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29 DIVADIEL
Z 9 SLOVENSKÝCH MIEST
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5 INSCENÁCIÍ PRE MLADÉ PUBLIKUM
7 ŠTUDENTSKÝCH INSCENÁCIÍ
5 KONCERTOV
22 DISKUSIÍ PREDOVŠETKÝM O DIVADLE
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Hlavným organizátorom festivalu
Dotyky a spojenia
je
Slovenské komorné divadlo Martin.
Záštitu nad festivalom prevzali
predsedníčka ŽSK Erika Jurinová
a
primátor mesta Martin Ján Danko.
Festival podporili:
Fond na podporu umenia,
mesto Martin
a
Žilinský samosprávny kraj – zriaďovateľ SKD Martin.
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PATRÓNI 17. ROČNÍKA FESTIVALU

Jevgenij Libezňuk:
Konečne môžem robiť svoju prácu, to, čo mám rád a čím sa živím celý svoj život.
Veľmi si cením, že môžem zase byť priamo s divákmi a mať spätnú väzbu, tá nám chýbala
dva roky. Myslím si, že by sme mali urobiť všetko, aby ľudia chceli chodiť do divadla.
Potom nech sa oni rozhodnú, či prídu alebo neprídu.
Pamätám si ešte festivaly, kam sme prišli na dlhšiu dobu, stihli sme sa stretnúť
s kolegami z iných divadiel. Teraz je to asi kvôli finančným možnostiam len na jeden deň
a myslím si, že je to málo. Nie je čas na kontakt a komunikáciu s kolegami.
Dá sa povedať, že Československo je moja druhá rodná zem. A áno, po tých rokoch, ktoré
som tu, mám v Prešove zázemie, prácu, rodinu, kamarátov. Možno som sa ani nezamýšľal
nad tým, kde som doma. Lebo viem, že doma som všade a nikde.
Rusínčina ani slovenčina nie sú môj rodný jazyk. Rusínsky jazyk je dosť blízky rodnej
ukrajinčine, bolo ľahšie sa naštartovať. So slovenčinou som mal väčší problém odvážiť sa
vyjsť na javisko a účinkovať v slovenskom predstavení.
Či máme alebo nemáme právo žiť v normále – to je večná otázka. Ja si myslím, že máme
právo žiť tým životom, ktorý žijeme, pretože, mimochodom, medzi nami žijú aj ľudia, ktorí
prišli z Ukrajiny a oni chcú žiť tým normálnym životom tiež. Tam nemajú možnosť, ale my ju
tu máme. Tak by sme mali žiť, lebo život je život.

Božidara Turzonovová:
Po pandémii sa pre mňa osobne veľa zmenilo, začala som ešte viac milovať
publikum. Je mimoriadne bolestné hrať, pokloniť sa, zdvihnúť zrak a vedieť, že
v hľadisku nikto nie je. Divadlá teraz zažívajú veľkú renesanciu, máme plné
hľadisko a cítim, ako sú ľudia lační za divadlom.
Ľudia chodia do divadla, sú presýtení televíziou a seriálmi. Som veľmi šťastná, že na naše predstavenia chodia mladí diváci. Ten pocit v divadle, tu a teraz, keď divadlo naozaj na diváka účinkuje
– ten účinok sa dá poznať podľa toho, že spôsobí zážitok, a to teraz cítime.
Divadelných festivalov som zažila dosť a boli to nádherné dni. Zišli sa všetky súbory z Československa a bolo skvelé, že sme sa mohli zísť a pozrieť si predstavenia. Vnímala som festivaly a kolegov,
ako keby sme boli jeden súbor, pozerali sme si inscenácie, inšpirovali sme sa vzájomne, bolo to skvelé
a povzbudzujúce. S väčšou chuťou sme pracovali a vždy sme sa tešili na ďalší festival.
Leningradská filharmónia skúšala svoju premiéru, keď Leningrad hladoval a zomierali ľudia.
Divadlo sa robí pre tú chvíľu, kedy sa odohráva predstavenie. Aj keby som pustila do svojho vnútra,
že kúsok od našich hraníc zúri vojna, keby som si uvedomovala, že masovo zomierajú ľudia, že
pandémia kosí životy, nedokázala by som takto existovať. Ja sa musím koncentrovať na svoju prácu,
na svoju bunku, v ktorej sa nachádzam. Samozrejme, že sa snažím pomôcť a som veľmi rada, že SND
pripravilo svoju inscenáciu 24 ako výraz veľmi silnej spoluúčasti a spolusúcitu s Ukrajinou.
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PRÍHOVOR

PRÍHOVOR
Verím, že nám zážitky z festivalových dní prinesú
inšpiráciu a možnosť zabudnúť na náročné obdobie
poznačené pandémiou, kedy nám bolo znemožnené
plnohodnotne tvoriť a svoju tvorbu prezentovať...

vyjadrenie solidarity s divadlami a ľuďmi, ktorí v nich
pracujú.

V úcte sa skláňam a veľké ďakujem chcem aj touto
cestou vyjadriť mojim kolegyniam a kolegom zo
Slovenského komorného divadla Martin, pretože sme
dokázali v priebehu jednej sezóny zorganizovať dva
ročníky festivalu, ďakujem členom dramaturgickej rady
aj všetkým externým spolupracovníkom, divadelným
tvorcom za ich nezlomnú silu a inšpiráciu tvoriť a divákom za priazeň, ktorú nám všetkým prejavujú.

Vážení divadelní kolegovia, ctení hostia,
milí festivaloví diváci,
je tu 17. ročník divadelného festivalu Dotyky
a spojenia, je tu jún – tradičný čas jeho konania a my
opäť na týždeň meníme Martin na hlavné mesto
slovenského divadla.
Po troch rokoch prichádza vytúžený koncosezónny
termín a s ním prezentácia výsledkov tvorivých
snažení všetkých zúčastnených tvorcov a divadiel.

Toto všetko je možné zrealizovať len vďaka ústretovosti
Fondu na podporu umenia ako hlavného partnera, podpore od nášho zriaďovateľa – Žilinského samosprávneho kraja, dotácii z mesta Martin a finančnej, materiálnej
aj mediálnej pomoci od našich partnerov.
Čaká nás 7-dňový divadelný sviatok a ja nám
spolu s povestným „Zlomte väz!“ prajem opäť skvelú
a neopakovateľnú atmosféru, ktorá k divadelnému festivalu Dotyky a spojenia neodmysliteľne patrí, radostné
stretnutia s priateľmi, s divadlom a v kútiku srdca si
želám aj dobré počasie pre všetky produkcie v exteriéri.
Vitajte!

Tibor Kubička,
riaditeľ festivalu Dotyky a spojenia

Vlani boli Dotyky a spojenia po 26-mesačnej prestávke
výnimočne v septembri. Dopadlo to dobre, prialo nám
počasie aj pandemický semafor. To, že sme nemuseli
zrušiť ani jednu produkciu a, napriek prísnemu režimu
iba pre zaočkovaných, sa divadelné sály zaplnili, nás
nakoplo a motivovalo pokračovať. Potvrdilo sa, že
okolo festivalu sa rokmi vytvorilo stabilné spoločenstvo
divadelníkov a divákov, a boli sme vďační, že nám opakovane vyjadrovali podporu a sympatie. Minuloročný
festival sme vnímali predovšetkým ako priestor na

Pandémia nás všeličo naučila. Organizovať divadelný
festival v dobe, ktorá sa vyznačuje všadeprítomnou neistotou, znamenalo, že sme sa museli nastaviť pozitívne
a pripraviť sa na neustálu improvizáciu, veď festival je aj
v bežných časoch živý, premenlivý organizmus.
A veľmi sme sa tešili na „návrat do normálu“. Mysleli
sme tým zrušenie obmedzení, povinnosti nosiť respirátor, dodržiavať odstupy. Potom Rusko napadlo Ukrajinu
a zrazu to, čo je normálne, dostalo úplne iný zmysel.
Ako uvažovať o umení a kultúre po tom, ako v susednej
krajine ruskí vojaci zbombardovali divadlo v Mariupole,
v ktorom sa ukrývali ľudia vrátane mnohých detí?
Za uplynulé dva roky sa zrušilo veľa kultúrnych
podujatí, pretože sa inak nedalo. No a teraz sa dá? Ako?
Máme právo pokračovať v práci? Keď som túto otázku
položila Jevgenijovi Libezňukovi, ktorý sám pochádza
z Ukrajiny a spolu s Božidarou Turzonovovou prijal
záštitu nad tohtoročným festivalom, odpovedal mi, že
toto právo máme. „Máme právo žiť tým životom, ktorý
žijeme, práve preto, že medzi nami sú aj ľudia, ktorí
prišli z Ukrajiny a oni chcú tým normálnym životom žiť.“
Nie, nie sme v normále. Snažíme sa premýšľať o tom,
ako pomôcť. Na festivale sme pripravili program aj pre
ukrajinské publikum, predovšetkým pre mamy s deťmi.

Pozveme ich na divadlo aj tvorivé dielne; dokonca sa
s divadlom vyberieme za nimi do obcí v okolí Martina,
kde teraz žijú a trávia väčšinu času. Plánujeme tiež
vydražiť fotografie, ktoré zachytávajú hercov a herečky
pri práci aj mimo nej, a výťažkom prispieť na jednu zo
zbierok pre Ukrajinu. Samozrejme, vyzveme divákov,
aby tiež prispeli na zbierky, ktoré pomáhajú ľuďom,
utekajúcim pred ruskou agresiou. Naša pomoc je stále
potrebná.
Kultúrne festivaly, akým je aj ten náš, nie sú iba
miestom, kde sa predstavuje umenie. Zohrávajú
v spoločnosti dôležitú úlohu. Zrkadlia našu dobu a svet,
v ktorom žijeme. Spájajú a prepájajú ľudí, vytvárajú
priestor na rozhovory a konfrontáciu, inšpirujú nás
a nútia premýšľať. Ich organizátori počas pandémie
bojovali za to, aby festivaly prežili. Naďalej sme presvedčení o ich zmysluplnosti. Môžeme ich však vnímať
ako dlhodobo udržateľné? A ak dnes takými nie sú,
ako o nich uvažovať, aby sa udržateľnými stali? Práve
o tom chceme diskutovať v rámci festivalovej Platformy,
ktorá nadviaže na viaceré ekologické aktivity, ktoré už
na Slovensku prebiehajú. K téme udržateľnosti umenia,
konkrétnejšie divadla na Slovensku chceme pristúpiť čo
najkonkrétnejšie. Budeme hľadať cesty a návody, ako na
to, chceme hovoriť o tom, ako sa v rámci divadelného
procesu správať čo najšetrnejšie k životnému prostrediu.

Čaká nás týždeň naplnený od rána do večera divadlom.
Tak, ako minulý rok, poskytneme rozšírený priestor
pre prezentáciu tvorby študentov umeleckých škôl.
Vykročíme aj za brány divadla, budeme hrať na námestí, v múzeu aj v záhrade, a prídeme tiež priamo do
školských tried so zážitkovými vzdelávacími workshopmi a inscenáciami, ktoré tematizujú klimatickú krízu,
nútenú migráciu, vzostup neznášanlivosti v spoločnosti,
a otváraním týchto tém prispievajú k rozvoju kritického
myslenia mladých ľudí.
Budem rada, ak sa festivalové inscenácie a diskusie
stanú pre nás všetkých podnetom k tomu, aby sme
kriticky premýšľali o spoločnosti a aby sme následne
dokázali citlivejšie a empatickejšie pristupovať
k problémom, ktoré prináša táto zvláštna doba. Prajem
vám zmysluplne prežité festivalové dni.
Monika Michnová,
programová riaditeľka festivalu Dotyky a spojenia
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ANALÝZA SEZÓNY
SEZÓNA, NA KTORÚ ZAÚTOČILA VOJNA
Budeme tam. Jednoduchá veta, priam banálna. Festival
Dotyky a spojenia ňou už tradične prostredníctvom
propagačných materiálov ohlasuje, že sa blíži. Niekto by
si mohol pomyslieť, že to nie je príliš originálne ani kreatívne. Ale predsa má tá veta silu. Ostatné dva roky nám
totiž ukázali, že „byť tam“ (nech je to kdekoľvek) nie je
také samozrejmé, ako sa na prvý pohľad javí. Karantény,
lockdowny, zavreté hranice – možnosť ísť napríklad na
kultúrne podujatie sa stala nečakane vzácnou.
Na druhej strane – čo je to oproti neslobode ľudí, ktorí
práve v tejto chvíli nemôžu ani len vyjsť na čerstvý
vzduch a musia sa v šialených podmienkach skrývať
v staniciach metra, bunkroch a pivniciach? Čo to je proti
pocitu mužov, ktorí vedia, že nemôžu odísť z krajiny,
pretože ich čaká nezmyselný, nimi nevyprovokovaný boj
a oni pri ňom možno rovnako nezmyselne zomrú? Alebo
proti prežívaniu ľudí, ktorí chceli demokraticky vyjadriť
svoj občiansky postoj a za hlásanie mieru skončili vo
väzbe? Možno by sa také veci nemali spomínať v článku
o divadelnom festivale, no mohli by sme sa dnes tváriť,
že všetko je po starom? Že sa nás to nedotýka? A že sa
to nedotýka, možno v nuansách, ale predsa aj festivalu
samotného?

Keď sme naposledy písali súhrnný text o sezóne, najsilnejšie nad ním žiarili tri farby semaforu, respirátory
boli nepríjemnou súčasťou predstavení, a verili sme, že
vďaka dodržiavaniu opatrení bude festival bezpečným
miestom. Keď sme v polovici apríla tohto roka uzatvárali
program 17. ročníka festivalu, bezpečie sa stalo ešte
relatívnejším pojmom. Choroba bola síce na ústupe,
denné prírastky úmrtí v súvislosti s covidom sa počítali
„len“ v desiatkach. No pocit ohrozenia je podprahovo
prítomný viac než kedykoľvek predtým. Nie sme priamo
pritom, a predsa to bytostne vnímame. Na Ukrajine
ochranné masky nahradili nepriestrelné vesty a dezinfekciu rúk dezinfekcia rán. Farby, ktoré pomyselne svietia
nad týmto článkom, sú žltá a modrá.
Samozrejme, neznamená to, že inscenácie, ktoré sme na
festival vybrali, priamo reflektujú súčasný konflikt, to logicky nie je možné. Napriek tomu sme voľbu robili už vo
svetle novej reality. Program sme zostavili s vedomím, že
možno inscenácie v ňom nie sú ani tým „najlepším“, čo
za sezónu vzniklo (napokon, to nedokážeme garantovať
nikdy), no majú presah k spoločnosti, apelujú na ľudskosť, na humanistické hodnoty, ktoré chceme zdieľať.
Inscenácie, ktoré nás zaujali, často zobrazujú jednotlivca,
ktorý rozmýšľa, aký postoj v určitej situácii zaujať, ako
konať. Niektorí sa napríklad vedome rozhodnú zatvoriť
oči pred tým, čo sa okolo nich deje, nekladú si otázky,

len vykonávajú, čo treba a žijú tak, aby sami prežili. Aká
veľká je miera spoluzodpovednosti tých, ktorí zločin
ignorujú, za zločin samotný? Túto zásadnú otázku otvára
inscenácia Jeden nemecký život divadla ASTORKA Korzo
'90 so Zitou Furkovou v úlohe Brunhilde Pomselovej,
Goebbelsovej sekretárky na Ministerstve propagandy.
V rovnomennom dokumentárnom filme, ktorý bol predlohou inscenácie režisérky Aleny Weisel Lelkovej, v tom
čase stopäťročná Brunhilde priznáva, že necíti vinu – nie
preto, že by bola chladnokrvná, zlá osoba, ale preto, že
podľa nej jednoducho o ničom nevedela.
Inscenácia Dukla, údolie smrti Dezorzovho lútkového
divadla nás tiež prinavracia do čias druhej svetovej vojny,
no veľmi živo nám pripomína paradox akéhokoľvek vojnového konfliktu – vynútenú agresiu proti niekomu, kto
by nám za iných okolností mohol byť priateľom, blízkou
osobou. Príslovie „poznaj svojho nepriateľa“
v tomto prípade naberá nový význam a inscenácia
ukazuje, že láska či príťažlivosť môže vzniknúť aj na
bojovom poli a aj v najnepravdepodobnejších konšteláciách. Využitie bábkovo-filmovej (live-cinema) formy
dáva obrazom násilia, hrôzy a voči nim kontrastujúcej
vášne ešte zvláštnejší náboj.
Na mechanizmy vytvárania nenávisti a polarizácie
spoločnosti, ktorú sme v uplynulých mesiacoch pociťovali nanajvýš hmatateľne, poukazujú aj ďalšie inscenácie

vo výbere. Činohra Slovenského národného divadla
akoby od začiatku tejto sezóny hľadala tú správnu
dramaturgickú líniu, ktorú by chcela sledovať po dvoch
rokoch nepravidelnej prevádzky plnej páuz a prekážok.
Po menej výrazných dielach napokon predstavila tri
inscenácie, ktoré reagujú na aktuálne nálady či udalosti
v spoločnosti a oživila repertoár adresnými produkciami
s potenciálom osloviť diváka, ktorého pandémia možno
od divadla skôr vzdialila. Okrem Salemských bosoriek
a najnovšej 24 je to aj inscenácia Špina v réžii Jána
Luterána. Hra Bélu Pintéra ponúka príbeh, v ktorom
sledujeme spoločenstvo malej dediny rozrušené príchodom adoptívnych dcér do rodiny bezdetných manželov,
pričom jedno z adoptovaných dievčat je Rómka. Predsudky, obavy z neznámeho a nenávisť postupne vedú
k nečakanému vývoju udalostí. Napriek zachovaným
maďarským reáliám v inscenácii si uvedomíme, že
ponúka jeden z obrazov Slovenska – taký, ktorý si len
neradi pripúšťame.
Aj inscenácia Ponížení a krvilační divadla Uhol_92 je
výpoveďou o stave sveta. Režisérka a autorka Alžbeta
Vrzgula reflektuje najmä populizmus a (náboženský)
fanatizmus, ktoré čoraz výraznejšie zasahujú do našich
životov. Text aj jeho realizácia sú hlasom nastupujúcej
generácie a výrazom jej snahy zaradiť sa do spoločnosti,
ktorá len pomaly dokáže prijímať impulzy k zmene.
Obsahovo aj formálne bohatá inscenácia odzrkadľuje

zúfalstvo a znechutenie mladého človeka, ktorý hľadí na
svet pred sebou a nevidí v ňom takmer žiadne pozitívne
perspektívy.
Hlasným a pôsobivým generačným výkrikom proti
statusu quo je aj inscenácia Krása nevídaná v réžii
Zuzany Fialovej, ktorá vznikla ako súčasť projektu
Generácia Z v bratislavskom DPOH. Mladé ženy, ktoré
v nej účinkujú, živelne protestujú proti patriarchálnej
tradičnej spoločnosti plnej stereotypov, rodovej nerovnováhy, tlaku konvencií. Hoci inscenácia sa napokon z
pragmatických dôvodov pre jej site-specific charakter
na festivale neocitne, bola jednou zo silných nominácií
v našom výbere.
V druhej línii výberu do hlavného programu festivalu
Dotyky a spojenia sa popri inscenáciách s témami presahujúcimi k spoločenským problémom objavili práve
intímne, osobné výpovede, skúmajúce krehkosť nášho
vnútra. Viaceré inscenácie, ktoré sme videli, sa zamerali
na medziľudské vzťahy vo vypätých či zásadných momentoch. Ich súčasťou boli aj úvahy nad starostlivosťou
o druhých či nad zodpovednosťou za nich s dôrazom na
zodpovednosť za vlastné (psychické) zdravie.
Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo, ktoré už v minulosti preukázalo vysokú mieru citlivosti voči procesom,
ktoré sú možno na prvý pohľad skryté (či už v rodinách
alebo vnútri jednotlivcov), v tejto sezóne vytvorilo

re-performanciu s názvom Vnorená. „Re“ v žánrovom
určení odkazuje na opakované pretvorenie diela, ku
ktorému by malo v budúcnosti dôjsť vďaka zmene obsadenia. Tanečnica Lívia Mendéz Marín Balážová, ktorá je
autorkou choreografie a zároveň bola na premiére prvou
účinkujúcou, „odovzdá“ dielo niekomu inému, kto do
daného rámca bude môcť vtlačiť vlastné vnímanie tejto
performancie a jej tematického naplnenia. Prostredníctvom audionahrávky inscenačný tím tlmočí priamy
zážitok ženy, ktorá sa v dlhšom časovom období starala
o dvoch členov svojej rodiny. Cez spomienky a vtipné
aj frustrujúce zážitky tvorkyne skúmajú, čo znamená
dlhodobo sa o niekoho starať, na situáciu nahliadajú
z viacerých uhlov pohľadu a neobchádzajú ani často
prehliadanú problematiku – vyčerpanosť a pochybnosti
človeka, ktorý musí v krízovej situácii prebrať zodpovednosť.
Aj členovia nezávislého Divadla Petra Mankoveckého
(DPM) akoby mali potrebu stiahnuť sa do seba a v inscenácii Prevádzači reflektovať vlastné pocity, reagujúce
na ťaživé vonkajšie podnety – koniec-koncov analýza
a reflexia nášho vnútorného prežívania traumatických
udalostí sa stali charakteristickým sprievodným javom
pandemických čias. Dramatička Lenka Garajová pre
súbor napísala text na mieru, ktorý tematizuje smrť
a našu schopnosť trúchliť, s podotázkou, či dnešný
človek vôbec ešte dokáže vytvárať naozaj hlboké vzťahy.
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Divadlo tak pomyselne nadviazalo na svoju predošlú
inscenáciu SHIfT, v ktorej jeho členovia a členky podali
jednu z prvých umelecky spracovaných správ o živote
uprostred pandémie.
Ak v SHIfT-e išlo o bezprostredný pokus spracovať aktuálne udalosti, ktoré zo dňa na deň zmenili spôsob našich
životov, v prípade Prevádzačov sa na tému odchádzania
pozeráme s odstupom. Ten dáva postavám priestor na
zamyslenie či (seba)analýzu. Prostredníctvom príbehu
skupiny priateľov, ktorá prišla o jedného člena, nám
ponúkajú pohľad na rôzne prístupy, akými sa dá reagovať na smutnú, alarmujúcu okolnosť. Cez postavu Emila,
ktorý je už na „druhej strane“, zasa vnášajú tvorcovia
do inscenácie aj tému duševného zdravia a potreby
vzájomnej pozornosti. Garajová dokázala v hre originálne prepojiť témy, ktoré priniesli covidové roky (smrť,
psychické zdravie, dôraz na vnútorné prežívanie udalostí) a herci a herečky DPM pod režijným vedením Šimona
Ferstla ich dokázali atraktívne a s odstupom spracovať
do pozoruhodnej inscenácie.
Inscenácia košického Divadla Thália Színház Otec, Matka,
Chľast nás zas zavedie do rodiny, ktorej život je ovplyvnený alkoholizmom – prináša teda tému večnú, od čias
lockdownov zasa, žiaľ, o čosi aktuálnejšiu. Pod inscenáciou sú podpísaní traja autori, okrem režiséra Józsefa
Czajlika a dramaturga Miklósa Forgácsa aj herec Róbert
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Lucskay, ktorý pri písaní vychádzal z vlastnej skúsenosti
a prežitej traumy. Inscenácia na problematiku nahliada
z pohľadu dieťaťa a prináša tak originálne, úprimné
svedectvo o detstve a dospievaní, v ktorom okrem
rodičov do úzkeho rodinného vzťahu vstupuje aj ďalší
aktér – závislosť. Časový odstup pomohol Lucskayovi
spracovať tému s nadhľadom, jeho monodráma sa tak
vyhýba prehnanému pátosu či sentimentu a má skôr
bližšie k stand-upu.
Ďalšou výraznou líniou, ktorú v uplynulej sezóne reflektovali viaceré divadlá a zoskupenia, sa stala téma identity. Tá možno ešte viac než priame odkazy na vojnové
konflikty a extrémizmus rezonuje s tým, čo sa deje na
východ od nás. Otázka, kým sme, s čím sa identifikujeme, do akej miery sme v tom slobodní a do akej miery je
determinácia prostredím, v ktorom sa narodíme
a vyrastáme, neprekročiteľná, je zaujímavá filozoficky
a sociologicky, no tiež z hľadiska vnútorného prežívania
každého z nás.
Inscenácie Roľa Divadla NUDE, Čepiec Divadla J. G. Tajovského a D1 (pracovný názov) Slovenského komorného
divadla Martin svoje námety nevyhnutne spracúvajú
rôznymi prostriedkami, no majú zároveň vo viacerých
ohľadoch čosi spoločné. Všetky tri hľadajú v hlbokej
minulosti príčiny toho, kým sme dnes, pracujú so
stereotypom, tradíciou, využívajú folklór či modernizo-

vaný rituál ako symbol našej vnútornej fixácie, vedomej
či podvedomej, na kolektívne vedomie, na to, čo dedíme
od svojich predkov. Kým Roľa a Čepiec sa prepájajú
v téme skúmania vlastných koreňov skôr cez ženskú
líniu a postavy babičiek a matiek, autor a režisér Lukáš
Brutovský v martinskej inscenácii o diaľnici D1 okrem
iného poukazuje na figúru otca národa, pomyselného
spasiteľa, záchrancu, ku ktorému má naša (slovanská?)
mentalita – ako to vidíme aj na politickej úrovni – zdá
sa, stále blízko.
Pochopiteľne, inscenácie, ktoré diváci a diváčky uvidia
v hlavnom programe festivalu Dotyky a spojenia, zďaleka nie sú všetky, ktoré by mohli zapadnúť do naznačených línií. Napríklad tému zneužívania pozície autority
(napríklad cirkevnej či akademickej) a vyrovnávania
sa „silného muža“ s rolou obete priniesla inscenácia
hry Thomasa Melleho Naše fotky z Mestského divadla
Žilina. Iný pohľad na moc manipulácie, ktorá je omnoho
nebezpečnejšia než ťažké zbrane, sprostredkovala inscenácia režisérky Júlie Rázusovej Nebezpečné známosti
z Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Praktiky markízy de Merteuil, po ktorých siaha vo svojej bezuzdnej
žiadostivosti a túžbe dominovať – aféry, ohováranie,
vydieranie a podvádzanie – nie sú nijako odlišné od
stratégií zločineckých skupín, ktoré chcú získať postavenie a vplyv na politickom poli.

Do intímnej línie inscenácií by zas umeleckým spracovaním pocitu spoločenskej diskriminácie, predsudkov
a obáv voči inakosti zapadla inscenácia Petra Mazalána
Už stačí/Ich habe genug, ktorá bola po prvý raz uvedená
na javisku Štátneho divadla Košice. Svoju nadčasovosť
by na festivale nepochybne potvrdila aj klasika, Čechovove Tri sestry v réžii Mariána Amslera, ktorý obnažil
psychológiu postáv na kosť a konfrontoval divákov
s absolútnym pocitom stagnácie a bezcieľnosti. Zrkadlom Vnorenej by zas mohla byť ďalšia inscenácia Divadla
NUDE Krehkosť, ktorá hovorí, že to, čo je krehké, nemusí
byť nevyhnutne slabé. Skutočne liečivý rozmer má aj
inscenácia neZraniteľní nezávislého tvorivého zoskupenia
123artivist, ktorá vznikla s arteterapeutickým zámerom,
ale aj v snahe scitlivovať spoločnosť voči témam ako
domáce, rodovo podmienené násilie či zneužívanie detí
predstaviteľmi cirkvi. Naopak, v inscenácii Divadla SkRAT
Skupinová terapia prevláda nadhľad a humor, s ktorými
herci súboru v nečakanom spojení s režisérom Jozefom
Vlkom analyzujú samých seba a divadlo ako priestor pre
únik od vlastných problémov.
Či už spomínané inscenácie (tie v programe aj mimo
neho) patria rámcovo do sféry „verejného“ alebo „privátneho“, mnohé z nich spája skutočnosť, že naliehavo
vstupujú do dialógu s nami, ktorí ich sledujeme. Často
sa snažia nás vyprovokovať, povzbudiť v úvahách
o vlastnej zodpovednosti za stav vecí okolo nás. Nabá-

dajú nás všímať si seba navzájom, nevnímať ľudí ako
súčasť anonymnej masy „tých druhých“, ale pristupovať
k ich individuálnym príbehom s pochopením a neapriórne. Program festivalu Dotyky a spojenia 2022 sme
sa snažili naplniť inscenáciami, ktoré divákov duševne
nasýtia, o ktorých budú môcť premýšľať, vztiahnuť ich
k svetu, ktorý nás obklopuje, diskutovať. Napokon,
festival je výborným priestorom pre spoločný dialóg,
pre ľudský kontakt, ktorý je – nielen po dvoch rokoch
pandémie, ale zvlášť v zložitých časoch, akých sme sa
nikdy nechceli dožiť, ale predsa v nich žijeme –, podľa
nás nesmierne dôležitý a potrebný. A to nielen v divadle.
Barbora Forkovičová a Martina Mašlárová,
členky dramaturgickej rady festivalu Dotyky a spojenia

CYBER, ECO, FAUNA A RES PUBLICA
Pandémia covid-19 výrazne zmenila naše vnímanie
istôt. Stanovený dátum premiéry sme prestali považovať
za samozrejmý. Ktorékoľvek predstavenie sa mohlo
zrušiť (a neraz i zrušilo) aj hodinu pred začiatkom. Všade
samé škrty, presuny, zmeny. Napokon aj minuloročné
Dotyky a spojenia v netradičnom septembrovom termíne boli dôkazom flexibility a nezlomnosti, ktorú slovenská divadelná obec preukazuje už tretiu sezónu.
Po období, kedy sa letná radosť menila na jesenné
obavy a tie na zimný lockdown, nik nečakal, že to bude
ešte horšie. Predpokladali sme, že fňukanie nad presilou
onlinu, ekonomickými stratami, zúfanie nad hoaxermi,
ktorí tvrdili, že mŕtvoly z nemocníc sú len figuríny, je
azda vrcholom utrpenia vyspelej spoločnosti. Tej spoločnosti, ktorú viac trápi nedostatok parkovacích miest
ako nedostatok pitnej vody. To, že vojnu budeme poznať
aj inak ako z maturitných otázok, nikto nečakal. Začala
len pár kilometrov od nás a zmenila naše nazeranie na
každodennosť.
Tie najhoršie správy z napadnutej Ukrajiny sa týkali
aj divadla. To, že Charkivské bábkové divadlo hráva
v tamojšom metre deťom, ktoré sa tam ukrývajú, je
tá menej desivá. Správa o zbombardovanom divadle
v Mariupole, ktoré malo z dvoch strán budovy na zemi

15

ANALÝZA DIVADLA PRE MLADÉ PUBLIKUM
umiestnený nápis „deti“, nechala chladných asi len tých,
ktorí z popierania kovidu plynule prešli na popieranie
vojny na Ukrajine. Aj také sú súčasné európske konotácie
pri slovách divadlo a deti.
Slovenské divadlo pre deti a pre -násťročných vnímavo
pristupuje k náročným témam, aj k histórii, z ktorej sa
možno poučiť. Prvú svetovú vojnu reflektovali v bratislavskom Divadle LUDUS dramatizáciou Na západe nič
nové. Generácia Z sa tak môže konfrontovať s osudom
tej, ktorá dostala prívlastok stratená. Nové divadlo z Nitry v inscenácii podľa predlohy Markusa Zusaka Zlodejka
kníh spracovalo tému druhej svetovej vojny. Rovnako tak
prešovské divadlo BABADLO, ktoré uviedlo (kvôli pandémii niekoľkokrát odloženú) premiéru do divadelnej
podoby adaptovaných Hrabalových Ostro sledovaných
vlakov. Divadlo LUDUS naštudovalo aj Konváliu, kde
prostredníctvom osudu židovskej poetky Valérie Reiszovej a jej partnera Rudolfa Dilonga (podľa literárneho
spracovania Denisy Fulmekovej) odhaľuje temné roky
20. storočia na Slovensku. Divadlo PIKI z Pezinka uviedlo
inscenáciu podľa rovnomennej knihy českého spisovateľa a diplomata Pavla Hrnčířa Plechová Mína. Prostredím
je africký štát, no dieťa so zbraňou v ruke je rovnako
nepatričné, či ide o svetový konflikt alebo občianske
vojny, ktoré sa dejú tak ďaleko od nás, že ich vieme
z našich myslí bezpečne vytesniť. Tieto inscenácie mali
premiéru ešte pred začiatkom vojny, februárový vpád
Ruska na Ukrajinu sčasti zmenil ich vnímanie.

Divadlo pre mládež na Slovenku sa v súčasnosti viac ako
na vnútorný svet teenagerov zameriava na veci verejné
a na to, že mladí ich môžu ovplyvniť. O manipulácii
s informáciami a kritickom myslení hovorí špecifický
projekt trnavského Divadla Jána Palárika Skrytý zmysel,
ktorý je pripravený priamo do stredoškolských tried.
V banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí
naštudovali staršiu, no stále aktuálnu hru Istvána Tasnádyho Cyber Cyrano o tom, že v útrobách internetu si
ničím nemôžeme byť istí. Priestor dostali aj ekologické
témy. V konštatovaní, že o nich musíme hovoriť poriadne nahlas, kým nenastane úplné ticho, sú ukryté názvy
dvoch formálne rozdielnych, no rovnako nástojčivých
inscenácií. Divadlo Andreja Bagara v Nitre naštudovalo
artistnú, výtvarne pôsobivú inscenáciu Kým nastane
ticho. Text Slavky Civáňovej, z ktorej vychádza, reaguje
na ťažbu dreva v Tichej a Kôprovej doline. Inscenácia
Nahlas Divadelného centra Martin v sebe spája motívy
zo Shakespearovho Hamleta s realitou neudržateľnej výstavby v Demänovskej doline, ale pripomína aj činnosť
slovenského ochranárskeho hnutia od 80. rokov minulého storočia. Použitými prostriedkami je minimalistická,
silou informácií a komorným spracovaním bezprostredne pred stredoškolským publikom, apelatívna.
Nezanedbateľný je aj počet inscenácií pre menšie deti,
ktoré reagujú na environmentálne témy. Z najnovších je
to napríklad Lovec plastov Zero Waste (Bábkové divadlo
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Morgonrock), Kolobeh vody (Divadlo na hojdačke) alebo
Hora (Divadlo Šibe).
V tvorbe pre deti má, tradične, silné zastúpenie fauna
– zvierací hrdinovia: Vlk, ktorý vypadol z knižky od
Odiva, Sliepka, ktorá sa nevzdala z Bábkového divadla na
Rázcestí, Hus, ktorá sa vyparádila v Divadle Jána Palárika,
zajko aj prasatá z tvorby Cígera-Hronského v žilinskom
a bratislavskom bábkovom divadle, zvieratá džungle
aj dažďového pralesa, včielka, králik, líška a pavúky
priniesli deťom na celom Slovensku príbehy spracované
činohernými aj bábkarskými postupmi.
Aj napriek spytovaniu sa, aký to má všetko zmysel, sa
u nás divadelná tvorba (pre deti a mládež) nezastavila.
Nezastavil ju covid-19 a ani prebiehajúca vojna. Tešme
sa z každého dňa, kedy je divadlo ešte miestom umenia,
nie úkrytom pred streľbou, ale nepoľavujme z nárokov
na kvalitu divadla pre mladších divákov a diváčky.
Lenka Dzadíková, dramaturgička programu Pre mladé publikum

Barbora Forkovičová
– divadelná kritička.
V súčasnosti pôsobí ako odborná
redaktorka časopisu kød. Divadelné recenzie publikuje aj na
platforme MLOKi.

Róbert Mankovecký
– dramaturg Slovenského
Martina Mašlárová
komorného
divadla Martin a hu– divadelná teoretička a kritička,
pedagogička na DF VŠMU,
dobný skladateľ, zakladajúci člen
šéfredaktorka časopisu kød. Stála festivalu Dotyky a spojenia.
pri zrode o. z. MLOKi a platformy
www.mloki.sk, publikuje aj
v ďalších médiách. Ako porotkyňa
sa venuje aj neprofesionálnemu
divadlu.

Lenka Dzadíková
(zostavila Program pre mladé
Monika Michnová
publikum) – teoretička divadla
– dramaturgička Slovenského
a kritička. Pracuje v Divadelnom
komorného divadla Martin,
ústave, je členkou platformy
zakladajúca členka festivalu
Dotyky a spojenia. V súčasnosti MLOKi. Zameriava sa na tvorbu
pôsobí ako programová riaditeľka bábkových divadiel a divadelnú
festivalu a vedie jeho dramatur- tvorbu pre deti. Publikuje
v zborníkoch, tlači, internetových
gickú radu.
časopisoch aj v reláciách Slovenského rozhlasu.
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DIVADLO PETRA MANKOVECKÉHO
Lenka Garajová
PREVÁDZAČI

dramaturgia: Lenka Garajová
scéna a kostýmy: Laura Štorcelová
hudba: Martin ISO Krajčír
svetelný dizajn: Matúš Gavorník
fotografie: Dorota Holubová
réžia: Šimon Ferstl
hrajú:
Edita Koprivčević Borsová,
Lenka Libjaková,
Jakub Jablonský,
Tomáš Pokorný,
Tomáš Turek
Premiéra: 29. 1. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sú použité
expresívne výrazy.
Po predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.

Po SHIfTe, ktorý bezprostredne zachytával život počas pandémie a vychádzal zo zážitkov a úvah účinkujúcich hercov a herečiek, Divadlo Petra Mankoveckého
na spoluprácu na svojej ďalšej inscenácii oslovilo dramatičku a dramaturgičku Lenku Garajovú. Tá súboru
na mieru napísala veľmi podnetný a originálny text,
ktorým sa jej navyše podarilo organicky sa napojiť na
charakter tvorby DPM a jeho tvorivých individualít.
Témou smrti a smútenia v súčasnosti, v ktorej čoraz
viac prevláda odcudzenie, než pocit spolupatričnosti,
Prevádzači pomyselne nadväzujú na SHIfT a do väčšej
hĺbky rozvíjajú jeho (nevypovedané) témy. Samozrejme, hra ani inscenácia neostávajú iba pri smrti
spojenej s pandémiou, práve naopak, skúmajú aj jej
iné príčiny, no najmä jej dôsledky či dosahy. Vo svetle
smrti sa odhaľuje napríklad problematika povrchných
vzťahov a Garajová otvára aj tému starostlivosti o psychické zdravie či potrebu vnímavosti a empatie voči
druhým.

21. JÚN UTOROK

16:00 – 17:30 / ŠTÚDIO

Režisér inscenácie Šimon Ferstl pri realizácii volil jednoduchosť výrazových prostriedkov a v súlade s témou vytvoril tlmenú, miestami až ťaživú atmosféru.
Nejde však o trúchlivé dielo, bližšie má skôr k akejsi
úvahovej meditatívnosti. Tvorivý tím trefne aj vtipne
tematizuje rolu sociálnych médií zasahujúcich do
(takmer) každej časti našich životov, vrátane tej poslednej. Špeciálne miesto v inscenácii zastáva herec
Tomáš Pokorný v postave mŕtveho Emila, ktorý na
javisku ožíva v spomienkach svojich priateľov a plasticky dokáže zobraziť melanchóliu, ale aj cynizmus
prehliadaného človeka. Garajovej a DPM sa podarilo
vytvoriť dielo, ktoré hľadí na smrť očami človeka 21.
storočia: bez pátosu, no často aj bez viery či iného
pevného bodu, o ktorý sa môže zachytiť. Každý si tak
hľadá vlastnú formu trúchlenia.
Inscenácia získala Zvláštnu cenu poroty na festivale
Nová dráma/New Drama 2022.

Hoci má inscenácia formu uzavretých scén, tvorcom sa
podarilo budovať ju tak, aby sa vyvíjala a spela ku skutočnej katarzii. Dôležitá je v tomto smere nielen réžia Šimona
Ferstla, ale aj jeho spolupráca s výtvarníkmi inscenácie. Neprehliadnuteľný je najmä svetelný dizajn a videoprojekcie,
ktoré doslova aj obrazne oživujú mŕtveho.

Šimon Ferstl vyštudoval herectvo na Vysokej škole
múzických umení. V roku 2015 založil Divadlo Petra
Mankoveckého (DPM), v ňom absolvoval režijný debut s
inscenáciou Boh je DJ (2016). Neskôr sa ako režisér podpísal pod autorskou inscenáciou Moc na jednu noc, pod
inscenáciou dramatizácie Kafkovho Procesu a režíroval
tiež divadelnú esej Útek od divočiny. V DPM stále pôsobí
ako principál, herec a režisér.

Soňa Jánošová: Kým pri mene svieti zelená bodka,
môžeme sa tváriť, že nikto nezomrel. In: SME, 15. 2. 2022

Prevádzači sú ďalšia inscenácia v repertoári DPM, schopná ťažiť aj z ťaživých tém, ktoré sú v pandémii ešte
vypuklejšie. Robí to však neprvoplánovým spôsobom
a s ľahkosťou, čomu napomáha aj ambientná hudba
a najmä herecké obsadenie. Kým Turek, Jablonský,
Libjaková a Borsová využívajú princíp komentovania
s nadhľadom a darí sa im výborne balansovať na hrane
vážnosti a (čierneho) humoru, Pokorný utlmuje komický register, no v divákovi dokáže rovnako vyvolať úsmev
a sprostredkovať bizarné myšlienky.
Martina Mašlárová: Emil a jeho (naši) priatelia.
In: mloki.sk, 20. 2. 2022

Pokorný neskĺzava do roly tragéda, naopak, suchopárnym, často jednoslovným vyjadrením situáciu odľahčí,
aby následne až v druhom pláne na publikum naplno
doľahla jej skutočná ťaživosť. Funkčne a plasticky pracuje s cynizmom, ktorý jednoznačne slúži na obranu pred
ďalšími zraneniami duše.
Lucia Galdíková: Neisté blúdenie za hranicou onoho sveta.
In: kød, 3/2022
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dramaturgia: Uršuľa Turčanová
kostýmy: Viktória Csányiová
hudba: Martin Geišberg
hudobná spolupráca: Daniel Špiner
pohybová spolupráca, choreografie:
Libuša Bachratá
projekcie: Veronika Šmírová
fotografie: Vanda Mesiariková
v zákulisí: Ján Marcinek (asistent réžie),
Mária Koštialiková (inšpícia), Vladena
Škorvagová (šepkárka), Peter Petrinec
(javiskový majster), Ivan Cingel, Peter
Štrba, Peter Petrinec, Vladimír Kuchár
(svetlá), Peter Číž, Peter Urban (zvuk),
výrobu zabezpečili dielne DJGT pod vedením
Miroslava Kováčika, Štefan Bartko, Vladimír
Hromadík, Branislav Koller (výroba scény),
Anna Ďuríková, Jana Kapusníková (krajčírky),
Roman Spíro, Ivan Volek (rekvizity),
Adriana Puchovanová, Mária Kerešová
(garderóba), Dana Kováčiková (umelecká
maskérka), Michal Ďurík, Ľubomír Ozimák,
Ján Paučo, Branislav Krejčí, Vladimír Meloš,
Roman Novák (javiskoví technici)
scéna a réžia: Peter Palik
hrajú:
Tereza Kmotorková a. h.,
Dana Karolová, Mária Knoppová, Svetlana
Hank Sarvašová, Iveta Marcineková,
Ondřej Daniš, Daniel Výrostek,
Lucia Letková, Juraj Smutný,
Marek Rozkoš, Ján Marcinek
Premiéra: 17. 5. 2021
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sa fajčí.
Po predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.
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21. JÚN UTOROK

19:30 – 21:15 / NÁRODNÝ DOM

OTVORENIE FESTIVALU

chej variabilnej scénografii na javisku vytvára
obrazy ako na veľkom plátne, pričom aj herci a ich
špecifický pohyb po scéne sú súčasťou jednotlivých kompozícií. V nich sa zrkadlí ruch mesta, ale
najmä malebnosť či niekedy až zámerná gýčovosť
dedinského prostredia odkazujúca k problematike skreslenej, romantizujúcej predstavy o vidieku.
Jednotlivé svety prepája postava Katky v podaní
hosťujúcej Terezy Kmotorkovej, ktorej výkon dynamizuje a poháňa inscenáciu vpred a je jej nosnou
súčasťou. Hoci zvolenské divadlo využíva aj atraktivitu blízkosti regiónu, v ktorom sa príbeh odohráva,
samotné miesto nie je pre tlmočenie tém zásadné.
Nezáleží kde, ale či a ako sme ochotní popasovať sa
so svojím dedičstvom.

ktoré zdieľa so Šumiacom rovnaký región. Spolužitie
miestnych s rómskou komunitou je pálčivou otázkou aj
v samotnom Zvolene. V čase nárastu extrémizmu v lokalitách, v ktorých sa počas 2. svetovej vojny bojovalo proti
fašizmu, je téma nevyhnutne aktuálna. Petrovi Palikovi sa
spolu s tvorivým kolektívom podarilo vytvoriť komplexné a prepracované dielo, ktoré má potenciál podnecovať
spoločenské a umelecké diskusie a rezonovať nielen
v kontexte regiónu.

DIVADLO JOZEFA GREGORA
TAJOVSKÉHO
Katarína Kucbelová / Peter Palik
ČEPIEC
Zvolenské divadlo stavilo pri inscenácii Čepiec na
literárnu predlohu, ktorá získala priazeň verejnosti
aj odbornej kritiky. Cez prozaickú prvotinu Kataríny
Kucbelovej inscenátori rozprávajú o našich koreňoch, dedičstve a tradíciách. Tie sú v románe aj inscenácii konfrontované so súčasnosťou moderného
človeka. Za túžbou naučiť sa vyšívať čepiec, súčasť
tradičného slovenského kroja, sa skrýva túžba
pochopiť či objaviť čaro folklóru, voči ktorému je
v meste žijúca Katka indiferentná. Cestami na dedinu a stretnutiami s jej obyvateľmi získava nielen
triezvejší pohľad na Slovensko ako krajinu, v ktorej
stále prevládajú rasové či rodové predsudky, ale aj
na tradície, ktoré sú miestami azda prozaickejšie,
než si hlavná postava predstavovala. Tieto zistenia
zákonite vedú k potrebe nanovo si utvoriť obraz
krajiny, z ktorej Katka pochádza, a následne nevyhnutne aj k úvahám nad vlastnou identitou.
Režisér Peter Palik vďaka projekciám a jednodu-

Peter Palik vyštudoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu
na VŠMU, pôsobil ako dramaturg v Bábkovom divadle
Žilina a interný režisér v Spišskom divadle. Spolupracuje
s divadlami v Čechách, Poľsku, Nemecku aj Maďarsku.
Je tiež autorom a režisérom rozhlasových hier, venuje
sa predovšetkým tvorbe pre deti a mládež. Pôsobí aj ako
pedagóg na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty
VŠMU v Bratislave. Od roku 2020 je umeleckým šéfom
Divadla J. G. Tajovského v Zvolene.
Divadelná adaptácia Kucbelovej románu je obzvlášť
dobrou voľbou z hľadiska geografického pôsobenia DJGT,

Viktória Oroszová: Všetky farby čepca. In:monitoringdivadiel.sk, 12. 4. 2022

Napriek čiastkovým výhradám patrí nová zvolenská inscenácia k titulom, ktoré pravdepodobne preukážu svoje
kvality nielen v kontexte DJGT, ale aj v celoslovenskom
meradle. Prispieva k tomu aj obsadenie a práca s hercami. Základný vzťahový rámec cudzej osoby, ktorá naruší
rutinu prostredia, do ktorého prichádza, posilňuje aj fakt,
že hlavnú postavu stvárňuje hosťujúca herečka Tereza
Kmotorková (Slavkovská), ktorá je v súbore novým elementom.
Martina Mašlárová: Čepiec ako dedičné tajomstvo. In: kød, 8/2021

Zvolenská inscenácia Čepiec je nepochybne v istom
zmysle pre súbor prelomová. Evidentná je vysoká miera
kolektívnej aj individuálnej hereckej disciplíny, čo sa výraznou mierou podpisuje pod úspech inscenácie.
Z hodnotenia členov Akadémie divadelných tvorcov (inscenácia bola
nominovaná na Cenu Akadémie divadelných tvorcov 2020/2021)
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preklad: Gertrud Korpič
dramaturgia: Daniel Majling
scéna, kostýmy: Diana Strauszová
hudba: Adam Ilyas Kuruc, Daniel Fischer
pohybová spolupráca: Ladislav Cmorej
fotografie: Robert Tappert
réžia: Ján Luterán
hrajú:
Monika Hilmerová, Alexander Bárta,
Anežka Petrová, Janka Balková a. h.,
Emil Horváth, Vladimír Obšil,
Ondrej Kovaľ, Ivana Kuxová,
János Regös, Richard Stanke,
Gabriela Dzuríková
Premiéra: 24. 3. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sú použité
expresívne výrazy.
Po predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.

22. JÚN STREDA

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Béla Pintér
ŠPINA

Tvorba známeho autora a režiséra Bélu Pintéra patrí
k tomu najinovatívnejšiemu v súčasnom maďarskom divadle. Hru Špina (s dôvetkom „vidiecka telenovela“ v názve) v autorovej réžii sme mohli vidieť
aj na Slovensku, keď so svojím súborom hosťoval na
festivale Divadelná Nitra. Napriek jeho medzinárodnému renomé sa však u nás Pintérove hry takmer
neinscenujú, takže uvedenie Špiny v Slovenskom národnom divadle (v novom preklade Gertrud Korpić)
možno oceniť ako prejav dramaturgického novátorstva i odvahy. Ďalším pozitívom je spojenie s režisérom Jánom Luteránom, ktorý má v SND za sebou už
niekoľko úspešných inscenácií. Aj tentoraz opätovne
potvrdil svoju schopnosť rozkryť vrstvy dramatickej
predlohy pre provokatívne aktuálnu výpoveď.
Hoci dej hry sa odohráva na maďarskom vidieku,
mohla by to pokojne byť aj malá obec na juhu Slovenska. Rámce myslenia a postojov postáv sú totiž
univerzálne – a na ich počiatku stoja predsudky,

17:00 – 19:00 / NÁRODNÝ DOM

Sila inscenácie spočíva v tom, že jednotlivé postavy nie sú
jednoznačné, oscilujú medzi zdanlivou dobrotou a krutosťou. Hoci sú v hre kritizované mnohé negatívne aspekty spoločnosti, je v nej prítomný aj humor a odľahčenie.
ktoré prijímame azda už v materskom mlieku,
máme ich vrodené, zdedené a spoločnosťou vštepované. A s nimi idú ruka v ruke stereotypy, z ktorých
sa v príbehu Špiny nenápadne, plazivo rodí neznášanlivosť a extrémizmus. Stačí, že sa niečo v istej
chvíli zvrtne nesprávnym smerom... Takých zvratov,
náhlych a nečakaných strihov, je v inscenácii viac,
a tak divák až do konca ostáva v napätí, ako sa to
celé vlastne skončí. Tušíme však, že napriek všetkému humoru, ktorý v sebe inscenácia má, to nebude
žiadny happy end.
Ján Luterán vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, spolupracuje s viacerými slovenskými divadlami.
Je nositeľom dvoch ocenení z festivalu súčasnej drámy
a divadla Nová dráma/New Drama. Pre jeho režisérsky
rukopis je príznačný nadhľad, zmysel pre originálne divadelné skratky a osobitý humor. Inklinuje k súčasnému
divadlu.

Lucia Galdíková: Dobre si rozmyslite, koho
a hlavne prečo si chcete adoptovať!
In:monitoringdivadiel.sk, 20. 5. 2022

Béla Pintér vedie svojich divákov spleťou protichodných
emócií, nad ktorými visí kľúčová otázka: Je zlo v každom
z nás, koluje nám v krvi? A ak áno, od čoho závisí, či nás
začne ovládať? (...) To, čo sa za dve hodiny odohrá na scéne, je prenikavo plastický obraz komplexnosti ľudského
správania, na celej šírke škály od kategórie dobra až po
absolútne zlo.
Jana Močková: Nerozumiete, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú? Inscenácia Špina v SND by vám mohla dať pár odpovedí.
In: dennikn.sk, 29. 4. 2022

Inscenácia Špina otvára viaceré témy: bezdetnosť a izoláciu, ktorá s ňou prichádza, extrémizmus aj život na
uzavretom vidieku. Neľakajte sa, nejde o slovenský sociálny film, ktorý chce povedať všetko za hodinu a pol.
Ide o dobré divadlo, ktoré ukazuje, že spolu všetko súvisí.
Soňa Jánošová: Kto môže mať rád to odporné decko? Špina je štúdia
o extrémizme. In: SME, 25. 3. 2022
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DIVADLO ODIVO
Mária Danadová, Monika Kováčová
VNORENÁ
scénografia: Juraj Poliak
hudba a texty piesní:
Myši na poli – Dávid Javorský,
Lukáš Kubičina, Jakub Mudrák
choreografia: Lívia Mendéz
Marín Balážová
zvuková kinetická inštalácia: Martin Bízik
audio prehovor: Zuzana Galková
stážistka: Martina Chmelanová
námet, koncept
a réžia: Mária Danadová,
Monika Kováčová
hrá:
Jazmína Piktorová
Premiéra: 15. 2. 2022
Pre divákov od 12 rokov.
Po predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.

Projekty nezávislého divadelného združenia Odivo,
ktoré stabilne tvoria najmä režisérky Mária Danadová a Monika Kováčová, patria k očakávaným
udalostiam sezóny. Sú vždy takmer istou zárukou
formálnej invencie, ale predovšetkým otvárania
dôležitých a neraz v umení aj spoločnosti marginalizovaných tém. Ich Vnorená je po Stopách v pamäti
a čiastočne aj Svetlonosovi ďalším dielikom v línii
diel, ktoré tematizujú intimitu každodennosti,
krehkosť koexistencie s blízkou osobou odkázanou
(aspoň čiastočne) na pomoc okolia. Tvorkyne sa
pýtajú, akú pozornosť venujeme ľuďom, ktorí svojou, spravidla nanajvýš nezištnou starostlivosťou,
v opakujúcej sa rutine ukrajujú kúsok svojho života
v prospech iných. Často sú to matky, staré matky,
dcéry či vnučky, od ktorých sa očakáva, že sa postarajú o choré malé dieťa či senilnú babičku. Aj línia
rodovej nerovnováhy v opatrovateľských činnostiach je latentne prítomná v inscenácii.

22. JÚN STREDA

21:00 – 21:45 / ŠTÚDIO

Vo Vnorenej sa spolu s tvorkyňami a performerkou,
ale aj živými hudobníkmi ponárame stále hlbšie do
neutešenej reality, ktorú sprevádza častá únava či
frustrácia z nekonečného kolobehu činností, ale
tiež pocit vďaky, zadosťučinenia. Dominantnými
prvkami inscenácie sú audio nahrávka autentického
životného príbehu, výtvarná koncepcia „sústavy
vaní“ a choreografia. Tvorkyne ju žánrovo označili
ako re-performanciu pre premenlivý charakter diela, ktoré v sebe obsahuje aj istú nepredvídateľnú
kvalitu. V každej repríze totiž bude účinkovať iná
tanečnica či tanečník. Preto festivaloví diváci uvidia
jedinečné predstavenie, iné než to, ktoré videla na
premiére dramaturgická rada.

dajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia
Odivo. Ako dramaturgička spolupracuje so Záhradou –
centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, venuje sa
divadelnému manažmentu a produkcii.

Mária Danadová herectvo a bábkové herectvo vyštudovala na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe. Ako herečka,
performerka a režisérka spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Vedie tiež workshopy
na rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu
s objektom. Pôsobí aj v RTVS a spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie nezávislé divadelné zoskupenie
Odivo.
Monika Kováčová vyštudovala divadelnú réžiu a réžiu
alternatívneho a bábkového divadla. Je režisérkou prvých
inscenácií pre batoľatá na Slovensku, ktoré získali Cenu
za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle. Je zakla-

Štruktúra choreografie i autentickosť príbehu vo zvukovej
nahrávke vytvárajú kontrapunkt k odťažitosti, nehybnosti
až sterilite výtvarnej inštalácie a naznačujú to, čo v tejto
dobe tak neuveriteľne potrebujeme: blízkosť a prejav
empatie vnorením sa do seba navzájom.
Marek Godovič: Ponoriť sa pod hladinu pochopenia.
In: mloki.sk, 25. 3. 2022

Bude zaujímavé sledovať, ako a kam sa re-performancia
bude vyvíjať ďalšími reprízami. Natíska sa otázka, do akej
miery ich vlastne reprízami môžeme nazvať.
Performerky/performeri dostanú od autoriek dramaturgickú koncepciu, základnú choreografickú štruktúru
a inak si medzi vaňami môžu formovať jedinečný pohybový materiál.
Michaela Pašteková: Zhlboka sa nadýchnuť a nezabudnúť sa vynoriť.
In: kød, 4/2022
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DIVADLO NUDE
kolektív
ROĽA
dramaturgia: Marek Godovič
scénografia, kostýmy: Laura Štorcelová
choreografia: Libuša Bachratá
hudba: Katarína Máliková
fotografie: Ľuboš Kotlár
v zákulisí: Nina Pacherová (promo foto),
Daniela Hitka (grafický dizajn plagátu),
Linda Durkáčová (produkcia)
réžia: Veronika Malgot
hrajú:
Libuša Bachratá, Jana Bučka,
Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová
a hudobné interpretky Mariana Bódy,
Marina Lazić, Katarína Máliková
Premiéra: 1. 7. 2021
Pre divákov od 15 rokov.
Po prvom predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.

Divadlo NUDE už niekoľkokrát umiestnilo svoje
inscenácie do špecifického prostredia, či to bol byt
v prípade Ľúbim ťa a dávaj si pozor alebo kaviareň,
v ktorej sa odohrávalo Prepáč, len odpíšem. Do tretice princíp site-specific tvorkyne využili pri inscenácii
Roľa, ktorá sa – ako tušíme už z názvu – odohráva
na poli. Jej názov je však dvojznačný. Štyri performerky totiž tematizujú rodinné vzťahy, dedičnosť
a to, aká zložitá môže byť cesta nachádzania vlastnej identity, ak sa od nás zároveň očakáva, aby sme
napĺňali niekoľko spoločenských rolí – či už nám boli
dané, nanútené alebo sme sa pre ne sami/samy rozhodli. Autorské dielo naplnené osobnými výpoveďami skladá nielen mozaiku príbehov jednotlivých
tvorkýň, ale podáva tiež svedectvo o vnútornom
nepokoji, ktorý môžu vyvolať vonkajšie tlaky – spoločenské či rodinné. Akoby performerky na prázdnej
roli chceli začať od nuly a samé si vybudovať svoje
ja. Ako v živote, ani v inscenácii to, žiaľ, nie je ľah-

23. JÚN ŠTVRTOK

15:30 – 16:45 a 19:00 – 20:15 / LÚKA PRI ŽABOKREKOCH

ké – štvorica sa točí v kruhu, navzájom sa spájajú
a odstrkávajú, vytvárajú putá, aby ich neskôr pretrhali a napokon si aj tak potvrdili to, čo vedeli už od
začiatku – že odpútať sa od (rodinných) vzťahov je
takmer nemožné a jedinou nádejou je nájsť si medzi
nimi a v nich svoj priestor na život.
Sugestívnosť inscenácie nepochybne dotvára široké
pole symbolizujúce obrovské možnosti budúceho
(ľudského, osobnostného) rastu, živá hudba, ale tiež
kostýmy a účesy účinkujúcich, ktoré svojím výzorom
pripomínajú akési slovanské bohyne pripravené
vzdorovať nepriazni a svoju krehkosť využiť ako silu.
Roľa je inscenácia s obrovskou ženskou energiou, je
hlasom, ktorý je – a aj naďalej by mal byť – zreteľne
počuť na slovenskej divadelnej scéne.
Inscenácia získala Zvláštnu cenu poroty, Cenu bratislavského diváka a Cenu študentskej poroty na festivale Nová dráma/New Drama 2022.
Veronika Malgot vyštudovala réžiu a dramaturgiu na
VŠMU v Bratislave. Venuje sa produkcii nezávislých tvorcov v oblasti súčasného tanca a Divadlu NUDE. V autorskej tvorbe inklinuje k fyzickému divadlu, performancii
a tancu.

ODCHOD AUTOBUSU O 15:00 a 18:30

Inscenácia čerpá z vlastného obnaženého bytia každej
z tvorkýň. Ich prehovory sú spomienkami na detstvo, na
vzťah s rodičmi a prarodičmi. Témou je dedičnosť, všetko,
čo sa nám chtiac či nechtiac vrýva pod kožu a do hláv
pôsobením prostredia, do ktorého sa rodíme, v ktorom
dospievame, sme vychovávaní a vychovávané. Cieľom je,
zdá sa, pochopiť, z akých koreňov vyrastáme, čo a prečo
nás determinuje, ale tiež vyrovnať sa s rolami, ktoré sú
nám dané prostým faktom, že sme sa niekomu niekde
narodili.
Martina Mašlárová: Čo vykopeme na rodičovskej roli.
In: mloki.sk, 6. 10. 2021

Roľa je totiž z veľkej časti o rolách. V partnerských vzťahoch, pri výchove detí, v kontexte rodinnej tradície či
v očakávaní spoločnosti. Je to pritom priestor, z ktorého
v inscenačnom tvare vzniká posun od konkrétneho a intímneho k univerzálnejšiemu a archetypálnemu.
Miroslav Zwiefelhofer: Hranice kruhu, hranice divadla.
In:monitoringdivadiel.sk, 17. 12. 2021

Vyoraná pôda zároveň slúži ako veľmi dobrá „rekvizita“ –
je priamym odkazom na hlavnú tému, ale aj všestranný
materiál, ktorý performerkám umožňuje doň zahrabávať
objekty či vytvárať zložitý povrch pre pohyb. Je to dôležité
preto, že režisérka sa rozhodla text podporiť práve pohybom a metaforickým konaním.
Diana Pavlačková: Korene vrastené do ornej pôdy. In: kød, 8/2021
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preklad: Mónika Szabó
dramaturgia: Miklós Forgács
hudba: Róbert Lakatos
scéna: Erika Gadus
kostýmy: Katalin Öry
realizácia kostýmov: Orsolya Hornyik
návrh bábok: Marc Parrett
konzultant návrhov: Sarah Wright
umeleckí konzultanti: Carl Grose,
Anna Maria Murphy, Peter Pavlac
svetelný dizajn: Róbert Majoros
fotografie: Róbert Németi
v zákulisí: Zlatica Szélesová (inšpicientka),
Monika Bačová (garderobierka),
Lóránt Bartók, Gejza Kováč (zvukári),
Oliver Budinský, Jozef Szalacsi (osvetľovači),
Angelika Derjánová (šepkárka), József Kocsis,
Gergő Pribék, Tomáš Török, Ján Podstránsky
(kulisári), Eva Nováková (rekvizitárka)
réžia: József Czajlik
hrá:
Róbert Lucskay
Premiéra: 24. 3. 2022
Pre divákov od 12 rokov.
Predstavenie s titulkami.
Po predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.

HLAVNÝ PROGRAM

23. JÚN ŠTVRTOK

20:30 – 22:00 / NÁRODNÝ DOM

dominuje nadhľad vďaka odstupu, ktorý rokmi získal od ťaživej témy spojenej s vlastným detstvom.
Tým sa jeho one man show vyhla nebezpečenstvu,
že by mohla skĺznuť do sentimentu. Naopak, prináša
poetickosť, láskavý humor a dôvtip. Róbert Lucskay
na javisku varí, čapuje pivo, priblíži divákom neľahkú
realitu herca na voľnej nohe, ktorý sa počas pandémie musí nejako uživiť, a zasvätí ich aj do tajomných
záhad mozgu. Jeho Hladný herec je smutným klaunom v tejto našej (post)kovidovej dobe.

József Czajlik vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU
v Bratislave. Spolupracuje s viacerými súbormi na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Poľsku.
V súčasnosti je riaditeľom a režisérom Divadla Thália
Színház v Košiciach.

DIVADLO THÁLIA SZÍNHÁZ KOŠICE
József Czajlik, Miklós Forgács,
Róbert Lucskay
OTEC, MATKA, CHĽAST
Herec Róbert Lucskay, ktorý vyrastal v Košiciach, sa
po viac ako dvadsiatich piatich rokoch strávených
v zahraničí vrátil do Divadla Thália Színház, kde
začínal ako inšpicient, aby sa stal spoluautorom
a protagonistom monodrámy Otec, Matka, Chľast.
Libreto inscenácie vznikalo počas pandémie v úzkej spolupráci s režisérom Józsefom Czajlikom
a dramaturgom Miklósom Forgácsom. Traja autori
mali našťastie odvahu vzdať sa pri písaní konečnej
verzie značnej časti textu, takže vo výsledku divák
nenájde nadbytočnú situáciu, ba dokonca ani slovo,
ktoré by tu bolo navyše. Text, do značnej miery autobiografický, prináša stále značne tabuizovanú tému
prítomnosti otca alkoholika v rodine prerozprávanú
z pohľadu priameho aktéra – obete – čiže z pohľadu
dieťaťa, ktoré dospieva v tieni závislého rodiča.
Róbert Lucskay ako Hladný herec stojí po celý čas na
javisku sám a suverénne zvláda jednotlivé situácie,
rovnako ako komunikáciu s publikom. Jeho prejavu

Skôr ako na stand-up sa tento tvar podobá na slam.
Zmeny nálad i žánrových zafarbení, interaktivita s publikom, použitie refrénov, spevu a poetických prvkov, ale
i časté vystúpenie z roly a striedanie civilného a vysoko
štylizovaného prejavu sú skôr slamovou ako komickou
metódou.
Tomáš Straka: Ha-ha. In: kød, 5/2022
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dramaturgia: Peter Galdík
scéna, kostýmy: Bet Moth
hudba: Isobutane
pohybová spolupráca: Zuzana Sehnalová
fotografie: Michal Líner
v zákulisí: Peter Dolog (svetelný dizajn),
Juraj Čech (zvuková spolupráca),
Katarína Andrejcová
(produkčná spolupráca)
réžia: Alžbeta Vrzgula
hrajú:
Katarína Gurová, Lena Libjaková,
Peter Ondrejička, Miloš Bulík,
Juraj Ďurajka, Martin Krajčír
Premiéra: 28. 2. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sa používajú expresívne
výrazy a elektronická cigareta.
Po prvom predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.

UHOL_92
Alžbeta Vrzgula
PONÍŽENÍ A KRVILAČNÍ

Po minuloročnej vzťahovej satire Objekt Ty podľa
Arthura Schnitzlera tento raz zoskupenie Uhol_92
na Dotykoch a spojeniach uvedie generačný politický
pamflet režisérky Alžbety Vrzguly. Inscenácia Ponížení
a krvilační svojím názvom evokuje Dostojevského román Ponížení a potupení, v skutočnosti je inscenácia
viac inšpirovaná románom Stefana Zweiga Svedomie
proti násiliu. V jeho jadre leží spor francúzskeho teológa Sebastiána Castellia s Jánom Kalvínom postavený
na obhajobe slobody náboženského svetonázoru
proti totalitarizmu viery, fanatizmu, ktorý dokonca
vedie k popravám protivníkov v protiklade s princípmi
kresťanského učenia. V inscenácii však nejde primárne o obhajobu či obžalobu nejakého náboženského
presvedčenia, ale o kritiku demagógie a populizmu
a vyjadrenie znepokojenia nad stavom súčasnej spoločnosti, napríklad nad tým, ako cirkev stále ovplyvňuje politické myslenie a zákonodarstvo, aj napriek
ústavne ukotvenej sekularite našej krajiny.

24. JÚN PIATOK

16:00 – 17:30 a 22:30 – 00:00 / JAVISKO ND

Inscenácia prezrádza rozčarovanie mladej generácie
zo sveta, v ktorom žije. Je v istom zmysle radikálna, je
gestom, ktorému nemusíme v každej chvíli rozumieť
a s ktorým sa nemusíme ani nevyhnutne stotožniť,
ale predsa v nás znepokojivo rezonuje. Naliehavosť,
ale aj formálnu atraktivitu jej dodáva živá elektronická
hudba zoskupenia Isobutane. Výtvarný kľúč k inscenácii určujú najmä nápadité kostýmy Bet Moth, ktoré
kombinujú futuristický klubový štýl so zámernou výstrednosťou a opulentnosťou. Mladý tvorivý kolektív
touto inscenáciou opäť demonštruje, že mu nie je
ľahostajná budúcnosť našej spoločnosti, hoci ružovo
ju v žiadnom prípade nevidí.

vládne? Máme ešte morálne autority? Kde je duchovná
podstata náboženstiev? Kde všade sú skryté fanatizmus
a boj o moc? A napokon: kto sú tí ponížení a krvilační
v názve? Sú to výlučne tí druhí?

Alžbeta Vrzgula je režisérka a autorka textov. Študovala
na VŠMU v Bratislave, absolvovala stáže vo Francúzsku
a na JAMU v Brne. V roku 2017 s kolegami z katedry
réžie a dramaturgie založili nezriaďované profesionálne
divadlo Uhol_92. V ňom inscenuje prevažne vlastné
texty. Je tiež koordinátorkou podujatí reflektujúcich tému
klimatickej zmeny v umení.
Najnovšia premiéra divadla Uhol_92 prináša sebavedomú a divadelne príťažlivo uchopenú výpoveď o tom,
čo nás dnes tu a teraz trápi a čo nás bezprostredne formuje, ale aj limituje. Režisérka a autorka v jednej osobe
v nej formuluje mnohé otázky o našej súčasnosti odvážne, drsne, otvorene – bez politickej korektnosti. Kto nám

Zuzana A. Ferusová: NO FUTURE alebo Chceme len ukázať
prstom na všetkých nebezpečných kreténov. In: kød, 4/2022

Je skvelou správou, že slovenské nezávislé divadlo nemusí trpieť žiadnym komplexom menejcennosti. Úroveň inscenácie Ponížení a krvilační v mnohom ďaleko prevyšuje
kamenné divadlá. Dôkazom je nielen odvážna téma, ktorá by obstála aj na javisku prvej scény, ale aj jej výtvarná
a hudobná stránka.
Soňa Jánošová: Naozaj Kristus prikázal páliť ľudí?
Fanatizmus nepozná nevhodné storočie. In: SME, 18. 3. 2022

Najviac presvedčivým je azda posledný obraz – záverečná „modlitba“ Leny Libjakovej. Bohu sa v nej však neklania, ani ho neprosí o odpustenie. Libjaková s mikrofónom
v ruke, ráznym postojom a slzami v očiach, plná hnevu,
frustrácie i smútku zo všetkej nenávisti a netolerancie navôkol, kladie Bohu a tým, ktorí sa dnes za neho vydávajú,
provokačné otázky. Také, ktoré si určite viacerí z nás už
dlhšie s rovnakým pocitom zlosti i beznádeje sami kladú.
Zuzana Timčíková: Manifesty tolerancie, obžaloba fanatikov
a odvážne slová Bohu. In: mloki.sk, 16. 3. 2021
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dramaturgia: Santanelli
výtvarná koncepcia: Von Dubravay,
Gejza Dezorz
scéna, bábky: Von Dubravay, Gejza Dezorz
hudba: Martin Hasák, Mariana Bódyová
kamera: Gejza Dezorz, John Freehand
strih: Michal Onduš
zvukové efekty: Lucia Ditte
fotografie: Peter Korček
projekcie, svetelný dizajn,
réžia: Gejza Dezorz
hrajú:
Kamil Kollárik, Alexander Maďar,
Hera Turban, Peter Kadlečík,
Gejza Dezorz, Marián Mitaš,
Mariana Bódyová
Premiéra: 8. 5. 2021
Pre divákov od 18 rokov.
V predstavení sa fajčí a používajú sa
expresívne výrazy.
Po predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.

DEZORZOVO LÚTKOVÉ DIVADLO
Agda Bavi Pain, Gejza Dezorz
DUKLA, ÚDOLIE SMRTI

Komu by sa zdalo, že bábkové divadlo a bitka
v Duklianskom priesmyku nejdú dohromady, zrejme
ešte nepozná Dezorzovo lútkové divadlo. Profesionálne marionetové divadlo pre dospelých na čele
s principálom Gejzom Dezorzom v inscenácii Dukla,
údolie smrti sprostredkuje nekonvenčný pohľad na
dejinné udalosti, na pozadí ktorých sa rozohráva
netypický, v danej situácii priam absurdný milostný
príbeh. Ten je ozvláštnený aj formálne. Kým v činohernom divadle už práca s live-cinema nie je novinkou, v slovenskom bábkovom divadle ide o priekopnícke využitie tejto inovácie. Funkčná práca s týmto
prvkom obohacuje poetiku režiséra, ktorý inšpirácie
vo filme nachádzal aj v minulosti, o možnosť práce
s detailnými zábermi a filmovými efektmi.
V inscenácii nie je núdza ani o drsný „dezorzovský“
humor, ale jej celkové vyznenie je predsa len o čosi
vážnejšie, než býva v DLD zvykom. Duklou sa súbor
čiastočne odklonil od svojho tradičného recesistic-

24. JÚN PIATOK

19:30 – 20:45 / ŠTÚDIO

kého repertoára, postaveného najmä na punkových
remakeoch klasických bábkarských predlôh, ale
aj na kultových dielach populárnej kultúry. Popri
diváckom zážitku zo striedania rôznych perspektív
pohľadu a z minucióznej práce bábkovodičov má
divadlo tematizujúce jednu z najväčších vojnových
operácií počas SNP aj nečakane aktuálnu pointu.
Niekdajší spojenec sa tento raz stal nepriateľom
nášho suseda a my môžeme len dúfať, že historická
látka nenadobudne ešte hrozivejší presah do súčasnosti.

v prostredí prítmia pred zrakmi divákov, ktorí majú možnosť dvojakého vnímania diania na scéne. Jedným je príbeh na plátne, druhým je viditeľný proces, počas ktorého
výsledný audiovizuálny tvar vzniká.

Gejza Dezorz absolvoval VŠMU v odbore bábková réžia
a dramaturgia. Vyprofiloval sa ako experimentátor v prístupe k tradíciám bábkového divadla. Často inscenuje
vlastné dramatické texty, v ktorých čerpá z ľudového
divadla, rozprávok, folklóru, ale aj popkultúry. Deštruuje zaužívanú predstavu o bábkovom divadle určenom
majoritne detskému divákovi. Venuje sa tiež televíznej
a filmovej réžii, tvorí aj na činoherných scénach.
Inscenácia Dukla ako live puppet cinema postavila bábkohercov do novej pozície. Pôvodná funkcia bábkoherca
sa v nej modifikuje. Stáva sa nielen animátorom, interpretom, ale aj aranžérom miniatúrnych prostredí, pribúda mu čiastočne úloha technika, v iných prípadoch
i kameramana, ktorý rešpektuje zásady kamerového
snímania v kontexte potreby celkového tvaru. Ocitá sa

Ida Hledíková: Full puppet live cinema po slovensky alebo Dukla
v podaní Dezorzovho lútkového divadla. In: kød, 7 – 8/2021

Dokonalé prepojenie animácie, kamerového snímania,
strihu, živej hudobnej produkcie a minimalistického
využitia hovoreného slova v štyroch rôznych jazykoch.
Multimediálne, kozmopolitné dielo najmodernejších
multižánrových postupov. Obsahovo prevratné, svojou
komplexnosťou využitia výrazových prostriedkov v kontexte slovenského divadelníctva formálne hyperinovatívne.
Z hodnotenia členov Akadémie divadelných tvorcov (inscenácia bola
nominovaná na Cenu Akadémie divadelných tvorcov 2020/2021)

Inscenáciu je zaujímavé sledovať ešte z dvoch dôvodov.
Ten prvý súvisí s úlohou humoru v doterajšej tvorbe Dezorzovho lútkového divadla. Aj v tejto inscenácii sa nájdu
momenty, ktoré vychádzajú z komických základov. Ich
komický rozmer nepôsobí silene ani nemiestne, no jednoducho neprebije tragický aspekt celého diela. Ten má
svoju silu práve v tom, že sa nesnaží pateticky tlačiť na
emocionalitu. Druhý rozmer súvisí s pozíciou protifašistického odboja v kultúrnej pamäti obyvateľov Slovenska.
Miroslav Zwiefelhofer: Divadlo namiesto streamu
alebo Dukliansky mlynček na mäso. In: mloki.sk, 20. 5. 2021
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dramaturgia: Miro Dacho
scéna, objekty: Juraj Poliak
kostýmy: Diana Strauszová
video: Matouš Ondra
choreografia: Silvia Beláková
odborná spolupráca – animovanie
manekýna: Peter Tabaček,
Barbora Juríčková
fotografie: Braňo Konečný
v zákulisí: Janka Nosálová (inšpícia),
Mária Brachňáková, Ján Kurhajec
(rekvizity), Nina Malková (umelecká
maskérka), Natália Svetláková (garderóba),
Jaroslav Daubner (zvuk), Pavol Janský,
Matej Kramár (svetlo), Peter Klaudíny,
Peter Pecko, Jaroslav Fábry
(výroba scénických dekorácií),
Soňa Mušáková, Anna Paulovičová
(krajčírky), Juraj Bojnický, Tomáš Had,
Vladimír Kubis, Vladimír Mihálik,
Zdenek Polášek (stavba scény)
hudba (výber a koláž),
réžia: Lukáš Brutovský
hrajú:
Matej Babej, Tomáš Mischura,
Alena Pajtinková, Barbora Palčíková,
Nadežda Vladařová, Daniel Žulčák,
Marián Frkáň a. h., Matej Urban a. h.
Premiéra: 11. a 12. 6. 2021
Pre divákov od 15 rokov.
Po predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.
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SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO
Lukáš Brutovský
D1 (PRACOVNÝ NÁZOV)

Na Slovensku sme sa dostali do štádia, že skôr, než
dokončenia diaľnice D1, ktorej výstavba trvá už od
roku 1963, sme sa dočkali divadelnej inscenácie
o nej. Niet však divu – neschopnosť prepojiť východ
a západ nie až tak veľkej krajiny je pre Slovensko viac
než príznačná – je už čosi ako súčasť nášho folklóru.
Navyše sa ukazuje ako vďačné úvahové východisko,
cez ktoré môžeme nazrieť aj na ďalšie výživné témy
odhaľujúce problémy našej spoločnosti. Lukáš
Brutovský, režisér inscenácie aj autor jej predlohy,
napísal nevšedný lyricko-epický text (sám mu pridelil podtitul „mýtus o diaľnici“), ktorý v niekoľkých
monologických častiach spracováva rôzne aspekty
spojené s výstavbou diaľnice. Dotýka sa napríklad
politiky, ktorá je s D1 nevyhnutne spätá, veď koľkí
„otcovia“ už sľubovali jej dokončenie a stavali tak
jedine svoju kariéru? Trpko vyznieva aj metafora
znásilnenej krajiny – či už v ekologickom alebo politicko-spoločenskom význame. Napriek tomu textu
ani jeho spracovaniu nechýba humor a najmä dobre
cielená až drsná irónia.
Brutovský s hercami a herečkami martinského di-

25. JÚN SOBOTA

14:00 – 15:45 / ŠTÚDIO

vadla prostredníctvom D1 (pracovný názov) ponúkajú súčasné divadlo pre všetkých, ktorí sa odvážia
pozrieť na dno slovenskej duše, či presnejšie, slovenského srdca. Inscenácia láka tiež svojou formou:
aj vďaka veľkému vkladu výtvarníka Juraja Poliaka
sa vymyká bežnému typu „repertoárových“ kusov
kamenného divadla. Herci a herečky martinského
súboru sa stávajú všestrannými performermi a performerkami, a diváci tak môžu počas predstavenia
byť prítomní pri procese výroby (diaľnice či v istom
zmysle aj samotného javiskového diela) a možno
tak o čosi viac porozumieť aspoň niektorým z jeho
úskalí.
Inscenácia získala Grand Prix a Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma/New Drama
2021, a tiež Cenu Akadémie divadelných tvorcov
2020/2021.

rakteristických čŕt inscenácie je dialóg medzi formou
a obsahom. Žiaden priestorový či hudobný prvok nie je
použitý len ako dekorácia, ale nesie so sebou aj obsahový
význam.
Miro Zwiefelhofer: Termín je viera. In: kød 8/2021

Lukáš Brutovský vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU
v Bratislave. Venuje sa divadelnej tvorbe ako režisér, autor
a prekladateľ. Spolupracuje s mnohými profesionálnymi
súbormi v Čechách a na Slovensku. Jeho inscenácia D1
(pracovný názov) získala v roku 2021 Grand Prix a Cenu
bratislavského diváka na festivale Nová dráma/New
Drama 2021, a tiež Cenu Akadémie divadelných tvorcov
2020/2021. V SKD Martin pôsobí ako šéf umeleckého
súboru.
To, čo robí martinskú inscenáciu výnimočnou, je asociatívne prepájanie formálnych postupov a ideových
motívov, ktoré sa navzájom vrstvia, nadväzujú na seba
a vzájomne sa rozvíjajú. Celkovo platí, že jednou z cha-

V pracovnom prostredí scény aj hudobno-tanečné výstupy naberajú trpký a ironický podtón. Voľba folklóru
azda už prirodzene zapadá do Brutovského snahy o kritické reflektovanie podstaty slovenskej národnosti.
Diana Pavlačková: Slovenské srdce túži len po jednom – dokončení D1.
In: mloki.sk, 12. 6. 2021

Našťastie pred dokumentárnou priamočiarosťou a burcujúcim polopatizmom dostala prednosť obraznosť, poézia,
zvláštny, trochu „ouředníkovský“ jazyk. Text je ako asociatívny prúd vedomia na tému D1, napĺňajú ho smutno-smiešne narážky na papalášov, heligónky, celebrity
a kauzy spojené s výstavbou. Citáty striedajú metafory,
ale táto koláž je univerzálne zrozumiteľná.
Martina Mašlárová: Martinské divadlo „odovzdalo do užívania“
diaľnicu D1. In: Pravda, 17. 6. 2021

Tvorcovia nebudujú inscenáciu primárne na základe faktov, nevytvárajú dokumentárnu drámu, z ktorej si diváci
odnášajú nostalgiu spojenú s iróniou, ale ponúkajú svet,
ktorý je za tým, za plánovaním, stagnovaním, sľubovaním: my, prepojení, či neprepojení, na ceste, ktorá zatiaľ
niekam vedie, inokedy nie. Bez zjavného odvolávania
sa na aktuálnosť však hovorí veľa aj o pandémii, izolácii
a odcudzení.
Z hodnotenia členov Akadémie divadelných tvorcov (inscenácia získala
Cenu Akadémie divadelných tvorcov 2020/2021)
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25. JÚN SOBOTA

17:30 – 19:00 / NÁRODNÝ DOM

poobede pre nacistu“), spomína na prácu na ministerstve a na jeho riaditeľa Goebbelsa. Nad tým všetkým nevyhnutne visí otázka osobnej zodpovednosti
a viny. Pomselová sa o politiku podľa vlastných slov
nikdy nezaujímala. Takisto hovorí, že ako obyčajná
sekretárka k utajovaným informáciám na ministerstve nemala prístup, teda, že o všetkých hrôzach
nacistickej vlády sa dozvedela až po vojne. Jej tvrdenie, že v ťažkých dejinných časoch človek nemá svoj
osud v rukách, je desivé, no zároveň dráždivé a núti
nás konfrontovať vlastné presvedčenie s realitou
minulosti. Inscenáciaobnažením tragiky následkov
ľudskej ľahostajnosti ponúka skvelé východisko
k úvahám nad zástojom jedinca vo formovaní spoločnosti, či už v mierových alebo vojnových časoch.

Alena Weisel Lelková je režisérka a dramaturgička.
VŠMU absolvovala v roku 2008. Jej študentská inscenácia Jurgova Hana získala Cenu za najlepšiu inscenáciu
na festivale Nová dráma/New Drama 2007. Za réžiu
inscenácie Misky strieborné, nádoby výborné bola nominovaná na divadelné ocenenie sezóny DOSKY 2015
v kategórii Objav roka. Ako režisérka hosťovala vo viacerých slovenských divadlách.

UKONČENIE FESTIVALU

preklad: Anna Lara
a Ľubomír Feldek
dramaturgia: Andrea Domeová
scéna: Juraj Poliak
kostýmy: Marija Havran
hudba: Jonatán Pastirčák
pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková
fotografie: Ctibor Bachratý
v zákulisí: Milka Tománková (garderóba),
Ida Kalmárová (rekvizity),
Peter Jánoš (zvukár),
Andrej Mucha, Tomáš Mrekaj (osvetľovači),
Dušan Lesák, Imrich Mikolaj (stavači kulís)
réžia: Alena Weisel Lelková
hrajú:
Zita Furková,
Michaela Trokanová a. h.
Premiéra: 25. 2. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
Po predstavení diskusia
tvorcov s divákmi.

DIVADLO ASTORKA KORZO ´90
Christopher Hampton
JEDEN NEMECK Ý ŽIVOT
(A GERMAN LIFE)
Môže jedinec ovplyvniť chod dejín (keď sa už rútia
do záhuby)? Aj túto otázku kladie inscenácia Jeden
nemecký život, ktorej predloha, hra Christophera
Hamptona, spracováva príbeh Brunhilde Pomsel.
Tá počas svojho vyše storočného života zažila obe
svetové vojny, rovnako ako aj mnoho neskorších dejinných udalostí a od roku 1942 pracovalaako sekretárka na nacistickom ministerstve propagandy. Dramaturgia Divadla ASTORKA Korzo ´90 nemohla ani
tušiť, aký význam a konotácie titul naberie v situácii,
ktorá nastala v dňoch okolo jeho premiéry.
Režisérka Alena Weisel Lelková necháva v inscenácii
vyznieť predovšetkým samotné spomínanie Pomselovej, citlivo ho dopĺňa pohybovými sekvenciami
v podaní mladého dievčaťa– ktoré môže v istých
momentoch asociovať jej mladšie alter ego –, rovnako ako aj dobovými projekciami. ZitaFurková
v role Pomselovej opisuje nástup nacizmu, paradoxné situácie doby („doobeda som pracovala pre Žida,
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20. JÚN PONDELOK

16:00 – 17:30 / ŠTÚDIO

Autorská spoveď dvanástich študentiek a študentov herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici
o ich túžbach a snoch. Jeden režisér, jeden scénograf, dvanásť študentov a lockdown v Banskej
Bystrici, ktorý zintenzívnil cestu objavovania seba
samého, odkrývania tajných plánov, skrytých radostí i vnútorných bolestí. Skúmajú sa limity ľudských
túžob, hranice hereckých možností a vyjadruje sa
absolútna nechuť študentov ukončiť školu a nastúpiť za pokladňu v supermarkete. Nehovorí sa len
o mŕtvych, čo nás opustili, ale aj o živých, ktorých
sme opustili my.

Ján Luterán vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, spolupracuje s viacerými slovenskými divadlami.
Je nositeľom dvoch ocenení z festivalu súčasnej drámy
a divadla Nová dráma/New Drama. Pre jeho režisérsky
rukopis je príznačný nadhľad, zmysel pre originálne divadelné skratky a osobitý humor. Inklinuje k súčasnému
divadlu.

DIVADLO AKADÉMIE UMENÍ
Ján Luterán a kol.
NAKÚPENÉ

scéna a kostýmy: Michal Lošonský
pohybová spolupráca: Soňa Kočanová
pedagogické vedenie: Richard Sanitra
fotografie: Gabriela Birošová
v zákulisí: Marián Vereš (svetlo), Jozef Mituch (zvuk)
réžia: Ján Luterán
hrajú:
Jana Kleinová, Lucia Kandrová, Janka Balková,
Andrea Süttöová, Melisa Jacinová, Andrej Bílik,
Lukáš Kečkeš, Lukáš Frankovič, Kevin Ivanko,
Henrich Pittner, Filip Brišák, Richard Galdun
Premiéra: 6. 3. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sa používajú expresívne výrazy.
Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.
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20. JÚN PONDELOK

19:00 – 21:10 / NÁRODNÝ DOM

Príbeh psychiatra, ktorý sa pokúša liečiť mladého
muža s patologickou náboženskou fascináciou koňmi. Autor čerpal námet z reálneho zločinu 17-ročného mladíka, ktorý oslepil šesť koní. Dej sa odvíja ako
detektívny príbeh a akcentuje tri ťažiskové témy:
ľudskú sexualitu, duševné zdravie a náboženstvo.

Kateřina Quisová je absolventkou divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby, momentálne študuje divadelnú
réžiu na VŠMU v Bratislave. Ako autorka, dramaturgička
a režisérka spolupracuje s rôznymi divadlami a kultúrnymi centrami. Venuje sa tiež rozhlasovej tvorbe.

DIVADLO LAB VŠMU
Peter Schaffer
EQUUS

preklad: Danica Hričová
scéna: Frederika Brodzianska
kostýmy: Eva Miklisová
masky: Háta Vicherková
pohybová spolupráca: Viera Prieložná (House of Velvet)
kamera: Lenka Špániková
svetelný dizajn: Martin Puškár
produkcia: Simona Baloghová, Zora Bezáková
fotografie: Marietta Kollárová, Matúš Kuchta
v zákulisí: Martin Puškár, Ľubomír Horný (technici)
réžia: Kateřina Quisová
hrajú:
Dušan Ambróš, Ladislav Bédi, Simona Kollárová/
Alexandra Lukáčová, Dana Droppová, Kristína Spáčová,
Jakub Janotík, Dániel Szebellai, Timea Rošková, Jakub Švec,
Michal Kvaššay, William Heringes, Daniel Zwach
Premiéra: 17. 2. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sa fajčí a používajú sa expresívne výrazy.
Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.

Inscenácia je doplnená o dnes už pomerne rozšírenú
techniku live-cinema. Tu je nutné podotknúť, že kamera a záznam nie sú v inscenácii iba „na oko“, tak ako sa
s tým v súčasnom divadle často stretávame. Práve naopak. Inscenačný tím citlivo vyberá mizanscény, ktoré
uvedie priamo na javisko do živej interakcie s publikom,
a ktoré, naopak, skryje za pomyselné dvere filmového
premietania.
Tamara Vajdíková: Kto z nás naozaj nosí zubadlo?
In: Reflektor, 15. 3. 2022
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21. JÚN UTOROK

16:00 – 17:30 / BARMUSEUM

Autorská inscenácia čerpajúca zo skutočného príbehu pacientky, ktorej psychiatri diagnostikovali
v roku 1952 disociatívnu poruchu identity (DID). Je
to duševná choroba, ktorá je príznačná aspoň dvoma
veľmi zreteľnými a odlišnými stavmi osobnosti. Tie sú
sprevádzané výpadkami pamäte. Osobnosti sa pravidelne striedajú, sú menlivé a manifestujú sa v prejave
a správaní indivídua. V našom prípade doktori zaznamenali obmenu dvoch ženských, veľmi charakteristických osobností, menom Eve White a Eve Black.

Veronika Frtúsová absolvovala bakalárske štúdium réžie na VŠMU v Bratislave, teraz študuje divadelnú dramaturgiu a dramatickú tvorbu. Venuje sa experimentálnym
projektom občianskeho združenia Unkulunkulu. Pôsobila
aj ako lektorka hlasového prejavu, pracuje v knižnici.

DIVADLO LAB VŠMU
Veronika Frtúsová
EVE

dramaturgia: Viktória Anna Lesayová
scéna: Daniela Uhrinová
kostýmy: Eva Miklisová
produkcia: Veronika Mráziková,
Zora Bezáková
fotografie: Viktor Gubka
v zákulisí: Martin Puškár,
Jaroslav Demeter (technik),
Ľudmila Valná (garderóba)
réžia: Veronika Frtúsová
hrajú:
Sára Polyáková,
Dana Droppová,
Jakub Janotík,
Erik Žibek
Premiéra: 20. 1. 2020
Pre divákov od 15 rokov.
Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.
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22. JÚN STREDA

16:00 – 17:30 / BARMUSEUM

Autorská inscenácia o živote žien v Afganistane po
tom, ako tam vládu prebral extrémistický Taliban.
Ale tiež o našej ľahostajnosti a pochybnostiach, či
má naša pomoc zmysel.

Patrícia Rotterová je študentkou druhého ročníka Katedry réžie a dramaturgie na VŠMU v Bratislave. Inscenácia Umlčané je jej prvou réžiou a otvára témy, ktoré považuje za dôležité: postavenie žien vo svete či schopnosť
ľudí zatvárať oči pred všetkým, čo vie byť nepríjemné.

DIVADLO LAB VŠMU
Katarína Jungová, Patrícia Rotterová
UMLČANÉ

námet, dramaturgia, choreografia: Katarína Jungová
scéna: Daniela Mesárošová | kostýmy: Lucia Kvašňovská
hudba: bedňa (Tomáš Šrámek) | zvukový mix: Vladimír Slaninka
produkcia: Mikuláš Procháska, Simona Megová
grafika: Viktória Kubicsková, Lenka Šebíková
video: Silvia Grachová | fotografie: Martin Bača
v zákulisí: Martin Puškár (osvetľovač), Jaroslav Demeter (zvukový majster), Ľubomír Horný (javiskový technik),
Ľudmila Valná (garderóba)
réžia: Patrícia Rotterová
hrajú:
Ivana Kološová, Anna Magdaléna Hroboňová,
Martin Pallay, Radoslav Paulech
Premiéra: 5. 4. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sa používajú expresívne výrazy,
zobrazuje sa násilie, aj sexuálne, a strieľa sa.
Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.
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23. JÚN ŠTVRTOK

16:00 – 17:15 / BARMUSEUM

Helverova noc od Ingmara Villquista ukazuje, ako
môže silnejúce násilie a militarizmus postihnúť
spoločnosť a preniknúť do osobných vzťahov. Zobrazuje víziu ľudského správania, keď už nie je kam
utiecť. On a Ona. Spomienky, láska, hnev, strach
a porozumenie. Počas jed(ineč)nej noci. Nadčasový
príbeh ľudskej tragédie (kdesi na začiatku bližšie nešpecifikovanej genocídy), ktorý sa môže odohrávať
kdekoľvek a kedykoľvek. Čiže aj tu i teraz.

Matúš Hollý vyštudoval herectvo na Fakulte dramatických umení AU v Banskej Bystrici. Na škole naďalej
pôsobí ako doktorand. Je členom umeleckého súboru
Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Spolupracoval so Spišským divadlom a Starým divadlom
Karola Spišáka v Nitre.

DIVADLO AKADÉMIE UMENÍ
Ingmar Villquist
HELVEROVA NOC

preklad: Peter Himič
pohybová spolupráca: Dávid Szőke
pedagogické vedenie: Soňa Kočanová
fotografie: Terézia Šusteková
réžia: Matúš Hollý
hrajú:
Simona Hagarová,
Róbert Sipos
Premiéra: 7. 3. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sa používajú expresívne výrazy.
Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.

47

DOTYKY A SPOJENIA JUNIOR

24. JÚN PIATOK

16:00 – 18:00 / BARMUSEUM

Stará zaprášená izba v ešte staršom a zaprášenejšom
americkom meste. Jeden muž cestujúci s hromadou
rúk, hľadajúc tú svoju. Keď sa mu ozve párik, ktorý
tvrdí, že ju má, neváha a okamžite vyrazí. Nájdenie
jeho stratenej ruky sa skomplikuje pri príchode do
hotela. Dotieravý recepčný, zatajené informácie
a farba ponúknutej ruky v ňom prebúdzajú túžbu po
pomste. Čierna komédia s bizarným príbehom potvrdzuje, že občas aj násilie a krutosť môžu byť dôsledkom smútku a veľkej straty. Nielen straty ruky.

Lukáš Lipčák vyštudoval herectvo na Konzervatóriu
Jozefa Adamoviča v Košiciach. Je študentom Akadémie
umení v Banskej Bystrici v odbore divadelná réžia, dramaturgia a teatrológia.

DIVADLO AKADÉMIE UMENÍ
Martin McDonagh
STRATIŤ RUKU V SPOKANE

dramaturgia: Tereza Mankovecká
scéna, kostýmy: Jaroslav Daubrava
fotografie: Rebeka Bizubová
preklad, réžia: Lukáš Lipčák
hrajú:
Norbert Čabala,
Michal Babčo,
Zuzana Ogurčáková,
Patrik Masár
Premiéra: 28. 2. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sa fajčí a používajú sa expresívne výrazy.
Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.
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25. JÚN SOBOTA 16:00 – 17:30 / SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM MARTIN

MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH
Federico García Lorca / Tomáš Grega,
Michaela Hriňová
ŽENY V OKNE
preklad: Vladimír Oleríny
dramaturgia: Michaela Hriňová
scéna, výber hudby: Tomáš Grega
fotografie: Jakub Kotúč
réžia: Tomáš Grega,
Michaela Hriňová
hrajú:
Ema Kroupová, Dana Rechtoríková,
Katarína Košová, Leonarda Vrabcová/Lenka Sleziaková,
Paula Bieliková, Adela Žiaková,
Michaela Martišíková/Paula Zaťková,
Martin Manko

Po smrti rodičov ostalo Bernarde na krku päť sestier,
o ktoré sa musí postarať. Vyhlási osemročný smútok
za otcom a od tejto chvíle drží svoje sestry nakrátko.
Dievčatám však pobláznil hlavy Pepe Romano. Ako
dopadne táto hra manipulácie, neslobody a túžby?
A čo všetko dokáže napáchať jeden chlap medzi toľkými ženami?

Tomáš Grega vyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave. Po skončení štúdia so spolužiakmi založili nezávislé
Divadlo Petra Mankoveckého, ktoré sa venuje autorskej
a súčasnej dramatickej tvorbe. Je hercom SKD Martin,
pôsobí aj ako pedagóg herectva na konzervatóriu v Martine. Venuje sa tiež hudobnej kompozícii.
Michaela Hriňová je študentkou divadelnej dramaturgie
a dramatickej tvorby na VŠMU v absolventskom ročníku
Mariána Amslera. Píše divadelné a rozhlasové hry.

Premiéra: 28. 4. 2022
Pre divákov od 15 rokov.
Po predstavení diskusia tvorcov s divákmi.
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21. JÚN UTOROK

09:00 – 10:00 / ŠTÚDIO

Rozprávka so živou hudbou o túžbe niekam patriť.
Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo stále hľadá
inovatívne prístupy aj v tvorbe pre deti. Mária Danadová je tentoraz nielen v role herečky, ale aj režisérky. Pre výstavbu príbehu zvolila performatívny
prístup. Hoci je vlk tradičnou rozprávkovou postavou, tento jeho príbeh asi ešte nepoznáte. Vypadol
z knihy dvojice Thierry Robberecht – Grégoire Mabire. Či sa naplnila Vlkova túžba niekam patriť, sa
dozviete vo výtvarne originálnej bábkovej inscenácii
Odiva.

Mária Danadová herectvo a bábkové herectvo vyštudovala na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe. Ako herečka,
performerka a režisérka spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Vedie tiež workshopy na
rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s objektom. Pôsobí aj v RTVS a spolu s Monikou Kováčovou
umelecky vedie nezávislé divadelné zoskupenie Odivo.

NEZÁVISLÉ DIVADELNÉ ZOSKUPENIE
ODIVO | Grégoire Mabire, Thierry
Robberecht / Mária Danadová,
Monika Kováčová | O VLKOVI,
KTORÝ V YPADOL Z KNIŽK Y
scéna, kostýmy: Ivana Macková
hudba: Lukáš Kubičina
fotografie: Katarína Baranyai
v zákulisí: Rafał Budnik, dielne Bratislavského
bábkového divadla (výroba bábok),
Prescont (realizácia scény),
Marta a Dávid Javorskí (pohyblivé ilustrácie),
Milan Slama (svetelný dizajn),
Monika Kováčová (produkcia)
réžia: Mária Danadová
hrajú: Mária Danadová,
Filip Hajduk,
Lukáš Kubičina
Premiéra: 27. 6. 2021
Pre divákov od 4 rokov.
Po predstavení je pre deti pripravená tvorivá dielňa.

53

PROGRAM PRE MLADÉ PUBLIKUM

22. JÚN STREDA

09:00 – 10:30 / ŠTÚDIO

Klasika, povinné čítanie, zlatý fond. Toto zaradenie
Remarqueovho románu môže spôsobiť istú rezervovanosť školopovinných čitateľov a čitateliek. Aj
téma prvej svetovej vojny sa im môže zdať vzdialená. V bratislavskom Divadle LUDUS však pripravili
pozoruhodnú inscenáciu dokazujúcu nadčasovosť,
apelatívnosť a všeľudskosť motívov tejto knihy. V réžii Kamila Žišku a zaujímavej zostave rôznorodých
hercov vznikla inscenácia nielen o vojne, ako v čase
premiéry (september 2021) možno ešte dosť abstraktnom pojme, ale aj o strachu, zúfalstve, pocite
márnosti. Nájde sa generácia Z v príbehu stratenej
generácie?

Kamil Žiška vyštudoval réžiu a dramaturgiu na VŠMU
v Bratislave. Spolupracoval s viacerými divadlami na Slovensku ako režisér, autor, hudobník, textár či dramaturg.
S Jakubom Nvotom v roku 1996 založil kabaretný súbor
Túlavé divadlo. Veľkú časť svojej režijnej práce venuje
tvorbe pre deti a bábkovému divadlu.

DIVADLO LUDUS
Erich Maria Remarque / Kamil Žiška
NA ZÁPADE NIČ NOVÉ

preklad: Milan Žuffa
dramaturgia: Martin Kubran, Peter Kuba
scéna, kostýmy: Tom Ciller
hudba: Krzysztof Pendrecki
výtvarná spolupráca (bábka): Von Dubravay
fotografie: Igor Stančík
v zákulisí: Eduard Mikuš (zvuk, svetlo, stavba), Jozef
Miklós (svetlo), Milan Srnka (stavba, javisko), Barbora
Poliaková (inšpícia)
réžia: Kamil Žiška
hrajú: Přemysl Boublík, Šimon Ferstl,
Jozef Jurčišin-Kukľa, Matúš Kvietik,
Tomáš Pokorný
Premiéra: 3. 10. 2020
Pre divákov od 15 rokov.
V predstavení sa fajčí.

Scénické riešenie je vizuálne príťažlivé a pritom nekonkuruje iným zložkám javiskového diela. Zároveň sa inscenátori nebáli miešať činoherné postupy s bábkarskými
(tieňové divadlo, divadlo predmetu). Keďže režisér Žiška
aj spolupracujúci scénograf Von Dubravay prevažne tvoria na bábkarskej pôde, do scénografie vniesli príznačne
bábkarský aspekt hravosti.
Dominika Horváthová: Dva romány v Luduse. In: kød,9/2021
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09:00 – 10:15 / NÁRODNÝ DOM

Zlodejka kníh, bestseller austrálskeho spisovateľa
Markusa Zusaka, preložili do tridsiatich jazykov
a vznikol podľa neho aj rovnomenný hollywoodsky
film. Rozprávačkou príbehu je Smrť, ktorá nechápe
počínanie ľudí a sťažuje sa na priveľa práce počas
druhej svetovej vojny. Hlavná postava Liesel je konfrontovaná s nebezpečenstvom, strachom a smrťou.
Režisér Šimon Spišák však nepristupuje k predlohám
pietne. Pretvára ich tak, že medzi očakávaním, vyvolaným názvom inscenácie, a výsledkom je značný
rozdiel. S Novým divadlom našli v smutnom príbehu
dostatok priestoru pre humor. Obecenstvu umožňujú dojať sa, no nie vďaka vonkajším prostriedkom
prvoplánovo tlačiacim na emócie. Ako sa zmení
život mladého človeka, keď je pri moci nebezpečný
blázon? Táto otázka je dnes opäť veľmi nástojčivá.

Šimon Spišák réžiu vyštudoval na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU v Prahe. Spolupracoval
so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, s kočovným
Divadlom koňa a motora a s bábkovými aj činohernými
divadlami na Slovensku a v Čechách. Zaujíma sa aj o komunitné divadlo. Patrí k zakladajúcim členom Nového
divadla v Nitre.

NOVÉ DIVADLO
Markus Zusak / Veronika Gabčíková,
Šimon Spišák | ZLODEJKA KNÍH

dramaturgia: Veronika Gabčíková
kostýmy: Laura Černáková
fotografie: Collavino
v zákulisí: Jakub Jánsky (svetlo),
Filip Kriváň/Radoslav Lakoštík (zvuk)
scéna a réžia: Šimon Spišák
hrajú: Ľubomíra Dušaničová,
Lucia Korená,
Agáta Spišáková,
Miloš Kusenda,
Ivan Martinka
Premiéra: 27. 10. 2021
Pre divákov od 12 rokov.

Inscenácia Nového divadla je hrádzou proti patetizmu.
Režisér použil jemu vlastné odcudzovacie efekty. Obecenstvu umožnil dojať sa, no nie vďaka vonkajším prostriedkom tlačiacim na emócie. Od prvej chvíle udržiaval
divákov pri vedomí, že sú v divadle. Herci a herečky na
začiatku vystúpia z postáv a povedia niečo, čím odplašia číhajúci pátos. Humor, ktorý tvorcovia využívajú, sa
zmestí i do tej najvypätejšej situácie.
Lenka Dzadíková: Hrádza proti patetizmu. In: mloki.sk, 17. 11. 2021
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Mária Danadová herectvo a bábkové herectvo vyštudovala na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe. Ako herečka,
performerka a režisérka spolupracuje s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami. Vedie tiež workshopy
na rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu
s objektom. Pôsobí aj v RTVS a spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie nezávislé divadelné zoskupenie
Odivo.

BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO
Rudyard Kipling / Mária Danadová,
Monika Kováčová | MAUGLÍ

dramaturgia: Peter Galdík
scéna, kostýmy: Ivana Macková
hudba: Daniel Špiner
pohybová spolupráca: Mária Danadová
žonglérska spolupráca: Filip Hajduk
svetelný dizajn: Lukáš Kubičina
grafický dizajn: Viktória Juhlárová
fotografie: Juraj Starovecký
v zákulisí: Gregor Kaclík (inšpícia),
Jakub Ťapucha (osvetľovač), Dominik Novák (zvukár),
Ľuboš Hodás, Dominik Prok (technika)
réžia: Mária Danadová, Monika Kováčová
hrajú: Miriam Kalinková, Ľubomír Piktor,
Lukáš Tandara, Jazmína Piktorová a. h., Ľuboš Janák
Premiéra: 11. 6. 2021
Pre divákov od 6 rokov.
Po predstavení je pre deti pripravená tvorivá dielňa.

09:30 – 10:30 / ŠTÚDIO

Známu predlohu Kniha džunglí Rudyarda Kiplinga
nepoňali v Bratislavskom bábkovom divadle ako
dramatizáciu poviedok o zvieratách a chlapcovi vychovanom vlkmi. Zamerali sa na zvuky, farby a vône
džungle. Na džungľu ako organizmus, ktorý má svoj
životný kolobeh a svojich rôznorodých obyvateľov.
Inscenácia Mauglí je divadelná báseň o džungli a jej
nenápadný dej tvorí Mauglího hľadanie. Hlavným
motívom je heslo: „Tvoja stopa je mojou stopou.“
Inscenácia pracuje s osobitým divadelným jazykom
tvorkýň zo zoskupenia Odivo, ktoré v BBD pracovali
druhýkrát. Dominantný je pohybový prejav hercov
a herečiek. Nájde džungľa svojho Mauglího? Príďte sa
presvedčiť.

Monika Kováčová vyštudovala divadelnú réžiu a réžiu
alternatívneho a bábkového divadla. Je režisérkou prvých
inscenácií pre batoľatá na Slovensku, ktoré získali Cenu
za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle. Je zakladajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia
Odivo. Ako dramaturgička spolupracuje so Záhradou –
centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, venuje sa
divadelnému manažmentu a produkcii.
Medzi vrcholy pohybovej zložky inscenácie patrí časť
s vytváraním si cesty pomocou kameňov. Predstavujú ich
kvádre z ľahkého, no pevného materiálu. Herci a herečky
s nimi predvádzali žonglérske akcie, no zároveň po nich
kráčajú a skáču na ne. Pohybové variácie sú dôkazom
dobrej zohratosti aj fyzickej disponovanosti vekovo,
rodovo i vzťahom k pohybovému divadlu rôznorodého
hereckého kolektívu.
Lenka Dzadíková: Fúzy obyvateľov džungle sa chvejú až do korienkov.
In: monitoringdivadiel.sk, 1. 7. 2021
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09:30 – 10:30 / NÁRODNÝ DOM

Hilda je nezlomná sliepka, ktorá sa rozhodla vycestovať za svojou tetou Emmy na vzdialenú farmu.
Niekoľko pokusov jej nevyjde, no ona sa nevzdá. Táto
sliepka nie je obyčajná – je to trocha jogínka a trocha
rockerka. Špecifická poetika a estetika tímu, ktorý
tvoria režisér Marián Pecko a výtvarníčka Eva Farkašová, osloví deti aj dospelých. Tradičný žáner „zvieracej putovačky“ je tu povýšený na pútavé divadlo.

Marián Pecko vytvoril ako režisér okolo stovky divadelných réžií v činohre, bábkových divadlách, opere a cirkusovom šapito. Spolupracuje s divadlami na Slovensku,
v Čechách, Poľsku a Maďarsku. Je umeleckým šéfom
Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
BANSKÁ BYSTRICA
Jill Tomlinson / Iveta Horváthová
O SLIEPKE, KTORÁ SA NEVZDALA
preklad: Iveta Horváthová
kostýmy, bábky: Eva Farkašová
hudba: Róbert Mankovecký
fotografie: Dodo Šamaj
v zákulisí: ateliéry BDNR pod vedením
Kataríny Mažáryovej
scéna a réžia: Marián Pecko
hrajú: Marianna Ďuranová,
Ivana Kováčová,
Ľubica Pradidová,
Mária Šamajová
Premiéra: 6. 3. 2022
Pre divákov od 6 rokov.
Po predstavení je pre deti pripravená tvorivá dielňa.

V inscenácii O sliepke, ktorá sa nevzdala sa stretol originálny titul s divadelným videním Mariána Pecka a estetikou Evy Farkašovej. Je potvrdením, že táto na prvý
pohľad drsnejšia poetika funguje aj v citlivých tituloch
pre deti. Malých divákov a diváčky zaujme nečakanými
scénickými prvkami a prácou s nimi. Peckovo divadlo nie
je maznavé, no dieťaťu je mentálne stále na dosah.
Lenka Dzadíková: Nevzdať sa cieľa a objaveného literárneho zdroja
(aj keď je stále nepreložený).
Napísané pre: monitoringdivadiel.sk, zatiaľ nepublikované.
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15:00 – 15:45 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

Príroda je jeden veľký celok, v ktorom má priestor
a úžitok každá živá bytosť. Dokonca aj človek, napriek
tomu, že sa z nej vytrhol a vzdialil. Čo sa stane, ak sa
takýto človek nečakane vráti späť do prírody?
Inscenácia o prírode, jej kráse a nečakanom stretnutí je vhodná aj pre cudzojazyčné deti – neobsahuje
hovorené slovo.

Šimon Peter Králik je absolventom VŠMU v odbore bábkarská tvorba. Už počas štúdia sa venoval tvorbe inscenácií vo viacerých súboroch. Píše aj piesne a hudobné texty,
nedávno mu vyšla kniha pre deti Rozprávky z králičej nory.

DIVADLO ŠIBE
HORA

bábky, scénografia: Miriam Horňáková
kostýmy: Alžbeta Králiková
hudba: Michal Klas
réžia: Šimon Peter Králik
hrajú: Alžbeta Králiková, Michal Zeman
Premiéra: 11. 03. 2022
Pre deti od 4 rokov.
Po predstavení je pre deti pripravená tvorivá dielňa.
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22. JÚN STREDA

16:00 – 16:45 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

Bábková inscenácia s pesničkami – a tiež aj s edukačným zámerom, environmentálnym a humanistickým
odkazom. O ceste Medardovej kvapky, ktorá pochopí,
že pomoc živým tvorom je dôležitejšia ako prvenstvo
v súťaži.

Lucia Lasičková vyštudovala bábkarskú réžiu a dramaturgiu
na VŠMUinscenácia
v Bratislave.pre
Spolupracuje
na
Interaktívna
(primárne)s Divadlom
stredoškohojdačke
a pôsobízmes
v Národnom
osvetovom
centre,a kde
sa
lákov. Žánrová
historického
thrilleru
„high
podieľa
na dramaturgii
a organizácii
festivalov rozohráneprofeschol“ drámy.
Tri archetypálne
charaktery
sionálneho
divadla.
vajú modelovú
situáciu a vťahujú do nej ako aktérov
aj divákov. Je jeseň 1989, sme na bežnej vyučovacej
hodine. Počas nej sa rozpúta súboj medzi mladou
zväzáčkou a nekompromisným revolucionárom.
Povahovo nejednoznačný učiteľ sa prikláňa raz na
jednu, raz na druhú stranu. Súboj dvoch spolužiakov
z opačných koncov ideovej barikády reprezentuje
oveľa väčší medzitriedny boj, ktorý vyvrcholil Nežnou revolúciou. Inscenácia vznikla k jej 30. výročiu.

DIVADLO NA HOJDAČKE
Lucia Lasičková
KOLOBEH VODY

dramaturgia: Michal Legíň
textová úprava: Lukáš Jurko, Róbert Máťuš,
Michal Legíň, Veronika Karolína Peštová
scéna, kostýmy: Miriam Horňáková
hudba: Lukáš Cintula
fotografie: Michal Legíň
réžia: Lucia Lasičková
hrajú: Michal Legíň,
Veronika Karolína Peštová
Premiéra: 3. 10. 2021
Pre deti od 3 rokov.
Po predstavení je pre deti pripravená tvorivá dielňa.

Adriana Totiková vyštudovala slovakistiku a estetiku na
FF UK a divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave. Upozornila
na seba inscenáciou vlastnej hry Žena cez palubu (nominácia na DOSKY v kategórii Objav sezóny 2008/2009).
Ako režisérka pôsobí v divadle, rozhlase a televízii. Zaujíma ju najmä súčasná európska dráma. Je tiež autorkou 65
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23. JÚN ŠTVRTOK

16:00 – 17:00 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

Dobrodružné bábkové predstavenie interaktívnym
a vtipným spôsobom vysvetľuje deťom základné
princípy triedenia odpadu, bezobalového nákupu
a ekologického správania.

Peter Gärtner založil v roku 2015 vlastné kočovné divadlo Morgonrock. Ústrednou postavou všetkých jeho
hier je čert Kolofón. Napísal tiež pôvodnú hru Lovci duchov pre Bábkové divadlo v Žiline. Je autorom kníh pre
deti (Čakanie na sneh, Krpci z Tretieho vchodu) a pre dospelých (Veľký román, Radostná správa).

BÁBKOVÉ DIVADLO MORGONROCK
Peter Gärtner
LOVEC PLASTOV ZERO WASTE

scéna: Lukáš Tandara
bábky: Peter Gärtner, Lukáš Tandara
hudba: Radovan Hrbek
fotografie: Michal Líner
dramaturgia, réžia: Peter Gärtner
hrajú: Peter Gärtner,
Sidónia Féderová, Radovan Hrbek
Premiéra: 13. 7. 2021
Pre deti od 3 rokov.
Po predstavení je pre deti pripravená tvorivá dielňa.

Inscenácia stavia na schopnosti improvizácie hercov, na
aktivizácii divákov naprieč generáciami, na špecifickom
a dômyselnom humore i na aktuálnom tematickom presahu. Zrozumiteľnosť dosahujú bábkoherci jednoduchým
jazykom a primeraným tempom reči. Inscenácia je kritikou devastácie klímy a konzumného štýlu života. Lovec
plastov Zero Waste je premyslená, smiešno-mrazivá bábková komédia pre divákov akéhokoľvek veku, ktorá má
ambíciu stimulovať vzťah ľudí k ekologickým otázkam.
Dominika Horváthová: Len triediť odpad nestačí!
In: mloki.sk, 15. 9. 2021
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16:00 – 16:45 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

Činoherno-bábková rozprávka o malom sloníkovi
Bimbovi a jeho dobrodružnej ceste. No tiež o túžbe
po poznaní a o tom, že ak ste odvážni a vytrvalí, dosiahnete všetko, po čom túžite.

Ján Haruštiak je herec, klaun, režisér, scenárista a principál Divadla pod balkónom. Ako herec roky pôsobil v Bábkovom divadle na Rázcestí. Venuje sa organizovaniu animačných programov, chodúľových a pouličných atrakcií.

DIVADLO POD BALKÓNOM
ZVEDAV Ý SLONÍK

scéna a bábky: Alisa Jakimanskaja
kostýmy: Júlia Haruštiaková
hudba: Belo Felix
scenár, texty piesní, réžia: Ján Haruštiak
hrajú: Juraj Haviar/Ján Haruštiak,
Barbora Bušovská
Pre deti od 3 rokov.
Po predstavení je pre deti pripravená tvorivá dielňa.
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16:00 – 16:45 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

Autorská rozprávka na motívy príbehu o vajci, ktoré
šlo na vandrovku. Toto vajce však na rozdiel od pôvodnej predlohy putuje po celom svete – od Južnej
Ameriky, Antarktídy, Austrálie cez Afriku až po Európu. Naučí seba i detských divákov mnohému zo sveta
živočíšnej ríše, ale tiež zo zaujímavostí jednotlivých
kontinentov.

Róbert Máťuš študoval bábkohereckú tvorbu. Venuje sa
animátorskej činnosti a divadelnej tvorbe v nezávislých
divadlách (Divadlo Fí, nevaDIvadlo). Spolupracuje so
zoskupením EDUdrama ako lektor vzdelávacích workshopov.

NEVADIVADLO
Lukáš Jurko, Katarína Rábeková
CESTOVINY S VAJCOM

scéna, bábky: Dominik M. Javor,
Miriam Horňáková
fotografie: David Krajči
kostýmy, réžia: Róbert Máťuš,
Lukáš Jurko
Premiéra: 27. 1. 2022
Pre divákov od 4 rokov.
Po predstavení je pre deti pripravená tvorivá dielňa.

Lukáš Jurko absolvoval VŠMU v odbore bábkoherectvo.
Spolupracuje s viacerými divadlami, venuje sa aj pedagogickej činnosti. Je zakladateľ profesionálneho nezávislého divadla nevaDIvadlo.
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22:00 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

CREDANCE COMPANY & MACA
A KAPELA ROKA | Antoine de
Saint-Exupéry / Ladislav Cmorej
LEPETIT MALÝ PRINC

účinkujú: Ladislav Cmorej, Michaela Králiková,
Kristína Kollárová, Ondrej Kovaľ, Dávid Hartl,
Adriana Pinková, Mia Majeriková, Simona
Machovičová, Soňa Tatič, Dominika Vaňková,
Vladimír Frištik, Matúš Szego, Jozef Valo a MACA
A KAPELA ROKA: Marcela Cmorejová, Stanislav
Kociov, Martin Šenc, Martin Žiak,
Jozef Lednický/Stanislav Palúch
Premiéra: 30. 5. 2021

22. JÚN STREDA

22:00 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

účinkujú: Silvia Borsetti, Františka Vargová,
Vlada Shevchenko, Kristína Zemanová, Alessandra Improta, Terézia Fortunová, Anne-Marie
Greve Myhrvold, Klaudia Skopintsev, Sergej
Jegorov, Šimon Stariňák, Viktor Mikulišin,
Marianno Covone, Kostiantyn Lubko, Dalibor
Fábián, Marcell Medvecz, Lukáš Nastišin, Davide
Covone, Peter Rolik, Maksym Sklyar, Shoko
Yamada, Gennaro Sorbino, Tatiana Lubskaya,
Martin Banyai, Eva Sklyarova, Marianno Covone,
Ervin Szelepcsényi

Výber choreografií zo súčasného repertoáru Baletu Štátneho divadla Košice. Inscenácia vznikla ako súčasť špeciálnej koronovej dramaturgie celodivadelného projektu
Svedectvo MMXX.

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE
Ondrej Šoth
VEČER MODERNÉHO TANCA

dramaturgia: Ondrej Kovaľ,
Dávid Hartl, Dušan Cinkota
scéna a kostýmy: Lucia Šedivá
hudba: Marcela Cmorejová,
Stano Palúch, Martin Geišberg
pohybová spolupráca: Ladislav Cmorej
a CreDance Company
supervízia: Ondrej Spišák | fotografie: Mako Hindy
v zákulisí: Oliver Obernauer (osvetľovač),
Magdaléna Masárová (produkcia)
réžia: Ladislav Cmorej

VEČERNÉ NÁMESTIE

Pohybové divadlo s činoherným presahom a výraznou živou hudobnou zložkou. Svet dospelých často
pripomína obrovskú fabriku, v ktorej ľudia na hranici
svojich síl napĺňajú nezmyselné kvóty, ale nemajú
čas skutočne žiť. Stretávame príliš veľa márnivcov či
samozvaných kráľov. Tí svojho malého princa zastrčili do najvzdialenejšieho kúta svojej duše. Úlohou
tých, ktorí sa vďaka malému princovi v sebe nikdy
nestali úplne dospelými, je urobiť tento svet krajším
a veselším.

Ladislav Cmorej je choreografom voľného zoskupenia profesionálnych tanečníkov a performerov
CreDance. Podieľal sa na vzniku viacerých inscenácií,
spolupracuje aj s inými súbormi (SĽUK, elledanse),
ako interpret účinkuje aj v činoherných inscenáciách. Za réžiu LEPETIT Malý princ bol nominovaný
na Cenu nadácie Tatra banky za umenie 2021 v kategórii divadlo.

kostýmy: Andrii Sukhanov,
Pavol Juráš, Diana Strauszová
hudba (výber): Gustav Mahler, Camille Saint-Saëns,
Sergej Rachmaninov, Philip Glass, Ori Lichtik,
Vincenzo Bellini, Vikingur Ólafsson, Giuseppe Verdi,
Nils Frahm, Jóhann Jóhannsson,
Ólafur Arnalds, Alice Sara Ott
choreografia: Ondrej Šoth, Andrej Petrovič,
Shoko Yamada, Martin Bányai
fotografie: Jozef Marčinský
v zákulisí: Roman Humeňanský, Štefan
Kertész, Roland Kromka, Dalibor Ťakuš (javisková
technika), Martin Ondrejka, Eva Šimková,
Jozef Pirschel, Roland Nemes (osvetľovači),
Mária Láska (rekvizity), Štefan Fabián (zvukár),
Iveta Sniščaková, Anna Dorová, Tünde Bodová,
Eva Bujňačková, Anna Tothová (garderóba),
Nina Grejtáková, Mária Lešková (maskérky),
Beata Gogová, Lena Kepesová (inšpicientky)
réžia: Ondrej Šoth

Premiéra: 4. 1. 2021

Ondrej Šoth je slovenský choreograf a režisér. Vyštudoval
choreografiu a réžiu tanca na VŠMU v Bratislave. Pôsobil
ako pedagóg na umeleckých školách a univerzitách doma
i vo svete. Ako choreograf pracoval s mnohými domácimi
a zahraničnými divadelnými a baletnými súbormi. Je držiteľom viacerých divadelných ocenení. V súčasnosti pôsobí
na poste generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice.
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VEČERNÉ NÁMESTIE

23. JÚN ŠTVRTOK

22:00 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

SND & SĽUK
TANCOM K SEBE

VEČERNÉ NÁMESTIE

24. JÚN PIATOK

22:00 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

RICHARD AUTNER BAND
ODPOVEDE

dramaturgia: Juraj Hamar, Kristián Kohút,
Stanislav Marišler, Nina Poláková
fotografie: Juraj Žilinčár
v zákulisí: Jaroslav Scheiner
(šéf javiskovej techniky),
Milan Hlinka (technik), Katarína Šimončíková,
Helena Piovarčiová (garderóba), Nataša Heseková
(inšpícia), Peter Gese, Marek Šándor (zvuk),
Jozef Arpa (svetlo), Marián Šilhan (šofér),
Alžbeta Guldanová (maskérka),
Ondrej Mlynárik (manažér)
účinkujú: sólisti a zbor Baletu SND,
tanečný súbor a spevácka skupina SĽUK-u
Premiéra: 2. 10. 2021

autor hudby a textov: Richard Autner
Tanec môžeme vnímať ako umelecko-dorozumievací fenomén, ktorý dokáže s ľuďmi komunikovať
bez slov, a to bez ohľadu na národnosť, jazykové
schopnosti, pohlavie či vek. Nezáleží pritom, či ide
o tanec akademický alebo ľudový. Dva profesionálne tanečné súbory – Balet Slovenského národného
divadla a Slovenský ľudový umelecký kolektív – v
snahe priniesť krásu rozličných žánrov tanca ponúkajú v spoločnom komponovanom programe to
najlepšie zo svojho repertoáru. Tanečníci Baletu SND
sa predstavia v divácky obľúbených choreografiách
klasického repertoáru a SĽUK do programu prispeje
najkrajšími tanečnými fragmentmi, ktoré reprezen-

tujú nesmierne bohaté folklórne dedičstvo Slovenska. Sólisti a členovia oboch súborov predvedú bok
po boku interpretačné majstrovstvo a širokú pohybovo-žánrovú škálu v choreografiách, ktoré potešia
milovníkov tanečného umenia.

účinkujú: Richard Autner (spev),
Marek Žilinec (bicie), Milan Koyš (basová gitara),
Martin Christov (klavír), Vladimír Nikulin (gitara), Janko Slezák (saxofón), Karol Sipos (trubka)

Individualita tanečného prejavu, temperamentný
pohybový slovník a pestrá peleta tanečných motívov vytvorili prirodzený emočný i vizuálny kontrast
kolektívnej uniformite a vznešenej elegancii baletného umenia. Za povšimnutie stojí umne zvolený
výber čísel, ktorý charakterizuje rozmanitosť.

Richard Autner patrí k novej generácii hercov činohry SND. Prezentuje sa tiež ako skladateľ, textár
a spevák. So svojou kapelou vydal vlani album
Odpovede, na ktorom rezonujú témy okolo života,
smrti, vzťahov a bytia. Za interpretáciu a autorstvo
albumu získal cenu Nadácie Tatra banky v kategórii
hudba – mladý tvorca a bol tiež nominovaný v top 3
ako debut roka v Radio Head Awards Rádia FM.

Matúš Ivan: Tancom k sebe – oslava symbiózy tanečného umenia.
In: Taneční aktuality, 28. 10. 2021
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VEČERNÉ NÁMESTIE

25. JÚN SOBOTA

22:00 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

KOMAJOTA

DISKUSIE

22. – 24. JÚN

11:00 – 13:00 / BREPT

PLATFORMA

MÔŽE BYŤ UMENIE UDRŽATEĽNÉ?
ZELENÁ TRANSFORMÁCIA
A DIVADLO NA SLOVENSKU
autori hudby: Martin Husovský, Stanislav Čorej
autori textov: Jozef Husovský,
Silvia Kaščáková, Michal Baláž
v zákulisí: Peter Gajdoš (zvukár), Lukáš Fabian
(pódiový technik), Peter Kovo Kovalčík (manažér)
účinkujú: Martin Husovský (spev, klávesové
nástroje), Stanislav Čorej (bicie nástroje),
Marek Belanský (basa), Daniel Jenčo (elektrická
gitara), Ján Pastirčák (klávesové nástroje),
Miroslav Szirmai (perkusie)

22. jún
Ekologická transformácia a kultúra
23. jún
Zelené riešenia v prevádzke a ekodramaturgia
Komajota vznikla začiatkom roka 2005. Na jar
2007 vydala svoj debutový album Časopriestor. Získala zaň ocenenie Aurel za objav roka, album roka
a ocenenie Slávik za objav roka 2007. O rok vydala
album Bludisko, tretí album Kolobeh vyšiel v novembri 2010. Od roku 2011 sa prešovské trio zameriava

na nové formy šírenia hudby, ktoré ponúka internet.
Sociálne siete, grafiku a videoklipy vníma ako základ pre šírenie tvorby. Po hudobnej stránke prešla
Komajota výrazným vývojom, pracuje so zvukom,
elektronikou a netradičnými nástrojmi. Stále si však
zachováva nezameniteľný skladateľský rukopis.

24. jún
Ako na to na Slovensku?
Autorom konceptu diskusií je Milo Juráni.
Moderuje publicista Michal Havran.
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DISKUSIE

FINÁLE
25. JÚN 20:30 – 22:30
ŠTÚDIO

Diskusia Finále je súčasťou Hlavného programu
festivalu. O festivalových inscenáciách budú
s moderátorom Martinom Bernátkom z Univerzity
Palackého v Olomouci diskutovať:
Katarzyna Dudzic-Grabińska,
divadelná režisérka a prekladateľka
Barbora Etlíková, divadelná kritička,
členka redakcie časopisu Svět a divadlo
Sylvia Huszár, divadelná kritička a producentka
Ján Šimko, divadelný teoretik, pedagóg a režisér

BONUSY 2 PREDSTAVENIA V ŠKOLE

ŠTUDENTSKÁ
PLATFORMA

Diskusie s tvorcami inscenácií zaradených do
programovej sekcie Junior. Spätnú väzbu študentom divadla poskytnú ich kolegovia študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici, VŠMU v Bratislave
a Karlovej univerzity v Prahe. Moderuje divadelný
režisér Max Sobek.

DISKUSIE
S TVORCAMI

Diskusie s účinkujúcimi a tvorcami inscenácií
z Hlavného programu sa konajú vždy po skončení
predstavenia a približujú kontext vzniku inscenácie.
Moderujú dramaturgovia Miro Dacho,
Róbert Mankovecký a Monika Michnová.

20. JÚN PONDELOK

09:00 a 11:50 / EVANJELICKÉ GYMNÁZIUM MARTIN

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE
Adriana Totiková, Michal Baláž
SKRYTÝ ZMYSEL

kostýmy: Zuzana Havranová
hudobná spolupráca: Martin Husovský
produkcia: Ivica Franeková
fotografie: Robert Tappert
v zákulisí: Marta Hulmanová (inšpícia), Róbert
Lajda (rekvizity), Zuzana Mikleová (garderóba)
réžia: Adriana Totiková
hrajú: Michal Jánoš,
Martin Križan, Tomáš Mosný
Premiéra: 22. 4. 2022
Pre divákov od 15 rokov.

Žijeme v zložitej dobe. Zahlcuje nás technologický vývoj, politické dianie, krízy, kauzy, všetko v
takom tempe, že ich človek nestačí vnímať v ich
komplexnosti. A už vôbec si na ne nestihne vytvoriť názor. Preto často prevezme názor niekoho iného. Nekriticky. Lebo je to pohodlné. Lebo
nie je čas na vlastný názor, ktorého budovanie a
obhajovanie stojí veľa energie a času. A toho je
v dnešnej hektickej dobe čoraz menej. Lenže ak
rezignujeme na vytváranie vlastného názoru, ak
prestaneme venovať čas a energiu pochopeniu
sveta, stávame sa iba pasívnymi konzumentmi,
ktorí sa nechajú nakŕmiť čímkoľvek, bez ohľadu
na to, či je to pre nich dobré.

Interaktívna inscenácia ponúka modelovú situáciu zo školského prostredia. V spojení s moderovanou prednáškou po inscenácii je užitočným
úvodom do problematiky kritického myslenia.
Adriana Totiková vyštudovala slovakistiku a estetiku na FF UK a divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave.
Upozornila na seba inscenáciou vlastnej hry Žena cez
palubu (nominácia na DOSKY v kategórii Objav sezóny 2008/2009). Ako režisérka pôsobí v divadle, rozhlase aj televízii. Je autorkou vlastných divadelných
hier a scenárov. Venuje sa prekladu poľskej drámy
a ako pedagogička formuje mladé herecké talenty.
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BONUSY PREDSTAVENIE PRE ŠTUDENTOV

20. JÚN PONDELOK

10:00 – 11:00 / BARMUSEUM

DIVADELNÉ CENTRUM
Ján Šimko
NAHLAS

BONUSY PREDSTAVENIE PRE DETI V EXTERIÉRI 23. JÚN ŠTVRTOK

19:00 – 20:00 / ZÁHRADA SNM

DIVADLO PIKI
Pavel Hrnčíř
PLECHOVÁ MÍNA

dramaturgia: Zuzana Palenčíková
scéna: Von Dubravay, Pavol Húšťava
kostýmy: Von Dubravay
hudba: Matúš Homola
videoart: Adam Hanuliak
animácie: Boris Vitázek
fotografie: Marián Ontko
v zákulisí: Andrej Pekár (zvuk a svetlo),
Dušana Lahová (produkcia), Veronika Agricolová,
Lenka Čačková (zájazdové predstavenia)
réžia: Ján Šimko
hrajú: Miloš Kusenda,
Michal Rosík, Henrieta Virágová
Premiéra: 29. 6. 2021
Pre divákov od 15 rokov.

Autorská dokumentárna inscenácia o tom, ako
ne/chránime svoje životné prostredie.
Našej Zemi hrozí drastická klimatická zmena s
ďalekosiahlymi následkami na globálnej úrovni. Sú však medzi nami ľudia, ktorí sa rozhodli
zvádzať konkrétne zápasy na lokálnej úrovni, v
nikdy nekončiacom boji o jedinečný strom, pár
kilometrov rieky či kus doliny. Inscenácia hovorí
práve o týchto ľuďoch a ich hodnotových bojoch.
Ján Šimko sa ako jeden z mála slovenských režisérov venuje takmer výlučne dokumentárnemu divadlu. Bol jedným z iniciátorov projektu Paralelné životy, ktorý priniesol šesť inscenácií zo šiestich krajín

spracúvajúcich archívy tajných služieb. Inscenácie
sa prezentovali na festivale Divadelná Nitra a neskôr
putovali po krajinách V4.
Prvoradé je zrozumiteľné a jasné tlmočenie faktov.
Pomáhajú náznaky v podobe kostýmových prvkov
a niekoľkých rekvizít. Zadnú časť hracieho priestoru
prekrýva veľké plátno, na ktorom sú celý čas premietané projekcie. (...) Inscenácia je výrazovo úsporná,
dá sa povedať minimalistická. Vo výsledku je však
atakujúca a silno apelujúca. Dostáva sa do širších
kontextov (divadelnej) tvorby, ktorá reaguje na ekologické témy.
Lenka Dzadíková: Nahlas a apelatívne.
In: monitoringdivadiel.sk, 26. 10. 2021

preklad, adaptácia, scenár: Katarína Aulitisová
scéna, kostýmy, bábky: Ivana Macková
hudba: Pavol Gajdoš
výroba okaríny: Martin Smetanka
fotografie: Katarína Fridrichová
réžia: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor

Je to hračka, domáce zvieratko alebo nebezpečná zbraň? Cesta za ohrozeným dieťaťom, ktorému vojak vo chvíli opojenia z víťazstva daruje
hračku zo svojej výzbroje.
Divoká naháňačka za dievčatkom s plechovou
mínou poukazuje hravou formou na absurdnosť
vojnových konfliktov, ale aj bezhraničnú dôveru
dieťaťa v nás dospelých.

hrajú: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor
Premiéra: 26. 9. 2021
Pre divákov od 6 rokov.

Katarína Aulitisová založila v roku 1990 s Ľubomírom Piktorom kočovné divadlo PIKI, s ktorým pôsobia v celom európskom regióne, aj na iných konti-

nentoch. Ako režisérka spolupracuje s bábkovými
divadlami na Slovensku a v Európe. Je tiež autorkou
divadelných hier pre deti, učí na Katedre bábkarskej
tvorby VŠMU a od roku 2017 je umeleckou šéfkou
Bratislavského bábkového divadla.
Ľubomír Piktor vyštudoval bábkoherectvo na pražskej DAMU. Pôsobil vo viacerých českých bábkových
divadlách, venoval sa tiež pantomíme. Ako režisér sa
okrem divadla PIKI realizuje aj v iných súboroch, na
Slovensku a v Slovinsku. Od roku 2018 je opäť členom Bratislavského bábkového divadla.
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BONUSY PREDSTAVENIE V EXTERIÉRI

24. JÚN PIATOK

22:00 / ZÁHRADA SNM

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO
MARTIN | William Shakespeare
SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ

BONUSY | 24. JÚN PIATOK a 25. JÚN SOBOTA | 16:30 – 18:00 a 19:00 – 20:30 / MÚZEUM KULTÚRY ČECHOV A SLOVENSKU
(MOYZESOVA 11)
VOĽNÉ ZDRUŽENIE UMELCOV
ZLATÉ SCHODY | Pavol Dobšinský a kol.
DOBŠINSK Ý *AKO SOM SA STAL*

dramaturgia a hudba: Tereza Hladká
výtvarný koncept, realizácia, fotografie:
Katarína Caková (Kanari)
réžia: Jan Lepšík, Ela Lehotská
preklad: Ľubomír Feldek
dramaturgia: Miro Dacho
kostýmy: Zuzana Hudáková
fotografie: Braňo Konečný
v zákulisí: Peter Klaudíny, Jaroslav Fábry, Peter
Pecko (výroba scénických dekorácií),
Mária Brachňáková, Ján Kurhajec (rekvizity),
Nina Malková (umelecká maskérka), Soňa Mušáková, Anna Paulovičová (šitie kostýmov),
Jaroslav Daubner (zvuk), Pavol Janský, Matej
Kramár (svetlo), Tomáš Had, Vladimír Mihálik,
Juraj Bojnický, Zdenek Polášek (javiskoví technici)
úprava, scéna, hudba, réžia: Lukáš Brutovský

hrajú: Viliam Hriadel a. h., Kamila Heribanová,
Daniel Žulčák, Tomáš Mischura, Barbora Palčíková, Zuzana Rohoňová, František Výrostko, Marek
Geišberg, Lucia Jašková, Alena Pajtinková,
Nadežda Vladařová, Tomáš Grega, Ján Dobrík,
Matej Babej, Jaroslav Kysel, Robert Sipos, posl.
AU / Miro Dacho a. h., Michal Gazdík, František
Mikuš, posl. AU, Marián Frkáň a. h.

Site-specific verzia inscenácie SKD Martin
v priestoroch Slovenského národného múzea
a jeho záhrady. Pred predstavením a cez prestávku koncert ODB Hammond Organ Trio.

hrajú: Ela Lehotská,
Jan Lepšík,
Tereza Hladká,
Katarína Caková

Lukáš Brutovský vyštudoval divadelnú réžiu na
VŠMU v Bratislave. Venuje sa divadelnej tvorbe ako
režisér, autor a prekladateľ. Spolupracuje s mnohými
profesionálnymi súbormi na Slovensku a v Čechách.
Jeho inscenácia D1 (pracovný názov) získala vlani
Grand Prix a tiež Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma/New Drama 2021, v máji 2022 tiež
cenu Akadémie divadelných tvorcov za najlepšiu inscenáciu uplynulej sezóny. V SKD Martin pôsobí ako
šéf umeleckého súboru.

Premiéra: 12. 6. 2021
Pre divákov od 10 rokov.
Divadelná stolná hra pre štyroch hráčov. Autorský divadelný projekt voľne inšpirovaný
Pavlom Dobšinským, jeho životom a zbieraním
rozprávok. Projekt vznikal kolektívnou tvorbou,
bádaním v príbehoch, hraním (sa) a pátraním
po možnostiach divadelnej blízkosti. Rozprávkový experiment má charakter atmosférickej
site-specific performancie.

Jan Lepšík vyštudoval alternatívne a bábkové herectvo na pražskej DAMU. Pôsobil vo viacerých českých
divadlách, okrem iného aj v brnianskom HaDivadle.
Zaujíma sa o skúmanie hraníc vedomia, podvedomia
a ľudskej citlivosti, aj o hereckú pedagogiku.
Ela Lehotská je absolventkou DAMU. Ako herečka
pôsobila najmä v českých divadlách, účinkovala
vo viacerých filmoch. V súčasnosti žije v Bratislave
a venuje sa výučbe dospelých formou hereckých
a divadelných kurzov.
Ťažiskom režijno-dramaturgickej interpretácie bolo
poukázať na silu odkazu Pavla Dobšinského, jeho

života a tvorby. Realizátori si z množstva rozprávok
vybrali tú o Škrupinovom zámku, no nevychádzali iba
z nej. Doplnili ju o motívy zo Slncového koňa a ďalších. Režisér s dramaturgičkou vytvorili na princípe
voľného scenára sled epizód a krátkymi vizuálnymi
inštaláciami umne suplovali rozličné hovorené časti
rozprávok i biografie Dobšinského. (...) Divadelný
projekt poukazuje na čarovnú všehochuť Dobšinského tvorby, zároveň aj na zmysel rozprávok. Realizátori priniesli aj témy nádeje, ľudskosti a snovosti v dobe
"postkovidovo" nestálej a spoločensky zložitej.
Dominika Horváthová: Zútulnený rozprávkový experiment.
In: mloki.sk, 25. 8. 2021
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BONUSY

26. JÚN NEDEĽA

10:00 – 11:00 / NÁRODNÝ DOM

réžia: Marcel Škrkoň
hrajú: Ladislav Ladomirjak, Eugen Libezňuk,
Ľubomír Mindoš, Jozef Tkáč, Vladimír Roháč,
Jozef Pantlikáš, Jaroslava Sisáková, Martin Oravec, Daniela Libezňuk, Iveta Fejková, Michal Kucer

23. JÚN ŠTVRTOK

18:30 – 19:30 / ŠTÚDIO

Celosvetový projekt scénických čítaní (The Worldwide Readings Project) vznikol v septembri
2020, keď bieloruský dramatik Andrej Kurejčik
požiadal svojho amerického kolegu Johna Freedmana, aby preložil jeho hru Urazení. Bielo(rusko)
o revolúcii v Minsku a prípadne „usporiadal niekoľko čítaní.“ O rok a pol neskôr projekt podporil
približne 200 čítaní v 110 divadlách v 32 krajinách a 22 jazykoch. Vzápätí potom, ako Rusko
zaútočilo na Ukrajinu, sa divadlá, ktoré predtým
usporiadali čítanie hry Urazení. Bielo(rusko), za-

čali pýtať, ako by mohli podporiť Ukrajinu. Tak
vznikla ukrajinská verzia projektu. Doteraz sa do
nej zapojilo viac ako 100 divadiel v 17 krajinách
(12 jazykov), ktoré pripravili približne 130 scénických čítaní a usporiadali zbierky pre umelcov,
divadlá, Ukrajinky a Ukrajincov v núdzi.

DOBRÝ VEČER, SME
Z UKRAJINY / ДОБРОГОВЕЧОРА,
МИ З УКРАЇНИ

DIVADLO ALEXANDRA DUCHNOVIČA
Alexej Nikolajevič Tolstoj
ZLATÝ KĽÚČIK

preklad, dramaturgia: Valerij Kupka
scéna: Štefan Hudák
kostýmy: Anna Simková
hudba: Miro Tásler, Ivan Tásler, Lukáš Kolivoška
fotografie: Ladislav Csiky
v zákulisí: Milada Tuptová (zvuky),
Richard Tanislo, Matej Polák (svetlá),
Štefan Hanuščin, Jozef Novák,
Nikita Hudák (stavba scény),
Jozef Novák (rekvizity), Silvia Novotná,
Katarína Lešková (garderóba a účesy)

BONUSY

Premiéra: 3. 5. 2013
Pre divákov od 5 rokov.
Predstavenie v rusínskom jazyku.
Vstup voľný.
Po predstavení tvorivá dielňa.
Buratino, hlavný hrdina rozprávky Alexeja Tolstého Zlatý kľúčik alebo Buratinove dobrodružstvá,
je nezbedná, neposlušná a nekonečne zvedavá,
ale napriek tomu sympatická drevená bábka
s dlhým nosom, ktorý akoby bol predurčený, aby

ho jeho majiteľ strkal, kam netreba. Buratino
má nos, ktorý vyňuchá každé dobrodružstvo, nebezpečenstvo, ale aj spôsob, ako z neho vyjsť so
zdravou kožou, a nielen to – pomôže mu nájsť,
po čom všetci túžime – zlatý kľúčik, ktorým sa
dajú otvoriť dvere k šťastnému životu.
Marcel Škrkoň absolvoval štúdium činohernej réžie
na JAMU v Brne. Ako divadelný režisér pôsobil vo
viacerých slovenských divadlách, spolupracoval aj
s divadlom v Šumperku.

Scénická koláž z textov ukrajinských autoriek
Ľudmily Tymošenko, Natalie Vorožbyt
a Oxany Hrycenko v rámci projektu
The Worldwide Readings Project.
réžia: Lukáš Brutovský
účinkujú: Alena Pajtinková,
Zuzana Rohoňová, Matej Babej a ďalší.

Na scénické čítanie nadviaže o 20:00 v Brepte
Ukrajinský večer/ Український вечір.
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BONUSY VÝSTAVA A KRST KNIHY

22. JÚN STREDA

20:15 / FOYER ŠTÚDIA

Ján Dobrík
ILÚZIE

Herec Ján Dobrík (od septembra 2021 člen SKD
Martin) sa fotografii ako nadšenec – amatér venuje
už desať rokov. Vyskúšal rôzne žánre, od portrétu cez
krajinu až po makro. Po čase mu však na záberoch
začali chýbať ľudia: výraz, gesto, emócia. Začal fotiť
kolegov a kolegyne v divadlách a televíznych štúdiách. Dokumentuje chvíle skúšok, čakania či sústredenia sa. Do svojej prvej fotografickej knihy vybral
stovku najlepších snímok.
Knihu príde do života ako krstný otec uviesť herec,
člen Činohry SND Alexander Bárta.
Výstava ponúka prehliadku 14 Dobríkových čiernobielych fotografií, polovica z nich bude počas
festivalu určená do dražby, polovica zostane aj po
festivale vystavená v divadelnej kaviarni Brept.

BONUSY KONCERT

20. JÚN PONDELOK

22:00 – 23:00 / BREPT

hrajú: Lukáš Brutovský (gitara),
Marián Frkáň (bicie, spev), Tomáš Grega (gitara,
spev), Róbert Mankovecký (klavír, spev), Alena
Pajtinková (spev), Barbora Palčíková (spev),
Daniel Žulčák (gitara, spev)

Unplugged koncert piesní z inscenácie Slovenského komorného divadla Martin Biológia politika –
Fouché!!! v nových aranžmánoch. Koncert vznikol
špeciálne pre Dotyky a spojenia pri príležitosti vydania audiozáznamu inscenácie.

BIOLÓGIA POLITIKA –
FOUCHÉ!!!
UNPLUGGED

„V zákulisí čakáme na výšľap do ilúzie, kde to už nebudeme my. Je to moment rozpoltenia a premeny, ale
aj dôkaz, že sme stále ľudia a nielen postavy. Taký moment dokáže odfotiť len neviditeľný fotograf. Trpezlivý
pozorovateľ, ktorý svojou prítomnosťou nevyruší bez-

prostredný prechod zo zákulisia na scénu. Alebo odpozoruje bizarnosť, ktorá súvisí s prelínaním skutočného
a iluzívneho sveta.“

autori hudby: Lukáš Brutovský,
Róbert Mankovecký
autor textov: Lukáš Brutovský
v zákulisí: Pavol Janský,
Matej Kramár (svetlo)

herečka Jana Oľhová v predhovore do knihy Ilúzie

87

BONUSY KONCERT

ODB HAMMOND
ORGAN TRIO

24. JÚN PIATOK

21:00 – 22:00/ SCHODY PRED SNM

BONUSY KONCERT PRE DETI

25. JÚN SOBOTA

11:00 – 12:00 / DIVADELNÉ NÁMESTIE

DÚHALKA

autori hudby: Kristína Tráčová,
Peter Minárik, Dušan Minka, Zoltán Tóth
autorka textov: Kristína Tráčová
fotografie: Radovan Ondruš
Účinkujú: Peter Jelínek (hammond organ),
Matej Richtarčík (bicie),
Adrián Simonides (basa)

účinkuje: Barbora Bandlerová – Dúhalka
Pre deti od 2 rokov.

Hudba kapely ODB Hammond Organ Trio v sebe
spája prvky jazzu, groove a fusion. Prináša
známe skladby svetových velikánov ako Jimmy
Smith, John Scofield, Jaco Pastorius či Joe Zawinul v aranžmánoch pre bicie, basu a hammond
organ.

Dúhalka je princezná, ktorá prišla z Krajiny za
dúhou. Priniesla do nášho sveta radosť, smiech,
zábavu a veľa skvelých pesničiek pre deti. Nebudú chýbať voňavé bublinky, farebná dúha či
lietajúci jednorožec.
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BONUSY WORKSHOPY V ŠKOLÁCH

20. – 24. JÚN

08:00 – 12:00

BONUSY WORKSHOP | 20. JÚN PONDELOK 10:00 – 14:00 a 21. JÚN UTOROK 13:00 – 17:00 / TURČIANSKA KNIŽNICA

NEZÁVISLÉ DIVADELNÉ
ZOSKUPENIE ODIVO
OD TELESNOSTI
K MATERIÁLU A SPÄŤ

POST BELLUM SK
Magdaléna Benešová, Anežka
Navrátilová, Zuzana Ouhrabková,
Klára Křížová, Marie Janoušková /
Dagmar Kúdelová Kopčanská
ROZHODOVANIE

Lektori: Mária Danadová a Filip Hajduk
Vzdelávací workshop pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
a 1. a 2. ročníka stredných škôl.
Lektori prostredníctvom zážitku otvárajú tému
nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie.
Účastníci prežijú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia
v Československu i na Slovensku. Workshop

približuje, ako sa vplyvom politických podmienok mení život mladého dievčaťa. Eva je mladá
Židovka, jej život ovplyvňuje obdobie, kedy sa
s mnohými ďalšími ľuďmi necítia bezpečne vo
svojej vlasti. Eva je prinútená postaviť sa zoči-voči
zásadnému životnému rozhodnutiu: opustiť svoj

domov. Workshop predstavuje tému migrácie
z pohľadu jednotlivca zasiahnutého veľkými
dejinami. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom
štruktúrovanej drámy a hrania rolí približuje
dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili. Súčasťou
workshopu je diskusia.

Workshop pre študentov umeleckých škôl, žiakov ZUŠ a všetkých nadšencov divadla. Účastníkom umožní spoznať postupy objektového,
pohybového divadla a performancie. Zameriava
sa na skúmanie vzťahu subjekt – objekt, rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu
s telom a objektom. Rozvíja hravosť ako základný predpoklad kreativity.

Mária Danadová herectvo a bábkové herectvo vyštudovala na VŠMU v Bratislave a DAMU v Prahe.
Ako herečka, performerka a režisérka spolupracuje
s viacerými divadlami a nezávislými zoskupeniami.
Vedie tiež workshopy na rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s objektom. Pôsobí aj
v RTVS a spolu s Monikou Kováčovou umelecky vedie
nezávislé divadelné zoskupenie Odivo.

Filip Hajduk je absolventom herectva na Akadémii
umení v Banskej Bystrici. Pôsobí ako klaun, kaukliar
a komediant. Vo svojej tvorbe kombinuje techniky a prístupy pantomímy, klauniády a herectva so
žonglovaním a balančnými technikami. Od roku
2019 pracuje aj ako profesionálny zdravotný klaun
v občianskom združení Červený nos Clowndoctors.

91

BONUSY BURZA | 22. JÚN STREDA a 23. JÚN ŠTVRTOK 10:00 – 17:00 / PRIESTOR PRED TURČIANSKOU KNIŽNICOU

BONUSY TANEČNÁ PÁRTY

BURZA KNÍH

SILENT DISCO

23. JÚN ŠTVRTOK a 25. JÚN SOBOTA 23:30 / FESTIVALOVÝ STAN

Silent disco je štýl tanečnej párty, kde nehrá
hlasná hudba. Každý účastník dostane bezdrôtové slúchadlá, cez ktoré počúva hudbu, ktorú
hrá DJ. Slúchadlá majú dve hudobné frekvencie,
čiže v prípade, ak hrajú dvaja DJ-i, je možné
ľubovoľne prepínať medzi ich setmi – človek tak
pomyselne môže byť na dvoch hudobných
pódiách bez toho, aby sa musel niekam presúvať.
hrajú:
štvrtok 23. 6. – Tea Tralna
sobota 25. 6. – Tea Tralna a Biomat
Predajná burza beletrie, detskej literatúry
a náučných kníh. Predávajúcimi sú knihovníci
z Turčianskej knižnice, výťažok sa použije na nákup novej literatúry, ktorá obohatí knižný fond
knižnice.

Tea Tralna je DJ-ka a promotérka. Pôsobí v rámci
kolektívu BWO, ktoré má na konte viacero kultových
bratislavských klubových nocí, ale i hudobných live-streamov. DJ-ingu sa venuje takmer 10 rokov.
Hudobne ju bavia hlavne veci, ktoré nie sú priamočiare a predvídateľné. Svoje sety vníma ako príbeh,

ktorý konštruuje (a dekonštruuje) v duchu súčasnej
post-klubovej estetiky. Martinskému divadelnému
publiku sa predstavila v rámci projektu Shakespeare
disco (prepojenie klubovej hudby a Shakespearových dialógov) počas Noci divadiel 2021.

Biomat je DJ, turntablista a producent, patrí tiež
medzi členov BWO. S gramofónmi (sa) hrá už vyše
pätnásť rokov. Dlhé roky mal v obľube najmä UK
sound, dnes však v jeho setoch nájdete všeličo, od
hip-hopu po „slaďáčiky“.
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vstupenky

festivalový štáb

• on-line rezervácia:
www.dotykyaspojenia.sk

riaditeľ
Tibor Kubička

predpredaj
v pokladnici SKD
• v pracovných dňoch:
10:00 – 16:00
• počas festivalu:
08:00 – 16:00
a polhodinu pred ďalšími
predstaveniami
Viac informácií
vám radi poskytneme
• telefonicky: 043 422 22 12
(pokladnica)
alebo 043 422 01 72
(prevádzka),
• emailom:
pokladna@divadlomartin.sk.

programová riaditeľka
Monika Michnová
dramaturgická rada
Lenka Dzadíková,
Barbora Forkovičová,
Martina Mašlárová,
Róbert Mankovecký,
Monika Michnová
technické zabezpečenie
Andrej Agricola

vizuál a propagácia
sociálne siete
Jakub Kotúč,
Michaela Hriňová
web
Jakub Kotúč,
Monika Ondrušová
mediálna podpora
Zuzana Golianová
festivalový žurnál
Michal Badín,
Šimon Frolo,
Michaela Hriňová,
Diana Pavlačková (šéfredaktorka),
Alexandra Rychtarčíková,
Dominika Tekelová

video
Braňo Konečný
sekretariát
Iveta Ollerová
účtovníctvo a služby
Agnes Capková,
Drahomíra Kuliačková Panušková,
Simona Valková,
Silvia Zacharová,
Jana Majerová
pokladňa 		
Eva Ochodnická
technická podpora predaja
Slavomír Ochodnický
ubytovanie
Katarína Kučová

organizačné zabezpečenie
Anna Sochorová

livestream
Matej Pančík,
Peter Sýkora

zdravotná služba		
Zdenka Malá

tlačové materiály
Mira Kováčiková

fotograf
Braňo Konečný

tvorivé dielne
Peter Klaudíny,
Zuzana Kurhajcová

technický štáb
Janka Nosálová, Mária Brachňáková,
Ján Kurhajec, Natália Svetláková,
Ivana Matuľová, Soňa Mušáková,
Anna Paulovičová, Jaroslava Horičková,
Anna Badínová, Michaela Váňová,
Nina Malková, Lila Pálešová,
Juraj Bojnický, Jaroslav Daubner,
Marián Frkáň, Peter Klaudíny,
Peter Pecko, Jaroslav Fábry, Pavol
Janský, Matej Kramár, Vladimír Kubis,
Zdenek Polášek, Tomáš Had,
Vladimír Mihálik, Miroslav Domian,
Peter Vangeľ, Beáta Babošová,
Michaela Gálíčková, Mária Modrovská,
Božena Petrášová, Vlastimil Kulifay,
Juraj Boček, František Lacko,
Milan Drahno, Tibor Gregor, Pavol
Malina, Stanislav Kučera, Eliška
Bilková, Lenka Drahnová, Lucia
Hauzerová, Daniela Holubová,
Zuzana Minarovičová, Eva Mankovecká,
Darina Mázorová, Eva Oľhová, Katarína
Schmidtová, Anna Valášková

logo
MADE BY VACULIK
propagačné materiály
Dalibor Palenčík
zvučka
Miloslav Kráľ
TV spot
Lukáš Brutovský,
Róbert Mankovecký
rozhlasové spoty
Róbert Mankovecký

vydalo Slovenské komorné divadlo Martin
redaktorka Mira Kováčiková
anotácie Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová,
Martina Mašlárová, Monika Michnová
zodpovedná redaktorka Monika Michnová
dizajn Dalibor Palenčík
tlač NEOGRAFIA Martin
vyšlo jún 2022
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organizátor

partneri

mediálni partneri

zriaďovateľ

hlavný partner
z verejných zdrojov
podporil Fond na
podporu umenia

partner
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