
View this email in your browser

Divadelná Nitra zverejnila hlavný program!

Niekoľkomesačná divadelná prestávka sa, dúfajme, končí.
Milovníkov scénického umenia čakajú už o pár týždňov zaujímavé

inscenácie zo Slovenska aj inovatívne diela zahraničnej tvorby.
Návštevníci a pozvaní umelci 29. ročníka Medzinárodného
festivalu Divadelná Nitra (25. – 30. september 2020) sa na

niekoľko dní ocitnú na „území étos“, kde môžu skúmať vlastné
morálne ideály v konfrontácii so svetom naokolo.

 

VIDEOSPOT: DIVADELNÁ NITRA 2020

https://mailchi.mp/d4b73abcb24a/divadeln-nitra-zverejnila-hlavn-program?e=%5BUNIQID%5D
https://www.youtube.com/watch?v=QEiIhEomG4Q


Divadelná Nitra vytvorí pre návštevníkov bezpečné podmienky

Počas tlačovej konferencie festivalu, ktorá sa konala 19. augusta v Bohéma
Bare v Bratislave, predstavila riaditeľka festivalu Darina Kárová koncept

tohtoročnej Divadelnej Nitry. Organizácia a priebeh festivalu budú do veľkej
miery ovplyvnené súčasnou situáciou vo svete. Zdôraznila však, že

organizátorom záleží na bezpečnosti každého návštevníka a preto pripravujú
festival tak, aby dodržali všetky hygienické opatrenia. Momentálnou situáciou
súvisiacou s pandémiou je ovplyvnený aj výber programu. Kurátori festivalu

Monika Michnová, Martina Mašlárová, Milo Juráni a Róbert Mankovecký
upozornili na dôležitosť výberu slovenských inscenácii. Tento rok

považuje Divadelná Nitra za dôležité podporiť najmä domácu tvorbu.

HLAVNÝ PROGRAM DIVADELNEJ NITRY
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Zahraničné inscenácie v hlavnom programe

Roky tvrdej normalizácie v Československu znamenali pre niektorých urputný
zápas o slobodu a obrodu spoločnosti. Jedným z nich bol významný český

filozof a jeden z hovorcov občianskej iniciatívy Charta 77 Jan Patočka. A práve
do posledných mesiacov jeho života, ktorý ukončili násilné výsluchy na Štátnej

bezpečnosti (ŠtB), vtiahne divákov inscenácia Kacírske eseje. Nie je to
životopisná dráma, ale výrazné scénické dielo autora a režiséra Miroslava

Bambuška, ktorý ho venoval Patočkovmu filozofickému, ale najmä politickému
a spoločenskému pôsobeniu. 

Vydržali by ste mesiac nejesť mäso? Alebo zaviazali by ste sa, že nebudete
mať deti? Či sľúbili by ste, že každý týždeň podporíte lokálneho farmára

nákupom produktov za 10 eur? Na takéto otázky apelujúce na zelené svedomie
sa môžu pripraviť diváci inscenácie 7 sľubov. „Environmentálni kazatelia“

Davis Freeman a Jerry Killick ich za sprievodu syntetizátorového organa vyzvú,
aby zložili sedem ekologických sľubov, ktoré by mohli zachrániť našu planétu.
Interaktívne divadlo ide ešte ďalej – kto sľub zloží, vyslúži si pohárik vodky. 

Podobne ako 7 sľubov aj autorská inscenácia Zmaľovaná huba je inšpirovaná
stand-up comedy. Motívom však nie je spoločenská téma, ale obyčajné životy.

Performer pred divákmi odhaľuje ten svoj, rovnako ako aj životy svojich
blízkych. Navonok nesie podobu zábavného formátu, no s jeho prostriedkami

pracuje rafinovane.

https://nitrafest.sk/project/kacirske-eseje/
https://nitrafest.sk/project/7-slubov/
https://nitrafest.sk/project/zmalovana-huba/


Festival prinesie aj dve premiéry

Aká môže byť naša budúcnosť? Akú úlohu v nej môžeme zohrať my
alebo naše deti? Divadelná Nitra sa pozerá dopredu. Predstaví nové

medzinárodné diela so slovenskou účasťou. 

 Keď sa mladá aktivistka Greta Thunbergová začala neoblomne pýtať
zodpovedných, čo mienia urobiť na záchranu planéty, postavili sa za ňu tisíce

detí a tínedžerov po celom svete. Otázka spoločnej budúcnosti sa stala jednou
z najhorúcejší tém súčasnosti. Medzinárodný festival Divadelná Nitra prinesie

dve špeciálne predstavenia z európskeho projektu Be SpectACTive!, ktoré
reflektujú potrebu ľudí zúčastniť sa na podobe spoločnosti.

Načo umývať pohárik od jogurtu, keď niekto lieta štyrikrát za rok do Thajska.
Podtitul multižánrového diela Zelená je tráva prezrádza ekologické dilemy, do
ktorých sa dostala vyspelá spoločnosť. Oceňovaná režisérka, choreografka,
tanečníčka a herečka Petra Fornayová sa v inscenácii zaoberá rôznorodými

úvahami o budúcnosti. Fanatický botanik, presvedčený športovec, idealistický
politik, zberač či minimalista sa objavia na javisku ako predobrazy konkrétnych

postáv a príbehov. 

Návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na premiéru inscenácie Ikarus, ktorá
vznikala prostredníctvom živých stretnutí, diskusií, workshopov i online

https://nitrafest.sk/project/zelena-je-trava/
https://nitrafest.sk/project/ikarus/


komunikácie. Tanečné dielo reflektuje to, čo je mladým najbližšie – tému hraníc
a slobody. Inscenácia odkazuje na mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi, ale
nejde o jeho ilustratívne prerozprávanie. Zámerom projektu bolo vytvoriť dielo

prenosné aj do iných krajín, kde by sa dalo variabilne nanovo tvoriť a
prezentovať so skupinami miestnych tínedžerov.

Slovenské inscenácie v hlavnom programe

  Dnes večer nehráme 
 Komedia česká o bohatci a Lazarovi

Tichá noc, tmavá noc
 Norma

 Zimná cesta 
Ľúbim ťa a dávaj si pozor 

V samote 
Dom

https://nitrafest.sk/project/dnes-vecer-nehrame/
https://nitrafest.sk/project/dnes-vecer-nehrame/
https://nitrafest.sk/project/komedia-ceska-o-bohatci-a-lazarovi/
https://nitrafest.sk/project/komedia-ceska-o-bohatci-a-lazarovi/
https://nitrafest.sk/project/ticha-noc-tmava-noc/
https://nitrafest.sk/project/zimna-cesta/
https://nitrafest.sk/project/lubim-ta-a-davaj-si-pozor/
https://nitrafest.sk/project/v-samote/
https://nitrafest.sk/project/dom/


Mimoriadna akcia Divadelnej Nitry: TULIPÁN TÚR

Organizátori a dobrovoľníci projektu Darujem ti tulipán sa na tri dni vybrali na
dlhú “túr” za zrakovo postihnutými deťmi, ktoré sa rozišli po Slovensku, keď im
v marci pre pandémiu zatvorili internátnu školu v Bratislave. Ako to prebiehalo,

si môžete prečítať v tulipánovom denníku, ktorý nám poslali.

DENNÍK: TULIPÁN TÚR

http://www.darujemtitulipan.sk/aktualne/


Predpredaj vstupeniek je spustený

Vstupenky na predstavenia Divadelnej Nitry 2020 si záujemcovia môžu zakúpiť
online prostredníctvom predajne siete GoOut a od 7. 9. 2020 aj v pokladnici
festivalu (hlavný vchod Divadla Andreja Bagara v Nitre) v čase od 15.00 do

17.00. Vzhľadom na zvýšenú bezpečnostnú pozornosť odporúčajú organizátori
vstupenky zakúpiť online.

Kúpiť vstupenku

Facebook

https://goout.net/sk/festivaly/medzinarodny-festival-divadelna-nitra-2020/fjnsf/+jwonq/
https://goout.net/sk/festivaly/medzinarodny-festival-divadelna-nitra-2020/fjnsf/+jwonq/
https://www.facebook.com/divadelna.nitra/
https://www.facebook.com/divadelna.nitra/




International Theatre Festival

DIVADELNÁ NITRA 2020

25. –– 30. september

územie étos / territory ethos
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