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Divadelná Nitra 2020 bude!
Vitajte na ÚZEMÍ ÉTOS.

Po mnohých festivaloch, ktoré oznámili tento rok svoje zrušenie,
prichádzajú potešujúce správy. Organizátori Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra ohlasujú, že tento rok nebude výnimkou a mesto Nitra

25. – 30. septembra 2020 už po 29. raz ožije sviatkom divadla.

Tohtoročnou témou Divadelnej Nitry je ÚZEMIE ÉTOS. Keď organizátori tému
koncipovali, netušili, ako veľmi bude v tomto období aktuálna a ako presne
bude reflektovať náš súčasný stav. Zrazu sme sa všetci ocitli na tom území.
ÚZEMÍ ÉTOS. 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.

„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? Ako sa
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nám pri všetkých problémoch darí dodržiavať istú spoločenskú morálku, etický
kódex v povolaní či osobné mravné zásady?“ pýta sa riaditeľka Divadelnej Nitry
Darina Kárová a tým spúšťa sériu výpovedí osobností slovenskej kultúry
i verejnosti vo video ankete na tému festivalu.

Výzva pre umelcov pôsobiacich na Slovensku

Medzinárodný festival Divadelná Nitra ponúka tvorcom a zoskupeniam
pôsobiacim na Slovensku v oblasti vizuálneho a multimediálneho umenia
možnosť prezentovať sa v rámci sprievodného programu festivalu. Viac
informácií k výzve nájdete v priloženom odkaze.

Zaujímajú nás vizuálne a multimediálne diela:

určené primárne na prezentáciu v exteriérovom priestore,
koncipované na prezentáciu v negalerijných interiérových priestoroch,
už prezentované, ale aj neprezentované diela,
už realizované, ale aj nerealizované.

Deadline na prihlášky predlžujeme do 10. 7. 2020.

Viac info

https://nitrafest.sk/vyzvu-pre-umelcov-posobiacich-na-slovensku-na-prezentaciu-diel-v-sprievodnom-programe-medzinarodneho-festivalu-divadelna-nitra-2020/


Aj toto je umenie 

Sochy, budovy, pamiatky, o ktorých netušíme? Všade okolo nás je mnoho
zaujímavých umeleckých diel, o ktorých hodnote nevieme, ktorých príbehy či
autorov nepoznáme. Projekt Aj toto je umenie je interaktívnou vizuálnou
inštaláciou, ktorá má pútačmi s typickou značkou bielej ruky na červenom
pozadí zviditeľniť zabudnuté umelecké diela, sochy a budovy vo verejnom
priestore. 

Asociácia Divadelná Nitra realizuje tento projekt od roku 2014, keď sa na ňom
autorsky podieľal výtvarník Daniel Dida, od roku 2016 v spolupráci s
kulturológom Jurajom Novákom a výtvarným teoretikom
Richardom E. Pročkom. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie obyvateľov mesta
Nitry, ale aj jeho návštevníkov o umeleckých dielach vo verejnom priestore –
veď, okrem iného ide aj o významnú súčasť cestovného ruchu. 

Koncom mája sa po zimnej prestávke ukazovatele vracajú na príslušné miesta,
kde zotrvajú do konca novembra. Novinkou roka 2020 sú video prechádzky po
zabudnutých umeleckých dielach, ktoré budeme postupne uverejňovať.
Sledujte naše sociálne siete. Zároveň v roku 2020 v spolupráci s Nitrianskou
organizáciou cestovného ruchu pripravujeme aplikáciu, ktorá na jednom mieste
prinesie prehľad označeného zabudnutého umenia, ako aj informácie o
projekte a samotných objektoch.



Čo pre kurátorov znamená ÚZEMIE ÉTOS?

Túto otázku zodpovedali aj skúsení divadelní odborníci Monika Michnová,
Martina Mašlárová, Róbert Mankovecký a Milo Juráni, ktorí majú tento rok na
starosti výber súčasnej slovenskej divadelnej tvorby do programu
festivalu. Štyria kurátori pracujú zároveň aj na festivale Dotyky a spojenia.
Zahraničný príspevok na danú tému prinášajú na Divadelnú Nitru 2020 Ján
Šimko a Martina Vannayová.

Podnetné odpovede na túto tematickú otázku nájdete na našom Facebooku,
kde dostal každý kurátor priestor vo vlastnom video odkaze.

Facebook
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Projekt Be SpectACTive! pokračuje

V letných mesiacoch pokračujú intenzívne prípravy dvoch nových
koprodukčných projektov siete Be SpectACTive!, ktoré budú prezentované
v septembri na Divadelnej Nitre. Hneď po otvorení hraníc vycestoval umelecký
tím s Petrou Fornayovou na čele na rezidenciu k slovinskému partnerovi Plesni
Teater Ljubljana. Tu počas dvanástich dní (22. 6. – 3. 7. 2020) realizovali
výskum so zapojením miestnych i proces intenzívneho skúšania. 
V júni sa presunuli z online priestoru do „živého sveta“ i prípravy tínedžerskej
tanečnej inscenácie. V spolupráci s partnerom Tanec Praha sa najskôr
uskutočnili jednodňové worskhopy s účastníkmi projektu v Nitre a v Prahe. Po
nich sa stretol umelecký tím (Marie Gourdainová, Jaro Viňarský a Václav
Kalivoda) na rezidenčnom pobyte v Komařicích. 

Počítačové obrazovky za príjemné stretnutia vonku vymenila i Divácka
programová rada. Tá sa aj v tomto roku podieľa na výbere festivalového
programu.

Čo všetko ponúkne ÚZEMIE ÉTOS, odhalí Divadelná Nitra už
v najbližších mesiacoch. Všetky aktuality nájdete

na www.nitrafest.sk

https://nitrafest.sk/


Medzinárodný festival

International Theatre Festival

DIVADELNÁ NITRA 2020

25. - 30. september

územie étos / territory ethos

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020 podporili Fond na podporu umenia,
hlavný partner projektu, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra, Gotheho
inštitút, LITA - autorská spoločnosť, EÚ – program Kreatívna Európa, Flanders
State of the Art.
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