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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 inscenací

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!). 
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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 �xované představení nabídlo

množství nevídaných, ba až dechberoucích atrakcí. Performance tematizující mimo jiné

tvůrčí proces neklenula jeden velký celistvý příběh; nanejvýš naznačovala jisté zárodky

příběhů a dramatických kon�iktů 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 národního divadla, v němž herecky

exceloval 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 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.
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Kapitál, 2018 — projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
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