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Rok 2020 s aktívnym projektom Be SpectACTive!

Ako prví na Slovensku sa organizátori Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra v roku 2018 stali súčasťou uznávaného projektu
Be SpectACTive!, ktorý sa tvorí v sieti 19 európskych partnerov.
Komunitne orientovaný projekt motivuje občanov Nitry k účasti
na kultúrnom dianí v meste, k ich aktivizácii, k rozvoju publika i

umeleckej tvorby. Ponúka umelcom šancu tvoriť
v medzinárodnom prostredí a oboznamuje odbornú verejnosť

s participatívnym prístupom v práci s divákmi.

Ako vyzerá po úspešnom minuloročnom pilotnom ročníku rok
2020 s Be SpectACTive!? 

Pozrite si video.
 

VIDEO: Rok 2020 s aktívnym projektom Be SpectACTive!

https://us5.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=f7485287c8063a49f3fdc1e15&id=6405809349
https://www.youtube.com/watch?v=1UZJIde3vDI


Diváci rozhodujú o festivalovom programe

 „Nadväzujeme na najnovší trend v práci s publikom a meníme orientáciu z
tvorby ,pre‘ publikum na tvorbu ,spolu s‘ publikom. Nasledujeme tak príklad

mnohých svetových kultúrnych inštitúcií, ktoré sa rozhodli pracovať s miestnymi
komunitami,“ hovorí Anna Šimončičová, manažérka projektu Be SpectACTive!.

Na príprave programu najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na
Slovensku sa tak aj tento rok podieľajú jeho diváci. Až 43 aktívnych divákov
a diváčok z Nitry a okolia sa v roku 2020 stalo členmi Diváckej programovej
rady. Ich pravidelné osobné stretnutia prerušila korona kríza, aj napriek tomu

však pracovali zo svojich domovov prostredníctvom internetu.   

Na začiatku leta sa konečne posadili za spoločný stôl a pod vedením svojho
koordinátora Mira Zwiefelhofera sa s veľkou energiou pustili do diskusií.

Výsledkom je výber štyroch inscenácií, ktoré v hlavnom programe Divadelnej
Nitry ozdobí „pečiatka“ diváckeho výberu. V septembri 2020 sa táto skupina

zúčastní festivalu, na ktorom budú mať príležitosť konfrontovať svoje
pozorovania v debatách s divadelným profesionálmi.



Tancujúci Ikarus v podaní tínedžerov 

Do festivalového premiérového finále sa blíži inscenácia Ikarus, ktorá
„roztancuje“ festival okolo témy hraníc a slobody. Vzniká už viac ako rok pod

vedením medzinárodného umeleckého tria: Marie Goudain (Francúzsko), Jaro
Viňarský (Slovensko) a Václav Kalivoda (Česká republika) v spolupráci

s festivalom Tanec Praha a ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Účinkujúcimi a súčasne
aj spoluautormi sú tínedžeri z Nitry a z Prahy, ktorí majú za sebou aktívne

workshopy v oboch mestách, prednášky o súčasnom tanci a aj samotný proces
tvorby a skúšok. Mladí performeri v spolupráci s triom umelcov odkryjú divákom

pocity z dnešnej doby aj z prichádzajúcej dospelosti.

Počas leta sa opäť stretnú na rezidenciách v Nitre a Prahe a spoločné site-
specific dielo predstavia v premiére 26.  septembra 2020 na pôde Divadelnej

Nitry. 
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 Eko-inscenácia Zelená je tráva
 

Jedna z najznámejších osobností slovenského súčasného tanca, režisérka,
choreografka a performerka Petra Fornayová vytvára novú inscenáciu s

naliehavým ekologickým a morálnym posolstvom. Jej témou je vzťah medzi
slobodou jednotlivca a jeho zodpovednosťou za spoločenstvo, životné

prostredie a budúce generácie. 
 

Tvorcovia a protagonisti multižánrového diela Zelená je tráva mali šancu
pracovať nielen doma, ale aj v zahraničí. V dôsledku korona krízy sa však
šesťčlennému tvorivému tímu podarilo na prvý kreatívny pobyt do zahraničia

vycestovať až o štyri mesiace neskôr oproti pôvodnému plánu. Na začiatku leta
zavítali na kreatívnu rezidenciu k slovinskému partnerovi do divadla Plesni

Teater v Ľubľane. Výsledky prvej fázy procesu skúšania a tvorby predstavia na
Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2020. Následne sa umelecký tím

zúčastní rezidencií v Írsku a v Belgicku, kde dielo dokončia. 



Divadelná Nitra pozýva na Územie Étos

Dlhé mesiace prázdnych divadelných sál a pôžitku iba z virtuálneho umenia si
diváci budú môcť naplno vynahradiť v septembri počas šiestich dní

Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa ako jedno z mála podujatí
odohrá v pôvodnom termíne od 25. do 30. septembra 2020. Vzhľadom na

obmedzenia, ktoré spôsobila korona kríza, sa festival uskutoční v pozmenenej
podobe. Tá však návštevníkov neukráti o zážitok, ale naopak, prinesie

zaujímavé formy prezentácie a naruší stereotypné vnímanie divadelného
umenia.

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. 

 
Hlavní partneri projektu:

Realizované v rámci európskeho projektu Be SpectACTive! -
CapoTrave/Kilowatt (IT), Artemrede (PT), Bakelit Multi Art Center (HU), Brut

Facebook

https://www.facebook.com/divadelna.nitra/
https://www.facebook.com/divadelna.nitra/


(AT), Buda Kunstencentrum (BE), Cafè de las Artes Teatro (ES), Domino (HR),
Divadelná Nitra (SK), Dublin theatre festival (IE), Göteborgs stadss

kulturförvaltning/ Stora teatern (SE), Institution Student Cultural Centre
(RS),  Occitanie en scène languedoc-roussillon (FR), Plesni teater (SI), Tanec

Praha (CZ), Teatrul national Radu Stanca (RO).

International Theatre Festival
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