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D E T I

   Mesiac október bol opäť plný nečakaných zmien. 
   V dôsledku nových opatrení súvisiacich 
s koronavírusom sme sa preto rozhodli venovať čas
prípravám na nové projekty, vďaka ktorým sme mohli
zostať s našimi divákmi a diváčkami v kontakte. Hneď
začiatkom mesiaca sme obnovili #internetové divadlo.

#INTERNETOVÉ DIVADLO

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKY
   Zachovali sme pravidelné nedele s detským
predstavením v typickom čase o 16.00. Bola to pre nás
výzva. Doteraz spoločné divadelné stretnutia s divákmi 
a diváčkami sme museli vymeniť za online priestor, 
za techniku a závislosť od nej. 
   Hodiny točení, strihaní a úprav však stáli za to. 
Vďaka kameramanke a strihačke Oleksandre Korotchuk 
a jej kolegovi Ihorovi Kravtsovi sme v priebehu ostatných
týždňov sprostredkovali niekoľko inscenácií pre deti,
ktoré si svoje obecenstvo našli i na diaľku a to nás veľmi
teší. 
   Od 22. novembra pokračujeme typicky – naživo, 
v divadelnej sále BDNR. Prvé predstavenie 
po tomto období (ne)zatvorenia Dobrú chuť, vlk! nás
povzbudilo. Nielenže sa hľadisko BDNR zase naplnilo,
dostali sme čosi viac, čo nám chýbalo – osobný kontakt 
a bezprostrednú spätnú väzbu. Najbližšiu nedeľu 
6. decembra o 16.00 uvedieme hru O chlapcovi, ktorý
vymenil svoju čiapku za čokoládu. Po nej do BDNR zavíta aj
Mikuláš.

JESENNÉ PRÁZDNINY
   V rámci októbra mali školáci a školáčky väčšiu dávku
prázdnin, tak aj väčšiu dávku kultúry. Dbali sme pritom 
na to, aby sa v ponuke vyskytovalo to najnovšie,
čo Bábkové divadlo na Rázcestí ponúka. 
   Práve preto sa jesenné prázdniny začali premiérou
inscenácie Jozefa Mokoša Hra. Pokračovali sme nedávno
naštudovanou a nateraz poslednou hrou pre najmenších
Šepoty lesa, rozprávkou O malej sove, ktorá sa bála tmy 
a skončili pri Zamatovom zajačikovi.
   Prekvapilo nás, kam všade a ako ďaleko sa naše hry
dostali.

„Doma sme pozerali rodinne BDNR – sovičkovú rozprávku.
Páčilo sa nám veľmi. Boli sme nadšení, že pozeráme divadlo
doma, keď už doň nemôžeme.“ Marcel

Náš verný divák z Anglicka 
pri sledovaní predstavenia Šepoty lesa.



„Všeobecne je situácia dosť iná, 
takže ja ani neviem, či mám nejaké 

očakávania, napr. aj čo sa týkalo 
premiéry. Pre mňa bolo veľmi dôležité, 

že sme mohli skúšať, bolo to inšpiratívne 
skúšobné obdobie, rovnako dôležité 

bolo stretnutie s pánom Mokošom a teraz netrpezlivo čakám 
na divákov, pre ktorých sme to pripravovali, až vtedy to bude 

pre mňa premiéra.“  MÁRIA ŠAMAJOVÁ, herečka

„Skúšobné obdobie Hry bolo veľmi
príjemné a hravé. V časoch plných

negatívnych informácií bolo
oslobodzujúce hrať sa s Hrou a jej 

už iné predstavenia, pretože skúšanie bolo náročné, 
takže všetku silu a energiu som mohla sústrediť na skúšanie.
Keď ale začalo byť jasné, že premiéra bude bez divákov, je
pravda, na chvíľu mi to zobralo motiváciu a silu pre ďalšie
skúšanie. 
Najmä generálkový týždeň, ktorý zvyčajne býva plný vzrušenia
a nedočkavosti, bol zrazu iný, pokojný, ale na druhej strane
veľmi príjemný. Je mi ľúto, že sme zatiaľ nemali možnosť
overiť si výsledok našej práce pred divákmi, je smutné hrať
pre prázdne hľadisko. 
Verím, že čoskoro sa situácia zmení a naši diváci si nájdu
cestu späť k nám." IVANA KOVÁČOVÁ, herečka

   Od začiatku novej divadelnej sezóny 2020/2021, ktorá je
zároveň 60. jubilejnou, sme s herečkami Máriou
Šamajovou, Annou Hajdukovou, Ivanou Kováčovou
a hercom Andrejom Polakovičom pod režijným vedením
Mariána Pecka pripravovali klauniádu s názvom Hra. Titul
Jozefa Mokoša o dvoch lenivých kocúroch a šikovnej myši
mal mať premiéru 18. októbra, no situácia sa zmenila, 
a tak aj formát, akým sme inscenáciu uvádzali – ONLINE.

ONLINE PREMIÉRA

podobami. Veľmi sme sa tešili, že si ju zahráme 
aj pre rodičov s deťmi, žiaľ, situácia to nakoniec

neumožnila... Hrať divadlo pre kamery nie je veľmi
príjemné, je to oveľa chladnejšie a osamelé, chýba nám

detský smiech v sále. Zatiaľ iba tušíme, aké môžu byť
reakcie detí, a preto sa už neviem dočkať, kedy ich budeme

môcť počuť aj naživo.“ ANNA HAJDUKOVÁ, herečka

„Čo sa týka skúšania Hry, začali sme
ešte v relatívne nádejnom období,
divadlo bolo otvorené. Potom začala
silnieť neistota.  Na jednej strane, 
 priznám sa, vyhovovalo mi, že popri
skúšaní tejto inscenácie som, 
okrem Tajomného majáka, nehrala 

Odložená premiéra Hry by sa mala konať v nedeľu
13. decembra 2020 o 16.00 - Držme si palce, 
aby to tentokrát vyšlo!

D E T I

TRAILER BULLETIN RECENZIA

   O inscenácii Hra sa rozprával režisér Marián Pecko 
aj s autorom Jozefom Mokošom. Diskusiu sme odvysielali
4. novembra  o 19.00 na YouTube kanáli BDNR 
pod názvom HRA 1973 – 2020.
   Rozhovor sa realizoval v divadelnej sále BDNR, 
na javisku, na scéne inscenácie Hra, hneď po odohraní
predstavenia pre p. Mokoša. Zachytili sme autentický 
a významný okamih pre nás i pre samotného autora hry. 
 Novonaštudovaný titul hodnotil p. Mokoš pozitívne 
i mimo kamier. 
   HRA 1973 - 2020 sme v #internetovom divadle uviedli
ešte pred odvysielaním Pohľadov do spätného zrkadla 
ako prvotný impulz. Spomínanie a uvažovanie vzniklo
vzápätí, ako plynulé pokračovanie, vychádzajúce 
z reflektovania 60. výročia bábkového divadla v Banskej
Bystrici. 
   O Pohľadoch do spätného zrkadla viac v ďalšom čísle
Zvestí.

CHCEM SI POZRIEŤ

https://youtu.be/8aJWNq5qPEs
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/bulletin%20HRA%202.jpg
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/567294-chcete-deti-zbavit-zlozvykov-pomoze-mokosova-hra-o-kocurochv/
https://www.youtube.com/watch?v=lkYsP9p9iYg&t=40s&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica


   Impulz natáčať recesistickú talkshow vyplynul 
z aktuálnej situácie.  Po úvodných stretnutiach sme dali
projektu názov Hviezdy bábkového divadla a zhodli sa, 
že dominantnou črtou budú bábky. Od nich sa začala
odvíjať  línia vnímania bábok ako živých artefaktov.
Upozorňujeme, že bábky majú svoj život aj mimo
inscenácie a skúšok. Poniektoré čakajú v archívoch, iné sú
„ozdobami“ rôznych priestorov, niektoré sú pravidelnými
uvádzačmi a uvádzačkami pri vchodoch divadiel,... 
   Nápad herečky Majky Šamajovej, doladený umeleckým
súborom BDNR sme rozvíjali až natoľko, že sa
poniektorým „bábkovým osobnostiam“ vybudoval celý
profesijný a osobný životopis. Zistili sme napríklad, 
že dážďovka z inscenácie O psíčkovi a mačičke z roku 1983,
následne z novonaštudovanej inscenácie Rozprávky 
o psíčkovi a mačičke z roku 2008 odohrala k dnešnému
dňu 616 repríz. Obsadili sme ju preto aj do druhého dielu
Hviezd bábkového divadla. Hosťom prvej časti recesistickej
talkshow bol, okrem iných, zajac z predstavenia Indiánske
rozprávky. Uviedol, že obsadenie v tomto titule sa mu ušlo 

HVIEZDY BÁBKOVÉHO DIVADLA

M L A D Í  Ľ U D I A     

 A  D O S P E L Í

najmä vďaka jeho
pohybovým schopnostiam 
a trénovanej akrobacii. 
V rozhovore s áčkovým
moderátorským duom
Annou Hajdukovou 
a Andrejom Polakovičom
odhalil viac, ako by sme
čakali. 

CHCEM SI POZRIEŤ

   Bábkové divadlo s najrôznejšími typmi bábok - 
ďalší motív, od ktorého sa odvíjala štruktúra dielov. 
Keď sme už získali priestor na prezentáciu nášho 
fundusu a slobodný výber čohokoľvek, kohokoľvek, 
vsadili sme na rozmanitosť – výtvarnú, typovú, veľkostnú,
materiálovú a i. 
   Natáčanie sa začalo 3. novembra. Javiskoví technici
(Marek Horváth, Martin Púpala, Pavol Bukovina, Daniel
Chlumecký) spolu s ateliérmi BDNR (Katarínou
Mažáryovou, Kristínou Bubelínyovou a Róbertom
Mikloškom) a Mariannou Mackurovou pripravili vysielacie
štúdio, obliekli a upravili hercov a herečky. Hoci sme
pracovali po novom, malo to atmosféru, pre toto obdobie
dôležitú – recesistickú. Ukázalo sa to aj v scenári, 
ktorý sme vytvorili spoločne z prvotných námetov 

„Všetci vieme, hlavne herci a tvorcovia, že divadlo má zmysel 
len vtedy, keď sú tam diváci. Stalo sa však niečo, čo okrem

konšpirátorov a vizionárov, nečakal nik. Korona spôsobila, 
že okrem iných inštitúcií  museli svoje dvere zatvoriť 

aj divadlá. Nestalo sa to však po prvýkrát. Už v stredoveku, 
počas moru  zatvorili divadlá v Londýne. Na Slovensku sa
poslednýkrát divadlá zatvorili počas štrajku v roku 1996, 

aby tak zabránili politickému moru Mečiara a jeho partičke. Nikdy
sme však dvere nezatvorili úplne.

Naša práca sa zmenila. Stali sa z nás „filmári". Nehráme, 
ale „točíme". Vymysleli sme si Hviezdy bábkového divadla 

a lezieme k vám po „sieti“. Ale hlavne, veríme, že čoskoro budú
divadlá opäť otvorené aj  pre divákov a hviezdy zažiaria tam, 

kde majú – na javisku!" DODO ŠAMAJ, bábkoherec, po novom
kameraman, strihačSpoznávate túto herečku?

Evy Dočolomanskej,
Márie a Doda
Šamajových, Andreja
Polakoviča, Anny
Hajdukovej a ďalších.

https://www.youtube.com/watch?v=pmpLPOgk7k4&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica


   V šestnástich slovenských mestách, v štyridsiatich
kultúrnych priestoroch sa konal pod záštitou Divadelného
ústavu Bratislava 11. ročník medzinárodného projektu
Noc divadiel. Tentokrát dostala podtitul Stále
sme tu! 
  S ideou organizovať Noc divadiel prišli francúzski
divadelní umelci a divadelné umelkyne. Podarilo sa to 
v roku 2008. Pilotný ročník sa realizoval v Chorvátsku
– v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe a v Šibenskom
divadle. Odvtedy nás spája tretia sobota v novembri
divadelne.
   Noc divadiel 2020 sa kvôli epidemiologickým
okolnostiam realizovala online. Zapojili sme sa aj my. 
21. októbra o 19.00 sme na svojom YouTube kanáli
spustili video so scénickým čítaním pod názvom OČI
NOCI. Poviedka Roalda Dahla – Pani domáca ponúka
podnet k uvažovaniu o tom, čo je možné vidieť, 
čo skutočne vidíme a čo nevidíme. Odráža aktuálnu
situáciu, naše pocity s fungovaním kultúry dnes.
Umelecký súbor BDNR pod vedením Mariána Pecka
sprostredkoval príbeh pani domácej. Trochu strašidelný,
trochu desivý, trochu napínavý, trochu...
   Tí, ktorí poznáte Dahlovu zbierku poviedok Příbehy
nečekaných konců (Tales of the Unexpected) viete, 
že od príbehu môžete očakávať všetko. Tak je to 
aj s poviedkou Pani domáca, s príbehom ženy, ktorá má
rada spoločnosť, zvieratá, čaj.

Vidíte...nevidíte. 
Prechádzate okolo Vily Dominika a vidíte – nič. 

Je tu mŕtvo? 
My vchádzame do Vily Dominika a vidíme – nás. Bez Vás.

Je tu živo? 
Je to optika. 

OČI NOCI. Spoločne. Na diaľku. 

Stačí sa pozerať a uvidíte.

„Ďakujeme, že prichádzate medzi nás, keď my nemôžeme
prísť k vám. Vaše čítanie sa mi páčilo. Želám vám mnoho
nápadov a nám veľa prekvapení od vás.“ Anna Karasová

NOC DIVADIEL 2020

M L A D Í  Ľ U D I A     
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CHCEM SI POZRIEŤ

https://www.youtube.com/watch?v=umRPauIkyV8&t=5s&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica


P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

   Divadelný nápad, vďaka ktorému divadlo išlo do školy.
Prvý úspešne realizovaný projekt #internetového divadla,
ktorý sme začali ponúkať už koncom októbra viacerým
banskobystrickým i cezpoľným školám. Tie mali možnosť
vybrať si z repertoáru tituly, ktoré by so svojimi žiakmi 
a žiačkami chceli vidieť. K dispozícii bolo 6 inscenácií
variovaných tak, aby si mali možnosť vybrať i triedy 
z 2. stupňa ZŠ ako i materské škôlky. 
   Prakticky projekt fungoval na princípe vyberte si – my
radi pripravíme a doručíme. Zaktivizovali sme všetkých
hercov a herečky, natočili inscenácie nanovo, aby boli
 čo najaktuálnejšie a pripravené priamo pre túto
príležitosť, nachystali ich do balíčkov a priviezli 
až k žiakom a žiačkam. V prípade, že škola nedisponovala
vlastnou technikou, naše divadlo vedelo pomôcť
i v tomto smere – zapožičalo techniku bezplatne 
na potrebné obdobie.
   Školy neboli ohraničené časom. Inscenácie mohli
a môžu sledovať kedykoľvek, v rámci akejkoľvek hodiny 
či školského klubu. 
   Projekt Divadlo ide do školy sa usiloval hlavne 
o osobnejší kontakt s našimi školskými divákmi 
a diváčkami. I preto sme k inscenáciám pribalili pozdrav
šitý na mieru. Naše herečky a herci nahrali pre každú
triedu, ktorá prejavila záujem o Divadlo ide do školy,
príhovor – jedinečný, neopakovateľný, aby vedeli, 
že spojenie s nimi je pre nás veľmi dôležité. 
   Takýto kontakt s nami nadviazalo približne 2 400 žiakov 
a žiačok.
Ďakujeme!

„Aj keď deti videli protiklamársku rozprávku na interaktívnej
tabuli, spontánne reagovali a zapájali sa. Dokonca by si boli

radi pochutili na mini palacinkách, ktoré v predstavení piekli.
Bolo zaujímavé sledovať, ako deti po skončení samé si

vyvodili poučenie, že klamstvo je zlé. Vynikajúce predstavenie,
ale už teraz sa tešíme na Bábkové divadlo na Rázcestí
naživo.“ Soňa Gerhardová, pani učiteľka 1. stupňa, 

ZŠ Ďumbierska

   V polovici októbra sa v Bystrici po stretnutiach viacerých
bystrických kultúrnych inštitúcií sformovala nová
platforma – Bystrická Kultúra. Jej hlavný slogan „Umenie
má cenu.“ reprezentuje poslanie, s akým vstúpila 
do virtuálneho sveta.
   Facebooková stránka upriamuje pozornosť na kultúrne
dianie v Banskej Bystrici a v okolí, no najmä združuje
umenie. 
   V súčasnosti sú na jej profile aktívne divadlá (naše
BDNR, Divadlo Štúdio tanca, Divadlo z Pasáže), múzeá 
a galérie (Stredoslovenská galéria, A7 Gallery), Štátna
opera či Záhrada – Centrum nezávislej kultúry. Vzájomne
sa spájajú vždy v pondelok – v spoločných statusoch. 
Na otázku niektorej z kultúrnych inštitúcií odpovedajú
herci, herečky, produkční a produkčné, riaditelia 
či riaditeľky, kurátorky, manažéri a i. z ostatných členov
Bystrickej Kultúry. Výsledkom sú úvahy o aktuálnej
situácii, o umení, jeho formách či dopadoch. 
V uplynulom týždni Bábkové divadlo na Rázcestí
zaujímalo (reflektujúc okolnosti s ONLINE premiérou
inscenácie Hra), aký postoj majú k umeniu online?

IŠLO DO ŠKOLY

ZŠ Ďumbierska

VIAC O PROJEKTE

BYSTRICKÁ KULTÚRA

POZRIEŤ ODPOVEDE

https://www.facebook.com/Bystrick%C3%A1-Kult%C3%BAra-107141077845721/?view_public_for=107141077845721
http://www.bdnr.sk/pre-skoly
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118595550033607&id=107141077845721


P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

15. 10. Nové opatrenia – obmedzenie počtu ľudí na 6.
Znamenalo to pre nás hľadanie nových alternatív ako hrať,
ako sa stretávať a byť v kontakte. 

16. 10. Koniec výstavy Bábky v televízii. Výstava mala
pôvodne trvať do konca septembra, pre veľký záujem sme
sa ale rozhodli predĺžiť jej prítomnosť v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici. „Ďakujem za sprítomnenie
detstva! Vďaka slimákovi Maximiliánovi sa mi v hlave objavila
aj úvodná zvučka relácie: ...do čarovného, do kufríka, Elá
hop!... a všetko to príjemné okolo." Zlatica
Fulajtárová

18.10. Interná generálka inscenácie Hra. Keď nebola
generálka verejná, bola aspoň interná. Zúčastnili sa jej
zamestnanci a zamestnankyne Bábkového divadla
na Rázcestí. Schuti sa zasmiali, poštekali si. Áno, štekali
sme všetci a všetky! Skúste si to, je to naozaj zábava.

19. 10. Ocenenia Literárneho fondu. S potešením Vám
oznamujeme, že Literárny fond udelil tri ceny i v rámci
BDNR. Herečka  Ivana Kováčová získala prémiu 
za interpretáciu postavy Mama sova v inscenácii 
J. Tomlinson O malej sove, ktorá sa bála tmy  (réžia 
M. Pecko) a postavu Amaranty v predstavení 
X. Dragunskej Tajomný maják (réžia J. Rázusová). 

ČO SA UDIALO...

VIAC O VÝSTAVE REPORTÁŽ RTVS

   Titulka mesačníka Zvesti od začiatku septembra
upozorňuje, že divadelná sezóna 2020/2021 je jubilejnou
– 60. v poradí. Bábkové divadlo na Rázcestí sa rozhodlo
pripomenúť si roky svojej existencie, v prvom období
známe ako Krajské bábkové divadlo. V spolupráci
s Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici
pripravilo výstavu, zachytávajúcu bystrickú profesionálnu
bábkovú históriu – Prvé divadelné hľadanie.
   Od stredy 21. októbra ponúka BDNR vo svojich
priestoroch výstavu o svojich začiatkoch, 
ktoré predstavujú koláže fotografií, plagátov a bulletinov
bábkového divadla v Banskej Bystrici z rokov 1960 – 1985.
Ideou Prvého divadelného hľadania je oživiť významné
inscenácie z rokov 1960 – 1985, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj
divadla a jeho zameranie. K takým sa zaradili inscenácie
Šuki a Muki, Ozveny, Popolvár, Jánošík, Kráska a zviera a i. 
   Druhú časť výstavy tvoria osobnosti divadla, prví
riaditelia a riaditeľky, dramaturgovia a dramaturgičky,
interní režiséri, výtvarníčky a výtvarníci, členovia a členky
súboru v spomínaných rokoch. Otvára sa ňou priestor 
pre upriamenie pozornosti na tých a tie, 
ktorí a ktoré posunuli vtedy ešte Krajské bábkové divadlo
smerom k dnešným časom. Osobnosti vo fotografiách
dopĺňajú autentické slová tvorcov a tvorkýň, priateľov 
a priateliek divadla či odbornej verejnosti.
   Výstava Prvé divadelné hľadanie ukazuje život v divadle 
v rokoch 1960 – 1985, momenty a významné medzníky.
Sprítomňuje minulosť cez koláž fotografií, plagát,
bulletinov a iné artefakty spojené s fungovaním
Bábkového divadla na Rázcestí, kedysi Krajského
bábkového divadla.

Výstava sa realizuje v spolupráci s ŠVK – Literárnym 
a hudobnými múzeom v Banskej Bystrici. Ďakujeme 
za pomoc a podporu Márii Láskovej, vedeniu a kolektívu
Literárneho a hudobného múzea a Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici.

PRVÉ DIVADELNÉ HĽADANIE

TRAILER

http://bab2018.bdnr.sk/aktuality-2020/vystava-babky-v-televizii_62
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/241971#2876
https://www.youtube.com/watch?v=YwJPtTqXBEk&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica


P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

Druhou premiantkou bola Anna Hajduková za sólo hru 
J. Streita O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku 
za čokoládu (réžia M. Pecko). Cenu za dramaturgiu získala
Iveta Škripková za objav nových autorov/autoriek 
v predchádzajúcej sezóne (doteraz neboli uvedení/né 
na Slovensku) a iniciovanie rôznorodých projektov 
so školami a verejnosťou.

23. 10. Inscenáciu Hra si pozrel pán Mokoš – naživo.
Hľadisko mal takmer pre seba, napriek tomu sa vytvorila
hravá atmosféra s príjemným rozhovorom 
po predstavení. 

24. 10. Opäť nehráme. Čakali sme na testy. Popri tom 
ale pripravovali všetko, aby sme rozbehli nahrávanie
inscenácii a distribuovanie do Vašich škôl, domovov,
obývačiek a inde.

28. 10. Bábkoherci a bábkoherečky si zvykali
na prácu s kamerou. Začali sme s prvým nahrávaním.
Inscenácia Dve rozprávky na brušku – O Jurkovi s kozou
a O Dobromilovi a Lenimírovi, po nej inscenácia 
O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu.
Rozbehli sa k svojim divákom a diváčkam už 4. novembra.

31. 10. – 1. 11. Prvé kolo celoplošného testovania. 
6. 11. – 8. 11. Druhé kolo celoplošného testovania. 
V oboch kolách všetci/všetky zhodne negatívni/e.
Pracovali sme aj počas postávania vo fronte. V jednom
takomto dlhánskom rade sa zrodil nápad dejovej línie 
2. časti Hviezd bábkového divadla.

10. 11. BDNR vo Večerných reflexiách RTVS. 
O 60. rokoch bábkového divadla v Banskej Bystrici, 
o ľuďoch a o živote v ňom,  o tom, ako sa robil program v
rôznych obdobiach, o premenách v tvorbe pre dospelých,
o tvorbe pre batoľatá a o inom. Hostkou relácie bola
riaditeľka BDNR Iveta Škripková, hosťom umelecký šéf
BDNR Marián Pecko.

20. 11. Pískali sme proti násiliu páchanom na ženách 
a pripravovali sa na 25. november – Medzinárodný
deň eliminácie násilia páchaného na ženách.
Od r. 2003 sa pravidelne zapájame do rôznych 
kampaní venujúcich sa téme rodovo podmieneného
násilia páchaného na ženách. BDNR sa v súčasnosti
pridalo k výzve nezávislého združenia Fenestra 
v Košiciach a zorganizovalo Pískačku online. 
K pískačke divadla sa pripojili osobnosti z UMB Banská
Bystrica, z divadla, a tiež osobnosti nezávislého 
a občianskeho sektora v Banskej Bystrici. Veľmi si to
ceníme. Ďakujeme!

CHCEM SI VYPOČUŤ

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692


Vznik Československa. 28. október 1918. Slovenský
národ bol po dlhé roky minoritnou skupinou, ktorá sa
usilovala získať svoje postavenie už v revolučných rokoch
1848 – 1849. Počas 1. svetovej vojny sa šance
slovenského národa byť samostatným stali reálnejšie.
Silná maďarizácia ničila slovenskú identitu, i preto sa
spojenie s českým národom stalo logickým vyústením.
Tematike roku 1918 v našich dejinách sa venuje
inscenácia BDNR Motýľ na anténe.

Nežná revolúcia. 17. november 1989.  Ďalšia 
zo zásadných politických udalostí týchto mesiacov, 
ktorá znamenala pád komunistického režimu 
vo vtedajšej Československej socialistickej republike 
a prijatie demokratického režimu. Predchádzali jej
mierové štrajky s heslami: Chceme slobodu!,
Chceme demokraciu! Iniciátormi boli študenti 
a študentky, postupne sa k nim pridávali ďalší ľudia, 
čo prerástlo do štrajkov na celom území ČSSR. 
Na Slovensku bolo vytvorené politické hnutie Verejnosť
proti násiliu, v Čechách Občianske fórum. 29. decembra
1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.
Rumunská autorka Alina Nelega s hrou Amália dýcha
zhlboka reflektuje dobu sovietskej diktatúry. Na pozadí
osudu Amálie zobrazuje prevrat, vznik Rumunskej
republiky a ďalšie historické udalosti až po vstup
Rumunska do Európskej únie. Napriek rumunskému
pôvodu sa mnohé zo života Amálie priamo
dotýkalo/dotýka slovenských žien, ktoré si roky
socialistického režimu prežili.

P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

VIAC O INSCENÁCII

Anasoft litera 2020.  Laureátkou 15. ročníka prestížnej
slovenskej ceny Anasoft litera  sa stala Alena Sabuchová
za román Šeptuchy. Vo svojom texte upriamila pozornosť
na ženy-liečiteľky, ktoré sa usilujú pomôcť iným
prostredníctvom šepkania. Autorka sa pravidelne
stretávala so šeptuchami z Poľska, nazrela do ich životov 
a sprostredkovala nám ich realitu v konfrontácii 
s moderným svetom. Porotkyňa Zuzana Belková 
pre Denník N uviedla: „V priebehu čítania som sama 
pred sebou rýchlo odvolala pôvodné podozrenia z autorkinej
scenáristickej manipulácie čitateľa a z vyvolávania okázalého
efektu melodramatickými prostriedkami,“ povedala. Oslovila
ju „nenútená reflexia sociálnych a psychologických tém,
ktorých spracovaniu nechýba humor a najmä citlivosť.“

POZORNOSŤ 

VENUJEME...

VIAC O INSCENÁCII

PREČÍTAŤ UKÁŽKU

Bubnujeme. Aby bolo deti
lepšie počuť. November je
aj mesiacom ochrany práv
dieťaťa. 
18. november - Európsky deň
ochrany detí 
pred sexuálnym vykorisťovaním
a sexuálnym zneužívaním.
19. november - Svetový deň
prevencie týrania 
a zneužívania detí.
20. november - Svetový deň detí
vyhlásený organizáciou UNICEF,
počas ktorého si pripomíname
prijatie Dohovoru o právach
dieťaťa. 

Keď sa Bonymu pred očami mihotali dúhové
zástavy, pestrofarebné účesy a silné gestá
LGBTI komunity, prepadol ho pocit
nespravodlivosti. Za neho kto bude
manifestovať? Za škaredého muža s
bipolárnou poruchou?

Z poviedky Chémia

Novinky vydavateľstva ASPEKT. 
Debut Barbory Hrínovej
Jednorožec - 8 poviedok a v nich
výrazný generačný pohľad.
Postavy nie sú z tohto sveta a
mnohé je tu "queer".

Nový román Jany Juráňovej.
Nadväzuje ňou na prózy 

zo súčasnosti.

VIAC O KNIHE

http://www.bdnr.sk/repertoar/dospeli/moty-na-antene
http://www.bdnr.sk/repertoar/dospeli/amalia-dycha-zhlboka
https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/septuchy-z-podlasia-krajiny-carov-a-mociarov/
http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/nanichodnica


BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
SKUTECKÉHO 14, BANSKÁ BYSTRICA

Tel.: +421 48 41 25 513, www.bdnr.sk, bdnr@bdnr.sk
Rezervácia vstupeniek:

vstupenky@bdnr.sk, +421 48 41 25 513, www.ticker-art.sk

   Drahí priatelia a priateľky, kolegovia a kolegyne,  
milí naši diváci a diváčky! 

   Veľmi neradi/nerady, ale musíme oznámiť, 
že medzinárodný festival Bábkarská Bystrica 2020, 
ktorý sme chceli zrealizovať v novom termíne 
od 10. - 13. 12. 2020 sa neuskutoční v danom termíne.
Dôvodom je súčasná zhoršujúca sa pandemická situácia 
a opatrenia s ňou súvisiace. 

   Vďaka rozhodnutiu FPU, ktoré umožňuje predĺženie
čerpania schválenej podpory aj v r. 2021, rozhodli sme sa
festival Bábkarská Bystrica 2020 zorganizovať v jarnom
termíne. Predpokladáme, ak nám to situácia dovolí, 
od 29. apríla do 2 mája 2021. Veríme, že do tretice 
to vyjde. 

   Ďakujeme vám všetkým za kolegialitu!
   A želáme veľa trpezlivosti a pevné zdravie! 

Iveta Škripková, riaditeľka BDNR, Marián Pecko, umelecký
šéf, umelecký súbor a členovia a členky BDNR.
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VŠETKY NOVINKY O FESTIVALE NÁJDETE AJ TU.

Dokument na našom webe sprístupníme čoskoro.

O ďalších novinkách a zmenách Vás budeme
informovať v ďalších častiach mesačníka Zvesti. 

http://bab2018.bdnr.sk/

