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Divadelná Nitra 2021 sa skončila s úspechom

Festival ako sviatok umenia. To bolo cítiť aj počas jubilejného, 30.
ročníka jedného z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na
Slovensku. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa skončil
v stredu 6. októbra. Počas šiestich dní poskytol príležitosť na

znovuobjavovanie spoločenského života a radosti zo vzájomného
kontaktu. Napriek obavám sme počas festivalu ani po jeho

skončení nezaznamenali žiadne ochorenia, a preto sme ho po
dvoch týždňoch mohli vyhlásiť za bezpečný.
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Zaznamenali sme vysokú návštevnosť.

„Asi najdôležitejšie je, že festival bol, ako aj to, že oproti minulému roku sme
uskutočnili program tak, ako sme ho naplánovali. Nemuseli sme robiť žiadne
zmeny ani z pandemických dôvodov, ani pre nepriazeň počasia,“ hodnotí
riaditeľka festivalu Darina Kárová. Predstavenia zaznamenali napriek
obmedzenej kapacite sál a protiepidemickým opatreniam dobrú návštevnosť
a priaznivé prijatie. Desať domácich a zahraničných inscenácií v hlavnom
programe videlo dovedna 1 235 divákov, tri desiatky podujatí sprievodného
programu navštívilo až 2 621 ľudí. Podujatia, ktoré festival vysielal online (2
predstavenia a 2 debaty), sledovalo 11 700 ľudí.
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Divadelná Nitra bola plná presahov

„Festival sa niesol v priateľskej atmosfére. Bolo očividné, že ľudia, ktorí sa odvážili prísť do

divadla alebo ktorí znovu objavovali spoločenský život, sa tešia zo vzájomného kontaktu

a z pocitu spolupatričnosti. To je na takom podujatí, akým je festival, teda sviatok umenia,

najdôležitejšie: ten kontakt a radosť, ktorú môžeme rozdávať prostredníctvom umenia

dospelým aj deťom,“ zdôrazňuje Kárová. „Myslím, že Divadelná Nitra 2021 naplnila svojím

programom, ale aj samotnou svojou existenciou motto ročníka  p r e s a h y / t r a n s c e n

d e n c i e s:  presahy medzi kultúrami, národnosťami, medzi politickým a privátnym, medzi

autobiografickým a spoločenským, medzi dokumentárnym a vysoko estetizovaným, medzi

minulosťou a súčasnosťou. Hľadali sme identitu, pravdu, odhaľovali sme osudy

vyhostených zo svojho domova i skryté zločiny proti ľudskosti, ale aj novú nádej.“
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Program prebehol bez zmien

Na festivale sa v hlavnom programe prezentovalo 5 slovenských inscenácií naživo
a 3 zahraničné produkcie tvorcov z Česka, Francúzska a Izraela v podobe premietaní
videozáznamov pre divákov v sálach. Okrem toho uzreli svetlo sveta dva koprodukčné
projekty Asociácie Divadelná Nitra, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu Be
SpectACTive! a ktorých svetová premiéra sa pre pandémiu dva roky presúvala. „Ambíciou
oboch tvorivých tímov je prezentovať tieto diela v ďalšom období na Slovensku
i v zahraničí,“ prezrádza manažérka projektu Anna Šimončičová. „Zároveň chceme
pokračovať v dobre nastavenej spolupráci so ZUŠ J. Rosinského v Nitre i s ďalšími
partnermi asociácie v budúcnosti Divadelnej Nitry i bodu.K7.“

Program MF DN 2021

https://nitrafest.sk/festival-2021/program/
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Vytvorili sme bezpečný festival s pestrým sprievodným programom

Tridsiaty ročník bol iný ako predošlé – vznikal v podmienkach krízového manažmentu aj
v kritickej finančnej situácii. „Do poslednej chvíle pred začiatkom sme sa obávali, že pre
nejakú príčinu nebude, že sa zruší, a to sme dokonale zužitkovali skúsenosti z minulého
roka. Aj preto sme nechystali žiadne oslavy – povedzme, že oslavou bolo už to, že sa
konal a že sa skončil úspešne,“ spomína organizačné problémy riaditeľka festivalu.
Organizácia festivalu v čase pandémie je špecifickou skúsenosťou; Divadelnej Nitre
zaprialo šťastie, vďaka čomu nedošlo k väčšiemu zásahu do kapacít ani organizačných
možností.

„Aj vďaka dobrovoľníkom sa nám darilo dodržiavať všetky opatrenia, hoci niekedy to bolo
naozaj náročné, keďže vždy sa nájdu ľudia, ktorí doslova striehnu, aby našli napríklad
medzeru medzi zábranami. Práve preto chcem popri dobrovoľníkoch veľmi poďakovať aj
divákom, ktorí všetky naše hygienické povinnosti nebrali ako obmedzenie, ale ako
nevyhnutnosť, bez ktorej by sa festival nemohol organizovať vôbec,“ oceňuje zodpovedný
prístup dramaturg sprievodného programu Miro Zwiefelhofer. Ďalším prejavom šťastia bolo
vydarené počasie. „Festivalu vždy veľmi pomôže, ak sprievodnému programu praje
počasie. Tento rok sa k takým zaradil. Najmä víkend mal charakter akéhosi posledného
záchvevu letných večerov,“ dodáva Zwiefelhofer.

Z jednotlivých dní festivalu vznikol videodenník, ktorý si môžete pozrieť na našom youtube.
Okrem toho vyhotovila reportáž z festivalu aj RTVS, tú si môžete pozrieť v archíve relácie
Umenie. Na Divadelnej Nitre 2021, samozrejme, nechýbali ani Festivalové minúty RTVS.
 

Videodenníky

https://www.youtube.com/user/nitrafest/videos
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Divadelná Nitra hostila mladých kritikov z krajín Vyšehradskej štvorky

Mladí divadelní kritici z krajín Vyšehradskej štvorky pricestovali v tomto roku na festival do
Nitry. Po ročnej prestávke, keď fungovali iba v online priestore, tak mohli zažiť festival na
vlastnej koži. Pod vedením Stefana Tiggesa absolvovali kritické semináre, Darko Lukić ich
doplnil svojimi postrehmi a masterclassom, ďalej mladí kritici navštívili vybrané podujatia
festivalu a stretli sa s jeho ďalšími účastníkmi, pričom mali priestor na podnetný
networking. Od 1. do 8. novembra prebehne takýto „rezidenčný pobyt“ aj v online priestore
pre účastníkov z krajín východnej Európy, ktorým situácia nedovolila pricestovať.

RTVS: Relácia Umenie - Reportáž

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14142/292667#0
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 Veľké verejné diskusie na Divadelnej Nitre

Uskutočnili sa aj dve veľké debatné podujatia na tému festivalu, ktoré boli naživo
streamované: prezentácia príspevkov do pripravovanej publikácie k 30. výročiu
festivalu Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021 a Veľká verejná debata s vzácnymi
hosťami, ktorú organizovala Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s Denníkom N
a moderoval Oliver Rehák. Pracovný program doplnili početné diskusie s tvorcami
prezentovaných inscenácií. Debaty si môžete pozrieť tu:

Veľká verejná debata

Theory event - Video

https://mega.nz/file/mm5yHJBY#u9cuvO1fEDCXbn2kS8mNvEn7lQS0fbAjF7RKtXQ0HJ0
https://www.youtube.com/watch?v=ggZKMkDEtPc&t=5115s
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Divadelná Nitra v číslach

Asociácia Divadelná Nitra ako hlavný organizátor festivalu ďakuje za spoluprácu hlavným
spoluorganizátorom – Divadlu Andreja Bagara, Nitrianskemu samosprávnemu kraju a
mestu Nitra, ako aj 19 spoluorganizátorom z verejnej i neštátnej sféry. Festival podporil z
verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu, ako aj ďalších 19
nadácií a fondov zo Slovenska i zo zahraničia, 5 hlavných mediálnych a 10 mediálnych
partnerov a 24 partnerov z podnikateľskej a verejnej sféry. Na festivale pracovali tri
desiatky kurátorov a spolupracovníkov, 23 členov štábu a 30 dobrovoľníkov. V hlavnom
a sprievodnom programe vystúpilo 364 účinkujúcich. Všetkým srdečne ďakujeme a
dúfame, že sa opäť stretneme na 31. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
v dňoch 23. – 28. septembra 2022.

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
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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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