
PIATOK 16. SEPTEMBRA 2022 1PIATOK 16. SEPTEMBRA 2022       www.dennikn.skPP

fr
ag

ili
ty

kr
eh

ko
sť

 /

in
te

rn
at

io
na

l 
th

ea
tr

e 
fe

st
iv

al
m

ed
zi

ná
ro

dn
ý 

fe
st

iv
al

23 — 
28 SEPT

D
IV

A
D

EL
N

Á
 

N
IT

R
A

P
lyšový medvedík ako 
ikonická detská hrač-
ka a kľúče od bytu 
– symbol domova, 
zbalené na cestu. 

Rozmarín – vždyzelená liečivá 
rastlina, symbol lásky, vernosti 
aj smrti, obľúbené korenie i lá-
kadlo pre včely. Trs dozrieva-
júceho obilia – znak bohatstva 
a hojnosti, základný zdroj ob-
živy ľudstva. Uchované v prie-
hľadných vákuových vreckách 
na zachovanie vône a farby či 
jednoducho pre pamäť. 

Tri varianty vizuálu Medzi-
národného festivalu Divadelná 
Nitra 2022 stelesňujúce tému 
krehkosť/fragility. No niečo sa 
stalo. Macko leží na špinavej 
zemi vedľa kanála, rozmarín sa 
prehrieva na suchej, popraska-
nej pôde, nedozreté obilie vädne 
na ošumelých parketách bytu. 
Grafik Tomáš Vicen vo svojej 
koncepcii vacuum bags uzatvá-
ra symboly hodnôt do vákuové-
ho obalu, ktorý ich zviditeľňuje, 
konzervuje, ale aj deformuje. 
A neutešené pozadie naznačuje 
ich možný osud.

Súčasťou genetickej výbavy 

Medzinárodného festivalu Diva-
delná Nitra sú úvahy na mnohé 
spoločensko-politické témy, kto-
ré odrážajú životný pocit súčas-
níka, predovšetkým však tvorcov 
umeleckých diel a kultúrnych 
aktérov. Symbolickým ukazo-
vateľom na prevažujúcu tému 
ročníka je jeho podtitul, každý 
rok iný. Ten je zároveň podne-
tom na hľadanie obsahových či 
myšlienkových súvislostí diel 
v programe festivalu, inšpiráciou 
na vizuálne riešenia a hry s vý-
znamami pojmu. Tak sa vytvára 
sieť mentálnych a komunikač-
ných prepojení a napĺňa sa zá-
mer festivalu ako platformy na 
výmenu ideí a rozvoj kritického 
myslenia. 

Keď sme uvažovali o téme 
31. ročníka Divadelnej Nitry, 
vrcholila už niekoľká vlna pan-
démie. Všetko bolo krehké – 
ľudské vzťahy, rodina, zdravie, 
život. Je zaujímavé, ako často 
sa krehkosť nachádza v ustále-
ných slovných spojeniach nášho 
jazyka: krehké vzťahy • krehké 
stvorenie • človek – krehká ná-
doba • starecká krehkosť (frailty) 
• krehká rastlinka • krehká krá-

sa • krehká rovnováha • krehká 
identita • krehký mier...

A ako to už pri podtituloch 
Divadelnej Nitry býva, s pribli-
žujúcim sa festivalom nadobud-
nú prekvapivú aktuálnosť. Vojna 
u našich východných susedov 
nám odhalila ďalšie dimenzie 
krehkosti. Ako esá v kartovej 
hre – pandémia prebila ekológiu, 
vojna prebila pandémiu. A teraz 
energetická kríza prebíja vojnu. 

Životný pocit ohrozenia ľud-
stva, prírody a hodnôt vôbec zná-
sobila pandémia aj v tvorcoch 
umeleckých diel. Ponorili sa do 
hĺbok ľudského vedomia, aby 
vyniesli do svetla utkvelé pred-
stavy, zabudnuté traumy, tabui-
zované témy. Aby vyjadrili obavy 
zo zraniteľnosti človeka, dieťaťa, 
stromu, chvíle. Aby proti hru-
bosti, násiliu a militantnosti po-
stavili láskavosť, empatiu a – ak 
chcete – nehu. Niečo, čo v tomto 
svete fatálne chýba.

Krehkosť sa v ich ponímaní 
často zobrazuje ako nedokona-
losť/imperfection (alebo aj poru-
cha, kaz, chyba), ako opak všade 
prezentovanej, až fetišizovanej 
a mnoho ráz falošnej dokonalosti.

Je pozoruhodné – a výber diel 
do programu Divadelnej Nitry 
2022 to potvrdzuje –, ako tvorco-
via minimalizujú svoje výrazové 
prostriedky, ako sa v záujme do-
siahnutia pravdivosti výpove-
de držia autentických zážitkov, 
nebojac sa intimity, koľko auto-
biografických prvkov nájdeme 
v ich dielach. A ako sa so svojou 
traumou nachádzajú na scéne 
sami. V snahe nájsť pravdu síce 
zapájajú publikum (veď pre divá-
kov to vlastne robia), no napokon 
predsa len zostávajú osamelí: 
či v boji o ochranu prírodnej re-
zervácie, v prekonávaní hendike-
pov starnúceho tela, v obavách 
z následkov pandémie, alebo vo 
vyrovnávaní sa s dedičstvom dro-
govej závislosti. Nie je náhoda, 
že v niekoľkých dielach rezonuje 
minulosť v podobe fašizmu, vojen 
minulých i tej súčasnej, spomie-
nok na slávne i neslávne školské 
časy. Javisko sa tak stáva miestom 
na osobnú spoveď, jej zverejnenie 
pokusom o očistu. Človeka sa-
motného i spoločnosti. Skrátka 
neuveriteľná krehkosť bytia. 

DARINA KÁROVÁ 
riaditeľka festivalu

Nitrianska 
biela noc

Po pandemickej prestávke 
sa Divadelná Nitra vracia 
k tradičnej sobotnej Nit-

rianskej bielej noci. Predstaví sa 
miestna rodáčka, speváčka Katar-
zia, ktorá v závere minulého roka 
vydala piaty štúdiový album s ná-
zvom n5. Podľa kritikov ide o jej 
najveselší a najpopovejší album.
V sprievodnom programe sa 
predstaví aj Zuzana Mikulcová. 
V roku 2010 sa stala víťazkou 
súťaže Nové tváre slovenského 
jazzu. Na albume Dievča (2018) 
sa posunula k progresívnejšiemu 
popu a aktuálnou novinkou je 
projekt Fúzie, na ktorom spo-
lupracovala aj s Petrom Lipom 
či českým spevákom Danom 
Bártom.
Hudobný program festivalu 
doplnia Vrbovskí víťazi. Bratia 
Jobusovci hrajú vlastný štýl, prie-
myselný folklór, a sami si vyrá-
bajú unikátne hudobné nástroje. 
Kapela vznikla v roku 2000. Od-
vtedy sa stala kultovou aj vďaka 
festivalu Vrbovské vetry, ktorý 
Jobusovci tento rok zorganizovali 
už po šestnásty raz.
Počas Nitrianskej bielej noci bude 
sprístupnená Vila Kollmanov-
cov a nové komunitné centrá 
– Domof creativity a Kreatívne 
centrum Nitra. Magickú atmo-
sféru umocní novinka poľského 
tanečníka a choreografa Pawła 
Sakowicza Amando v Synagóge, 
po ktorej otvoria výstavu plagá-
tov ukrajinského grafika Mykolu 
Kovalenka.
Sprievodný program doplnia via-
ceré programové sekcie, ako Fes-
tival deťom či Divadlo mladých. 
Svoje miesto si v ňom našla veľmi 
obľúbená KníhKupecká, ako aj 
projekty Asociácie Divadelná Nit-
ra. Projekt Darujem ti tulipán ten-
to rok opäť ponúkne atraktívny 
integračný Black Box, ktorý pribli-
žuje problémy i túžby nevidiacich. 
V rámci projektu Aj toto je ume-
nie sa môžu návštevníci zoznámiť 
so 43 dielami vizuálneho umenia 
a architektúry v Nitre. Sú označe-
né novými modelmi špeciálnych 
pútačov s krátkym textom, ktorý 
dielo predstavuje. Zaujímavé 
aktivity, napríklad pop-up komu-
nitnú večeru, pripravilo združenie 
Mareena. Nechýbajú ani diskusie 
s tvorcami prezentovaných diel. 
Verejnú debatu  na hlavnú tému 
festivalu Krehkosť bude opäť mo-
derovať Oliver Rehák.
 NIKOLETA KOVÁČOVÁ
 PR manažérka festivalu

Neuveriteľná krehkosť bytia 

„Krehkosť je 
materiálová 
vlastnosť, 
ktorá súvisí 
s deformačnou 
reakciou na 
zaťaženie. 
Krehký 
materiál sa pri 
deformovaní 
a nárazoch 
poruší. 
Opakom 
krehkosti, 
respektíve jej 
protikladom, je 
húževnatosť.“

FOTO– COLLAVINO



PIATOK 16. SEPTEMBRA 2022 3PIATOK 16. SEPTEMBRA 2022       www.dennikn.sk2

DIVADELNÁ NITRA

P
o dvoch rokoch krí-
zového fungovania 
dúfame, že Medzi-
národný festival 
Divadelná Nitra sa 

bude konať opäť naživo. V uply-
nulých rokoch sme zahranič-
ný program síce zostavili, ale 
prezentovať sme ho mohli iba 
prostredníctvom video zázna-
mov či online. Teraz sa tešíme 
na plnohodnotný dialóg, aký 
nastáva, keď sú umelci a diváci 
v rovnakom čase v jednom fy-
zickom priestore, a tešíme sa, 
že ten náš nitriansky bude re-
zonovať dielami vytvorenými 
na iných miestach Európy. 

Tohtoročným leitmotívom 
festivalu je krehkosť. Máme 
s ňou najmä za posledné dva 
roky veľa skúseností – jedinci 
aj spoločenstvá. Pocítili sme 
krehkosť našich tiel, duší, ko-
munít, ideálov, viery. Keď sme 
začínali tvoriť program tohto-
ročného festivalu, ešte nebola 
vojna. Videli sme, že počas pan-
démie vzniklo vo svete mnoho 
dôležitých a inšpiratívnych só-
lových divadelných inscenácií 
a performatívnych diel. Sólo je 
v divadle okrajový žáner. Pan-
demické sezóny však pomohli 
jeho rozkvetu. Sóla reflektujú 
nielen témy indivídua, súvi-
siace so samotou alebo s izo-
láciou, ale aj spoločenské témy 
– pri absencii spoločnosti sa 
ukazuje, v čom je pre nás dôle-
žitá, kde ju nemožno ničím na-
hradiť. V takýchto tematických 
súradniciach sa pohybujú aj 
inscenácie tohtoročného výbe-
ru. Väčšina umelcov v ňom na 
Slovensku vystúpi po prvý raz.

Festival otvorí inscenácia 
Sad Sam Matúš chorvátskeho 
choreografa, režiséra a perfor-
mera Matiju Ferlina. Tvorca 
s výrazným európskym reno-
mé vystúpi na našom festivale 
prvýkrát. Inscenácia je inšpi-
rovaná Matúšovými pašiami 

J. S. Bacha. V sprievode  hudby 
na pozadí pašiového príbehu 
spracúva aj svoje skúsenosti so 
smrťou blízkeho a s divadlom 
ako priestorom znovuzrodenia. 

Český divadelný a vizuálny 
umelec Jan Mocek v perfor-
mancii Virtual Ritual reflektuje 
prepojenia skutočného a virtuál-
neho sveta, respektíve spôsoby, 
akými konštruujeme virtuálne 
svety a ako tie ovplyvňujú svet 
skutočný. Toto prelínanie je aj 
konfrontáciou rôznych etických 
a iných systémov, ktoré definujú 
naše životy v mestách (komuni-
tách, spoločenstvách).

Paweł Sakowicz, reprezen-
tant najmladšej generácie poľ-
ského súčasného tanca, uvedie 
dve svoje autorské sóla: Jump-
core a úplne nové dielo Aman-
do. Tanec ako prostriedok 
k transpersonálnym zážitkom 
či dosiahnutiu kolektívnej extá-

U
ž keď ma oslo-
vila riaditeľka 
festivalu Darina 
Kárová, aby som 
sa stala kurátor-

kou slovenského programu 
Divadelnej Nitry, a povedala 
mi tému ročníka, niečo sa vo 
mne príjemne rozvibrovalo. 
Krehkosť súvisí s deformač-
nou reakciou na zaťaženie, 
s citlivým prístupom, aby sa 
niečo neporušilo. Predpokla-
dá naslúchanie, dialóg, sta-
rostlivosť. Je to téma, ktorá mi 
je bytostne blízka, odráža sa aj 
vo výbere inscenácií do hlav-
ného programu.

Ak by som mala odpovedať 
na otázku, koľko predstavení 
som videla, aby vznikol výsled-
ný výber, musela by som po-
vedať: Netuším. Tento výber 
ovplyvnila celistvá skúsenosť, 
ktorú mám, odkedy som v kon-
takte s divadlom, umením, 
kultúrou. Skúsenosť, ktorá sa 
postupne transformuje. Stav 
súčasného slovenského divad-
la sa nejako zásadne nemení. 
Môžem iba opakovať slová 
a postrehy viacerých bývalých 
kurátorov a kurátoriek festiva-
lu. Zriaďovaným divadlám by 
určite pristala väčšia invencia 
tak pri výbere, ako aj pri spra-
covaní tém. A nezávislé divadlo 
je síce pomerne odvážne, avšak 
často mu chýba akási zručnosť, 
ktorá by vyústila do viacvrstvo-
vej výpovede. Každý rok sa však 
nájdu isté výnimky, ktoré vedú 
odvážne a do hĺbky krehké dia-
lógy medzi obsahom a formou, 
témou a prostriedkami. A prá-
ve tie sa snažíme ponúknuť aj 
v programe Divadelnej Nitry.

Podstatnejšia je však téma 
udržateľnosti a podmienok 
tvorby. Ako človek zvnút-
ra komunity vnímam posun 
v rozhovoroch o živom ume-
ní. Oveľa menej sa zhovárame 
o dielach, ktoré tvoríme, no 
o dosť otvorenejšie priznávame 
únavu a frustrácie, prameniace 
z tlaku na produktivitu a širokú 
škálu aktivít za nezodpovedajú-
cich podmienok. Situácia ľudí 
pracujúcich v kultúre je závaž-
ná a zhoršuje sa. No závažné je 
aj to, že naďalej necítiť záujem 

kompetentných nielen niečo 
zmeniť, ale vôbec načúvať. 

Otázkou teda zostáva, ako žiť 
a tvoriť naplno a pritom nevy-
hasnúť. Je najvyšší čas syste-
maticky vytvárať podmienky 
pre „slow-culture“. A tu nejde 
o akúsi ospalú, spomalenú kul-
túru, ale o zmysel a dlhodobo 
udržateľnú kvalitu. Základným 
predpokladom na to je dialóg 
a spolupráca. Tá, či už na me-
dzinárodnej, alebo medziodbo-
rovej úrovni, je signifikantným 
prienikom piatich diel, ktoré 
som vybrala. Viacžánrová one 
man show Otec, Matka, Chľast 
košického Divadla Thália ko-
munikuje tému alkoholizmu 
v rodine. Experimentálna 
pohybová performancia Soft 
Spot (Adrienn Hód, Martina 
Hajdyla, Soňa Ferienčíková) 
je odvážnou introspekciou 
v dnešnom obalovom svete. 
S inscenáciou ako stavebným 
procesom sa umne pohráva 
autorský titul SKD Martin 
D1 (pracovný názov), cez mý-
tus o diaľnici rozkrýva tému 
identity národa a krajiny. In-
tímne športovo-tanečné dielo 
so živou hudbou dvojice Maja 
Hriešik – Lukáš Bobalik Time-
out Burnout skúma limity vý-
konnosti na hranici vyhorenia. 
Vizuálno-pohybové dielo Swing 
Heil!, ktoré vzniklo v kooperácii 
Divadla Pôtoň s českým Horác-
kym divadlom Jihlava, otvára 
celospoločensky pálčivé témy 
nacionalizmu a extrémizmu.

Teší ma, že do slovenské-
ho výberu odporučila Divácka 
programová rada ako prezen-
táciu tvorby kurátorky aj dielo 
Svetlonos. Spolu s Monikou 
Kováčovou formujeme nezá-
vislé zoskupenie Odivo od roku 
2014. Svetlonos prepája per-
formatívnu poetiku Odiva, au-
torský námet Ivana Martinku 
a bábkarské technológie, kto-
rých možnosti neustále skúma.

MÁRIA DANADOVÁ 
kurátorka slovenského programu

Pozn. red.: Kurátorský vý-
ber a tému festivalu ekologickou 
a edukatívnou témou doplnila 
inscenácia Kým nastane ticho do-
máceho DAB v Nitre.

Ako žiť aj tvoriť naplno 
a pritom nevyhasnúť

zy reflektuje v oboch sólach; to 
prvé je inšpirované príbehom 
newyorského tanečníka Fred-
dieho Herka.

Mladý maďarský divadelník 
László Göndör sa predstaví 
s inscenáciou Sníval som so 
starou mamou. Počas pandé-
mie zaznamenával rozhovory 
so svojou starou mamou o ve-
selých, ale i traumatických zá-
žitkoch z jej takmer storočného 
života. 

Aj etablovaný španielsky 
autor a režisér Pablo Fidalgo 
vo svojom doteraz najpolitic-
kejšom diele Encyklopédia bo-
lesti. I. diel: Zostane to medzi 
nami reflektuje osobnú skú-
senosť s násilím na strednej 
škole. V spolupráci s filmovým 
hercom Gonzalom Cunillom 
analyzuje spoločnosť totalitnej 
diktatúry, ktorej mechanizmy 
ani tridsať rokov po jej páde ne-
zmizli z každodenného života. 

Ukrajinský režisér Saško 
Brama a jeho spolupracovníčky 
Maria Jasinská a Ľuda Batalo-
vá od začiatku vojny na Ukra-
jine časozberným spôsobom 
zaznamenávajú príbehy ľudí. 
Kronika vojny, nenávisti a lás-
ky, ktorá vzniká v koprodukcii 
s Divadelnou Nitrou, zachytáva 
nielen sledované príbehy, ale 
i vlastné reflexie vojny.

Ak parafrázujeme Waltera 
Benjamina, jemné a duchov-
né hodnoty ako spoľahlivosť, 
odvaha, humor, neoblomnosť 
budú vždy spochybňovať am-
bície vládcov. Divadlo môže 
v čase vojny priniesť iba malú 
útechu. Dokáže však v telách 
a v priestore zhmotniť práve 
tie jemné a duchovné hodnoty 
a pomôcť nám nájsť spôsoby, 
akými možno spochybniť choré 
ambície dnešných diktátorov. 
Príďte do Nitry zažiť to s nami.

JÁN ŠIMKO, 
MARTINA VANNAYOVÁ 

kurátori zahraničného programu 

Sólo je okrajový žáner,
teraz však rozkvitá

Sóla reflektujú 
nielen témy 
indivídua, 
súvisiace so 
samotou alebo 
s izoláciou, ale 
aj spoločenské 
témy – pri 
absencii 
spoločnosti 
sa ukazuje, 
v čom je pre nás 
dôležitá, kde ju 
nemožno ničím 
nahradiť. 

Vojna už rezonovala aj 
v predchádzajúcom diele ukra-
jinského režiséra Saška Bra-
mu. V roku 2015 priniesol na 
Slovensko predstavenie R+J. 
Teraz prichádza s ešte inten-
zívnejším dielom. Je to mul-
timediálny tímový projekt 
s názvom Kroniky vojny, nená-
visti a lásky, ktorý predstavia 
na festivale Divadelná Nitra 
v nedeľu 25. septembra. Jeho 
autori vychádzali z vlastných 
skúseností dokumentaristov 
aj zo skúseností Ukrajincov, 
takže výsledok je na prieseč-
níku osobného,   profesijného 
a politického. Tvrdia, že tieto 
tri roviny doteraz oddeľovali, 
ale po 24. februári už to nejde.

Kroniky vojny, nenávisti 
a lásky opisujete ako ume-
lecký záznam vojnovej drá-
my na Ukrajine. Čo od toho 
môžeme očakávať v porov-
naní so štandardným novi-
nárskym spravodajstvom 
a reportážami?

Ľuda Batalova: Sme divadel-
ný tím, nemali sme v úmysle 
vstúpiť na rovnakú pôdu ako 
novinári. Nevieme nakrúcať 
tak rýchlo a distribuovať naše 
materiály tak široko. Pracuje-
me skôr ako dokumentaristi: 
snažíme sa tráviť viac času 
s postavami, lepšie pocho-
piť ich prostredie a kontext. 
Saškov prístup je veľmi au-
torský a tiahne k umeleckej 
žurnalistike, keď sa bavíme 
o žurnalistike. Aj preto zrej-
me začali médiá zverejňovať 
naše diela. V Kronikách vojny, 
nenávisti a lásky môže divák 
vidieť nielen to, čo sa do zábe-
ru dostalo, ale aj to, čo zostalo 
mimo neho – osobné drámy 

a zážitky, výzvy, ktorým počas 
vojny čelíme. Toto dielo vychá-
dza z našich vlastných skúse-
ností dokumentaristov aj zo 
skúseností Ukrajincov, takže 
naša práca funguje na prieseč-
níku osobného,   profesijného 
a politického. To je to, čo sme 
zvyčajne oddeľovali. Ale teraz, 
v podmienkach vojny, je eš-
te jasnejšie, ako úzko sú tieto 
veci prepojené. Koľko rakiet 
bude vypálených na ukrajin-
ské mestá a koľko našich ľudí 
zomrie, závisí od politických 
rozhodnutí.

Saško Brama: Počas šiestich 
mesiacov vojny som ako reži-
sér a kameraman prešiel z for-
mátu dvojminútových videí 
ku krátkemu filmu Priateľstvo 
národov, ktorý je momentálne 
v štádiu výroby. Bol vytvorený 
na základe jedného z obyvate-
ľov frontovej oblasti Charkiva 
– Sašu, ktorého byt dvakrát 
zasiahla raketa, ale on v ňom 
naďalej žije. Práca na filme sa 
stala mojím samostatným pro-
jektom, na ktorom pracujem 
v spoluautorstve s režisérkou 
Marijou Ševčenko, premiéra 
bude už v októbri na festivale 
Internationale Hofer Filmtage 
v Mníchove.

Marija Jasinska: Založiť náš 
spoločný projekt na osobných 
skúsenostiach bol návrh dra-
maturgického poradcu z Ber-
lína Maxa Schumachera a my 
sme túto výzvu prijali. Kroni-
ky vypovedajú o veľmi osobnej 
a veľmi subjektívnej skúse-
nosti malého divadelného tí-
mu, ktorý počas vojny začína 
dokumentovať dianie okolo. 
A ide to ďalej a ďalej. Nedali 
sme si za cieľ pokryť tému voj-
ny v celej jej epickosti, drama-

tickosti a zložitosti. Neviem, či 
je to teraz vôbec možné, keď 
sme uprostred udalostí. Je to 
tragédia, s ktorou sa budeme 
musieť vyrovnávať niekoľko 
desaťročí. Dúfame však, že 
naša práca pomôže divákom 
trochu hlbšie precítiť a pocho-
piť niektoré témy a motívy sú-
visiace s touto vojnou. Navyše 
ide o veľmi intímnu prácu. Ako 
dokumentaristi, ktorí zvyčajne 
pracujú s príbehmi iných ľudí, 
sme museli prijať výzvu vložiť 
sa do materiálu. Chce to istú 
poctivosť a bezohľadnosť voči 
sebe. Či sa nám to podarilo, 
ukáže sa po premiére.

Ide o tímový dokumentár-
ny projekt. Je to nepretržitá 
práca s otvoreným koncom, 
kde stále zbierate materiál 
a každá nová prezentácia sa 
mierne líši?

Marija Jasinska: Tento pro-
jekt je koncipovaný z textov 
pre divadlo a zo súvisiaceho 
dokumentárneho mediálneho 
obsahu, ktorý náš tím začal 
natáčať od prvých dní ruskej 
invázie. V súčasnosti na Di-
vadelnej Nitre prezentujeme 
rozpracovanú verziu projektu, 
pretože na textoch a mediál-
nom obsahu sa stále pracuje. 
Podľa našej predstavy by di-
vadelné tímy v rôznych kraji-
nách mohli inscenovať tento 
materiál na miestnych javis-
kách v miestnom jazyku, hľa-
dať si vlastné javiskové rieše-
nia a zdôrazňovať to, čo je pre 
nich dôležité. Navyše, keďže 
postavy tohto diela sú malým 
ukrajinským divadelným tí-
mom, ktorý začína dokumen-
tovať vojnu, ich úlohy by mohli 
stvárniť ukrajinskí herci alebo 
herečky, ktorí boli pre vojnu 

Dúfame, že naše dielo pomôže divákom trochu hlbšie precítiť a pochopiť niektoré témy a motívy  
súvisiace s touto vojnou, hovoria autori projektu na pomedzí divadla a dokumentárneho filmu

Ukrajinské Kroniky 
vojny, lásky a nenávisti 

nútení opustiť Ukrajinu a te-
raz hľadajú príležitosti nájsť 
si svoje miesto v divadelnom 
prostredí iných krajín. Mohol 
by to byť pre nich nielen pro-
jekt integrácie do miestneho 
divadelného systému, ale aj 
príležitosť rozprávať o téme 
vojny na Ukrajine, ktorá teraz 
bolí každého Ukrajinca. Ich 
ukrajinská identita a prízvuk 
tieto obrazy len posilnia. Pou-
žitie dokumentárnych video-
materiálov, bez ohľadu na 
možnosť rôznych režijných 
interpretácií a rôznych scénic-
kých verzií, vždy dodá projektu 
takú úroveň krehkosti, takú 
úroveň relevantnosti pre sku-
točné udalosti, ktorú je ťažké 
zabezpečiť akýmikoľvek ume-
leckými prostriedkami. Toto 
je pre mňa kľúčovým v rámci 
projektu Kroniky vojny, nená-
visti a lásky aj celého konceptu 
nášho WE: Media Theater.

Kde všade ste už Kroniky 
vojny, nenávisti a lásky do-
teraz uvádzali a ako na ne 
reagovalo publikum?

Prvýkrát sme tento projekt 
predstavili v júli na festivale 
v Avignone. Išlo však o online 
prezentáciu v rámci Ukrajin-
ského pavilónu, ktorá sa usku-
točnila vďaka Ukrajinskému 
inštitútu. V tom momente bol 
projekt iba v počiatočnej fáze. 
To, čo budú diváci Divadelnej 
Nitry počuť a   vidieť 25. sep-
tembra, zaznie po prvý raz. 
Toto je stále rozpracovaná fá-
za, ale pre nás veľmi vzrušujú-
ci moment, pretože nás čaká 
prvé stretnutie so živým pub-
likom. Dá sa povedať, že diváci 
sú zároveň poslucháči, pretože 
ide o performatívne čítanie 
trvajúce poldruha hodiny. Ale 

myslím si, že to bude stačiť 
na to, aby ste si urobili dojem 
o projekte a jeho myšlienke. 
Sme veľmi vďační Divadelnej 
Nitre a našim nemeckým part-
nerom za to, že nás podporili.

Saško, v roku 2015 ste boli 
na festivale Divadelná Nitra 
so svojou verziou príbehu 
Rómeo a Júlia v podobe diva-
delného predstavenia s roc-
kovým koncertom. Realizuje 
sa ešte? A keďže sa odvtedy 
na Ukrajine veľa radikálne 
zmenilo, zmenili ste nejako 
aj toto predstavenie?

Saško Brama: R+J bola mo-
ja reakcia na začiatok vojny, 
ktorú začalo Rusko na Ukra-
jine v roku 2014. Po víťazstve 
Majdanu a úteku proruského 
prezidenta Janukovyča z Ukra-
jiny, ktorý sa pokúsil sfalšovať 
výsledky volieb, sa Kremeľ ná-
sledne uchýlil k anexii Krymu. 
Spustil aj vojenské operácie 
na východe Ukrajiny, čím vy-
tvoril bábkové vlády Doneckej 
a Luhanskej ľudovej republiky. 
Snažili sme sa o týchto udalos-
tiach kričať čo najhlasnejšie, 
a tak sme urobili vystúpenie 
vo formáte rockového koncer-
tu. Projekt sa niekoľko rokov 
pravidelne hrával na zahranič-
ných festivaloch, ale na Ukraji-
ne nie. Nešlo to z prozaického 
dôvodu, že sme jednoducho 
nemali vhodné technické vy-
bavenie na predstavenia R+J. 
Život neštátneho divadla na 
Ukrajine bol veľmi extrémny. 
Je to tak aj dnes, hoci odvte-
dy sa na Ukrajine veľa zme-
nilo, aj my sme sa zmenili. Je 
mi smutno, že opäť hovoríme 
o vojne na Divadelnej Nitre. 
Ale náš jazyk je už iný.
 OLIVER REHÁK

Je mi smutno, 
že opäť 
hovoríme 
o vojne na 
Divadelnej 
Nitre. Ale náš 
jazyk je už iný.

Saško Brama
režisér

 Inscenácia SKD Martin D1 (pracovný názov) cez mýtus o diaľnici rozkrýva tému identity národa a krajiny. László Göndör (Maďarsko): Sníval som so starou mamou - pandemické rozhovory s takmer storočnou Évou Katona.

 Sad Sam Matúš (HR, SI, AT, FR) - podľa slovinských kritikov 
najlepšia inscenácia uplynulej sezóny.  FOTO – ARCHÍV DN

Vizuálno-pohybové dielo Swing Heil! Divadla Pôtoň a Horáckeho divadla Jihlava otvára aktuálne témy nacionalizmu a extrémizmu. FOTO – ARCHÍV DN (3X)

Špeciálna ponuka pre čitateľov Denníka N. Pri nákupe vstupeniek  
na Divadelnú Nitru na stránke GoOut použite zľavový kupón DENNIKNZĽAVOVÝ KUPÓN
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Projekty ADN z verejných 
zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia, hlavný 
partner projektov.
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