
Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica, SLOVENSKO
kolektív autorov

NORMA
réžia: Monika Kováčová
piatok 25. 9. 2020, 18.30 — 19.40,  
Divadlo Andreja Bagara v Nitre — Veľká sála,  
bez prestávky
jazyk slovenský, anglické titulky
vstupné: 12 €, 10 €, 8 €

Divadlo z Pasáže je jediným slovenským profesionál‑
nym divadlom, ktoré dlhodobo pracuje s mentálne 
a zdravotne znevýhodnenými hercami. Inscenácie, 
ktoré v ňom vznikajú, dávajú hlas vylúčeným skupi‑
nám, no zároveň spĺňajú kritériá umeleckej kvality. 
Kolektívne dielo v réžii Moniky Kováčovej skúma hra‑
nice normatívnosti, ktoré určuje väčšinová spoloč‑
nosť, a provokuje diváka nekompromisnou úprimnos‑
ťou, vďaka ktorej s humorom rozrušuje bariéru medzi 
„my“ a „oni“. Z dojímavých úvah a zo spontánnej 
tvorivosti sa rodí pohľad na to, čo pre hercov tohto 
divadla znamená byť (ne)normálny.

Random Scream, Brusel, BELGICKO
Davis Freeman

7 SĽUBOV
réžia: Davis Freeman
piatok 25. 9. 2020, 20.00 — 20.50, Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre — Štúdio, bez prestávky
jazyk anglický, simultánne tlmočenie do slovenčiny
vstupné: 12 €, 10 €, 8 €, od 18 rokov

Sľúbite, že nebudete mesiac jesť mäso? Že nakú‑
pite od lokálnych farmárov každý týždeň za 10 eur?
Na Zemi denne pribudne 200 000 hladných úst. Pla‑
néta to má s nami ťažké. Aj preto musíme byť konečne 
ekologicky uvedomelí! „Environmentálni kazatelia“ 
Davis Freeman a Jerry Killick nás za zvukov organa 
vyzvú, aby sme zložili 7 ekologických sľubov, ktoré by 
mohli zachrániť našu planétu. A za každý dostaneme 
pohárik vodky! Z tejto late night „two men show“ sa 
môže stať poriadna festivalová žúrka, no so silným 
etickým posolstvom.

Peter Mazalán, Bratislava, SLOVENSKO
Franz Schubert — Elfriede Jelinek

ZIMNÁ CESTA
koncept a réžia: Peter Mazalán
sobota 26. 9. 2020, 21.00 — 22.00, Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre — Štúdio, bez prestávky
jazyk slovenský, anglické titulky
vstupné: 12 €, 10 €, 8 €

Inscenácia spája piesňový cyklus Franza Schuberta, 
hru Elfriede Jelinekovej a záujem operného speváka 
a intermediálneho umelca Petra Mazalána o tému 
autizmu a neurodiverzity. Ústrednou postavou je 
jedinec na okraji spoločnosti, tulák stratený v hmle 
vlastnej existencie, ktorý rád uniká do iných svetov 
a útočisko nachádza okrem iného v umení a hudbe. 
Hudba, spev, téma a vizuálny koncept tvoria spolu 
netradičnú multidruhovú inscenáciu, v ktorej sú väčš‑
mi ako dej dôležité pôsobivosť a atmosféra.

Studio Hrdinů, Praha, ČESKO
Jan Patočka — Miroslav Bambušek

KACÍRSKE ESEJE
réžia: Miroslav Bambušek
nedeľa 27. 9. 2020, 18.30 — 20.00, Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre — Veľká sála, bez prestávky
jazyk český, anglické titulky
vstupné: 14 €, 12 €, 10 €

Inscenácia pomenovaná podľa najslávnejšieho diela 
českého filozofa Jana Patočku sa sústreďuje na po‑
sledné mesiace jeho života, ktoré sa začínajú jeho 
aktivitami v hnutí Charta 77 a končia jeho smrťou, 
spôsobenou násilnými výsluchmi na Štátnej bez‑
pečnosti. Patočka vnímal Chartu 77 ako občianske 
hnutie, ktorého misiou bola nielen obrana ľudských 
práv, ale aj obroda spoločnosti, zdecimovanej bezmoc‑
nosťou naučenou v normalizačných rokoch. Miroslav 
Bambušek vytvoril na základe Patočkových textov 
energickú, strhujúcu divadelnú esej o slobode, obeti 
a (ne)politickej politike.

Random Scream, Brusel, BELGICKO
Davis Freeman

ZMAĽOVANÁ HUBA
réžia: Davis Freeman
nedeľa 27. 9. 2020, 21.00 — 22.30, Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre — Štúdio, bez prestávky
jazyk anglický, simultánne tlmočenie do slovenčiny
vstupné: 12 €, 10 €, 8 €

Stand ‑up komédia, v ktorej sa spájajú otázky života 
a smrti, hnutia #metoo a príbehy predkov, ktorí boli 
členmi Ku Klux Klanu. Uznávaný performer a autor 
Davis Freeman kombinuje reflexie traumatických 
rodinných histórií s vtipnými pozorovaniami svojho 
každodenného života. Striedaním úprimnej výpovede 
zrelého muža a úvah o úlohe umelca prehodnocuje 
svoj osobný aj pracovný život, ako dobrý klaun sa 
nebojí ani myšlienok na trápne či nepríjemné zážit‑
ky a bolestné rodinné tajomstvá. Všetko predkladá 
divákom tak, aby spolu s ním dokázali nájsť a možno 
poskladať pestré črepy obyčajných, no i tak ťažko 
pochopiteľných životov.

Slovenské národné divadlo — Činohra, Bratislava, 
SLOVENSKO
Jiří Havelka a kol.

DNES VEČER NEHRÁME
réžia: Jiří Havelka a kol.
pondelok 28. 9. 2020, 18.00 — 19.40, Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre — Veľká sála, bez prestávky
jazyk slovenský, anglické titulky
vstupné: 14 €, 14 €, 12 €

Jiří Havelka a medzigeneračný kolektív hercov (od 
Emílie Vášáryovej po Dominiku Kavaschovú) sa vra‑
cajú k úlohe, ktorú umelci zohrali v novembri 1989. 
Spomienky a názory priamych aktérov sa miešajú 
s citátmi dobových dokumentov i dramatickými mo‑
nológmi a do deja občas zasiahnu aj roztrpčení diváci. 
Inteligentná, intenzívna a neraz vtipná skladačka 
obrazov nestavia revolučnému obdobiu pomník, ale 
vedie s ním polemický dialóg. Poukazuje na to, ako 
sa rodila občianska spoločnosť na Slovensku, a re‑
flektuje zraniteľnosť a niekedy aj naivitu tých, ktorí 
ju pomáhali aktivovať.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, SLOVENSKO
Anna Saavedra na motívy hry F. G. Lorcu

DOM
réžia: Marián Amsler
pondelok 28. 9. 2020, 20.30 — 22.00, Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre — Štúdio, bez prestávky
jazyk slovenský, anglická synopsa
vstupné: 12 €, 10 €, 8 €

Inscenácia drámy Dom Bernardy Alby (1979) v réžii 
Jozefa Bednárika zohrala v histórii slovenského di‑
vadla kľúčovú úlohu. Nový text českej autorky Anny 
Saavedrovej prináša správu o súčasnej spoločnosti, 
ktorá nevie reagovať na inakosť. V lepšom prípade je 
ňou vyrušená, hlavne ju však potláča. Surrealistický 
sen Federica Garcíu Lorcu ponúka nielen silnú výpo‑
veď na pozadí občianskej vojny v Španielsku, ale aj 
mimoriadne herecké výkony.

Divadlo NUDE, Bratislava, SLOVENSKO
kolektív autoriek

ĽÚBIM ŤA  
A DÁVAJ SI POZOR
réžia: Malgot, Ondrušová, Štorcelová
utorok 29. 9. 2020, 12.30 — 13.30 — jazyk anglický, 
14.30 — 15.30, 16.30 — 17.30 — jazyk slovenský, 
Vila K (Kmeťkova 22, Nitra), bez prestávky
vstupné: 10 €

Inscenácia zapadá do línie ženských tém Divadla 
NUDE. Zobrazuje úskalia materstva, ktoré sa inak ro‑
zoberajú skôr v intímnych debatách či na anonymných 
fórach — bolesti, baby blues, laktačnú psychózu aj 
partnerské nepochopenie. Štyri performerky v au‑
tentických príbehoch status matky neidealizujú, ale 
podávajú silné, úprimné výpovede o tom, čo všetko 
so sebou materstvo prináša. Tento divácky zážitok, 
umocnený intimitou bytového priestoru, v ktorom sa 
odohráva, rozhodne nie je určený iba ženám. Nitrian‑
ske predstavenia sa uskutočnia vo funkcionalistickej 
vile Kollmannovcov.

Slovenské komorné divadlo Martin, SLOVENSKO
Pavel Kyrmezer

KOMEDIA ČESKÁ  
O BOHATCI A LAZAROVI
réžia: Lukáš Brutovský
utorok 29. 9. 2020, 18.30 — 20.00, Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre — Veľká sála, bez prestávky
jazyk slovenský, anglické titulky
vstupné: 14 €, 14 €, 12 €

Režisér Lukáš Brutovský urobil z renesančnej mora‑
lity Pavla Kyrmezera, napísanej v biblickej češtine, 
súčasné dielo. Vznikla moderná, vizuálne sugestívna 
a hudobne originálna inscenácia, v ktorej zohratý he‑
recký kolektív martinského divadla podáva sústrede‑
ný výkon. Javisku však dominuje najmä pozoruhodný 
Tomáš Mischura ako Boháč, prostredníctvom ktorého 
tvorcovia nastavujú nemilosrdne kritické zrkadlo 
dnešnej konzumnej a materialistickej spoločnosti.

GAFFA, Bratislava, SLOVENSKO
Bernard ‑Marie Koltès — Martin Hodoň

V SAMOTE
réžia: Martin Hodoň
utorok 29. 9. 2020, 21.00 — 21.50, Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre — Štúdio, bez prestávky
jazyk slovenský, anglická synopsa
vstupné: 10 €, 10 €, 8 €

Stretnutie dvoch neznámych kdesi na periférii vytvára 
priestor na filozofický traktát o mužoch a možnej 
hĺbke ich vzťahu. Mnohoznačný dialóg dílera a klienta 
podnecuje úvahy o tom, že snahy vlastniť, kontrolovať, 
manipulovať a páchať násilie môžu byť aj prejavom 
slabosti či dokonca lásky. Herci precízne pracujú 
s napätím a nemalú úlohu zohráva aj vzájomné pôso‑
benie ich tiel. Minimalistické divadlo sústredeného 
dialógu a znepokojujúceho pohybu zasiahne diváka 
intelektuálne aj emocionálne.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, 
SLOVENSKO
Marie Nováková

TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC
réžia: Ivo Kristián Kubák
streda 30. 9. 2020, 15.00 — 17.30, Divadlo Jozefa 
Gregora Tajovského vo Zvolene, bez prestávky, 
odchod autobusu o 13.00 z parkoviska DAB,  
návrat do Nitry cca o 19.15
jazyk slovenský, anglická synopsa
vstupné: 12 €
diskusia s tvorcami počas spiatočnej cesty 
v autobuse

Začalo sa povstanie. Paľo Bielik dokumentuje situáciu 
na fronte, frontové divadlo dvíha morálku vojakom, 
zraneným i nemocničnému personálu, falošní parti‑
záni rabujú a vraždia. Niekoľko príbehových línií sa 
paralelne odohráva v rôznych zákutiach zvolenského 
divadla, takže divák má pred sebou dilemu. Koho bude 
nasledovať? Dialógy strieda rýchla akcia a kto sa chce 
orientovať v deji, musí byť stále v strehu! Inscenácia 
tak sprostredkuje neočakávaný a netradičný, no silný 
divadelný zážitok. Ten umocňuje aj fakt, že za týmto 
predstavením sa cestuje z Nitry do Zvolena.

H L A V N Ý  P R O G R A M NOVÉ INSCENÁCIE / realizované v rámci 
európskeho projektu Be SpectACTive!
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Asociácia Divadelná Nitra, Tanec Praha, tYhle, 
Nitra, Praha, SLOVENSKO, ČESKO
Marie Gourdain

IKARUS
réžia: Marie Gourdain
sobota 26. 9. 2020, 16.00 — 16.50,  
Svätoplukovo námestie, bez prestávky

Premiéra tanečnej inscenácie, ktorá vznikala paralel‑
ne v Nitre a v Prahe za účasti profesionálnych umelcov 
i tínedžerov z oboch krajín, „roztancuje“ festival okolo 
témy hraníc a slobody. Mladí performeri v spolupráci 
s triom umelcov pôvodom z troch krajín (z Francúz‑
ska, zo Slovenska a z Česka) odkryjú divákom pocity 
z dnešnej doby aj z prichádzajúcej dospelosti. Nová 
inscenácia je výsledkom viac ako ročného participa‑
tívneho procesu, ktorý prebieha v koprodukcii siete 
Be SpectACTive! v úzkej spolupráci s festivalom Tanec 
Praha a ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

Asociácia Divadelná Nitra, Asociácia súčasného 
tanca, Plesni Teater Ljubljana, Nitra, Bratislava, 
Ľubľana, SLOVENSKO, SLOVINSKO
Petra Fornayová

 ZELENÁ JE TRÁVA
réžia: Petra Fornayová
work in progress / prezentácia predbežného výstupu 
nedeľa 27. 9. 2020, 16.00 — 17.00, Kultúrny dom 
Párovské Háje, bez prestávky, odchod autobusu 
o 15.15 z parkoviska pri DAB, návrat približne 
o 17.30
jazyk slovenský, simultánne tlmočenie do angličtiny, 
vstupné: 2 €

Botanik, ktorý chce vysídliť Slovensko a vytvoriť prvú 
absolútne zelenú krajinu bez ľudí, či investor, ktorý sa 
rozhodne skupovať nehnuteľnosti blízko Antarktídy. 
Čo našu rozmaznanú civilizáciu presvedčí o potrebe 
zmeny? Budú to súkromné stratégie alebo globálne 
politické riešenia? Nad týmito otázkami sa v novej 
inscenácii zamýšľa Petra Fornayová a jej umelecký 
tím spolu s obyvateľmi Slovinska, Írska a Belgicka. 
Na Divadelnej Nitre predstaví výsledky prvej etapy 
skúšania a rezidenčného pobytu v Slovinsku. Inscená‑
cia je súčasťou európskeho projektu Be SpectACTive!

Kurátori hlavného programu: 
zahraničná časť — Ján Šimko, Martina Vannayová 
slovenská časť— Monika Michnová, Martina Mašlárová,  
Milo Juráni, Róbert Mankovecký
Dramaturg sprievodného programu: Miro Zwiefelhofer

PREDAJ VSTUPENIEK
ONLINE od 19. augusta 2020
V POKLADNICI festivalu od 7. septembra 2020 
v budove Divadla Andreja Bagara v Nitre (vstup z námestia), 
v pracovné dni 15.00 − 17.00, počas festivalu každý deň od 9.30 
do začiatku posledného predstavenia dňa.

Viac informácií o programe a zľavách zo vstupného:
www.nitrafest.sk a https://goout.net/sk/bratislava/  
alebo + 421 949 85 33 33, vstupenky@nitrafest.sk

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Asociácia Divadelná Nitra zabezpečí dodržiavanie všetkých hygie‑
nických a protiepidemických opatrení počas konania Medzinárod‑
ného festivalu Divadelná Nitra 2020 v súlade s aktuálne platnými 
predpismi Úradu verejného zdravotníctva SR a Divadla Andreja 
Bagara v Nitre. Viac informácií o opatreniach na www.nitrafest.sk

FESTIVAL PRIPRAVILI
Hlavný organizátor: Asociácia Divadelná Nitra
Hlavní spoluorganizátori: Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 
Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra 
Spoluorganizátori: Botanická záhrada pri SPU v Nitre, Critical Mass 
Nitra, Divadelný ústav Bratislava, DOMof CREATIVITY Nitra, festival 
Dotyky a spojenia, Hidepark Nitra, Krajská knižnica Karola Kmeťka, 
Krajské osvetové stredisko v Nitre, Nitrianska galéria, Nitrianska 
organizácia cestovného ruchu, Nitrianske kultúrne dedičstvo o. z., 
OZ Vila K, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ponitrianske 
múzeum v Nitre, Pod Vŕškom — kníhkupectvo, antikvariát a libresso, 
Priatelia starého divadla, Rozbicyklujme Nitru, o. z., Spojená škola 
internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím Bratislava, Turistické 
informačné centrum Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, ZUŠ J. Rosinského

DPR Na výbere inscenácií sa podieľala  
Divácka programová rada projektu Be SpectACTive!
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ČASOVÝ PL ÁN HL AVNÉHO PROGRAMU 
A VYBRANÝCH PODUJATÍ
dátum
SEPT.

druh podujatia  
miesto titul krajina

čas
  8   9  10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DIVADLO
DAB ‑– Veľká sála NORMA                                                                 SK 

DIVADLO
DAB ‑– Štúdio 7 SĽUBOV                                                         BE

DISKUSIA
DAB –‑ Meeting Point

Artists talk: prezentácia MF DN 2020 — téma, kurá‑
tori, program  projekty Asociácie Divadelná Nitra 
2020  informácia o stave divadla v krajinách V4

TANEC 
Námestie IKARUS                                                       SK+CZ

DIVADLO
DAB ‑– Veľká sála

ZNÁME / NEZNÁME ÚZEMIA ÉTOS 
— veľká verejná debata

DIVADLO 
DAB ‑– Štúdio ZIMNÁ CESTA                                      SK

 

DIVADLO 
KD Párovské Háje ZELENÁ JE TRÁVA           SK+SI

DIVADLO
DAB ‑– Veľká sála KACÍRSKE ESEJE                                CZ

DIVADLO 
DAB ‑– Štúdio ZMAĽOVANÁ HUBA                           BE

DISKUSIA
DAB ‑– Meeting Point

Artists talk: prezentácia zahraničného programu 
(7 sľubov, Zmaľovaná huba, Kacírske eseje)  
a nových inscenácií ADN (Ikarus, Zelená je tráva)

DIVADLO
DAB ‑– Veľká sála DNES VEČER NEHRÁME         SK

DIVADLO
DAB ‑– Štúdio DOM                                                                           SK

DISKUSIA 
DAB ‑– Veľká sála
Meeting Point

Artists talk: prezentácia slovenského programu — 
kurátorský výber (Norma, Zimná cesta, Dnes večer 
nehráme, Ľúbim ťa a dávaj si pozor, Komedia česká 
o bohatci a Lazarovi, V samote, Tichá noc, tmavá 
noc) a Dom.

DIVADLO 
Vila K 
(Kmeťkova 22, Nitra)

ĽÚBIM ŤA 
A DÁVAJ SI POZOR                            SK

DIVADLO
DAB ‑– Veľká sála KOMEDIA ČESKÁ  

O BOHATCI A LAZAROVI           SK

DIVADLO
DAB ‑– Štúdio V SAMOTE                                                       SK

DIVADLO 
Divadlo Jozefa 
Gregora Tajovského 
vo Zvolene

TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC          SK

KONCERT
DAB ‑– Veľká sála SHAKESPEARE KONCERT     SK

DAB — Divadlo Andreja Bagara, Meeting Point — Foyer DAB, Námestie — Svätoplukovo námestie, KD Párovské Háje — Kultúrny dom Párovské Háje, 
Vila K — Vila manželov Kollmannovcov, Kmeťkova 22  pre divákov je pripravený autobus pri Divadle Andreja Bagara, parkovisko od 
Mostnej ul.  Všetky podujatia sú s titulkami alebo so simultánnym prekladom, prípadne so synopsou, v slovenskom a anglickom jazyku. 
 V súlade s hygienickými a protiepidemickými  opatreniami sa nekonajú diskusie s tvorcami po predstaveniach, ani nie je otvorená kaviareň 
pre divákov v hornom foyer DAB. Na občerstvenie odporúčame navštíviť stále prevádzky na námestí a pešej zóne.

18.30 ‑– 19.40

20.00 ‑– 20.50

10.30 ‑– 12.00

10.30 ‑– 12.00

10.30 ‑– 12.00

18.00 ‑– 19.40

12.30 ‑– 13.30

14.30 ‑– 15.30

16.30 ‑– 17.30

20.30 ‑– 22.00

18.30 ‑– 20.30

21.00 ‑– 22.00

21.00 ‑– 21.50

16.00 ‑– 16.50

18.30 ‑– 20.00

18.30 ‑– 20.00

21.00 ‑– 22.30

16.00 ‑– 17.00

15.00 ‑– 17.30

18.00           19.15

17.30

13.00           14.15

15.15           

19.30 ‑– 21.50

 

Projekty Asociácie Divadelná Nitra podporili
Projekty ADN z verejných 
zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia, hlavný partner 
projektov.

Hlavní mediálni partneri

N I T R I A N S K E  NOV I N Y

Mediálni partneri

Partneri
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Sprievodný program
Štvrtok 24. 9.
17.00 -– 18.00 M’Art Print Gallery, Veľké Zálužie, 

Bod spojenia ‑– vernisáž fotografií holandského 
fotografa Eliho Dijkersa

19.00 -– 20.00 Synagóga, Verklikáreň ‑– koncert verklikárov

Piatok 25. 9.
10.00 -– 15.00 Kupecká, Verklikáreň ‑– koncert verklikárov
10.00 -– 17.00 Synagóga / Námestie, Darujem ti tulipán ‑– 

výtvarný a hudobný workshop pre deti  
so zrakovým postihnutím a vidiace deti 
+ bubnovačka s Thierrym Ebamom

15.00 -– 17.30 Námestie, Gašpariáda ‑– séria  
bábkových predstavení pre deti

17.00 -– 17.20 The Irish Times Pub, Gabo Žifčák ‑– stand‑up
17.40 -– 19.00 Námestie, Genius Locci ‑– koncert
19.00 -– 19.40 Námestie, komunitná Cyklojazda mestom
19.15 -– 19.35 The Irish Times Pub, Peter Petiar Lachký ‑– stand‑up
20.00 -– 21.00 Železničná stanica, Bod spojenia / Point of 

Assamblage ‑– premiéra performancie prepájajúcej 
tanec, hudbu, vizuálnu tvorbu a svetelný dizajn

Sobota 26. 9.
12.00 -– 16.00 Antikvariát Kupecká, Kníhkupecká ‑– séria 

hudobných, divadelných a diskusných podujatí 
venovaných literatúre

13.00 -– 18.00 Námestie, Black Box výbeh ‑– prostredie pre 
vidiacich o nevidiacich, tento rok vonku, spojené 
s výstavou TULIPÁN ONLINE ‑– výtvarné práce zra‑
kovo postihnutých detí, ktoré vznikli „na diaľku” 
počas pandémie

14.30 -– 15.30 Námestie, Nové divadlo: Kocúr v čižmách ‑– 
punkovo ‑animálno ‑maňuškovo ‑komediálny 
thriller pre deti od 4 rokov, réžia Šimon Spišák

17.15 -– 18.30 Synagóga, Súkromné konzervatórium Dezidera 
Kardoša v Topoľčanoch: 10:1 ‑– študenti konzerva‑
tória v inscenácii textu Reginalda Rosea Dvanásť 
rozhnevaných mužov s použitím motívov z filmu 
Nikitu Michalkova 12, réžia Ladislav Tischler

18.30 -– 20.30 Veľká sála DAB, Asociácia Divadelná Nitra 
a Denník N: známe /neznáme územia étos ‑– veľká 
verejná debata so vzácnymi hosťami, streamo‑
vané, jazyk slovenský, simultánne tlmočenie do 
angličtiny, rezervácia miest na GoOut

18.45 -– 19.00 Synagóga ‑– Námestie, Balónový sprievod centrom 
Nitry

19.00 -– 20.00 Námestie, Studio Underground: Stoppers ‑– 
unikátna skupina klaunov vyráža so svojím autom 
z karantény za ľuďmi

20.30 -– 22.00 Námestie, La3no Cubano ‑– koncert hudobnej 
skupiny

22.15 -– 23.00 Synagóga, Súkromné konzervatórium v Nitre: 
Ženba ‑– jedna z najznámejších svetových komédií 
v interpretácii študentov nitrianskeho konzerva‑
tória, réžia Branislav Matuščin

Nedeľa 27. 9.
13.00 -– 14.00 Námestie, ZUŠ J. Rosinského: Živé sochy ‑– známe 

osobnosti z nitrianskej histórie prezentované 
formou monológu

13.00 -– 18.00 Námestie, Black Box výbeh ‑– prostredie pre 
vidiacich o nevidiacich, tento rok vonku, 
spojené s výstavou TULIPÁN ONLINE ‑– výtvarné 
práce zrakovo postihnutých detí, ktoré vznikli 
„na diaľku” počas pandémie

13.30 -– 15.00 meet point SPU Chrenová, Asociácia Divadelná 
Nitra a Nitrianske kultúrne dedičstvo: 
Na kolobežke po Chrenovej ‑– komentovaná 
prehliadka architektonických a umeleckých diel 
sídliska Chrenová, súčasť projektu Aj toto je 
umenie, kolobežka povinná

14.00 -– 15.00 Námestie, Teáter Komika: Príbeh rytiera — 
jarmočné divadlo o rytierovi hľadajúcom  
ľudské šťastie, réžia Roman Mihálka  
a Adrián Ohrádka

14.40 -– 15.00 Gio Caffè / Manolo, Gabo Žifčák ‑– stand‑up
15.30 -– 16.30 Námestie, Marek a Martin Geišbergovci ‑– koncert
16.45 -– 17.30 Gio Caffè / Manolo, Peter Petiar Lachký ‑– koncert
16.45 -– 17.30 Námestie, Divadlo Agapé: Kapitán Kotvička  

sa vydáva na plavbu s deťmi, ktoré sa stávajú  
jeho námorníkmi

17.30 -– 18.30 Námestie, Studio Underground: Stoppers ‑– 
unikátna skupina klaunov vyráža so svojím autom 
z karantény za ľuďmi

Pondelok 28. 9.
16.00 -– 17.30 Gio Caffè, Asociácia Divadelná Nitra: „územie étos 1” 

‑– diskusia na tému festivalu

Utorok 29. 9.
16.30 -– 18.00 Gio Caffè, Asociácia Divadelná Nitra: „územie étos 2” 

‑– diskusia na tému festivalu

Streda 30. 9.
19.30 -– 21.15 Veľká sála DAB, Letné shakespearovské 

slávnosti: Shakespeare Koncert ‑– zhudobnené 
sonety a výstupy z hier najznámejšieho 
svetového dramatika Williama Shakespeara 
v podaní Aleny Pajtinkovej, Daniela Žulčáka, 
Tomáša Gregu, Ľuboša Kostelného, Dávida Hartla,  
či Vladislava Plevčíka a ďalších. Predpredaj 
vstupeniek na GoOut, vstupné: 12 € 

Podujatia priebežne počas 
MF Divadelná Nitra 2020:
23. 9. -– 4. 10., Botanická záhrada SPU Nitra: Plody a farby jesene, 
„územie oddychu“ od divadla a zhonu ‑– výstava

23. 9., Krajská knižnica Karola Kmeťka: Literárna Nitra ‑– séria 
hudobných a literárnych podujatí s podtitulom Ženy v akcii

24.9. -– 10.10., OC Mlyny Nitra, 1. poschodie, Divadelný ústav 
Bratislava: theatre.sk ‑– dokumentačná výstava pri príležitosti Roku 
slovenského divadla 2020: základné  udalosti, osobnosti a fakty vo 
vývoji slovenského profesionálneho divadla od roku 1920

26. 9., 15.00 -– 17.00, Zoborský kláštor, TIC Grilovačka, oslávte 
Svetový deň cestovného ruchu príjemnou grilovačkou mimo hlavné‑
ho festivalového diania

STRETNEME SA?
Ak držíte v ruke túto programovú skladačku, znamená to, že máte 

o Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 záujem.
Ak je 25. september a Vy sa nachádzate v centre Nitry na námestí 

alebo vstupujete do budovy divadla, znamená to, že sa festival koná.
Vo chvíli, keď píšem tieto riadky, nič z toho nie je isté. Ani záujem 

obecenstva o návštevu festivalov či premiér, ani možnosť organizovať 
verejné kultúrne podujatia.

Napriek tomu sme sa rozhodli, že Divadelnú Nitru usporiadame, 
a to v obvyklom termíne, lebo: 1. Nechceme vypadnúť z povedomia 
verejnosti. 2. Chceme prezentovať predovšetkým slovenských tvorcov, 
ktorí v dôsledku koronakrízy o veľa prišli. 3. Chceme priniesť Vám, 
svojmu publiku, radosť zo stretávania sa s umením a dokázať, že bez 
umenia človek žiadnu krízu neprežije.

Preto sme pripravili program, v ktorom majú slovenské divadelné 
súbory väčšie zastúpenie ako zahraničné, kde dávame priestor miestnej 
kultúre, ale aj tým, ktorí poskytujú služby ‑– technikom, tlačiarňam, ho‑
telom, reštauráciám. Aj to je v dnešnej dobe dôležité, takpovediac etické.

Keď sme na jeseň 2019 koncipovali tému 29. ročníka Medzinárod-
ného festivalu Divadelná Nitra, netušili sme, akú silu a naliehavosť jej 
dodá jar 2020. Zrazu sme sa všetci ocitli na tom území. Území étos. 
Riešili sme otázky svojho životného priestoru, ochrany súkromia, hraníc 
intimity, vzťahov v rodine, generačnej príslušnosti, významu vzdelania 
a kultúry mimo systému vzdelania a kultúry a nečakane aj otázky základnej 
materiálnej existencie a fyzického prežitia. Všetci sme boli konfronto-
vaní s klasickými morálnymi zásadami a etickými princípmi, s nikdy 
nepoznanými situáciami, s vlastnými predstavami o dobre a zle -– všetci 
sme sa dotkli hraníc územia étos.

Uplynulo niekoľko mesiacov. Svet, zdá sa, sa vracia do normálu. 
No už nič nebude ako predtým.

Čo je pre každého z nás tým ÚZEMÍM ÉTOS, ktoré sme ochotní brániť 
za každú cenu tak, ako si bránime svoju česť, svoju rodinu, svoj život?

Vitajte na území étos!
Darina Kárová, riaditel’ka

25. 9. -– 30. 9., vstupný foyer Štúdia DAB, Divadlo Andreja Bagara: 
Dom Bernardy Alby ‑– Vtedy a dnes ‑– výstava fotografií a iných 
dokumentov pripomínajúca legendárnu inscenáciu režiséra Jozefa 
Bednárika a súčasné naštudovanie hry Dom (v programe MF 
Divadelná Nitra)

2. 9. -– 30. 9. (9.00 -– 17.00) Ponitrianske múzeum:  
Zahrajme sa na archeológov ‑– interaktívny výchovno ‑vzdelávací 
program zameraný na oboznámenie žiakov s múzejnými zbierkami 
hravou formou, spojený s prehliadkou výstavy

Výstavy v priestoroch Nitrianskej galérie: 
Róbert Bielik ‑– maliar, spisovateľ, cestovateľ; 
František Studený ‑– nežijúci slovenský maliar očami mladého 
režiséra a vizuálneho umelca Andreja Kolenčíka;  
Shir strih ‑– Danica Pišteková, architektka tvoriaca na pomedzí 
textilu a architektúry;  
Bezpečné, skryté ‑– študenti VŠVU Bratislava, AU Banská Bystrica 
a TUK Košice;
V  sobotu 26. 9. bude Nitrianska galéria pre návštevníkov otvorená 
výnimočne do 21.00.

  

Zoznam skratiek:
Kupecká = Kupecká ulica, Námestie = Svätoplukovo námestie, 
Železničná stanica = Sklad ŽSR (budova približne oproti dočasným 
nástupištiam autobusovej stanice)

ZÁŠTITU NAD MEDZINÁRODNÝM FESTIVALOM  
DIVADELNÁ NITRA 2020 prevzali Milan Belica,  
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja  
a Marek Hattas, primátor mesta Nitra.

V prípade nepriaznivého počasia sa vybrané 
podujatia presúvajú do interiéru, aktuálne 
informácie na www.nitrafest.sk a sociálnych 
sieťach v deň konania podujatia. 

Na podujatia sprievodného programu s výnimkou 
Shakespeare Koncert je vstup voľný.

Festival 
deťom

 


