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Vyberte si z bohatej ponuky 31. ročníka Divadelnej
Nitry

Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 9. 8. 2022 v Goetheho inštitúte
v Bratislave, sme novinárom, mediálnym partnerom a širokej verejnosti (vďaka
livestreamu cez sociálne siete) predstavili program Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra 2022. V hlavnom programe nájdu diváci 15 inscenácií,
slovenské diela odprezentovali priamo na tlačovej konferencii režisérka Iveta
Ditte Jurčová (Kým nastane ticho, Swing Heil!), riaditeľ Slovenského
komorného divadla Martin Igor Kubička (D1 (pracovný názov)), dramaturg
košického Divadla Thália Miklós Forgács (Otec, Matka, Chľast) a režisérka
Maja Hriešik s performerom Lukášom Bobalikom (TimeOut BurnOut).
Záznam z livestreamu z tlačovej konferencie nájdete TU.
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Do pozornosti dávame aj reportáž v Správach RTVS pár hodín po skončení
tlačovej konferencie. (Nájdete ju od 00:42:34.) 

Od 9. 8. 2022 je spustený aj online predaj vstupeniek na jednotlivé
predstavenia 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra v sieti
GoOut na tomto linku. O predstaveniach, online predaji vstupeniek,
možnostiach kúpy a rezervácie vstupeniek cez pokladnicu sa dozviete na
+421 949 853 333 a vstupenky@nitrafest.sk.

Nové mená zo zahraničia

K mottu 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
krehkosť/fragility sa v rôznych podobách viaže 15 inscenácií hlavného
programu, ktorý budú môcť diváci navštíviť od 23. do 28. septembra 2022. Po
dvoch netradičných verziách Divadelnej Nitry sa festival tento rok vracia do
podoby, akú si pamätáme spred pandémie, čo znamená živú účasť
zahraničných divadiel. V hlavnom programe sa tak predstaví 8 súborov v
produkcii 9 krajín – súbory z Chorvátska, Rakúska, Francúzska, Ukrajiny,
Poľska, Maďarska, Česka, zo Španielska a Slovinska. „Je dôležité, že sa
obnovujú medzinárodné spojenia v živej podobe. Medzinárodný festival bez
živej prezentácie zahraničných súborov stráca zmysel,“ vyjadrila sa riaditeľka
festivalu Darina Kárová. Festival otvorí významný chorvátsky choreograf,
divadelný režisér a performer Matija Ferlin, ktorý navštívi nitriansky festival
prvýkrát. Cez známy pašiový príbeh skúma vlastné telo starnúceho tanečníka,
ktoré sa už nedokáže hýbať tak ako kedysi. V sóle Sad Sam Matúš sa
inšpiroval najznámejším zhudobnením Evanjelia sv. Matúša – Matúšovými
pašiami J. S. Bacha. Toto monumentálne oratórium z roku 1727 zaznie na
javisku veľkej sály Divadla Andreja Bagara v úplnosti. Tento výber nás teší o to
viac, že Matija Ferlin za svoje dielo Sad Sam Matúš získal na 57. ročníku
Maribor Theatre Festival cenu Asociácie divadelných kritikov a bádateľov
Slovinska za najlepšiu slovinskú inscenáciu predchádzajúcej sezóny.
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Novým menom na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2022 bude aj
mladý český divadelný a vizuálny umelec Jan Mocek, ktorý divákov zavedie do
paralelného sveta online videohier (MMOG – „massively multiplayer online
game“). Prostredníctvom živého videa, 3D animácií a formátov YouTubu
odhaľuje Virtual Ritual skryté prepojenia medzi skutočným a virtuálnym svetom.

Prvýkrát sa u nás predstaví aj Paweł Sakowicz, reprezentant najmladšej
generácie poľského súčasného tanca, ktorý je etablovaný už i na
medzinárodnej scéne. Na festivale uvedie hneď dve svoje autorské sóla, ktoré
vznikli s odstupom piatich rokov. Jumpcore a Amando fascinujú diváka
originálnou dramaturgiou, minimalistickým a zároveň pôsobivým tanečným a
pohybovým výrazom a nečakaným hudobným ambientom.
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László Göndör, 35-ročný maďarský divadelník, sa počas jedného z
pandemických lockdownov rozhodol na viac ako mesiac presťahovať k svojej
starej mame Éve Katonovej, ktorá dosiaľ prežila bohatý i kľukatý takmer
storočný život. Tento ich spoločný čas poctivo zaznamenával a následne
spracoval v dokumentárnej inscenácii Sníval som so starou mamou. 
Španielsky autor a režisér Pablo Fidalgo v inscenácii Encyklopédia bolesti. I.
diel: Zostane to medzi nami rozpráva o inštitucionálnom násilí, o skúsenostiach
niekoľkých generácií žiakov a študentov cirkevných škôl. Fidalgo sa podobne
ako už spomenutí umelci predstaví v Nitre takisto prvý raz, a to so svojím
doteraz najosobnejším a najpolitickejším textom.

Súčasťou hlavného programu je aj PRIMA, najnovšie dielo jedného z
najúspešnejších a najoceňovanejších českých umelcov slovenského pôvodu
Viktora Černického. Tento Slovák pôsobiaci v Prahe vo svojej tvorbe
pravidelne prepája rozličné umelecké odbory, no primárne sa zameriava na
tanec a pohybové divadlo. V PRIME sa popri skupine profesionálnych
performerov stanú aktérmi aj miestni obyvatelia. Vybraní účastníci sa budú
môcť presvedčiť o tom, že tancovať a hýbať sa – s potešením, nadšením,
rešpektom a empatiou, spontánne a bez zábran – môže naozaj každý.
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Slovenská prehliadka krehkosti

Kurátorský výber Márie Danadovej obsahuje päť rôznorodých diel. Dve z
nich pochádzajú z nezávislého tvorivého prostredia, dve sú produkciami
kamenných divadelných inštitúcií a jedno je výsledkom medzinárodnej
kooperácie. 
Timeout Burnout je originálne autorské sólo Lukáša Bobalika, predstaviteľa
najmladšej generácie slovenského súčasného tanca v réžii Maje Hriešik. Tento
tanečný tenisový zápas v podaní jedného muža je hrou vytrvalosti. Sprevádza
ho pri tom dvojica vynikajúcich hudobníkov – spevák Peter Mazalán a gitarista
Jakub Mitrík. Timeout Burnout je športovým podujatím, inštaláciou i
predstavením zobrazujúcim ľudský tanec na hranici trosiek vyhorenej
spoločnosti.

Divadlo Pôtoň prichádza na festival s inscenáciou Swing Heil!, ktorú umelecká
dvojica Iveta Ditte Jurčová a Michal Ditte vytvorila v spolupráci s Horáckym
divadlom Jihlava. Dielo je príbehom tanečníčky, choreografky a výtvarníčky
Niny Jirsíkovej, ktorá bola azda ako jediná Češka deportovaná do
koncentračného tábora Ravensbrück za tanec v baletnej inscenácii Pohádka o
tanci. No súčasne rozpráva aj o osude Anny Goldsteinerovej z mestečka
Pulkau v Dolnom Rakúsku, ktorej sťali hlavu za to, že dovolila miestnym
mladým milovníkom jazzu a swingu stretávať sa v jej byte.
Slovenský program dopĺňa aj inscenácia domáceho Divadla Andreja Bagara
Kým nastane ticho. Pozoruhodný edukatívny projekt autorky a dramaturgičky
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Slavky Civáňovej, režisérky Ivety Ditte Jurčovej a súboru nitrianskeho
divadla vypovedá o nevyhnutnosti chrániť krehkú prírodu a životné prostredie.
Dielo kombinuje interaktívne audio- a videoinštalácie s performatívnymi vstupmi
hercov, ktorí na podklade dokumentárneho materiálu (občianske protesty proti
neoprávnenej ťažbe dreva v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007) prinášajú
súčasný pohľad na vzťah človeka ku krajine a na stav slovenských lesov.

Košické Divadlo Thália sa na Medzinárodný festival Divadelná Nitra vracia po
siedmich rokoch s inscenáciou o závislosti z pohľadu dieťaťa. Otec, Matka,
Chľast zobrazuje dospievanie v tieni závislého rodiča. Táto monodráma v
maďarskom jazyku je zároveň návratom herca Róberta Lucskaya do Divadla
Thália po viac ako dvadsiatich piatich rokoch. Za viacžánrovým standupom
stoja aj dvaja skvelí divadelníci – režisér József Czajlik a dramatik a dramaturg
Miklós Forgács.

Druhým tanečným dielom v tohtoročnom slovenskom výbere je experimentálna
performancia Soft Spot, ktorá vznikla v spolupráci slovenských tanečníc Sone
Ferienčíkovej a Martiny Hajdyla a progresívnej maďarskej choreografky
Adrienn Hód. Ide o performatívny výskum vzťahu medzi telom, osobnosťou a
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významom, v ktorom sú tváre tanečníc do poslednej chvíle skryté za čiernymi
maskami.

Slovenské komorné divadlo Martin je na Medzinárodnom festivale Divadelná
Nitra pravidelným hosťom. Na 31. ročníku sa predstaví s oceňovanou
inscenáciou D1 (pracovný názov), ktorá je ironickým pohľadom nielen na dosiaľ
nedostavanú diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami, ale i na našu národnú
mentalitu. Inscenácia, ktorej autorom a režisérom je umelecký šéf martinského
divadla Lukáš Brutovský, sa doteraz objavila na všetkých významných
domácich festivaloch a už stihla získať niekoľko ocenení: Grand Prix a Cenu
bratislavského diváka na festivale Nová dráma/New Drama 2021 a Cenu
Akadémie divadelných tvorcov za divadelnú inscenáciu sezóny 2020/2021.
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Tvorba kurátorky slovenskej programovej sekcie bude na festivale
prezentovaná neobyčajnou bábkovou inscenáciou Svetlonos. Originálne
divadelné zoskupenie ODIVO, ktorého je Mária Danadová spoluzakladateľkou,
na diele spolupracovalo s geniálnym bábkarským technológom a bábkohercom
Ivanom Martinkom.

Ukrajinská sekcia
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Asociácia Divadelná Nitra stála pri zrode neobyčajného projektu Kronika vojny,
nenávisti a lásky. Ukrajinský umelecký kolektív WE: media theater začal ihneď
po vypuknutí konfliktu dokumentovať vojnové udalosti a zbierať výpovede
svedkov. Reportáže z rôznych miest a obcí vychádzajú z potreby umelcov
neostať pasívni a reagovať na vojnu. Výsledkom projektu je umelecký záznam
dramatickej súčasnosti na Ukrajine prostredníctvom performatívnej
prezentácie. Jedným z jeho autorov je Sashko Brama, ukrajinský nezávislý
divadelný aktivista, režisér, scenárista a dramatik, ktorý sa v hlavnom programe
na Divadelnej Nitre uviedol už v roku 2015 angažovanou inscenáciou R+J. V
rámci Nitrianskej bielej noci sa uskutoční vernisáž výstavy plagátov
ukrajinského grafika Mykolu Kovalenka, žijúceho na Slovensku, na tému vojny
na Ukrajine pod názvom Čo deň, to plagát. Neverending Posters?

Zároveň počas festivalu prebehne diskusia pod názvom Svedectvá
s autentickými svedkami vojny na Ukrajine – Vierou Dubačovou, Luciou
Štasselovou a ďalšími. 
V sprievodnom programe festivalu sa v spolupráci s organizáciou Mareena
objavia aj ďalšie podujatia zamerané na inklúziu migrantov a šírenie
multikultúrneho porozumenia, medzi nimi zaujímavý formát pop-up komunitnej
večere Spoznaj svojho suseda! alebo workshop prípravy dvojjazyčného
leporela Hovorme, čítajme a tvorme spolu!

Sprievodný program pre všetky vekové kategórie

Aj 31. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ponúkne návštevníkom
diskusie, koncerty, pouličné šou, divadelné predstavenia na námestí, tvorbu
mladých začínajúcich divadelníkov či nočné dobrodružstvá počas sobotnej
Nitrianskej bielej noci. V rámci sprievodného programu sa uskutoční aj už
tradičná KníhKupecká. Na Divadelnú Nitru opäť zavíta i moderátor Oliver
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Rehák, ktorý bude so svojimi hosťami hľadať odpovede na otázky spojené s
témou festivalu. Pre najmladších divákov nechýba programová línia Festival
deťom, v ktorej sú aj divadelné predstavenia Dievčatko s obrovskou fantáziou
(Divadlo Tuš), Zobúdzanky (Divadlo Veteš), Kolobeh vody (Divadlo na
hojdačke) či netradičný standup pre deti Jobusovky Braňa Jobusa. Pre divákov
od desať rokov odohrá svoju inscenáciu Zlodejka kníh Nové divadlo. Súčasťou
Festivalu deťom bude opäť aj celodenný integračný workshop pre zrakovo
znevýhodnené a vidiace deti Darujem ti tulipán. Návštevníci si okrem toho budú
môcť zažiť aj prostredie pre vidiacich a nevidiacich v stálej festivalovej inštalácii
Black Box. Festival Divadelná Nitra dáva každý rok priestor na prezentáciu aj
začínajúcim divadelníkom. V sekcii Divadlo mladých sa tento rok predstavia
až tri súbory: ZUŠ Vráble s divadelným spracovaním textov austrálskeho
výtvarníka a spisovateľa Shauna Tana Človek, topoľčianske Súkromné
konzervatórium Dezidera Kardoša s inscenáciou textu slovenskej dramatičky
Michaely Zakuťanskej Prestávky a svojské spracovanie hry Ödöna von
Horvátha Don Juan sa vracia z vojny predvedú študenti Súkromného
konzervatória Nitra. Centrum Nitry iste zaujme pouličná šou Balaton 1982,
ktorá spája umelcov a umelecké zoskupenia z krajín Vyšehradskej štvorky a
zábavne a interaktívne prepája pantomímu, fyzické divadlo a klauniádu. Bohatá
je aj ponuka hudby, na koncertnom pódiu Divadelnej Nitry sa tento rok
predstavia pesničkárka Zuzana Mikulcová, legendárni Vrbovskí víťazi či
nitrianska rodáčka Katarzia, ktorej koncert otvorí program Nitrianskej bielej
noci. 
  
Kompletný program festivalu je zverejnený na našom webe.

V4@Theatre Critics Residency – termín
prihlásenia predĺžený
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Termín uzávierky prihlášok na rezidenčný pobyt pre mladých kritikov sme
predĺžili do 21. augusta 2022. Po dvojročných obmedzeniach opäť privítame v
Nitre mladých kritikov zo strednej a východnej Európy v plnom počte. Na 31.
ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa tešia nielen diváci a
súbory, ale aj mladí divadelní kritici. Ich rezidenčný pobyt v meste pod Zoborom
je súčasťou projektu V4@Theatre Critics Residency. Formulár prihlášky a
všetky dôležité informácie nájdete TU.

Zistite, Ako na divadlo

Pre študentov stredných a vysokých škôl je stále možnosť získať účasť v
projekte Ako na divadlo, časť: pobyt na Medzinárodnom festivale Divadelná
Nitra 2022. Projekt realizuje Asociácia Divadelná Nitra ako celoročný projekt
zameraný na neformálne vzdelávanie o divadle už od roku 2008. Čo vás
v projekte čaká? Počas šiestich festivalových dní navštívia účastníci
predstavenia hlavného programu festivalu, nebudú chýbať pravidelné stretnutia
– 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.
Prihlásiť sa do projektu Ako na divadlo môžete prostredníctvom tohto
formulára.
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Divadelná Nitra potrebuje aj vás!

Aktuálny 31. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ponúka
verejnosti opäť možnosť stáť na javisku, ale aj byť v zákulisí celého diania.
Dajte sa zlákať nezabudnuteľnou atmosférou a staňte sa súčasťou výnimočnej
udalosti. 
  
Prvou možnosťou je účinkovať v tanečnom predstavení PRIMA pod vedením
tanečníka a choreografa Viktora Černického. Jeho dielo je výzvou na
opustenie komfortnej zóny – na spoločné pôsobenie a prepojenie s druhým.
A práve preto sú jeho brány otvorené aj pre všetkých neprofesionálov, ktorí
majú radi pohyb, chcú si vyskúšať kreatívny proces a majú viac ako 15 rokov.
Prihlásiť sa môžu jednotlivci, páry, skupiny či rodiny. Výzva je sprístupnená do
12. septembra 2022. Do 14. septembra organizátori potvrdia účasť vybraným
kandidátom. Viac informácii nájdu záujemcovia v prihlasovacom formulári.

Druhou možnosťou je stať sa naším dobrovoľníkom. Dobrovoľníci sú stálou
a dôležitou súčasťou nášho festivalu. Za tridsať rokov Divadelnej Nitry sa do
nej zapojilo viac ako 1 700 aktívnych ľudí. Ani 31. ročník sa bez podpory
dobrovoľníkov nezaobíde. Tí budú mať opäť možnosť zažiť Divadelnú Nitru aj z
opačnej strany. Zistiť, ako funguje zákulisie a celková príprava festivalu,
nadobudnúť nové skúsenosti, kontakty a priateľstvá či započítať si účasť do
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absolventskej praxe v rámci štúdia. O tom, prečo túto skúsenosť zažiť, hovoria
naše tri dobrovoľníčky Eva, Natália a Tamara.

Eva o dobrovoľníctve na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra.

Natália o dobrovoľníctve na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra.
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Tamara o dobrovoľníctve na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra.

Ak vás ich slová nadchli, viac informácií o dobrovoľníctve na Divadelnej Nitre
a o možnostiach prihlásenia sa nájdete TU.

Organizátori sa tento rok navyše rozhodli zdokumentovať dobrovoľnícku
činnosť za doterajšie fungovanie festivalu a zaznamenať mená všetkých tých,
ktorí priložili ruku k dielu za uplynulých 30 rokov, v jubilejnej publikácii Presahy
Divadelnej Nitry 1992 – 2021. Bývalí dobrovoľníci môžu do zoznamu dopísať
svoje meno a roky pôsobenia prostredníctvom linku.

Spoznávame francúzske umenie

Vďaka dlhodobému projektu Asociácie Divadelná Nitra s názvom EU-
DNA 2022 (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra
Association) sme vyslali na svetoznámy Festival dʼAvignon divadelnú
kritičku Martinu Mašlárovú. Projekt EU-DNA 2022 realizujeme s podporou
Fondu na podporu umenia. Hranice Francúzska prekročil aj projekt Be
SpectACTive!, ktorý privítal na jednom zo svojich mítingov zástupkyňu
riaditeľky a manažérku projektu Annu Šimončičovú a vedúceho Diváckej
programovej rady Mira Zwiefelhofera. Okrem networkingu mali možnosť
vidieť, ako sa Nitra dostala na medzinárodné pódium, a to vďaka premiére
koprodukčného projektu #Generation(s) divadelného zoskupenia Le Cri Dévot,
ktorý vznikal okrem iných svetových miest aj v Nitre za účasti nitrianskych
tínedžerov.
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Asociácia Divadelná Nitra a spoluorganizátori zabezpečia dodržiavanie
všetkých hygienických a protiepidemických opatrení počas konania
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2022 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.
O opatreniach budeme informovať na www.nitrafest.sk. 
 
Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2022 prevzali
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor
mesta Nitra Marek Hattas. 
 
Hlavný organizátor  

Asociácia Divadelná Nitra 
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Hlavní spoluorganizátori  

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra 

  

Spoluorganizátori

Botanická záhrada pri SPU v Nitre; Domof Creativity; Kníhkupectvo, antikvariát a libresso Pod

Vŕškom; Krajské osvetové stredisko v Nitre; Kreatívne centrum Nitra; Mareena; Nitrianska galéria;

Nitrianske kultúrne dedičstvo, o.z.; Ponitrianske múzeum v Nitre; Spojená škola internátna pre

žiakov so zrakovým postihnutím, Bratislava; Vila K, o. z.; Základná škola kniežaťa Pribinu;

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského

Copyright © 2022 Medzinárodný festival Divadelná Nitra, All rights reserved.  
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