
View this email in your browser

31. ročník Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra bude charakterizovať

krehkosť

Program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa už od prvého ročníka

nesie v znamení konkrétnej témy vyjadrenej jeho podtitulom. Výnimkou nie je

ani 31. ročník (23. – 28. september 2022), ktorý nesie podtitul

krehkosť/fragility. Podtitul festivalu je príležitosťou na rozvíjanie úvah na

mnohé spoločensko-politické témy, ktoré odrážajú životný pocit súčasníka,

predovšetkým tvorcov umeleckých diel a kultúrnych aktérov. Takto sme sa

v minulých ročníkoch stretli s témami hľadania identity, vyrovnávania sa

s minulosťou, s víziou budúcnosti, s problémami imigrácie, integrácie, chudoby,

ochrany životného prostredia či celkovo s otázkou devalvácie hodnôt. V tomto

ročníku sa zameriame na všetko, čo môže byť krehké: vzťahy, príroda, človek,

krása, identita, mier, život. Skrátka neuveriteľná krehkosť bytia. A ako to už

pri podtituloch Divadelnej Nitry býva, niekedy nadobudnú prekvapivú

aktuálnosť. To sa stalo aj v tomto roku – vojna u našich východných susedov,

na Ukrajine, nám po dvoch rokoch pandémie ukázala ďalšie dimenzie

krehkosti. A ako uchopil podtitul náš dvorný grafik Tomáš Vicen? Vzácne

objekty – rastliny, detské hračky a iné symboly života, rodiny, domova uzatvára

do vákuového obalu, ktorý tieto hodnoty zviditeľňuje, konzervuje, ale aj

deformuje. Tvorba vizuálu ročníka je len na začiatku, postupne sa budeme

stretávať s mnohými ďalšími odkazmi na krehkosť. Viac o téme festivalu sa

dočítate na našom webe. Podrobnosti o programe Medzinárodného festivalu

Divadelná Nitra 2022 sa dozviete 9. augusta 2022, keď sa bude v Bratislave

konať tlačová konferencia a začne sa aj predaj vstupeniek na predstavenia.

Tešíme sa na vás.

V4@Theatre Critics Residency 2022 – výzva

V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov

do 35 rokov zo Slovenska a zahraničia. Projekt vznikol v roku 2015 z iniciatívy

Asociácie Divadelná Nitra v spolupráci s partnermi zo zúčastnených krajín.

V priebehu svojho fungovania sa s podporou Medzinárodného



vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia neustále rozrastá, pokiaľ

ide o počet účastníkov, zastúpených krajín i lektorov. Mladí kritici nebudú

chýbať ani na 31. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Všetky

informácie o možnosti prihlásenia sa na rezidenčný pobyt nájdete v článku na

našom webe.

Výzva projektu Ako na divadlo otvorená

Projekt Ako na divadlo realizuje Asociácia Divadelná Nitra ako celoročný

projekt zameraný na neformálne vzdelávanie o divadle už od roku 2008. Je

určený širokej verejnosti, no najmä študentom stredných a vysokých škôl z

rôznych miest Slovenska. Aj tento rok pozývame študentov stredných a

vysokých škôl na časť projektu, ktorým je pobyt na Medzinárodnom festivale

Divadelná Nitra. Počas šiestich festivalových dní navštívia účastníci projektu

predstavenia hlavného programu festivalu, no súčasťou ich programu budú aj

pravidelné workshopy pod vedením lektorov a diskusie s tvorcami inscenácií.

Stretnú sa aj so skupinou mladých zahraničných divadelných kritikov a

festivalových organizátorov, čo im umožní konfrontovať sa s iným videním

umeleckej výpovede a zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi výskumu súčasného

divadla. Ak chcete zistiť, ako na divadlo, zapojte sa do projektu tu.

Dobrovoľníci sú neoddeliteľnou súčasťou
Divadelnej Nitry

Dobrovoľníctvo patrí k Medzinárodnému festivalu Divadelná Nitra už od jeho

vzniku. Inak to nebude ani tento rok. Ak ste vždy chceli okúsiť dobrovoľníctvo

a láka vás divadlo, stále sa môžete stať dobrovoľníkom na 31. ročníku

Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra v čase od 19. do 29. septembra

2022 (všetky informácie tu) a zaradiť sa tak medzi vyše 1 700 ľudí, ktorí na

ňom pracovali za 30 rokov existencie festivalu. Keďže niektorí prichádzali

opakovane a ročne ich bolo na festivale priemerne 100, môže ísť spolu o vyše

3 000 dobrovoľníckych služieb. Najstarší dobrovoľník má dnes viac ako 50

rokov. Ak ste boli dobrovoľníkom v histórii festivalu a nenájdete sa v

zozname na tomto linku, dopíšte, prosím, svoje meno aj roky služby. Tento



zoznam bude uverejnený koncom roka 2022 v jubilejnej publikácii Presahy

Divadelnej Nitry 1992 – 2021. Ďakujeme.

Čo všetko okolo nás je umenie

Nielen v centre mesta Nitra, ale aj v jeho ďalších častiach pribudli zaujímavé

pútače z pozinkovaného roxoru s pripevneným bannerom, ukotvené na zemi

betónovým soklom. Objavili sa namiesto starých áčok z drevených paliet.

V Nitre, ale aj inde na Slovensku zviditeľňuje unikátny projekt Asociácie

Divadelná Nitra Aj toto je umenie diela vizuálneho umenia a architektúry vo

verejnom priestore mesta – sochy, pomníky, reliéfy, mozaiky alebo nástenné

maľby, budovy, architektonické komplexy, kostoly, cintoríny, ktoré verejnosť

prehliada alebo na ne úplne zabudla. Tieto diela označuje špeciálnym pútačom

s charakteristickým logom otvorenej dlane a s krátkym textom, ktorý dielo

predstavuje okoloidúcim.

Projekt Aj toto je umenie vznikol na pôde asociácie v roku 2014 a dodnes

popísal 43 diel vo verejnom priestore; 28 z nich dostalo tento rok vďaka grantu

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nové,

estetickejšie a trvácnejšie označenie. Ostatné sú uvedené na novej internetovej

stránke projektu www.ajtotojeumenie.sk, kde nájdete i fotografie každého

objektu a mapku ich umiestnenia, ako aj zoznam spolupracovníkov a partnerov,

ktorí sa pričinili o realizáciu projektu.

Silné ženy v Galérii Za sklom

Básne slovenskej poetky Zuzany Husárovej graficky spracovala výtvarníčka

Mária Čorejová v kurátorskej koncepcii Miroslavy Urbanovej. Na reprodukčné

práva a nielen na ne poukazuje v podobe jedinečných plagátov výstava



s názvom RE: REPRO, ktorá potrvá v Galérii Za sklom bodu.K7 do konca

augusta. Čo o výstave povedali jej kurátorka Miroslava Urbanová aj autorka

Mária Čorejová, dočítate sa na našej webovej stránke.

bod.K7 otvorený aj počas prázdnin

Aj počas mesiacov júl a august bude bod.K7 otvorený pre všetkých, ktorí

vyhľadávajú divadlo, film alebo sú kreatívni. V spolupráci s Krajským

osvetovým strediskom sa v našom kultúrnom priestore uskutočnia dve

podujatia v rámci FAD – Festivalu amatérskeho divadla 2022. Prvým bude

diskusia na tému Výber a úloha priestoru v inscenácii, druhým pouličné

predstavenie poľského divadelného súboru Teatr Edwarda Gramonta

TERMINUS A QUO s názvom Go!, ktoré uvedie spoločne s účastníkmi

tvorivých dielní festivalu.

Filmový kabinet deťom mal v júni úspech a plné hľadisko, a tak bude

pokračovať aj počas prázdnin. Na programe bude počas dvoch prázdninových

nedieľ (17. 7. a 14. 8. 2022) holandsko-belgický súčasný animovaný film Kvik

a český animovaný film Maškrtné medvedie príbehy.

Kultúrny priestor bod.K7 sa stal už pravidelným miestom na rôzne aktivity pre

ukrajinských odídencov, ktorí našli dočasný domov v Nitre. V závere júla im

venujeme kreatívny workshop, ktorý bude otvorený aj pre nitrianske rodiny.

Integračné popoludnie organizujeme v spolupráci s Centrom COMIN a

mestom Nitra.

Kompletný program bodu.K7 na júl a august nájdete na webe bodu.K7.



Asociácia na cestách

V závere júna sme na pozvanie spriateleného festivalu Dotyky a spojenia

vycestovali po dvojročnej pauze do Martina. Slovenské komorné divadlo Martin

opäť predstavilo to najlepšie zo slovenskej divadelnej sezóny

v neopakovateľnej atmosfére.

Cestovanie pokračovalo účasťou na festivale Tanec Praha, kde sa 26. júna

uskutočnila tretia premiéra tanečnej inscenácie ICARUS. Na druhý deň

prezentovali tínedžeri výsledky teraz už štvorročného projektu aj pražským

školám. Premiéra nadväzovala na kreatívne rezidenčné pobyty. Tanečné site-

specific dielo, ktoré vznikalo súčasne v Nitre a Prahe, je výsledkom dlhého,

takmer štvorročného participatívneho procesu, do ktorého boli zapojení

tínedžeri zo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre a z Prahy. Pod vedením

profesionálnych umelcov z Francúzska, zo Slovenska a z Česka (Marie

Gourdainová, Jaro Viňarský, Václav Kalivoda) odkrývali pocity z dnešnej doby

aj z prichádzajúcej dospelosti. Premiéru mohlo vidieť nitrianske publikum na

minuloročnom festivale Divadelná Nitra. Vznik inscenácie patrí do výstupov

medzinárodného projektu Be SpectACTive!, ktorý realizuje Asociácia

Divadelná Nitra v sieti európskych partnerov od roku 2018.



Po Prahe sme odcestovali rovno do rumunského Sibiu na ďalší míting siete Be

SpectACTive! Ten sa konal pri príležitosti FITS – Festivalul Internațional de

Teatru de la Sibiu. Okrem večerných predstavení sme tu absolvovali pracovné

stretnutia, ale aj kultúrnu burzu, na ktorej sme mali možnosť prezentovať

svoje aktivity, ale aj zoznámiť sa so zaujímavými partnermi.
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