
 

 

Divadelnú Nitru čakajú ešte tri dni zážitkov 
 

Dvadsiaty deviaty ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra je 
úspešne v polovici a návštevníkov čaká počas najbližších troch dní 
ešte niekoľko znamenitých inscenácií. Záujemcovia si môžu program 
a festivalovú atmosféru vychutnať do stredy 30. septembra. 

 
Prvá polovica festivalu prebehla s menšími zmenami, ktoré nútili 
organizátorov urobiť rýchle rozhodnutia v dramaturgii programu, aby 
návštevníkov neukrátili o zážitky. Dnes môžeme zhodnotiť, že zmeny boli 
urobené úspešne a festivaloví návštevníci si napriek náročnej súčasnej 
situácii užili tri dni divadla, hudby a diskusií.  
 
Divadelnú Nitru otvorila inscenácia Divadla z pasáže Norma. Divákom 
ukázala hranice normatívnosti, ktoré určuje väčšinová spoločnosť. 
Z dojímavých úvah a zo spontánnej tvorivosti sa zrodil pohľad na to, čo pre 
hercov tohto divadla znamená byť (ne)normálny. Úvodné predstavenie prijali 
diváci s nadšením. 
 
Sprievodný program prvého dňa festivalu patril humoru a deťom. Počas dňa 
prebiehal za prísnych hygienických podmienok výtvarný a hudobný workshop 
pre deti v rámci projektu Darujem ti tulipán. Večer sme strávili s Gabom 
Žifčákom a Petrom Petiarom Lachkým, ktorí nás presvedčili, že stand-up 
nie je na Divadelnej Nitre poslednýkrát. 

 
V sobotu sme sa vydali na Zimnú cestu Petra Mazalána. Hudba, operný 
spev, téma a vizuálny koncept vytvorili netradičný multidruhový zážitok. 
Počas dňa prebiehal v Synagóge program pre tých najmenších, ktorým 
Divadelná Nitra ponúkla punkovo-animálno-maňuškovo-komediálny triler 
Kocúr v čižmách a mnoho iných detských predstavení. 

 
Nedeľňajšie slnečné počasie pritiahlo ľudí na námestie, kde bol prichystaný 
bohatý program pre všetky vekové kategórie. Deti sústredene sledovali 
Príbeh rytiera, ktorý im predostrelo Teátro Komika, a ostatní sa bavili na 
koncerte Geišbergovcov. Prísne hygienické opatrenia a rozstupy neukrátili 
návštevníkov o zážitok a bratia Marek a Martin si jednoznačne získali 
publikum.  
 
Pre veľký úspech a záujem odohrali Geišbergovci koncert ešte raz, ale 
tentoraz vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara. Ako náhradu za Polnočnú 



 

 

omšu Divadla Jozefa Gregora Tajovského si diváci vypočuli koncert bratov, 
spoločne so skupinou Balkansambel. Tancujúce pesničky ako 
z balkánskeho trubkárskeho festivalu striedali intímne balady a meditatívne 
zvukové plochy, ktoré napokon zdvihli divákov zo sedadiel a tí sa s kapelou 
rozlúčili dlhotrvajúcim potleskom. 
 
Dnešný deň bude patriť dielam dvoch popredných slovenských súborov. 
Slovenské národné divadlo sa v inscenácií Dnes večer nehráme vráti do 
zlomových udalostí Novembra ʼ89. Dá sa hercom veriť? Aká je ich úloha 
v spoločenskom živote? Nie je ich aktivita niekedy priam až naivná? Aj tieto 
otázky si budú klásť diváci spolu s medzigeneračným kolektívom hercov od 
Emílie Vášáryovej až po Annamáriu Janekovú. 

 
Po viac ako 40 rokoch sa do Divadla Andreja Bagara v Nitre vráti hra Dom 
Bernardy Alby. Nový text českej autorky Anny Saavedrovej v réžii Mariána 
Amslera Dom hovorí o búraní múrov, stereotypov, predsudkov 
a predovšetkým o túžbe po slobode. Predstavenie sprevádza vo vstupnom 
foyeri Štúdia DAB výstava fotografií a iných dokumentov pripomínajúcich 
legendárnu inscenáciu režiséra Jozefa Bednárika a súčasné naštudovanie 
hry Dom. Výstava Dom Bernardy Alby – Vtedy a dnes potrvá do stredy. 

 
Utorok na Divadelnej Nitre odštartuje séria troch predstavení autorskej hry 
Divadla NUDE Ľúbim ťa a dávaj si pozor v priestore DOMof CREATIVITY 
(bývalý Dom módy). Tá autenticky vypovedá o ženách-matkách, ktoré sa 
zrazu ocitajú pred množstvom výziev – či už tých malých, každodenných, 
alebo veľkých, kľúčových pre život – a nezriedka sa pri tom cítia 
nepochopené, osamelé či stratené. 

 
O tom, ako kultúra (ne)zvláda obdobie korony, bude diskusia „územie 
étos 2“ podvečer v Štúdiu DAB. Hosťami moderátora Olivera Reháka budú 
Zuzana Mistríková, Darina Kárová a Jozef Lupták. O tom, že za peniaze 
a moc si nemožno kúpiť všetko, aj keď sa to tým „nedotknuteľným“ často tak 
zdá, vypovie večer vo Veľkej sále DAB stará renesančná moralita Pavla 
Kyrmezera Komedia česká o bohatci a Lazarovi, ktorú Slovenské komorné 
divadlo Martin prenieslo do súčasnosti. Predstavenie V samote súboru 
GAFFA je zrušené bez náhrady. 

 
Festival v stredu uvedie Shakespeare Koncert. Návštevníkov čakajú 
skladby a video ukážky z inscenácií Letných shakespearovských slávností, 
zhudobnené sonety a výstupy z hier najznámejšieho svetového dramatika 
Williama Shakespeara v podaní Aleny Pajtinkovej, Tomáša Gregu, Dávida 
Hartla, Vladislava Plevčíka a ďalších. Vstupenky naň sú v predpredaji v sieti 
GoOut. 

 
 
 
 



 

 

Asociácia Divadelná Nitra zabezpečuje dodržiavanie všetkých 
hygienických a protiepidemických opatrení počas konania 
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020 v súlade s aktuálne platnými 
predpismi Úradu verejného zdravotníctva SR a Divadla Andreja Bagara 
v Nitre. Viac informácií o opatreniach sa dozviete na nitrafest.sk 

 
  

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 


