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Stretneme sa na území étos

Keď sme na jeseň 2019 koncipovali tému 29. ročníka Medzinárodného
festivalu Divadelná Nitra, netušili sme, akú silu a naliehavosť jej dodá jar

2020. ÚZEMIE ÉTOS.
Zrazu sme sa všetci ocitli na tom území. Riešime 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.

Pýtame sa, kde sú tí, ktorí nemôžu „zostať doma“, pretože domov nemajú.

Uvažujeme nad tým, či prísna ochrana istých vekových skupín pred nákazou
neznamená ich diskrimináciu alebo diskrimináciu tých ostatných.

Znepokojuje nás skutočnosť izolácie starých a chorých od svojich blízkych ako aj
predstava, že ich ani v ich najťažších hodinách nebudeme môcť držať za ruku.

Pociťujeme vďačnosť voči všetkým, ktorí nám poskytujú služby,
ochranu, starostlivosť a pomoc. Lebo nás zaskočila vlastná odkázanosť na iných.

Obávame sa, či presťahovanie sa celej komunikácie do online priestoru neznamená
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stratu našej intimity, kvality správania sa a najmä ohrozenie našich dát a osobných
údajov. Ale aj skúšku mravnej integrity detí a mladých ľudí či nezvratnú zmenu ich
mentálneho nastavenia.

Poklesom našej spotreby a celkovej výroby pomáhame životnému prostrediu, no
jeho ochrana už nie je našou prioritou. Staráme sa väčšmi o svoje prežitie ako o
prežitie planéty.

Ako sa nám darí pri týchto všetkých problémoch a procesoch dodržiavať istú
spoločenskú morálku, etický kódex v povolaní či osobné mravné zásady? 

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?

Divadelná Nitra online

Koronakríza zasiahla životy nás všetkých. Aj kultúra bojuje o prežitie. Zavreté divadlá, kiná,
zrušené kultúrne akcie inšpirovali organizátorov k experimentovaniu. V online priestore sa začal
boj o diváka. 

Asociácia Divadelná Nitra počas tohto online obdobia vyjadrila podporu slovenským divadlám,
ktoré kríza taktiež vo veľkej miere ovplyvnila. V pravidelnej rubrike – Slovenské divadlá –
 Stojíme pri Vás, sme divákom odporúčali online inscenácie, ktoré sa odohrávali v danom týždni.
Do budúcnosti prajeme divadlám verných divákov a veľa síl.

Celú tému festivalu nájdete tu:

Sprievodné videá nájdete na našom Facebooku tu:

https://nitrafest.sk/strezneme-sa-na-uzemi-ethos/
https://www.facebook.com/133138746717910/videos/536625533888253/


Projekt Ako na divadlo odštartoval tento ročník veľmi nezvyčajne. Cesty za divadlom, ktoré sú
súčasťou tohto vzdelávacieho projektu pre študentov, sme museli odložiť a namiesto nich sme
začali diskusie so študentmi online. Prvú diskusiu zameranú na rozbor inscenácie Veľký zošit
z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre 22. mája viedol vedúci katedry Divadelní vědy Univerzity
Karlovy z Prahy Martin Pšenička. 

Projekt Darujem ti tulipán organizuje online workshopy, ktoré fungujú nad očakávanie
dobre. Zosieťoval po celom Slovensku roztratených 22 žiakov Základnej školy internátnej pre
nevidiacich a slabozrakých v Bratislave a ich rodičov. 

Vďaka, Slovensko!

Divadelná Nitra bola partnerom live streamu unikátneho chrámového koncertu
Vďaka, Slovensko! (aby kultúra ožila). Podujatie bolo poďakovaním pre všetkých, ktorí v
čase pandémie rešpektujú prísne opatrenia, nemajú možnosť navštevovať divadlá,
koncertné sály, galérie, múzeá a kiná. Ale aj pre umelcov a ľudí v kultúre, ktorí stratili
kontakt so svojím publikom. Živý koncert sa uskutočnil v 18. mája v Bazilike sv. Emeráma
v Nitre.

Takto sme si pripomenuli aj návštevu Jána Pavla II. v Nitre a 100.výročie jeho narodenia.
Podujatie Vďaka, Slovensko! si pozrelo takmer 30 tisíc divákov. Hlavným organizátorom
bolo Otvorené fórum Zachráňme kultúru, ktorého hlavnými aktérkami sú riaditeľka
Divadelnej Nitry Darina Kárová a teatrologička a kultúrna manažérka Silvia Hroncová. 



Festival neprestajne pripravujeme a dúfame, že sa stretneme
25. – 30. septembra 2020 v Nitre. Informácie o jeho plánovanom

priebehu upravujeme vzhľadom na situáciu a čoskoro ich
zverejníme.
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