	na	svete	je	parádne	(smiech).	

	

[	Čo	čítať,	počúvať,	pozerať	a	kam	ísť?	High	Five	je	nový	newsletter	Denníka	N	s	tipmi	z	
popkultúry	a	umenia.	Posielame	každý	piatok.	Vyskúšajte	jedným	klikom	sem!	]	

Sternenhoch	je	súčasná	opera,	ako	si	vysvetľujete	jej	taký	veľký	úspech?	

Väčšina	moderných	diel	od	vás	vyžaduje	intenzívny	aktívny	prístup	s	výdajom	energie	–	s	čím	
ja	teda	problém	nemám,	ale	môže	to	byť	kameň	úrazu	–	kým	tu	sa	pri	neštandardnom	zvuku	
aj	obsadení	podarilo	skôr	tú	energiu	generovať	a	dostať	do	divákov.	Historické	výdobytky	
hudobného	sveta	sa	tam	síce	zúročia,	ale	väčšinou	je	to	len	ako	citácia	doby,	v	ktorej	
Sternenhoch	žije.	Bel	canto	je	tam	urobené	skôr	parodickým	prístupom	k	tomuto	štýlu	
spevu,	všetky	obrazy	s	ďalším	postupom	predstavenia	naberajú	na	experimentálnosti.	Ale	
ľudskú	prirodzenosť	neodradia	ani	disonantné	pasáže,	zvukovo	hraničné,	timbrovo	
industriálne,	kým	je	tá	kuchárčinka	dobre	načasovaná	a	korenie	sa	nasype	na	správnych	
miestach.	Začíname	dobovkou	na	plese	a	končíme	industriálom,	granulárnou	syntézou,	do	
ktorej	sa	spieva.	Má	to	nejakú	hmlovinu	nabitých	častíc,	ktorá	ľudí	nenúti	vydávať	energiu	na	
to,	aby	to	dokázali	celé	dopočúvať,	ale	tou	energiou	ich	to	nabíja.	

Akú	ste	mali	pôvodnú	predstavu	o	diele	a	do	akej	miery	ste	ju	počas	práce	museli	meniť?	

Keď	robíte	aj	prácu	libretistu,	vždy	musíte	rátať	s	pevnou	stavbou	vopred.	Vždy	som	však	
pripravený	okamžite	zmeniť	svoj	názor,	ktorý	som	mal	predtým,	než	som	začal	písať.	
Zužitkujem	akúkoľvek	chybu,	ktorá	je	chytrejšia	než	moje	pôvodné	zámery.	Takže	potom	sa	
ako	autor	stávate	psom	sliediacim	za	každou	chybou,	ktorá	sa	dá	zakomponovať	do	diela,	
haha.	Niečo	ako	fixná	idea	je	v	prvej	časti	tvorby,	do	nôt	je	prepísané	takmer	všetko	tak,	ako	
som	si	to	vymyslel.	Ale	táto	predstava	je	len	bazálnou	matériou	a	rýchlo	by	mňa	aj	vás	
prestala	zaujímať;	potom	sa	začína	experimentovať	s	tvarmi	zvukov	a	s	farbami	nástrojov	aj	
hlasov,	samo	vám	to	ukazuje,	kadiaľ	by	ste	mohli	ísť.	Keď	sa	pritom	začnete	nudiť,	klepnete	
sa	po	prstoch	a	poviete	si:	Keď	to	teraz	prestáva	baviť	mňa,	tak	aký	asi	zážitok	budú	mať	
diváci,	a	zvrtnete	volantom	niekde	preč.	Takže	tie	veci	sam	generujú	ďalší	priebeh	a	ich	
finálny	tvar	je	už	vo	vzduchu.	Stačí	len	starostlivo	nastaviť	antény.	

Prečo	ste	sa	rozhodli	použiť	iba	tri	živé	nástroje	–	citaru,	kontrafagot	a	husle?	
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Mám	eruptívnu	fantáziu,	keď	mám	príliš	veľa	možností,	zahltí	sa	mi	mozog	a	umŕtvuje	ma	to.	
Preto	si	sám	dávam	obmedzenia.	Najradšej	mám,	keď	mám	na	stole	len	dve	kladivká,	klinec	a	
napríklad	brúsku	na	sklo,	z	čoho	musím	urobiť	niečo,	čo	ma	naplní	šťavou,	ktorá	mi	na	
polhodinu	urobí	radosť	zo	sveta.	Pokiaľ	ide	o	dramaturgiu	a	dizajník:	Citara,	kontrafagot	a	
husle	s	kmitajúcou	Terezou	sú	tiež	vizuálne	vďačné,	no	nie?	A	pozerať	sa	na	našich	
muzikantov	je	v	tomto	prípade	zážitok.	V	partitúre	sú	ešte	perkusie,	zdvojené	sláčikové	
kvarteto	a	kontrabasy,	syntezátory	a	sampler,	ale	pokiaľ	tieto	nástroje	nemajú	dôvod	byť	
použité	kontinuálne	a	napríklad	viac	než	polovicu	času	by	len	tak	sedeli	a	načierno	odoberali	
vyrobenú	elektrinu,	radšej	som	si	tieto	party	nahral	s	našimi	hráčmi.	Rozhodne	nám	to	
pomohlo	eliminovať	ťahajúci	sa	problém	s	hrôzostrašným	zvukovým	vybavením	na	Novej	
scéne	Národného	divadla.	

Máte	výtvarnú	školu,	hudbu	ste	študovali	iba	súkromne,	u	Petra	Kofroňa.	V	čom	je	

výhodou	nemať	klasické	hudobné	vzdelanie?	

Je	perfektným	dobrodružstvom	premietať	si	v	hlave	priestorový	obraz	hudby,	ktorú	už	
počujete	alebo	dokonca	i	tú,	ktorú	chcete	zhmotniť,	ak	sa	to	pri	hudbe	dá	takto	povedať.	
Takto	som	začínal	aj	komponovať;	na	fakulte	sme	mali	počítače	s	programom	z	francúzskeho	
IRCAMu,	ktorý	prevádzal	obrazy	na	zvuk,	a	ja	som	tak	postupne	maľoval	svoje	prvé	partitúry	
na	také	dlhé	pásy	textílií,	že	som	zabudol,	čo	vlastne	študujem	za	odbor.	A	s	tým	štúdiom	u	
Petra	som	urobil	jeden	taký	mediálny	vtip,	že	každý	by	mal	byť	v	tomto	vážnohudobnom	
svete	niekoho	žiakom,	a	odvtedy	sa	to	všade	opakuje.	Viete,	ako	to	vyzeralo?	Petr	je	tiež	taký	
milovník	bizarností.	Myslím,	že	dôvod,	prečo	ma	vzal	do	partie,	bol,	že	sa	dostal	k	mojej	
prapodivnej	nahrávke,	ktorá	pripomínala	kvarteto	štyroch	kontrabasov	a	jedného	violončela,	
ale	zdroj	zvuku	nebol	na	rozoznanie.	Bola	to	blana	z	veľkého	bubna,	do	ktorej	som	navŕtal	
dierku,	natrel	ju	kalofóniou	a	potom	kolieskom	na	krájanie	syra	zmenšoval	a	zväčšoval	tón.	
Snažil	som	sa	docieliť	štandardného	zvuku	neštandardným	spôsobom.	Nikdy	sa	ma	nesnažil	
viesť	svojou	cestou.	On	napríklad	využil	to,	že	som	sa	živil	výškovými	prácami,	takže	ja	som	
mu	napríklad	na	chalupe	pod	Karlštejnom	oplechoval	komín	alebo	robil	tesárčinu.	To	sme	
robili	cez	deň	a	od	piatej	podvečer	sa	mi	„venoval“	on.	Veľmi	veľmi	subtílne	mi	pripomínal	
praktické	veci	a	hovoril:	Chlapče,	toto	sa	takto	nepíše,	toto	čo	je	za	konkordýňo?	(smiech).	
Nikdy	sme	sa	nerozprávali	o	tom,	ako	robiť	hudbu,	okrem	radosti	se	vší	úctou	nakopnúť	starý	
hrniec	prístupov	pekne	s	rozbehom	do	zadku.	To	je	asi	tak	jediné,	čo	máme	ako	autori	
spoločné.	V	mojom	veku	už	bolo	zbytočné	do	mňa	vkladať	smer	a	ducha,	potreboval	som	sa	
poradiť	len	o	remesle.	

Kto	vás	nepozná,	nevedel	by	odčítať,	kedy	hovoríte	vážne	a	kedy	si	robíte	srandu.	Podobný	

je	Sternenhoch.	Je	to	groteska	a	zároveň	horor.	Akú	máte	doterajšiu	skúsenosť	s	publikom	

–	dokáže	rýchlo	striedať	nálady	jednotlivých	častí?	
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Sám	som	sa	čudoval	tomu,	že	keď	sedí	v	sále	viac	ľudí	pokope,	akú	nedeliteľnú	energiu	
vytvoria.	Keď	sme	sa	dívali	na	predstavenie	v	malej	skupine	na	skúškach,	bolo	veselo	(všetky	
dramatické	situácie	som	musel	v	librete	vypointovať	vopred,	opera	je	halt	fixný	tvar).	Tie	
situácie	som	mal	teda	už	postavené	a	veľmi	sme	sa	nasmiali.	A	potom	sme	zízali,	ako	je	
publikum	schopné	dediť	z	obrazu	do	obrazu.	Napríklad,	keď	ich	do	sedadiel	zatlačí	obrovský	
tlak	orchestra	v	plesovej	scéne	a	nie	sú	dlho	schopní	prepínať	z	komediálnej	polohy	do	
vážnej.	Majú	veľké	oneskorenie	emocionálnej	strihovosti,	čím	viac	ich	sedí	v	javisku,	tým	
väčšie.	Vysvetľujem	si	to	tým,	že	keď	sedíte	na	kraji	a	periférne	vnímate	ostatných,	akoby	ste	
nechceli	vystúpiť	z	toho	radu	rovnako	naladených	ľudí.	Je	to	svojím	spôsobom	pochovanie	
humoru.	Ale	teraz	som	šťastný,	lebo	pri	strihaní	filmu	o	Sternenhochovi	pre	Opera	vision	
vidím,	že	opäť	lezie	von.	

Už	existuje	aj	nahrávka?	

Na	žiadosť	časopisu	Svet	a	divadlo	sme	na	vianoce	urobili	malý	ploský	dvojstranný	booklet	s	
cédečkom,	ktoré	sa	pribalilo	pre	predplatiteľov.	Ešte	chceme	vydať	album	s	plnohodnotným	
obalom,	kde	bude	aj	libreto	a	časť	partitúry	plus	aspoň	základné	informácie	o	Ladislavovi	
Klímovi.	Veľka	vďaka	Karlovi	Královi	zo	Svět	a	divadlo.	

Sternenhocha	ste	už	raz	urobili,	ako	scénickú	hudbu.	Použili	ste	z	nej	niečo	v	opere?	

V	roku	2006	sme	boli	na	zabíjačke	s	chalanmi	z	Divadla	Komédie	a	mali	sme	pred	sebou	
českú	sezónu.	Tá	bola	dramaturgicky	pevne	uchopená.	Už	bolo	celkom	jasné,	čo	ideme	robiť.	
Boli	to	samé	krásne	veci,	ktoré	som	poznal,	pretože	ako	som	vyrastal	na	samote,	nemal	som	
veľa	kamarátov,	ale	veľa	času	na	čítanie.	Čili	literárny	zásobník	bol	nabitý.	Ale	v	tom	ich	pláne	
na	českú	sezónu	chýbal	Sternenhoch.	Tak	sme	oňho	s	Martinom	Fingerom	požiadali.	Odtiaľ	
je	ten	základný	motív,	ktorý	som	v	úvode	a	na	záver	opery	tak	pietne	zacitoval,	aby	sme	si	
mohli	vyroniť	slzu.	Inak	sú	to	dve	úplne	rôzne	hudby.	

V	čom	je	výhoda	robiť	si	sám	aj	libreto?	

Libretisti	nie	sú	veľmi	spevný	národ	a	často	nemajú	ani	dramaturgické	myslenie.	Pyšne	si	o	
sebe	myslím,	že	ho	mám.	Je	to	moja	najväčšia	devíza,	že	viem	dramaturgicky	uchopiť	dielo	
vopred	a	do	jeho	rámca	potom	vkladať	veci.	Nekomponujem	do	vzduchu	niečo,	čo	sa	potom	
musí	nejako	lámať,	aby	to	fungovalo.	Celkový	zámer	som	si	však	najskôr	otestoval	na	
niekoľkých	ľuďoch-libretistoch,	lebo	moja	doterajšia	skúsenosť	bola	nulová.	Keď	zároveň	
premýšľate	nad	tým,	čo	ľuďom	vkladáte	do	úst	a	kde	energia	v	speve	končí,	informatívnosť	
árií	je	prílišná	a	hudba	sa	vymýšľa	len	preto,	aby	sa	dopovedal	nejaký	príbeh,	a	nie	ste	
schopný	skratky,	tak	je	to	dvojitý	zápas	a	výsledok	je	0:0.	Neustále	sa	s	libretistom	musíte	
hádať,	kedy	to	už	bude	spevné;	vždy	je	to	príliš	literárne	a	nie	hudobné.	Pomohlo	mi	to	
najmä	v	rýchlosti.	
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Klíma	napísal	Sternenhocha	v	roku	1928,	ale	vyznieva	ako	súčasný	autor.	Ambivalentnosť	

postáv	aj	deja,	halucinogénne	obrazy	a	delíriá	medzi	realitou	a	šialenstvom.	

Áno,	tie	sú	u	neho	najzásadnejšie.	To	je	jeho	najväčší	objav.	Aj	pri	desiatom	čítaní	knihy	ma	
stále	necháva	neistého,	vždy	znovu	nastúpim	na	tie	jeho	sane	do	pekla	a	znovu	sa	nechám	
strhnúť.	Osvedčil	som	si,	že	sa	nič	nezmenilo	od	chvíle,	keď	som	mal	tú	knihu	v	rukách	po	
prvýkrát.	Stále	mu	to	žeriem	aj	s	navijakom.	Dokonca	som	sa	rozspomínal	na	konkrétne	
miesta,	kde	som	čítal	konkrétne	pasáže,	dokonca	presne	viem,	aké	vtedy	bolo	počasie.	

	

Prečo	ste	si	zvolili	esperanto	a	nie	češtinu	alebo	angličtinu?	

Esperanto	nádherne	spevný	jazyk,	ktorý	nezaťažuje	významom	slov	hudobný	zážitok.	Stále	
som	počítal	s	titulkovacím	zariadením	ako	s	tvorivým	nástrojom.	To	samo	osebe	rodí	dobré	
fóry,	keď	napríklad	Sternenhoch	zapchá	ústa	Helge	ponožkou	a	z	jej	úst	sa	ozýva	už	len	
ultrazvukové	pískanie,	no	titulky	ďalej	bežia.	Myslel	som,	že	ľudia	sa	budú	váľať	od	smiechu,	
drobné	im	začnú	vypadávať	z	vrecák,	ale	nikto	nič.	Pretože	temnota	scény	je	taká	intenzívna,	
že	bohužiaľ	sa	nedarí	dvihnúť	kútik,	ako	hovoríte	vy	tu	na	Slovači.	Asi	teda.	Esperanto	je	
zvukovo	reminiscenciou	talianskej	opery,	je	to	plné	spevných	slabík	a	slová	a	vety	sú	akoby	
pod	dekou,	ktorá	jemne	rozostruje	významy.	Kto	ovláda	nejaké	románske	jazyky,	môže	si	
vychutnať	lovenie	významov	univerzálneho	jazyka.	Je	to	krásne,	môžete	sa	nechať	viesť	iba	
textom.	Nie	je	to	spiatočka	kvôli	tomu,	že	by	to	nešlo	v	češtine.	Má	to	oveľa	väčšiu	silu,	nad	
každou	situáciou	sa	ten	preklad	vznáša	akoby	sám.	Vďaka	popisnému	a	doslovnému	braniu	
libriet	už	niekoľko	opier	zahynulo.	Naratívnosť	príbehu	ešte	odriekaná	v	árii	je	zúfalo	
stratený	čas.	Pre	mňa	je	oveľa	dôležitejšie	dať	človeku	do	rúk	krabičku	previazanú	mašľou,	
do	ktorej	je	len	trochu	vidieť.	Keď	sa	vám	všetko	vyjaví	a	nemáte	možnosť	len	tak	nakukovať,	
prichádzate	o	prekvapenie.	

Operu	teraz	uvediete	na	festivale	Divadelná	Nitra,	ktorého	témou	sú	Podoby	slobody.	Čo	

nám	hovorí	o	slobode	Klímov	Sternenhoch?	

Láka	to	k	tisíckam	somárskych	mostíkov.	Ale	dá	sa	to	vysvetliť	aj	na	priamo.	Klímove	názory	
aj	chovanie	ohľadom	stredostavovskej	spoločnosti	boli	poburujúce	a	militantne	presadzujúce	
individualitu	voči	stádovitosti.	On	ako	autor,	aj	jeho	životný	príbeh,	majú	veľa	do	činenia	s	
festivalom,	ktorý	má	v	hlavičke	slobodu.	Za	prvej	republiky	sa	polievať	v	krčmách	alkoholom	
alebo	chodiť	po	meste	bosý	nebolo	súčasťou	nijakej	hipsterskej	komunity,	to	bolo	niečo	
neuveriteľné.	Pre	mňa	je	Klíma	zásadnou	postavou	a	je	dôležité,	aby	mu	táto	opera	pomohla	
urobiť	aj	trochu	reklamu.	Aby	sa	niečo	posunulo	v	chápaní	Klímu	aj	inak	než	len	obskúrnej	
postavy	medzivojnového	literárneho	života.	A	našli	sa	peniaze	na	dôstojné	dovydanie	
súborného	diela	tohto	svetového	filozofa.	
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https://dennikn.sk/1598733/nakopnut-hrniec-starych-pristupov-pekne-do-zadku/?ref=list	

Divadelná	Nitra	2019,	deň	prvý	a	druhý:	Osobné	vzbury	

30.9.2019	–	MLOKi	

Diana	Pavlačková	

Divadelná	Nitra	2019	sa	pri	príležitosti	blížiaceho	sa	30.	výročia	Nežnej	revolúcie	rozhodla	

pre	hlavný	leitmotív	„Podoby	slobody“.	Zatiaľ	čo	minulý	ročník	sprevádzalo	neurčité	„RE“,	

tento	rok	sa	festival	nesie	v	oveľa	konkrétnejšej	a	aj	v	programe	čitateľnejšej	téme.	Už	

letmý	pohľad	na	program	ukazuje,	že	nielen	pre	slovenské	divadlo	je	tento	rok	o	

pripomínaní	si	krehkosti	slobody.	Zahraničné	inscenácie	prvých	dvoch	dní	pritom	

reflektovali	skôr	tému	vnútorného	oslobodenia,	než	spoločenskej	či	politickej	slobody.	

	

Hudobný	skladateľ	Ivan	Acher	si	ako	predlohu	pre	svoju	operu	Sternenhoch	zvolil	romaneto	
Ladislava	Klímu	Utrpenie	kniežaťa	Sternenhocha.	Česká	inscenácia	sezóny,	ktorá	v	piatok	
otvorila	festival,	je	kombináciou	vizuálne	pôsobivých	obrazov,	strhujúcej	samplovanej	hudby	
a	vynikajúcich	speváckych	výkonov.	Expresívna	hudba,	ktorá	mieša	árie	s	elektronikou,	si	
však	stále	zachováva	aj	prvky	klasickej	belcantovej	opery.	Zároveň	sa	drží	epického	
rozprávania	príbehu	o	morálne	upadnutom	kniežati	Sternenhochovi	a	jeho	démonickej	
manželke	Helge.	

	

Režisér	Michal	Dočekal	dokázal	v	spolupráci	s	českou	choreografkou	Lenkou	Vagnerovou	
dianie	na	scéne	zdynamizovať,	rozpohybovať	a	dodať	mu	potrebné	napätie.	Choreografiu	
pritom	nepredvádzajú	len	tanečníci	–	ako	je	to	bežné	v	klasickej	opere,	ale	aj	samotní	sólisti.	
Napriek	značnej	fyzickej	námahe	a	krkolomným	pozíciám	(napr.	predstaviteľka	hlavnej	
postavy	Helgy	je	v	jednej	scéne	zavesená	dolu	hlavou	na	reťaziach)	však	dokázali	protagonisti	
aj	zložité	party	odspievať	čisto	a	sugestívne.	Súčasťou	choreografie	sú	najmä	rôzne	
vykrivenia	tela	či	mechanické	pohyby,	čím	postavy	na	scéne	získavajú	démonický	výraz.	

	

Libreto	a	príbeh	Sternenhocha	sa	miestami	strácali	najmä	kvôli	množstvu	scénického	diania,	
dejových	škrtov	a	výraznej	preexponovanosti	hudby.	No	konkrétnosť	jednotlivých	situácií	nie	
je	potrebná	a	inscenácia	viac	ako	na	ratio	pôsobí	na	divácke	zmysly.	Dominantná	je	
predovšetkým	ponurá	a	mystická	atmosféra,	ktorá	vzniká	na	základe	pôsobivých	obrazov	na	
scéne.	Sternenhoch	je	najmä	o	vyváženom	spojení	všetkých	zložiek,	vizuál	dopĺňa	akustiku	a	
opačne.	Scénografia	aj	kostýmy	sú	vytvorené	najmä	z	čiernych	materiálov	s	metalickými	a	
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plastovými	prvkami.	Tie	spolu	s	bielo-čiernym	maskovaním	účinkujúcich	dodávajú	inscenácii	
na	dramatickej	štylizácii.	Postavy	pôsobia	ako	z	nereálneho	snového	sveta	či	dokonca	z	
podsvetia.	Realita	sa	láme	nielen	v	príbehu,	ale	aj	v	svetelných	a	pohybových	líniách	na	scéne	
a	do	popredia	sa	tak	dostáva	hlavne	motív	čarov,	prízrakov	a	mystiky.	Sternenhoch	
pražského	Národného	divadla	je	inscenácia,	v	ktorej	režijný	koncept	plne	podporuje	
hudobný	materiál	a	aj	keď	nesie	atribúty	klasickej	opery,	je	zároveň	otvorená	súčasným	
umeleckým	prúdom.	

	

Svätá	Špageta	režisérky	Agnieszky	Smoczyńskej	je	muzikálom,	ktorý	neguje	akékoľvek	
formálne	klišé	spojené	s	týmto	žánrom.	Možno	aj	preto,	že	je	inscenácia	postavená	na	
čiernom	a	ironickom	humore.	Špageta	je	bullteriér,	ktorému	sa	zjaví	Psia	matka,	a	jeho	
osvieti.	Majiteľmi	tejto	sučky	sú	obyčajní	ľudia,	no	postupne	je	odkrývaná	najmä	ich	
živočíšna	a	pudová	stránka.	Vo	výsledku	sa	tak	ukazuje	ich	agresia,	krutosť	a	sexualita.	To	
inscenátori	docielili	práve	tým,	že	dej	je	rozprávaný	z	pohľadu	psa,	ktorého	predstavuje	
herec	Piotr	Trojan.	V	príbehu	je	zobrazený	aj	ako	cítiaca	a	mysliaca	bytosť,	ktorá	je	však	
ovládaná	svojimi	pudmi.	Vzťah	dvojice	a	psa	teda	nielen	vytvára	hlavné	konflikty,	ale	odkrýva	
i	ďalšie	významové	vrstvy	diela.	

	

Smoczyńska	pracuje	obzvlášť	s	hyperbolizovaným	prejavom	týchto	pudov	a	zároveň	ho	
mieša	s	premrštenou	pop	estetikou.	Jednoduché	a	často	vulgárne	vety	strieda	súčasná	
poézia	a	metaforickosť.	Vo	výsledku	tak	na	scéne	sledujeme	akýsi	bizarný	in-yer-face	muzikál	
–	hercov	v	štylizovaných	pózach,	ich	extrémnu	mimiku,	neónové	farby	a	piesne	do	mikrofónu	
(pop,	elektronika	aj	rap).	Texty	piesní	obsahujú	rôzne	slovné	spojenia,	ktoré	zaobalené	do	
zvieracej	ríše	vytvárajú	trefné,	niekedy	vtipné	a	inokedy	odpudzujúce	alúzie	na	skutočnosť.	V	
pozadí	banálneho	príbehu	tak	podnecujú	k	uvažovaniu	o	potrebe	viery,	o	ľudskej	náture	a	jej	
inklinácii	k	násiliu.	

	

Sprievodný	program	sa	v	sobotu	musel	z	námestia	presunúť	do	priestorov	divadla.	Konečne	
som	i	vďaka	tomu	mala	pocit,	že	divadlo	aj	mimo	predstavení	naplno	žije	festivalom.	
Bubácka	rozprávka	Bábkového	divadla	na	Rázcestí	sa	odohrávala	na	schodisku	Divadla	
Andreja	Bagara.	Vďaka	tomuto	premiestneniu	vznikla	oveľa	intímnejšia	atmosféra	a	medzi	
herečkou	Máriou	Šamajovou	a	deťmi	prebiehal	zaujímavý	dialóg.	Spoločne	sa	snažili	nájsť	
spôsob,	ako	hlavnú	postavu	Marušku	zbaviť	strachu	a	presvedčiť	ju,	aby	vyliezla	z	postele.	
Šamajová	do	jednotlivých	situácií	vnášala	vtipné	až	sarkastické	poznámky	a	snažila	sa	aj	o	
komunikáciu	s	dospelými.	Predstavenie	tak	bolo	náležitým	dôvetkom	k	rôznym	podobám	
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vzbury,	ktoré	sme	videli	počas	prvých	dvoch	dní	festivalu.	Nielen	despotický	manžel	či	krutí	
psí	páni,	ale	aj	náš	vlastný	strach	môže	byť	pre	nás	väzením.	

https://www.mloki.sk/bez-okolkov/divadelná-nitra-2019-deň-prvý-druhý-osobné-vzbury	-	/0	
	

Divadelná	Nitra	2019,	deň	tretí:	Sloboda,	za	ktorú	netreba	bojovať?	

2.10.2019	–	MLOKi	

Simona	Baková	

Tretí	deň	sa	v	rámci	hlavného	programu	okrem	domácej	produkcie	Hlava	XXII	predstavili	

súbory	z	Ruska	a	z	Maďarska.	Ideovo	festival	prešiel	od	témy	vnútornej	neslobody	k	tej	

občianskej.	Vo	vzduchu	sa	niesla	otázka:	Akým	spôsobom	našu	slobodu	podmieňujú	

kultúrno-politické	ovzdušie	a	systém,	v	ktorom	existujeme?	

	

Role	play	game	s	figúrkami	v	životnej	veľkosti	

S	budapeštianskou	divadelnou	skupinou	Stereo	Akt	si	diváci	mohli	zahrať	„hru	o	prežitie“	s	
názvom	Bez	adresy.	Každá	z	troch	skupín,	do	ktorých	boli	diváci	rozdelení,	reprezentovala	
jednu	z	troch	postáv	hry	–	tej	divadelnej,	aj	tej	interaktívne	strategickej.	Počas	takmer	dvoch	
hodín	mohli	diváci	prostredníctvom	nich	pomyselne	prežiť	4	mesiace	bez	domova.	

	

Do	roly	inscenátora	vstupujú	konkrétne	rozhodnutia	divákov	aj	samotná	náhoda	v	podobe	
hracej	kocky.	Práve	ona	rozhoduje	o	veciach	takých	zásadných,	ako	sú	sila	a	prostriedky	na	
prežitie.	Roky	života	sú	pre	každú	z	postáv	jasne	scénicky	znázornené	statickou	bábkou,	
ktorej	ubúdajú	životy	podľa	toho,	ako	sa	správa.	V	sérii	akcií	máme	možnosť	spomaliť	
klesanie	i	stúpanie	životnej	energie,	vždy	však	s	ohľadom	na	druhú	premennú,	ktorou	sú	
financie.	Operujeme	tak	s	verziou	života,	ktorá	sa	v	existencii	na	ulici	obmedzuje	na	dve	
základné	kategórie.	Predstavenie	pred	nás	stavia	možnosť	hrať	hru	a	kalkulovať	so	životom	
konkrétneho	človeka	bez	domova	ako	s	figúrkou	na	základe	premyslenej	stratégie,	alebo	
preciťovať	jeho	príbeh	pri	každom	našom	rozhodnutí.	Formálne	riešenie	predstavenia	zvádza	
k	obom	možnostiam.	

	

Aktívne	zapojenie	divákov	je	prerušované	etudami,	ktoré	dokážu	pohltiť	intenzitou	situácie	
aj	jazyka.	Následné	moderované	rozhodovanie	divákov	o	tom,	kde	bude	ďalší	mesiac	postava	
prespávať	a	či	bude	pracovať	alebo	žobrať,	má	scudzujúci	efekt.	V	dôsledku	finančných	
prepočtov	dochádza	k	rozhodnutiam,	ktoré	vykazujú	nulový	súcit	s	postavou	–		pre	pár	
hranoliek	a	menšiu	sumu	peňazí	necháme	mladú	ženu	Žofiu,	aby	ju	natáčal	podivín	na	ulici,	
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alebo	jej	nezaplatíme	podpornú	skupinu	za	zopár	forintov	mesačne.	Čierno-bielosť	
rozhodnutí	sa	za	extrémnych	podmienok	ľahko	obracia	v	ešte	väčší	extrém.	Ich	dôsledky	nám	
však	ako	divákom	už	nie	sú	známe,	predstavenie	sa	končí	bez	víťazov	a	porazených,	a	tak	hre	
na	jej	konci	akoby	chýbal	zmysel.	V	tomto	prípade	bolo	naozaj	dôležité	najmä	zúčastniť	sa.	

	

Humor	či	teror?	

Moskovský	nezávislý	súbor	Teatr.doc,	ktorého	tvorba	sa	žánrovo	rozprestiera	od	politickej	
satiry	k	dokumentárnemu	divadlu,	sa	v	Nitre	predstavil	inscenáciou	Človek	z	Podoľska.	
Dmitrij	Danilov,	autor	textu,	je	súčasný	ruský	prozaik	známy	dokumentaristickým	štýlom	
písania.	Konverzačne	založená	hra,	ktorá	je	jeho	dramatickým	debutom,	miestami	odráža	
Danilovovu	záľubu	v	žánri	cestopisu,	ktorá	sa	v	obrazoch	ruského	Podoľska	nevyhnutne	
redukuje	na	chválospev	o	šedých	fabrikách.	V	prostredí	policajnej	stanice	predstavujú	idylu	o	
rodnom	meste,	na	ktoré	sa	neoplatí	zanevrieť.	Za	nelásku	k	vlasti	a	jej	prejavy	sa	tu	zatýka.	
Policajti	využívajú	pri	vypočúvaní	„bežného“	človeka	z	Podoľska	praktiky	pasívnej	agresie	a	
citového	vydierania.	Reportér,	ktorý	žije	s	mamou	v	byte	v	tomto	ruskom	meste,	je	mentálne	
znásilňovaný,	kým	neuverí,	že	návrat	domov	predsa	len	nie	je	tým	najhorším	trestom.	Chorej	
dynamike	formovania	vzťahu	medzi	zadržiavateľom	a	zadržaným	pomáha	všeobecná	
vzdelanosť	policajtov	v	modernej	filozofii	a	popkultúre.	Policajt	je	kamarát,	kým	s	ním	
súhlasíš.	Zavŕšením	manifestácie	moci	je	štokholmský	syndróm,	ktorý	sa	postupne	sformuje	
u	jedného	zo	zatknutých.	Je	otázkou,	do	akej	miery	je	psychologický	teror	reakciou	na	
súčasné	praktiky	ruskej	polície,	ktorá	od	fyzického	násilia	prechádza	k	rafinovanosti	
postupného	útlaku	a	vymazávania	osobností.	

	

Dá	sa	predpokladať,	že	politický	podtext	bude	s	publikom	komunikovať	rôzne,	v	závislosti	od	
konkrétnej	krajiny.	S	nitrianskymi	festivalovými	divákmi	fungoval	prekvapivo	satiricky	aj	v	
pomerne	vypätých	scénach	fyzického	ohrozovania	protagonistu.	Naozaj	stačí	zopár	
tanečných	pohybov	a	vypointovanie	vtipu	na	umlčanie	skutočného	významu	situácie,	ktorá	
je	vo	svojej	podstate	vrcholne	násilná?	Inscenačný	prístup,	ktorý	predstavil	vtip	v	dialógoch	a	
násilnícke	postavy	ako	tie	sympatické,	si	pri	večernom	predstavení	v	Starom	divadle	Karola	
Spišáka	vyslúžil	standing	ovation.	Diváci	sa	pobavili.	Spoločensko-politická	rovina	ostala	ale	
akási	hluchá,	čo	sa	týka	zvnútornenia	v	divákovi,	a	ako	sa	ukázalo	–	aj	vo	vnímaní	
účinkujúcich	a	tvorcov.	V	debate	po	predstavení	(kde	sa	mnoho	stratilo	v	nedokonalom	
preklade)	predstavili	myšlienkovú	stránku	inscenácie	ako	hotový	produkt,	na	ktorý	reaguje	
celá	Európa	zhodnou	neutralitou,	na	ktorej	sa	dá	zasmiať.		

Festival	sa	téme	slobody	venoval	nielen	v	rámci	hlavného	programu.	Sloboda	sexuálnej	
orientácie	bola	tematizovaná	v	pôvodnej	inscenácii	slovenského	LGBT	Divadla	NoMantinels	
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Príbeh	geja,	príbeh	lesby	a	o	podobách	slobody	v	európskom	prostredí	sa	v	nedeľu	verejne	
debatovalo	aj	v	rámci	diskusného	formátu	Café	Europa.	

https://www.mloki.sk/bez-okolkov/divadelná-nitra-2019-deň-tretí-sloboda-za-ktorú-
netreba-bojovať	-	/0	

Divadelná	Nitra	2019,	deň	štvrtý:	Premeny	časov	

2.10.2019	–	MLOKi	

Barbora	Forkovičová	

Hlavný	program	štvrtého	festivalového	dňa	ponúkol	dve	diela,	v	ktorých	sa	zrkadlila	

hlavná	téma	tohto	ročníka.	Hoci	presnejšie	to	boli	viac	podoby	neslobody	ako	slobody.	

Nemeckú	performatívnu	esej	cvičiacich	tiel	vystriedal	slovenský	boj	o	nový	poriadok	sveta	

vo	výrazne	hutnejších	scénických	obrazoch.	

Telá	ako	manifest	

Projekt	Druhý	pokus	o	telovýchovu	mníchovské	zoskupenie	Hauptaktion	žánrovo	vymedzilo	
ako	performatívnu	esej.	Skupina	sa	v	nej	zamerala	na	nemecký	fenomén	telovýchovy,	
konkrétne	na	organizované	spoločné	cvičenia,	ktoré	neskôr	vyústili	do	„galaprehliadky“	
nazývanej	Turnfest	(festival	cvičenia).	Podujatie,	ktorého	najbližšou	paralelou	v	našich	
končinách	by	bola	spartakiáda,	slúžilo	najmä	na	tlmočenie	myšlienok	a	ideológií	jeho	
organizátorov.	

	

Úvodný	hlas	z	reproduktoru	hovorí,	že	v	nemeckom	jazyku	sa	dajú	povedať	slová	ako	cvičiť,	
cvičky	či	cvičiaci	vak,	cvičenie	je	jednoducho	ukotvené	v	jazyku,	takže	automaticky	je	
ukotvené	aj	v	Nemcoch	samotných.	Hoci	toto	tvrdenie	trošku	pripomína	problematiku	
sliepky	a	vajca	(čo	bolo	skôr?),	tvorcovia	jeho	reprodukovaním	vyzdvihujú	spätosť	
nemeckojazyčnej	oblasti	s	touto	disciplínou.	Esejistická	stránka	tohto	diela	prináša	zaujímavú	
tému	a	podniká	akýsi	sociologicko-ideologický	výskum	telovýchovných	prehliadok	naprieč	
časom.	V	začiatkoch	minulého	storočia	mal	vlastnú	slávnosť	napríklad	aj	robotnícky	spolok,	
ktorého	členovia	cvičili	„bok	po	boku	proti	kapitalizmu“.	Tvorcovia	poukazujú	aj	na	pluralitu	
významov	daných	akcií	–	napríklad	v	prípade	Zväzu	židovských	vojakov	(cvičenie	z	roku	1928)	
ju	sami		Židia	vnímali	ako	znak	schopnosti	vlastnej	emancipácie,	zatiaľ	čo	nemecké	
obyvateľstvo	v	ich	cvičení	mohlo	vidieť	práve	opak	–	snahu	o	asimiláciu.	Pri	každom	
cvičebnom	stretnutí	v	histórii	tvorcovia	opíšu	zloženie	cvičencov	(bieli	muži/muži	rôznych	
rás/ženy	atď.)	a	okolnosti	ich	vzniku	–	ďalšie	informácie,	ktoré	dopĺňajú	obraz	jednotlivých	
akcií	a	ich	cielenej	výpovede.	
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Za	pútavým	námetom	však	zaostáva	jeho	scénické	stvárnenie.	Performancia	je	koncipovaná	
ako	veľká	gymnastická	súťaž.	Osem	performerov	neúnavne	na	javisku	predvádza	nacvičenú	
zostavu,	pričom	postupne	z	hry	za	chyby	po	jednom	vypadávajú.	Pohľad	na	nich	ponúka	
priestor	pre	predstavy	historických	momentov,	ale	objavujú	sa	aj	ďalšie	konotácie.	Skupina	
rovnako	odetých	účinkujúcich	pôsobí	ako	univerzálna	masa,	sú	výrazom	súdržnosti	a	
celistvosti.	Ich	telá	skôr	než	znaky	individualít	fungujú	ako	čiastočky	prispôsobujúce	sa	
navzájom	v	mene	čohosi	väčšieho	či	mocnejšieho.	Atmosféra	vyraďovania	je	formálna,	bez	
emócií.	Komentátorka	vysloví	meno	cvičenca,	ktorý	urobil	najviac	chýb,	a	oznámi	jeho	
odchod.	Cvičiaci,	ktorí	vypadnú,	sa	tvária	neutrálne,	mechanicky	sa	poklonia	a	odchádzajú	do	
úzadia.	Absencia	akýchkoľvek	emócií	pôsobí	dvojznačne.	Na	jednej	strane	ju	môžeme	vnímať	
ako	opovrhnutie	jednotlivca	ostatnými	za	to,	že	porušil	skupinovú	súhru,	zároveň	však	môže	
značiť	chlad	súperov	na	ceste	za	individuálnym	víťazstvom.	Takže	hoci	sa	jednota	cvičencov	
dá	vnímať	pozitívne,	otvára	sa	tu	aj	téma	súťaživosti,	výdrže	a	možnosti	ponižovania	
slabšieho.	

	

Zneužite	tela	a	pohybu	na	ideologické	účely	spojené	s	utláčaním	vyznie	o	to	silnejšie	v	závere	
inscenácie,	keď	sa	dozvedáme	pôvodnú	ideu	spoločného	cvičenia.	Takáto	akcia	sa	udiala	
prvýkrát	v	roku	1813	–	a	to	na	podporu	druženia	nemeckojazyčných	národov,	ktoré	neskôr	
vyústilo	do	vzniku	nového	národa	–	nemeckého.	

Zmena	poriadkov	

Hlavným	motívom	inscenácie	Bakchantky	Činohry	Slovenského	národného	divadla	je	stret	
dvoch	poriadkov,	dvoch	rozličných	usporiadaní	sveta	či	presnejšie	prístupu	k	tomuto	
usporiadaniu.	Predstaviteľom	toho	pretrvávajúceho	je	kráľ	Pentheus	(Milan	Ondrík).	Jeho	
výzor	–	tmavé	zamatové	sako	a	dozadu	učesané,	uhladené	vlasy	v	kombinácii	s	jeho	
pracovňou,	ktorú	charakterizuje	stôl	s	chladným,	blikajúcim	svetlom	počítača,	napovedá,	že	
ide	o	panovníka	podobného	dnešným	politikom.	Do	Téb	prichádza	Dionýzos	(Daniel	Fischer),	
zástupca	„nového	poriadku“,	ktorý	vyznáva	najmä	tanec	a	víno	–	teda	je	zástancom	radosti,	
voľnosti	a	veselia.	Jeho	vzhľad		je	antický	–	prichádza	na	vysokých	koturnoch,	vo	svetlom	
odeve	s	nabielenou	tvárou	–	odkazuje	tak	k	dávnym	koreňom	podstaty	jeho	životnej	
filozofie.	Jeho	príchod	teda	nevyznieva	ako	snaha	o	absolútne	nový	spôsob	života,	skôr	ako	
prinavrátenie	niečoho	z	minulosti,	na	čo	sa	však	už	v	spoločnosti	–	zámerne	či	nezámerne	–	
zabudlo.	

Režisér	Rastislav	Ballek	obozretne	nenahráva	ani	jednému	z	nich.	Kto	z	mužov	má	nárok	na	
vládu	–	a	dá	sa	to	vôbec	určiť?	Rozhodujú	sa	ich	priaznivci	na	základe	sympatií,	aktuálnych	
trendov	alebo	iných	kritérií?	Dionýzos	má	navrch	už	len	kvôli	jeho	postu	boha	(resp.	božieho	
syna),	no	Pentheus	je	zasa	riadne	menovaný	kráľ,	hlava	štátu.	
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Pentheus	bojuje,	no	dionýzovskému	kultu	sa	mu	už	nepodarí	vzoprieť.	Dionýzos	kráľa	pre	
jeho	nevôľu	prijať	dionýzovský	kult	potrestá,	zosmiešni	a	nakoniec	ho	privedie	až	k	smrti.	
Svojím	správaním	sa	však	práve	Bakchos,	boh	vína,	ukazuje	ako	agresívny	despota.	Keď	
Penthea	nepresvedčil,	zničil	nielen	jeho,	ale	aj	celú	jeho	rodinu.	Kráľova	matka,	Bakchom	
pomätená	Agaué,	je	v	konečnom	dôsledku	najväčšou	obeťou.	Pre	tvrdohlavosť	a	odpor	
Penthea	prichádza	o	rozum,	len	aby	ho	zabila	a	pripravila	sa	tak	o	syna,	o	náklonnosť	otca	aj	
o	právo	na	domov.	Dionýzos	teda	Tébami	prešiel	úspešne	–	v	zmysle	nastolenia	nového	
poriadku	–,	no	spôsobil	tragédiu	a	zanechal	za	sebou	spúšť.	

Režisér	Ballek	opäť	dokazuje	schopnosť	antických	diel	relevantne	komentovať	aj	našu	
súčasnosť.	Na	scénu	prináša	chór	v	podobe	trojice	hercov	(Dominika	Kavaschová,	Michal	
Kinik	a	Michal	Noga),	ktorý	stelesňuje	nasledovníkov	Bakcha,	teda	bakchantky.	Táto	
prazvláštna	trojica	sa	za	svojím	bohom	doslova	šuchoce,	vyzerajú	byť	unavení	či	akoby	lietali	
vo	svete	svojich	halucinácií.	Kinik	v	modrom	obtiahnutom	kostýme	s	leopardím	vzorom	
akoby	vypadol	z	karnevalového	sprievodu.	Noga	si	počas	predstavenia	na	hlavu	niekoľkokrát	
nasadí	obrovské	zatočené	parohy	ako	nejaké	mýtické	zviera	a	vzápätí	ich	vymieňa	za	
škriatkovské	uši.	Všetci	traja	na	seba	postupne	navliekajú	opulentné	kostýmy	predstavujúce	
kypré	ženské	telá.	Berú	na	seba	rôzne	podoby,	čím	môžu	znázorňovať	aj	akési	panoptikum	
uznávačov	Bakcha.	Má	mnohých	nasledovníkov,	ale	čo	sú	to	za	postavičky?	Inscenácia	
poukazuje	nielen	na	striedanie	časov	a	úskalia,	ktoré	takýto	prerod	prináša,	ale	podnecuje	aj	
ku	kritickému	pohľadu	na	zástancov	jednotlivých	„táborov“,	jednotlivcov	v	dave.	

https://www.mloki.sk/bez-okolkov/divadelná-nitra-2019-deň-štvrtý-premeny-časov	-	/0	
	

Divadelná	Nitra	2019,	deň	piaty:	Sloboda	vnútorného	ja	ako	podmienka	k	tvorbe	

3.10.2019	–	MLOKi	

Ivana	Hlubinová	

Posledný	deň	hlavného	programu	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra	sa	niesol	v	

znamení	nachádzania	slobody	skrz	umeleckú	tvorbu.	Na	záver	sa	predstavili	dva	súbory	zo	

Slovenska	a	jeden	z	Česka	–	každý	z	nich	niesol	vlastné	posolstvo	a	pohľad	na	slobodu	

tvorby.	

Eu.genus	ako	autentický	proces	tvorby	

Slovenské	umelecké	zoskupenie	Med	a	prach	združujúce	autorov	a	interpretov	z	rôznych	
umeleckých	odvetví	predstavilo	festivalovým	divákom	žánrovo	náročne	uchopiteľné	scénické	
dielo	eu.genus.	Hlavným	motívom	sa	teda	stáva	myšlienka	„dobrého	rodu“	–	tvorcovia	sa	
snažia	o	pochopenie	vlastného	ja	bez	ohľadu	na	rasovú,	politickú,	či	filozofickú	definíciu.	Svoj	
rod	hľadajú	bezprostredne	cez	umenie	a	dielo	zasadzujú	do	ateliéru.	Ten	sa	javí	ako	
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zhmotnený	symbol	jedinečnosti	sveta,	v	ktorom	žijeme.	Režisér	a	autor	libreta	Andrej	
Kalinka	spolu	s	ostatnými	umelcami	pretvorili	túto	tvorivú	dielňu	na	živý	a	autentický	
priestor,	kde	každý	vlastným	spôsobom	pátra	po	svojej	podstate.	Tvorivými	aktivitami	
nasýtené	dielo	nemá	žiaden	jasne	daný	príbeh	alebo	na	seba	nadväzujúci	dej,	dôležitým	sa	
stáva	proces	tvorby	umelcov,	ich	osobné	a	umelecké	výpovede.	

Od	začiatku	divák	nadobúda	pocit,	akoby	sa	stal	súčasťou	niečoho	už	prebiehajúceho.	Každý	
z	umelcov	vykonáva	vlastnú	aktivitu	–	herec	Ján	Morávek	prehráva	hudbu	na	kazetovom	
nosiči,	výtvarník	Juraj	Poliak	dotvára	rôzne	objekty	a	tanečníci	Zebastián	Mente	Maligna	a	
Daniel	Raček	spolu	s	Líviou	Balážovou	sa	psychicky	a	fyzicky	pripravujú	na	prichádzajúce	
vystúpenie.	Akt	preruší	Kalinka	s	príhovorom,	v	ktorom	divákov	uvádza	do	diania	a	
oboznamuje	ich	s	tým,	čo	bude	nasledovať.	Ateliér	si	aj	po	úvode	žije	naďalej	vlastným	
životom,	čím	vzniká	silný	dojem	autentickosti.	Vystúpenia	účinkujúcich	sa	medzi	sebou	
navzájom	prelínajú	a	vrstvia	sa	na	seba.	Hudba	splýva	s	pohybom,	ktorý	je	podmienený	aj	
objektmi	na	scéne	ako	vrece,	bal	linolea	alebo	vedro.	

Metóda	práce	Kalinku	aj	ostatných	účinkujúcich	je	nevídaná.	Na	jednej	strane	divák	
nadobúda	pocit,	akoby	na	predstavení	ani	nemusel	byť	prítomný	a	dielo	bude	pokračovať	aj	
bez	neho,	na	druhej	strane	sa	predstavenie	odohráva	práve	preňho.	Hranica	medzi	zdanlivo	
improvizovaným	a	hranýme	veľmi	tenká	a	vytvára	v	divákovi	pocit	príjemnej	neočakávanosti,	
u	niekoho	dokonca	rozpačitosti.	Dojem	je	na	záver	umocnený	Kalinkovým	vyzvaním,	aby	sme	
si	ateliér	obzreli	zblízka,	zatiaľ	čo	tvorivý	tím	pokračuje	v	nacvičovaní	Čajkovského	skladby.	
Divák	sa	tak	stáva	okoloidúcim,	ktorému	bolo	na	chvíľu	umožnené	nahliadnuť	do	útrob	
ateliéru.	

	

Hlbiny	ako	hra	s	imagináciou	

Na	tému	slobody	v	tvorbe	a	hľadania	seba	samého	prostredníctvom	tvorivého	procesu	
nadväzuje	aj	inscenácia	Hlbiny	českého	súboru	Wariot	Ideal.	Vojta	Švejda,	Jan	Kalivoda	a	Jan	
Dörner	predviedli	špecifické	nonverbálne	dielo,	v	ktorom	sa	hlavným	zdrojom	inšpirácie	pri	
nachádzaní	vlastnej	totožnosti	stávajú	rituálnosť	a	jej	popieranie.	

Aktéri	prichádzajú	na	scénu	za	pochodu	dunivých,	industriálnych	zvukov,	oblečení	v	
kostýmoch,	ktorých	význam	sa	nám	vyjavuje	až	postupne.	Dörner	má	na	sebe	odev	
vytvorený	z	gumových	podložiek	z	auta,	je	obutý	v	papučiach	a	na	chrbte	si	vezie	zložený	
stôl.	Približne	v	polovici	predstavenia	mu	ďalší	dvaja	performeri	pomalými	a	precíznymi	
pohybmi	na	rozloženom	stole	prezujú	papuče	za	topánky	s	dvoma	kockami	masla	na	
podrážke.	Po	chvíli	sa	z	neho	stáva	brankár	tancujúci	na	kĺzavom	povrchu.	Vzápätí	chytá	
chlieb,	ktorý	hádže	zo	stola	Švejda.	Opísaná	scéna	presne	vystihuje	spôsob	práce	tvorivého	
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tímu	s	významami,	v	ktorom	zaužívané	pretvárajú	do	neočakávaného	až	absurdného	a	
vyvolávajú	tým	v	divákoch	smiech	aj	napriek	ponurej	atmosfére.	

Ďalší	prekvapivý	moment	prichádza,	keď	Kalivoda	vyrobí	masku	z	chleba,	dotvorí	ju	jazykom	
zo	slaniny	nasadí	ju	na	hlavu	Švejdovi,	ktorý	následne	začne	tancovať	rituálne	tance.	Neskôr	
si	začne	z	chleba	odtrhávať	kúsky,	ktoré	si	vkladá	do	úst	a	žuje	ich	-	opäť	tak	búra	vytvorené.	
V		podobnom	duchu	sa	nesie	celé	predstavenie,	ktoré	svojou	opakovanosťou	navodzuje	
pocit	akéhosi	tranzu.	Ten	je	zvýraznený	najmä	hudbou	na	nástrojoch	zložených	z	drevených	
dosiek,	na	ktorých	je	pripevnený	zosilňovač.	Tranz	z	videného	je	zavŕšený	obrovskou	bábkou	
vytvorenou	z	konárov,	ktorá	sa	vyjaví	z	dreveného	kríku	visiaceho	nad	hlavami	účinkujúcich	a	
postupne	kráča	až	k	nám	divákom.	

https://www.mloki.sk/bez-okolkov/divadelná-nitra-2019-deň-piaty-sloboda-vnútorného-ja-
ako-podmienka-k-tvorbe	-	/0	

Sternenhoch	na	Divadelnej	Nitre	

29.9.2019	–	Operaslovakia	

Jozef	Červenka	

Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	má	v	roku	2019	podtitul	Podoby	slobody.	Už	30	

rokov	žije	naša	spoločnosť	v	slobode,	no	veľa	ľudí	si	dostatočne	neuvedomuje	obsah	tohto	

pojmu,	jeho	hodnotu	a	hranice.	Okrúhle	výročie	Nežnej	revolúcie	sa	stalo	príležitosťou	na	

zamyslenie	a	pripomenutie	si	podoby	slobody	a	jej	hodnoty.	Festival	otvorilo	predstavenie	

pražského	Národného	divadla	inscenáciou	opery	súčasného	českého	skladateľa	Ivana	

Achera	Sternenhoch.	

	

Predlohou	opery	sa	stalo	groteskné	romaneto	českého	spisovateľa	a	filozofa	Ladislava	Klímu	
Utrpení	knížete	Sternenhocha.	Výnimočného	a	nezaraditeľného	autora	(súčasníka	Franza	
Kafku)	Karel	Čapek	nazval:	„jedním	z	nemnoha	podivínských	a	bohémských	lidí,	jimiž	náš	
střízlivý	život	zrovna	neoplývá“.	Klímova	filozofia	vychádzala	zo	solipsizmu,	voluntarizmu	a	
egodeizmu	a	spolu	s	jeho	ludibrionizmom	(so	všetkým	sa	hrať	a	všetkému	sa	smiať)	bola	
ovplyvnená	Friedrichom	Nietzschem	a	Arthurom	Schopenhauerom.	

Od	absorbcie	ich	myšlienok	Klíma	dospel	k	presvedčeniu	o	bezcennosti	logiky,	čo	znamenalo,	
že	si	od	nej	oslobodený	subjekt	sám	určuje,	čo	je	a	nie	je	pravdou.	Jeho	romaneto	o	
pokleslom	kniežati	Sternenhochovi	je	surrealistickým,	dekadentným	a	fantastickým	dielom,	
ktoré	sa	bráni	akémukoľvek	realistickému	uchopeniu.	Na	to	je	potrebná	nemalá	dávka	
slobodnej	mysle	recipienta.	Kniha	vyšla	až	po	Klímovej	smrti	v	roku	1928	a	nevzbudila	veľkú	



	 33	

pozornosť.	Počas	komunistického	režimu	bolo	celé	dielo	autora	v	nemilosti	a	až	v	90.	rokoch	
minulého	storočia	opäť	vzbudilo	čitateľský	záujem.	

Príbeh	o	Sternehochovi	voľne	adaptoval	režisér	Jan	Němec	vo	svojom	filme	V	žáru	královské	
lásky	(1990).	V	roku	2007	inscenovalo	pražské	Divadlo	Komedie	činohernú	dramatizáciu	
knihy,	ku	ktorej	skomponoval	scénickú	hudbu	skladateľ	Ivan	Acher.	Toho	dielo	zaujalo	
natoľko,	že	sa	na	podnet	dirigenta	Petra	Kofroňa	rozhodol	spracovať	ho	ako	operu.	

Ide	o	bizarný	príbeh	milostného	a	neskôr	manželského	vzťahu	bohatého,	zdegenerovaného	
germánskeho	šľachtica	Sternenhocha	a	obskurnej	postavy	Helgy.	Tá	sa	kniežaťu	zjaví	ako	
prízrak	v	jednom	z	mnohých	opileckých	snov	a	vzápätí	sa	zhmotní	v	odpudivú	servírku.	Jej	
vzhľad	Sternenhocha	fascinuje	natoľko,	že	sa	rozhodne	vziať	si	ju	za	ženu.	Priamo	počas	
svadobnej	hostiny	si	knieža	vynúti	koitus	na	stole	s	jedlom	a	u	Helgy	nastane	zrýchlená	
gravidita.	Do	zbytkov	jedla	porodí	syna	Helmutka,	ktorého	vzápätí	zavraždí	úderom	do	hlavy	
svojho	otca.	Po	svadbe	si	Helga	nájde	milenca.	Knieža	ich	pristihne,	milenca	zastrelí	a	
manželku	uväzní	do	hladomorne.	Bosorka	Kuhmist	pološialeného	Sternenhocha	omámi	a	
ožobračí.	Knieža	zaspí	a	v	sne	prichádza	za	svojou	manželkou	do	hladomorne,	kde	ju	nájde	
mŕtvu.	Sen	sa	naplní	a	zhmotní	v	nadskutočnosti	–	zmierenie	a	splynutie	v	láske,	duši	a	tele	
nastáva	až	s	mŕtvou	Helgou.	

Ako	os	príbehu	opery	použil	Ivan	Acher	postupný	spoločenský	a	osobnostný	pád	kniežaťa	
Sternenhocha	počas	nejasného	balansovania	medzi	realitou	a	snovou	fikciou.	Desať	obrazov	
je	prehľadne	koncipovaných	v	rýchlom	spáde	a	sledovateľnej	linearite.	Sú	tradične	rozdelené	
orchestrálnymi	a	tanečnými	medzihrami.	

Dekadentné	a	démonické	šialenstvo	zachytil	skladateľ	prostredníctvom	eklektickej	zmesi	
vopred	nahratej	zvukovej	stopy	s	prvkami	minimalizmu,	manipulovaných	akustických	
nástrojov,	elektronickej	hudby,	drum´n´bassu,	industriálu,	ambientu	a	kabaretných	motívov	
v	kombinácii	so	živými	sólovými	opernými	partami,	sprechgesangom	a	celok	dopĺňa	trojica	
inštrumentalistov.	Neobvyklé	spojenie	kontrafagotu,	citery,	huslí,	violy,	elektroniky,	
samplingu,	hlasov	a	spevu	na	mikroporty	vytvára	originálnu	hudobnú	substanciu,	ktorá	je	
manipulovaná	zvukovým	dizajnom	Evy	Hamouzovej.	

Vlastné	libreto	dal	Ivan	Acher	preložiť	do	esperanta	(preklad	Miroslav	Malovec).	Spev	tomto	
jazyku	znie	mimoriadne	dobre:	Klímov	špecifický,	ťažko	zhudobniteľný	jazyk	(divák	oň	
nepríde	–	vychutná	si	ho	prostredníctvom	titulkov)	je	esperantom	štylizovaný	do	ironickej,	
bizarnej	nadsádzky	a	získava	až	„taliansku“	spevnosť.	

Réžia	Michala	Dočekala	sa	precízne	a	skúsene	venovala	najmä	prehľadnosti	bizarného	
príbehu	vďaka	dokonalému	vedeniu	hercov	a	tanečníkov.	Jednoduchými	prostriedkami	
budovala	sugestívnu	atmosféru	gotického,	groteskného	hororu,	udržovala	diváka	v	napätí	a	
priniesla	i	slušnú	dávku	čierneho	humoru	(baseball	s	kapustnými	hlávkami	asociujúcimi	
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detské	hlavičky!).	Štýlovo	homogénna	scéna	Marka	Cpina	vďaka	kombinácii	čierneho	
horizontu	s	otočnou	„vitrážovou“	monochromatickou	stenou,	šera	a	studeného	kovového	
lesku	kulís	a	rekvizít	účinne	podporila	náladu	gotického	románu.	Dráždivo	pôsobiace	
kostýmy	Evy	Jiřikovskej	spolu	s	líčením	á	la	expresionistický	nemý	film	a	v	podobnom	duchu	
koncipovaný	svetelný	dizajn	Ondřeja	Kyncla	spolu	vytvorili	prepracovaný	výtvarno-
dramatický	celok.	

Výkony	všetkých	protagonistov	boli	herecky	a	pohybovo	prvotriedne,	podané	so	strhujúcim	
nasadením.	Hodnotenie	speváckej	zložky	je	však	do	istej	miery	determinované	použitou	
amplifikáciou.	Podsaditý	Sergej	Kostov	v	titulnej	úlohe	dokonale	plynule	prechádzal	z	lyrickej	
tenorovej	polohy	do	kontratenorovej	a	s	ulízaným	prameňom	vlasov	na	čele	pôsobil	
primerane	odpudivo.	So	svojim	tanečným	alter	egom	v	podaní	Michala	Heribana	tvorili	
autenticky	dekadentnú	dvojicu.	Vysoký	koloratúrny	soprán	štíhlej	Vandy	Šípovej	(Helga)	sa	
pateticky	vznášal	a	kvílil	nad	inštrumentálnym	pradivom	ako	hlas	z	hororu;	bola	bohyňou,	
démonom	i	sadistickou	prostitútkou.	

	

Vynikajúco	bol	obsadený	dunivý,	obhrublý	bas	Luďka	Veleho	(otec	Helgy).	Fascinujúca	bola	
čarodejnica	Kuhmist	v	podaní	Terezy	Marečkovej,	ktorá	okrem	sugestívneho,	výrazovo	
bohatého	mezzosopránového	spevu	a	démonického	sprechgesangu	zvládla	hru	na	husle	a	
violu	i	pohybovo-tanečnú	plíživosť.	Menšia	úloha	milenca	bola	zverená	barytonistovi	Jiřímu	
Hájkovi,	ktorý	ju	podal	s	ordinárnou	maskulinitou.	Tanečníčky	Fanny	Barrouquére,	Karolína	
Gilová,	Klára	Jelínková	a	Andrea	Opavská	v	originálnej	choreografii	Lenky	Wagnerovej	
predviedli	strhujúce	výkony.	

Naživo	hrajúci	kontrafagotista	Lukáš	Svoboda	a	citerista	Michal	Müller	hrali	s	viditeľne	i	
počuteľne	veľkou	radosťou	a	to	isté	možno	povedať	o	dirigentovi	Petrovi	Kofroňovi,	ktorý	
bol	aj	autorom	hudobného	naštudovania	a	iniciátorom	tohto	vzácneho	a	vydareného	
operného	projektu.	Skutočná	hudobno-divadelná	extáza!	

https://operaslovakia.sk/sternenhoch-na-divadelnej-nitre/	
	

O	KRÁSE	ŠKAREDÉHO	

VYJDE	12/2019	–	Hudobný	život	

Michaela	Mojžišová	

Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	a	opera,	to	znie	takmer	ako	oxymoron.	Na	
spočítanie	operných	predstavení	v	dvadsaťosemročnej	histórii	renomovaného	podujatia	
postačí	jedna	ruka.	Zato	šťastná:	Bednárikova	inscenácia	Fausta	a	Margaréty,	Trelińského	
Orfeus	a	Eurydika	aj	dokumentárne	opery	Aleša	Březinu	Zítra	se	bude...a	Toufar	tu	silne	
zarezonovali,	prinášajúc	presvedčivý	dôkaz	o	tom,	že	opera	je	divadlo.	Na	dobrú	tradíciu	



	 35	

nadviazal	aj	najčerstvejší	operný	príspevok	do	histórie	prevažne	činoherne	koncipovaného	
festivalu,	Sternenhoch	z	Národného	divadla	Praha.	
	
Operu	už	nespočetne	krát	vyhlásili	za	mŕtve	či	prinajmenšom	umierajúce	umenie.	A	predsa	si	
veselo	žije	ďalej,	dokonca	dvojitým	životom.	Na	jednej	strane	obšťastňuje	milovníkov	
klasických	opusov	inscenáciami	a	nahrávkami	obľúbených	diel,	na	druhej	strane	ju	
novátorskí	hľadači	dopujú	čerstvou	energiou.	V	súvislosti	so	Sternenhochom	českého	
skladateľa	Ivana	Achera	(1973)	je	slovo	energia	kľúčové.	Už	dávno	som	nemala	pri	novom	
hudobno-divadelnom	diele	taký	intenzívny	zážitok.	Predstavenie	ma	„vcuclo“	a	vypustilo	až	
so	záverečným	tónom,	zelektrizovanú	poldruhahodinovou	hudobnou	smršťou.	
Ivan	Acher	je	jedinečným	zjavom	na	českej	hudobnej	scéne.	Skladateľský	autodidakt	
vyštudoval	textilný	dizajn	v	Liberci.	Tam	sa	v	polovici	deväťdesiatych	rokov	dostal	do	
kontaktu	s	digitálnymi	technológiami,	popri	inom	s	programom	MetaSynth	od	IRCAMu,	
konvertujúcim	grafický	záznam	do	zvukovej	podoby.	Ako	povedal	v	rozhovore	pre	časopis	
Harmonie	(3.	4.	2018),	bol	to	zlomový	moment:	„Už	som	vôbec	nejazdil	domov,	spal	som	
v	ateliéri	na	škole,	od	tej	doby	som	už	len	nahrával	a	maľoval.“	Noty	sa	doučil	dodatočne,	
predovšetkým	z	praktických	dôvodov.	
	
Podobne	silným	iniciačným	momentom	Acherovho	života	bolo	adolescentné	stretnutie	s	
„groteskným	romanettom“	Ladislava	Klímu	Utrpenie	kniežaťa	Sternenhocha	(1926).	Názory	
na	ťažko	zaraditeľného	autora,	ktorý	bol	obdivovateľom	Schopenhauera	
a	Nietzcheho,	sú	silne	polarizované:	jedni	ho	ospevujú	ako	veľkého	filozofa,	druhí	zatracujú	
ako	dekadentného	blázna.	Utrpenie	kniežaťa	Sternenhocha	koncipoval	do	fiktívneho	denníka	
zdegenerovaného	kniežaťa	Sternenhocha.	Ten	sa	z	roztopaše	ožení	s	Helgou,	škaredou	
ženou	nízkeho	pôvodu,	ktorú	vlastný	otec	považuje	za	„zhnitého	netvora“.	V	tehotenstve	sa	
z	letargickej	bytosti	stáva	démonická	femme	fatale	a	opantané	knieža	z	nej	postupne	
prichádza	o	rozum.	Jeho	posadnutosť	Helgou	nezlomí	ani	smrť	spoločného	potomka	
Helmutka	(manželka	ho	zabije	z	nenávisti	k	Sternenhochovi).	Až	keď	ju	pristihne	
s	milencom,	uväzní	ju	a	umučí	hladom.	No	zjavenia	Helgy	ho	ďalej	vťahujú	do	víru	šialenstva.	
Život	kniežaťa	sa	končí	otravou	krvi,	spôsobenú	poranením	pri	súloži	s	rok	starou	
manželkinou	mŕtvolou.	Ako	Acher	prezrádza	v	bulletine,	od	prvého	prečítania	knižky	
rozmýšľal	o	tom,	že	„vypätý	príbeh	prevyšujúci	krutosťou	antické	tragédie,	ale	zároveň	
napísaný	s	veľkou	dávkou	nadsádzky	a	humoru,	by	bol	krásnou	témou	opery“.	Nemýlil	sa:	
jeho	partitúra	dala	bizarnej	literárnej	látke	dokonale	priliehajúci	hudobný	šat	–	akoby	naň	
Sternenhoch	takmer	sto	rokov	trpezlivo	čakal.	
	
Acher,	ktorý	je	autorom	hudby	aj	kongeniálneho	libreta,	sa	bez	akejkoľvek	predpojatosti	
priznáva	k	cnostiam	i	nerestiam	opery.	Dokáže	skomponovať	krásne	kantabilné	čísla,	
bezpečne	cíti	hudobno-dramaturgický	kontrast,	čaruje	s	napätím	aj	momentom	prekvapenia,	
nebojí	sa	byť	expresívny	či	patetický.	Na	nič	sa	nehrá,	„neintelektualizuje“,	poslucháča	
jednoducho	vťahuje	do	hudobno-divadelného	víru.	Ten	raz	pripomína	dravú	technopárty,	
inokedy	hypnotizuje	opojnými	lyrickými	pasážami	v	štýle	minimal	music.	Ortodoxné	operné	
ucho	si	musí	chvíľu	privykať	na	elektroakustické	decibely,	ale	na	rozdiel	od	ťažko	prijateľného	
ozvučovania	klasických	produkcií	je	zvuková	technika	neoddeliteľnou	súčasťou	partitúry	
Sternenhocha.	Autor	majstrovsky	kombinuje	sampling,	industriálne	zvuky	i	živé	nástroje	
(citara,	kontrafagot,	husle,	viola)	a	prichádza	tak	s	originálnymi,	neopočúvanými	farebnými	
možnosťami.	Aj	u	speváckych	hlasov	vníma	predovšetkým	ich	timbrové	kvality:	laserovú	
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éterickosť	a	nadpozemské	výšky	koloratúrneho	sopránu	(Helga),	samoľúbu	sladkosť	spinto	
tenoru,	ktorý	vo	chvíľach	šialenstva	prechádza	do	kontratenorového	registra	(Sternenhoch),	
démonický	„gypsy“	timber	altu	(čarodejnica	Kuhmist),	prvoplánovú	virilnosť	barytónu	(Helgin	
milenec)	aj	hrubú	zemitosť	basu	(Helgin	otec).	Skvelým	nápadom	je	použitie	esperanta	
(preklad	Miroslav	Malovec).	Nielenže	prispieva	k	sugestívnej	zvukovosti,	ale	zároveň	v	zmysle	
motta	„Prima	la	musica,	poi	le	parole“	upriamuje	poslucháčovu	pozornosť	na	hlavné	
komunikačné	médium	diela	–	hudbu.	
	
Akokoľvek	dobre	napísaná	opera	by	sa	minula	účinkom,	ak	by	ju	publikum	nedostalo	v	
kvalitnej	hudobno-divadelnej	podobe.	To	našťastie	nie	je	prípad	Cenou	Divadelných	novín	
2018	ovenčeného	Sternenhocha.	Sujetovo	čitateľnú,	herecky	prepracovanú	inscenáciu	
Michala	Dočekala,	ktorá	sa	odohráva	na	priliehavo	„hororovej“	scéne	Marka	Cpina	
a	v	štýlových	kostýmoch	Evy	Jiřikovskej	(ich	súčasťou	je	líčenie	v	intenciách	filmového	
expresionizmu	30.	rokov),	vytáča	na	vysoké	obrátky	skvelá	choreografia	Lenky	Vagnerovej.	
Tvorcovia	mali	šťastnú	ruku	aj	pri	voľbe	interpretov.	Obsadeniu	dominujú	obe	dámy	–	
pohybovo	a	herecky	nadštandardne	nadaná	Vanda	Šípová	(Helga),	ktorej	hlas	si	skvele	
rozumie	s	poetikou	diela	i	s	princípmi	zvukového	dizajnu,	a	charizmatická,	obdivuhodne	
muzikálna	herečka	Tereza	Marečková	(Kuhmist).	Titulný	predstaviteľ	Sergej	Kostov	je	
vizuálne	priliehavým	a	hlasovo	dobre	vybaveným	Sternenhochom,	menšie	party	
harmonizujúco	zastali	Jiří	Hájek	(Milenec)	a	Luděk	Vele	(Otec).	Nad	predstavením	i	nad	celou	
produkciou	držal	ochrannú	ruku	Acherov	„tútor“,	dirigent	Petr	Kofroň,	opätovne	
potvrdzujúci	renomé	umelca	s	otvorenou	muzikantskou	mysľou	a	pevnou	dirigentskou	
rukou.	
	
Podtitulom	28.	ročníka	Divadelnej	Nitry	sú	Podoby	slobody.	A	hoci	autorka	tejto	recenzie	
vnímala	Sternenhocha	(v	zmysle	otvorených	možností	filozofickej	interpretácie,	ktoré	
Klímova	predloha	aj	Acherova	opera	poskytujú)	ako	príbeh	duševne	neslobodného	človeka,	
jeho	hudobno-divadelná	podoba	priniesla	presvedčivé	svedectvo	o	slobode	tvorcov	aj	ich	
adresátov.	A	tiež	optimistickú	správu	o	tom,	že	opera	má	k	umieraniu	ďaleko.	
	

Divadelnú	Nitru	otvorí	hororová	opera	Sternenhoch	
16.08.2019	–	MY	Nitra	
Dominika	Cunevová	

	
Oceňované	dielo	do	divadla	prilákalo	aj	ľudí,	ktorí	tomuto	žánru	predtým	neholdovali.	
	
Divadelná	Nitra	odštartuje	inscenáciou	Sternenhoch,	ovenčenou	cenami	českej	kritiky.(Zdroj:	
Patrik	Borecký)	
	
NITRA.	Divadelnú	Nitru	tento	rok	otvorí	operný	hit	Národného	divadla	Praha	s	názvom	
Sternenhoch.	Do	divadla	dokázal	prilákať	aj	ľudí,	ktorí	opere	predtým	vôbec	neholdovali.	V	
poradí	28.	ročník	medzinárodného	festivalu	s	témou	podoby	slobody	prostredníctvom	
hudobno-dramatického	diela	ukáže	zničujúcu	verziu	slobody	v	plnej	sile.	Predstavenie	
odohrajú	vo	Veľkej	sále	Divadla	Andreja	Bagara	27.	septembra	o	18.30	hodine.	
Inscenácia	vznikla	na	základe	romaneta	Utrpenie	kniežaťa	Sternenhocha	od	českého	filozofa	
a	spisovateľa	Ladislava	Klímu,	súputnika	Franza	Kafku.	Neobyčajným	spôsobom	sa	v	nej	spája	
vysoké	umenie	s	nízkym,	groteska	s	hororom,	ako	aj	komplikovaná	filozofia	s	mentalitou	
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bežného	života.	Réžiu	si	vzal	na	starosť	Michal	Dočekal,	tvorby	libreta	a	hudby	sa	chopil	Ivan	
Acher.	
	
Spoločne	vniesli	do	umenia	novú	iskru,	napríklad	v	podobe	náročných	pasáží	v	esperante,	
ktoré	musia	herci	odspievať	zavesení	na	lane.	Takisto	orchester	sa	podstatne	líši	od	
klasického.	Hlavnú	postavu	dekadentného	šľachtica	Sternenhocha	stvárňuje	Sergej	Kostov	a	
jeho	ženu	Helgu,	čarodejnicu,	si	zahrá	Vanda	Šípová.	
Divákom	predostrú	príbeh	pokleslého	kniežaťa,	ktorý	sa	z	trucu	ožení	so	ženou	nízkeho	
pôvodu.	Až	neskôr	sa	dozvie,	že	je	to	čarodejnica.	Sternenhoch	nie	je	sám	stelesnením	
dobra.	Považuje	sa	za	nádherného,	hoci	je	v	skutočnosti	škaredý,	zakrslý	a	bezzubý	mužík.	
Možno	preto	sa	zahľadí	do	rovnako	bledej	a	nepôvabnej	Helgy.	Síce	k	nej	cíti	odpor,	
nakoniec	si	ju	vezme	za	ženu.	
Tá	svojho	manžela	začne	časom	nenávidieť	natoľko,	že	hneď	po	narodení	odporným	
spôsobom	zavraždí	svojho	syna.	Tým	sa	ale	vraždenie	nekončí.	Helga	zabije	aj	svojho	otca,	
ktorý	ju	ako	malú	i	ako	dospelú	bil.	Síce	o	jej	činoch	šľachtic	vie,	na	ženu	nezanevrie	a	túži	po	
nej	rovnako	ako	na	začiatku.	Helgu	nachytá	s	milencom,	ktorého	zabije	a	ju	uvrhne	do	
hladomorne,	kde	ju	neskôr	zabije.	Odvtedy	ho	prenasleduje	jej	prízrak,	ktorý	Sternenhocha	
uvádza	do	neistoty.	Netuší,	či	ide	skutočne	iba	o	halucinácie,	alebo	je	to	naozaj	Helga.	
I	keď	znie	dej	pomerne	nechutne,	ide	o	grotesku,	ktorá	diváka	naťahuje	a	nedá	sa	brať	vážne.	
Inscenácia	je	plná	čierneho	humoru	a	voľba	kostýmov	a	líčenia	jej	dodáva	aj	istý	dojem	
cirkusu.	Či	však	tvorcovia	neprekročili	hranicu	slobody	svojej	tvorby,	budú	musieť	diváci	
posúdiť	sami.	
	
https://mynitra.sme.sk/c/22190228/divadelnu-nitru-otvori-hororova-opera-
sternenhoch.html	-	ixzz5z21jRbRf	
	

Teatr.doc	sa	snaží	byť	vo	veľmi	otvorenom	dialógu	s	ruskou	spoločnosťou	
	

14.08.2019	–	MY	Nitra	
	

TASR	
	

	
28.	ročník	Divadelnej	Nitry	zaostrí	na	podoby	slobody.	
	
Divadlo	Teatr.doc.(Zdroj:	TEATRDOC.RU)	
NITRA.	Zápas	o	slobodu	sa	neskončil	ani	pádom	komunizmu.	Príbehy	ľudí,	ktorí	čelia	
systémovej	manipulácii,	vznikajú	aj	v	dnešnej	slobodnej	dobe.	
Svedčia	o	tom	inscenácie,	ktoré	do	svojho	hlavného	programu	zaradil	Medzinárodný	festival	
Divadelná	Nitra.	V	poradí	28.	ročník	podujatia	zaostrí	na	podoby	slobody/faces	of	freedom.	
Nadobudnutá	sloboda	môže	so	sebou	niesť	problém,	ako	sa	s	ňou	vyrovnať.	O	tom	hovorí	
nová	dráma	ruského	divadla	Teatr.doc	Človek	z	Podoľska.	
	
Hra	ruského	prozaika	a	básnika	Dimitrija	Danilova	vtipne,	no	s	istou	mierou	depresie	
inšpiruje	k	premýšľaniu	o	význame	konceptu	"vlastenectva",	ktoré	je	jadrom	dnešných	
bojov.	Jeden	z	vrcholov	festivalového	programu	však	divákovi	ponúkne	viac	interpretačných	
vrstiev,	napríklad	priepasť	medzi	dvoma	generáciami.	
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Hrdinom	absurdnej	komédie	je	obyčajný	človek,	redaktor	novín,	ktorý	sa	zrazu	ocitne	na	
výsluchu.	Dôvod	nepozná	ani	on,	ani	samotní	policajti.	
	
"Dejiskom	inscenácie	je	moskovská	policajná	stanica,	kde	sa	zhromažďujú	excentrickí	
intelektuáli.	Bežné	policajné	mučenia	sú	nahradené	zložitejším	utrpením:	obyvatelia	
dostávajú	strašný	dotazník,	ktorý	nezvládne	nikto,	kto	nedokáže	prekonať	pocit	ohromujúcej	
prázdnoty	a	vlastnej	zbytočnosti,"	opisuje	ruský	kultúrny	časopis	Afiša	hru	v	podaní	súboru	
Teatr.doc,	ktorý	má	v	Rusku	postavenie	disidentského	divadla.	
Touto	hrou	reaguje	aj	na	situáciu	doma.	Pre	režiséra	Michaila	Ugarova,	ktorý	vlani	nečakane	
zomrel,	to	bola	posledná	inscenácia.	
	
"Už	od	svojho	počiatku	-	Teatr.doc	bolo	založené	na	začiatku	90.	rokov	-	sa	snaží	byť	vo	veľmi	
otvorenom	dialógu	s	ruskou	spoločnosťou,	čo	v	posledných	rokoch	je	nesmierne	ťažké.	
Divadlo	sa	muselo	viackrát	sťahovať	za	posledné	obdobie.	A	stalo	sa,	že	v	minulom	roku	
režisér	Michal	Ugarov	a	jeho	žena	dramaturgička	zahynuli	následkom	rôznych	zdravotných	
komplikácií,	ktoré	boli,	pochopiteľne,	spojené	aj	so	strastiplnou	cestou,	ktorou	divadlo	
prechádzalo	v	období	Putinovho	režimu,"	povedal	pre	TASR	Ján	Šimko,	kurátor	pre	výber	
zahraničných	inscenácií	na	festivale	Divadelná	Nitra.	
	
Moskovský	Teatr.doc	na	ňom	už	v	minulosti	vystúpil	s	inscenáciami	Kyslík,	Dvaja	v	tvojom	
dome	a	naposledy	Vjatlag	v	koprodukcii	s	Drama	Laboratory.	
Absurdné	mechanizmy	spoločnosti,	v	ktorej	akékoľvek	nariadenia	značne	prekračujú	všetko	
ľudské,	sú	námetom	aj	dramatizácie	diela	Josepha	Hellera	Hlava	XXII,	s	ktorou	sa	na	festivale	
predstaví	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre.	
	
Režijná	interpretácia	Jána	Luterána	v	sebe	nesie	množstvo	odkazov	na	súčasnú	spoločensko-
politickú	situáciu	a	nechýba	v	nej	korenie	v	podobe	čierneho	humoru.	
"Jeden	z	najskľučujúcejších	pocitov,	ktorý	prežíva	ústredná	postava	Hlavy	XXII,	a	teda	s	ním	
aj	každý	divák	so	zdravým	rozumom	túžiaci	po	slobode,	je	bezmocnosť	voči	svojvôli	a	
arogancii	moci,	mocných	ľudí,	ktorí	svoju	funkciu	a	postavenie	zneužívajú	vo	svoj	prospech	a	
nie	sú	na	jej	vykonávanie	kompetentní.	V	tom	pocite	sa	dá	prežiť	aj	celý	život.	Nájsť	odvahu	
vyjsť	z	komfortnej	zóny	a	postaviť	sa	voči	hlupákom,	tyranom,	klamárom	a	zločincom	je	
najhorúcejšou	úlohou	pre	každého,	kto	túži	po	slobode	v	našej	spoločnosti,"	hovorí	Luterán.	
Hlavnú	postavu,	vojaka	Yossariana,	ktorý	sa	na	takúto	úlohu	odhodlá,	stvárňuje	Daniel	
Ratimorský.	
	
"Jeho	civilné	herectvo	kontrastuje	so	štylizovanými	a	parodizovanými	charaktermi	ďalších	
postáv,	čo	na	javisku	vytvára	napätie,"	uviedol	pre	médiá	PR	manažér	festivalu	Marek	
Suchitra	s	tým,	že	divákov	zaujme	aj	výrazná	scénografia	Michala	Lošonského	a	neobyčajne	
živý	akustický	sprievod	v	podaní	samotných	hercov.	
Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	sa	uskutoční	od	27.	septembra	do	2.	októbra.	
	
https://mynitra.sme.sk/c/22189577/divadelna-nitra-ruske-divadlo-teatr-doc.html	-	
ixzz5xiGvXT5u	
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Tragikomédia	ponúkne	pohľad	
na	vzťah	očami	psa	

	
10.9.2019	–	MY	NITRA	

	
Dominika	Cunevová	

	
Minimalistický	muzikál	Svätá	Špageta	je	obrazom	rozpadávajúcich	sa	vzťahov	v	súčasnej	
dobe.	
	
Minimalistický	muzikál	Svätá	Špageta	je	akoby	obrazom	rozpadávajúcich	sa	vzťahov	v	
súčasnosti.(Zdroj:	Divadelná	Nitra)	
	
Ako	býva	zvykom,	na	festivale	Divadelná	Nitra	nebudú	chýbať	ani	netradičné	predstavenia.	
Od	27.	septembra	do	2.	októbra	sa	inscenácie	zo	Slovenska	i	zahraničia	zamerajú	na	tému	
Podoby	slobody.	Jednou	z	nich	bude	tragikomédia	Svätá	Špageta,	ktorá	sa	na	fungovanie	
vzťahu	pozrie	očami	psa.	
Poľský	súbor	Komuna	Varšava	pod	vedením	režisérky	Agnieszky	Smoczyńskej	posunie	
tohtoročnú	tému	festivalu	do	roviny	medziľudských	vzťahov.	„Smoczyńskej	filmy	nadväzujú	
na	estetiku	novej	vlny.	Do	divadla	vstúpila	komornou	hrou,	ktorej	korene	môžeme	hľadať	v	
poľskej	groteske	70.	a	80.	rokov,	v	hrách	Sławomira	Mrożeka	a	v	tej	silnej	ére,	v	ktorej	poľská	
dráma	reflektovala	aktuálne	spoločenské	dianie	a	to,	čo	sa	deje	okolo	nás,"	hovorí	kurátor	
zahraničnej	časti	programu	Ján	Šimko.	
Názov	hry	je	zároveň	pomenovaním	psa.	Večne	hladný	bulteriér	menom	Špageta	sleduje	
vyprázdnený	vzťah	bezdetného	páru.	Obaja	pracujú	v	prestížnej	korporácii	a	svoje	problémy	
sa	snažia	riešiť	terapiami	a	napokon	aj	kúpou	psa.	Berú	ho	skôr	ako	hračku,	nie	ako	živého	
tvora,	za	ktorého	by	mali	prevziať	zodpovednosť.	
Minimalistický	muzikál	Svätá	Špageta	je	akoby	obrazom	rozpadávajúcich	sa	vzťahov	v	
súčasnosti.	„Tvorcovia	ponúkajú	divákovi	niečo	viac	ako	zábavu	–	ide	o	kombináciu	
originálneho	textu	a	piesní,	výrazných	hereckých	výkonov	a	silnej	hudby.	Výsledok	sa	
pohybuje	na	hranici	komédie,	slapstiku,	muzikálu,	karikatúry	a	komixu,“	vysvetľuje	Ján	
Šimko.	
Komuna	Varšava	sa	touto	vtipnou	inscenáciou	predstaví	na	festivale	Divadelná	Nitra	po	prvý	
raz.	“Ako	po	všetkých	predstaveniach	festivalu,	aj	po	tomto	sa	uskutoční	diskusia	divákov	s	
tvorcami,”	dodáva	kurátor.	
	
https://mynitra.sme.sk/c/22209036/tragikomedia-ponukne-pohlad-na-sucasny-vztah-ocami-
psa.html	-	ixzz63kf0AfJ9	
	

V	Hlbinách	diváci	nájdu	výtvarné	umenie,	film	aj	hudbu	
	

6.9.2019	–	MY	Nitra	
	

Dominika	Cunevová		
	

Divácky	zážitok	z	klauniády	pre	dospelých	umocnia	bláznivé	kostýmy	i	zaujímavé	kulisy.	
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Klauniáda	pre	dospelých	príde	na	festival	Divadelná	Nitra	v	podobe	inscenácie	českého	
súboru	Wariot	Ideal	Hlbiny.(Zdroj:	Nitrafest)	
	
NITRA.	Klauniáda	pre	dospelých	príde	na	festival	Divadelná	Nitra	v	podobe	inscenácie	
českého	súboru	Wariot	Ideal	Hlbiny.	Ako	sľubujú	organizátori,	tvorivý	tím	v	zložení	výtvarník	
Jan	Dörner,	hudobník	Jan	Kalivoda	a	mím	Vojtěch	Švejda	ovládnu	javisko	svojou	energiou	a	
využijú	každý	jeho	centimeter	štvorcový	na	to,	aby	divákov	neustále	prekvapovali.	
Počas	predstavenia	pretvárajú	obyčajné	predmety	na	hudobné	nástroje	a	dopĺňajú	ho	
napríklad	zábavnými	akrobatickými	prvkami.	V	nonverbálnej	hre	Hlbiny	skúmajú	možnosti	
divadla	ako	takého	a	pritom	sa	ponárajú	do	prazákladov	kresťanskej	viery	i	pohanských	
rituálov.	
	
„Inscenácia	Hlbiny	je	nesmierne	zaujímavá	vo	svojej	grotesknosti	a	surreálnej	podobe,	ktorá	
vyrastá	z	úplne	jednoduchých	situácií.	Dörner,	Kalivoda	a	Švejda	pôsobia,	ako	keby	sa	klasickí	
Traja	chrobáci	ocitli	v	surrealistickom	svete	Švankmajerových	filmov	alebo	vo	Svěrákovom	
Kukym	na	ceste	z	psychadelického	výletu.	Ich	javiskový	rituál	je	obranou	proti	otupenosti	a	
oslavou	imaginácie,“	opisuje	kurátor	zahraničnej	časti	programu	Ján	Šimko,	ktorý	Hlbiny	
považuje	za	divácky	nesmierne	vďačnú	inscenáciu.	Divákovi	pripomenie	nemý	film	či	českú	
pantomímu	a	jeho	zážitok	umocnia	bláznivé	kostýmy,	hudba	a	zaujímavé	kulisy.	„Myslím	si,	
že	tá	radosť,	ktorú	majú	tvorcovia	na	scéne,	je	nákazlivá	a	veľmi	ľahko	sa	prenáša	na	
divákov,“	dodáva	Šimko.	
	
https://mynitra.sme.sk/c/22203568/v-hlbinach-divaci-najdu-vytvarne-umenie-film-aj-
hudbu.html	-	ixzz5z20En1z2	

	
Divadelná	Nitra	prinesie	hry	postavené	na	najstarších	námetoch	

	
21.08.2019	–	MY	Nitra	

	
Dominika	Cunevová		

	
Divákom	predostrie	iný	pohľad	na	Bibliu.		
Bakchantky	v	SND	v	réžii	Rastislava	Balleka(Zdroj:	Barbora	Dolinajová)	
	
NITRA.	Na	festivale	Divadelná	Nitra	sa	predstaví	režisér	Rastislav	Ballek	hneď	s	dvomi	
inscenáciami,	pri	ktorých	čerpá	z	najstarších	textov.	Prvou	je	hra	starogréckeho	spisovateľa	
Euripida	Bakchantky,	ktorú	budú	môcť	diváci	vidieť	v	Štúdiu	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre	
30.	septembra	o	19.30	večer.	Nesie	pomenovanie	po	sprievodkyniach	boha	Dionýza,	ktoré	
usporadúvajú	zhýralé	oslavy	a	pokúšajú	morálku	každého.	
			
Tragédia	spred	niekoľkých	tisícročí	o	súboji	Dionýza	s	kráľom	Pentheom	predostrie	príbeh	
súčasného	človeka	uväzneného	v	morálnych	extrémoch.	„Je	zaujímavé,	že	práve	táto	antická	
tragédia	maximálne	vystihuje	a	zachytáva	morálnu	krízu,	v	ktorej	sa	človek	v	súčasnosti	
ocitá.	Je	to	kríza	spôsobená	pohybom	medzi	dvomi	extrémami,	medzi	liberálnym	a	
konzervatívnym	až	absolutistickým	pohľadom	na	vedenie	spoločnosti.	
Bakchantky	prinášajú	pohľad	na	slobodu	práve	v	konfrontácii	histórie	so	súčasnosťou,“	
hovorí	kurátorka	slovenského	programu	festivalu	Júlia	Rázusová.	V	hre	sa	predvedie	nová	
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generácia	hercov	Slovenského	národného	divadla	ako	Milan	Ondrík,	Dominika	Kavaschová	a	
Daniel	Fischer.	
			
Druhou	inscenáciou,	pri	ktorej	režisér	používa	texty	z	knihy	kníh,	je	Biblia	Divadla	Aréna.	
Divákov	čaká	čítanie	približne	50	strán	z	tejto	knihy,	pri	ktorom	sa	môžu	zamyslieť	nad	tým,	
či	je	preňho	Biblia	len	historickým	dokumentom	bez	presahu	do	súčasnosti,	alebo	stále	
aktívnym	návodom	na	morálny	život.	
Hra	je	postavená	na	hudobno-výtvarnom	prejave	herca	Juraja	Kukuru.	Nastoľuje	nadčasové	
otázky	o	morálke,	svedomí,	viere	a	sile	duchovna	v	súčasnej,	z	hľadiska	cností	ťažko	skúšanej	
dobe.	Živému	čítaniu	sekundujú	skladby	Johanna	Sebastiana	Bacha,	Josepha	Haydna,	Georga	
Friedricha	Händla,	Wolfganga	Amadea	Mozarta,	Ivana	Achera	a	ďalších	skladateľov	v	podaní	
Slovenského	komorného	orchestra.	
V	obidvoch	inscenáciách	sa	téma	slobody	poníma	špecificky.	„V	tých	najstarších	príbehoch	sa	
sloboda	predstavuje	najprv	ako	svojvôľa	a	pýcha,	ako	sladká	ilúzia,	z	ktorej	treba	vytriezvieť.	
Potom	nejaká	tajomná	božská	sila	položí	na	hrdinu	šialené,	neznesiteľné	bremeno	
zodpovednosti.	Človek	sa	rozhoduje,	či	ju	prijme	–	ako	Abrahám,	ktorý	sľúbil	Bohu	obetovať	
jediného	syna,	alebo	nie.	Dnes	by	sme	takúto	dilemu	nenazvali	slobodnou.	Alebo	by	sme	
museli	o	slobode	rozmýšľať	ešte	inak,	ako	sme	zvyknutí,“	usudzuje	Ballek.	
	
https://mynitra.sme.sk/c/22193863/divadelna-nitra-prinesie-hry-postavene-na-najstarsich-
nametoch.html	-	ixzz5xiAspG6S	
	

Podoby	slobody	priblíži	dvanásť	inscenácií	zo	Slovenska	i	zahraničia	
	

28.08.2019	–	MY	Nitra	
	

Dominika	Cunevová	
Ťahákom	divadelného	festivalu	bude	hororová	opera.	V	jednej	inscenácii	sa	diváci	dokonca	
zmenia	na	bezdomovcov.	
	
	
NITRA.	Témou	28.	ročníka	Divadelnej	Nitry	budú	v	tomto	roku	Podoby	slobody.	Zásadným	
podnetom	k	zvoleniu	tejto	témy	bolo	pre	organizátorov	30.	výročie	pádu	totalitného	režimu.	
	
Od	27.	septembra	do	2.	októbra	sa	budú	zamýšľať	nad	tým,	čo	je	sloboda,	aké	má	formy	a	
aká	krehká	hranica	existuje	medzi	slobodou	a	neslobodou.	Symbolom	myšlienky	sa	stalo	
papierové	lietadlo,	ktoré	letí	nad	rôznymi	povrchmi	ako	prázdne	parkovisko,	more,	
zhromaždený	dav	či	Mesiac.	
	
V	hlavnom	programe	čaká	divákov	dvanásť	inscenácií,	šesť	zo	Slovenska	a	zvyšných	šesť	z	
Česka,	Maďarska,	Ruska,	Nemecka	a	Poľska	„V	jednotlivých	inscenáciách	sa	budeme	venovať	
hraniciam	slobody	aj	istým	druhom	neslobody	a	konaniu,	ktoré	k	nej	vedie,	čo	ju	
charakterizuje	či	neslobode,	ktorá	tak	na	prvý	pohľad	nevyzerá,	ale	je,“	spresnila	riaditeľka	
festivalu	Darina	Kárová.	
	
Ťahákom	bude	opera	
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Kombinácia	vysokého	umenia	s	nízkym	je	prísľubom	nezvyčajného	diváckeho	zážitku.	
„Okrem	operných	árií	v	esperante	v	nej	môžeme	vidieť	aj	rôzne	akrobatické	prvky,	napríklad	
speváčku	zavesenú	na	lane,	ktorá	spieva	dole	hlavou	a	dopĺňa	ju	aj	vynikajúca	výtvarná	
zložka,“	dodala	Kárová.	
	
Pražské	divadlo	síce	nebude	na	nitrianskej	pôde	prvýkrát,	no	niektoré	zahraničné	súbory	
áno.	Jedným	z	nich	bude	nezávislý	súbor	Stereo	Akt	s	inscenáciou	Bez	adresy	–	hra	na	tuláka.	
Súbor	je	známy	tým,	že	reaguje	na	politické	dianie,	akým	bolo	aj	to,	že	v	Maďarsku	bolo	v	
roku	2018	bezdomovectvo	vyhlásené	za	trestný	čin.	V	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	sa	
diváci	prostredníctvom	interaktívnej	hry	ocitnú	v	koži	bezdomovca.	
	
https://mynitra.sme.sk/c/22198114/podoby-slobody-priblizi-dvanast-inscenacii-zo-
slovenska-i-zahranicia.html	
	

Divadelná	Nitra	pozýva	hľadať	odpovede	prostredníctvom	umenia	
	

30.7.2019	–	Pravda	
	
TS	

Tridsiate	výročie	pádu	totalitného	režimu	je	príležitosťou	osláviť	vybojovanú	slobodu,	no	
zároveň	sa	zamyslieť	nad	tým,	aké	podoby	má	v	súčasnom	svete.	Medzinárodný	festival	
Divadelná	Nitra	počas	svojho	28.	ročníka	(27.	9.	–	2.	10.	2019)	ponúkne	priestor	na	živú	
debatu	o	slobode,	neslobode	a	krehkej	hranici	medzi	nimi.	
	
Sloboda	myslenia,	názoru,	pohybu,	tvorby	či	komunikácie.	Sloboda	jednotlivca	i	spoločnosti.	
Najvyhranenejší	festival	scénického	umenia	na	Slovensku	pokračuje	vo	svojej	tradícii	
upozorňovať	na	pálčivé	spoločensko-politické	témy.	Tohtoročný	fokus	na	podoby	slobody	/	
faces	of	freedom	sa	premietne	nielen	do	kolekcie	pozoruhodných	divadelných	projektov	zo	
zahraničia	a	z	domácej	produkcie,	ale	aj	do	bohatého	sprievodného	programu.	
	
„Už	30	rokov	žijeme	v	slobodnej	spoločnosti,	no	mnohí	z	nás	si	dostatočne	neuvedomujú	
význam	slobody,	jej	hodnotu	či	hranice.	Najmä	generácie	mladých	ľudí,	ktoré	nezažili	časy	
neslobody,	považujú	slobodu	za	samozrejmú	výbavu	individuálneho	a	spoločenského	života.	
Významné	výročie	Novembra	'89,	zlomového	bodu	v	dejinách	strednej	a	východnej	Európy,	
je	príležitosťou	pripomenúť	si	podoby	slobody	a	uvedomiť	si	jej	cenu,"	upozorňuje	riaditeľka	
festivalu	Darina	Kárová.	Poukazuje	však	aj	na	to,	že	zápas	o	slobodu	prebieha	neustále,	a	
preto	má	stále	zmysel	o	tom	rozprávať.	„Skúšame	na	vlastnej	koži,	čo	znamená	slobodne	
cestovať,	podnikať,	publikovať,	protestovať.	Ale	aj	neslobodne	vyjadriť	svoj	názor	proti	
vrchnosti,	zadlžiť	sa	na	celý	život,	vychovávať	svoje	deti	do	neistej	budúcnosti	tejto	Zeme.	
Sme	zaplavení	prejavmi	slobody	prejavu	–	až	po	fake	news	a	hoaxy.	Narážame	na	
sebavedomé	predstavy	iných	o	vlastnej	slobode	a	zisťujeme,	že	sloboda	jedného	môže	
znamenať	obmedzovanie	práv	toho	druhého	–	hranica	je	krehká."	
	
O	tom,	aké	sú	podoby	slobody	v	čase	i	v	priestore,	bude	hovoriť	dvanásť	inscenácií	
rešpektovaných	súborov	z	Českej	republiky,	Ruska,	Nemecka,	Poľska,	Maďarska	a,	
samozrejme,	zo	Slovenska.	„Sme	konfrontovaní	s	dôkazmi	porušovania	slobôd	u	nás	i	v	
okolitých	štátoch	alebo	hocikde	na	svete,	čím	sa	testuje	náš	prah	citlivosti	voči	slobode	a	v	
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konečnom	dôsledku	rastie	vedomie,	že	slobodu	je	potrebné	neustále	ochraňovať,"	dodáva	
Darina	Kárová.	
	
Boj	o	slobodu	od	antiky	podnes	
Otázku	morálky	a	jej	nesmrteľnosti	nastolí	hneď	niekoľko	inscenácií,	ktorých	predlohy	
siahajú	do	minulosti.	Festival	otvorí	v	piatok	27.	septembra	operný	hit	Národného	divadla	v	
Prahe	Sternenhoch.	Expresívne	dielo	jedinečného	českého	autora	a	filozofa	Ladislava	Klímu,	
súputnika	Franza	Kafku,	rozpráva	o	pokleslom	kniežati	Sternenhochovi.	Ten	sa	z	trucu	ožení	
so	ženou	nízkeho	pôvodu	netušiac,	že	je	to	čarodejnica.	Kombinácia	vysokého	umenia	s	
nízkym,	filozofie	s	brakovou	literatúrou,	hororu	s	groteskou	sľubuje	pútavý	zážitok.	Strhujúce	
dielo,	ktoré	do	opery	pretavil	skladateľ	Ivan	Acher,	navyše	ponúka	zaujímavý	jazykový	
rozmer	v	podobe	esperanta.	„Je	to	superzážitok!	Znie	to	ako	pri	rockovom	koncerte,	spieva	
sa	esperantom	na	spevné	vokály.	Opera	je	správne	uletená	–	výtvarne,	režijne	aj	
choreograficky.	Veľká	chvíľa	Opery	Národného	divadla,"	chválili	Divadelné	noviny	dielo,	
ktoré	dostalo	aj	Cenu	divadelnej	kritiky	za	rok	2018	v	kategórii	Hudba	a	Ivan	Acher	sa	stal	
absolútnym	víťazom	v	počte	nominácií.	Opera	Národného	divadla	Praha	bude	na	Divadelnej	
Nitre	po	prvý	raz.	
	
Konflikt	absolutizmu	a	anarchie,	liberalizmu	a	autokracie.	„Kto	by	povedal,	že	medzi	
najaktuálnejšie	divadelné	spracovania	morálnej	krízy	dnešnej	spoločnosti	bude	patriť	práve	
interpretácia	antickej	predlohy,"	hovorí	kurátorka	slovenského	programu	Júlia	Rázusová.	V	
novej	inscenácii	Slovenského	národného	divadla	Bakchantky	režiséra	Rastislava	Balleka,	
pôsobivej	tragédii	súčasného	človeka	uväzneného	v	morálnych	extrémoch,	exceluje	mladá	
generácia	hercov	SND	Milan	Ondrík,	Dominika	Kavaschová	a	Daniel	Fischer.	
	
Nesie	Biblia	aj	dnes	aktívny	návod	na	morálny	život?	Je	zdrojom	duchovnej	útechy	alebo	
historickým	dokumentom	vyvolávajúcim	polemiky?	Pýta	sa	Divadlo	Aréna	vo	svojom	
dramaturgicky	odvážnom	experimente	v	réžii	Rastislava	Balleka	s	prostým	názvom	Biblia.	V	
ňom	bude	javisko	patriť	len	hercovi	Jurajovi	Kukurovi,	Biblii	a	skladbám	Bacha,	Haydna,	
Mozarta	a	iných	velikánov	v	podaní	Slovenskej	filharmónie.	
	
Nesloboda	politického	systému	okolo	nás	
Obyčajný	človek	sa	zrazu	ocitne	na	výsluchu.	Ani	on,	ani	samotní	policajti	však	zjavne	
nevedia,	prečo	vlastne.	No	sú	milí	a	snažia	sa	mu	–	človeku	unavenému	životom	–	ukázať	
zmysel	existencie	na	tomto	svete.	Komédia	Človek	z	Podolska,	posledné	dielo	režiséra	
Michaila	Ugarova,	ktorý	vlani	nečakane	zomrel,	srší	prvkami	absurdného	humoru,	no	v	hlbšej	
vrstve	sa	v	nej	zrkadlia	problémy	s	nadobudnutou	slobodou	postsovietskeho	teritória	a	
občianska	neistota	v	krajine,	kde	sa	zákony	a	ich	výklad	môžu	kedykoľvek	meniť.	Teatr.doc,	
ktorý	má	v	domácom	Rusku	postavenie	disidentského	divadla,	už	na	Divadelnej	Nitre	v	
minulosti	vystúpil	s	inscenáciami	Kyslík,	Dvaja	v	tvojom	dome	a	naposledy	v	koprodukcii	
Vjatlag,	ktorá	oživila	zápisky	muža	väzneného	v	gulagu.	
	
Mašinéria	šliapajúca	po	človeku	je	odkazom	aj	kultového	diela	Hlava	XXII,	ktoré	sa	na	
slovenské	divadelné	dosky	vrátilo	po	30	rokoch.	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	ako	druhé	
divadlo	na	Slovensku	uviedlo	Hellerovu	autorskú	dramatizáciu	slávneho	románu,	ktorý	
upozorňuje	na	to,	akým	fatálnym	spôsobom	ohrozuje	byrokratický	systém	slobodu	
jednotlivca.	Atmosférická	živá	hudba,	výrazná	scénografia	a	hravá	režijná	interpretácia	Jána	
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Luterána	s	presahom	na	domáce	reálie	budujú	inscenáciu	s	vysokou	mierou	diváckej	
atraktivity.	
	
Manipulácia	je	ľahká,	najmä	ak	grázel	umne	prekrýva	nepravdy	briskným	humorom	a	
správaním	vzbudzujúcim	sympatie.	Návštevníci	festivalu	môžu	vstúpiť	do	podsvetia	špinavej	
hry	s	informáciami	prostredníctvom	monodrámy	Moral	Insanity	Prešovského	národného	
divadla.	Autor	textu	a	herec	Peter	Brajerčík,	inšpirovaný	Umbertom	Ecom,	ostrým	spôsobom	
poukazuje	na	súčasnú	spoločenskú	náchylnosť	uveriť	hoaxom,	fake	news	a	konšpiráciám.	
Inscenácia	je	ukážkou	tvorby	kurátorky	slovenskej	časti	hlavného	programu	Divadelnej	Nitry	
2019,	režisérky	Júlie	Rázusovej.	
	
Sloboda	stratená	v	pohybe	
Bez	adresy	nemá	človek	nárok	na	slobodu.	Na	súčasnú	atmosféru	v	susednom	Maďarsku	
odkazuje	angažovaná	inscenácia	Bez	adresy	–	hra	na	tuláka	súboru	STEREO	AKT,	ktorý	sa	na	
Divadelnej	Nitre	predstaví	po	prvý	raz.	Divákov	vtiahne,	a	to	doslova,	do	bezvýchodiskovej	
situácie	dnešných	bezdomovcov.	Performatívna	interaktívna	hra	o	tom,	ako	prežiť	na	ulici,	
vystaví	publikum	voľbe	medzi	altruizmom	a	vlastným	pohodlím.	Pomohli	by	ste,	ale	je	
jednoduchšie	odvrátiť	zrak?	Zaujímavosťou	je,	že	aktérmi	hry	bude	popri	hercoch	aj	reálny	
bezdomovec	a	terénny	pracovník.	Súbor	i	režisér	Martin	Boross	sa	predstavia	na	Divadelnej	
Nitre	po	prvý	raz.	
	
V	zdravom	tele	sídli	nielen	zdravý	duch,	ale	aj	nezdravý	nacionalizmus.	Komédia	Druhý	pokus	
o	telovýchovu	nemeckého	nezávislého	súboru	Hauptaktion,	ktorý	tiež	ešte	na	Divadelnej	
Nitre	neúčinkoval,	skúma	telocvičné	hnutie	„Turnen"	a	jeho	spojenie	s	rôznymi	historickými	
obdobiami	Nemecka	počas	jeho	200-ročnej	existencie.	Osemčlenný	kolektív	predvádza	na	
scéne	groteskný	katalóg,	v	ktorom	cvičiace	telá	artikulujú	ideály	svojej	doby.	
	
Umenie	bez	hraníc	–	sloboda	tvorby	
Na	Divadelnej	Nitre	dostanú	priestor	aj	netradičné	projekty,	ktoré	na	prekračovaní	hraníc	–	
žánrových,	mentálnych	i	fyzických	–	stavajú	svoju	originalitu.	Netradičný	divadelný	zážitok	v	
tomto	smere	sľubuje	inscenácia	eu.genus	súboru	Med	a	prach,	ktorá	publikum	prenesie	do	
výtvarného	ateliéru.	Tam,	priamo	na	otvorenej	skúške,	mu	dá	slobodu	pohybovať	sa	medzi	
predstavami	režiséra	Andreja	Kalinku	a	jeho	spolupracovníkov.	
	
Klauniáda	pre	dospelých?	Nadšenie	zo	stavania	obrazových	zámkov	a	z	ich	následného	
búrania.	Radosť	objavovať	predmety	každodennej	spotreby	a	vymýšľať	pre	ne	nový	zmysel.	
Ľahké	a	pútavé	predstavenie	českého	experimentálneho	súboru	Wariot	Ideal	s	názvom	
Hlbiny	je	oslavou	imaginácie.	„Mím,	hudobník	a	výtvarník	v	ňom	pôsobia	ako	klasickí	
Roháčovi	traja	chrobáci	prenesení	do	surrealistického	sveta	Švankmajera,	do	ktorého	
pozývajú	aj	divákov,"	približuje	kurátor	zahraničného	programu	Ján	Šimko.	
	
Divadlo	o	strate	komunikácie	medzi	najbližšími	
Spoločensky	rezonujúce	témy	vyváži	program	inscenáciami,	ktoré	sa	hlbšie	ponoria	do	
medziľudských	vzťahov.	
	
Keď	dvaja	moderní	ľudia	ako	z	príručiek	na	šťastný	život	zatúžia	po	ďalšej	hračke,	zadovážia	
si	psa.	Aj	keď	sa	o	neho	nevedia	postarať.	Súčasná	poľská	komédia	Svätá	Špageta	súboru	
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Komuna	Varšava	v	réžii	Agnieszky	Smoczyńskej	originálnym	spôsobom	prináša	pohľad	na	
vyprázdnený	partnerský	život	z	netradičného	uhla	–	očami	psa	s	nekonvenčným	menom:	
Špageta.	
	
Divadelná	Nitra	po	dlhšom	čase	uvedie	dielo,	ktoré	si	môžu	pozrieť	ako	dospelí,	tak	aj	deti.	
Oceňovaná	inscenácia	Bratislavského	bábkového	divadla	Príbehy	stien	je	výtvarným	
zážitkom	pre	vekovú	kategóriu	od	9	do	99	rokov.	Režisérka	Katarína	Aulitisová	v	tandeme	s	
výtvarníčkou	Markétou	Plachou	vytvorili	nápaditú	mozaiku	osobných	aj	spoločenských	stien,	
múrov	a	hraníc,	na	ktoré	v	živote	narážame.	
	
Po	predstaveniach	hlavného	programu	sa	uskutočnia	diskusie	tvorcov	s	divákmi,	doobedia	
budú	patriť	rozhovorom	tvorcov	s	kritikmi	a	účastníkmi	festivalu.	
	
Hlavný	program	–	Divadelná	Nitra	2019	
Sviatok	slobody	v	divadle,	aj	v	uliciach	mesta	
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program	s	takmer	60	akciami,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody.	Návštevníci	
budú	môcť	diskutovať	so	zaujímavými	hosťami	na	tému	(ne)slobody	pri	záchrane	planéty	
Zem	alebo	náboženskej	slobody	vo	Verejnej	obývačke	či	.pod	lampou	na	tému	slobody	
vyjadrovania	a	médií.	Všetky	podoby	slobody	si	zopakujeme	počas	verejnej	debaty	v	Café	
Európa	v	priestoroch	Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre	alebo	nám	ich	prinesú	
partnerské	organizácie	na	námestie	v	podobe	prezentácie	svojej	činnosti.	Okoloidúci	budú	
môcť	svoju	predstavu	slobody	napísať	či	nakresliť	na	Stenu	slobody.	
	
Pri	príležitosti	30.	výročia	pádu	železnej	opony	otvorí	Nitrianska	galéria	medzinárodnú	
výstavu	Podoby	slobody,	na	ktorej	bude	vystavovať	svoje	diela	25	umelcov	z	13	krajín	(12.	9.	
–	24.	11.	2019).	Na	organizácii	výstavy,	ktorú	kurátorsky	pripravuje	kritik	výtvarného	umenia	
Omar	Mirza,	spolupracuje	aj	Asociácia	Divadelná	Nitra	–	niektoré	objekty,	inštalácie	či	diela	
performatívneho	charakteru	budú	prezentované	aj	počas	konania	festivalu	vo	verejnom	
priestore	na	Svätoplukovom	námestí	(napokon,	podobne	ako	v	roku	2016	v	prípade	výstavy	
Newrope,	aj	tento	rok	sa	galéria	inšpirovala	témou	festivalu).	
	
Zaujímavý	bude	aj	Detský	letecký	deň	spojený	s	interaktívnou	hrou	s	lietadielkami	slobody,	
Nitrianska	biela	noc	s	Balónovým	sprievodom,	špeciálna	programová	sekcia	Festival	deťom,	
bohatý	program	divadelných	predstavení	na	námestí	i	v	sekcii	Mladé	divadlo,	filmových	
premietaní,	koncertov,	workshopov	a	tvorivých	dielní,	ako	aj	akcií	zameraných	na	udržateľný	
životný	štýl.	
	
Počas	festivalu	uskutočnia	niektoré	svoje	aktivity	aj	iné	celoročné	projekty	Asociácie	
Divadelná	Nitra	–	neformálne	vzdelávanie	mladých	ľudí	Ako	na	divadlo,	integračné	umelecké	
aktivity	pre	deti	projektu	Darujem	ti	tulipán,	vrátane	objektu	empathy	Black	Box,	projekt	
znovuobjavovania	umeleckých	a	architektonických	diel	vo	verejnom	priestore	Nitry	Aj	toto	je	
umenie,	medzinárodný	seminár	umeleckej	reflexie	pre	mladých	kritikov	V4@Theatre	Critics	
Residency,	medzinárodný	projekt	na	aktivizáciu	divákov	Be	SpectACTive!	a	projekt	Agora	
Nitra.	
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Vzdelávací	a	pracovný	program	festivalu	ponúka	účastníkom	takmer	50	akcií.	
	
Sprievodný	program	–	Divadelná	Nitra	2019	
Tento	ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	
Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	
strediska,	Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	
ďalších	kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
	
Všetky	informácie	o	prichádzajúcom	28.	ročníku	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra,	
ktorý	sa	bude	konať	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	budú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	
	
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/520892-co-je-to-sloboda-ake-su-jej-podoby-ake-
hranice-divadelna-nitra-pozyva-hladat-odpovede-prostrednictvom-umenia/	
	

Divadelná	Nitra:	Slobodne	o	tvárach	neslobody	
	

25.09.2019	–	Pravda	
	

Jena	Opoldusová		
	

Predstavenie	Hlbiny	privezie	do	Nitry	pražská	skupina	Watior	Ideal.	Autor:	VOJTĚCH	
BRTNICKÝ	
Papierové	lietadielko	poletuje	nad	parkoviskom	plným	áut,	továrenským	komplexom,	
vežiakmi	moderného	sídliska,	krajinou	s	kostolíkom,	malebnými	lúkami	a	lesmi...	"Nový	
vizuál	je	symbolom	slobody	a	voľnosti.	Odkazuje	na	tému	tohtoročnej	Divadelnej	Nitry,	
ktorou	sú	rôzne	podoby	slobody.	Od	ústavnej	slobody	až	po	slobodu	umeleckú.	A	hranice	
medzi	slobodou	a	neslobodou	sú	veľmi	krehké,"	hovorí	riaditeľka	medzinárodného	
divadelného	festivalu	Darina	Kárová.	
	
V	priebehu	šiestich	dní	uvedie	prehliadka	šesť	zahraničných	a	šesť	slovenských	inscenácií.	
„Výber,	ktorý	28.	ročník	festivalu	uvádza,	predstavuje	inú	tvorbu,	akú	väčšinou	ponúkajú	
naše	divadelné	scény	a	súbory.	Napokon,	festivaly	by	mali	prinášať	niečo	nové,	čo	presahuje	
bežnú	produkciu,	čo	je	zaužívané	a	na	čo	je	publikum	zvyknuté,“	pokračuje	riaditeľka	
Divadelnej	Nitry.	Hlavný	program	dopĺňa	navyše	takmer	šesť	desiatok	rozmanitých	
sprievodných	podujatí,	ktoré	tiež	spája	podtitul	festivalu	podoby	slobody.	Kto	má	odvahu	a	
chuť	ich	objavovať,	môže	si	v	meste	pod	Zoborom	vyberať	z	bohatej	programovej	ponuky	od	
27.	septembra	do	2.	októbra.	Zažiť	môže	aj	Bielu	noc,	filmy,	koncerty,	tvorivé	dielne	či	
divadelné	predstavenia	na	námestí.	
	
Prekračovanie	hraníc	
„Náš	zdanlivo	slobodný	svet	je	rozdelený	múrmi	a	stenami,	ktoré	staviame	medzi	sebou	a	
svetom,	medzi	sebou	navzájom,	aj	sami	okolo	seba,	aby	sme	sa	oddelili	od	ostatných.	Zo	
strachu,	pre	odlišnú	vieru,	kultúru,	vlastníctvo	či	rasové	pohnútky,“	hovorí	Katarína	
Aulitisová.	Režisérka	inscenácie	Príbehy	stien	v	podaní	Bábkového	divadla	Bratislava,	ktorú	
zdobia	čerstvé	ocenenia	z	Poľska.	Na	festivale	oživenej	formy	Maskarada	získala	Grand	Prix,	z	



	 47	

medzinárodného	festivalu	Walizka	si	odniesla	hneď	tri	ceny	–	Katarína	Aulitisová	za	réžiu,	
Markéta	Plachá	za	scénografiu	a	Ľubomír	Piktor	Cenu	diváka	za	herecký	výkon.	
	
„Pre	deti	sú	niektoré	naše	hranice	neviditeľné	a	naopak,	vidia	múry,	ktoré	my	nevidíme.	
Prináša	to	na	scénu	tému	rodinnej	a	osobnej	neslobody,“	hovorí	kurátorka	slovenskej	časti	
hlavného	programu	Júlia	Rázurová.	Príbehmi	vládcu,	čudáka,	bojka,	pohraničníka	a	syna	
rozvedených	rodičov	o	hraniciach,	na	ktoré	v	bežnom	živote	ľudia	narážajú,	sa	po	dlhom	čase	
vracia	na	medzinárodný	festival	bábkové	divadlo,	nie	však	klasické.	„Deťom	prinášame	
komplikovanejšie	témy,	lebo	svet	je	komplikovaný.	A	nie	všetko	je	pekné,“	dodáva	režisérka.	
	
Za	herecký	výkon	v	inscenácii	Príbehy	stien...	
Za	herecký	výkon	v	inscenácii	Príbehy	stien	získal	Ľubomír	Piktor	Cenu	diváka	za	herecký	
výkon	na	medzinárodnom	festivale	Walizka	v	Poľsku.	Autor:	JURAJ	STAROVECKÝ	
Čo	formuje	človeka,	výchova,	genetika	alebo	prostredie?	Na	otázku	neponúka	inscenácia	
eu.genus	voľného	zoskupenia	Med	a	prach	odpovede.	Režisér	a	výtvarník	Andrej	Kalinka	
nalieha	na	divákov,	aby	ich	hľadali	sami.	Pozýva	ich	na	otvorenú	skúšku	do	výtvarného	
ateliéru,	do	ktorého	môže	ktokoľvek	vstúpiť	a	doslovne	si	ho	ohmatať.	
	
Hudobno-výtvarno-pohybová	performancia,	prekračujúca	hranice	žánrov,	s	nadhľadom	a	
jemným	humorom	zneisťuje	samotný	vznik	umeleckého	diela.	Rámcuje	ju	nácvik	hudobnej	
skladby,	podobenstvo	vzniku	nového	diela.	„A	napokon,	samozrejme,	smrť.	Toto	je	pohyb	
medzi	tým	všetkým.	Medzi	vedou	a	poéziou.	Informáciou	a	symbolom	či	zdanlivým	chaosom	
a	nečakanou	krásou.	Toto	je	cesta	k	soche.	Neustála	premena,	neustále	rozhodnutia.	Toto	je	
naša	otázka	–	čo	je	to	dobrý	rod?“	vysvetľuje	autor	libreta	a	režisér	Andrej	Kalinka.	
	
Posolstvá	platné	tisícročia	
„Sväté	písmo,	Starý	a	Nový	zákon	obsahujú	akýsi	dramatický	oblúk,	ktorý	sa	začína	
stvorením,	pokračuje	prisľúbeniami	Hospodinovými	vyvolenému	národu	a	končí	sa	pre	nás	
kresťanov	Ježišovou	obetou	na	kríži	a	jeho	zmŕtvychvstaním.	Toto	bola	línia,	ktorú	sme	sa	
snažili	sledovať,“	hovorí	režisér	Rastislav	Ballek	o	inscenácii	Biblia.	V	hudobno-dramatickej	
básni	bratislavského	Divadla	Aréna,	prechádzajúcej	od	stvorenia	sveta	až	po	vzkriesenie,	
prináša	podobenstvá	moderného	človeka,	ktorý	stratenú	vieru	nahradil	konzumom.	
	
Skúšky,	ktoré	ľudstvu	prináša	dnešná	doba,	sa	podľa	slov	tvorcov	nelíšia	od	tých	
starozákonných.	Zrada	a	boj	so	sebou	samým	sú	rovnaké	ako	tie	novozákonné.	Je	len	na	
divákovi,	aké	odpovede	nájde	na	nadčasové	otázky	o	morálke,	svedomí,	viere	a	sile	
duchovna	v	čase,	keď	sa	prinajmenšom	spoločnosti	starého	kontinentu	zmietajú	v	
pochybnostiach.	
	
Odpovede	neponúka	ani	tragédia	Bakchantky,	tie	musí	hľadať	divák	sám.	Na	jednej	strane	
stojí	autoritatívny	vládca,	na	druhej	bezuzdné	pôžitkárstvo	v	divokých	orgiách	besniacich	
sprievodkýň	nového	boha.	„Hra	takmer	sadisticky	opisuje	náhly,	desivý,	nedôstojný	a	
nepochopiteľný	úpadok	indivídua,	rodiny	a	štátu.	Príčinou	toho	všetkého	je	pritom	
pôsobenie	akéhosi	nového	boha.	Dionýza,	ktorý	je	zhodou	okolností	aj	mýtickým	pôvodcom	
divadla,“	hovorí	Rastislav	Ballek,	ktorý	sa	režijne	podpísal	aj	pod	inscenáciu	Euripidovej	
tragédie	na	scéne	Slovenského	národného	divadla.	
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Originálna	a	výtvarne	pôsobivá	interpretácia	antického	textu	je	podľa	odborníkov	
najaktuálnejším	divadelným	spracovaním	morálnej	krízy	dnešnej	spoločnosti.	Ponúka	krvavú	
aj	očistnú	tragédiu	súčasníka	spútaného	okovami	pôžitkárstva	i	etických	extrémov.	
„Najlepším	spôsobom	ako	zrelaxovať	a	vyprázdniť	si	hlavu,	alebo	sa	aj	zabaviť,	je	pozrieť	si	
šťavnatú	tragédiu	plnú	ľudského	nešťastia	a	utrpenia.	Vždy	sa	čudujem,	že	to	niekomu	
pripadá	ako	paradox,“	dodáva	popredný	slovenský	režisér.	
	
Testy	prahu	citlivosti	
Ruksak	plný	nápadov	prináša	na	scénu	trojlístok	mím,	výtvarník	a	hudobník.	Z	celkom	
obyčajných	vecí	s	hravou	ľahkosťou	stavajú,	búrajú	a	pretvárajú	jeden	javiskový	obraz	za	
druhým.	V	predstavení	Hlbiny	pražskej	skupiny	Wariot	Ideal	o	predstavivosti,	ktorá	dokáže	
zachrániť	život	v	každom	režime.	„Pôsobia	tak,	ako	keby	sa	klasickí	traja	chrobáci	ocitli	v	
surrealistickom	svete	Švankmajerových	filmov	alebo	Svěrákov	Kuky	na	ceste	z	
psychedelického	výletu.	Ich	javiskový	rituál	je	obranou	proti	otupenosti	a	oslavou	
imaginácie,“	hovorí	kurátor	zahraničného	programu	Ján	Šimko.	
	
„Najmä	generácie	mladých,	ktorí	nezažili	časy	neslobody,	považujú	slobodu	za	samozrejmú	
výbavu	individuálneho	a	spoločenského	života.	Sme	však	konfrontovaní	s	dôkazmi	
porušovania	slobôd	u	nás	i	v	okolitých	štátoch	alebo	hocikde	na	svete,	čím	sa	testuje	prah	
citlivosti	voči	slobode.	A	v	konečnom	dôsledku	rastie	vedomie,	že	slobodu	je	potrebné	
neustále	ochraňovať,“	zdôrazňuje	naliehavosť	tohtoročnej	témy	festivalu	Darina	Kárová.	
	
Divadelná	Nitra	pripravila	niečo	pre	tých,	čo	majú	odvahu,	pre	tých,	čo	radi	skúmajú	a	
objavujú,	aj	pre	tých,	čo	sa	neboja	minulosti.	Ani	tentoraz	nebudú	vo	vejári	sprievodných	
podujatí	chýbať	diskusie	o	viditeľných	aj	neviditeľných	hraniciach	slobody	a	neslobody	v	
spoločnosti	zaujímavých	hostí.	Dokonca	vlastné	predstavy	o	slobode	môžu	okoloidúci	
napísať	či	namaľovať	na	Stenu	slobody.	
	
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/527010-divadelna-nitra-slobodne-o-tvarach-
neslobody/	
	

Festival	Divadelná	Nitra	ponúkne	takmer	60	sprievodných	podujatí	
	

21.09.2019	–	Pravda	
	

TASR	
	

Festival	Divadelná	Nitra	bude	aj	tento	rok	nabitý	skvelým	divadlom	a	tiež	pestrými	
sprievodnými	podujatiami	na	ulici.	Autor:	Martina	Bagarová	
Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	prinesie	okrem	zahraničných	a	slovenských	inscenácií	
aj	bohatý	sprievodný	program.	
	
Jeho	28.	ročník	ponúkne	v	období	od	27.	septembra	do	2.	októbra	takmer	60	podujatí	
určených	pre	dospelé	i	detské	publikum.	Nadviaže	v	nich	na	ústrednú	tému	festivalu,	ktorou	
sú	podoby	slobody.	
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V	diskusiách,	workshopoch,	happeningoch,	koncertoch,	detskom	programe	a	ďalších	akciách	
budú	okrem	toho	rezonovať	témy	ochrany	prírody,	dôležitosť	slobody	slova,	naliehavosť	
tolerancie	a	ochoty	pomôcť.	Naše	úvahy	sa	budú	týkať	slobody	občianskej,	umeleckej,	
politickej,	slobody	zvierat	i	slobody	prírody.	Skrátka,	slobodnej	spoločnosti	a	slobodného	
sveta.	Divadelní	tvorcovia,	osobnosti	kultúrneho	i	spoločenského	života	i	návštevníci	
festivalu	budú	mať	možnosť	verejne	a	vzájomne	komunikovať	svoju	predstavu	slobody,	
povedala	riaditeľka	festivalu	Divadelná	Nitra	Darina	Kárová.	
	
Centrom	sprievodného	programu	bude	námestie	pred	Divadlom	Andreja	Bagara	v	Nitre	a	
Festivalový	stan.	Sprievodný	program	v	piatok	27.	septembra	odštartujú	divadelné	
predstavenia	pre	deti	a	akcie	zo	sekcie	Festival	deťom.	V	podvečer	prvého	dňa	festivalu	sa	
odohrá	otvárací	koncert	v	podaní	Agi	Hlavenkovej&	band,	ktorý	bude	spojený	s	odhalením	
Steny	slobody.	Na	tú	môžu	okoloidúci	napísať	alebo	nakresliť	svoju	predstavu	slobody.	
	
Rôzne	workshopy	a	interaktívne	aktivity	ponúkne	návštevníkom	festivalu	sekcia	Zaži,	zapoj	
sa,	vzdelaj	sa.	Projekt	Darujem	ti	tulipán	spojí	prostredníctvom	výtvarného	a	hudobného	
workshopu	zrakovo	postihnuté	deti,	deti	irackých	azylantov	a	vidiace	deti.	Ako	vyzerá	ráno	
nevidiaceho,	si	budú	môcť	vidiaci	záujemcovia	vyskúšať	v	interaktívnom	objekte	empathy	
BLACK	BOX,	pripomínajú	organizátori.	
	
Festival	zaradil	do	sprievodného	programu	aj	viacero	filmových	projekcií	a	koncertov.	Okrem	
spomínaného	otváracieho	koncertu	čakajú	návštevníkov	koncerty	Kiero	Grande,	Basostroja	a	
Mariána	Slávku	a	DJ	set	od	Galaxia	soul.	Okrem	toho	sa	každý	deň	mimo	hlavného	programu	
odohrajú	viaceré	divadelné	predstavenia.	
	
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/526515-festival-divadelna-nitra-ponukne-takmer-
60-sprievodnych-podujati/	

	
	

Na	slobodu,	ale	aj	neslobodu,	zaostrí	Divadelná	Nitra	
	

5.08.2019	–	Pravda	
	

TASR	
	

Herec	Peter	Brajerčík	v	inscenácii	Moral	Insanity	Prešovského	národného	divadla.	Autor:	
PND	
Podoby	slobody/faces	of	freedom	sú	témou	28.	ročníka	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	
Nitra	(27.	9.	-	2.	10.),	ktorý	pokračuje	vo	svojej	tradícií	upozorňovať	na	pálčivé	spoločensko-
politické	témy.	O	podobách	slobody	v	čase	i	v	priestore	bude	hovoriť	v	hlavnom	programe	12	
inscenácií	rešpektovaných	súborov	z	Českej	republiky,	Ruska,	Nemecka,	Poľska,	Maďarska	a	
Slovenska.	Domáca	tvorba	je	v	programe	zastúpená	šiestimi	titulmi.	
	
„Vo	svojom	výbere	som	sa	snažila	reflektovať	invenčné	inscenácie,	ktoré	priniesli	v	rámci	
sezóny	či	repertoárových	divadiel	novátorské	postupy	alebo	reflektovali	samotnú	tému	
podôb	slobody,“	povedala	pre	TASR	Júlia	Rázusová,	divadelná	režisérka	a	kurátorka	pre	
výber	inscenácií	zo	Slovenska.	
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Návštevníci	festivalu	sa	tak	môžu	tešiť	na	titul	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Hlava	XXII,	
ktoré	ako	druhé	divadlo	na	Slovensku	uviedlo	Hellerovu	autorskú	dramatizáciu	slávneho	
románu	v	réžii	Jána	Luterána	upozorňujúce	na	to,	akým	fatálnym	spôsobom	ohrozuje	
byrokratický	systém	slobodu	jednotlivca.	
	
Podoby	slobody	či	neslobody	človeka	voči	jeho	morálke	a	hodnotám	ukazujú	aj	inscenácie	z	
dielne	režiséra	Rastislava	Balleka.	S	jeho	odvážnym	experimentom	Biblia,	v	ktorom	javisko	
patrí	len	hercovi	Jurajovi	Kukurovi,	Biblii	a	skladbám	Bacha,	Haydna,	Mozarta	a	iným	
velikánom	v	podaní	Slovenskej	filharmónie,	príde	do	Nitry	Divadlo	Aréna.	Novú	inscenáciu	
Bakchantky	predstaví	Slovenské	národné	divadlo.	V	tragédii	súčasného	človeka	uväzneného	
v	morálnych	extrémoch	účinkuje	mladá	generácia	hercov	SND	Milan	Ondrík,	Dominika	
Kavaschová	a	Daniel	Fischer.	„Táto	antická	tragédia	maximálne	vystihuje	a	zachytáva	
morálnu	krízu,	v	ktorej	sa	človek	v	súčasnosti	ocitá,“	hovorí	Rázusová.	
	
Medzi	šesticou	domácich	titulov,	ktorý	uvedie	28.	ročník	Divadelnej	Nitry,	je	tiež	oceňovaná	
inscenácia	Bratislavského	bábkového	divadla	(BBD)	Príbehy	stien.	Podľa	organizátorov	
festivalu	ponúka	výtvarný	zážitok	pre	vekovú	kategóriu	od	9	do	99	rokov.	Režisérka	Katarína	
Aulitisová	v	tandeme	s	výtvarníčkou	Markétou	Plachou	vytvorili	„mozaiku	osobných	aj	
spoločenských	stien,	múrov	a	hraníc,	na	ktoré	v	živote	narážame“	nielen	pre	detského	
diváka.	„Je	tam	neobmedzená	veková	hranica,	pretože	je	to	veľmi	podnetná	inscenácia,	
ktorá	ukazuje	práve	tie	múry,	steny	a	hranice,	ktoré	nás	rozdeľujú	a	vytvárajú	oklieštenie	
našej	vôle	a	slobody,“	doplnila	k	rodinnej	inscenácii,	ktorá	je	vznikla	na	podklade	piatich	
poviedok	z	antológie	Príbehy	stien	od	Michaela	Reynoldsa.	
	
V	Rázusovej	réžii	sa	zrodila	monodráma	Prešovského	národného	divadla	Moral	Insanity.	
Prostredníctvom	inscenácie,	ktorá	získala	hlavnú	cenu	na	festivale	Nová	dráma/New	Drama	
2019,	môžu	diváci	vstúpiť	do	podsvetia	špinavej	hry	s	informáciami.	Autor	textu	a	herec	
Peter	Brajerčík,	inšpirovaný	Umbertom	Ecom,	v	nej	ostrým	spôsobom	poukazuje	na	súčasnú	
spoločenskú	náchylnosť	uveriť	hoaxom,	fake	news	a	konšpiráciám.	
	
„Musím	sa	priznať,	že	nejde	o	môj	výber,	Divadelná	Nitra	ma	ním	prekvapila,“	poznamenala	
režisérka	k	uvedeniu	monodrámy,	ktorej	predlohou	bol	román	Pražský	cintorín	Umberta	Eca.	
„Zameriava	sa	na	jeden	z	historicky	najväčších	hoaxov,	a	to	sú	Protokoly	sionských	mudrcov,	
popisuje	tak	banálne	a	drobné	informácie,	ako	sa	dá	pracovať	napríklad	s	dejinami,“	
naznačila	Rázusová	s	tým,	že	tvorcovia	sa	snažili	urobiť	si	rešerš	aj	toho,	ako	sa	na	Slovensku	
v	súčasnosti	pracuje	s	informáciami:	„Odhalením	procesu	operácie	s	informáciami	sme	chceli	
apelovať	na	diváka	a	ukázať	mu,	ako	môže	byť	jednoducho	klamaný.“	
	
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/521500-na-slobodu-ale-aj-neslobodu-zaostri-
divadelna-nitra/	
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Aké	krehké	sú	hranice	slobody?	
	

14.08.2019	–	Pravda	
	

Jena	Opoldusová		
	

Na	Divadelnej	Nitre	sa	stretnú	dve	,,národné",	Opera	ND	Praha	príde	s	hitom	Sternenhoch,	
Činohra	SND	privezie	tragédiu	Bakchantky	(foto).	Autor:	BARBORA	DOLINAJOVÁ	
Súčasná	opera	a	hit?	Dokonca	bez	jagavých	hviezd	na	javisku?	Spojenie	znejúce	ako	sci-fi	je	
realitou.	
	
Ak	uvádza	Opera	Národného	divadla	v	Prahe	inscenáciu	Sternenhoch,	potetovaní	pankáči	aj	
skôr	narodení	abonenti	s	paličkou	zaplnia	hľadisko	do	posledného	miestečka.	Všetci	rovnako	
si	však	odnášajú	intenzívny	zážitok.	Magnet	aktuálnej	českej	opernej	scény	vyniesol	autorovi	
libreta	aj	hudby	Ivanovi	Acherovi	prestížnu	Cenu	divadelnej	kritiky.	„Je	to	superzážitok!	Znie	
to	ako	pri	rockovom	koncerte,	spieva	sa	v	esperante	na	spevné	vokály.	Opera	je	správne	
uletená	–	výtvarne,	režijne	aj	choreograficky,“	vychvaľujú	Divadelné	noviny.	A	uveličení	sú	
laici	aj	odborníci.	
	
Knieža	Sternenhoch	je	nemravný	zhýralec,	ktorý	sa	z	trucu	ožení	so	ženou	nízkeho	pôvodu.	
Lenže	netuší,	že	je	to	čarodejnica…	„Strhujúci	román	som	pretavil	do	opery.	Spisovateľ,	
filozof	a	spolupútnik	Franza	Kafku	Ladislav	Klíma	namixoval	vo	svojom	,grotesknom	
romanete'	čvargu	so	šľachtou,	vysoké	umenie	s	nízkym.	Východiskom	je	síce	braková	
základná	zápletka,	v	inscenácii	sme	však	skombinovali	pochybnú	literatúru	s	filozofiou,	horor	
s	groteskou	a	ich	prostredníctvom	sa	rozhodli	zmocniť	krásy,“	hovorí	Ivan	Acher.	Operný	hit	
Sternenhoch,	v	ktorom	speváci	nalíčení	ako	hrdinovia	nemých	filmov,	hrajúci	a	spievajúci	
náročné	party	visiac	v	krkolomných	polohách	na	lane,	slávnostne	otvorí	28.	ročník	
medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra.	Predstavenie	autora	Ivana	Achera	a	režiséra	
Michala	Dočekala	o	užívaní	a	zneužívaní	slobody	totiž	kvalitou	aj	témou	dokonale	napĺňa	
tohtoročné	motto:	podoby	slobody.	
	
Opera	ND	Praha	príde	s	hitom	Sternenhoch.	
Opera	ND	Praha	príde	s	hitom	Sternenhoch.	Autor:	Patrik	Borecký	
Sloboda	kontra	nesloboda	
„Tridsiate	výročie	pádu	totalitného	režimu	si	chceme	pripomenúť	tým,	že	vytiahneme	
symbol,	ktorý	november	'89	priniesol.	A	to	je	sloboda,“	vysvetľuje	riaditeľka	
medzinárodného	festivalu	Darina	Kárová.	„Skúšame	na	vlastnej	koži,	čo	znamená	slobodne	
cestovať,	podnikať,	publikovať,	protestovať.	Ale	aj	neslobodne	vyjadriť	svoj	názor	proti	
vrchnosti,	zadlžiť	sa	na	celý	život,	vychovávať	svoje	deti	do	neistej	budúcnosti	tejto	Zeme.	
Sme	zaplavení	prejavmi	slobody	prejavu	–	až	po	fake	news	a	hoaxy.	Narážame	na	
sebavedomé	predstavy	iných	o	vlastnej	slobode	a	zisťujeme,	že	sloboda	jedného	môže	
znamenať	obmedzovanie	práv	toho	druhého.	Hranica	je	krehká,“	pokračuje.	
	
Čo	je	sloboda?	Aké	má	podoby?	Kde	sú	vlastne	hranice	slobody	jednotlivca,	komunity	či	celej	
spoločnosti?	Čo	znamená	sloboda	ústavná,	náboženská,	osobná,	sloboda	myslenia,	sexuálnej	
orientácie	či	umeleckej	tvorby?	Kedy	sa	rôzne	podoby	slobody	dostávajú	do	konfliktov?	
Odpovede	aj	na	tieto	otázky	môžu	diváci	objaviť	v	tucte	inscenácií	hlavného	programu.	
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Okrem	nich	od	27.	septembra	do	2.	októbra	Divadelná	Nitra	uvedie	aj	takmer	šesť	desiatok	
najrozmanitejších	sprievodných	podujatí	–	od	výstavy	výtvarného	umenia	v	Nitrianskej	
galérii,	cez	Bielu	noc,	filmy,	koncerty	či	tvorivé	dielne	až	po	divadelné	predstavenia	na	
námestí.	Ani	tento	rok	nebudú	chýbať	diskusie	o	slobode,	neslobode	a	krehkej	hranici	medzi	
nimi	v	spoločnosti	zaujímavých	hostí.	A	vlastné	predstavy	o	slobode	môžu	okoloidúci	
nakresliť	či	namaľovať	na	Stenu	slobody.	
	
„Najmä	generácie	mladých	ľudí,	ktoré	nezažili	časy	neslobody,	považujú	slobodu	za	
samozrejmú	výbavu	individuálneho	a	spoločenského	života.	Sme	však	konfrontovaní	s	
dôkazmi	porušovania	slobôd	u	nás	i	v	okolitých	štátoch	alebo	hocikde	na	svete,	čím	sa	
testuje	prah	citlivosti	voči	slobode.	A	v	konečnom	dôsledku	rastie	vedomie,	že	slobodu	je	
potrebné	neustále	ochraňovať,“	zdôrazňuje	naliehavosť	tohtoročnej	témy	riaditeľka	
medzinárodného	festivalu.	
	
Bez	zmyslu	života	i	strechy	nad	hlavou	
V	zdravom	tele	sídli	nielen	zdravý	duch,	ale	môže	aj	nezdravý	nacionalizmus.	Komédiu	o	
cvičiacich	telách	a	veľkých	ideáloch	s	názvom	Druhý	pokus	o	telovýchovu	privezie	do	Nitry	
nemecký	nezávislý	súbor	Hauptaktion.	„Inscenácia	sa	pohybuje	na	hranici	tanca,	divadla	a	
performance.	V	zaujímavom	tvare	performatívnej	eseje	reflektuje	vzťah	ideálov	
telovýchovného	hnutia	a	politickej	ideológie,“	hovorí	kurátor	pre	výber	zahraničných	
inscenácií	Ján	Šimko.	Choreografie	v	podaní	ôsmich	cvičencov	skladajú	mozaiku,	ktorou	
preletia	dve	storočia	nemeckého	nacionalizmu	od	zriadenia	prvého	verejného	cvičiska	v	roku	
1811	až	po	galaprehliadku	Turnfest	2017	v	Berlíne.	Ideály	rôznych	etáp	dejín	Nemecka	menia	
pohybmi	tiel	na	groteskný	katalóg.	
	
Do	bezvýchodiskovej	situácie	dnešných	bezdomovcov	vtiahne	divákov	interaktívna	hra	Bez	
adresy	–	hra	na	tuláka.	V	Maďarsku	sa	pred	necelým	rokom	stalo	bezdomovectvo	trestným	
činom.	Vláda	Viktora	Orbána	ešte	viac	ponížila	a	doslova	ohrozila	životy	tisícok	ľudí	žijúcich	
bez	strechy	nad	hlavou.	Budapeštiansky	súbor	Stereo	akt	privezie	interaktívnu	hru	o	tom,	
ako	prežiť	na	ulici.	A	publikum	núti	zvažovať,	či	zvoliť	nesebeckosť,	alebo	vlastné	pohodlie,	či	
pomôcť,	alebo	odvrátiť	zrak.	Okrem	hercov	sú	aktérmi	predstavenia	aj	skutočný	bezdomovec	
i	terénny	pracovník.	
	
Do	iného	súdka	načrel	moskovský	súbor	Teatr.doc,	ktorý	má	v	Rusku	postavenie	
disidentského	divadla.	Obyčajný	človek	z	malého	mesta	sa	ocitne	na	policajnej	stanici,	hoci	
netuší	prečo.	Zjavne	to	nevedia	ani	policajti,	ktorí	ho	vypočúvajú.	Komédia	Človek	z	
Podolska,	v	ktorej	sa	láskaví	policajti	so	znalosťami	európskej	i	americkej	filozofie,	hudby	a	
popkultúry	snažia	životom	znechutenému	človeku	ukázať	zmysel	existencie,	je	v	Rusku	
hitom.	Nielen	pre	absurdný	humor,	ale	aj	preto,	že	odzrkadľuje	občiansku	neistotu	v	
tamojšej	aktuálnej	spoločenskej	situácii,	keď	sa	zákony	a	ich	výklad	môžu	kedykoľvek	
ľubovoľne	zmeniť.	
	
Svet	kontra	domáci	
Inovátorské	predstavenia,	ktoré	nielen	témou	napĺňajú	motto	tohtoročnej	Divadelnej	Nitry,	
ale	aj	odvážne	vybočujú	z	rámca	bežnej	divadelnej	produkcie.	Taký	bol	kľúč	režisérky	Júlie	
Rázusovej,	ktorá	mala	na	starosti	výber	inscenácií	slovenských	divadiel.	S	tvorbou	šiestich	
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zahraničných	súborov	sa	bude	konfrontovať	šesť	domácich	predstavení.	Do	výberu	zaradila	
aj	Bachantky,	ktoré	v	Slovenskom	národnom	divadle	režijne	naštudoval	Rastislav	Ballek.	
	
„Táto	antická	tragédia	veľmi	presne	vystihuje	morálnu	krízu,	v	ktorej	sa	človek	v	súčasnosti	
ocitá,“	hovorí.	Ocenila	aj	nový	preklad	a	zaujímavé	výtvarné	spracovanie.	Sprievodkyne	
Dionýza,	besniace	v	divokých	orgiách,	totiž	otvárajú	tému	hraníc	slobody	jednotlivca	i	
spoločnosti.	
	
Nebýva	zvykom,	aby	sa	na	Divadelnej	Nitre	stretli	obe	prvé	scény	–	slovenská	i	česká.	
Skutočnosť,	že	na	28.	ročníku	prestížnej	medzinárodnej	divadelnej	prehliadky	sa	tak	stane,	
svedčí	o	tom,	že	tohtoročná	téma	„podoby	slobody“	je	aktuálna	na	oboch	stranách	rieky	
Moravy.	A	reflektujú	ju	aj	divadelníci	v	Nemecku,	Poľsku,	Maďarsku	a	Rusku,	teda	v	
krajinách,	čo	zažili	neslobodu	totality.	
	
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/522497-ake-krehke-su-hranice-slobody/	
	

Festival	Divadelná	Nitra	bude	hľadať,	aké	podoby	má	sloboda	
	

01.07.2019	–	Pravda	
	

SITA	
	

Hlavnou	témou	28.	ročníka	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra	budú	Podoby	slobody.		
V	hlavnom	programe	podujatia	uvidia	diváci	produkciu	slovenských	i	zahraničných	divadiel.	
Divadelná	Nitra	sa	bude	konať	od	27.	septembra	do	2.	októbra.	Kurátorský	výber	programu	
bol	oficiálne	uzavretý	a	v	tomto	okamihu	už	usilovne	pracujeme	na	produkčnom	
zabezpečení,	na	získavaní	podkladov,	fotografií	a	propagačných	materiálov	výnimočných	
diel,	ktoré	sú	spojené	s	témou	aktuálneho	ročníka,	informovali	o	tom	organizátori.	
	
	
V	slovenskej	časti	festivalu	sa	predstaví	Bratislavské	bábkové	divadlo,	Divadlo	Aréna	
Bratislava,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre,	Činohra	Slovenského	národného	divadla,	
zoskupenie	Med	a	prach	a	Prešovské	národné	divadlo.	V	zahraničnom	programe	diváci	uvidia	
produkcie	z	Ruska,	Nemecka,	Poľska,	ale	aj	z	Českej	republiky	a	Maďarska,	doplnili	
organizátori.	
	
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/517439-festival-divadelna-nitra-bude-hladat-ake-
podoby-ma-sloboda/	
	

Júlia	Rázusová:	Dá	sa	hýbať	aj	horami	
	

25.08.2019	-	.týždeň	
	

Elena	Akácsová		
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Držiteľka	Dosiek	2018	za	najlepšiu	réžiu	sezóny	Júlia	Rázusová	je	kurátorkou	28.	ročníku	
festivalu	Divadelná	Nitra	pre	výber	inscenácií	zo	Slovenska.	Témou	festivalu	sú	podoby	
slobody.	Pre	ňu	je	sloboda	najmä	schopnosť	povedať	nie.	
	
divadelná	Nitra	pridala	k	môjmu	výberu	aj	našu	inscenáciu	Moral	Insanity.	
Je	to	zatiaľ	prvá	monodráma	Prešovského	národného	divadla,	kde	sme	sa	s	hercom	Petrom	
Brajerčíkom	nechali	inšpirovať	Pražským	cintorínom	Umberta	Eca.	Tento	román	o	
protokoloch	sionských	mudrcov	sa	detailne	zaoberá	vznikom	konšpiračných	teórií,	masovým	
šírením	prispôsobených	informácií	či	cielenou	politickou	kompromitáciou.	Zamerali	sme	sa	
na	naše	reálie,	celé	sa	to	odohráva	v	absurdnej	inštalácii	v	kapustovom	poli.		
	
Kapusta	je	symbolický	výsek	našej	krajiny.	Iste,	možno	je	to	pre	niekoho	aj	urážlivé,	má	to	
provokovať	v	tom	zmysle,	že	veľa	ľudí	sa	rado	zahaľuje	do	slovenskej	vlajky	a	hrdej	
sofistikovanej	identity.	Po	februári	2018	sme	definitívne	stratili		akúkoľvek	samozrejmosť,	
morálku,	bezpečnosť	či	nevinnosť,	chcem	ľudom	odhaľovať	nástroje,	ktoré	tomu	dopomohli.		
	
v	Prešove	sme	z	celého	roka	tak	sedem	mesiacov.	
Zvyšok	sa	s	mužom,	deťmi	aj	rodičmi,	ktorí	nám	pomáhajú,	presúvame	za	mojou	prácou	po	
Slovensku.	Hoci	deti	už	narástli,	syn	je	šiestak	a	dcérka	predškoláčka,	vieme	to	zatiaľ	
kombinovať	so	školskými	prázdninami,	sviatkami	a	učením	doma.	Muž	je	programátor,	
nezávislý	od	priestoru.	Je	to	naša	prirodzená	forma	fungovania,	deti	ani	inú	nepoznajú.	Sama	
som	zvedavá,	čakám	na	ten	moment,	keď	deti	skrz	záujmy,	krúžky,	priateľov	povedia,	že	
dosť.	Som	pripravená	sa	tomu	prispôsobiť.		
	
Dlho	sme	žili	v	Bratislave,	ale	potom	sme	sa	rozhodli	ísť	na	východ,	tam	máme	skvelých	
rodičov,	súrodencov,	priateľov.	Na	okne	máme	dve	hniezda	lastovičiek,	aj	ony	vždy	na	čas	
odídu	a	vrátia	sa.	Takto	budeme	fungovať	dovtedy,	kým	to	budú	chcieť	všetci.	Čo	potom?	
Budem	to	robiť	tak,	ako	to	vlastne	funguje	už	teraz,	keď	si	zavolám	na	východ	ľudí,	s	ktorými	
chcem	spolupracovať,	a	oni	ako	zázrakom	vždy	prídu.	Dá	sa	hýbať	tými	horami.		
	
viem	hľadať	schodné	cesty	mimo	plánu.	
Ako	dieťa	som	nerozumela	rodičom,	prečo	v	niektorých	hrozných	situáciách	hovoria,	že	sa	na	
to	všetko	zlé	dá	pozrieť	aj	z	pozitívnej	stránky.	Teraz	prichytávam	samu	seba,	ako	deťom	
naivne	hovorím:	Všetko	sa	dá.	Tak	ma	nejako	dobehli	opakované	historky	o	dedovi,	ktorý	bol	
vraj	schopný	sa	vynájsť	v	každej	situácii,	ušil	si	z	dáždnika	na	počkanie	dres	na	futbalový	
zápas,	všetky	tie	v	lese	vyrobené	poháriky	na	jahody	z	lopúchových	listov	a	barbie	dom	zo	
skriňových	zásuviek	.		
	
„Relaxujem	tak,	že	sa	pustím	do	niečoho,	do	čoho	by	sa	človek	pod	tlakom	vôbec	nemal	
púšťať.“	
neviem	odísť	z	baru	pred	polnocou.	
Ak	raz	za	čas	vznikne	príležitosť	vyraziť	si	von,	alebo	osláviť	premiéru,	ešte	stále	sa	vieme	s	
mojím	mužom	niekde	zabudnúť	aj	do	štvrtej-piatej	rána,	a	potom	ako	vzorní	rodičia	ráno	
skoro	vstať	a	urobiť	deťom	raňajky.	Ešte	stále	sa	radi	zabávame,	neviem,	kedy	nás	to	prejde.	
Mali	sme	deti	skôr,	tak	sme	sa	to	museli	naučiť,	keď	sme	chceli	fungovať	s	priateľmi.	
	
vyzerám	pokojná	a	trpezlivá,	ale	vybuchnem	veľmi	rýchlo.	
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Výsledok		očakávam	hneď	v	sekunde,	tlačím	veci,	aby	boli	čím	skôr.	Nie	som	z	tých	ľudí,	čo	si	
zahryznú	do	jazyka.	Ak	ma	niečo	naštve,	dvíham	telefón.	Všetci	ma	prosia,	aby	som	počkala	
aspoň	desať	minút.	Môj	muž	ma	raz	prihlásil	na	kickbox,	aby	som	si	tam	ventilovala	stres	a	
nervozitu.	Bolo	mi	veľmi	cudzie	a	smiešne,	keď	mi	tréner	povedal,	aby	som	si	predstavila	
niekoho	konkrétneho	namiesto	boxovacieho	mechu.	Nevedela	som	udrieť.		
	
každé	ráno	prídem	na	skúšku	učesaná.	
Do	piatich	minút	si	vlasy	kompletne	zbombardujem.	Prehrabujem	sa	v	nich,	neustále	si	ich	
uzlím	a	prehadzujem,	no	a	po	skúške	vyzerám	strašne.	Nikto	mi	neverí,	že	ráno	som	bola	
učesaná.	Počúvam	tie	príbehy	o	elegantných	a	upravených	dámach	režisérkach,	napr.	Magde	
Lokvencovej-Husákovej,	ktorá	mala	vždy	krásny	hladký	účes,	no	a	ja	si	pri	rozmýšľaní	nad	
mizanscénami	rozbijem	všetko.		
	
https://www.tyzden.sk/lifestyle/57995/julia-razusova-da-sa-hybat-aj-horami/?ref=kat	
	

O	čom	bude	Divadelná	Nitra	
	

7.09.2019	-	.týždeň	
	

Eugen	Korda	
	

Divadelná	režisérka	Júlia	Rázusová,	držiteľka	ocenenia	DOSKY	2018	za	najlepšiu	inscenáciu	
Znovuzjednotenie	Kóreí,	je	kurátorkou	28.	ročníka	Divadelnej	Nitry.	Vysvetľuje,	prečo	je	
téma	tohto	ročníka	„Podoby	slobody“	a	aké	slovenské	inscenácie	na	festival	vybrala.	
	
https://www.tyzden.sk/kultura/57553/o-com-bude-divadelna-nitra/?ref=kat	
	

pod	lampou:	Slovák,	Poliak,	Maďar	o	30	rokoch	slobody	
	

2.10.2019	-	.týždeň	
	

Štefan	Hríb	
Ako	sme	naložili	so	slobodou?	Čo	sú	najväčšie	úspechy	a	zlyhania	strednej	Európy	od	roku	
1989?	Krajiny	V4	sú	vnímané	ako	sebecké	–	právom?	Prečo	dominujú	Orbán,	Kaczynski,	
Babiš	a	Smer?	Akej	výzve	čelí	dnes	Slovensko,	Česko,	Maďarsko	a	Poľsko?	
Hostia:	
	
Martin	Šimečka,	slovenský	spisovateľ	a	novinár	
Gyorgy	Varga,	maďarský	novinár	a	bývalý	diplomat	
Tomasz	Maćkowiak,	poľský	novinár	
Nakrúcané	v	synagóge	na	Divadelnej	Nitre.	
	
https://www.tyzden.sk/podlampou/58970/pod-lampou-slovak-poliak-madar-o-30-rokoch-
slobody/?ref=kat	
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Čo	je	to	sloboda?	Aké	sú	jej	podoby,	aké	hranice?	Divadelná	Nitra	pozýva	hľadať	odpovede	
	

31.07.2019	–	Topky.sk	
	

Zuzana	Sotáková		
						
30.	výročie	pádu	totalitného	režimu	je	príležitosťou	osláviť	vybojovanú	slobodu,	no	zároveň	
sa	zamyslieť	nad	tým,	aké	podoby	má	v	súčasnom	svete.	Medzinárodný	festival	Divadelná	
Nitra	počas	svojho	28.	ročníka	(27.	9.	–	2.	10.	2019)	ponúkne	priestor	na	živú	debatu	o	
slobode,	neslobode	a	krehkej	hranici	medzi	nimi.	
	
Sloboda	myslenia,	názoru,	pohybu,	tvorby	či	komunikácie.	Sloboda	jednotlivca	i	spoločnosti.	
Najvyhranenejší	festival	scénického	umenia	na	Slovensku	pokračuje	vo	svojej	tradícii	
upozorňovať	na	pálčivé	spoločensko-politické	témy.	Tohtoročný	fokus	na	podoby	slobody	/	
faces	of	freedom	sa	premietne	nielen	do	kolekcie	pozoruhodných	divadelných	projektov	zo	
zahraničia	a	z	domácej	produkcie,	ale	aj	do	bohatého	sprievodného	programu.	
	
„Už	30	rokov	žijeme	v	slobodnej	spoločnosti,	no	mnohí	z	nás	si	dostatočne	neuvedomujú	
význam	slobody,	jej	hodnotu	či	hranice.	Najmä	generácie	mladých	ľudí,	ktoré	nezažili	časy	
neslobody,	považujú	slobodu	za	samozrejmú	výbavu	individuálneho	a	spoločenského	života.	
Významné	výročie	Novembra	´89,	zlomového	bodu	v	dejinách	strednej	a	východnej	Európy,	
je	príležitosťou	pripomenúť	si	podoby	slobody	a	uvedomiť	si	jej	cenu,"	upozorňuje	riaditeľka	
festivalu	Darina	Kárová.	Poukazuje	však	aj	na	to,	že	zápas	o	slobodu	prebieha	neustále,	a	
preto	má	stále	zmysel	o	tom	rozprávať.	„Skúšame	na	vlastnej	koži,	čo	znamená	slobodne	
cestovať,	podnikať,	publikovať,	protestovať.	Ale	aj	neslobodne	vyjadriť	svoj	názor	proti	
vrchnosti,	zadlžiť	sa	na	celý	život,	vychovávať	svoje	deti	do	neistej	budúcnosti	tejto	Zeme.	
Sme	zaplavení	prejavmi	slobody	prejavu	–	až	po	fake	news	a	hoaxy.	Narážame	na	
sebavedomé	predstavy	iných	o	vlastnej	slobode	a	zisťujeme,	že	sloboda	jedného	môže	
znamenať	obmedzovanie	práv	toho	druhého	–	hranica	je	krehká."								
	
O	tom,	aké	sú	podoby	slobody	v	čase	i	v	priestore,	bude	hovoriť	dvanásť	inscenácií	
rešpektovaných	súborov	z	Českej	republiky,	Ruska,	Nemecka,	Poľska,	Maďarska	a,	
samozrejme,	zo	Slovenska.	„Sme	konfrontovaní	s	dôkazmi	porušovania	slobôd	u	nás	i	v	
okolitých	štátoch	alebo	hocikde	na	svete,	čím	sa	testuje	náš	prah	citlivosti	voči	slobode	a	v	
konečnom	dôsledku	rastie	vedomie,	že	slobodu	je	potrebné	neustále	ochraňovať,"	dodáva	
Darina	Kárová.	
	
Boj	o	slobodu	od	antiky	podnes	
	
Otázku	morálky	a	jej	nesmrteľnosti	nastolí	hneď	niekoľko	inscenácií,	ktorých	predlohy	
siahajú	do	minulosti.	Festival	otvorí	v	piatok	27.	septembra	operný	hit	Národného	divadla	v	
Prahe	Sternenhoch.	Expresívne	dielo	jedinečného	českého	autora	a	filozofa	Ladislava	Klímu,	
súputnika	Franza	Kafku,	rozpráva	o	pokleslom	kniežati	Sternenhochovi.	Ten	sa	z	trucu	ožení	
so	ženou	nízkeho	pôvodu	netušiac,	že	je	to	čarodejnica.	Kombinácia	vysokého	umenia	s	
nízkym,	filozofie	s	brakovou	literatúrou,	hororu	s	groteskou	sľubuje	pútavý	zážitok.	Strhujúce	
dielo,	ktoré	do	opery	pretavil	skladateľ	Ivan	Acher,	navyše	ponúka	zaujímavý	jazykový	
rozmer	v	podobe	esperanta.	„Je	to	superzážitok!	Znie	to	ako	pri	rockovom	koncerte,	spieva	
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sa	esperantom	na	spevné	vokály.	Opera	je	správne	uletená	–	výtvarne,	režijne	aj	
choreograficky.	Veľká	chvíľa	Opery	Národného	divadla,"	chválili	Divadelné	noviny	dielo,	
ktoré	dostalo	aj	Cenu	divadelnej	kritiky	za	rok	2018	v	kategórii	Hudba	a	Ivan	Acher	sa	stal	
absolútnym	víťazom	v	počte	nominácií.	Opera	Národného	divadla	Praha	bude	na	Divadelnej	
Nitre	po	prvý	raz.			
	
	Divadelná	Nitra	
Zdroj:	divadelna	nitra	
Konflikt	absolutizmu	a	anarchie,	liberalizmu	a	autokracie.	„Kto	by	povedal,	že	medzi	
najaktuálnejšie	divadelné	spracovania	morálnej	krízy	dnešnej	spoločnosti	bude	patriť	práve	
interpretácia	antickej	predlohy,"	hovorí	kurátorka	slovenského	programu	Júlia	Rázusová.	V	
novej	inscenácii	Slovenského	národného	divadla	Bakchantky	režiséra	Rastislava	Balleka,	
pôsobivej	tragédii	súčasného	človeka	uväzneného	v	morálnych	extrémoch,	exceluje	mladá	
generácia	hercov	SND	Milan	Ondrík,	Dominika	Kavaschová	a	Daniel	Fischer.	
	
Nesie	Biblia	aj	dnes	aktívny	návod	na	morálny	život?	Je	zdrojom	duchovnej	útechy	alebo	
historickým	dokumentom	vyvolávajúcim	polemiky?	Pýta	sa	Divadlo	Aréna	vo	svojom	
dramaturgicky	odvážnom	experimente	v	réžii	Rastislava	Balleka	s	prostým	názvom	Biblia.	V	
ňom	bude	javisko	patriť	len	hercovi	Jurajovi	Kukurovi,	Biblii	a	skladbám	Bacha,	Haydna,	
Mozarta	a	iných	velikánov	v	podaní	Slovenskej	filharmónie.	
	
Nesloboda	politického	systému	okolo	nás	
	
Obyčajný	človek	sa	zrazu	ocitne	na	výsluchu.	Ani	on,	ani	samotní	policajti	však	zjavne	
nevedia,	prečo	vlastne.	No	sú	milí	a	snažia	sa	mu	–	človeku	unavenému	životom	–	ukázať	
zmysel	existencie	na	tomto	svete.	Komédia	Človek	z	Podolska,	posledné	dielo	režiséra	
Michaila	Ugarova,	ktorý	vlani	nečakane	zomrel,	srší	prvkami	absurdného	humoru,	no	v	hlbšej	
vrstve	sa	v	nej	zrkadlia	problémy	s	nadobudnutou	slobodou	postsovietskeho	teritória	a	
občianska	neistota	v	krajine,	kde	sa	zákony	a	ich	výklad	môžu	kedykoľvek	meniť.	Teatr.doc,	
ktorý	má	v	domácom	Rusku	postavenie	disidentského	divadla,	už	na	Divadelnej	Nitre	v	
minulosti	vystúpil	s	inscenáciami	Kyslík,	Dvaja	v	tvojom	dome	a	naposledy	v	koprodukcii	
Vjatlag,	ktorá	oživila	zápisky	muža	väzneného	v	gulagu.	
	
Mašinéria	šliapajúca	po	človeku	je	odkazom	aj	kultového	diela	Hlava	XXII,	ktoré	sa	na	
slovenské	divadelné	dosky	vrátilo	po	30	rokoch.	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	ako	druhé	
divadlo	na	Slovensku	uviedlo	Hellerovu	autorskú	dramatizáciu	slávneho	románu,	ktorý	
upozorňuje	na	to,	akým	fatálnym	spôsobom	ohrozuje	byrokratický	systém	slobodu	
jednotlivca.	Atmosférická	živá	hudba,	výrazná	scénografia	a	hravá	režijná	interpretácia	Jána	
Luterána	s	presahom	na	domáce	reálie	budujú	inscenáciu		s	vysokou	mierou	diváckej	
atraktivity.	
	
Manipulácia	je	ľahká,	najmä	ak	grázel	umne	prekrýva	nepravdy	briskným	humorom	a	
správaním	vzbudzujúcim	sympatie.	Návštevníci	festivalu	môžu	vstúpiť	do	podsvetia	špinavej	
hry	s	informáciami	prostredníctvom	monodrámy	Moral	Insanity	Prešovského	národného	
divadla.	Autor	textu	a	herec	Peter	Brajerčík,	inšpirovaný	Umbertom	Ecom,	ostrým	spôsobom	
poukazuje	na	súčasnú	spoločenskú	náchylnosť	uveriť	hoaxom,	fake	news	a	konšpiráciám.	
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Inscenácia	je	ukážkou	tvorby	kurátorky	slovenskej	časti	hlavného	programu	Divadelnej	Nitry	
2019,	režisérky	Júlie	Rázusovej.	
	
	Divadelná	Nitra	
Zdroj:	divadelna	nitra	
Sloboda	stratená	v	pohybe	
	
Bez	adresy	nemá	človek	nárok	na	slobodu.	Na	súčasnú	atmosféru	v	susednom	Maďarsku	
odkazuje	angažovaná	inscenácia	Bez	adresy	–	hra	na	tuláka	súboru	STEREO	AKT,	ktorý	sa	na	
Divadelnej	Nitre	predstaví	po	prvý	raz.	Divákov	vtiahne,	a	to	doslova,	do	bezvýchodiskovej	
situácie	dnešných	bezdomovcov.	Performatívna	interaktívna	hra	o	tom,	ako	prežiť	na	ulici,	
vystaví	publikum	voľbe	medzi	altruizmom	a	vlastným	pohodlím.	Pomohli	by	ste,	ale	je	
jednoduchšie	odvrátiť	zrak?	Zaujímavosťou	je,	že	aktérmi	hry	bude	popri	hercoch	aj	reálny	
bezdomovec	a	terénny	pracovník.	Súbor	i	režisér	Martin	Boross	sa	predstavia	na	Divadelnej	
Nitre	po	prvý	raz.	
	
V	zdravom	tele	sídli	nielen	zdravý	duch,	ale	aj	nezdravý	nacionalizmus.	Komédia	Druhý	pokus	
o	telovýchovu	nemeckého	nezávislého	súboru	Hauptaktion,	ktorý	tiež	ešte	na	Divadelnej	
Nitre	neúčinkoval,	skúma	telocvičné	hnutie	„Turnen"	a	jeho	spojenie	s	rôznymi	historickými	
obdobiami	Nemecka	počas	jeho	200-ročnej	existencie.	Osemčlenný	kolektív	predvádza	na	
scéne	groteskný	katalóg,	v	ktorom	cvičiace	telá	artikulujú	ideály	svojej	doby.	
	
Umenie	bez	hraníc	–	sloboda	tvorby	
	
Na	Divadelnej	Nitre	dostanú	priestor	aj	netradičné	projekty,	ktoré	na	prekračovaní	hraníc	–	
žánrových,	mentálnych	i	fyzických	–	stavajú	svoju	originalitu.	Netradičný	divadelný	zážitok	v	
tomto	smere	sľubuje	inscenácia	eu.genus	súboru	Med	a	prach,	ktorá	publikum	prenesie	do	
výtvarného	ateliéru.	Tam,	priamo	na	otvorenej	skúške,	mu	dá	slobodu	pohybovať	sa	medzi	
predstavami	režiséra	Andreja	Kalinku	a	jeho	spolupracovníkov.	
	
Klauniáda	pre	dospelých?	Nadšenie	zo	stavania	obrazových	zámkov	a	z	ich	následného	
búrania.	Radosť	objavovať	predmety	každodennej	spotreby	a	vymýšľať	pre	ne	nový	zmysel.	
Ľahké	a	pútavé	predstavenie	českého	experimentálneho	súboru	Wariot	Ideal	s	názvom	
Hlbiny	je	oslavou	imaginácie.	„Mím,	hudobník	a	výtvarník	v	ňom	pôsobia	ako	klasickí	
Roháčovi	traja	chrobáci	prenesení	do	surrealistického		sveta	Švankmajera,	do	ktorého	
pozývajú	aj	divákov,"	približuje	kurátor	zahraničného	programu	Ján	Šimko.	
	
Divadlo	o	strate	komunikácie	medzi	najbližšími	
	
Spoločensky	rezonujúce	témy	vyváži	program	inscenáciami,	ktoré	sa	hlbšie	ponoria	do	
medziľudských	vzťahov.	
	
Keď	dvaja	moderní	ľudia	ako	z	príručiek	na	šťastný	život	zatúžia	po	ďalšej	hračke,	zadovážia	
si	psa.	Aj	keď	sa	o	neho	nevedia	postarať.	Súčasná	poľská	komédia	Svätá	Špageta	súboru	
Komuna	Varšava	v	réžii	Agnieszky	Smoczyńskej	originálnym	spôsobom	prináša	pohľad	na	
vyprázdnený	partnerský	život	z	netradičného	uhla	–	očami	psa	s	nekonvenčným	menom:	
Špageta.	
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Divadelná	Nitra	po	dlhšom	čase	uvedie	dielo,	ktoré	si	môžu	pozrieť	ako	dospelí,	tak	aj	deti.	
Oceňovaná	inscenácia	Bratislavského	bábkového	divadla	Príbehy	stien	je	výtvarným	
zážitkom	pre	vekovú	kategóriu	od	9	do	99	rokov.	Režisérka	Katarína	Aulitisová	v	tandeme	s	
výtvarníčkou	Markétou	Plachou	vytvorili	nápaditú	mozaiku	osobných	aj	spoločenských	stien,	
múrov	a	hraníc,	na	ktoré	v	živote	narážame.	
	
Po	predstaveniach	hlavného	programu	sa	uskutočnia	diskusie	tvorcov	s	divákmi,	doobedia	
budú	patriť	rozhovorom	tvorcov	s	kritikmi	a	účastníkmi	festivalu.	
	
Hlavný	program	–	Divadelná	Nitra	2019	
	
Sviatok	slobody	v	divadle,	aj	v	uliciach	mesta	
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program	s	takmer	60	akciami,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody.	Návštevníci	
budú	môcť	diskutovať	so	zaujímavými	hosťami	na	tému	(ne)slobody	pri	záchrane	planéty	
Zem	alebo	náboženskej	slobody	vo	Verejnej	obývačke	či	.pod	lampou	na	tému	slobody	
vyjadrovania	a	médií.	Všetky	podoby	slobody	si	zopakujeme	počas	verejnej	debaty	v	Café	
Európa	v	priestoroch	Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre	alebo	nám	ich	prinesú	
partnerské	organizácie	na	námestie	v	podobe	prezentácie	svojej	činnosti.	Okoloidúci	budú	
môcť	svoju	predstavu	slobody	napísať	či	nakresliť	na	Stenu	slobody.	
	
Pri	príležitosti	30.	výročia	pádu	železnej	opony	otvorí	Nitrianska	galéria	medzinárodnú	
výstavu	Podoby	slobody,	na	ktorej	bude	vystavovať	svoje	diela	25	umelcov	z	13	krajín	(12.	9.	
-–	24.	11.	2019).	Na	organizácii	výstavy,	ktorú	kurátorsky	pripravuje	kritik	výtvarného	umenia	
Omar	Mirza,	spolupracuje	aj	Asociácia	Divadelná	Nitra	–	niektoré	objekty,	inštalácie	či	diela	
performatívneho	charakteru	budú	prezentované	aj	počas	konania	festivalu	vo	verejnom	
priestore	na	Svätoplukovom	námestí	(napokon,	podobne	ako	v	roku	2016	v	prípade	výstavy	
Newrope,	aj	tento	rok	sa	galéria	inšpirovala	témou	festivalu).	
	
Zaujímavý	bude	aj	Detský	letecký	deň	spojený	s	interaktívnou	hrou	s	lietadielkami	slobody,	
Nitrianska	biela	noc	s	Balónovým	sprievodom,	špeciálna	programová	sekcia	Festival	deťom,	
bohatý	program	divadelných	predstavení	na	námestí	i	v	sekcii	Mladé	divadlo,	filmových	
premietaní,	koncertov,	workshopov	a	tvorivých	dielní,	ako	aj	akcií	zameraných	na	udržateľný	
životný	štýl.	
	
Počas	festivalu	uskutočnia	niektoré	svoje	aktivity	aj	iné	celoročné	projekty	Asociácie	
Divadelná	Nitra	–	neformálne	vzdelávanie	mladých	ľudí	Ako	na	divadlo,	integračné	umelecké	
aktivity	pre	deti	projektu	Darujem	ti	tulipán,	vrátane	objektu	empathy	Black	Box,	projekt	
znovuobjavovania	umeleckých	a	architektonických	diel	vo	verejnom	priestore	Nitry	Aj	toto	je	
umenie,	medzinárodný	seminár	umeleckej	reflexie	pre	mladých	kritikov	V4@Theatre	Critics	
Residency,	medzinárodný	projekt	na	aktivizáciu	divákov	Be	SpectACTive!	a	projekt	Agora	
Nitra.	
	
Vzdelávací	a	pracovný	program	festivalu	ponúka	účastníkom	takmer	50	akcií.	
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Sprievodný	program	–	Divadelná	Nitra	2019	
	
28.	ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	
Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	
strediska,	Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	
ďalších	kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
	
Všetky	informácie	o	prichádzajúcom	28.	ročníku	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra,	
ktorý	sa	bude	konať	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	budú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	Spolu	s	novou	stránkou	spúšťa	Divadelná	Nitra	aj	online	predpredaj	
vstupeniek,	ktorý	bude	oficiálne	otvorený	
	
od	1.	8.	2019	v	sieti:	predpredaj.sk	
	
https://www.topky.sk/cl/1000991/1813149/Co-je-to-sloboda--Ake-su-jej-podoby--ake-
hranice--Divadelna-Nitra-pozyva-hladat-odpovede	
		

Divadelnú	Nitru	otvorí	operný	hit	z	Českej	republiky	
	

7.08.2019	–	Topky.sk	
	

Zuzana	Sotáková		
		
Užívanie	a	zneužívanie	slobody	je	témou,	ktorá	sprevádza	ľudstvo	už	od	nepamäti.	O	tom,	že	
je	to	záležitosť	aktuálna	aj	v	súčasnej	dobe,	hovoria	inscenácie	vybrané	do	hlavného	
programu	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra	(27.	9.	–	2.	10.	2019).	
	
Prepálené	emócie	a	konania	stupňujú	príbeh	o	láske,	ktorá	má	neharmonické,	až	desivé	
prejavy.	Zničujúca	sloboda	sa	ukazuje	v	plnej	sile.	Národné	divadlo	Praha	otvorí	28.	ročník	
Divadelnej	Nitry	hviezdnou	inscenáciou	Sternenhoch,	ovenčenou	cenami	českej	kritiky.	
Predlohou	pozoruhodného	hudobno-dramatického	diela	je	romaneto	Utrpenie	kniežaťa	
Sternenhocha	českého	filozofa	a	spisovateľa	Ladislava	Klímu,	súputnika	Franza	Kafku.	Ten	v	
ňom	jedinečným	spôsobom	kombinuje	nízke	a	vysoké	umenie,	grotesknú	a	hororovú	
atmosféru,	komplikovanú	filozofiu	a	obmedzenosť	všedného	života.	Hrdinom	jeho	príbehu	je	
pokleslý	šľachtic,	knieža	Sternenhoch,	ktorý	sa	zo	vzdoru	ožení	s	Helgou	–	ženou	nízkeho	
pôvodu.	Až	neskôr	zistí,	že	je	to	čarodejnica.	
	
	Divadelnú	Nitru	otvorí	operný	
Zdroj:	divadelna	nitra	
Autor	libreta	a	hudby	Ivan	Acher	a	režisér	Michal	Dočekal	vniesli	do	sveta	vysokého	umenia	
novú	iskru	a	na	operu	prilákali	aj	tých,	ktorých	tento	žáner	doteraz	nezaujímal.	Achera	
očarilo	Utrpenie	kniežaťa	Sternenhocha	už	ako	17-ročného.	„Oslovil	ma	formuláciou	
myšlienok	takého	vysokého	kalibru	a	takou	zvláštnou	premyslenosťou	v	tom,	ako	spájal	na	
pozadí	niečoho	úbohého	najmúdrejšie	nitky	filozofických	extraktov,"	povedal	v	relácii	
Artzóna	Českej	televízie.	O	tom,	že	Ivan	Acher	priniesol	do	opery	niečo	nové,	nevídané,	
svedčí	aj	to,	že	speváci	v	jeho	poňatí	predvádzajú	náročné	party	v	esperante	v	krkolomných	
polohách	zavesení	na	lane	a	orchester	má	ďaleko	od	toho	klasického.	„Hudba	sa	prelieva	z	
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etnicky	znejúcich	pasáží	,šamanských´	rytmov	a	hlukových	stien	k	jemným	plochám	a	
dotykom.	Melodické	línie	spevu	a	huslí	rozvíjané	nad	opakovanými	basovými	riffmi	
kontrafagotu	môžu	pripomenúť	barokovú	passacagliu	aj	rockerov	z	Plastic	People	of	the	
Universe.	Pri	všetkej	scénickej	atraktivite	je	dominantou	Acherovho	Sternenhocha	hudba	a	
výborne	obsadené	role,"	chválil	inscenáciu	portál	aktualne.cz.	V	úlohe	Sternenhocha	sa	
predstaví	Sergej	Kostov	a	Helgu	stvárni	Vanda	Šípová.	Opera	Národného	divadla	Praha	bude	
na	Divadelnej	Nitre	účinkovať	po	prvý	raz.		
	
	Divadelnú	Nitru	otvorí	operný	
Zdroj:	divadelna	nitra	
Usporadúvajú	zhýralé	oslavy,	besnia	v	divokých	orgiách	a	pokúšajú	morálku	každého.	
Bakchantky	sú	sprievodkyne	gréckeho	boha	Dionýza,	ktorý	rozpúta	nerovný	súboj	so	
smrteľníkom	–	kráľom	Pentheom.	Bakchantky	–	to	je	aj	názov	novej	inscenácie	Slovenského	
národného	divadla,	ktorá	sa	predstaví	na	Divadelnej	Nitre.	Hra	starogréckeho	spisovateľa	
Euripida	nám	ponad	tisícročia	prináša	krutú,	krvavú	a	zároveň	očistnú	tragédiu	súčasného	
človeka	uväzneného	v	morálnych	extrémoch.	
	
„Je	zaujímavé,	že	práve	táto	antická	tragédia	maximálne	vystihuje	a	zachytáva	morálnu	krízu,	
v	ktorej	sa	človek	v	súčasnosti	ocitá.	Je	to	kríza	spôsobená	pohybom	medzi	dvomi	
extrémami,	medzi	liberálnym	a	konzervatívnym	až	absolutistickým	pohľadom	na	vedenie	
spoločnosti.	Bakchantky	prinášajú	pohľad	na	slobodu	práve	v	konfrontácii	histórie	so	
súčasnosťou,"	priblížila	tému	inscenácie	kurátorka	slovenského	programu	festivalu	Júlia	
Rázusová.	Podľa	nej	filozofické	a	vizuálne	bohaté	obrazy	extázy	pôžitkárskej	spoločnosti	
krotené	vládou	moci	a	poriadku	vypovedajú	o	ohraničenosti	vôle	a	slobody	v	podobe	
nevyhnutnosti	a	osudu.	V	inscenácii	režírovanej	Rastislavom	Ballekom	exceluje	mladá	
generácia	hercov	SND	–	Milan	Ondrík,	Dominika	Kavaschová	a	Daniel	Fischer.	
	
Ďalšou	slovenskou	inscenáciou	v	hlavnom	programe	Divadelnej	Nitry,	ktorá	siahla	po	starom	
texte,	je	Biblia	Divadla	Aréna.	Prináša	čítanie	približne	50	strán	z	knihy	kníh,	pri	ktorom	sa	
divák	môže	konfrontovať	s	dilemou,	či	je	Biblia	pre	neho	len	historickým	dokumentom	bez	
presahu	do	súčasnosti	alebo	stále	aktívnym	návodom	na	morálny	život.	Strhujúca	hudobno-
výtvarná	performancia	v	podaní	herca	Juraja	Kukuru	kladie	nadčasové	otázky	o	morálke,	
svedomí,	viere	a	sile	duchovna	v	súčasnej,	z	hľadiska	cností,	ťažko	skúšanej	dobe.	
Nástojčivosť	týchto	otázok	navodzuje	samotné	javiskové	stvárnenie	–	Juraj	Kukura	v	jednej	
chvíli	ukrižuje	vlastný	oblek	na	plátno,	ktoré	predtým	pomaľoval	červenou	farbou.	Živé	
scénické	čítanie	sprevádzajú	skladby	Johanna	Sebastiana	Bacha,	Josepha	Haydna,	Georga	
Friedricha	Händla,	Wolfganga	Amadea	Mozarta,	Ivana	Achera	a	ďalších	skladateľov	v	podaní	
Slovenského	komorného	orchestra.	Režisérom	inscenácie	je,	ako	pri	Bakchantkách,	Rastislav	
Ballek.	
	
„Predlohou	obidvoch	inscenácií	sú	veľmi	staré	texty,	v	ktorých	sa	téma	slobody	poníma	
špecificky.	V	tých	najstarších	príbehoch	sa	sloboda	predstavuje	najprv	ako	svojvôľa	a	pýcha,	
ako	sladká	ilúzia,	z	ktorej	treba	vytriezvieť.	Potom	nejaká	tajomná	božská	sila	položí	na	
hrdinu	šialené,	neznesiteľné	bremeno	zodpovednosti.	Človek	sa	rozhoduje,	či	ju	prijme	–	ako	
Abrahám,	ktorý	sľúbil	Bohu	obetovať	jediného	syna,	alebo	nie.	Dnes	by	sme	takúto	dilemu	
nenazvali	slobodnou.	Alebo	by	sme	museli	o	slobode	rozmýšľať	ešte	inak,	ako	sme	zvyknutí,"	
zamýšľa	sa	Ballek.	
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Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom.	
	
28.	ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	
Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	
strediska,	Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	
ďalších	kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
	
Všetky	informácie	o	nadchádzajúcom	Medzinárodnom	festivale	Divadelná	Nitra,	ktorý	sa	
uskutoční	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	sú	dostupné	na	vynovenom	webe	.	Spolu	s	novou	
stránkou	spustila	Divadelná	Nitra	aj	online	predpredaj	vstupeniek,	ktorý	je	oficiálne	otvorený	
od	1.	8.	2019	v	sieti	predpredaj.sk	
	
https://www.topky.sk/cl/1000991/1814705/Divadelnu-Nitru-otvori-operny-hit-z-Ceskej-
republiky	
	

Hlava	XXII	je	stále	živá.	Vypovedajú	o	tom	inscenácie	z	Ruska	aj	zo	Slovenska	
	

14.08.2019	–	Topky.sk	
	

Zuzana	Sotáková		
						
Zápas	o	slobodu	sa	neskončil	ani	pádom	komunizmu.	Príbehy	ľudí,	ktorí	čelia	systémovej	
manipulácii,	vznikajú	aj	v	dnešnej	slobodnej	dobe.	Svedčia	o	tom	inscenácie,	ktoré	do	svojho	
hlavného	programu	zaradil	Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	(27.	9.	–	2.	10.	2019).	
	
Nadobudnutá	sloboda	môže	so	sebou	niesť	problém,	ako	sa	s	ňou	vyrovnať,	a	o	tom	hovorí	
nová	dráma	legendárneho	ruského	divadla	Teatr.doc	Človek	z	Podoľska.	Hra	ruského	
prozaika	a	básnika	Dimitrija	Danilova	vtipne,	no	s	istou	mierou	depresie	inšpiruje	k	
premýšľaniu	o	význame	konceptu	„vlastenectva“,	ktoré	je	jadrom	dnešných	bojov.	Jeden	z	
vrcholov	programu	Divadelnej	Nitry	však	divákovi	ponúkne	viac	interpretačných	vrstiev,	
napríklad	priepasť	medzi	dvomi	generáciami.	
	
Hrdinom	tejto	absurdnej	komédie	je	obyčajný	človek,	redaktor	novín,	ktorý	sa	zrazu	ocitne	
na	výsluchu.	Dôvod	nepozná	ani	on,	ani	samotní	policajti.	„Dejiskom	inscenácie	je	moskovská	
policajná	stanica,	kde	sa	zhromažďujú	excentrickí	intelektuáli.	Bežné	policajné	mučenia	sú	
nahradené	zložitejším	utrpením:	obyvatelia	dostávajú	strašný	dotazník,	ktorý	nezvládne	
nikto,	kto	nedokáže	prekonať	pocit	ohromujúcej	prázdnoty	a	vlastnej	zbytočnosti,”	opisuje	
hru	ruský	kultúrny	časopis	Afiša.	Teatr.doc	má	v	Rusku	postavenie	disidentského	divadla.	
Touto	hrou	reaguje	aj	na	situáciu	doma,	kde	panuje	občianska	neistota,	kde	sa	zákony	a	ich	
výklad	môžu	kedykoľvek	zmeniť.	V	súvislosti	s	informáciami,	ktoré	k	nám	v	súčasnosti	
prenikajú	z	Ruska,	nesie	hra	Človek	z	Podoľska	vysoko	aktuálne	posolstvo.	Pre	režiséra	
Michaila	Ugarova,	ktorý	vlani	nečakane	zomrel,	to	bola	posledná	inscenácia.	Súbor	Teatr.doc	
na	Divadelnej	Nitre	už	v	minulosti	vystúpil,	a	to	s	inscenáciami	Kyslík,	Dvaja	v	tvojom	dome	a	
naposledy	Vjatlag	v	koprodukcii	s	Drama	Laboratory.	
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Absurdné	mechanizmy	spoločnosti,	v	ktorej	akékoľvek	nariadenia	značne	prekračujú	všetko	
ľudské,	sú	námetom	aj	kultového	diela	Hlava	XXII.	Na	divadelné	dosky	ho	prináša	Divadlo	
Andreja	Bagara	v	Nitre,	ktoré	však	príbeh	napísaný	Josephom	Hellerom	posúva	bližšie	k	
slovenskému	divákovi.	Režijná	interpretácia	Jána	Luterána	v	sebe	nesie	množstvo	odkazov	na	
súčasnú	spoločensko-politickú	situáciu	a	nechýba	v	nej	korenie	v	podobe	čierneho	humoru.	
„Jeden	z	najskľučujúcejších	pocitov,	ktorý	prežíva	ústredná	postava	Hlavy	XXII,	a	teda	s	ním	
aj	každý	divák	so	zdravým	rozumom	túžiaci	po	slobode,	je	bezmocnosť	voči	svojvôli	a	
arogancii	moci,	mocných	ľudí,	ktorí	svoju	funkciu	a	postavenie	zneužívajú	vo	svoj	prospech	a	
nie	sú	na	jej	vykonávanie	kompetentní.	V	tom	pocite	sa	dá	prežiť	aj	celý	život.	Nájsť	odvahu	
vyjsť	z	komfortnej	zóny	a	postaviť	sa	voči	hlupákom,	tyranom,	klamárom	a	zločincom	je	
najhorúcejšou	úlohou	pre	každého,	kto	túži	po	slobode	v	našej	spoločnosti,"	hovorí	režisér	
Ján	Luterán.	Hlavnú	postavu,	vojaka	Yossariana,	ktorý	sa	na	takúto	úlohu	odhodlá,	stvárňuje	
Daniel	Ratimorský.	Jeho	civilné	herectvo	kontrastuje	so	štylizovanými	a	parodizovanými	
charaktermi	ďalších	postáv,	čo	na	javisku	vytvára	napätie.	Zaujme	aj	výrazná	scénografia	
Michala	Lošonského	a	neobyčajne	živý	akustický	sprievod	v	podaní	samotných	hercov.	
	
	Divadelná	Nitra	
Zdroj:	divadelna	nitra	
Nebezpečenstvo	transformácie	predsudkov	a	názorových	presvedčení	na	radikálne	postoje	a	
konania	je	problém	modernej	doby.	Manipulácia	názorov,	najmä	ak	je	spoločnosť	náchylná	
uveriť	fake	news,	hoaxom	a	konšpiráciám,	je	v	tomto	ovzduší	ľahká.	Dôsledky	sú	nedozerné.	
Aktuálne	spoločenské	a	politické	dianie	na	Slovensku	je	prostredím,	do	ktorého	je	zasadená	
aj	autorská	monodráma	Moral	Insanity	v	podaní	Petra	Brajerčíka,	ocenená	Grand	Prix	na	
festivale	Nová	dráma	2019.	Dielo,	ktoré	herec	pripravil	v	Prešovskom	národnom	divadle	v	
spoluautorstve	s	režisérkou	Júliou	Rázusovou,	vzniklo	na	motívy	románu	Umberta	Eca	
Pražský	cintorín.	„Ľudia	si	často	slobodne	osvoja	nejaký	názor.	Za	týmto	slobodným	výberom	
sa	však	môže	skrývať	obrovská	klamlivá	a	precízne	vymyslená	kampaň.	My	sa	snažíme	
odhaľovať	princípy	takýchto	kampaní.	S	príchodom	internetu	a	sociálnych	sietí	má	každý	
možnosť	vyjadriť	svoj	názor	bez	toho,	aby	podložil	svoje	tvrdenia.	Ľudia	šíriaci	nenávistné	
postoje	tak	naberajú	stále	viac	sebavedomia	a	ich	názory	šíria	ďalší	a	ďalší.	Vďaka	slobode	
ich	však	stále	môžeme	a	musíme	konfrontovať	a	usvedčiť,"	hovorí	Peter	Brajerčík.	V	
inscenácii	Moral	Insanity	stvárňuje	práve	takého	grázla,	ktorý	sa	neštíti	slobodu	slova	
zneužívať	vo	svoj	prospech,	a	to	aj	na	úkor	druhých.	„Zároveň	sa	snažíme	reflektovať	
neschopnosť	jednotlivca	oslobodiť	sa	od	zdedených	a	vštepených	názorov	a	stereotypov.	Je	
to	rozpor	vnútornej	,neslobody‘	a	vonkajšej	,slobody‘,	ktorý	môže	viesť	aj	za	hranice	
ľudskosti,"	dodáva	Brajerčík.				
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom.	
	
	Divadelná	Nitra	
Zdroj:	divadelna	nitra	
28.	ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	
Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	
strediska,	Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	
ďalších	kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
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Všetky	informácie	o	nadchádzajúcom	Medzinárodnom	festivale	Divadelná	Nitra,	ktorý	sa	
uskutoční	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	sú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	
	
Spolu	s	novou	stránkou	spustila	Divadelná	Nitra	aj	online	predpredaj	vstupeniek,	ktorý	je	
oficiálne	otvorený	od	1.	8.	2019	v	sieti	Predpredaj.	
	
https://www.topky.sk/cl/5/1816267/Hlava-XXII-je-stale-ziva--Vypovedaju-o-tom-inscenacie-
z-Ruska-aj-zo-Slovenska	
	

Preži	deň	ako	človek	bez	domova	alebo	si	precvič	gymnastiku	ideológií	
	

20.08.2019	–	Topky.sk	
	

Zuzana	Sotáková		
						
	Otvorené	a	nápadité	výpovede	o	problémoch	spoločnosti,	ktoré	prekračujú	hranice	
tradičnej	činohry.	Na	Medzinárodnom	festivale	Divadelná	Nitra	(27.	9.	–	2.	10.	2019)	sa	
predstavia	súbory	z	Maďarska	a	Nemecka,	ktoré	konfrontujú	divákov	s	obmedzovaním	
slobody	jednej	časti	obyvateľstva	alebo	so	zneužívaním	národnej	hrdosti.	
	
„Prehodnocovaním	minulosti	sme	sa	zaoberali	už	v	niekoľkých	ročníkoch	festivalu,	preto	sme	
sa	tentoraz	rozhodli	zamerať	na	to,	aké	sú	podoby	slobody	a	ich	divadelné	reflexie	po	89.	
roku.	Chceli	sme	sa	pozrieť	na	to,	čo	s	tou	slobodou	robíme,	ako	ju	kultivujeme,	prípadne	ako	
ju	ničíme.	Zaujímalo	nás,	akým	spôsobom	ju	dokážu	divadelní	tvorcovia	reflektovať	na	
javisku	a	v	žánroch,	ktoré	vykročili	za	hranicu	tradičnej	činohry,"	hovorí	kurátor	zahraničného	
programu	Ján	Šimko.	Do	kurátorského	výberu	sa	tak	dostalo	niekoľko	pozoruhodných	
inscenácií,	ktoré	návštevníkom	festivalu	sľubujú	netradičný	zážitok.	
	
Takým	je	napríklad	maďarské	scénické	dielo	Bez	adresy	–	hra	na	tuláka	nezávislého	divadla	
STEREO	AKT	z	Budapešti,	ktoré	na	Divadelnej	Nitre	vystúpi	po	prvýkrát.	Inscenácia	na	
princípe	interaktívnej	hry	reflektuje	aktuálne	dianie	v	Maďarsku,	ktoré	sa	pod	súčasným	
politickým	vedením	čoraz	väčšmi	odkláňa	od	demokratických	princípov.	Jeden	z	
najprogresívnejších	súčasných	divadelných	kolektívov	pravidelne	využíva	umeleckú	
intervenciu	ako	reakciu	na	súčasné	politické	a	spoločenské	problémy	a	aktívne	zapája	
publika	do	deja	na	javisku.	
	
	Preži	deň	ako	človek	
Zdroj:	divadelna	nitra	
Dvaja	až	traja	ľudia	denne	prídu	v	Maďarsku	o	svoj	domov.	Z	tejto	situácie	sa	môžu	dostať	
len	s	veľkou	pomocou,	mimoriadnym	odhodlaním	a	šťastím.	Pred	rokom	sa	bezdomovectvo	
u	našich	južných	susedov	stalo	trestným,	čo	ohrozilo	životy	tisícov	zasiahnutých	ľudí.	Viete,	
kde	dnes	budete	spať?	Viete,	aké	bude	počasie?	
	
Kedy	ste	naposledy	mali	teplé	jedlo	či	sprchu?	Pýtali	ste	niekedy	peniaze	od	neznámych	ľudí?	
To	sú	otázky,	s	ktorými	sa	denne	stretávajú	ľudia	bez	domova.	STEREO	AKT	pozbieral	ich	
skutočné	príbehy	a	pretvoril	ich	do	performatívnej	hry,	v	ktorej	vystupuje	reálny	človek	bez	
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domova,	sociálny	pracovník	a	dvaja	herci.	Zapojiť	sa	však	môžu	aj	samotní	diváci.	„Diváci	si	
prostredníctvom	tejto	hry	môžu	otestovať,	či	by	dokázali	prežiť	na	ulici	veľkomesta.	Hra	je	
nielen	nasýtená	autentickými	príbehmi	a	výpoveďami	ľudí,	ktorí	na	ulici	naozaj	žijú	alebo	
ktorí	s	nimi	pracujú,	ale	je	aj	akýmsi	experimentom	v	zmysle	solidarity,"	približuje	Ján	Šimko.	
Inscenácia	pod	režijným	vedením	Martina	Borossa	hovorí,	že	bez	adresy	nemá	človek	nárok	
na	slobodu,	a	publika	sa	pýta,	či	je	s	tým	ochotné	niečo	urobiť	alebo	nie.	Inscenácia	sa	bude	
odohrávať	v	site	specific,	čím	Divadelná	Nitra	po	prvý	raz	využije	mestský	Kultúrny	dom	
Párovské	Háje.			
	
V	zdravom	tele	sídli	nielen	zdravý	duch,	ale	aj	nezdravý	nacionalizmus.	O	tom	hovorí	
komédia	Druhý	pokus	o	telovýchovu	nemeckého	nezávislého	súboru	Hauptaktion,	ktorý	
zavíta	na	Divadelnú	Nitru	tiež	po	prvýkrát.	Inscenácia	na	hranici	tanca,	divadla	a	
performancie	skúma	rôzne	telovýchovné	hnutia	od	začiatku	19.	storočia	až	po	ich	súčasné	
podoby.	
	
	Preži	deň	ako	človek	
Zdroj:	divadelna	nitra	
„Na	pozadí	cvičenia	a	snahy	o	zdokonalenie	tela	reflektuje	osemčlenný	súbor	nacionalizmy	a	
nacionalistické	ideológie,	ktoré	boli	vždy	na	pozadí	týchto	hnutí,"	ozrejmuje	tému	inscenácie	
Ján	Šimko.	Prvé	verejné	gymnastické	hnutie	v	Nemecku	vzniklo	v	roku	1811,	keď	Friedrich	
Ludwig	Jahn	založil	tajnú	spoločnosť,	ktorá	mala	prostredníctvom	gymnastiky	pripraviť	
nemeckú	mládež	na	boj	proti	Francúzom.	„S	podobnými	ideológiami	sa	tieto	telovýchovné	
hnutia	stretávali	aj	v	období	Tretej	ríše	či	NDR,	čo	inscenácia	reflektuje	tiež.	Takýmto	
historickým	preletom	cez	telovýchovné	formácie	a	ich	cvičenia	preletíme	aj	históriu	
nemeckých	nacionalizmov,"	dodáva	kurátor	zahraničného	programu	Ján	Šimko.	Súbor	
Hauptaktion	však	zdôrazňuje,	že	ich	dynamická	inscenácia	nevypovedá	len	o	nemeckých	
telovýchovných	hnutiach,	ale	je	aktuálna	aj	inde	na	svete.	„Naša	hra	rozpráva	o	pravidlách	a	
scenároch,	ktoré	musíte	naplniť,	aby	ste	mohli	byť	súčasťou	celku.	A	tiež	o	slobodách	a	
obmedzeniach,	ktoré	s	tým	prichádzajú,"	hovorí	jeden	z	autorov	Oliver	Zahn.	
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom.	
	
28.	ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	
Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	
strediska,	Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	
ďalších	kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
	
Všetky	informácie	o	nadchádzajúcom	Medzinárodnom	festivale	Divadelná	Nitra,	ktorý	sa	
uskutoční	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	sú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	Spolu	s	novou	stránkou	spustila	Divadelná	Nitra	aj	online	predpredaj	
vstupeniek,	ktorý	je	oficiálne	otvorený	od	1.	8.	2019	v	sieti	predpredaj.sk.	
	
https://www.topky.sk/cl/1000991/1817823/Prezi-den-ako-clovek-bez-domova-alebo-si-
precvic-gymnastiku-ideologii	
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Skočte	do	hlbín	divadelnej	fantázie.	Nájdete	tam	aj	výtvarné	umenie,	film	a	hudbu	
	

27.08.2019	–	Topky.sk		
	

Zuzana	Sotáková	
						
Prekračujú	hranice	umeleckých	žánrov	a	ich	predstavivosť	nemá	konca.	Medzinárodný	
festival	Divadelná	Nitra	(27.	9.	–	2.	10.	2019)	vybral	do	hlavného	programu	aj	súbory,	pre	
ktoré	je	sloboda	tvorby	podstatou	ich	DNA.	Inscenácie,	ktoré	predstavia	publiku,	sľubujú	
netradičný	zážitok.	
	
Klauniáda	pre	dospelých.	Folklór	zodratý	až	na	kosť	v	podaní	radikálov	nonverbálneho	
divadla.	Aj	takto	označujú	kreatívnu	inscenáciu	Hlbiny	českého	súboru	Wariot	Ideal,	ktorý	na	
festivale	vystúpi	po	druhý	raz.	Tvorivý	tím	v	zložení	výtvarník	Jan	Dörner,	hudobník	Jan	
Kalivoda	a	mím	Vojtěch	Švejda	ovládnu	javisko	svojou	energiou	a	využijú	každý	jeho	
centimeter	štvorcový	na	to,	aby	divákov	neustále	prekvapovali.	Či	už	tým,	ako	pretvárajú	
obyčajné	predmety	na	hudobné	nástroje,	alebo	napríklad	zábavnými	akrobatickými	prvkami.	
Wariot	Ideal	neohrozene	podnikajú	výpravu	do	hlbín	surreálnosti,	aby	objavili	osobné,	ako	aj	
spoločenské	korene	našej	kultúry.	V	inscenácii	Hlbiny	skúmajú	možnosti	divadla	ako	takého	a	
pritom	sa	ponárajú	do	prazákladov	kresťanskej	viery	i	pohanských	rituálov.			
	
„Inscenácia	Hlbiny	je	nesmierne	zaujímavá	vo	svojej	grotesknosti	a	surreálnej	podobe,	ktorá	
vyrastá	z	úplne	jednoduchých	situácií.	Dörner,	Kalivoda	a	Švejda	pôsobia,	ako	keby	sa	klasickí	
Traja	chrobáci	ocitli	v	surrealistickom	svete	Švankmajerových	filmov	alebo	vo	Svěrákovom	
Kukym	na	ceste	z	psychadelického	výletu.	Ich	javiskový	rituál	je	obranou	proti	otupenosti	a	
oslavou	imaginácie,"	približuje	kurátor	zahraničnej	časti	programu	Ján	Šimko,	ktorý	Hlbiny	
považuje	za	divácky	nesmierne	vďačnú	inscenáciu.	Divák	v	nej	poľahky	nájde	odkaz	na	nemý	
film	či	českú	pantomímu.	Zážitok	podčiarknu	bláznivé	kostýmy,	hudba	a	zaujímavé	kulisy.	
„Myslím	si,	že	tá	radosť,	ktorú	majú	tvorcovia	na	scéne,	je	nákazlivá	a	veľmi	ľahko	sa	prenáša	
na	divákov."	Wariot	Ideal	sa	na	Divadelnej	Nitre	predstavil	už	v	roku	2013,	a	to	v	
sprievodnom	programe,	keď	do	ulíc	vyrazil	s	grotesknou	eskapádou	Funebráci.	
	
Ďalšia	inscenácia,	ktorá	zaangažuje	predstavivosť	publika,	je	eu.genus	voľného	slovenského	
zoskupenia	Med	a	prach	v	réžii	Andreja	Kalinku.	Tvoriví	v	nej	totiž	nie	sú	len	autori,	ale	aj	
samotní	diváci.	Tí	sa	ocitnú	na	otvorenej	skúške	vo	výtvarnom	ateliéri,	kde	sa	môžu	slobodne	
pohybovať	medzi	režisérom	a	umelcami.	Tvorcovia	im	ponúknu	možnosť	vstúpiť	na	scénu	a	
„ohmatať"	si	ju	hodinu	pred	a	polhodinu	po	predstavení.	Zapojiť	sa	môže	každý,	kto	má	chuť.	
	
Hudobno-výtvarno-pohybová	performancia	poukazuje	nielen	na	žánrové	presahy,	ale	tiež	
problematizuje	samotný	vznik	umeleckého	diela,	no	robí	to	s	nadhľadom	a	jemným	
humorom.	„Med	a	prach	sa	snažia	byť	slobodní	v	tom,	ako	spracúvajú	látku	a	divákovi	vždy	
ponúkajú	netradičný	zážitok,	napríklad,	keď	sa	chvíľami	stávate	súčasťou	ich	konceptu,"	
hovorí	kurátorka	Júlia	Rázusová,	ktorá	túto	inscenáciu	vybrala	do	slovenskej	časti	programu.	
Netradičnosť	zážitku	podčiarkuje	aj	hudobná	stránka	inscenácie,	ktorá	ponúkne	pestrú	
kolekciu	–	od	skladieb	P.	I.	Čajkovského	či	T.	L.	de	Victoria	až	po	gruzínske	ľudové	piesne.	
Eu.genus	aktívne	zapája	aj	tanečníkov	Zebastiána	Mente	Malignu,	Líviu	Balážovú	a	Daniela	
Račka	v	sprievode	muzikálneho	herca	Jána	Morávka,	ktorí	prinášajú	svoj	osobný	príbeh	a	
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pohľad	na	fyzické	divadlo.	Okrem	nich	vstupuje	do	inscenácie	aj	výtvarné	umenie	v	podaní	
tvorby	Juraja	Poliaka	a	Andreja	Kalinku.	Zoskupenie	Med	a	prach	si	v	novej	inscenácii	kladie	
otázky	–	čo	je	dobrý	rod,	kto	je	človek	a	čo	ho	formuje	–	a	pozýva	divákov,	aby	na	ne	hľadali	
vlastné	odpovede.	
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom.	
	
28.	ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	
Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	
strediska,	Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	
ďalších	kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
	
Všetky	informácie	o	nadchádzajúcom	Medzinárodnom	festivale	Divadelná	Nitra,	ktorý	sa	
uskutoční	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	sú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	Spolu	s	novou	stránkou	spustila	Divadelná	Nitra	aj	online	predpredaj	
vstupeniek,	ktorý	je	oficiálne	otvorený	od	1.	8.	2019	v	sieti	predpredaj.sk.	
	
https://www.topky.sk/cl/5/1819393/Skocte-do-hlbin-divadelnej-fantazie--Najdete-tam-aj-
vytvarne-umenie--film-a-hudbu	
	

Ozajstné	bábky	a	večne	nespokojný	pes	budú	hviezdami	Divadelnej	Nitry	
	

04.09.2019	–	Topky.sk	
	

Zuzana	Sotáková	
						
Aké	príbehy	rozprávajú	dve	strany	oddelené	stenou?	Kde	leží	hranica	medzi	osobnou	
slobodou	a	neslobodou?	Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	(27.	9.	–	2.	10.	2019)	pozval	
tvorcov,	ktorí	tému	Podoby	slobody	posúvajú	do	roviny	medziľudských	vzťahov	a	pozerajú	sa	
na	ňu	z	netradičných	uhlov.	Napríklad,	očami	psa.	
	
Múr,	ktorý	rozdelil	Európu.	Ploty,	ktoré	dnes	stavajú	populistickí	politici.	Hranice	medzi	
slobodou	a	neslobodou	nemajú	len	fyzickú	podobu;	mnohé	si	nesieme	vo	svojom	vnútri.	Sú	
to	steny,	ktoré	nám	bránia	vo	výhľade,	ale	sú	medzi	nimi	aj	také,	ktoré	si	staviame	sami.	O	
strachu,	jeho	prekonávaní	a	túžbe	po	porozumení	rozpráva	inscenácia	Príbehy	stien,	ktorá	
po	rokoch	prinesie	do	hlavného	programu	Divadelnej	Nitry	bábkové	divadlo.	Samotné	
Bratislavské	bábkové	divadlo	sa	predstavilo	v	hlavnom	programe	pred	vyše	dvadsiatimi	
rokmi.	V	Nitre	odohrá	tri	predstavenia,	dve	pre	školy	a	jedno	pre	festivalových	návštevníkov.	
Súčasťou	prezentácie	sú	aj	diskusie	s	divákmi	po	predstaveniach.		
	
Oceňovaná	a	uznávaná	režisérka	Katarína	Aulitisová,	ktorá	presadila	v	Bratislavskom	
bábkovom	divadle	progresívnu	dramaturgiu,	sa	nebojí	konfrontovať	detských	divákov	aj	s	
náročnejšími	témami.	Rovnako	je	to	aj	v	Príbehoch	stien,	inscenácii	určenej	pre	deti	aj	
dospelých,	ktorá	vychádza	z	piatich	poviedok	rovnomennej	antológie	zostavenej	Michaelom	
Reynoldsom.	Tie	odkazujú	na	udalosti	roku	1989,	na	návrat	slobody	a	obnovenie	základných	
ľudských	práv.	V	Aulitisovej	adaptácii	však	získavajú	rozmer	nadčasovosti	a	otvárajú	sa	aj	
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mladším	ročníkom.	„Zaujímavé	na	tom	je,	že	pre	deti	sú	niektoré	naše	hranice	neviditeľné	a	
naopak,	ony	vidia	tie	múry,	ktoré	my	nevidíme.	
	
Prináša	to	na	stôl	tému	rodinnej	a	osobnej	neslobody.	Príbehy	stien	je	hravá	inscenácia	plná	
nežných,	obrazotvorných	prvkov,"	približuje	kurátorka	slovenskej	časti	programu	Júlia	
Rázusová.	
	
Divácky	zážitok	vytvorí	aj	samotné	výtvarné	stvárnenie	Markéty	Plachej,	pre	ktorú	je	typický	
osobitý	pohľad	na	prácu	s	bábkou.	„Nejde	len	o	klasické	bábkové	divadlo,	ale	o	skutočne	
veľmi	originálny	inscenačný	jazyk,"	dodáva	Júlia	Rázusová.	„Organickou	súčasťou	inscenácie	
je	aj	elektronická	hudba	Fera	Királyho,	ktorá	kreuje	napätie	a	zároveň	dianiu	dodáva	
bezčasovosť.	To	bol	evidentne	aj	zámer	tvorkýň	–	neukotviť	jednotlivé	príbehy	v	konkrétnych	
dejinných	udalostiach,"	poznamenal	odborný	divadelný	časopis	kød.	O	tom,	že	Príbehy	stien	
fungujú	i	za	hranicami,	svedčia	čerstvé	ocenenia	z	Poľska	–	Grand	Prix	z	Festivalu	oživenej	
formy	Maskarada	či	Cena	za	réžiu	pre	Katarínu	Aulitisovú,	Cena	za	scénografiu	pre	Markétu	
Plachú	a	Cena	diváka	za	herecký	výkon	pre	Ľubomíra	Piktora	z	Medzinárodného	festivalu	
Walizka.	
	
	Ozajstné	bábky	a	večne	
Zdroj:	divadelna	nitra	
Téma	osobnej	neslobody	v	bežnom	fungovaní	medziľudských	vzťahov	zaujala	aj	poľskú	
filmovú	režisérku	Agnieszku	Smoczyńskú,	ktorá	v	divadle	debutuje	inscenáciou	Svätá	
Špageta.	Tá	vznikla	v	nezávislom	avantgardnom	súbore	Komuna	Varšava,	ktoré	
experimentuje	na	hranici	medzi	divadelným	umením,	video	inštaláciou	a	hudbou.	
„Smoczyńskej	filmy	nadväzujú	na	estetiku	novej	vlny.	Do	divadla	vstúpila	komornou	hrou,	
ktorej	korene	môžeme	hľadať	v	poľskej	groteske	70.	a	80.	rokov,	v	hrách	Sławomira	Mrożeka	
a	v	tej	silnej	ére,	v	ktorej	poľská	dráma	reflektovala	aktuálne	spoločenské	dianie	a	to,	čo	sa	
deje	okolo	nás,"	približuje	kurátor	zahraničnej	časti	programu	Ján	Šimko.	
	
Špageta	je	večne	hladný	bulteriér	hraný	hercom,	očami	ktorého	sa	pozeráme	na	
vyprázdnený	vzťah	medzi	ženou	a	o	niečo	starším	mužom.	Bezdetný	pár	kreatívcov	
pracujúcich	v	prestížnej	korporácii	si	svoje	problémy	filtruje	cez	rôzne	terapie	a	napokon	aj	
kúpou	psa.	Ten	je	pre	nich	však	skôr	nejakou	hračkou,	než	živým	tvorom,	za	ktorého	nesú	
zodpovednosť.	Tragikomédia	Svätá	Špageta	je	podaná	ako	minimalistický	muzikál	s	
výraznými	kontrastnými	farbami,	ktorý	nastavuje	zrkadlo	rozpadávajúcim	sa	vzťahom	v	
modernej	dobe.	„Tvorcovia	ponúkajú	divákovi	niečo	viac	ako	zábavu	–	ide	o	kombináciu	
originálneho	textu	a	piesní,	výrazných	hereckých	výkonov	a	silnej	hudby.	Výsledok	sa	
pohybuje	na	hranici	komédie,	slapstiku,	muzikálu,	karikatúry	a	komixu,“	dodáva	Ján	Šimko.	
Komuna	Varšava	sa	touto	vtipnou	inscenáciou	predstaví	na	festivale	Divadelná	Nitra	po	prvý	
raz.	Ako	po	všetkých	predstaveniach	festivalu,	aj	po	tomto	sa	uskutoční	diskusia	divákov	s	
tvorcami.		
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom.	
	
28.	ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	
Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	
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strediska,	Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	
ďalších	kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
	
Spolu	s	novou	stránkou	spustila	Divadelná	Nitra	aj	online	predpredaj	vstupeniek,	ktorý	je	
oficiálne	otvorený	od	1.	8.	2019	v	sieti	.	
	
Všetky	informácie	o	nadchádzajúcom	Medzinárodnom	festivale	Divadelná	Nitra,	ktorý	sa	
uskutoční	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	sú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	
	
https://www.topky.sk/cl/1000991/1821031/Ozajstne-babky-a-vecne-nespokojny-pes-budu-
hviezdami-Divadelnej-Nitry	
	

Objavte	PODOBY	SLOBODY	Divadelnej	Nitry	2019	
	

17.09.2019	–	Topky.sk	
	

Marek	Suchitra	
						
		
Aké	sú	PODOBY	SLOBODY,	spoznáte	na	28.	ročníku	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	
Nitra	2019,	ktorý	sa	bude	konať	od	27.	septembra	do	2.	októbra.	Nenechajte	si	ujsť	jeden	z	
najvýznamnejších	divadelných	festivalov	na	Slovensku.	Prinášame	Vám	videoochutnávku	
hlavného	programu!	
	
6	zahraničných	a	6	slovenských	inscenácií	na	rôznorodých	festivalových	javiskách	počas	
nabitých	6	dní	divadelného	sviatku	v	hlavnom	programe.	
	
Nižšie	v	článku	nájdete	popisy	a	trailery	pre	zopár	vybraných	predstavení.	Všetky	
predstavenia	nájdete	na	Predpredaj.sk.	
	Objavte	PODOBY	SLOBODY	Divadelnej	
Zdroj:	divadelna	nitra	
STERNENHOCH	
	
Opera	Národného	divadla	–	Nová	scéna,	Praha,	ČESKÁ	REPUBLIKA	
	
Ivan	Acher	
	
réžia:	Michal	Dočekal	
	
piatok	27.	9.	2019,	18.30	−	20.20,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Veľká	sála	
	
Čierna	mágia	ako	liek	na	morálnu	dezintegráciu.	Zničujúca	sloboda.	
	
Predlohou	inscenácie	je	romaneto	Ladislava	Klímu,	originálneho	českého	filozofa,	výtvarníka	
a	spisovateľa,	súputnika	Franza	Kafku	s	výzorom	Friedricha	Nietzscheho,	o	pokleslom	
kniežati	Sternenhochovi.	Ten	sa	z	trucu	rozhodne	vziať	si	ženu	nízkeho	pôvodu	netušiac,	že	
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jeho	Helga	je	čarodejnica.	Unikátnu	kombináciu	nízkeho	a	vysokého,	groteskného	a	
hororového,	vznešenej	filozofie	a	všednej	prihlúplosti	predlohy	pretavil	skladateľ	Ivan	Acher	
do	opery,	v	ktorej	speváci	spievajú	náročné	party	v	krkolomných	polohách	zavesení	na	lane	a	
orchester	má	ďaleko	od	klasického.	Súčasná	opera	už	dávno	nebola	taká	zábavná	a	pútavá	
ako	tento	hold	kultovému	a	neprávom	obchádzanému	autorovi,	navyše,	odspievaný	v	
esperante.	Po	dlhom	čase	prichádza	do	Nitry	operné	dielo	a	hneď	z	Národného	divadla	v	
Prahe,	na	dôvažok	ovenčené	cenami	českej	kritiky.	
	
VSTUPENKY	
	
TRAILER	
	
BEZ	ADRESY	–	HRA	NA	TULÁKA	
	
STEREO	AKT,	Budapešť,	MAĎARSKO	
	
Gábor	Fábián	a	kol.	
	
réžia:	Martin	Boross	
	
nedeľa	29.	9.	2019,	15.00	–	17.25,	pondelok	30.	9.	2019,	10.00	–	12.25,	14.30	–	16.55,	
Kultúrny	dom	Párovské	Háje	
	
Každý	je	povinný	mať	domov.	Bez	adresy	nemá	človek	nárok	na	slobodu.	
	
V	októbri	2018	sa	bezdomovectvo	v	Maďarsku	stalo	trestným.	Týmto	rozhodnutím	vláda	
Viktora	Orbána	ešte	väčšmi	ponížila	ľudí	neschopných	zabezpečiť	si	či	udržať	vlastný	domov	
a	ohrozila	životy	tisícov	bezdomovcov.	Skupina	STEREO	AKT	prináša	bezdomovca	priamo	na	
scénu	a	spolu	s	terénnym	pracovníkom	a	dvoma	hercami	vytvára	performatívnu	spoločenskú	
hru,	v	ktorej	si	diváci	podľa	herného	plánu	musia	„zarobiť“	na	stravu,	ubytovanie	a	
oblečenie,	vypočujú	si	rôzne	príbehy	ľudí	žijúcich	na	ulici	a	návody	na	to,	ako	prežiť	bez	
strechy	nad	hlavou,	dokonca	zažijú	aj	pocity	človeka	žijúceho	vo	svete	bez	adresy.	
	
9/29/2019								15.00	–	17.25	-	VSTUPENKY	
	
9/30/2019								10.00	–	12.25	-	VSTUPENKY	
	
9/30/2019								14.30	–	16.55	-	VSTUPENKY	
	
TRAILER	
	
HLBINY	
	
Wariot	Ideal,	Praha,	ČESKÁ	REPUBLIKA	
	
tvorivý	tím:	Jan	Dörner,	Jan	Kalivoda,	Vojtěch	Švejda,	Milena	Dörnerová,	Šimon	Janíček,	
Vojtěch	Brtnický	
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utorok	1.	10.	2019,	17.00	−	18.10,	21.00	−	22.10,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Štúdio	
	
Sloboda	tvorby	a	predstavivosti	je	možno	to	najvzácnejšie,	čo	máme,	a	vie	zachrániť	život	v	
každom	režime.	
	
Klauniáda	pre	dospelých.	Mím,	hudobník	a	výtvarník	stavajú	jeden	hravý	javiskový	obraz	za	
druhým	a	s	rovnakou	vervou	ich	zasa	rúcajú	či	pretvárajú	na	ďalšie.	Obrazy	sú	natoľko	
ukotvené	v	mimojazykovom	svete,	že	je	ťažké	ich	uchopiť	slovami.	Ľahkosť	a	radosť,	s	ktorou	
využívajú	predmety	každodennej	spotreby,	často	dosť	opotrebované,	a	tvoria	z	nich	znaky	a	
celé	metaforické	svety,	je	veľmi	nákazlivá.	Wariot	Ideal	pretvárajú	to	najlepšie,	čo	poznáme	z	
českej	klauniády	alebo	tradície	animovaného	filmu,	do	novej	a	originálnej	podoby.	Pôsobia,	
ako	keby	sa	klasickí	Traja	chrobáci	ocitli	v	surrealistickom	svete	Švankmajerových	filmov	
alebo	Svěrákov	Kuky	na	ceste	z	psychedelického	výletu.	Ich	javiskový	rituál	je	obranou	proti	
otupenosti	a	oslavou	imaginácie.	
	
10/1/2019								17.00	–	18.10	–	VSTUPENKY	
	
10/1/2019								21.00	–	22.10	–	VSTUPENKY	
	
TRAILER	
	
PRÍBEHY	STIEN	
	
Bratislavské	bábkové	divadlo,	Bratislava,	SLOVENSKO	
	
réžia:	Katarína	Aulitisová	
	
piatok	27.	9.	2019,	8.30	−	9.30,	11.00	−	12.00,	sobota	28.	9.	2019,	16.00	−	17.00,	
	
Staré	divadlo	–	Tatra	
	
Sloboda	–	hranice	slobody	–	nesloboda.	
	
Grand	Prix	festivalu	Mascarada	v	Poľsku	a	mnoho	ďalších	ocenení	získali	Príbehy	stien	na	
medzinárodných	festivaloch	bábkového	divadla.	Vnímajú	deti	hranice	tak	ako	dospelí?	
Nápaditá	mozaika	nežných,	humorných	aj	drsných	podôb	straty	komunikácie	medzi	ľuďmi.	
Päť	príbehov	o	stenách,	múroch	a	hraniciach	stavaných	zo	strachu,	pre	odlišnú	vieru,	kultúru,	
vlastníctvo	a	rasové	pohnútky	z	pera	špičkových	európskych	autorov	ponúka	nevšedný	
zážitok	detským	aj	dospelým	divákom.	
	
9/27/2019								8.30	–	9.30	–	VSTUPENKY	
	
9/27/2019								11.00	–	12.00	–	VSTUPENKY	
	
9/28/2019								16.00	–	17.00	–	VSTUPENKY	
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TRAILER	
	
MORAL	INSANITY	
	
Prešovské	národné	divadlo,	Prešov,	SLOVENSKO	
	
Umberto	Eco,	Peter	Brajerčík,	Júlia	Rázusová	
	
réžia:	Júlia	Rázusová	
	
utorok	1.	10.	2019,	17.00	−	18.00,	21.30	−	22.30,	Staré	divadlo	–	Tatra	
	
Prekračovať	hranice	slobody.	
	
Inscenácia,	ktorú	herec	Peter	Brajerčík	pripravil	v	Prešovskom	národnom	divadle	pod	
vedením	Júlie	Rázusovej	a	ktorá	dostala	Grand	Prix	na	festivale	Nová	dráma	2019,	ostrým	
spôsobom	poukazuje	na	to,	že	manipulovať	je	naozaj	ľahké.	Najmä	ak	je	spoločnosť	náchylná	
uveriť	fake	news,	hoaxom	a	konšpiráciám,	len	aby	sa	utvr-	utvrdila	vo	vlastnom	
antisemitizme,	nacionalizme	a	antisystémovosti.	Ale	Moral	Insanity	(Morálne	šialenstvo)	nie	
je	iba	o	kvalitnom	texte,	humore	a	téme,	ktorá	prekračuje	hranice.	Výkon	herca	neuľahčuje	
ani	rozhodnutie	režisérky	vytvoriť	prekážky,	ktoré	dávajú	inscenácii	nielen	dynamiku,	ale	
výstižne	podčiarknu	jej	výpoveď.	
	
10/1/2019								17.00	–	18.00	–	VSTUPENKY	
	
10/1/2019								21.30	–	22.30	–	VSTUPENKY	
	
TRAILER	
	
HLAVA	XXII	
	
Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre,	SLOVENSKO	
	
Joseph	Heller	
	
réžia:	Ján	Luterán	
	
nedeľa	29.	9.	2019,	20.00	−	22.05,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Štúdio	
	
Podoby	neslobody.	
	
Kultový	príbeh	opisujúci	boj	kapitána	Yossariana	so	systémom,	ktorý	pred	človekom	
preferuje	predpisy.	Vzrušujúce	blúdenie	v	slede	stretnutí	zapamätateľných	figúr,	postavičiek	
a	atráp	z	rôznych	stupňov	armádnej	hierarchie.	Hellerova	autorská	adaptácia	prináša	aj	na	
javisko	veľkú	dávku	čierneho	humoru.	Živé,	vo	vzduchu	svištiace	hudobno-priestorové	
formácie	letiek,	pravidelný	rytmus	ohlasujúci	obete	vojny	a	bláznivý	osemuholník	hľadiska	
zbavujúci	diváka	jeho	diváckej	normálnosti,	dodávajú	pečať	mrazivej	atmosféry.	Režijná	
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interpretácia	Jána	Luterána	prináša	množstvo	odkazov	na	súčasnú	spoločensko-politickú	
situáciu	na	Slovensku.	Civilné	herectvo	Daniela	Ratimorského	doplnené	hravým	stvárnením	
nezastaviteľného	byrokratického	mechanizmu.	
	
VSTUPENKY	
	
TRAILER	
	
	Objavte	PODOBY	SLOBODY	Divadelnej	
Zdroj:	divadelna	nitra	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom.	
	
28.	ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	
Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	
strediska,	Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	
ďalších	kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
	
Všetky	informácie	o	nadchádzajúcom	Medzinárodnom	festivale	Divadelná	Nitra,	ktorý	sa	
uskutoční	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	sú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	Spolu	s	novou	stránkou	spustila	Divadelná	Nitra	aj	online	predpredaj	
vstupeniek	v	sieti	Predpredaj.sk.	
	
https://www.topky.sk/cl/1000991/1824423/Objavte-PODOBY-SLOBODY-Divadelnej-Nitry-
2019	
	

Slobodne	o	(ne)slobode.	Divadelná	Nitra	prinesie	silné	divadlo	aj	bohatý	sprievodný	
program	

						
19.09.2019	–	Topky.sk	

	
Zuzana	Sotáková	

		
Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	prinesie	okrem	zahraničných	a	slovenských	inscenácií	
aj	bohatý	sprievodný	program.	Takmer	60	podujatí	určených	pre	dospelé	i	detské	publikum	
nadviaže	na	tému	28.	ročníka	–	Podoby	slobody.	
	
Potreba	ochrany	prírody,	dôležitosť	slobody	slova,	naliehavosť	tolerancie	a	ochoty	pomôcť.	
To	všetko	sú	témy,	ktoré	dnes	vyplývajú	zo	spoločenského	diania	a	verejnej	debaty	a	ktoré	sa	
budú	zrkadliť	v	diskusiách,	workshopoch,	happeningoch,	koncertoch,	detskom	programe	a	
ďalších	akciách	počas	Divadelnej	Nitry.	
	
„Naše	úvahy	sa	budú	týkať	slobody	občianskej,	umeleckej,	politickej,	slobody	zvierat	i	
slobody	prírody.	Skrátka,	slobodnej	spoločnosti.	Slobodného	sveta.	Divadelní	tvorcovia,	
osobnosti	kultúrneho	i	spoločenského	života,	návštevníci	festivalu,	partnerské	organizácie	aj	
spoluorganizátori,	deti	aj	dospelí	–	všetci	budú	mať	možnosť	verejne	a	vzájomne	
komunikovať	svoju	predstavu	slobody,“	hovorí	riaditeľka	festivalu	Divadelná	Nitra	Darina	
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Kárová.	Centrom	sprievodného	programu	bude	námestie	pred	Divadlom	Andreja	Bagara	v	
Nitre	a	Festivalový	stan.	Vítaní	sú	festivaloví	návštevníci,	obyvatelia	mesta	aj	turisti.	
Jednoducho,	všetci.	
	
	Slobodne	o	(ne)slobode.	Divadelná	
Zdroj:	divadelna	nitra	
V	hlavnej	úlohe	deti	
	
Sprievodný	program	v	piatok	27.	septembra	odštartujú	divadelné	predstavenia	pre	deti	a	
akcie	zo	sekcie	Festival	deťom.	Predstavenia	pre	najmenších	(Bubácka	rozprávka,	Sofia	z	
predmestia	a	iné)	sa	budú	konať	každý	deň,	no	pripravené	budú	aj	ďalšie	aktivity,	ako	
napríklad	čítanie	literatúry,	koncert	Dana	Heribana	–	Čosi	úsmevné	spojený	s	
autogramiádou,	filmové	projekcie	v	priestore	Festivalové	kinečko,	tvorivé	dielne,	zábavný	
workshop	stavania	objektov	RÚRYing,	bubnovačka	s	Thierrym	Ebamom,	Balónový	sprievod	
alebo	Detský	letecký	deň,	počas	ktorého	sa	budú	skladať	a	vypúšťať	symbolické	lietadielka	
slobody.	Všetky	aktivity	nájdu	návštevníci	v	sekcii	Festival	deťom.	
	
Diskutuj	a	inšpiruj	seba	aj	iných	
	
V	prvý	deň	festivalu	podvečer	sa	odohrá	otvárací	koncert	festivalu	Agi	Hlavenkovej	&	band	
spojený	s	odhalením	Steny	slobody,	na	ktorú	môžu	okoloidúci	napísať	alebo	nakresliť	svoju	
predstavu	slobody.	Festivalová	pôda	je	ideálnym	priestorom	na	otvorenú	debatu,	a	tá	sa	v	
rámci	projektu	Agora	Nitra	bude	sústreďovať	v	prvom	rade	vo	Verejnej	obývačke,	postavenej	
vo	Festivalom	stane	na	Svätoplukovom	námestí.	V	sobotu	sa	bude	diskutovať	na	tému	
(ne)sloboda	pri	záchrane	planéty	Zem	s	vedcom	Mikulášom	Hubom	a	Danielom	Kopeckým	z	
nadácie	Partnerství.	V	nedeľu	to	bude	formát	„Stretnú	sa	kresťan,	moslim	a	žid".	Mário	
Nicolini	si	do	debaty	o	(ne)slobode	viery	a	vierovyznania	pozval	katolíckeho	kňaza	Felixa	
Máriu	OFM,	evanjelického	kňaza	Ondreja	Prostredníka,	moslimského	imáma	Mohamada	
Hasnu	a	židovského	filozofa	Egona	Gála.	Na	záver	víkendu	sa	v	Starom	divadle	odohrá	aj	
veľká	verejná	debata	Café	Európa	s	názvom	Podoby	slobody.	
	
Z	každého	rožka	troška	
	
Zaži,	zapoj	sa,	vzdelaj	sa	vyzýva	sekcia,	v	ktorej	návštevníci	nájdu	rôzne	workshopy	a	
interaktívne	aktivity.	Projekt	Darujem	ti	tulipán	spojí	prostredníctvom	výtvarného	a	
hudobného	workshopu	zrakovo	postihnuté	deti,	deti	irackých	azylantov	a	vidiace	deti.	Ako	
vyzerá	ráno	nevidiaceho,	si	môžu	vidiaci	záujemcovia	vyskúšať	v	interaktívnom	objekte	
empathy	BLACK	BOX.	Programová	sekcia	Zaži,	zapoj	sa,	vzdelaj	sa	ponúkne	aj	zážitkový	
workshop	Tak	toto	neprejde,	komunitné	projekty	v	spolupráci	s	Hide	parkom	Nitra	spojené	s	
výmenou	oblečenia	swap,	Cyklojazdu,	podujatia	na	Kupeckej	či	Živú	knižnicu.	V	nedeľu	sa	
verejnosti	na	námestí	predstavia	rôzne	organizácie	a	neskôr	sa	tam	uskutoční	komentovaná	
prehliadka	po	zabudnutých	dielach	umenia	a	architektúry	v	Nitre	v	rámci	projektu	Aj	toto	je	
umenie.	
	
	Slobodne	o	(ne)slobode.	Divadelná	
Zdroj:	divadelna	nitra	
Svetlo	na	výtvarné	umenie	
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Sobota	od	podvečera	až	do	polnoci	bude	patriť	obľúbenej	Nitrianskej	bielej	noci,	ktorá	
záujemcov	prevedie	výstavami	a	výstavnými	priestormi	v	kultúrnych	inštitúciách	mesta	–	
Nitrianskej	galérii,	Ponitrianskom	múzeu	a	Synagóge.	Otvorí	a	zatvorí	ju	koncert	na	námestí.		
Ako	súčasť	tohto	podujatia	sa	bude	konať	výklad	kurátora	Omara	Mirzu	k	medzinárodnej	
výstave	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom,	balónový	sprievod	a	predstavenia	v	rámci	
Mladého	divadla	v	Synagóge.	
	
Sekcia	Koncerty,	divadlo	sa	postará	o	hudobné	spestrenie.	Okrem	spomínaného	otváracieho	
koncertu	čakajú	návštevníkov	koncerty	Kiero	Grande,	Basostroja	a	Mariána	Slávku	a	DJ	set	
od	Galaxia	soul.	Okrem	toho	sa	každý	deň	odohrajú	divadelné	predstavenia	mimo	hlavného	
programu.	V	piatok	to	bude	dielo	Život	je	life	autorskej	trojice	Piesyk,	Golian,	Feldbauer.	
Sobotný	program	prinesie	inscenáciu	Nebezpečná	hra	čiapočky	s	vlkom	(Teáter	Komika	pri	
OZ	AeRTé	–	Mestské	divadlo	Levice)	a	hru	Za	veľkým	zošitom	(DS	DRIM	pri	ZUŠ	J.	Rosinského	
v	Nitre).	V	nedeľu	sa	predstaví	súbor	JEDNOSMERKA	pri	ZUŠ	Rosinského	v	Nitre	s	titulom	To,	
čo	sme	chceli	(dokázali)	povedať	a	Divadlo	NoMantinels	s	inscenáciou	Príbeh	geja,	príbeh	
lesby.	V	pondelok	uvedie	festival	tri	inscenácie	sprievodného	programu	–	Trója	(Staré	
divadlo	Karola	Spišáka	v	Nitre),	@hilma.	(Roman	Poliak,	Monika	Štolcová)	a	Kúpalisko	(Šimon	
Spišák).	Utorkový	deň	predvedú	Gianna	Grünig	a	Roberta	Legros	Štěpánková	tanečný	duet	
From	Behind	Horizons,	Indigo.	
	
Všetky	informácie	o	prichádzajúcom	28.	ročníku	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra,	
ktorý	sa	bude	konať	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	budú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	Spolu	s	novou	stránkou	Divadelná	Nitra	spustila	od	1.	8.	2019	v	sieti	
Predpredaj.sk	aj	predpredaj	vstupeniek.	
	
https://www.topky.sk/cl/1000991/1825005/Slobodne-o--ne-slobode--Divadelna-Nitra-
prinesie-silne-divadlo-aj-bohaty-sprievodny-program	
	

Divadelná	Nitra	ukázala	všetky	PODOBY	SLOBODY,	navštívilo	ju	vyše	6	000	divákov	
	

4.10.2019	–	Webnoviny		
	

Marek	Suchitra	
	
Hoaxy,	konšpirácie	a	fake	news	sa	dostali	do	centra	pozornosti	inscenácie	Moral	Insanity,	
ktorou	sa	v	utorok	večer	skončil	hlavný	program	28.	ročníka	Medzinárodného	festivalu	
Divadelná	Nitra.	V	monodráme	herec	Peter	Brajerčík	pod	vedením	režisérky	Júlie	Rázusovej	
strhol	publikum	expresívnym	prejavom	a	poukázal	na	to,	ako	môže	byť	sloboda	prejavu	
vratká.	Dielo	so	šiestimi	nomináciami	na	divadelné	ocenenie	DOSKY	ukončil	dlhý	potlesk	
divákov.	
	
Festival	pokračoval	v	stredu	pracovným	programom.	Ako	každé	ráno,	aj	v	posledný	deň	sa	
uskutočnili	ranné	diskusie	s	tvorcami	inscenácií.	Popoludní	sa	odohralo	unikátne	hodnotenie	
festivalu	zo	strany	účastníkov	štyroch	vzdelávacích	a	komunitných	projektov,	ktoré	
organizuje	Asociácia	Divadelná	Nitra.	
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Šesťdňový	divadelný	́sviatok	(27.	september	–	2.	október	2019)	s	témou	PODOBY	SLOBODY	
uviedol	12	inscenácií	od	súborov	zo	šiestich	krajín:	Poľska,	Maďarska,	Českej	republiky,	
Ruska,	Nemecka	a,	samozrejme,	zo	Slovenska.	Hlavný	i	sprievodný	program	spájala	téma	
odvíjajúca	sa	od	30.	výročia	pádu	totalitného	režimu.	Bola	príležitosťou	osláviť	získané	
slobody,	no	zároveň	inšpirovala	k	zamysleniu	nad	tým,	aké	podoby	má	sloboda	v	súčasnom	
svete.	
	
20	predstavení	hlavného	programu	navštívilo	3	900	divákov.	Sprievodný	́program	s	58	
podujatiami	si	na	konto	pripísal	takmer	dvetisícčlenné́	publikum.	Do	pracovného	programu	
vrátane	ranných	diskusií,	ale	aj	tých	po	predstaveniach	sa	zapojilo	350	ľudí.́	Spolu	vyše	6	000	
návštevníkov	sa	zúčastnilo	na	predstaveniach	a	podujatiach	hlavného,	sprievodného	a	
pracovného	programu,	ktoré́	počas	celého	roka	pripravovali	organizátori	festivalu	Divadelná	
Nitra.	
	
„Podarilo	sa	nám	ponúknuť	rozmanitý	program,	ktorý	vzbudil	pozornosť,	vyvolal	diskusie	a	
zanechal	stopu	vo	vedomí	návštevníkov.	Téma	PODOBY	SLOBODY	upútala	publikum	aj	
médiá,	pomohla	nachádzať	myšlienkové	odkazy	v	jednotlivých	scénických	dielach,	prepojila	
hlavný	program	so	sprievodným,	čo	prinieslo	novú	synergiu.	Úplne	fascinujúce	bolo	sledovať,	
ako	niektoré	inscenácie	alebo	sprievodné	podujatia	zasiahli	návštevníkov.	Svojou	témou	či	
formou	alebo	vysoko	profesionálnym	stvárnením.	Od	šokujúcej	úvodnej	opery	českej	prvej	
scény	až	po	záverečnú	výtvarno-hudobno-pohybovú	meditáciu	z	dielne	slovenského	
nezávislého	súboru.	Od	predstavení	a	happeningov	pre	deti	až	po	verejné	diskusie	na	
závažné	spoločensko-politické	témy.	K	mnohých	podobám	slobody,	ktoré	sme	v	programe	
ukázali,	tak	pribudla	počas	festivalu	aj	sloboda	publika,“	zhodnotila	riaditeľka	festivalu	
Darina	Kárová.	
	
Divadelnú́	Nitru	2019	slávnostne	odštartoval	Sternenhoch,	operný	hit	sezóny	zo	susednej	
Českej	republiky.	Ten	diváci	ocenili	neutíchajúcim	potleskom.	
	
„Ivan	Acher,	ktorý	je	autorom	hudby	aj	kongeniálneho	libreta,	sa	bez	akejkoľvek	
predpojatosti	priznáva	k	cnostiam	i	nerestiam	opery.	Dokáže	skomponovať	krásne	
kantabilné	čísla,	bezpečne	cíti	hudobno-dramaturgický	kontrast,	čaruje	s	napätím	aj	
momentom	prekvapenia,	nebojí	sa	byť	expresívny	či	patetický.	Na	nič	sa	nehrá,	
,neintelektualizuje´,	diváka	jednoducho	vťahuje	do	hudobno-divadelného	víru,“	hovorí	
hudobná	teoretička	Michaela	Mojžišová.	
	
Hľadať	a	búrať	steny	medzi	najbližšími	sa	podujalo	Bratislavské	bábkové	divadlo	v	inscenácii	
Príbehy	stien,	ktorá	pritiahla	na	festival	deti	zo	škôl	už	v	prvý	deň	ráno.	O	deň	neskôr	
ponúkla	zážitok	nielen	pre	deti,	ale	aj	pre	dospelých.	Prítomnosť	bábkového	divadla	v	
hlavnom	programe	festivalu	ocenilo	aj	odborné	publikum	na	diskusiách.	
	
Príznačný	pre	28.	ročník	Divadelnej	Nitry	bol	veľký	záujem	o	debaty	s	tvorcami.	Po	každom	
predstavení	sa	veľa	divákov	–	laikov	i	kritikov	–	živo	zaujímalo	o	podrobnosti	pri	tvorbe	a	
prezentácii	inscenácií.	
	
Sobotný	večer	divákom	ponúkol	nezvyčajný	pohľad	na	rozpadávajúci	sa	vzťah	takmer	
dokonalého	páru.	Očami	psa	–	sučky	bulteriéra.	Predstavenie	Svätá	Špagetaprekvapilo	
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nadpozemským	vizuálom,	estetikou	gýčovosti	a	brisknými	dialógmi.	Neskôr	sa	zaplnila	veľká	
sála	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre	na	predstavení	Biblia,	kde	exceloval	herec	a	riaditeľ	
Divadla	Aréna	Juraj	Kukura.	Dramatizované	čítanie	Svätého	písma	sa	znásobilo	v	hudobno-
výtvarnom	zážitku	sprevádzanom	Slovenským	komorným	orchestrom.	
	
V	nedeľu	ruský	súbor	Teatr.doc	predstavil	absurdnú	komédiu	Človek	z	Podoľska.	Nezmyselné	
vypočúvanie	na	polícii	v	podaní	dokonale	civilného	herectva	vyvolalo	u	festivalových	divákov	
smiech	i	mrazivý	pocit.	Domovské	Divadlo	Andreja	Bagara	zas	ponúklo	Hellerovu	adaptáciu	
Hlavy	XXII.	Diváci	boli	usadení	v	štúdiu,	ktoré	sa	premenilo	na	vojnovú	zónu,	kde	svišťali	
lietadlá,	mašírovali	vojaci	a	dominovali	herecké	výkony.	
	
V	pondelok	maďarské	predstavenie	Bez	adresy	–	hra	na	tuláka	vystavilo	diváka	sociálnej	
voľbe	v	interaktívnej	hre	odohrávajúcej	sa	v	priestoroch	kultúrneho	domu	na	okraji	Nitry.	
Diváci	sa	živo	zapájali	do	osudov	protagonistov	–	ľudí	bez	domova,	keďže	predstavenie	
fungovalo	na	báze	ich	rozhodnutia.	Katalóg	groteskných	figúr	odcvičilo	nemecké	
predstavenie	Druhý	pokus	o	telovýchovu.	Táto	inscenácia	však	sprostredkovala	aj	výsledky	
výskumu	o	telocvičnom	hnutí	Turnen	za	uplynulých	200	rokov	a	jeho	ideologickom	pozadí.	
Bakchantky	nás	preniesli	do	magického	sveta	antiky	s	výraznými	kostýmami,	za	ktoré	si	
vyslúžili	aj	nomináciu	na	cenu	DOSKY.	Herci	Činohry	Slovenského	národného	divadla	sa	
vyhrali	s	Euripidovými	textami,	ktoré	previedli	do	súčasnej	podoby.	
	
Posledný	deň	hlavného	programu	ponúkol	predstavenie	Hlbiny	českého	súboru	Wariot	Ideal,	
ktorý	na	javisku	odohral	prekvapivú	hru	s	objektmi,	pripomínajúcu	existenciálnu	klauniádu.	V	
inscenácii	eu.genus	zas	diváci	doslova	vstúpili	nielen	do	výtvarného	ateliéru	a	hudobného	
štúdia,	ale	aj	do	mysle	tvorcov	uvažujúcich	o	svojom	pôvode	a	identite.	A	napokon	sa	hlavný	
program	skončil	predstavením	Moral	Insanity.	Monodráma	v	hlavnej	úlohe	s	Petrom	
Brajerčíkom	upozornila	na	fenomén	doby	a	slobodu	prejavu	vystavila	ťažkej	skúške.	
	
Rôzne	umelecké	výkony	inscenácií	prezentovaných	v	hlavnom	programe	Divadelnej	Nitry	
získali	spolu	9	nominácií	na	divadelné	ocenenia	sezóny	DOSKY.	
	
Medzinárodný	́festival	Divadelná	Nitra	priniesol	počas	víkendu	takmer	60	podujatí	́
sprievodného	programu	–	výstav,	filmov,	koncertov,	diskusií	aj	programov	pre	deti.	Medzi	
najvýznamnejšie	akcie	patril	podiel	na	výstave	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom	
organizovanej	Nitrianskou	galériou	(výstava	trvá	do	24.	novembra),	v	rámci	projektu	Agora	
Nitra	pripravené	verejné	diskusie	–	na	tému	slobody	náboženstva	a	vierovyznania	vo	
formáte	Stretnú	sa	kresťan,	moslim	a	žid,	slobody	prejavu	a	médií	v	krajinách	V4	vo	formáte	
.pod	lampou,	ekologickej	debaty	pod	názvom	(ne)sloboda	pri	záchrane	planéty	Zem	a	digest	
všetkých	druhov	slobôd	vo	formáte	streamovanej	debaty	Café	Európa.	
	
Námestie	žilo	aj	koncertmi	a	Festivalovým	stanom,	kde	sa	diváci	mohli	potešiť	napríklad	
vystúpením	Dana	Heribana	a	jeho	formáciou	Čosi	úsmevné.	
	
V	sekcii	Festival	deťom	sa	odohrali	desiatky	podujatí	–	divadelných	predstavení,	workshopov,	
hier	a	happeningov.	Mladé	divadlo	prinieslo	do	synagógy	predstavenia	pre	staršieho	diváka	z	
dielne	študentov	či	amatérskych	súborov	z	Nitry	a	iných	miest.	Vo	festivalovom	stane	sa	
odohrávali	ďalšie	predstavenia	na	tému	slobôd.	
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Vyvrcholením	sprievodného	programu	počas	víkendu	bola	Nitrianska	biela	noc	s	prehliadkou	
výstavných	priestorov	nitrianskych	kultúrnych	inštitúcií,	s	koncertom,	divadelnými	
predstaveniami	a	balónovým	sprievodom.	
	
Divadelná	Nitra	aj	tento	rok,	a	to	už	̌po	štvrtý	́raz,	privítala	na	svojej	pôde	mladých	kritikov	z	
krajín	V4	a	Východného	partnerstva.	Seminár	kritickej	reflexie	V4@Theatre	Critics	Residency	
ako	tvorivá	́platforma	pre	divadelných	kritikov	do	35	rokov	hostil	18	kritikov	a	dvoch	lektorov	
z	11	krajín.	
	
Divadelná	Nitra	2019	pokračovala	aj	vo	svojom	celoročnom	projekte	neformálneho	
vzdelávania	o	divadle	Ako	na	divadlo,	ktorý	́sa	uskutočňuje	už	̌od	roku	2008.	Druhej	časti	
vzdelávacieho	programu,	Pobyt	na	divadelnom	festivale,	sa	zúčastnilo	15	študentov	z	troch	
umeleckých	škôl	(Bratislava,	Banská	Bystrica,	Nitra)	a	lektor	z	Českej	republiky.	
	
Počas	festivalu	sa	prezentovali	aktivity	ďalších	vzdelávacích	komunitných	projektov	Asociácie	
Divadelná	Nitra,	ako	je	Aj	toto	je	umenie	a	Darujem	ti	Tulipán,	výstupy	a	plány	nového	
medzinárodného	projektu	Be	SpectACTive!,	ako	aj	projektu	siete	pre	nezávislú	kultúru	
Anténa	Škola	svetelného	dizajnu.	
	
Do	Nitry	zavítalo	vyše	150	profesionálov	z	umeleckých,	produkčných,	technických	a	
organizačných	zložiek	hosťujúcich	súborov	v	hlavnom	programe	a	vyše	100	účinkujúcich	v	
sprievodnom	programe.	
	
Divadelnú́	Nitru	2019	pripravil	23-členný	organizačný	́štáb.	Ani	tento	rok	by	sa	festival	
nezaobišiel	bez	pomoci	dobrovoľníkov,	ktorí	sú	jeho	tradičnou	súčasťou	od	počiatku.	Vyše	60	
mladých	ľudí	́prispelo	k	celej	organizácii,	ale	aj	k	atmosfére	festivalu.	
	
V	záverečnom	lúčení	so	súbormi,	hosťami	a	divákmi	zaznelo	aj	poďakovanie	všetkým,	ktorí	sa	
výrazne	pričinili	o	realizáciu	28.	ročníka	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra:	4	
hlavným	spoluorganizátorom,	17	spoluorganizátorom,	17	donorom	zo	Slovenska	a	zo	
zahraničia,	43	partnerom,	5	hlavným	mediálnym	partnerom	a	13	mediálnym	partnerom.	
	
Skončila	sa	Divadelná	Nitra	2019.	Tešíme	sa	na	29.	ročník	Divadelnej	Nitry,	25.	9.	–	30.	9.	
2020.	Všetky	aktuálne	informácie	nájdete	na:	www.nitrafest.sk	a	
www.facebook.com/divadelna.nitra	
	
Záštitu	nad	Medzinárodným	festivalom	Divadelná	Nitra	2019	prevzal	predseda	Nitrianskeho	
samosprávneho	kraja	Milan	Belica	a	primátor	Mesta	Nitra	Marek	Hattas.	
	
Hlavný	organizátor	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra:	
Asociácia	Divadelná	Nitra	
	
Hlavní	spoluorganizátori:	
Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre,	Staré	divadlo	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Nitriansky	samosprávny	
kraj,	Mesto	Nitra	
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Spoluorganizátori:	
Anténa	–	sieť	pre	nezávislú	kultúru,	Amnesty	International,	Critical	Mass	Nitra,	Divadelný	
ústav	Bratislava,	Esorg,	Febiofest,	Hidepark	Nitra,	Institut	dokumentárního	filmu,	Praha,	
Kinoklub	Tatra	Nitra,	Krajská	knižnica	Karola	Kmeťka	v	Nitre,	Krajské	osvetové	stredisko	v	
Nitre,	Motolino,	Nitrianska	galéria,	ZŠ	kniežaťa	Pribinu,	ZŠI	pre	slabozrakých	a	nevidiacich	
Bratislava,	OZ	Pokoj	a	dobro,	Ponitrianske	múzeum,	Post	Bellum	SK,	Mareena,	Nadácia	
Milana	Šimečku,	Nadace	partnerství	–	Stromy	slobody,	Rozbicyklujme	Nitru,	Stokráska,	
Tanec	Praha,	ZUŠ	J.	Rosinského	v	Nitre.	
	
Všetky	aktuálne	informácie	nájdete	na	www.nitrafest.sk	a	
https://www.facebook.com/divadelna.nitra/	
	
https://www.webnoviny.sk/divadelna-nitra-ukazala-vsetky-podoby-slobody-navstivilo-ju-
vyse-6-000-divakov/	

Už	o	pár	dní	sa	začína	Divadelná	Nitra	
	

24.09.2019	–	Webnoviny	
	

Zuzana	Sotáková	
	
	

Už	tento	piatok	odštartuje	Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	(27.	9.	–	2.	10.	2019).	
Počas	šiestich	dní	ponúkne	zaujímavý	hlavný	a	bohatý	sprievodný	program.	Na	svoje	si	v	
ňom	prídu	všetci,	ktorí	majú	chuť	objavovať	seba	i	svet	a	premýšľať	o	slobode.	Divadelná	
Nitra	nesie	podtitul	PODOBY	SLOBODY.	
	
Pre	tých,	ktorí	si	všímajú	
	
Okolo	nás	sa	deje	mnoho	udalostí,	často	nemáme	čas	alebo	energiu	zamýšľať	sa	nad	nimi	a	
niekedy	si	prestaneme	všímať	iných	a	ich	problémy.	Chvíľami	sa	však	oplatí	zastaviť	sa,	
porozhliadnuť	sa	a	začať	si	všímať.	Príbehy	iných	nám	prezradia	mnohé	aj	o	nás	samých.	
Presne	taký	účinok	má	inscenácia	Bez	adresy	–	hra	na	tuláka	maďarského	nezávislého	súboru	
STEREO	AKT	v	réžii	Martina	Borossa.	V	nej	sa	diváci	stretnú	s	reálnym	človekom	bez	domova	
a	skúsia	si,	čo	to	je	prežiť	ako	on	v	uliciach	veľkého	mesta.	Na	súčasnú	dobu,	ktorej	zdravý	
úsudok	ohlodávajú	rôzne	konšpirácie,	fake	news	a	hoaxy,	odkazuje	dnes	už	slávna	inscenácia	
Prešovského	národného	divadla	Moral	Insanity.	Režisérka	Júlia	Rázusová	a	spoluautor	
monodrámy	a	zároveň	jej	interpret	Peter	Brajerčík	vstupujú	do	podsvetia	manipulácie	s	
informáciami	a	odkrývajú	morálne	šialenstvo,	ktoré	ústi	do	strachu	z	inakosti.	O	tom,	že	
nečitateľný	politický	systém	vedie	k	občianskej	neistote	a	ohrozeniu	slobody	človeka,	hovorí	
absurdná	komédia	Človek	z	Podoľska	ruského	súboru	Teatr.doc	v	réžii	Michaila	Ugarova.	
Vysoko	aktuálna	je	aj	inscenácia	kultového	diela	Hlava	XXII	v	naštudovaní	režiséra	Jána	
Luterána,	ktorú	predstaví	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre.	Boj	človeka	s	byrokratickým	
molochom	a	svojvôľou	mocipánov	je,	bohužiaľ,	aktuálny	aj	dnes.	
	
Zo	sprievodného	programu	bude	pre	všímavých	návštevníkov	zaujímavý	interaktívny	objekt	
pre	vidiacich	o	nevidiacich	empathy	BLACK	BOX	či	výtvarný	a	hudobný	workshop	pre	zrakovo	
handicapované	deti,	deti	irackých	azylantov	a	vidiace	deti	projektu	Darujem	ti	tulipán.	O	
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rôznych	podobách	slobody	a	neslobody	sa	budú	konať	diskusie	v	rámci	projektu	Agora	Nitra	
so	známymi	osobnosťami	vo	formátoch	Verejná	obývačka,	Café	Európa	–	veľká	verejná	
debata	a	.pod	lampou,	odohrávajúce	sa	zväčša	na	námestí	pred	divadlom	vo	Festivalovom	
stane.	Tam	sa	tiež	bude	konať	väčšina	koncertov	a	záver	festivalových	dní.	
	
Pre	tých,	ktorí	majú	odvahu	
	
Odvahou	v	tomto	prípade	je	ochota	vstúpiť	do	sveta	fantázie	tvorcov	a	nechať	sa	viesť	ich	
optikou	rozprávania.	Skvelým	príkladom	je	česká	experimentálna	opera	autora	Ivana	Achera	
a	režiséra	Michala	Dočekala	Sternenhoch	Národného	divadla	Praha,	ktorá	otvorí	Divadelnú	
Nitru.	Hudobne	i	výtvarne	nápadité	stvárnenie,	ktoré	spája	vysoké	umenie	s	nízkym,	ukazuje	
lásku	v	jej	čistote	i	desivosti	zároveň.	Pre	tých,	čo	sa	neboja	opustiť	zaužívané	pravidlá	sveta	
a	radi	testujú,	akú	mieru	elastickosti	má	ich	predstavivosť,	je	tu	inscenácia	Hlbiny	českého	
tvorivého	tímu	Wariot	Ideal.	V	nej	sa	mím,	hudobník	a	výtvarník	javia	ako	klasickí	Traja	
chrobáci,	ktorí	sa	ocitli	v	surrealistickom	svete	Švankmajerových	filmov.	O	nekonečnej	
slobode	tvorby	je	aj	inscenácia	eu.genus	slovenského	zoskupenia	Med	a	prach.	Výtvarníci,	
tanečníci	a	herci	pod	vedením	Andreja	Kalinku	v	nej	pozývajú	nahliadnuť	do	zaujímavého	
uvažovania,	myšlienok,	spomienok	a	rodokmeňov	tvorcov	dokonca	i	pred	začiatkom	a	po	
skončení	predstavenia.	
	
Rôzne	svety	fantázie	nájdu	návštevníci	aj	na	nočnej	prehliadke	výstav	Nitrianska	Biela	noc,	
ktorá	sa	bude	konať	v	sobotu,	a	sprevádzať	ju	bude	Mladé	divadlo,	koncerty	a	balónový	
sprievod	pre	deti.	Lekciu	predstavivosti	dá	aj	výstava	zabudnutých	diel,	sôch	a	budov	vo	
verejnom	priestore	Nitry	s	názvom	Aj	toto	je	umenie.	Umeleckú	slobodu	nájdu	návštevníci	aj	
na	medzinárodnej	výstave	vizuálneho	umenia	a	inštalácií	vo	verejnom	priestore,	ktorú	
pripravila	Nitrianska	galéria	v	spolupráci	s	Asociáciou	Divadelná	Nitra	s	názvom	–	ako	inak	–	
Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom.	A	slobodu	lietať	si	môžu	aspoň	symbolicky	vyskúšať	na	
Detskom	leteckom	dni.	
	
Pre	tých,	ktorí	radi	skúmajú	vzťahy	
	
Deti	a	rodičia,	muž	a	žena,	ľudia	a	pes.	Vzťahy	sú	skúsenosť,	ktorú	má	každý	z	nás	a	ktorá	nás	
formuje	po	celý	život.	O	tom,	ako	vnímajú	hranice	deti,	napríklad	medzi	ich	rodičmi,	ale	aj	
národmi,	hovorí	inscenácia	Príbehy	stien	Bratislavského	bábkového	divadla.	Nápaditá	
mozaika	nežných,	humorných	aj	drsných	podôb	straty	komunikácie	medzi	ľuďmi	z	dielne	
režisérky	Kataríny	Aulitisovej	však	nie	je	určená	len	pre	detských	divákov,	vítané	sú	všetky	
vekové	kategórie.	Do	vzťahu	medzi	mužom	a	ženou	a	ich	psom	pozýva	divákov	poľská	
hudobná	komédia	režisérky	Agnieszky	Smoczyńskej	Svätá	Špageta	divadla	Komuna	Varšava,	
ktoré	príde	do	Nitry	po	prvý	raz.	Prostredníctvom	vtipných	situácií	sa	odhaľuje	vyprázdnený	
partnerský	vzťah	moderných	ľudí.	
	
O	vzťahoch	v	rámci	komunity,	ale	aj	o	vzťahu	k	životnému	prostrediu	vypovedá	niekoľko	
aktivít	sprievodného	programu,	ako	napríklad	komunitná	výmena	oblečenia	swap	Hideparku	
Nitra,	Cyklojazda	projektu	Rozbicyklujme	Nitru	či	komunitný	blší	trh	s	názvom	Blšia	Kupecká.	
Alebo	Divadelný	ostrov	v	Krajskom	osvetovom	stredisku	či	mnohé	aktivity	pre	deti	v	Zóne	
radosti	na	námestí.	A	napokon	aj	verejná	diskusia	na	tému	(ne)sloboda	pri	záchrane	planéty	
Zem.		
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Pre	tých,	ktorí	sa	neboja	minulosti	
	
Postaviť	sa	zoči-voči	tomu,	čo	sa	odohralo	v	minulosti	a	čo	formovalo	nás	ako	jednotlivcov	aj	
ako	spoločnosť,	môže	byť	nepríjemné,	ťažké	alebo	bolestné.	Lenže	je	to	aj	veľmi	dôležité.	
Dnes	sa	viac	ako	inokedy	rozpráva	o	návrate	fašizmu,	hrozbou	je	civilizačný	úpadok	a	
stratenosť	človeka	v	hodnotovom	babylone.	Obzrieť	sa	do	minulosti	a	pochopiť	mechanizmy	
a	dôsledky	udalostí	nám	môže	pomôcť,	aby	sme	sa	vyvarovali	rovnakých	chýb	v	súčasnosti.	
Taký	účinok	má	napríklad	inscenácia	Druhý	pokus	o	telovýchovu	nemeckého	kolektívu	
Hauptaktion,	ktorá	hovorí	o	telách	v	zajatí	ideológií.	Až	do	antiky	divákov	prenesie	inscenácia	
Činohry	Slovenského	národného	divadla	Bakchantky	v	réžii	Rastislava	Balleka,	ktorá	
zobrazuje	krutú,	krvavú	a	zároveň	očistnú	tragédiu	súčasného	človeka	uväzneného	v	
morálnych	extrémoch.	Či	stáročia	starý	text	môže	byť	aj	v	súčasnosti	aktívnym	návodom	na	
morálny	život,	sa	pýta	inscenácia	Divadla	Aréna	Biblia.	Herec	Juraj	Kukura	pod	režijným	
vedením	Rastislava	Balleka	sa	v	nej	zamýšľa,	či	nadobudnutá	sloboda	v	spoločnosti	Bibliu	
rešpektuje,	znovuobjavuje	alebo	stráca	a	či	Biblia	ostáva	zdrojom	duchovnej	útechy	alebo	
polemickým	historickým	dokumentom.	
	
Do	minulosti	sa	návštevníci	môžu	obzrieť	aj	v	sprievodnom	programe,	napríklad	v	sekcii	
Festivalové	kinečko,	ktorá	prinesie	niekoľko	filmových	projekcií	pre	dospelých	aj	pre	deti	a	
výber	filmov	zo	známych	festivalov.	
	
A	čo	by	to	bol	za	festival,	keby	v	sprievodnom	programe	chýbalo	divadlo?	V	podaní	
nitrianskych	súborov	–	ZUŠ	J.	Rosinského,	Nového	divadla	či	Starého	divadla	Karola	Spišáka,	
ako	aj	súborov	z	Bratislavy,	Levíc,	Malaciek	alebo	Banskej	Bystrice	sa	uskutoční	spolu	15	
predstavení.	
	
Ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	Starého	
divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	strediska,	
Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	ďalších	
kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	Vo	svojom	
hlavnom	programe	uvedie	šesť	zahraničných	a	šesť	domácich	inscenácií.	V	sprievodnom	
programe	sa	uskutoční	vyše	50	podujatí.	
	
Všetky	informácie	o	prichádzajúcom	28.	ročníku	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra,	
ktorý	sa	bude	konať	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	budú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	Spolu	s	novou	stránkou	Divadelná	Nitra	spustila	od	1.	8.	2019	v	sieti:	aj	
predpredaj	vstupeniek.	
	
Záštitu	nad	Medzinárodným	festivalom	Divadelná	Nitra	2019	prevzal	predseda	Nitrianskeho	
samosprávneho	kraja	Milan	Belica	a	primátor	Mesta	Nitra	Marek	Hattas.	Na	organizácii	
festivalu	sa		okrem	hlavného	organizátora,	Asociácie	Divadelná	Nitra,	podieľajú	štyria	hlavní	
spoluorganizátori	a	17	spoluorganizátorov.	Realizáciu	festivalu	a	iných	projektov	Asociácie	
Divadelná	Nitra	podporilo	finančne	aj	nefinančne	17	donorov	zo	Slovenska	a	zo	zahraničia	a	
43	partnerov.	V	medializácii	spolupracuje	5	hlavných	mediálnych	partnerov	a	13	mediálnych	
partnerov.	Ako	každý	rok	i	tentoraz	pomáhajú	na	festivale	dobrovoľníci,	prihlásilo	sa	ich	65	
zo	sedemnástich	škôl,	predovšetkým	z	Nitry,	ale	aj	z	rôznych	miest	Slovenska	a	z	Čiech.	
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Hlavný	organizátor	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra:	
Asociácia	Divadelná	Nitra	
	
Hlavní	spoluorganizátori:	
Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre,	Staré	divadlo	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Nitriansky	samosprávny	
kraj,	Mesto	Nitra	
	
Spoluorganizátori:	
Anténa	–	sieť	pre	nezávislú	kultúru,	Amnesty	International,	Critical	Mass	Nitra,	Divadelný	
ústav	Bratislava,	Esorg,	Febiofest,	Hidepark	Nitra,	Institut	dokumentárního	filmu,	Praha,	
Kinoklub	Tatra	Nitra,	Krajská	knižnica	Karola	Kmeťka	v	Nitre,	Krajské	osvetové	stredisko	v	
Nitre,	Motolino,	Nitrianska	galéria,	ZŠ	kniežaťa	Pribinu,	
ZŠI	pre	slabozrakých	a	nevidiacich	Bratislava,	OZ	Pokoj	a	dobro,	Ponitrianske	múzeum,	
Post	Bellum	SK,	Mareena,	Nadácia	Milana	Šimečku,	Nadace	partnerství	–	Stromy	slobody,	
Rozbicyklujme	Nitru,	Stokráska,	Tanec	Praha,	ZUŠ	J.	Rosinského	v	Nitre.	
	
https://www.webnoviny.sk/uz-o-par-dni-sa-zacina-divadelna-nitra/	
	

Objavte	PODOBY	SLOBODY	Divadelnej	Nitry	2019	
	

11.09.2019	–	Webnoviny.sk	
	

Marek	Suchitra	
	
Aké	sú	PODOBY	SLOBODY,	spoznáte	na	28.	ročníku	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	
Nitra	2019,	ktorý	sa	bude	konať	od	27.	septembra	do	2.	októbra.	
	
Nenechajte	si	ujsť	jeden	z	najvýznamnejších	divadelných	festivalov	na	Slovensku.	Prinášame	
Vám	videoochutnávku	hlavného	programu!	
	
6	zahraničných	a	6	slovenských	inscenácií	na	rôznorodých	festivalových	javiskách	počas	
nabitých	6	dní	divadelného	sviatku	v	hlavnom	programe.	
	
	
STERNENHOCH	
	
Opera	Národného	divadla	–	Nová	scéna,	Praha,	ČESKÁ	REPUBLIKA	
Ivan	Acher	
Réžia:	Michal	Dočekal	
Piatok	27.	9.	2019,	18.30	−	20.20,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Veľká	sála	
	
Čierna	mágia	ako	liek	na	morálnu	dezintegráciu.	Zničujúca	sloboda.	
	
Predlohou	inscenácie	je	romaneto	Ladislava	Klímu,	originálneho	českého	filozofa,	výtvarníka	
a	spisovateľa,	súputnika	Franza	Kafku	s	výzorom	Friedricha	Nietzscheho,	o	pokleslom	
kniežati	Sternenhochovi.	Ten	sa	z	trucu	rozhodne	vziať	si	ženu	nízkeho	pôvodu	netušiac,	že	
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jeho	Helga	je	čarodejnica.	Unikátnu	kombináciu	nízkeho	a	vysokého,	groteskného	a	
hororového,	vznešenej	filozofie	a	všednej	prihlúplosti	predlohy	pretavil	skladateľ	Ivan	Acher	
do	opery,	v	ktorej	speváci	spievajú	náročné	party	v	krkolomných	polohách	zavesení	na	lane	a	
orchester	má	ďaleko	od	klasického.	Súčasná	opera	už	dávno	nebola	taká	zábavná	a	pútavá	
ako	tento	hold	kultovému	a	neprávom	obchádzanému	autorovi,	navyše,	odspievaný	v	
esperante.	Po	dlhom	čase	prichádza	do	Nitry	operné	dielo	a	hneď	z	Národného	divadla	v	
Prahe,	na	dôvažok	ovenčené	cenami	českej	kritiky.	
	
VSTUPENKY	
	
	
DRUHÝ	POKUS	O	TELOVÝCHOVU	
	
Hauptaktion,	Mníchov,	NEMECKO	
Tvorivý	tím:	Jonaid	Khodabakhshi,	Dennis	Kopp,	Quindell	Orton,	Jasmina	Rezig,	Hannah	Saar,	
Isabel	Schwenk,	Julian	Warner,	Oliver	Zahn	
Pondelok	30.	9.	2019,	18.00	−	19.00,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Veľká	sála	
	
Telá	v	zajatí	ideológií.	
	
Komédia	o	cvičiacich	telách	a	veľkých	ideáloch.	O	tom,	ako	sa	cvičením	buduje	národné	
povedomie.	Ako	v	zdravom	tele	sídli	nielen	zdravý	duch,	ale	aj	nezdravý	nacionalizmus.	
Nemecký	nezávislý	súbor	skúma	v	zaujímavom	tvare	performatívnej	eseje	historické	
telovýchovné	hnutia	a	ich	ideály	–	od	zriadenia	prvého	verejného	cvičiska	Ernstom	
Ludwigom	Jahnom	v	Berlínskom	Hasenheide	v	roku	1811	až	po	slávnostnú	galaprehliadku	
Turnfest	2017	v	Berlíne.	Osem	cvičencov	predstavuje	choreografie	a	ideológie	rôznych	
období	nemeckých	dejín	a	vytvára	tak	groteskný	katalóg,	v	ktorom	cvičiace	telá	artikulujú	
ideály	doby.	
	
VSTUPENKY	
	
	
ČLOVEK	Z	PODOĽSKA	
	
Teatr.doc,	Moskva,	RUSKO	
Dimitrij	Danilov	
Réžia:	Michail	Ugarov,	Igor	Stam	
Nedeľa	29.	9.	2019,	15.30	−	17.10,	20.00	−	21.40,	Staré	divadlo	–	Tatra	
	
Ohrozenie	slobody	človeka	v	nečitateľnom	politickom	systéme.	
	
Obyčajný	človek	z	malého	mesta	Podoľsk	sa	ocitne	na	policajnej	stanici.	Vypočúvajú	ho,	no	
ani	on	a	zjavne	ani	policajti	nevedia	prečo.	Majú	však	dobrý	úmysel	–	ukázať	človeku,	ktorý	je	
unavený	životom,	zmysel	existencie,	k	čomu	sú	patrične	vybavení	znalosťami	európskej	i	
americkej	filozofie,	hudby	a	popkultúry.	Komédia	z	prvkami	absurdného	humoru	je	v	Rusku	
hitom.	Odzrkadľuje	spoločenskú	situáciu	a	občiansku	neistotu	v	krajine,	kde	sa	zákony	a	ich	
výklad	môžu	kedykoľvek	zmeniť.	



	 84	

	
9/29/2019								15.30	–	17.10	–	VSTUPENKY	
9/29/2019								20.00	–	21.40	–	VSTUPENKY	
	
	
BEZ	ADRESY	–	HRA	NA	TULÁKA	
	
STEREO	AKT,	Budapešť,	MAĎARSKO	
Gábor	Fábián	a	kol.	
Réžia:	Martin	Boross	
Nedeľa	29.	9.	2019,	15.00	–	17.25,	pondelok	30.	9.	2019,	10.00	–	12.25,	14.30	–	16.55,	
Kultúrny	dom	Párovské	Háje	
	
Každý	je	povinný	mať	domov.	Bez	adresy	nemá	človek	nárok	na	slobodu.	
	
V	októbri	2018	sa	bezdomovectvo	v	Maďarsku	stalo	trestným.	Týmto	rozhodnutím	vláda	
Viktora	Orbána	ešte	väčšmi	ponížila	ľudí	neschopných	zabezpečiť	si	či	udržať	vlastný	domov	
a	ohrozila	životy	tisícov	bezdomovcov.	Skupina	STEREO	AKT	prináša	bezdomovca	priamo	na	
scénu	a	spolu	s	terénnym	pracovníkom	a	dvoma	hercami	vytvára	performatívnu	spoločenskú	
hru,	v	ktorej	si	diváci	podľa	herného	plánu	musia	„zarobiť“	na	stravu,	ubytovanie	a	
oblečenie,	vypočujú	si	rôzne	príbehy	ľudí	žijúcich	na	ulici	a	návody	na	to,	ako	prežiť	bez	
strechy	nad	hlavou,	dokonca	zažijú	aj	pocity	človeka	žijúceho	vo	svete	bez	adresy.	
	
9/29/2019								15.00	–	17.25	–	VSTUPENKY	
9/30/2019								10.00	–	12.25	–	VSTUPENKY	
9/30/2019								14.30	–	16.55	–	VSTUPENKY	
	
	
HLBINY	
	
Wariot	Ideal,	Praha,	ČESKÁ	REPUBLIKA	
Tvorivý	tím:	Jan	Dörner,	Jan	Kalivoda,	Vojtěch	Švejda,	Milena	Dörnerová,	Šimon	Janíček,	
Vojtěch	Brtnický	
Utorok	1.	10.	2019,	17.00	−	18.10,	21.00	−	22.10,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Štúdio	
	
Sloboda	tvorby	a	predstavivosti	je	možno	to	najvzácnejšie,	čo	máme,	a	vie	zachrániť	život	v	
každom	režime.	
	
Klauniáda	pre	dospelých.	Mím,	hudobník	a	výtvarník	stavajú	jeden	hravý	javiskový	obraz	za	
druhým	a	s	rovnakou	vervou	ich	zasa	rúcajú	či	pretvárajú	na	ďalšie.	Obrazy	sú	natoľko	
ukotvené	v	mimojazykovom	svete,	že	je	ťažké	ich	uchopiť	slovami.	Ľahkosť	a	radosť,	s	ktorou	
využívajú	predmety	každodennej	spotreby,	často	dosť	opotrebované,	a	tvoria	z	nich	znaky	a	
celé	metaforické	svety,	je	veľmi	nákazlivá.	Wariot	Ideal	pretvárajú	to	najlepšie,	čo	poznáme	z	
českej	klauniády	alebo	tradície	animovaného	filmu,	do	novej	a	originálnej	podoby.	Pôsobia,	
ako	keby	sa	klasickí	Traja	chrobáci	ocitli	v	surrealistickom	svete	Švankmajerových	filmov	
alebo	Svěrákov	Kuky	na	ceste	z	psychedelického	výletu.	Ich	javiskový	rituál	je	obranou	proti	
otupenosti	a	oslavou	imaginácie.	
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10/1/2019								17.00	–	18.10	–	VSTUPENKY	
10/1/2019								21.00	–	22.10	–	VSTUPENKY	
	
	
SVÄTÁ	ŠPAGETA	
	
Komuna	Varšava,	POĽSKO		
Robert	Bolesto	
Réžia:	Agnieszka	Smoczyńska	
Sobota	28.	9.	2019,	18.30	−	19.35,Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Štúdio	
	
Bezbrehosť	a	bezhraničnosť	rovná	sa	bezzodpovednosť.	
	
Keď	partneri	zatúžia	mať	psa	ako	ďalšiu	hračku,	módny	doplnok	alebo	kus	živého	nábytku	
bez	toho,	aby	sa	oň	vedeli	starať,	je	pravdepodobné,	že	to	nedopadne	dobre.	Obzvlášť,	keď	
tým	psom	je	bulteriér.	Súčasná	poľská	komédia	originálnym	spôsobom	zobrazuje	
vyprázdnený	partnerský	vzťah	moderných	ľudí	ako	z	príručiek	na	šťastný	život.	Autor	zvolil	
perspektívu	psa,	ktorý	sa	v	inscenácii	stáva	rovnocenným	partnerom	človeka.	Výrazným	
hereckým	výkonom	sekunduje	originálna	živá	hudba.	
	
VSTUPENKY	
	
	
PRÍBEHY	STIEN	
	
Bratislavské	bábkové	divadlo,	Bratislava,	SLOVENSKO	
Réžia:	Katarína	Aulitisová	
Piatok	27.	9.	2019,	8.30	−	9.30,	11.00	−	12.00,	sobota	28.	9.	2019,	16.00	−	17.00,	
Staré	divadlo	–	Tatra	
	
Sloboda	–	hranice	slobody	–	nesloboda.	
	
Grand	Prix	festivalu	Mascarada	v	Poľsku	a	mnoho	ďalších	ocenení	získali	Príbehy	stien	na	
medzinárodných	festivaloch	bábkového	divadla.	Vnímajú	deti	hranice	tak	ako	dospelí?	
Nápaditá	mozaika	nežných,	humorných	aj	drsných	podôb	straty	komunikácie	medzi	ľuďmi.	
Päť	príbehov	o	stenách,	múroch	a	hraniciach	stavaných	zo	strachu,	pre	odlišnú	vieru,	kultúru,	
vlastníctvo	a	rasové	pohnútky	z	pera	špičkových	európskych	autorov	ponúka	nevšedný	
zážitok	detským	aj	dospelým	divákom.	
	
9/27/2019								8.30	–	9.30	–	VSTUPENKY	
9/27/2019								11.00	–	12.00	–	VSTUPENKY	
9/28/2019								16.00	–	17.00	–	VSTUPENKY	
	
	
MORAL	INSANITY	
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Prešovské	národné	divadlo,	Prešov,	SLOVENSKO	
Umberto	Eco,	Peter	Brajerčík,	Júlia	Rázusová	
Réžia:	Júlia	Rázusová	
Utorok	1.	10.	2019,	17.00	−	18.00,	21.30	−	22.30,	Staré	divadlo	–	Tatra	
	
Prekračovať	hranice	slobody.	
	
Inscenácia,	ktorú	herec	Peter	Brajerčík	pripravil	v	Prešovskom	národnom	divadle	pod	
vedením	Júlie	Rázusovej	a	ktorá	dostala	Grand	Prix	na	festivale	Nová	dráma	2019,	ostrým	
spôsobom	poukazuje	na	to,	že	manipulovať	je	naozaj	ľahké.	Najmä	ak	je	spoločnosť	náchylná	
uveriť	fake	news,	hoaxom	a	konšpiráciám,	len	aby	sa	utvr-	utvrdila	vo	vlastnom	
antisemitizme,	nacionalizme	a	antisystémovosti.	Ale	Moral	Insanity	(Morálne	šialenstvo)	nie	
je	iba	o	kvalitnom	texte,	humore	a	téme,	ktorá	prekračuje	hranice.	Výkon	herca	neuľahčuje	
ani	rozhodnutie	režisérky	vytvoriť	prekážky,	ktoré	dávajú	inscenácii	nielen	dynamiku,	ale	
výstižne	podčiarknu	jej	výpoveď.	
	
10/1/2019								17.00	–	18.00	–	VSTUPENKY	
10/1/2019								21.30	–	22.30	–	VSTUPENKY	
	
	
GENUS	
	
Med	a	prach,	SLOVENSKO	
Libreto	a	réžia:	Andrej	Kalinka	
Utorok	1.	10.	2019,	19.00	−	20.30,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Veľká	sála	
	
Nekonečná	sloboda	tvorby.	
	
„Všetci	vieme,	že	umrieme,	a	všetci	cítime,	že	nezomrieme.“	Fernando	Pessoa.	
	
Čo	nás	formuje?	Výchova,	genetika	alebo	prostredie?	Čo	je	dobrý	rod?	Príďte	na	návštevu	
výtvarného	ateliéru,	otvorenej	skúšky,	kde	môžete	nahliadnuť	do	zaujímavého	uvažovania,	
myšlienok,	spomienok	a	rodokmeňov	tvorcov.	Žánrovo	nezaraditeľné	dielo,	ktoré	
nepotrebuje	divadelný	priestor,	neskrýva	svoj	proces	a	vo	svojom	plynutí	sa	nekončí	
diváckym	potleskom.	Výtvarník	Juraj	Poliak	vytvára	objekty	priamo	na	scéne	počas	
náročných	fyzických	výkonov	troch	špičkových	tanečníkov	v	sprievode	muzikálneho	herca	
Jána	Morávka.	Strhujúce	obrazy	komponujú	slobodnú	divácku	skúsenosť.	
	
VSTUPENKY	
	
	
BIBLIA	
	
Divadlo	Aréna,	Bratislava,	SLOVENSKO	
Réžia:	Rastislav	Ballek	
Sobota	28.	9.	2019,	20.30	−	21.55,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Veľká	sála	
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Sloboda	ľudská,	občianska,	umelecká…	
	
„Ak	človek	neprečíta	Bibliu	a	nenaučí	sa	štyri	jazyky	do	35	rokov,	tak	to	potom	neurobí	už	
nikdy.“	Milan	Kundera.	Výber	50	strán	z	Biblie	v	podaní	Juraja	Kukuru	a	Slovenskej	
filharmónie	je	strhujúcou	hudobno-výtvarnou	performanciou.	Nadobudnutá	sloboda	v	
spoločnosti	Bibliu	rešpektuje,	znovuobjavuje	alebo	stráca?	Nesie	Biblia	aj	dnes	aktívny	odkaz	
ako	návod	na	morálny	život?	Ostáva	zdrojom	duchovnej	útechy	alebo	polemickým	
historickým	dokumentom?	Môže	byť	divadlo	pre	človeka	novým	chrámom?	
	
VSTUPENKY	
	
	
BAKCHANTKY	
	
Slovenské	národné	divadlo	–	Činohra,	Bratislava,	SLOVENSKO	
Euripides	
Réžia:	Rastislav	Ballek	
Pondelok	30.	9.	2019,	19.30	−	22.00,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Štúdio	
	
Cesty	k	slobode	/	boj	o	slobodu	/	užívanie	si	slobody	/	zneužívanie	slobody.	
	
Milan	Ondrík	ako	Pentheus	proti	Danielovi	Fischerovi	ako	Dionýzovi	v	nerovnom	súboji	
človeka	s	bohom.	Prvý	slovenský	preklad	slávnej	Euripidovej	hry	prináša	ponad	tisícročia	
krutú,	krvavú	a	zároveň	očistnú	tragédiu	súčasného	človeka	uväzneného	v	morálnych	
extrémoch.	Filozofické	a	vizuálne	bohaté	obrazy	extázy	pôžitkárskej	spoločnosti	krotenej	
vládou	moci	a	poriadku	vypovedajú	o	ohraničenosti	vôle	a	slobody	v	podobe	nevyhnutnosti	
a	osudu.	Medzi	rozumom	a	emóciami	sa	zrkadlia	modely	vládnutia	absolutizmu	a	anarchie.	
	
VSTUPENKY	
	
	
HLAVA	XXII	
	
Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre,	SLOVENSKO		
Joseph	Heller	
Réžia:	Ján	Luterán	
Nedeľa	29.	9.	2019,	20.00	−	22.05,	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	–	Štúdio	
	
Podoby	neslobody.	
	
Kultový	príbeh	opisujúci	boj	kapitána	Yossariana	so	systémom,	ktorý	pred	človekom	
preferuje	predpisy.	Vzrušujúce	blúdenie	v	slede	stretnutí	zapamätateľných	figúr,	postavičiek	
a	atráp	z	rôznych	stupňov	armádnej	hierarchie.	Hellerova	autorská	adaptácia	prináša	aj	na	
javisko	veľkú	dávku	čierneho	humoru.	Živé,	vo	vzduchu	svištiace	hudobno-priestorové	
formácie	letiek,	pravidelný	rytmus	ohlasujúci	obete	vojny	a	bláznivý	osemuholník	hľadiska	
zbavujúci	diváka	jeho	diváckej	normálnosti,	dodávajú	pečať	mrazivej	atmosféry.	Režijná	
interpretácia	Jána	Luterána	prináša	množstvo	odkazov	na	súčasnú	spoločensko-politickú	
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situáciu	na	Slovensku.	Civilné	herectvo	Daniela	Ratimorského	doplnené	hravým	stvárnením	
nezastaviteľného	byrokratického	mechanizmu.	
	
VSTUPENKY	
	
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom.	
	
Ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	Starého	
divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	strediska,	
Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	ďalších	
kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
	
Všetky	informácie	o	nadchádzajúcom	Medzinárodnom	festivale	Divadelná	Nitra,	ktorý	sa	
uskutoční	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	sú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	Spolu	s	novou	stránkou	spustila	Divadelná	Nitra	aj	online	predpredaj	
vstupeniek,	ktorý	je	oficiálne	otvorený	od	1.	8.	2019	v	sieti	
	
Hlavný	organizátor	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra:	
Asociácia	Divadelná	Nitra	
	
Hlavní	spoluorganizátori:	
Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre,	Staré	divadlo	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Nitriansky	samosprávny	
kraj,	Mesto	Nitra	
	
Spoluorganizátori:	
Anténa	–	sieť	pre	nezávislú	kultúru,	Amnesty	International,	Critical	Mass	Nitra,	Divadelný	
ústav	Bratislava,	Esorg,	Febiofest,	Hidepark	Nitra,	Institut	dokumentárního	filmu,	Praha,	
Kinoklub	Tatra	Nitra,	Krajská	knižnica	Karola	Kmeťka	v	Nitre,	Krajské	osvetové	stredisko	v	
Nitre,	Motolino,	Nitrianska	galéria,	ZŠ	kniežaťa	Pribinu,	
ZŠI	pre	slabozrakých	a	nevidiacich	Bratislava,	OZ	Pokoj	a	dobro,	Ponitrianske	múzeum,	
Post	Bellum	SK,	Mareena,	Nadácia	Milana	Šimečku,	Nadace	partnerství	–	Stromy	slobody,	
Rozbicyklujme	Nitru,	Stokráska,	Tanec	Praha,	ZUŠ	J.	Rosinského	v	Nitre.	
	
	
https://www.webnoviny.sk/objavte-podoby-slobody-divadelnej-nitry-2019/	
	
	

Ozajstné	bábky	a	večne	nespokojný	pes	budú	hviezdami	Divadelnej	Nitry	
	

04.09.2019	–	Webnoviny.sk	
	

Zuzana	Sotáková	
	
Aké	príbehy	rozprávajú	dve	strany	oddelené	stenou?	Kde	leží	hranica	medzi	osobnou	
slobodou	a	neslobodou?	Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	(27.	9.	–	2.	10.	2019)	pozval	
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tvorcov,	ktorí	tému	Podoby	slobody	posúvajú	do	roviny	medziľudských	vzťahov	a	pozerajú	sa	
na	ňu	z	netradičných	uhlov.	Napríklad,	očami	psa.	
	
Múr,	ktorý	rozdelil	Európu.	Ploty,	ktoré	dnes	stavajú	populistickí	politici.	Hranice	medzi	
slobodou	a	neslobodou	nemajú	len	fyzickú	podobu;	mnohé	si	nesieme	vo	svojom	vnútri.	Sú	
to	steny,	ktoré	nám	bránia	vo	výhľade,	ale	sú	medzi	nimi	aj	také,	ktoré	si	staviame	sami.	O	
strachu,	jeho	prekonávaní	a	túžbe	po	porozumení	rozpráva	inscenácia	Príbehy	stien,	ktorá	
po	rokoch	prinesie	do	hlavného	programu	Divadelnej	Nitry	bábkové	divadlo.	Samotné	
Bratislavské	bábkové	divadlo	sa	predstavilo	v	hlavnom	programe	pred	vyše	dvadsiatimi	
rokmi.	V	Nitre	odohrá	tri	predstavenia,	dve	pre	školy	a	jedno	pre	festivalových	návštevníkov.	
Súčasťou	prezentácie	sú	aj	diskusie	s	divákmi	po	predstaveniach.	
	
Oceňovaná	a	uznávaná	režisérka	Katarína	Aulitisová,	ktorá	presadila	v	Bratislavskom	
bábkovom	divadle	progresívnu	dramaturgiu,	sa	nebojí	konfrontovať	detských	divákov	aj	s	
náročnejšími	témami.	Rovnako	je	to	aj	v	Príbehoch	stien,	inscenácii	určenej	pre	deti	aj	
dospelých,	ktorá	vychádza	z	piatich	poviedok	rovnomennej	antológie	zostavenej	Michaelom	
Reynoldsom.	Tie	odkazujú	na	udalosti	roku	1989,	na	návrat	slobody	a	obnovenie	základných	
ľudských	práv.	V	Aulitisovej	adaptácii	však	získavajú	rozmer	nadčasovosti	a	otvárajú	sa	aj	
mladším	ročníkom.	„Zaujímavé	na	tom	je,	že	pre	deti	sú	niektoré	naše	hranice	neviditeľné	a	
naopak,	ony	vidia	tie	múry,	ktoré	my	nevidíme.	
	
Prináša	to	na	stôl	tému	rodinnej	a	osobnej	neslobody.	Príbehy	stien	je	hravá	inscenácia	plná	
nežných,	obrazotvorných	prvkov,“	približuje	kurátorka	slovenskej	časti	programu	Júlia	
Rázusová.	
	
Divácky	zážitok	vytvorí	aj	samotné	výtvarné	stvárnenie	Markéty	Plachej,	pre	ktorú	je	typický	
osobitý	pohľad	na	prácu	s	bábkou.	„Nejde	len	o	klasické	bábkové	divadlo,	ale	o	skutočne	
veľmi	originálny	inscenačný	jazyk,“	dodáva	Júlia	Rázusová.	„Organickou	súčasťou	inscenácie	
je	aj	elektronická	hudba	Fera	Királyho,	ktorá	kreuje	napätie	a	zároveň	dianiu	dodáva	
bezčasovosť.	To	bol	evidentne	aj	zámer	tvorkýň	–	neukotviť	jednotlivé	príbehy	v	konkrétnych	
dejinných	udalostiach,“	poznamenal	odborný	divadelný	časopis	kød.	O	tom,	že	Príbehy	stien	
fungujú	i	za	hranicami,	svedčia	čerstvé	ocenenia	z	Poľska	–	Grand	Prix	z	Festivalu	oživenej	
formy	Maskarada	či	Cena	za	réžiu	pre	Katarínu	Aulitisovú,	Cena	za	scénografiu	pre	Markétu	
Plachú	a	Cena	diváka	za	herecký	výkon	pre	Ľubomíra	Piktora	z	Medzinárodného	festivalu	
Walizka.	
	
Téma	osobnej	neslobody	v	bežnom	fungovaní	medziľudských	vzťahov	zaujala	aj	poľskú	
filmovú	režisérku	Agnieszku	Smoczyńskú,	ktorá	v	divadle	debutuje	inscenáciou	Svätá	
Špageta.	Tá	vznikla	v	nezávislom	avantgardnom	súbore	Komuna	Varšava,	ktoré	
experimentuje	na	hranici	medzi	divadelným	umením,	video	inštaláciou	a	hudbou.	
„Smoczyńskej	filmy	nadväzujú	na	estetiku	novej	vlny.	Do	divadla	vstúpila	komornou	hrou,	
ktorej	korene	môžeme	hľadať	v	poľskej	groteske	70.	a	80.	rokov,	v	hrách	Sławomira	Mrożeka	
a	v	tej	silnej	ére,	v	ktorej	poľská	dráma	reflektovala	aktuálne	spoločenské	dianie	a	to,	čo	sa	
deje	okolo	nás,“	približuje	kurátor	zahraničnej	časti	programu	Ján	Šimko.	
	
Špageta	je	večne	hladný	bulteriér	hraný	hercom,	očami	ktorého	sa	pozeráme	na	
vyprázdnený	vzťah	medzi	ženou	a	o	niečo	starším	mužom.	Bezdetný	pár	kreatívcov	
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pracujúcich	v	prestížnej	korporácii	si	svoje	problémy	filtruje	cez	rôzne	terapie	a	napokon	aj	
kúpou	psa.	Ten	je	pre	nich	však	skôr	nejakou	hračkou,	než	živým	tvorom,	za	ktorého	nesú	
zodpovednosť.	Tragikomédia	Svätá	Špageta	je	podaná	ako	minimalistický	muzikál	s	
výraznými	kontrastnými	farbami,	ktorý	nastavuje	zrkadlo	rozpadávajúcim	sa	vzťahom	v	
modernej	dobe.	„Tvorcovia	ponúkajú	divákovi	niečo	viac	ako	zábavu	–	ide	o	kombináciu	
originálneho	textu	a	piesní,	výrazných	hereckých	výkonov	a	silnej	hudby.	Výsledok	sa	
pohybuje	na	hranici	komédie,	slapstiku,	muzikálu,	karikatúry	a	komixu,“	dodáva	Ján	Šimko.	
Komuna	Varšava	sa	touto	vtipnou	inscenáciou	predstaví	na	festivale	Divadelná	Nitra	po	prvý	
raz.	Ako	po	všetkých	predstaveniach	festivalu,	aj	po	tomto	sa	uskutoční	diskusia	divákov	s	
tvorcami.	
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody	/	Faces	of	Freedom.	
	
28.	ročník	Divadelnej	Nitry	sa	bude	konať	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	
Starého	divadla	Karola	Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	
strediska,	Krajskej	knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	
ďalších	kultúrnych	inštitúciách,	vo	Festivalovom	stane	či	inde	na	Svätoplukovom	námestí.	
	
Všetky	informácie	o	nadchádzajúcom	Medzinárodnom	festivale	Divadelná	Nitra,	ktorý	sa	
uskutoční	od	27.	9.	do	2.	10.	2019	v	Nitre,	sú	dostupné	na	vynovenom	webe	
www.nitrafest.sk.	Spolu	s	novou	stránkou	spustila	Divadelná	Nitra	aj	online	predpredaj	
vstupeniek,	ktorý	je	oficiálne	otvorený	od	1.	8.	2019	v	sieti	Predpredaj.sk.	
	
Inzercia	
	
https://www.webnoviny.sk/ozajstne-babky-a-vecne-nespokojny-pes-budu-hviezdami-
divadelnej-nitry/	
	
	

Súťaž	o	vstupenky	na	predstavenia:	Divadelná	Nitra	2019	
	

Webnoviny.sk	
	

Zuzana	Kizáková	
	
Výročie	pádu	totalitného	režimu	je	príležitosťou	osláviť	vybojovanú	slobodu,	no	zároveň	sa	
zamyslieť	nad	tým,	aké	podoby	má	v	súčasnom	svete.	Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	
počas	svojho	28.	ročníka	(27.	9.	–	2.	10.	2019)	ponúkne	priestor	na	živú	debatu	o	slobode,	
neslobode	a	krehkej	hranici	medzi	nimi.	
	
Sloboda	myslenia,	názoru,	pohybu,	tvorby	či	komunikácie.	Sloboda	jednotlivca	i	spoločnosti.	
Najvyhranenejší	festival	scénického	umenia	na	Slovensku	pokračuje	vo	svojej	tradícii	
upozorňovať	na	pálčivé	spoločensko-politické	témy.	Tohtoročný	fokus	na	podoby	slobody	/	
faces	of	freedom	sa	premietne	nielen	do	kolekcie	pozoruhodných	divadelných	projektov	zo	
zahraničia	a	z	domácej	produkcie,	ale	aj	do	bohatého	sprievodného	programu.	
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O	tom,	aké	sú	podoby	slobody	v	čase	i	v	priestore,	bude	hovoriť	dvanásť	inscenácií	
rešpektovaných	súborov	z	Českej	republiky,	Ruska,	Nemecka,	Poľska,	Maďarska	a,	
samozrejme,	zo	Slovenska.	
	
Otázku	morálky	a	jej	nesmrteľnosti	nastolí	hneď	niekoľko	inscenácií,	ktorých	predlohy	
siahajú	do	minulosti.	Festival	otvorí	v	piatok	27.	septembra	2019	operný	hit	Národného	
divadla	v	Prahe	Sternenhoch.	„Je	to	superzážitok!	Znie	to	ako	pri	rockovom	koncerte,	spieva	
sa	esperantom	na	spevné	vokály.	Opera	je	správne	uletená	–	výtvarne,	režijne	aj	
choreograficky.,“	chválili	Divadelné	noviny	dielo,	ktoré	dostalo	aj	Cenu	divadelnej	kritiky	za	
rok	2018	v	kategórii	Hudba	a	Ivan	Acher	sa	stal	absolútnym	víťazom	v	počte	nominácií.	
	
Nesie	Biblia	aj	dnes	aktívny	návod	na	morálny	život?	Pýta	sa	Divadlo	Aréna	vo	svojom	
odvážnom	experimente	v	réžii	Rastislava	Balleka	s	prostým	názvom	Biblia.	V	ňom	bude	
javisko	patriť	len	hercovi	Jurajovi	Kukurovi,	Biblii	a	skladbám	Bacha,	Haydna,	Mozarta	a	iných	
velikánov	v	podaní	Slovenskej	filharmónie.	
	
V	zdravom	tele	sídli	nielen	zdravý	duch,	ale	aj	nezdravý	nacionalizmus.	Komédia	Druhý	pokus	
o	telovýchovu	nemeckého	nezávislého	súboru	Hauptaktion,	skúma	telocvičné	hnutie	
„Turnen“	a	jeho	spojenie	s	rôznymi	historickými	obdobiami	Nemecka	počas	jeho	200-ročnej	
existencie.	
	
Klauniáda	pre	dospelých?	Nadšenie	zo	stavania	obrazových	zámkov	a	z	ich	následného	
búrania.	Ľahké	a	pútavé	predstavenie	českého	experimentálneho	súboru	Wariot	Ideal	s	
názvom	Hlbiny	je	oslavou	imaginácie.	
	
Hlavný	program	–	Divadelná	Nitra	2019	
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	bude	popri	inscenáciách	hlavného	programu	aj	bohatý	sprievodný	
program	s	takmer	60	akciami,	v	ktorom	sa	odrazí	téma	festivalu	Podoby	slobody.	
	
Sprievodný	program	–	Divadelná	Nitra	2019	
	
Zapojte	sa	do	súťaže	o:	
	
2x	vstupenky	na	predstavenie	Biblia,	sobota	28.septembra,		20.30-21.55	
2x	vstupenky	na	predstavenie	Druhý	pokus	o	telovýchovu,	pondelok	30.septembra,	18:00-
19.00	
2x	vstupenky	na	predstavenie	Hlbiny,	utorok	1.októbra,	21:00-22:10	
Stačí,	ak	správne	odpoviete	na	súťažnú	otázku.	
	
https://www.cafeeuropa.sk/blog/24-bb/202-hranice-slobody	
 

Hranice slobody 
 

01.10.2019 – Café Europa Blog 
 

Tomáš Madleňák 
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Napísal:	Tomáš	Madleňák		Mesto:	Banská	Bystrica		 	Napísané:	01.	október	2019	
V	novembri	1989	sme	získali	slobodu.	Tú	si	však	dnes	mnohí	zamieňajú	s	anarchiou.	Môže	
neobmedzená	sloboda	paradoxne	viesť	k	obmedzeniu	slobody?	
	
Ak	má	sloboda	prežiť,	musí	byť	do	istej	miery	obmedzená.	O	„paradoxe	tolerancie“	hovoril	
filozof	Karl	Popper	–	neobmedzená	tolerancia	môže	viesť	k	zániku	tolerancie.	Ak	totiž	
tolerujeme	tých,	ktorí	sú	otvorene	netolerantní,	môžu	sa	dostať	k	moci	a	toleranciu	ako	takú	
zničiť.	
	
To	isté	sa	dá	povedať	o	slobode.	Ak	dáme	neobmedzenú	slobodu	tým,	ktorí	chcú	slobodu	
zničiť,	prídeme	o	ňu	úplne.	Ale	ak	raz	pristúpime	na	to,	že	slobodu	musíme	obmedziť	–	
nedostávame	sa	tým	na	úroveň	tých,	ktorí	ju	chcú	zničiť?	Je	to	stále	sloboda,	alebo	sa	na	ňu	
iba	hráme?	
	
„Za	komunizmu	nás	na	katedre	marxizmu-leninizmu	učili,	že	sloboda	je	poznaná	nutnosť,“	
hovorí	vedúci	Zastúpenia	Európskej	komisie	na	Slovensku,	Ladislav	Miko.	„Štát	vtedy	určoval,	
čo	bude	a	čo	nebude,	čo	smieš	a	nesmieš.	Keď	toto	prijmeš,	potom	môžeš	robiť	čo	chceš,	ale	
v	týchto	mantineloch.“	
	
Ak	teda	žiadame	obmedzenie	slobody	pre	tých,	ktorí	sú	netolerantní	a	chcú	slobodu	zničiť,	
nerobíme	presne	to	isté,	čo	komunisti?	Tiež	nastavujeme	mantinely,	v	rámci	ktorých	
môžeme	byť	slobodní.	
	
		
Kde	sú	hranice	slobody?	
Liberálnejšia	predstava	o	slobode	hovorí,	že	moja	sloboda	siaha	po	špičku	tvojho	nosa.	Teda	
jednotlivec	je	slobodný	do	tej	miery,	kým	svojim	konaním	neobmedzuje	slobodu	iného	
človeka.	Otvorenou	otázkou	ostáva,	či	do	toho	spadajú	aj	reči.	Tu	treba	vyzdvihnúť	ďalší	
dôležitý	pojem:	zodpovednosť.	
	
Sloboda	je	právo	robiť,	čo	chceme.	Ale	zároveň	za	to	aj	niesť	zodpovednosť.	Ladislav	Miko	
hovorí,	že	za	30	rokov	od	Nežnej	revolúcie	sme	práve	na	túto	zodpovednosť,	ktorá	má	
právnu	aj	etickú	rovinu,	zabudli.	
	
Prejavom	slobody	človeka	môže	byť	aj	to,	keď	netriedi	odpad	a	všade	jazdí	autom.	No	cíti	
etickú	zodpovednosť	voči	budúcim	generáciám	za	to,	v	akom	stave	im	odovzdá	planétu?	
Svojim	nezodpovedným	konaním	predsa	obmedzuje	slobodu	ľudí	v	budúcnosti	–	slobodu	ísť	
do	lesa,	dýchať	čerstvý	vzduch.	
	
Druhá	rovina	je	právna.	Môžeme	ísť	hovoriť	svoje	názory	do	rôznych	„alternatívnych	médií“	
a	nikto	nám	v	tom	fyzicky	nezabráni.	No,	ako	sa	presvedčil	aj	dnes	už	bývalý	poslanec	za	
ĽSNS,	aj	za	to	treba	niesť	zodpovednosť.	Sú	na	to	platné	zákony	o	hanobení	rasy,	národa	a	
presvedčenia.	
	
Obmedzovať	slobodu	internetu?	
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Prednedávnom	bol	za	rasistické	reči	vo	vysielaní	žilinského	rádia	Frontinus	odsúdený	
poslanec	parlamentu	Milan	Mazurek.	Obhajoval	sa	rôzne,	najmä	sa	však	vykrúcal.	Snažil	sa	
spochybniť	nahrávku,	napriek	tomu,	že	celá	relácia	je	stále	na	YouTube.	
	
Súd	poslanca	potrestal	pokutou	a	stratou	poslaneckého	mandátu.	Jeho	vyjadrenia	sú	ale	
stále	online.	Nemal	by	štát	radšej	zabezpečiť	to,	aby	sa	tento	obsah	nemohol	ďalej	šíriť?	
	
V	dnešnej	rýchlej	a	komplikovanej	dobe	môžu	mať	ľudia	pocit,	že	je	potrebné	internet	do	
nejakej	miery	regulovať.	Bývalý	sudca	Ústavného	súdu	a	člen	Súdnej	rady	Lajos	Mészáros	
priznáva,	že	množstvo	„hejtu“	na	internete	zatiaľ	nevieme	obmedziť.	Avšak	nemyslí	si,	že	by	
sme	preto	mali	internet	viac	regulovať	zákonmi.	„Je	iba	otázkou	času,	kedy	sa	občianske	
spoločnosti	vykryštalizujú	a	spoločnosť	sama	vypudí	tých,	ktorí	píšu	(aj	na	internete)	
nenávistné	veci,“	hovorí.	
	
Je	teda	skôr	proti	tomu,	aby	bol	štát	zodpovedný	za	dozor	nad	tým,	aký	obsah	sa	internetom	
šíri.	Táto	diskusia	však	v	Európe	prebieha.	Zatiaľ	nebolo	prijaté,	no	stále	je	v	EÚ	na	stole	
napríklad	Nariadenie	o	predchádzaní	šíreniu	teroristického	obsahu	online.	Medzi	
extrémistickým	a	teroristickým	obsahom	je	pritom	veľmi	tenká	a	nie	vždy	jasná	deliaca	línia.	
	
Sloboda	slova,	tak	ako	každá	sloboda,	nie	je	neobmedzená,	ale	obmedzovať	ju	zákonmi	je	iba	
jedna	z	ciest,	ako	ju	udržať	v	rozumných	mantineloch.	Za	to,	že	povieme,	napíšeme,	
uverejníme	niečo	nenávistné,	nás	môže	spoločnosť	potrestať	aj	inak,	ako	väzením	či	
cenzurovaním.	Napríklad	opovrhnutím,	stratou	kreditu,	dôvery.	
	
Kritik	by	to	nazval	vynucovaním	autocenzúry,	no	možno	je	načase,	aby	sme	na	seba	
navzájom	boli	prísnejší	a	vyžadovali	slušnosť.	V	mene	zachovania	slobody.	
	
Celé	video	z	diskusie:	https://www.cafeeuropa.sk/blog/24-bb/202-hranice-slobody	
	
	
Článok	vznikol	na	podujatí	„Podoby	slobody”,	ktoré	zorganizovalo	29.	septembra	Zastúpenie	
Európskej	komisie	na	Slovensku	v	spolupráci	so	Slovenskou	spoločnosťou	pre	zahraničnú	
politiku	(SFPA)	a	festivalom	Divadelná	Nitra.	So	Zuzanou	Kovačič	Hanzelovou	diskutoval	
Ladislav	Miko,	vedúci	Zastúpenie	Európskej	komisie	na	Slovensku,	Lajos	Mészáros,	bývalý	
sudca	Ústavného	súdu	SR	a	Veronika	Šikulová,	slovenská	prozaička,	autorka	kníh	pre	deti	a	
mládež.	
	

Divadelná	Nitra	sa	blíži:	Ponúkne	12	slovenských	a	zahraničných	inscenácií	
	

21.08.2019	-	Nitra	Dnes	24	
	

TASR		
	

Hlavnou	témou	tohtoročného	28.	ročníka	medzinárodného	divadelného	festivalu	Divadelná	
Nitra	budú	Podoby	slobody.	
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Ilustračný	obrázok	k	článku	Divadelná	Nitra	sa	blíži:	Ponúkne	12	slovenských	a	zahraničných	
inscenácií	
Foto:	Rastislav	Búgel	
Organizátori	sa	budú	v	hlavnom	programe	i	sprievodných	podujatiach	zamýšľať	nad	tým,	čo	
je	vlastne	sloboda,	aké	sú	jej	podoby	a	aké	hranice.	
	
Festival	ponúkne	od	27.	septembra	do	2.	októbra	12	inscenácií	divadelných	súborov	z	Českej	
republiky,	Ruska,	Nemecka,	Poľska,	Maďarska	a	zo	Slovenska.	
	
„Šesť	inscenácií	je	zahraničných	a	šesť	je	zo	Slovenska.	My	si	budeme	slobodu	pripomínať	v	
rôznych	podujatiach	v	hlavnom	aj	sprievodnom	programe.	V	hlavnom	programe	sa	budeme	
venovať	v	jednotlivých	inscenáciách	aj	hraniciam	slobody	a	istým	druhom	neslobody,	
konaniu,	ktoré	do	neslobody	vyústi,	či	neslobode,	ktorá	tak	na	prvý	pohľad	nevyzerá,“	
uviedla	riaditeľka	festivalu	Darina	Kárová.	
	
	
Na	festivale	sa	predstaví	Bratislavské	bábkové	divadlo	s	hrou	Príbehy	stien,	Opera	
Národného	divadla	Praha	–	Nová	scéna	s	inscenáciou	Sternenhoch,	poľské	divadlo	Komuna	
Varšava	sa	predstaví	hrou	Svätá	špageta	a	bratislavské	Divadlo	Aréna	s	inscenáciou	Biblia.	
	
Teatr.doc	z	Moskvy	pricestuje	s	predstavením	Človek	z	Podoľska,	maďarský	súbor	Stereo	Akt	
s	hrou	Bez	adresy	–	hra	na	tuláka	a	nemecký	Hauptaktion	s	inscenáciou	Druhý	pokus	o	
telovýchovu.	Divadlo	Andreja	Bagara	v	Nitre	sa	bude	prezentovať	dramatizáciou	románu	
Josepha	Hellera	Hlava	XXII,	Činohra	Slovenského	národného	divadla	hrou	Bakchantky,	
pražské	divadlo	Wariot	Ideal	s	inscenáciou	Hlbiny	a	Prešovské	národné	divadlo	s	hrou	Moral	
Insanity.	
	
Hlavný	program	ukončí	inscenácia	eu.genus	slovenského	súboru	Med	a	prach.	
	
Súčasťou	Divadelnej	Nitry	je	sprievodný	program.	„Je	v	ňom	takmer	60	akcií	a	dá	sa	povedať,	
že	sa	bude	návštevníkom	venovať	rôznym	interaktívnym	a	takým	priateľským	a	oslavným	
spôsobom.	Slobodu	si	v	ňom	budeme	v	rôznych	podobách	pripomínať	úzkym	kontaktom	s	
verejnosťou,“	doplnila	Kárová.	
	
https://nitra.dnes24.sk/divadelna-nitra-sa-blizi-ponukne-12-slovenskych-a-zahranicnych-
inscenacii-339094	
	
Medzinárodný	festival	Divadelná	Nitra	2019:	Od	piatka	prinesie	bohatý	program	na	tému	

podoby	slobody	
	

24.9.2019	–	Nitraden.sk	
	

SITA	
	
O	podobách	slobody	v	čase	i	v	priestore	rozpovie	publiku	28.	ročníka	medzinárodného	
divadelného	festivalu	tucet	inscenácií.	
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Podoby	slobody	sú	nosnou	témou	tohtoročnej	Divadelnej	Nitry.	Medzinárodný	festival	sa	v	
meste	pod	Zoborom	začne	už	v	piatok	27.	septembra	a	potrvá	do	stredy	2.	októbra.	Počas	
šiestich	dní	ponúkne	bohatý	program.	„Na	svoje	si	v	ňom	prídu	všetci,	ktorí	majú	chuť	
objavovať	seba	i	svet	a	premýšľať	o	slobode,“	avizujú	organizátori	28.	ročníka	festivalu	
scénického	umenia.	
	
Tohtoročný	festival	tak	pripomenie	30.	výročie	pádu	totalitného	režimu,	ale	aj	potrebu	
uvedomiť	si	význam	a	hodnotu	slobody.	O	tom,	aké	sú	podoby	slobody	v	čase	i	v	priestore,	
bude	hovoriť	dvanásť	inscenácií	súborov	zo	Slovenska,	Česka,	Maďarska,	Nemecka,	Poľska	a	
Ruska.	
	
Z	tucta	inscenácií	je	šesť	domácich	a	šesť	zahraničných.	V	sprievodnom	programe	sa	
uskutoční	vyše	50	podujatí.	Agentúru	SITA	o	tom	za	organizačný	tím	Divadelnej	Nitry	
informoval	PR	manažér	festivalu	Marek	Suchitra.	
	
DOMÁCE	I	ZAHRANIČNÉ	
Festival	otvorí	operný	hit	Sternenhoch	Národného	divadla	v	Prahe,	ktoré	na	Divadelnej	Nitre	
vystúpi	prvý	raz.	Expresívne	dielo	českého	autora	a	filozofa	Ladislava	Klímu,	súpútnika	Franza	
Kafku,	rozpráva	o	pokleslom	kniežati	Sternenhochovi.	
	
Pre	tých,	čo	sa	neboja	opustiť	zaužívané	pravidlá	sveta	a	radi	testujú	hranice	svojej	
predstavivosti,	je	určená	inscenácia	Hlbiny	českého	tvorivého	tímu	Wariot	Ideal.	Mím,	
hudobník	a	výtvarník	sa	v	nej	ocitnú	v	surrealistickom	svete	Švankmajerových	filmov.	O	tom,	
že	nečitateľný	politický	systém	vedie	k	občianskej	neistote	a	ohrozeniu	slobody	človeka,	
hovorí	absurdná	komédia	Človek	z	Podolska.	
	
Hra	ruského	súboru	Teatr.doc	je	posledným	dielom	ruského	režiséra	Michaila	Ugarova.	
Súčasná	poľská	komédia	Svätá	Špageta	súboru	Komuna	Varšava	v	réžii	Agnieszky	
Smoczyńskej	originálnym	spôsobom	prináša	pohľad	na	vyprázdnený	partnerský	život	očami	
psa	s	menom	Špageta.	
	
Na	Divadelnú	Nitru	po	prvýkrát	prídu	aj	nemecký	nezávislý	súbor	Hauptaktion,	ktorý	uvedie	
komédiu	o	telách	v	zajatí	ideológií	Druhý	pokus	o	telovýchovu,	a	maďarský	súbor	STEREO	
AKT	s	inscenáciou	Bez	adresy	–	hra	na	tuláka	o	bezvýchodiskovej	situácii	dnešných	
bezdomovcov.	
	
NOVÁ	INSCENÁCIA	SND	
V	hlavnom	programe	uvedie	svoju	novú	inscenáciu	Slovenské	národné	divadlo.	Bakchantky	
režiséra	Rastislava	Balleka	je	antickou	tragédiou	o	súčasnom	človeku	uväznenom	v	
morálnych	extrémoch.	Divadlo	Aréna	sa	predstaví	experimentom	Biblia,	opäť	v	réžii	
Rastislava	Balleka.	
	
Domáce	Divadlo	Andreja	Bagara	sa	obecenstvu	prihovorí	kultovým	dielom	Hlava	XXII.	Na	
súčasnosť,	v	ktorej	zdravý	úsudok	ohlodávajú	rôzne	konšpirácie,	fake	news	a	hoaxy,	odkáže	
monodráma	Moral	Insanity	Prešovského	národného	divadla.	O	nekonečnej	slobode	tvorby	
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bude	inscenácia	eu.genus	slovenského	zoskupenia	Med	a	prach.	Ako	vnímajú	hranice	deti	
priblíži	inscenácia	Príbehy	stien	z	produkcie	Bratislavského	bábkového	divadla.	
	
PROGRAM	PRE	DETI	I	DOSPELÝCH	
Sprievodný	program	prinesie	interaktívny	objekt	pre	vidiacich	o	nevidiacich	či	výtvarný	a	
hudobný	workshop	pre	zrakovo	handicapované	deti.	O	rôznych	podobách	slobody	a	
neslobody	budú	diskusie	v	rámci	projektu	Agora	Nitra	zväčša	vo	Festivalovom	stane	na	
námestí	pred	Divadlom	Andreja	Bagara.	
	
Na	rovnakom	mieste	sa	tiež	uskutoční	väčšina	koncertov.	V	sobotu	je	na	programe	tradičná	
Biela	noc.	Prinesie	výstavy,	koncerty,	divadlo	i	balónový	sprievod	pre	deti.	V	ponuke	je	tiež	
Detský	letecký	deň	a	Festivalové	kinečko	pre	najmenších.	
	
Vzťahu	ku	komunite	a	k	životnému	prostrediu	je	venovaných	niekoľko	aktivít	sprievodného	
programu,	ako	komunitná	výmena	oblečenia,	blší	trh,	cyklojazda	a	ďalšie.	Pri	príležitosti	30.	
výročia	pádu	železnej	opony	otvorí	Nitrianska	galéria	medzinárodnú	výstavu	Podoby	
slobody/	Faces	of	Freedom.	V	sprievodnom	programe	je	tiež	15	predstavení	divadiel	z	Nitry,	
Bratislavy,	Levíc,	Malaciek	a	Banskej	Bystrice.	
	
Festival	sa	uskutoční	v	priestoroch	Divadla	Andreja	Bagara	v	Nitre,	Starého	divadla	Karola	
Spišáka	v	Nitre,	Synagógy,	Nitrianskej	galérie,	Krajského	osvetového	strediska,	Krajskej	
knižnice	Karola	Kmeťka,	ale	aj	v	Kultúrnom	dome	Párovské	Háje	a	v	ďalších	kultúrnych	
inštitúciách.	Podrobnosti	o	28.	ročníku	Medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra	možno	
nájsť	na	jeho	webstránke	tu.	
	
https://nitraden.sk/medzinarodny-festival-divadelna-nitra-2019-od-piatka-prinesie-bohaty-
program-na-temu-podoby-slobody/	
	

Význam	slobody	si	často	neuvedomujeme.	Aj	o	tom	bude	Divadelná	Nitra	2019	
	

16.09.2019	–	Občas	nečas	
	

Jana	Sedláková		
	
V	roku	2019	si	pripomíname	tridsiate	výročie	Nežnej	revolúcie.	Ide	o	jednu	z	najdôležitejších	
udalostí	moderných	dejín.	Je	úzko	spojená	so	slobodou	a	práve	o	slobode	bude	28.	ročník	
festivalu	Divadelná	Nitra	2019.	
	
Najväčší	medzinárodný	divadelný	festival	na	Slovensku	sa	uskutoční	od	27.	septembra	do	2.	
októbra.	Hlavný	program	bude	tvoriť	šesť	slovenských	a	šesť	zahraničných	predstavení.	
Organizátori	si	tiež	pripravili	šesťdesiat	sprievodných	podujatí.	
	
„Bez	ohľadu	na	generácie,	odkaz	Divadelnej	Nitry	2019	a	jej	témy	Podoby	slobody,	je,	že	sa	
treba	zamyslieť	nad	tým,	čo	každý	z	nás	považuje	za	slobodu	–	svoju	osobnú	i	tú	spoločenskú	
–	a	ako	si	ju	cení,”	hovorí	riaditeľka	Darina	Kárová.	
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„A	tiež,	že	hranice	slobody	sú	krehké,	ľahko	sa	zo	slobody	môže	stať	nesloboda.	Takže	ich	
treba	strážiť.	A	pýtať	sa,	čo	kto	z	nás	pre	obranu	slobody	urobil.	Môžeme	slobodne	podnikať,	
cestovať,	vyjadrovať	sa,	zhromažďovať	sa…,”	povedala	ďalej	riaditeľka	Divadelnej	Nitry.	
	
Napriek	tomu,	že	žijeme	v	spoločnosti,	kde	všetky	základné	slobody	máme,	existuje	
množstvo	vecí,	ktoré	nás	môžu	znepokojovať.	„Ale	nie	sme	dosť	slobodní,	keď	chceme	
vyjadriť	svoj	názor	proti	vrchnosti,	keď	sa	zadlžujeme	na	celý	život,	keď	vychovávame	svoje	
deti	do	neistej	budúcnosti	tejto	zeme,”	povedala	Kárová.	
	
Predstavy	o	slobode	sa	môžu	u	ľudí	líšiť.	„Užívame	si	slobodu	prejavu	vo	verejnom	priestore,	
ale	zneisťuje	nás	existencia	hejtov,	fake	news	a	hoaxov.	Narážame	na	predstavy	iných	o	
vlastnej	slobode	a	zisťujeme,	že	sloboda	jedného	môže	znamenať	obmedzovanie	práv	toho	
druhého.	Napriek	tomu	je	sloboda	najvyššia	hodnota	–	netreba	o	nej	prestať	snívať	a	bojovať	
za	ňu.	Nielen	pre	seba,“	uzavrela	Darina	Kárová.		
	
divadelná	Nitra	2019	
Oficiálny	plagát	festivalu.	
Ústredné	predstavenie	sezóny	v	DAB,	ale	aj	antický	príbeh	s	presahom	do	súčasnosti	
	
Keďže	17.	novembra	si	pripomenieme	okrúhle	tridsiate	výročie	od	Nežnej	revolúcie,	
ústrednou	témou	podujatia	bude	sloboda.	Aj	sloboda,	ktorú	dnes	máme,	však	má	svoje	
hranice.	Tie	si	mnohí	neuvedomujú.	
	
Mladšia	generácia	si	zas	nepamätá	samotné	obdobie	pred	revolúciou.	Neuvedomuje	si	tak	
dôležitosť	slobody	a	fakt,	že	nie	je	samozrejmosťou.	
	
Pre	mladých	ľudí,	ktorí	si	nepamätajú	udalosti	Novembra	1989,	bude	konfrontácia	s	
neslobodou	niečím	novým.	„Zároveň	bude	významným	mementom,	respektíve	výstrahou,	že	
v	budúcnosti	by	sa	podobná	situácia	mohla	zopakovať,”	povedal	PR	manažér	podujatia	
Marek	Suchitra.	
	
Silný	odkaz	prinesie	Divadelná	Nitra	pre	staršiu	generáciu,	ktorá	zažila	obdobie	pred	pádom	
socializmu.	„Jedine	staršie	generácie	dokážu	absenciu	slobody	precitnúť	v	tom	najhlbšom	
ponímaní	a	odniesť	si	z	festivalu	spomienku,	že	na	tieto	roky	sa	ešte	nezabudlo	a	je	dôležité	
si	ich	pripomínať,”	dodal	Marek	Suchitra.	
	
Medzi	predstaveniami	bude	napríklad	Moral	Insanity	inšpirované	Umbertom	Ecom.	Ide	o	
príbeh	novodobého	európskeho	grázla,	ktorý	rád	prekrúca	fakty	a	manipuluje	tým	s	
informáciami.	
	
Návštevníci	si	tiež	môžu	pozrieť	predstavenie	Bakchantky,	ktoré	otvára	tému	morálnej	krízy	v	
dnešnej	spoločnosti.	Predloha	pritom	pochádza	ešte	z	antiky	z	pera	Euripida.	Diváci	ale	
uvidia	aj	jedno	z	kľúčových	predstavení	sezóny	Muži	bez	hraníc	v	Divadle	Andreja	Bagara	–	
Hlavu	XXII.	
	
Vstupenky	na	predstavenia	si	môžete	zakúpiť	tu.	
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Prečítajte	si	aj:	Nesmrteľná	Hlava	XXII	je	dokonalým	obrazom	zachytávajúcim	absurditu	vojny	
	
divadelná	nitra	2019	
Oficiálny	plagát	festivalu.	
Jedným	zo	sprievodných	podujatí	bude	aj	Café	Európa,	teda	veľká	verejná	debata.	Vstup	na	
ňu	bude	voľný	a	tí,	ktorí	sa	na	ňu	nedostanú,	si	ju	budú	môcť	pozrieť	vďaka	streamu.	Téma	
bude	Podoby	Slobody	a	uskutoční	sa	29.	septembra.	
	
Viac	o	podujatí	si	môžete	prečítať	tu.	Udalosť	na	Facebooku,	vďaka	ktorej	sa	dozviete	včas	
všetky	dôležité	informácie	a	novinky,	zas	nájdete	tu.	
	
Ako	však	ozrejmil	PR	manažér	Marek	Suchitra,	Divadelná	Nitra	sa	bude	zaoberať	slobodou	
celkovo,	nie	iba	Novembrom.	Každá	z	inscenácií	tak	hovorí	o	slobode	z	iného	uhla.	
	
„Divák	tak	môže	poľahky	nájsť	v	programe	slobodu	vyjadrovania	sa,	slobodu	pohybu,	
kreatívnu	slobodou,	osobnú	slobodu.	Záleží	aj	od	jeho	rozkódovania,”	dodal	Suchitra.	
	
	
Otváracie	predstavenie	festivalu	v	roku	2018.	(foto:	archív	Divadelná	Nitra)	
Možnosť	pre	dobrovoľníkov	
	
Tí,	ktorí	by	sa	chceli	stať	aktívnou	súčasťou	festivalu	Divadelná	Nitra	2019	sa	môžu	prihlásiť	
ako	dobrovoľníci.	Každý	si	zvolí,	ktorá	oblasť	ho	najviac	zaujme	a	tej	sa	bude	venovať.	
	
Organizátori	hľadajú	napríklad	asistentov,	ľudí	do	technického	zázemia,	blogerov,	fotografov	
a	mnohých	ďalších.	
	
Viac	o	dobrovoľníctve	si	môžete	prečítať	tu.	A	pokiaľ	vás	ponuka	zaujme,	prihláste	sa	tu.	
	
https://www.obcasnecas.ukf.sk/2019/09/divadelna-nitra-2019/	
	

TV	Nitrička	
	

4.10.2019	–	TV	Nitrička	
	

Dominika	Lörincová		
 
Máme	za	sebou	28.	ročník	medzinárodného	festivalu	Divadelná	Nitra.	Do	mesta	pod	
Zoborom	pricestovalo	6	zahraničných	súborov.	Témou	festivalu	boli	tento	rok	podoby	
slobody	alebo	neslobody.	Festival	opäť	reflektoval	aj	pálčivé	politické	témy.	
 
https://tvnitricka.sk/divadelna-nitra-6/	
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TV	Central	
	

http://cetv.sk/index.php/archiv/relacie/central-live/item/4877-central-live-22-08-
2019?fbclid=IwAR3vSBRi4b-PxsotqEuly7ljjnjw42SBhwtbOhre0OEXK-N8LyRm8Eqec9A	
	
http://cetv.sk/index.php/archiv/relacie/central-live/item/4905-central-live-29-08-
2019?fbclid=IwAR1u8xTaQCZflY-06tM-16ImqPuRl_oUmc0c3acaS8DmPrAO4LgBPDiGdf0	
	

TA3		
	

1.10.2019	–	TA3	
	

Benita	Tettingerová	
	
https://www.ta3.com/clanok/1165721/podoby-slobody-na-divadelnej-nitre-biela-noc-v-
bratislave-posledne-zbohom-v-j-gruskovi-demokracia-moderne-dejiny-moci-tradicia-je-dar-
ludi-ludom.html	
	
	
	

Festivalové	minúty	–	RTVS	
	

Petronela	Vavreková		
	
	

28.9:	https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14725/200672	
	
29.9:	https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14725/200721	
	
30.9:	https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14725/200675	
	
1.10	https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14725/200677	
	
3.10:	https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14725/200696	
	
	
	

Správy	RTVS	
	

28.09.2019		
	

Petronela	Vavreková	
	

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/199114	
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Umenie	RTVS	

	
13.11.2019	–	RTVS	

	
Martin	Malo		

	
https://www.rtvs.sk/televizia/program/14142	
	
	

Rádio	Slovensko	
	

Anna	Beranová		
	
Kultúrny	magazín	Zrkadlenie	21.9.	Rádio	Slovensko	22.20-24.00	–montáž	o	podobách	
slobody	v	programe	DN	/celá	relácia	je	na	webe	rtvs	rádio	slovensko,	archív	Zrkadlenia	
27.9.	–	Divadelná	Nitra	otvára	brány	Divadelná	Nitra	otvára	brány/riaditeľka	D.Kárová	
-	Články	-	Rádio	Slovensko	
	
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/206458/divadelna-nitra-otvara-brany	
	
28.9.	-	Festival	Divadelná	Nitra	zahraničné	inscenácie	/J.Šimko/,	česká	experiment.opera	
Sternenhoch	/libretista-skladateľ	I.Acher	-	Články	-	Rádio	
Slovensko	
	
	https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/206511/festival-divadelna-nitra	
	
30.9.	-		Podoby	slobody	na	Divadelnej	Nitre	slovenské	inscenácie	/K.Aulitisová,	R.Ballek,	
M.Dacho,	J.Rázusová/		-	Články	-	Rádio	
Slovensko		
	
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/206687/podoby-slobody-na-divadelnej-nitre	
	
	
1.10.	–	Divadelná	Nitra	-	sprievodné	podujatia	/Elena	Kárová,	O.Mirza/-	Články	-	Rádio	
Slovensko	
	
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/206748/divadelna-nitra-sprievodne-podujatia	
	
2.10.	–	Divadelná	Nitra	očami	mladých	divákov		–	mladí	zahran.kritici	a	študenti	VŠMU	
/5/		-	Články	-	Rádio	Slovensko	
	
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/206851/divadelna-nitra-ocami-mladych-divakov	
	

Rádio	FM	
	

Vladimíra	Gaherová		
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3.10.2019		

	
https://fm.rtvs.sk/rubriky/temy_fm/206929/festival-divadelna-nitra	
	

Rádio	FM		
	

Živé	Vysielanie	–	September	
	

Marek	Suchitra	
	

Rádio	Devín	
	

Mariana	Jaremková		
	

Hosť	:	Darina	Kárová		
	

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/206319/ake-podoby-slobody-budu-na-
divadelnej-nitre	

	
	

Radio	Slovak	International	
	

https://www.rtvs.sk/clanok/206474	
	

Martina	Šimkovičová	
	

Marcel	Hanáček	
	

https://www.rtvs.sk/clanok/201165	
	
	

Kultúrny	Život		
	

Príloha	–	20.9.2019	
	

Viacero	Autorov	
	
	

Denník	N	
	

Príloha	–	20.9.2019	
	

Viacero	Autorov	
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Post	Bellum	
	

Zuzana	Ferusová	
	

Nov/Dec	
	
	

Svet	a	Divadlo	
	

Ján	Grulich	
	

29.9.2019	-	?		
	
	

A12	
	

Matej	Benčík		
	
?	
	

Kód	
	

10.11.2019	–	vyjde	článok		
	

Mariana	Matveičuk	
	


