
V Nitre tohto roku len po slovensky! 

 

Čo by to bol za začiatok divadelnej sezóny bez festivalu Divadelná Nitra? To sme sa asi pýtali 

viacerí, keď nám postupne, po letnej eufórii z uvoľňovania proticovidových opatrení, 

dochádzalo, že druhá vlna koronavírusu je už za dverami, možno už aj tými vo foyeri. Keď 

sme však na vlastnej koži pocítili dotyky a spojenia divadelnej mágie a dozvedeli sme, že 

festival predsa len bude, zaplavila nás druhá vlna. Euforická! 

 

Úsmev na tvári nám ešte pred začiatkom festivalu mrzol, keď sme sa postupne dozvedali 

o zmenách v programe. Tou najzásadnejšou, samozrejme, bolo postupné vynechávanie 

zahraničných inscenácií. Organizátori festivalu však promptne zareagovali a program dopĺňali 

tými slovenskými. Z medzinárodného festivalu sa tak zakrátko stal národný, ale ani to nám 

nevadilo. Zmeny v programe sa však diali aj po začatí festivalu. Náhradné inscenácie 

nahrádzali náhradné. Aj z náhradného programu, tak už postupne zostalo  len torzo. 

Najlepším úlovkom z celej Divadelnej Nitry je jednoznačne performancia Slávy Daubnerovej 

Masterpiece, ktorá poukázala na pozíciu umelca v neumeleckom svete. Daubnerová búra 

všetko zaužívané klišé, čím vytvára príjemnú autenticitu, v ktorej je možné nájsť potrebné 

uvoľnenie. 

Leitmotívom tohtoročnej Divadelnej Nitry bolo Územie Étos. Morálnym etickým územím sa 

stali priestory Divadla Andreja Bagara, ktoré dodržiavali všetky predpísané nariadenia, ale aj 

územia jednotlivých inscenácií, či akékoľvek územia, ktoré boli súčasťou Divadelnej Nitry. 

Stanovený leitmotív sme skutočne mohli nájsť v každej uvedenej inscenácii (aj v inscenáciách 

z kategórie náhrady náhrad). Otázkou teda je, či bol leitmotív Divadelnej Nitry priveľmi 

všeobecný, a tak dokázal postihnúť široký diapazón, alebo aj výber náhradného programu 

podliehal prísnej kontrole.  

Okrem leitmotívu však všetky inscenácie mali spoločnú aj určitú „estetiku hnusu,” čím 

poukazovali na skazenosť sveta, nastoľovali divákom zrkadlo a nútili ich zamyslieť sa nad 

morálnosťou, či nemorálnosťou ich vlastného správania sa. Prejavovala sa buď vonkajškovo 

(Dom, Masterpiece, Proces) alebo vnútorne (Norma, Kocúr v čižmách, Zimná cesta). 



Účasť na tohtoročnej Divadelnej Nitre bola dobrodružná, ale stálo to za to. Všetkým 

organizátorom patrí obrovská vďaka a obdiv za to, že festival zorganizovali aj napriek 

všetkým obmedzeniam. Nitra sa na festivalový týždeň stala mojím osobným územím étos, 

v ktorom bolo všetko možné tak ako by som sa ocitla v rozprávke. 
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