
 
Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa úspešne uskutočnil 
 
Ťažké týždne príprav a ešte ťažšie dni realizácie. Ešte nikdy 
Divadelná Nitra nezápasila s toľkými prekážkami. Ešte nikdy 
nebolo v programe toľko zmien. Ešte nikdy nemusela urobiť toľko 
opatrení, aby ochránila zdravie návštevníkov a vytvorila bezpečné 
územie na stretnutia s umením. Územie étos. Napriek všetkým 
zmenám a komplikáciám, ktoré pandémia spôsobila, sa festival 
naozaj uskutočnil. 
 
Rok príprav vyvrcholil 25. 9. – 30. 9. v šiestich dňoch intenzívnej 
prezentácie umenia. Divadelná Nitra ponúkla v hlavnom programe 
dojímavú inscenáciu Norma Divadla z Pasáže z Banskej Bystrice v réžii 
Moniky Kováčovej, ktorá úspešne otvorila večer a divákom ukázala 
hranice normatívnosti. Druhý festivalový deň patril inscenácii Zimná 
cesta Petra Mazalána, v ktorej sa spojil piesňový cyklus Franza 
Schuberta, hra Elfriede Jelinekovej a záujem inscenátorov o tému 
autizmu a neurodiverzity.  
 
Účastníci festivalu zažili aj premiéru predbežnej podoby work in 
progress inscenácie Petry Fornayovej Zelená je tráva, ktorá je novou 
produkciou Asociácie Divadelná Nitra a jej partnerov v medzinárodnej 
sieti Be SpectACTive!, inscenáciu domáceho Divadla Andreja Bagara 
Dom v réžii Mariána Amslera, veľkolepý Masterpiece Slávy 
Daubnerovej, ktorým sa autorka lúči s kariérou performerky, Proces 
Nového divadla v Nitre v réžii Šimona Spišáka, ale aj autentickú 
inscenáciu Divadla NUDE Ľúbim ťa a dávaj si pozor autorskej trojice 
Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová a Laura Štorcelová, ktorá zobrazila 
úskalia materstva. Namiesto novej koprodukčnej inscenácie Ikarus sa 
predstavilo Divadlo SpozaVoza s Tajomstvom oceánu.  
 
Sprievodný program patril predovšetkým podujatiam pre deti, pre ktoré 
bolo v programe pripravených viacero predstavení: séria bábkových 
predstavení Gašpariáda, pankovo-animálno-maňuškový triler Kocúr 



 

v čižmách, Príbeh rytiera či Kapitán Kotvička, ale aj Fire show 
Inspinia či Cirkus a rytmus súboru CirKus-Kus a jeho partnerov. 
 
Pre ostatných návštevníkov sa odohrali koncerty na námestí či 
v priestoroch Divadla Andreja Bagara. Geišbergovci a Balkansambel, 
La3no Cubano, Shakespeare Koncert dokazujú, že Divadelná Nitra 
nie je len divadelná. 
Novinkou festivalu bol stand-up, tentoraz v podaní Gaba Žifčáka 
a Petra Petiara Lachkého.  
 
To, že festival nie je ľahostajný ani k témam verejným, ktoré sú 
prepojené s témou festivalu územie étos, dokazovali festivalové 
diskusie. Veľká verejná debata známe/neznáme územia étos i diskusia 
na tému Ako prežije kultúra druhú vlnu sa konali v spolupráci 
s Denníkom N, moderoval ich Oliver Rehák a zúčastnili sa na nich 
osobnosti z kultúry, ale i verejného života – Ján Budaj, Štefan Laššán, 
Miroslav Pikus, Zuzana Mistríková, Darina Kárová a Jozef Lupták. 
Diskusie neboli sprostredkované len návštevníkom Divadelnej Nitry, ale 
všetkým, ktorí mali záujem a chceli ich sledovať pomocou livestreamu. 

 
K bonusom festivalu patrili aj pravidelné Artists talky s tvorcami 
inscenácií a kurátormi hlavného programu, ktorými boli Monika 
Michnová, Martina Mašlárová, Milo Juráni, Róbert Mankovecký a za 
zahraničný program, ktorý sa, žiaľ, neuskutočnil Martina Vannayová 
a Ján Šimko.  
 
Na festivale sa spolu uskutočnilo 10 predstavení hlavného programu 
a viac ako 30 podujatí sprievodného, vzdelávacieho a pracovného 
programu. Festival pripravilo a realizovalo 24 členov štábu, 26 
spolupracovníkov a viac ako 100 ďalších ľudí.  

 
Počas slávnostného záveru festivalu poďakovala jeho riaditeľka Darina 
Kárová za pomoc a podporu i za tvorbu programu 22 
spoluorganizátorom z Nitry, Bratislavy i Martina a 15 donorom, ktorí 
poskytli financie na realizáciu festivalu a iných projektov Asociácie 
Divadelná Nitra. Nezabudla na 29 partnerov z podnikateľskej sféry, ktorí 
festivalu pomohli priestormi, službami a materiálom rôzneho druhu, 
ani na 5 hlavných a 13 ďalších mediálnych partnerov. 
 



 

Zvláštne poďakovanie patrí predovšetkým divákom a návštevníkom 
festivalových podujatí, ktorí sa nebáli prísť a naplnili takmer celú 
kapacitu hracích miest, ktorá bola povolená. 
 
Srdečný ohlas u publika, podpora festivalu zo strany verejnosti i vytrvalý 
záujem médií podržali organizátorov v ich úsilí vytrvať a napriek 
vynúteným zmenám naplniť každý deň zmysluplným a vzácnym 
obsahom. 
 
 
 

 
   
  

 
 



 

 
 
 
 

 


