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Divadelná Nitra už tri desaťročia reflektuje svet okolo nás. Jubilejný, 30. ročník
sa uskutoční začiatkom októbra

Hľadanie odpovedí na otázky, ktoré kladie doba. Medzinárodný
festival Divadelná Nitra už tri dekády reaguje na to, čo sa okolo

nás deje. Téma je integrálnou súčasťou festivalu od jeho
prvopočiatku. Inak to nebude ani počas jubilejného, 30. ročníka,
ktorého témou sa stali p r e s a h y / t r a n s c e n d e n c i e s.

 

Linda Durkáčová <durkacovalinda@gmail.com>
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Presahy ako činy stierajúce hranice medzi ľuďmi, kultúrami a
komunitami, presahy ako prepojenia medzi minulosťou a prítomnosťou,
privátnym a verejným, presahy ako prechod medzi fyzickým jestvovaním

a duchovným životom, medzi životom a smrťou, prízemnosťou a
vznešenosťou, presahy ako mix žánrov a druhov. To všetko sa odráža v

desiatke inscenácií hlavného programu a bohatom sprievodnom
programe, ktorý čaká návštevníkov Divadelnej Nitry od 1. do 6. októbra

VIDEO SPOT

https://www.youtube.com/watch?v=NKbCPuAijf8


Divadelná Nitra kladie dôraz na bezpečnosť a je pripravená na všetky možné
varianty

Divadelná Nitra je jeden z mnohých festivalov, ktorý vlani zažil následky
koronakrízy, a jeden z mála, ktorému sa podarilo skutočne zrealizovať svoj

program – naživo. Tento zážitok bol organizačne intenzívny a preveril
schopnosť festivalových tímov prispôsobiť sa mimoriadnym situáciám. Tieto
skúsenosti sa odzrkadlili v príprave 30. ročníka, ktorý sa bude odohrávať s
dôrazom na bezpečnosť, no i na divácky zážitok. Samozrejmosťou bude
zaočkovanosť organizátorov a dodržiavanie všetkých protipandemických

opatrení aktuálnych v danom čase. 
 

Ak to okolnosti dovolia, naživo sa odohrá slovenská časť hlavného programu
a sprievodný program. Aby mohla Divadelná Nitra ponúknuť návštevníkom aj
zahraničné diela (čo sa minulý rok zo známych dôvodov nepodarilo), rozhodli
sa organizátori nasledovať trend súčasných európskych festivalov a prísť s

divadelnými inscenáciami v podobe pôsobivých videozáznamov. Tie sa
premietnu sčasti online, ale aj v divadelnej sále. Samozrejmosťou bude čo

najvyššia možná kvalita obrazu a zvuku.
 



Divadelná Nitra podporuje prezentáciu slovenských divadiel naživo

Tak ako sú fanúšikovia Divadelnej Nitry zvyknutí, aj tento rok ich čaká desať
progresívnych a významných inscenácií. Ich výber je rôznorodý, avšak každé
dielo v sebe nesie zakódovanú tému presahov, i keď každé sa na ňu pozerá z
iného zorného uhla. Najsilnejšie zastúpenie v programe však majú slovenské

divadlá.
 

Divadelnú Nitru otvorí jedna z najsilnejších inscenácií Činohry Slovenského
národného divadla za ostatné roky – Vojna a mier v réžii Mariána Amslera.

Režisér využil kombináciu divadelnej akcie a live cinema, vďaka čomu vznikli
strhujúce vojnové scény, ktoré zostávajú v mysli diváka dlho potom, čo plátno

zmizne z javiska. 

Odkazom pre súčasnosť sú aj ďalšie inscenácie, ktorých korene siahajú do
tradícií a folklóru, ale aj kontroverzných dejov minulosti. Veselohru Dro

tár o živote slovenskej inteligencie v 19. storočí a v multikultúrnom Uhorsku v
podaní Divadla Andreja Bagara v Nitre premenili tvorcovia na čele s režisérom

Lukášom Brutovským na provokatívnu paródiu a grotesku o neduhoch
súčasného Slovenska v stredoeurópskom priestore. Brilantnú a vizuálne silnú
syntézu činohry, pohybu a folklóru prinesie inscenácia Čepiec zvolenského

Divadla Jozefa Gregora Tajovského na motívy oceňovanej rovnomennej knihy
Kataríny Kucbelovej v réžii Petra Palika.



 
Presakujúcu minulosť možno nájsť aj v tragikomédií Lebensraum mladého
kolektívu Divadla LAB z produkcie VŠMU, ktorý viedla Kateřina Quisová.  

Dokumentárnu inscenáciu o jednej z najvýznamnejších osobností slovenského
divadelníctva pod názvom Borodáč alebo Tri sestry prinesie do Nitry

režisérka Júlia Rázusová a Štátne divadlo Košice.
 

 Zahraničné inscenácie uvidíme na plátne vo výnimočnej kvalite

„Po sezónach, v ktorých sa divadlo začalo hrať v online priestore, sme hľadali
aj diela, ktoré tematizujú či zaujímavo využívajú presahy medzi internetom,

videoartom, filmom a divadlom,“ objasňuje Ján Šimko, jeden z kurátorov
zahraničného programu Divadelnej Nitry, ako sa pandémia podpísala na

podobe programu. 

Takým dielom je aj český videofilm Očitý svedok režiséra Jiřího Havelku, ktorý
mal byť pôvodne divadelnou inscenáciou. 

 „Vo výbere sme sa snažili zohľadniť presahy tak obsahové, ako aj formálne.
V podstate už len online formát je sám osebe istou formou presahu z



divadelného priestoru, na aký sme boli zvyknutí a aký bol štandardom pred
pandémiou ,“ hovorí kurátorka Martina Vannayová. 

Presahy medzi rôznymi formami umenia, ale najmä presahy identít a kultúr
prinesie podmanivá inscenácia Sieť francúzskeho súboru Compagnie Kadidi

v réžii Dorothée Munyanezy.
 

Trojicu zahraničných inscenácií uzatvára francúzsko-izraelsko-bieloruské
dielo Necropolis režiséra Arkadiho Zaidesa o procese mapovania miest, na

ktorých zahynuli migranti po príchode do Európy, vrátane Slovenska a okolitých
štátov

 Odložené svetové premiéry slovenských tanečných diel.

Návštevníkov Divadelnej Nitry čakajú aj dve odložené premiéry
medzinárodných inscenácií, ktoré vlani nemohli byť uvedené pre koronakrízu.
Vznikli ako súčasť európskeho projektu Be SpectACTive!. Realizáciou týchto
projektov napĺňa Asociácia Divadelná Nitra ambíciu podporovať slovenských
umelcov v medzinárodnej tvorbe a prispievať k ich etablovaniu sa na svetovej

scéne.
 

Zelená je tráva (alebo Načo umývať pohárik od jogurtu, keď niekto lieta
štyrikrát za rok do Thajska) je názov multižánrového diela choreografky
a performerky Petry Fornayovej, v ktorom sa ponára do rôznorodých úvah



o budúcnosti sveta. 
 

Pocity, ktoré vyvoláva dnešná doba a prichádzajúca dospelosť, zase mapuje
tanečná inscenácia ICARUS, ktorá vznikala v spolupráci profesionálnych

tanečníkov a tínedžerov z Prahy a Nitry pod vedením režisérky Marie Gourdain
(Francúzsko).

Vyše 30 sprievodných podujatí na Divadelnej Nitre 2021

 
Hlavný program bude tradične sprevádzať viacero podujatí rôzneho druhu –
diskusie, koncerty, program pre deti a mladých, standupy či komentované

prehliadky.
 

Okrúhle, 30. výročie festivalu si pripomenie theory event Presahy Divadelnej
Nitry 1992 – 2021 za účasti autorov pripravovanej jubilejnej publikácie.

Uskutočnia sa diskusie s tvorcami Artists talks aj Veľká verejná debata Presahy
/ Transcendencies na tému festivalu so špeciálnymi hosťami, naživo aj

streamovaná Denníkom N, ktorú bude moderovať Oliver Rehák. Večerné
pódium na námestí bude patriť koncertom kapiel Vydrapená Bužírka Punk

System, Genius Locci a Sto múch. Svoje si, a na plné ústa, povedia
známi standupisti Samo Trnka, Peter Petiar Lachký, Gabo Žifčák, Simona

Salátová a Joe Trendy.
 



Chýbať nebude ani bohatý program pre deti pod hlavičkou Festival deťom,
ktorý prinesie viaceré predstavenia – adaptáciu súčasnej francúzskej

rozprávky Veľká továreň na slová Starého divadla Karola Spišáka v Nitre,
rozprávku o obyčajnom Maxovi s neobyčajnou fantáziou Divočiny nezávislého
divadelného zoskupenia ODIVO, rozprávku s pesničkami Smiech je najlepší
liek Divadla ZáBaVKa, známu rozprávku Popolvár s netradičnými bábkami v

podaní Divadla BABADLO, vzdušné laboratórium Aero pre všetkých, ktorí majú
chuť si uletieť, od zoskupenia ODIVO, interaktívne rozprávania klauna

Tomíka Cirkusové trampoty aj jeho bublinový happening Bubli Rybačka.
Súčasťou Festivalu deťom bude aj celodenný integračný workshop pre zrakovo

znevýhodnené a vidiace deti Darujem ti tulipán a bubnovačka s Thierrym
Ebamom, dospelí môžu navštíviť prostredie pre vidiacich a nevidiacich Black

Box výbeh.

Divadelná Nitra sa chystá prejsť do nových priestorov 

Ešte predtým, ako sa uskutoční 30. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná
Nitra, Asociácia Divadelná Nitra slávnostne otvorí svoj nový priestor pre

kultúru, kreativitu a komunitu bod.K7 na Štefánikovej triede 7.

Podujatie sa uskutoční 14. 9. 2021 o 19.30 – 22.00. Návštevníci si počas
slávnostného večera budú môcť pozrieť vynovený interiér priestorov na rohu

Radlinského ulice a Štefánikovej triedy – nové sídlo Asociácie Divadelná Nitra.
Sprevádzať ich budú odborníci z Nitrianskeho kultúrneho dedičstva, o. z., ktorí



poskytnú informácie o histórii budovy ako národnej kultúrnej pamiatky. Tím
Asociácie Divadelná Nitra zas predstaví víziu nového priestoru pre kultúru,

kreativitu a komunitu. 

Vo vonkajších priestoroch oživí pešiu zónu koncert nitrianskej post-indie kapely
LUVVER, ktorá pri tejto príležitosti odohrá akustický variant svojho repertoáru.

Ten sa je známy nielen vďaka nominácii na Radio_Head Award, ale aj
z mnohých českých a slovenských festivalov. 

Počas letných mesiacov sa s úspechom uskutočnila crowdfundingová kampaň
na StartLabe, ktorej účelom bolo získať financie na zariadenie priestoru

bod.K7.  Darcovia, ktorí podporili bod.K7 prostredníctvom tejto kampane, si
budú môcť svoje odmeny prebrať počas slávnostného otvorenia. Dostupný

bude aj prvý merch bodu.K7. Podujatie bude pre všetkých zdarma.

Divadelná Nitra rozvíja medzinárodné kontakty 

Počas leta navštívili zástupcovia Divadelnej Nitry partnerské festivaly Tampere
Theatre Festival (FI), Santarcangelo Festival (IT) a Festival Kilowat (IT), ktoré

dokázali to, že kultúrne podujatia je možné realizovať za prísnych hygienických
opatrení aj v čase pandémie – naživo. 

 



Letný dátum konania umožnil dvom talianskym festivalom realizovať väčšiu
časť programu v exteriéri. Organizátori festivalu v Tampere sa – podobne ako
Divadelná Nitra – rozhodli posilniť orientáciu na domáce divadlá. Zahraničie

zastupoval live stream z maďarského Proton Theatre. 
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[Citovaný text je skrytý]

https://www.youtube.com/watch?v=NKbCPuAijf8


 Tridsiaty ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja
Bagara v Nitre (vo Veľkej sále aj v Štúdiu), na Svätoplukovom námestí,

v priestoroch Zoborského kláštora, v Kultúrnom dome Párovské Háje, vo Vile
K, v Synagóge, na Kupeckej ulici, ale aj u ďalších partnerov festivalu (Krajské
osvetové stredisko v Nitre, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Nitrianska

galéria, Ponitrianske múzeum, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre). 
 

Asociácia Divadelná Nitra a spoluorganizátori zabezpečia dodržiavanie
všetkých hygienických a protiepidemických opatrení počas konania

Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2021 v súlade s aktuálne platnými
predpismi Úradu verejného zdravotníctva SR, s úpravami Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, s epidemickou vyhláškou riaditeľa
Divadla Andreja Bagara v Nitre a s platnými vyhláškami spoluorganizátorov.

Viac informácií o opatreniach na www.nitrafest.sk.
 

Pre návštevu podujatí Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2021

http://www.nitrafest.sk/


organizovaných priamo festivalom platí: v interiéri režim OTP (očkovaní,
testovaní, prekonali ochorenie covid-19), v exteriéri režim základ (bez

obmedzení).
 

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť online
prostredníctvom predajne siete GoOut a od 6. 9. 2021 aj v pokladnici

festivalu (bod.K7, Štefánikova trieda 7) v pracovných dňoch v čase od
15.00 do 17.00. Vzhľadom na zvýšenú bezpečnostnú pozornosť

odporúčajú organizátori zakúpiť vstupenky online. 
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Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2021 prevzali prezidentka Slovenskej
republiky Zuzana Čaputová, 

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica 
a primátor mesta Nitra Marek Hattas.

 
Hlavný organizátor

Asociácia Divadelná Nitra
 

Hlavní spoluorganizátori
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra
 

Spoluorganizátori
Botanická záhrada pri SPU v Nitre; Divadelný ústav Bratislava; Divadlo iks, Bratislava; Dni architektúry;

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre; Krajské osvetové stredisko v Nitre; Nitra 2026; Nitrianska galéria;
Nitrianska organizácia

cestovného ruchu; Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z.; Očami prírody, o. z.; Ponitrianske múzeum v Nitre;
Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom; Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre; Spojená škola

internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava; Turistické informačné centrum Nitra; Vila K, o.
z.; ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre; ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
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