
PÄTNÁSŤ PREDSTAVENÍ Z DESIATICH KRAJÍN,
NOVÉ MENÁ AJ ZNÁMY FILMOVÝ HEREC
NITRAy Svet sa vracia do
normálu a do tohto stavu by
sa rád vrátil ajMedzinárod-
ný festival DivadelnáNitra.
Jeho 31. ročník po dvoch ro-
koch poznačených pandé-
miou privíta hostí zo zahra-
ničia naživo. Organizátori
veria, že nadšenie, ktoré pri
každompotvrdenom súbore
zažívali, sa prenesie aj na
diváka. Divadlomá v Nitre
svojich fanúšikov a práve pre
nich je tu aj DivadelnáNitra
s bohatýmhlavnýma sprie-
vodnýmprogramom.
y SadSamMatúš (23. 9.

2022, 18.00) je vlastne taká
slovná hračka. V angličtine
je Smutný Sammeno fiktív-
nej (auto)biografickej posta-
vy, po chorvátsky zasa „sad
sam“ znamená „teraz som“.
Sad SamMatúš je štvrtá časť
romantickej série, ktorú za-
čal 40-ročný chorvátsky
choreograf, divadelný reži-
sér a performerMatija Ferlin
pripravovať ešte v roku 2004.
So spisovateľom a divadel-
níkomGoranomFerčecom
sa pri jej tvorbe inšpirovali
BachovýmiMatúšovými pa-
šiami z roku 1727. Je to vôbec
najznámejšie zhudobnenie
Evanjelia sv.Matúša a vy sa
na Bachovomonumentálne
oratóriumv predstavení
môžete tešiť v plnom rozsa-
hu. Autor v diele cez známy
pašiový príbeh skúma vlast-
né telo starnúceho taneční-
ka, ktoré akoby prechádzalo
podobnýmutrpením ako te-
lo Kristovo v pašiovej hre.
Divák nemusí byť práve ta-
nečníkom, aby sa stotožnil
s dianímna javisku. Ferli-
novo súznenie s hudbou
a zároveň jedinečná inter-
pretácia Bachovej formy je
silnou výpoveďou o ľudskom
utrpení, o hľadaní Boha
a o snahe pochopiť ho v ťa-
živých chvíľach bolesti
a smútku.
y MatijaFerlinpoabsol-

vovaní štúdia na prestížnej
škole School for NewDance
Development v Amsterdame
pôsobil v Berlíne a v Toronte.
Po návrate do rodnej Puly sa
zameral na výskum rôznych
foriem javiskového prejavu
a na formovanie štýlu pohy-
bujúceho samedzi herec-
tvoma tancom.NaMedzi-
národnom festivale Diva-
delnáNitra sa predstaví po
prvý raz, zároveň ide o pre-
miéru inscenácie Sad Sam
Matúš v zahraničí. Je sa
skutočne na čo tešiť, veď toto
dielo získalo cenu pre naj-
lepšiu inscenáciu sezóny od
slovinskej asociácie diva-
delných kritikov na nedáv-
nom festivale Borštnikovo.

Lockdown s babkou

y LászlóGöndör,maďarský
divadelník, sa dlhý čas za-
oberal tým, ako umelecky
spracovať témumedzigene-
račných rodinných vzťahov.
Inšpirovala ho k tomuÉva
Katonová, jeho takmer sto-
ročná starámama. Na javis-

ku je vo svojom autorskom
diele Sníval somso starou
mamou (26. 9. 2022, 20.30)
zdanlivo sám, no prostred-
níctvomaudio- a videona-
hrávokmu je partnerkou na
dialóg práve ona. Göndörova
inšpirácia sa začala zhmot-
ňovať v decembri 2020 počas
pandémie, keď sa rozhodol
na viac akomesiac presťa-
hovať k babke a ich spoločný
čas dokumentovať. Výsled-
kom je portrét ženy, ktorá
prežila holokaust, verila
ideálomkomunizmu a v ob-
dobí stalinských procesov
pochopila, že len jedna ideo-
lógia nahradila druhú.
Úvodný zábavný standup
mladého herca, ktorý hľadá
svojemiesto v profesionál-
nomdivadelnom svete, sa
postupnemení na reflexiu
nevšedného vzťahu vnuka
a starejmamy. Inscenácia
zároveň prináša zamyslenie
nad tým, ako sa trauma pre-
nášamedzi generáciami
a akomožno v súčasnom
umení hovoriť o holokauste.
László Göndör je predsta-

viteľomnajmladšej divadel-
nej generácie v Maďarsku
a členomSTEREOAKT, jed-
ného z najprogresívnejších
divadelných zoskupení sú-
časnejmaďarskej nezávislej
scény, ktoré pravidelne spo-
lupracuje s rôznymi zahra-
ničnými inštitúciami. Pôso-
bí prevažne ako herec, ale
venuje sa aj divadelnej réžii

a vlastnýmautorskýmpro-
jektom.NaDivadelnej Nitre
sa objaví po prvýkrát.

Strhujúci výkon herca z
filmu Parfum: Príbeh vraha

VNitre sa po prvý raz pred-
staví aj španielsky autor
a režisér Pablo Fidalgo s in-
scenáciou Encyklopédia
bolesti. I. diel: Zostane to
medzi nami (25. 9. 2022,
19.00). Rozpráva o téme,
ktorá nie je práve dušu pov-
znášajúca, ale často sa o nej
diskutuje aj u nás. Fidalgovo
dielo prezentuje skúsenosti
niekoľkých generácií žiakov
a študentov cirkevných škôl.
Za jeho vznikmôžumédiá.
V máji 2021 sa v španiel-
skych novinách El País obja-
vil článok, v ktorombývalí
študenti z ColegioMaristas
vo Vigu opisovali sexuálne
násilie, ktoré tam zažívali
v šesťdesiatych rokoch. Člá-
nok spustil vlnu podobných
výpovedí o ďalších španiel-
skych školách a po takmer
šesťdesiatich rokoch sa začal
očistný proces – dôležitý pre
tých, ktorí roky žili s trau-
mou, ale aj pre celú spoloč-
nosť. Ak sa pýtate, čo Pabla
Fidalga na tejto téme zauja-
lo, tak vlastná skúsenosť.
V deväťdesiatych rokochmal
podobný zážitok aj on sám.
Fidalgovo prechádzanie tou-
to nezávideniahodnou skú-
senosťou a traumami, ktoré

v ňom zanechala, na javisku
bravúrne stvárňuje Gonzalo
Cunill. Španielsky prevažne
televízny a seriálový herec sa
predstavil aj v niekoľkých
filmoch. Najznámejším
v našich zemepisných šír-
kach je určite dráma Parfum:
Príbeh vraha z roku 2006,
kde si zahral po boku takých
hviezd strieborného plátna
akoDustinHoffmann či
Alan Rickman.
y PabloFidalgo je špa-

nielsky spisovateľ, divadelný
tvorca a nezávislý kurátor.
Napísal niekoľko divadel-
ných hier, za ktoré bol aj
ocenený, a jeho tvorba bola
prezentovaná na festivaloch
po celom svete. Je umelec-
kým riaditeľom festivalu
Escenas do Cambio v City of
Culture v Santiagu de Com-
postela.

Nekonečný príbeh s názvom
D1

Tak čomyslíte, kedy bude
dostavaná diaľnica, ktorá
spojí Bratislavu a Košice?
Tento projekt trvá už 50 ro-
kov a natoľko zaujal režiséra
Lukáša Brutovského a súbor
martinského divadla, že bi-
zarnú diaľničnú situáciu
využili ako východisko na
zobrazenie identity Slovákov
i celej našej krajiny. Insce-
nácia D1 (pracovný názov)
(28. 9. 2022, 18.00) vznikla na
základe autorského textu
Lukáša Brutovského. Séria
niekoľkých štylizovaných
monológov v sebe spája do-
kumentárnymateriál, poé-
ziu aj iróniu. Slovenské ko-
morné divadloMartin dis-
ponuje jedným z najzohra-
tejších súborov, no súčasne
je plné osobitých hereckých
individualít. To dokazuje aj
v inscenáciiD1 (pracovný
názov), ktorá patrí k najzá-
sadnejšímpôvodnýmdielam
posledných sezón. Doteraz
sa objavila na všetkých vý-
znamných domácich festi-
valoch a už stihla získať nie-
koľko ocenení: Grand Prix
a Cenu bratislavského divá-
ka na festivale Nová
dráma/NewDrama 2021
a CenuAkadémie divadel-
ných tvorcov za divadelnú
inscenáciu sezóny 2020/2021.
Pre nitrianskeho diváka bu-
de určite zážitkomvidieť na
doskáchDivadla Andreja
Bagara opäť herečkuAlenu
Pajtinkovú, ktorá bola člen-
kou jeho súboru 10 sezón do
roku 2017.
y LukášBrutovský je

predstaviteľomnajmladšej
generácie súčasnej sloven-
skej réžie. Je známy svojskou
režijnou poetikou, ktorej
nechýba spoločenská kriti-
ka. Absolvoval štúdiumna
VŠMUv Bratislave a už jeho
školské inscenácie ruskej
klasiky sa stali oceňovanými
aj odbornou kritikou. Ako
profesionálny režisér debu-
toval inscenáciou Parazit –
umenie preraziť v DAB
v Nitre. Od roku 2015 pôsobí

v Slovenskomkomornom
divadle v Martine aj ako
umelecký šéf. Spolupracuje
s viacerými českými divad-
lami, v roku 2014 sa dokonca
stal laureátom ceny českých
Divadelných novín za naj-
lepšiu réžiu sezóny za insce-
náciuMaryša v brnianskom
HaDivadle.

Standup o živote s otcom
alkoholikom

Košické Divadlo Thália sa po
siedmich rokoch opäť pred-
staví naMedzinárodnom
festivale DivadelnáNitra. Po
maďarsky hrajúce divadlo
tentoraz prináša viacžánro-
vú inscenáciu o závislosti
z pohľadu dieťaťa.Otec,
Matka, Chľast (27. 9. 2022,
18.00) zobrazuje dospievanie
v tieni závislého rodiča
a zvláštne rodinné prostre-
die, v ktorom samôže pri-
hodiť čokoľvek a kde láska
a strach chodia ruka v ruke.
Trojica režisér József Czajlik,
dramatik a dramaturgMik-
lós Forgács a herec Róbert
Lucskay vytvorili fiktívnu
postavuHladného herca,
ktorý postupne na javisku
vyplavuje svoje traumy. In-
scenácia vychádza aj z osob-
ných zážitkov Lucskaya
s otcomalkoholikom.Hoci
ide o ťažkú tému, herec ju
divákovi posúva pútavo ako
standup výstup, ktorý strie-
dajú hercove zábavné dialó-
gy s publikom.Na našej di-
vadelnej scéne je táto insce-
nácia výnimočná aj zapoje-
nímbritských divadelníkov
do tvorivého tímu. Predsta-
venie bude prebiehať v ma-
ďarskom jazyku so sloven-
skými titulkami.
y RóbertLucskaybol

mimoriadnym zjavenímuž
ako študent herectva na
VŠMU. Aktuálne žije a pôso-
bí v Spojenomkráľovstve,
kde účinkoval vo viacerých
prestížnych divadlách – Glo-
be Theatre, Royal Shakespe-
are Company, Kneehigh
Theatre či Complicité Com-
pany. Spolupracoval so zau-
jímavými britskými diva-
delnými tvorcami a získal
niekoľko prestížnych herec-
kých ocenení. DielomOtec,
Matka, Chľast sa po viac ako
25 rokoch vracia do košické-
hoDivadla Thália, kde sa je-
ho kariéra začala.
y JózsefCzajlik sadiva-

delnej réžii venuje od roku
1997. Po absolvovaní VŠMU
pôsobil v divadle Bárka
v Budapešti a neskôr ako re-
žisér na voľnej nohe spolu-
pracoval s viacerými divad-
lami v Maďarsku, na Slo-
vensku, v Srbsku, Rumun-
sku a Poľsku. V súčasnosti
pôsobí ako riaditeľ Divadla
Thália. Už niekoľko rokov
tvorí umeleckú dvojicu
s dramatikom, dramatur-
goma režiséromMiklósom
Forgácsom, ktorý takisto
patrí do umeleckého súboru
Divadla Thália. Jeho tvorba
je pravidelne prezentovaná

aj v Slovenskom rozhlase. Na
Divadelnej Nitre 2022 pre-
vezmeMiklós Forgács aj
úlohu lektora edukatívneho
projektu Asociácie Divadel-
náNitra Ako na divadlo po
boku teatrológaUKFNitra
Miroslava Ballaya.

Ekológia v divadle

TvorbuDivadla Andreja Ba-
gara v Nitre bude na festiva-
le DivadelnáNitra tento rok
reprezentovať spoločensky
angažovaná a edukatívna
inscenáciaKýmnastane ti-
cho (23. 9. 2022, 16.00). Au-
torka a dramaturgička Slav-
ka Civáňová a režisérka Iveta
Ditte Jurčová vytvorili in-
scenáciu o nevyhnutnosti
chrániť krehkú prírodu a ži-
votné prostredie. V diele
kombinujú interaktívne
audio- a videoinštalácie
s performatívnymi vstupmi
hercov na podklade doku-
mentárnehomateriálu – ob-
čianskych protestov proti
neoprávnenej ťažbe dreva
v Tichej a Kôprovej doline
v roku 2007. V inscenácii sa
citujú aj konkrétne vyjadre-
nia z rozhovorov a videí
ochranára, aktivistu a fil-
mára Erika Baláža. Súčasne
sa tu využívajú fyzikálno-
chemické pokusy inšpirova-
né aktivitami katedier fyziky
a ekológie Fakulty prírod-
ných viedUKF v Nitre, ako aj
vedeckýchmúzeí na Sloven-
sku a v Česku. Formou pro-
testsongumladej generácie –
hereckej trojice Nikolett Dé-
kány, Andrej Remeník, To-
máš Stopa rozvíja nitrianska
inscenácia posolstvo zná-
mych protestovmládeže
proti nečinnosti v boji s kli-
matickými zmenami, ktoré
iniciovala Švédka Greta
Thunbergová.
y SlavkaCiváňová je

spätá s históriouDivadelnej
Nitry. V rokoch 2003 – 2017
pôsobila na festivale ako
manažérka a dramaturgička
sprievodných podujatí
a vzdelávacích programov.
Od februára 2017 pôsobí ako
dramaturgička a projektová
manažérka v nitrianskom
DAB . Je spoluautorkou nie-
koľkých odborných publiká-
cií a autorkou viacerých
umeleckých projektov reali-
zovaných premestoNitra.
OkremDAB v Nitre spolu-
pracovala aj s divadlomNová
scéna v Bratislave a so Sta-
rýmdivadlomKarola Spišá-
ka v Nitre.
y IvetaDitteJurčová je

zakladateľkou, umeleckou
šéfkou a režisérkouDivadla
Pôtoň v Bátovciach, no pra-
videlne spolupracuje aj
s ďalšími slovenskými či
českými divadlami. Vo svojej
tvorbe sa zameriava na sú-
časné spoločenské témy. Pre
jej réžiu je charakteristické
prechádzanie od realizmu až
k naturalizmu a silné zveli-
čenie, ktoré vyznieva až
groteskne.

z DN

Súťaž o vstupenky

y KÝMNASTANETICHO:
23. september, 16.30, Štúdio
DAB.y VIRTUALRITUAL:
24. september, 18.30, Štúdio
DAB.y SOFT SPOT: 27.
september, 20.00, Štúdio
DAB.y D1 (pracovný ná-
zov): 28. september, 18.00,
Veľká sála DAB.
y ENCYKLOPÉDIABO-
LESTI. I. DIEL: ZOSTANE
TOMEDZINAMI: 25. sep-
tember, 19.00, Veľká sála
DAB.

y Podvevstupenkyna
predstaveniemôžete zís-
kať, ak správne odpoviete
na otázku, akej téme je
venovaný tohtoročný
festival. Odpovede aj
s telefónnymkontaktom
zašlite na
nitrianskenoviny@petit
press.sk, alebo na adresu
redakcie do 21. septembra
2022. Vyžrebovaných vý-
hercov budemekontak-
tovať.

z Inscenácia Sad SamMatúš (Chorvátsko, Slovinsko) otvorí festival.
z zdroj fotografií: ArchívDivadelnáNitra

NITRAy Sprievodný
programuž tradične naplní
centrumNitry na šesť festi-
valových dní bohatýmdia-
ním. Každému okoloidúce-
mu tak bude jasné, že pod
Zoborom sa niečo deje. Rôz-
ne podujatia organizátori
rozdelili do viacerých sekcií.
V rámci Festivalu deťom

chcú divadlo prezentovať
týmnajmenšímdivákom
a tak si vychovať budúcu ge-
neráciu návštevníkov festi-
valu DivadelnáNitra. V det-
skej zóne na Svätoplukovom
námestí sa v príjemných
popoludňajších hodinách
postupne predstaviaDivad-
lo na hojdačke, Divadlo
Veteš a Divadlo Tuš. Roz-
právky v inej forme ako
s hercami a bábkami pred-
stavíBraňo Jobus, ktorý je
aj populárnymautoromdet-
ských kníh a je známy po-
dujatiami Jobusovky. V Nitre
priblíži prostredníctvom
hudby a rozprávania krehké
osudy svojich rozprávkových
hrdinov. Ak bymalých náv-
števníkov festivalu lákalo
mať svoju vlastnú knižku,
postará sa o to občianske
združenieMareena v rámci
tvorivej dielne, ktorej témou
budú rozmanitosť a vzájom-
né porozumenie. V spolu-
práci so skúseným ilustrá-
torom si vyrobia dvojjazyčnú
detskú knihu. Táto sekcia
sprievodného programuuž
tradične spojí aj zrakovo
znevýhodnené deti z brati-
slavskej Základnej školy in-
ternátnej pre slabozrakých
a nevidiacich s ich zdravými
kamarátmi zo ZŠ kniežaťa
Pribinu v Nitre. V rámci
projektu Asociácie Divadel-
náNitraDarujem ti tulipán
nebude na Svätoplukovom
námestí ani tento rok chýbať
jeden z jeho segmentov – in-
tegračný Black Box, ktorý
približuje problémy i túžby
nevidiacich.

Mladé talenty

Divadlomladých dáva aj
tento rok priestor budúcim
hviezdamdosiek, ktoré zna-
menajú svet. V nitrianskej
Synagóge sa predstavia ta-
lenty zo ZUŠ Vráble (Človek)
a Súkromného konzervató-
ria Dezidera Kardoša v To-
poľčanoch (Prestávky), na

svojej domovskej pôde vy-
stúpi divadelný súbor Sú-
kromného konzervatória
v Nitre (Don Juan sa vracia
z vojny). Domáci herci sa
predstavia pod režisérskou
taktovkou etablovaného re-
žiséraPetraOravca. No
a keď hovoríme o domácej
scéne, treba dodať, že Nové
divadlo sa do programuDi-
vadelnej Nitry zapojí so svo-
jou Zlodejkou kníh v réžii
Šimona Spišáka. Predstave-
nie je určené pre deti staršie
ako 10 rokov.

Nebudú chýbať koncerty

Nitrianska biela noc je už
tradičným sprievodnýmpo-
dujatímMedzinárodného
festivalu DivadelnáNitra. Aj
tento rok samôžu návštev-
níci tešiť na koncerty, o kto-
ré sa postarajú speváčkyKa-
tarzia a ZuzanaMikulcová
a legendárna kapelaVrbov-
skí víťazi. Sprístupnená bu-
de známaVila Kollmanov-
cov, ktorá prechádza preme-
nou na kultúrne centrum.
Jej budúcnosť i príbehy
z minulosti budú priblížené

formou prehliadok a výstavy
fotografií. Zblízka si budú
môcť záujemcovia pozrieť aj
jedno z nových nitrianskych
kultúrnych centier – Domof
Creativity, ktoré vzniklo
v bývalomDomemódy. Svo-
je brány otvorí aj Kreatívne
centrumNitra, tu sa bude
diskutovať o podobe a vy-
užití Radlinského ulice, kto-
rámá vďaka centru šancu
stať sa zónou kreativity
a kultúry. AtmosféruNit-
rianskej bielej noci umocní
najnovšie dielo výnimočné-
ho poľského tanečníka
a choreografaPawła Sako-
wicza Amando v nitrianskej
Synagóge. Po tomto pred-
stavení sa netreba ponáhľať
domov – bude nasledovať
vernisáž výstavy plagátov
ukrajinského grafikaMyko-
lu Kovalenka.
Sprievodný program, to sú

aj diskusie s tvorcami, ktorí
si rovnako ako diváci užívajú
to, že po dvoch pandemic-
kých rokoch sa s nimimôžu
osobne stretnúť a vypočuť si
spätnú väzbu na svoje diela.
No a keďže život píše tie naj-
neočakávanejšie scenáre,

debatovať sa bude aj na váž-
nejšie spoločenské témy,
ktoré súvisia s hlavnou té-
mou festivalu – krehkosť/
fragility. Dávame do pozor-
nosti Svedectvá, diskusiu
s autentickými svedkami
vojny naUkrajine v Synagó-
ge, či každoročnúVeľkú ve-
rejnú debatu, ktorú bude
hostiť Veľká sála DAB.

Pri stole s cudzincom

Zaujímavý príspevok si do
programuDivadelnej Nitry
2022 pripravilo občianske
združenieMareena. Pop up
komunitná večera je vo svete
obľúbenýmkonceptom,
v Nitre ju prichystá cudzi-
nec, ktorý tu žije a s ktorým
sa ľudia budúmaťmožnosť
stretnúť pri jednom stole.
Unikátny je aj projekt

Asociácie DivadelnáNitraAj
toto je umenie, ktorý zvidi-
teľňuje diela vizuálneho
umenia a architektúry vo
verejnompriestoremesta,
doteraz verejnosťou pre-
hliadané alebo úplne zabud-
nuté. Až 43 objektov, ako sú
sochy, pomníky, reliéfy,mo-
zaiky, nástennémaľby, bu-
dovy, architektonické kom-
plexy, kostoly, cintoríny, je
v Nitre označených špeciál-
nympútačom s charakteris-
tickým logomotvorenej dla-
ne a s krátkym textom, ktorý
dielo predstavuje okoloidú-
cim. Všimli ste si novémo-
dely na tento rok?
Neoddeliteľnou súčasťou

Divadelnej Nitry je podujatie
KníhKupecká. V jeden deň
sa populárna ulička v Nitre
premení na obrovskú kniž-
nicu a otvorí sa všetkým
nadšenýmčitateľom.
No a ak sa vámpokojné

čítanie kníh spája s letnou
dovolenkou, tak verte, že ta-
kúto náladu budetemôcť
zažiť aj na konci septembra.
Postará sa o to pouličná šou
Balaton 1982, ktorú tvoria
umelci z krajín Vyšehradskej
štvorky: formou zábavného
a interaktívneho spojenia
pantomímy, fyzického di-
vadla a klauniády ponúkajú
divákom satirický exkurz do
módy a hudby osemdesia-
tych rokov. Pripomenieme si
tak časy, keď bol Balaton
hlavnýmdovolenkovým cie-
ľom ajmnohých z nás. z DN

z Balaton 1982nás vráti do čias nedávnominulých.

z DivadelnáNitra 2022 poteší aj
detskéhodiváka.

z PočasNitrianskej bielej noci
zaspieva aj Katarzia.

Informácia pre divákov

y Vstupenkynapredsta-
venia simôžete zakúpiť
online prostredníctvom
predajne siete GoOut,
v pokladnici festivalu
(bod.K7, Štefánikova trieda
7, Nitra) v pracovných
dňoch v čase od 15.00 do
17.00 a počas konania fes-
tivalu aj v Divadle Andreja
Bagara v Nitre.
y Opredstaveniach,onli-
ne predaji vstupeniek,
možnostiach kúpy a rezer-
vácií vstupeniek cez po-
kladnicu sa dozviete na
+421 949 853 333 a na
vstupenky@nitrafest.sk.
y Spoluorganizátormi31.
ročníkaMedzinárodného
festivalu DivadelnáNitra
sú Botanická záhrada pri
SPU v Nitre, Domof Creati-

vity, Kníhkupectvo a an-
tikvariát Pod Vŕškom,
Krajské osvetové stredisko
v Nitre, Kreatívne centrum
Nitra,Mareena, Nitrianska
galéria, Nitrianske kultúr-
ne dedičstvo, o. z., Ponit-
rianskemúzeumv Nitre,
Spojená škola internátna
pre žiakov so zrakovým
postihnutím, Bratislava,
Vila K, o. z., Základná škola
kniežaťa Pribinu, Základná
umelecká škola Jozefa Ro-
sinského v Nitre.
y ZáštitunadMedziná-
rodným festivalomDiva-
delnáNitra 2022 prevzali
predsedaNitrianskeho sa-
mosprávneho krajaMilan
Belica a primátormesta
NitraMarekHattas.

Asociácia DivadelnáNitra,
hlavný organizátorMedzi-
národného festivalu Diva-
delnáNitra, hneď po vypuk-
nutí vojny naUkrajine od-
súdila útočný krok Ruska.
Niet sa preto čo čudovať, že
stála pri zrode neobyčajného
projektuKronika vojny,
nenávisti a lásky.Ukrajin-
ský umelecký kolektívWE:
media theater začal ihneď po
začiatku konfliktu doku-
mentovať vojnové udalosti
a zbierať výpovede svedkov.
Výsledkom sú reportáže
z rôznychmiest a obcí, ktoré
uvidíte na festivale pro-
stredníctvomperformatív-
nej prezentácie ako umelec-

ký záznam súčasnosti na
Ukrajine.
Filmové zábery z bojov, ich

dôsledky a rozhovory s ich
priamymi svedkami sa
v nitrianskej Synagóge pre-
poja so svedectvami doku-
mentaristov a umelcov.
Jedným z autorov projek-

tu je Saško Brama, vlastným
menomOleksandr Paľanyč-
ka, ukrajinský nezávislý di-
vadelný aktivista, režisér,
scenárista a dramatik, ktorý
sa v hlavnomprogrameDi-
vadelnej Nitry predstavil už
v roku 2015 inscenáciou R+J
o ukrajinsko-ruskýchRo-
meovi a Júlii.
Študoval reklamný dizajn

naUmeleckom inštitúte
Salvadora Dalího v Kyjeve,
neskôr sa venoval štúdiu di-
vadelnej vedy naUniverzite
Ivana Franka vo Ľvove.
Prezentácia diela Saška

Bramu a jeho umeleckého
kolektívu nebude jedinou
pripomienkou toho, čo sa na
Ukrajine deje – v čase kona-
nia festivalu už sedemme-
siacov.
Ukrajinský grafik žijúci na

SlovenskuMykolaKova-
lenko osobne otvorí výstavu
plagátov s názvomČo deň,
to plagát. Neverending po-
sters? Kovalenko sa na za-
čiatku konfliktu naUkrajine
rozhodol, že každý deň vojny

zverejní na svojich sociál-
nych sieťach jeden plagát,
ktorý na túto situáciu upo-
zorňuje. Jeho plagáty sa
medzitýmobjavujú na
mnohých verejnýchmies-
tach na Slovensku.
TémeUkrajina v prepoje-

ní s tohtoročnou hlavnou
témou festivaluDivadelná
Nitra krehkosť/fragility bude
venovaná aj diskusia Sve-
dectvá s autentickými
svedkami vojnynaUkraji-
ne, divadelníčkou a občian-
skou aktivistkou VierouDu-
bačovou a filmáromdoku-
mentaristomMichalomFu-
lierom, ktorí sú tvorcami
filmuTí, ktorí zostali.
Diskusiu po premietaní

filmu v Synagógemoderuje
Lucia Štasselová. z (DN)

SEDEM MESIACOV... SME V TOM S VAMI

z Jeden z plagátovukrajinskéhografikaMikoluKovalenka.

KATARZIA, JOBUSOVKY, BALATON
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z Novédivadlo sa predstaví
so Zlodejkou kníh v réžii ŠimonaSpišáka.

y Krehkárastlinka.Človek–
krehká nádoba. Krehká krá-
sa. Krehká identita. Krehká
rovnováha. Krehkýmier.
Neuveriteľná krehkosť

bytia. 31. ročníkMedziná-
rodnéhofestivalu Divadelná
Nitra prináša na tému kreh-
kosť / fragility 15 inscenácií
hlavného programu, z toho 8
zo zahraničia v produkcii 9
krajín, a vyše 30 akcií sprie-
vodného, pracovného
a vzdelávacieho programu.
Po dvoch rokoch obnovuje

živú prezentáciu zahranič-
ného divadla.
A sámkrehký snaží sa

upozorniť na krehkosť, zra-
niteľnosť a pominuteľnosť
hodnôt okolo nás.

z Darina Kárová
riaditeľka festivalu


