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DETI

O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za

čokoládu 
Po tretíkrát sa v Zvestiach venujeme vznikajúcemu titulu
pre deti. Vďaka kontaktu z agentúry Aura-pont (ČR) sa
nám podarilo spojiť s pánom Martinom Streitom,
najstarším synom autora predlohy Jakoba Streita. 
Sme veľmi radi, rady, že sa p. Streit s nami podelil o svoje
autentické pohľady a názory, je to jedinečná, vzácna
príležitosť dotknúť sa inak autorovho života a diela.
 
 

DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA. link.
DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA. link.

Z dostupných informácií sme zistili, že Jakob Streit prvé príbehy
venoval svojim žiakom, žiačkam. Jeho tvorba najprv rástla spolu
s jeho triedou/triedami, neskôr s jeho tromi deťmi. Veľmi by ma
zaujímala vaša autentická spomienka na toto obdobie, na
obdobie kedy Vám otec rozprával rozprávky. 
 
Otec väčšinou vymýšľal príbehy ad hoc, najmä keď sme boli
najmladší. Neskôr nám rozprával rozprávky, ktoré mu už vyšli
knižne, rozprávky vždy vyberal podľa nášho aktuálneho veku.
Často nám rozprával príbehy na pokračovanie. Počas niekoľkých
týždňov, niekedy mesiacov. Každý večer po večeri sme plní
zvedavosti čakali na ďalšiu epizódu príbehu... 
Bol skvelým rozprávačom, veľmi živo imitoval charaktery postáv
z príbehu (ľudí, zvierat, trpaslíkov...). Vedel vytvoriť primeranú
atmosféru, ktorú si príbeh vyžadoval.  Vždy po večeri sme si
zaistili miesto na otcovej lavičke v rohu stola a čakali sme...

Nie, naopak, bol presvedčený, že s intelektuálnym 
a technickým pokrokom sa rozprávky stávajú viac a viac
potrebnými. Budujú akúsi protiváhu k otupeniu/stvrdnutiu duše.
Z holistického pohľadu je pre človeka potrebné myslieť nielen  
v abstraktných kategóriách, ale rovnako
obrazotvorným/imaginatívnym spôsobom. 

V knižke Das Märchen im Leben des Kindes/Proč deti potřebují
pohádky, s ktorou sme intenzívne pracovali, je zakódovaná viera 
J. Streita v hodnotu „všeľudských obrazov“ uložených
v rozprávkach. Podľa dostupných informácií bola knižka prvýkrát
vydaná v r. 1964. Transformoval Váš otec svoj pohľad na
dôležitosť rozprávok za ďalších 50 rokov po napísaní knihy? 

Mali ste obľúbenú rozprávku?
 
Áno! Príbeh Lisy a Sama, staršieho páru, ktorý žil  vidieckym
spôsobom života v blízkosti lesa. Príbeh sme na pokračovanie
počúvali celý rok. Priali sme si, aby nikdy neskončil...  

Jakob Streit bol povolaním i srdcom predovšetkým pedagóg. Vo
viacerých dielach sa venoval otázkam výchovy a vzdelávaniu detí,
mládeže. Aká je paralela medzi jeho pohľadom/názorom na
vzdelávanie a ideami Waldorfského školstva?  

Bol predstaviteľom Waldorfskej pedagogiky.  A veľmi žiadaným
trénerom pre učiteľov.  V 30. rokoch sa stretol s Marie Steiner
vdovou po Rudolfovi Steinerovi. Pani Steiner sa veľmi zaujímala 
o otcove knihy pre deti.
 

Rada by som sa opýtala na oblasť duchovného nazerania a viery 
v živote Jakoba Streita. Táto téma sa živo odráža v jeho diele.
Malo jeho duchovné presvedčenie špecifický vplyv aj na váš
rodinný život?   
 
Keď bol mladý učiteľ, dostal sa do kontaktu s metódou
waldorfskej pedagogiky Rudolfa Steinera. To podnietilo jeho
záujem o antropozofiu. 
Jeho duchovné presvedčenie prirodzene prešlo na celú rodinu,
jednoducho prúdilo našou každodennosťou. Neskôr, ako
teenageri, sme si začali uvedomovať aj iné názorové nastavenie
prítomné v našom sociálnom prostredí. Nepredstavovalo to však
žiadny problém. Neoddeliteľnou súčasťou myslenia nášho otca
boli tolerancia a rešpekt voči rôznym názorom/presvedčeniam.
Tieto hodnoty  sme od neho prirodzene prebrali. 
 

https://cloud5g.edupage.org/cloud/DEKLARaCIA_PRaV_DIETATA.pdf?z%3A2LyCCbzpGALz%2B2LjvXpw%2B0kHmHwexdjB1iAiWlYg4bJenThRELTd0v3og1wN1Ciy
https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf


DETI

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja.

V rámci pedagogického procesu sa venoval mnohým umeleckým
činnostiam, dirigoval žiacky zbor, spoločne so žiakmi, žiačkami
pripravoval dramatické predstavenia. Aké miesto malo umenie 
v jeho pedagogickej praxi? 

Umenie bolo pre otca veľmi dôležité ako pedagogický nástroj.
Umenie podporuje psychologický, emocionálny 
a intelektuálny rozvoj dieťaťa. Rozvíja sociálne kompetencie 
a empatiu. 

Aký bol vzťah Vášho otca k bábkovému divadlu? V niektorých
zdrojoch je spomenuté jeho autorstvo bábkovej hry Rősli vom
Stechelberg.

Napísal príbeh Rősli zo Stechelbergu, ktorý iný učiteľ
prepracoval na bábkovú hru pre marionety. 
Mimo toho, ako mladý učiteľ  bol na hodinách sám sebe aj
bábkohercom. Neskôr napísal biografiu o známej bábkoherečke
Therese Keller, ktorá bola našou rodinnou priateľkou. 

Z diela a dostupných informácií o osobnosti Jakoba Streita mám
dojem,  že bol človekom vnímavým, citlivým, zámerne
striedmym, ktorý hlboko prežíval zmysel a krásu každodenných
maličkostí. Utkvela mi jedna veta z jeho knižky: "Beda tomu, kto
sa odnaučí žasnúť nad životom."  
Keď by ste mohli zhrnúť najsilnejšie impulzy, ktoré najviac
ovplyvnili myslenie, cítenie, život a dielo Jakoba Streita,
čo by to bolo? 

Počas života sa ho dotkli viaceré silné vnemy. 
Keď mal 10 rokov, mal zodpovednosť za vlastné včely a s bratom
sa starali o kravu a teliatko. To v ňom, podľa otcových slov,
rozvinulo veľmi precíznu schopnosť pozorovať prírodu a získal
lásku a úctu k  prírode. 
Vo veku 12 rokov prišiel o svojho blízkeho spolužiaka, ktorý náhle
umrel na následky choroby. Veľká strata jeho najlepšieho
priateľa, v ňom vyvolala hlboký záujem o spiritualitu 
a náboženstvo.
Vo veku 16 rokov stratil svojho otca. 
 

Na univerzite pre učiteľov ho podporoval ateistický profesor Hans
Klee (otec slávneho maliara Paula Klee). Počas dvoch rokov ho
podporoval v umeleckej tvorbe  v oblasti hudby a literatúry. Staral
sa o neho akoby bol jeho osobným slnkom.  
Neskôr jeho štúdium pokračovalo v meste Bern, kde sa stretol 
s profesorom Friedrichom Eymannom, ktorý prednášal tému
náboženstva (náboženstvo bolo na školách do polovice  80. rokov
povinným predmetom). Eymann, ktorý poznal Marie a Rudolfa
Steinerovcov osobne mu dal impulz na štúdium antropozofie
vrátane waldorfskej pedagogiky.
Martin Streit, 31. 12. 2019
 
Pán Streit na otázky odpovedal v spolupráci so svojou sestrou
Evou Streit. Pani Eva pôsobí ako pľúcna špecialistka na klinike
vo švajčiarskom Arlesheim. 
Obidvaja bratia, Georg a Martin Streitovci pôsobia ako
učitelia. 
Pán Georg pôsobí v oblasti výchovy a vzdelávania detí so
špeciálnymi potrebami. 
Pán Martin pôsobil ako učiteľ na prvom a druhom stupni ZŠ 
(1. - 9. ročník) v rôznych, prevažne vidieckych lokalitách. 
Istý čas pôsobil ako pilot helikoptéry na rôznych kontinentoch. 
V súčasnosti sa opäť venuje učiteľskej profesii. S manželkou
Danou (ktorá je z Českej republiky) majú dve deti Daniela 
a Fabienne. Zaujímavé je, že Fabienne sa narodila presne 100
rokov po narodení jej starého otca Jakoba Streita. 
 
Ďakujeme za rozhovor. Rozhovor pripravila a z angličtiny
preložila Monika Tatarková. 
 
 
 Premiéra inscenácie 

O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za
čokoládu sa uskutoční 

v nedeľu 12. januára o 16.00 hodine 
v divadelnom Teátriu. 



MLADÍ ĽUDIA 
A DOSPELÍ

 

 

 

TAJOMNÝ MAJÁK 
Tajomný maják je názov hry súčasnej ruskej autorky
strednej generácie Xenie Dragunskej (nar. v r. 1965), ktorá
veľkú časť svojej dramatickej či prozaickej tvorby venuje
deťom a mladým ľuďom. Autorku i titul uvedieme na
Slovensku po prvýkrát. Premiéra inscenácie je plánovaná
na piatok 7. februára 2020. 
 
O autorke.  
Xenia Dragunská pochádza z literárne renomovanej rodiny. Jej
otec Viktor Dragunský bol obľúbeným sovietskym autorom
kníh pre deti a mládež (vyšli v mnohých prekladoch). Jej starší
brat Denis Dragunský pôsobí ako publicista a spisovateľ.
Xenia Dragunská vyštudovala filmovú scenáristiku na Ruskom
štátnom filmovom inštitúte v Moskve, pracovala ako
redaktorka vo filmových štúdiách. Hry píše a publikuje od 
r. 1994, kedy debutovala textom Zlodej jabĺk. 
Autorkine scenáristické, filmové vzdelanie sa podpisuje na
forme jej hier. Porušuje štruktúru klasickej drámy, často
absentujú samotné repliky, autorské poznámky sú nahradené
opismi zameranými na detail. 
Autorka: "Lepšie sa mi tak píše. Príde mi hlúpe písať opäť štýlom
"vľavo kto hovorí, vpravo čo hovorí". Z toho som vyrástla. Myslím
si, že prínosnejšie je napísať prozaický príbeh. Popísať
rozpoloženie človeka, napísať lyrický vstup... To prinesie hercovej
a režisérovej predstavivosti omnoho viac, než nejaká autorská
poznámka..."
Dragunská sa hlási k inšpirácii ruskou dramatickou klasikou:
"Všetci sme vyšli z Čechovovho Višňového sadu a nič s tým
neurobíme. Bolo to povinné čítanie najprv na základnej, neskôr
na vysokej škole. Zdá sa mi, že v týchto hrách vzniká taký
rozprávkový priestor. Priestor utkaný z rozmanitého rozprávania.
Ja som v podstate rozprávkový rozprávač. Skôr než som začala
písať hry, pracovala som v rádiu a písala som rozprávky pre
deti." 
Tvorbe X. Dragunskej, bez ohľadu na cieľovú skupinu, ktorej je
dielo adresované, bývajú pripisované vlastnosti ako
rozprávkovosť, snivosť, lyrickosť, irónia a osobitý typ humoru.
 

 

Mimoriadne zaujímavou oblasťou tvorby sú jej príbehy a hry
venované mládeži, teenagerom, teenagerkám.
 
Z poviedok: Polievka s kocúrom, 2003, Bozkávanie zakázané!,
2007 (tieto poviedky zo školského prostredia dlho tvorili
súčasť užšieho výberu z Dragunskej diela, o ktorom sme
uvažovali v súvislosti s pripravovanou inscenáciou), Liek proti
poslušnosti, 2014. 
Z hier: Všetci chlapci sú hlupáci, 1996, Uhorky a iné zákusky,
1999, Plávky alebo Stroskotaná loď/Tajomný maják, 2003. 
Text Ryšavá hra,1998, kritika považuje za jednu 
z najzásadnejších hier venovaných téme mládeže, v ktorej sa
autorka zaoberá komplikovanými sociálnymi otázkami.  Podľa
hry vznikol v r. 2000 úspešný film Я вам больше не верю/ Ja
vám už neverím (pracovný preklad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dielo Xenie Dragunskej je formálne i obsahovo zaujímavé.
Autorka má neobyčajný talent vrstviť témy, príbehy, miešať
fantastiku s realitou, rozprávkový svet s tvrdou
skutočnosťou. V konečnom dôsledku vytvára vlastnú, trochu
skutočnú, trochu neskutočnú krajinu, do ktorej umiestňuje
plnokrvné postavy, s ktorými nie je ťažké sa stotožniť,
sympatizovať, empatizovať. 
Veríme, že téma a jazyk diela X. Dragunskej, v kombinácii 
s režijným rukopisom Júlie Rázusovej vytvoria divadlo
podnetné pre teenagerov, teenagerky, pre ktorých, ktoré
(predovšetkým) Tajomný maják vzniká.

Medzi literárne oceňované tituly jej tvorby patrí
autobiografický román Zblúdilý bicykel, v ktorom sa dotýka
témy detstva a dospievania. Témou románu je komplikovaný
vzťah autorky - dieťaťa, teenagerky s matkou (otec Viktor
Dragunský umrel, keď mala Xenia 6 rokov). 
V románe nachádzame motivácie prečo autorka veľkú časť
svojho diela venuje práve dospievajúcej mládeži a ich
rodičom. 

Zdroje: Michal Erben: Současné ruské drama na pražských divadelních
scénách, DP, Univerzita Karlova v Prahe, 2008
http://vokrugknig.blogspot.com/2016/12/blog-post_5.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драгунская,_Ксения_Викторовна

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
S podporou Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. 
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DERNIÉRA

MOCAD(R)ÁMY

22. JANUÁR 2020

Vdova
Mária Šamajová

Babská polievka

Nemá žena
Mária Danadová

Story o Yoni
Ivana Kováčová

Pravá plavá
Veronika Fekiačová

XXL proti hore
Alena Sušilová

Princezná Láska
Anna Hajduková

Ninina šálka
Andrea Krestianová

Kuchynské orgie
Slavomíra Fulínová

Marianna Mackurová



 

MOCAD(R)ÁMY 
Minidrámy o živote v ženskej koži. Druhý titul Štúdia
T.W.I.G.A. (Theater Women Improvisation Gender Action)

SCENÁR, RÉŽIA: Iveta Škripková 
PREMIÉRA: 30. apríl 2008
POČET REPRÍZ: 99 s derniérou
 
ÚČASŤ NA KULTÚRNYCH AKCIÁCH/FESTIVALOCH
2009. Oslavy MDŽ, Bratislava. Organizátor: 
Slovensko-český ženský fond. 
2009. Sliezke dni, Katovice, Poľsko.
2011. Sté výročie MDŽ, Praha. Česko. Organizátor: 
Česká ženská lobby.
2015. Genderové dni v Brne, pri príležitosti vyhlásenia 
           výsledkov súťaže  Sexistické prasátečko. 
           Organizátor: Nezávislé sociálno-ekologické 
           hnutie NESEHNUTÍ. 
 
 
 
 
 
 

OCENENIE
2008. Herečka Mária Šamajová získala prémiu
Literárneho fondu za hereckú interpretáciu postavy
Vdovy v rovnomennej monodráme.

OHLAS
Text MOCAD(R)ÁM vyšiel v teatrologickom  časopise
Kød 10/2008.
Dve časti textu: Ninina šálka, Story o Yoni uverejnil
Aspektin, jar 2013.
Text bol preložený do poľštiny študentkami Katovickej
univerzity pri príležitosti nášho hosťovania. 
 

OBSADENIE : TWIGGY
NININA ŠÁLKA, NINA MŰLLER. Pôvodná predstaviteľka,
hostka divadla, spolupracovala so Štúdiom T.W.I.G.A.
NININA ŠÁLKA, ANDREA KRESTIANOVÁ. Súčasná interpretka,
hostka divadla.
NEMÁ ŽENA, MÁRIA DANADOVÁ. Hostka divadla, interná
členka súboru v sezónach 2007 - 2010. Kvôli pracovnej
vyťaženosti sa jej nepodarí zúčastniť derniéry, monodrámu
Nemá žena neuvedieme.
PRAVÁ PLAVÁ, VERONIKA FEKIAČOVÁ. Hostka divadla, členka
súboru v sezóne 2010/2011.
PRINCEZNÁ LÁSKA, EVA BLAŠKOVÁ. Pôvodná interpretka,
vtedajšia študentka herectva na Akadémii umení v BB,
spolupracovali so Štúdiom T.W.I.G.A.
PRINCEZNÁ LÁSKA, MÁRIA HULECOVÁ. Neskoršia
interpretka. Vtedajšia študentka herectva na Akadémii
umení v BB.
PRINCEZNÁ LÁSKA, ANNA HAJDUKOVÁ. Súčasná interpretka,
interná členka súboru od r. 2015.
KUCHYNSKÉ ORGIE, SLAVOMÍRA FULÍNOVÁ. Niekdajšia
hostka divadla, spolupracovníčka Štúdia T.W.I.G.A., 
v súčasnosti členka súboru Divadla J. Záborského v
Prešove. Kuchynské orgie sme viac rokov nehrali. Na derniére
ich uvedieme. 
 

Nina MŰLLER
Ninina šálka

Eva BLAŠKOVÁ
Princezná Láska

 
OBSADENIE : MATRÓNY
BABSKÁ POLIEVKA, MOCADÁMA. MARIANNA
MACKUROVÁ. Členka divadla od r. 1994.
STORY O YONI, IVANA KOVÁČOVÁ. Členka divadla od 
r. 2007.
VDOVA, MÁRIA ŠAMAJOVÁ. Členka divadla od r. 1989.
XXL PROTI HORE, ALENA SUŠILOVÁ. Členka divadla od 
r. 1985.
 
+ jediný muž inscenácie Filip Štrba sa predstaví v úlohe
Kocúra (predošlí predstavitelia: Juraj Smutný a Peter
Butkovský)

Esej na tému Mocad(r)ámy. Lucia Galdíková, vtedajšia
študentka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Katedry
teórie a kritiky VŠMU. LINK NA ESEJ.

Text a inscenáciu analyzovala Nadežda Lindovská
v štúdii Gynokritické divadlo Ivety Škripkovej. In. Divadelní
režiséri na prelome tisícročí. Ed. Elena Knopová, vydali
Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov,
Ústav divadelnej a filmovej vedy, SAV Bratislava, r. 2014.
LINK NA ŠTÚDIU.

http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/sekcia%20napisali%20o%20nas/Esej%20na%20t%C3%A9mu%20MOCAD(R)%C3%81MY.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/STUDIA%20nl.pdf


 
„Mocy“ sú autentické príbehy našich žien/herečiek
s inštitucionalizovaným násilím, vznikli v zriedkavej
atmosfére bez pretvárky a klišé, s odovzdaním pre vec.
 
Keď si spomeniem na Ninu M., aj jej stále opakované
prečo a prečo... je mi až ľúto, že dnes sa má fajn
v Nemecku a vo fitness. 
(Nie, že sa má fajn, ale že je ďaleko, a vo fitness. Ale tak
to má asi byť.) 
To je len jedno meno z bývalých twíg..
 
---------------------------------------------------------------------------------
Viem, že tvoriť so ženami môže byť veľká sila, ak ...
------------------------------------------------------------------------------------
 
Nie, vtedy sme sa neopakovali. Hľadali sme svoj ženský
výraz, rodovo citlivé vyjadrenia, začalo sa to však dávno
predtým, ešte pri projekte www.ruzovyamodrysvet.sk
a pojem gynokritika som/sme si požičali od E. Showalter.
V prípade „Moca“, rovnako ako pri iných opusoch, išlo
o autorské divadlo - feministické, väčšinovo ženské.
 
Teraz sa čudujem, že sme v takom režime vedeli, chceli
skúšať, vzdelávať a stretávať sa takmer nepretržite.
Na slovenské festivaly sa nám podarilo s čisto ženským
obsahom a formou dostať až s Diagnózou: slovo, ktorá
bola divadelne zrelá a priniesla na Slovensko ženský
chór, a (podľa mňa, dnes to už viem, po odovzdaní
dizertačnej práce o feminizmoch v divadle) bola
vyvrcholením našej ženskej tvorby aplikovaním
prostriedkov liberálneho a materialistického feminizmu
do divadelnej praxe. 
A tejto téme, Diagnóze: slovo sa budeme venovať pri jej
derniére. 
 
Ďakujem Nade L. za jej reflexiu a odvahu pomenovať, čo
ešte nebolo pomenované na Slovensku. 
 
Teším sa 22.1., na MOCAD(R)ÁMY.
 
 
 
 

 

BULLETIN K INSCENÁCII

Nina MŰLLER
Ninina šálka

Eva BLAŠKOVÁ
Princezná Láska

IVETA ŠKRIPKOVÁ: MOCA(R)ÁMY 
    
Po 12 rokoch sa lúčime s týmto opusom, ktorý – napriek
času, a môžeme povedať aj žiaľbohu – je stále aktuálny.
Žiaľbohu preto, lebo ak je hra (napísaná podľa skúseností
súčasných žien so „svojím osudom, telom, vekom“)
aktuálna aj po desiatich rokoch, znamená to, že málo vecí
okolo nás a v živote publika sa nezmenilo. Zmenilo sa to,
že naše vtedy mladé herečky sú staršie, mnohé odišli zo
SK, alebo sa idú stať maminami a hra sa míňa zvnútra (nie
zvonka.)     
Preto sme sa rozhodli derniérou pripomenúť tento
výnimočný titul v slovenskom milieu, aj kvôli tomu, že
vznikol ako jeden z prvých v rámci štúdiovej práce
T.W.I.G.Y. Vznikol formou rozhovorov s herečkami o ich
živote, (debaty o rolách žien, o emočnej role herečky sme
volali emocionálne cvičenia) a témou rozhovorov bolo
inštitucionalizované násilie.
Zjednodušene, stereotypy, na ktoré narážame v našej
spoločnosti preto, že sme sa narodili ako ženy. Pri tvorbe
tohto opusu som/sme oslovovali iné ženy na
spoluprácu, tentokrát sme oslovili študentky Katedry
výtvarnej výchovy pod vedením M. Mlynarčíkovej,
chceli sme vytvoriť ženskú subkultúru... 
(Aktívne zapojenie iných žien do projektov divadla
prítomné pri všetkých inscenáciách štúdia.)
Význam MOCAD(R)ÁM (pre naše) divadlo i ženskosť
v divadle vystihla p. Nadežda Lindovská  v štúdii
Gynokritické divadlo Ivety Škripkovej v r. 2014. 
 
    
"Mocy“ bol úspešný ženský opus, ktorý sa do programu
slovenských činoherných festivalov nedostal. Prišiel hneď
po Citovej výchove hadej ženy (tá sa
tam dostala a vyvolala vlnu počudovaní nad tým, čo sa
deje v BB) a nedostali sa preto, lebo vtedajšie
výberové komisie mali názor, že „toho (asi feministického)
o ženách je dosť a opakujeme sa.“
Vtedy sa o tom aspoň hovorilo, sem tam napísalo, dnes
už rodovo citlivé divadlo (žiaľ) ako pojem, či fakt,
neexistuje.
 
 
 

LINK NA ŠTÚDIU.

http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Mocadramy_bulletin_sken.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/STUDIA%20nl.pdf
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16 DNÍ AKTIVIZMU
10. 12. 2019, FOTOREPORTÁŽ

PAPUŠA. SCÉNICKÉ ČÍTANIE. TAK ČI INAK, LÁSKA. PERFORMANCE.

FOTO: DODO ŠAMAJ

   IVETA             VIKTÓRIA       MONIKA         JANKA       JANKA 
  ŠKRIPKOVÁ    JEHLÁROVÁ   TATARKOVÁ  BALKOVÁ  PLEŠKOVÁ

Dňa 25. novembra každoročne začína medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na
ženách. Medzinárodný deň ľudských práv symbolicky rámcuje koniec kampane. Počas 16 dní sme z Rázcestia vysielali podcasty
venujúce sa téme kampane. Nájdete ich na našom webe/podcasty. Dňa 10. decembra sme naše aktivity venované kampani zavŕšili
záverečným uvedením projektu Divadlom k diskusii.  A pískali sme. Viac o kampani a podujatí na dočítate v informačnom letáku. LINK.

http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/16%20dni%20letak%20%282%29.pdf
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Projekt BDNR Divadlom k diskusii oficiálne prebiehal počas 
r. 2019. Môžeme však povedať, že táto aktivita začala už 
v r. 2018 vznikom projektu Demokratická živá knižnica pre
školy, na ktorý Divadlom k diskusii plynule nadviazalo. Obidva
projekty boli podporené Ministerstvom spravodlivosti SR.
 
Obsahom projektu Demokratická živá knižnica pre školy bol
vznik dvoch scénických diel, zameraných na ľudskoprávne 
témy, v ktorých sa prelína divadlo s diskusiou, vzdelávanie
s umením:
1. PAPUŠA, inscenované čítanie s tematikou tzv.
rómskej otázky a rómskeho holokaustu. Vzniklo na základe
rovnomennej knihy vydavateľstva Absynt o živote a diele
rómskej poľskej poetky Bronislawy Wajs.
2. TAK ČI INAK, LÁSKA, autorská výtvarno-scénická
performancia venujúca sa podpore práv a tolerancie párov
rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou identitou.  
 
Diela boli pripravené na uvádzanie v triedach/školských
priestoroch. Zámerne dimenzované pre jedno-triedové, max.
dvoj-triedové publikum (max. 40 študentov, študentiek). 
Unikátnym aspektom diel bolo využitie modelu živej knižnice,
resp. živými knižkami boli zároveň performerky účinkujúce 
v diele, ktoré autenticky sprítomnili diskutovanú tému. 
Išlo vôbec o prvý počin divadla, ktorý vznikol na základe takto
koncipovanej spolupráce s hostkami (podotýkame však, že prax
účinkovania hostiek, študentiek bola a je v BDNR pomerne
častá, zvlášť v rodových projektoch Štúdia T.W.I.G.A.).  
 
Cieľom projektu bolo otvorenie dialógu o súčasných
ľudskoprávnych témach medzi študentami, študentkami na
základných a stredných školách. A to iným spôsobom, než sa
mladým ľuďom bežne ponúka pri sledovaní TV alebo na
sociálnych sieťach. Verili sme, že priamy kontakt a diskusia 
so zástupkyňami spoločenských menšín (rómskej, lesbickej)
môže mnohým pomôcť pochopiť zázemie týchto neľahkých,
často polarizujúcich tém.
 

DIVADLOM K DISKUSII 

 

Vyhodnotenie projektu.

Jedným zo zámerov projektu bolo pricestovať za mladými
ľuďmi do prostredia, ktoré je im dobre známe, v ktorom
každodenne prežívajú možno aj vlastné skúsenosti s témami
projektu. Zároveň, vďaka možnosti bezplatnej účasti na
projekte, ide o unikátny spôsob akým sa mladí ľudia (ktorí
neraz v divadle nikdy neboli) môžu dotknúť takýchto tém
a ich umeleckého spracovania. 
 

Stredná odborná škola informačných technológií, BB;
Obchodná akadémia, Rimavská Sobota;
Divadlo Havran Rimavská Sobota, pre ZUŠ R. Sobota;
Súkromné konzervatórium R. Sobota;
Súkromná SOŠ obchodu a služieb, Očová;
Obchodná akadémia Tajovského, BB;
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, BB;
Bábkové divadlo na Rázcestí, BB  (predstavenie pre
verejnosť, predstavenie pre SOŠ hotelových služieb,
Lučenec);
Komunitné centrum Sásová BB, v rámci Týždňa občianskej
participácie;
Komunitné centrum OKO Zvolen, Medzinárodná
konferencia pre mladých;
Knižnica Lučenec pre SOŠ technických služieb, Lučenec;
Laboratórium Výrobné družstvo, BB, v rámci kampane 16
dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách,
vyvrcholenie projektu.

Projekt sa v r. 2019 realizoval 17krát na šiestich školách
a v šiestich neškolských priestoroch (s účasťou
študentstva), celkovo sa projektu zúčastnilo okolo 385
divákov, diváčok:

Mediálne referencie na projekt:  
Rozhovor s interpretkami inscenovaného čítania v relácii Rómske slovo,
inicioval redaktor Milan Berko. LINK.  reportáž začína v 11.38 min.
Rozhovor s autorkami performancie Viktóriou Jehlárovou a Ivetou
Škripkovou v štvrťročníku QYS divadla NoMantinels , str. 32 – 37 . LINK.

Sprítomnenie daných tém priamo na škole, v prostredí, ktoré
mladí ľudia považujú za „svoje“ sa ukázalo byť vysoko
komunikatívnym a intenzívnym. Záujem o dané témy prejavili
po predstavení všetci študenti, študentky pri veľmi otvorenej 
a dlhotrvajúcej diskusii (viackrát) s performerkami/lektorkami.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/1138119
https://issuu.com/nomantinels/docs/qys_magaz_n___pride19?fbclid=IwAR3eyGK8Rgl8DVfLjTIcrPBTum7gyJPc4GH3WUz_3snBXRUqm-DN9Q0c5ac
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VIKTÓRIA JEHLÁROVÁ. 
Absolventka Ateliéru GPS (grafika – priestor – synergia) na
Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v BB. Venuje sa
najmä grafickému dizajnu, ale počas štúdia si vyskúšala
rôzne techniky od grafiky cez sochu, ilustráciu, video tvorby
až po performance. Spolupracuje s divadelným zoskupením
Odivo, rôznymi neziskovými organizáciami 
a s banskobystrickým Centrom nezávislej kultúry Záhrada. 
 
 

Počas projektu som sa 

Zaujímavé je, že som dovolila žiakom, žiačkam, aby sa pýtali

priblížila mladým ľuďom, ktorí 
sú vo veku, kedy spoznávajú 
partnerskú oddanosť. 
Spoznala som ich krutosť, ale 
najmä empatiu, otvorenosť, 
strach. Podstatná je možnosť 
vysvetliť im otázky, na ktoré 
nepoznajú odpoveď . Som rada tejto príležitosti.

na čokoľvek a teda aj na to, o čom som sa s nikým nerozprávala
alebo rozprávala len s najbližšími. Ale práve vďaka tomu som
videla, že keď sa otvorím ja, začnú byť vnímavejší. Stretla som sa 
s výbornými ohlasmi od kamarátov, kamarátok z Akadémie
umení , ale aj takých, ktorí ma zatiaľ poznali len vizuálne. Dúfam,
že projekt bude mať pozitívnu odozvu aj v budúcnosti. A čo
najmenej negatívnych.  

Každá diskusia bola  pre mňa 

Dovolili sme nerómskym študentom,

iná a ani na jednu sa nedalo 
dopredu pripraviť, naučila som sa 
vhodne reagovať aj na nevhodné 
otázky a nájsť si cestu k študentom.

študentkám nahliadnuť do sveta Rómov. Ja si myslím, že
nerómski študenti, študentky, ktorí, ktoré videli Papušu sa na
Rómov nepozerajú tak, ako sa pozerali predtým.

 

JANKA BALKOVÁ. Absolventka Konzervatória v Košiciach 
v odbore herectvo. V súčasnosti poslucháčka 2. ročníka
bakalárskeho stupňa herectva na 
Akadémii umení v BB. Napriek 
tomu, že nemá rómsky pôvod 
sa stala obeťou diskriminácie 
na základe inej farby pleti. 
 
 Som veľmi milo prekvapená keď 

Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť. Lebo sa nejednalo

sa pozriem spätne na počet škôl a žiakov, žiačok, ktorí, ktoré
videli toto scénické čítanie a boli motivovaní trochu porozmýšľať
nad sebou a aj nad vecami okolo seba. Verím, že sa nám
podarilo dať divákom, diváčkam šancu pozrieť sa na "rómsku
otázku" zvnútra, práve cez Papušu a jej život. Porovnať s tým to,
čo poznajú aj keď, slovami Papuše: "Nedá sa utiecť od toho čo sa
počuje a ani od toho čo sa vidí. Samo to vchádza do očí a uší".

o divadlo, ani o čítanie, ale o niečo medzi. Veľmi pozitívne
hodnotím, že diváci sú aktívnou súčasťou stretnutia a pri diskusii
majú priestor pýtať sa na čokoľvek čo ich zaujíma.

Môžeme konštatovať, že zámery projektu sa podarilo
naplniť. Napriek tomu treba zdôrazniť, že problematika
práv, tolerancie LGBT komunity, či spolužitia rómskej
menšiny a nerómskej väčšiny sú komplikovanými
oblasťami, na ktoré nielenže neexistuje názorový
konsenzus, ale ani ľudskoprávne či politické stratégie,
ktoré by dokázali problematiku efektívne a citlivo riešiť.
Našou činnosťou by sme neradi suplovali politické, či
výchovné inštitúcie, ktoré majú kompetencie s danými
témami efektívne pracovať (aspoň sa pokúšať). Projekt
považujeme za aktívny - kreatívny príspevok divadla 
k spoločenskej diskusii.

ÚČINKUJÚCE:
JANKA PLEŠKOVÁ. Študentka bilingválnej slovensko-
španielskej sekcie gymnázia Mikuláša Kováča v BB. Členka
štipendijného programu Divé maky. Neherečka. Účinkovanie
v scénickom čítaní ju podnietilo k záujmu o prácu s rómskou
komunitou, absolvovala lektorský program Vnímaví pre
zraniteľných - dobrovoľní poradcovia v gescii Ministerstva
vnútra a Kultminor, v ktorom pôsobí ako poradkyňa pre
rómske deti v nerómskych rodinách.
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ČO SA UDIALO? 

9. 12. Cena Literárneho fondu pre Máriu Šamajovú. V tento deň sa 
v Zichyho paláci v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie cien
Slovenského literárneho fondu za oblasť divadla, rozhlasu a dabingu.
Cenu za celoživotné dielo získalo 14 umelcov, umelkýň. Výročnými
cenami Litfondu bolo ocenených 56 divadelníkov, divadelníčok,
umelcov, umelkýň v oblasti rozhlasu a dabingu. Medzi nimi aj naša
herečka Mária Šamajová. Výročná cena za herecký výkon jej bola
udelené na návrh vedenia divadla za stvárnenie roly Amálie v inscenácii
Amália dýcha zhlboka (réžia: Marián Pecko, prémia Litfondu za réžiu) 
a interpretáciu sólo hry pre deti Zamatový zajačik (réžia Iva Š.). 

2.12. – 8.12. Mikulášsky týždeň.  Ako to už býva zvykom,
každoročne v čase okolo 6. decembra na naše Rázcestie
niekoľkokrát zavíta alegorický sprievod. Tento rok to bolo
konkrétne šesťkrát v divadelnej sále, kde sa z mikulášskych
predstavení O malej sove, ktorá sa bála tmy a Zamatový
zajačik a návštevy Mikuláša mohli tešiť kolektívy detí
materských a základných škôl z BB a okolia. Trikrát sme 
s predstavením i pánom v Mikulášskom kostýme vycestovali
aj mimo divadlo. Za deťmi do MŠ v Kremničke so Zamatovým
zajačikom, do kultúrneho domu v Moštenici, kde si diváci 
a diváčky pozreli rozprávku O Jurkovi s kozou. Tradične
netradičnou akciou je popoludnie s Mikulášom a tvorivými
ateliérmi pod vedením kolegýň z výtvarných dielní v priestore
nášho dlhoročného sponzora, firmy Motor-Car. Zahrali sme 
i pre verejnosť, presne v deň sviatku sv. Mikuláša
predstavenie Zamatový zajačik. Napriek piatkovému dátumu
sa divadelná sála zaplnila divákmi, diváčkami, ale i čertom,
anjelom a sladkými balíčkami.
Nuž teda, mikulášskych stretnutí sme tento rok absolvovali
deväť. Rolu Mikuláša si takmer zhodne rozdelili herci Dodo
Šamaj (5x) a Filip Štrba (4x). Ako anjelice sa predstavili Ivka
Kováčová a Alena Sušilová. V role čerta a čertice to boli
Andrej Polakovič a Marianna Mackurová.    

14. 12. Po druhýkrát sme sa stali súčasťou adventného
programu v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na Hrade
Modrý Kameň. Minulý rok sme medzi kolegov, kolegyne  
a návštevníkov, návštevníčky múzea priniesli marionetové
predstavenie Dve rozprávky na brušku. Tento rok to boli
manekýni zvierat a obľúbené predstavenie Dobrú chuť, vlk! 
S múzeom a p. riaditeľkou Helenou Ferencovou sme rozvinuli
spoluprácu pri rôznych príležitostiach, naposledy v rámci 21.
ročníka festivalu Bábkarská Bystrica TOUR, kedy múzeum
zapožičalo exponáty rodinných bábkových divadiel z dielne
českých a slovenských bábkarskych majstrov pre rovnomennú
výstavu festivalu. 
Ďakujeme za pozvanie, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

7. 12. a 19. 12.  Motýľ na anténe, vianočné predstavenia pre firmy.  
Tento rok sa dve firmy rozhodli darovať  svojim zamestnancom,
zamestnankyniam zážitok v podobe absurdnej komédie Václava Havla.
Ani jedna z firiem nebola v priestoroch divadla po prvýkrát. Firma
Trendwood - TWD sa s koncom roka 2017 rozlúčila v spoločnosti našich
Variácií lásky. Jazyková škola IC Centre je už pravidelným
návštevníkom Rázcestia, s riaditeľom školy p. Grénerom
spolupracujeme od r. 2014. 

8. 12. Kocúr v čižmách v Mestskom divadle P. O.
Hviezdoslava v Bratislave. Po prvýkrát sme sa
predstavili počas adventného obdobia v Bratislave. Zahrali sme
dve predstavenia o 11.00 a 16.30 hod.

Kocúr v čižmách si odniesol priaznivý ohlas organizátorov,
organizátoriek i bratislavského publika: "Boli ste superko." 
"Zážitok navždy." 
"Veľmi sa nám páčilo."
"We love you!"
Ďakujeme za ohlasy a pozvanie. 

O oceňovaní referovala RTVS v Hlavných správach (9. 12. o 19.00 h).
Reportáž začína v 45.03 min. LINK.
Pri tejto príležitosti bola Mária Šamajová hostkou relácie RTVS, rádio
Devín Hosť naladený na Devín. Relácie sa zúčastnila spolu s umeleckým
šéfom divadla Mariánom Peckom. Záznam relácie: LINK.
Na webe divadla sme uverejnili videozostrih z rolí, za ktoré Mária
Šamajová získala ocenenie. Zároveň tu nájdete videozostrih výrazných
rolí, v ktorých sa herečka predstavila od r. 2004. LINK. 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/205604
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/212219/novinky-v-babkovom-divadle-na-razcesti
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/maria-samajova-bola-ocenena-prestiznou-vyrocnou-cenou-litfondu-za-herecky-vykon_771
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18. 12. Európa v korešpondencii pre študentov, študentky gymnázia 
z Krupiny. Naše predstavenie o osobnostiach a témach európskej
minulosti sa stalo súčasťou medzinárodného projektu Reflection of
national and European identity in the new Millennium (NAETINEM),
ktorého spoluorganizátorom je Filozofická fakulta Univerzity Mateja
Bela. Spojenie projektu s našim divadlom iniciovala spolukoordinátorka
projektu, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj 
Mgr. Lujza Urbancová PhD., ktorá inscenáciu do programu navrhla na
základe osobnej skúsenosti. Účastníkmi, účastníčkami divadelného
stretnutia boli študenti, študentky Gymnázia A. Sládkoviča z Krupiny. Po
predstavení prebehla diskusia s autorkou hry Ivetou Horváthovou 
a režisérom inscenácie Mariánom Peckom. Diskusia, okrem reflexie
samotného predstavenia, otvorila pohľady na otázky európskej 
a národnej identity. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do projektu. 

18. 12. Tajomný maják. Týmto dňom sme oficiálne otvorili
skúškové obdobie novej inscenácie venovanej predovšetkým
teenagerom, teenagerkám. Pôjde o vôbec prvé uvedenie súčasnej
ruskej autorky Xenie Dragunskej a jej diela na slovenskom javisku.
Od 18. do 20. decembra sme absolvovali čítacie skúšky. Skúškový
proces bude pokračovať 7. januára 2020. 
Inscenačný tím: 
Réžia: Júlia Rázusová a.h.
Preklad: Ivana Kupková
Dramaturgia: Iveta Škripková
Výprava (kostýmy, bábky, masky): Katarína Caková a.h.
Hudba: Elia Moretti a.h.
Účinkujú: Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Andrej
Polakovič, Alena Sušilová, Filip Štrba, Mária Ševčíková a.h.
V nasledujúcich Zvestiach sa môžete tešiť na rozhovory s režisérkou
inscenácie Júliou Rázusovou a hosťujúcou herečkou Máriou
Ševčíkovou. Premiéru inscenácie uvedieme v piatok 7. februára. 

20. 12. Pracovný rok 2019 sme ukončili symbolickým
stretnutím pri kapustnici. Stretnutie už predznamenalo blížiace
sa vianočné obdobie, ku ktorému, už to tak je, patrí aj chutné
sviatočné menu. Ďakujeme kolegom, kolegyniam, priateľom,
priateľkám za predsviatočné stretnutie na Rázcestí.

V súvislosti s uzavretými spoluprácami podalo Občianske združenie
Rázcestie pôsobiace pri BDNR od r. 2004 projekt do dotačnej schémy
Fondu na podporu umenia v programe 3.1.4. Kultúrno-vzdelávacie aktivity
pre deti mládež a dospelých v oblasti divadla. 
V projekte s názvom Divadlo v škole, škola v divadle sa uchádzame 
o finančnú podporu spoluprác medzi divadlom a menovanými školami.
Projekt nadväzuje na dlhodobé aktivity občianskeho združenia
a divadla v oblasti práce so školami, napr. projekt Divadelný mlyn
v spolupráci so ZŠ Sitnianska /1993 - 1997/, SofiART realizovaný so
školou Trieda SNP 20 /2010-2011/, kreatívne ateliéry DramaKlub
a Tvorivé písanie pre deti a mládež, ktoré prebiehajú pri BDNR
kontinuálne od r. 2010 a pod.
Tento projekt je naším prvým konkrétnym príspevkom k Roku
slovenského divadla 2020. Zároveň ide o sprievodnú akciu k 60. výročiu
založenia bábkového divadla v Banskej Bystrici.

ZŠ Slovenského slobodného vysielača, Banská Bystrica 
ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica 
ZŠ Spojová, Banská Bystrica 
ZŠ s MŠ, Hriňová 

úzky kontakt žiakov a žiačok s umením;
vyzdvihovanie pozitívnych ľudských hodnôt cez estetické vplyvy;
možnosť rozvíjať umelecký potenciál dieťaťa;
zapojenie podnetov z divadelných predstavení a ostatných
spoločných aktivít priamo do vyučovacieho procesu aj
mimoškolských aktivít.

Divadlo & základné a stredné školy & deti, mladí ľudia. 
Zmluvy so školami. Počas sezóny sme vám prinášali informácie 
o súvislostiach medzi prácou divadla a rôznymi typmi škôl. Výsledkom
rozhovorov je uzavretie štyroch zmlúv o spolupráci medzi divadlom 
a školami. 
Od januára 2020 sa prostredníctvom divadelných, paradivadelných
aktivít pokúsime osloviť a stimulovať  žiakov, žiačky na školách:

Zámerom je:

 

bol veľký záujem, žiaľ, nie všetkým čakajúcim sa podarilo zúčastniť
predstavenia. I keď, môžete nám veriť, kapacitu nášho Teátria sme
usilovne zväčšovali ako sa len dalo. Všetky, všetci, ktorí odišli bez
rozprávky si ju budú môcť pozrieť v premiére 12. januára. Srdečne
pozývame na komorný príbeh o Františkovi, jeho červenej čapici 
s brmbolcom, zamrznutých ušiach, zlom škriatkovi a dobrých
palacinkách! (Premiéra je vypredaná. Inscenáciu uvedieme opäť počas
polročných prázdnin v pondelok 3. februára).   
 
 

Na ukážku jedna z nich: TU.

29. 12.  Predpremiérové uvedenie inscenácie O chlapcovi, ktorý
vymenil svoju čiapku za čokoládu.
Ďakujeme päťdesiatim malým i veľkým divákom a diváčkam za príjemnú
atmosféru, ktorá vznikla medzi sviatkami na Rázcestí. O predpremiéru 

http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Zmluva%20-%20BDNR%20%C5%A1koly.pdf
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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.ticket-art.sk.

Každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod.
Hodinu pred každým verejným predstavením.

Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

V ROKU 2019 SME VÁM PRINIESLI:
4 premiéry pre deti

AKO SA CHYTÁ RADOSŤ
ZAMATOVÝ ZAJAČIK

O MALEJ SOVE, KTORÁ SA BÁLA TMY
O CHLAPCOVI, ČO VYMENIL ČIAPKU ZA ČOKOLÁDU

 
3 paradivadelné akcie pre deti

BÁBKOVÝ ATELIÉR para-produkcia
V HLAVNEJ ÚLOHE: ROZPRÁVKA para-produkcia

NAŠA MAMA výstava detských prác s rovnomennou témou
 

2 paradivadelné večery pre dospelých
VAGÍNA MONOLÓGY v rámci kampane V-Day

ŽENY NOVEMBRA v rámci Noci divadiel
 

Hrali sme pre deti a rodiny.
Hrali sme pre mladých ľudí a dospelých.

Hrali sme doma pre materské školy, základné školy, stredné školy.
Hrali sme v materských, základných, stredných školách.

Hrali sme na zájazdoch a festivaloch na Slovensku, v Česku, v Belgicku, v Rumunsku.
 

Uviedli sme projekt Divadlom v diskusii, zúčastnili sme sa konferencií, vystavovali sme bábky
v Augsburgu (DE), privítali sme hostí z Nového divadla, z VŠMU, zo Slovenského národného

divadla... a mnoho iného.
 

Ďakujeme za stretnutia všetkým, ktorí, ktoré chodia do divadla.
Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí, ktoré divadlu pomáhajú.

Ďakujeme za podporu tým, ktorí, ktoré divadlo podporujú.
Tešíme sa na vás v roku 2020 vo vašom Bábkovom divadle na Rázcestí.

 
 

Divadelný tím BDNR.

PF 2020!



 
 
ZUZANA BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ († 28. október
2019)
Teatrologička, divadelná kritička, pedagogička.
Venovala sa výskumu súčasného divadla 
a hereckých metód v priereze dejín divadla so
sústredením na herecké metódy a techniky 
20. storočia vo svete aj na Slovensku. Pôsobila na
Katedre divadelných štúdií VŠMU v Bratislave.
 
JÚLIUS PAŠTEKA († 16. november 2019)
Literárny historik, teoretik dramatických umení,
vedecký pracovník, vysokoškolský profesor, vedecký
redaktor. Medzi jeho najvýznamnejšie počiny patria
publikácie Slovenská dramatika v epoche
realizmu a Estetické paralely umenia.
 
MONIKA POTOKÁROVÁ († 25. november 2019)
Herečka, členka súboru Slovenského národného
divadla, hostka viacerých bratislavských divadiel,
účinkovala v televízii a filme. Za svoju krátku hereckú
kariéru získala dve prestížne divadelné ocenenia. 
V r. 2018 Cenu DOSKY za mimoriadny počin v oblasti
činoherného divadla za spevácky výkon v
inscenácii Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre
Martu (inscenácia hosťovala dňa 8. októbra 2019 
v BDNR). V tom istom roku získala Výročnú cenu
Literárneho fondu za postavu They v inscenácii
hry Hedda Gablerová, Bola považovaná za jednu 
z najtalentovanejších herečiek najmladšej slovenskej
generácie. 
 
 
 

POZORNOSŤ VENUJEME...
TÝM, KTORÍ, KTORÉ ODIŠLI... 

ANTON KRET († 6. február 2019) 
Divadelný dramaturg, teatrológ a prekladateľ.
Dlhoročný dramaturg činohry SND. Pôsobil ako
pedagóg na VŠMU v Bratislave a Akadémii umení 
v Banskej Bystrici. 
 
JURAJ BLAHO († 14 . apríl 2019)
Divadelný kritik, teatrológ, historik. Venoval sa
výskumu a tvorbe v oblasti operného divadla. 
 
JURAJ BINDZÁR  († 24. jún 2019)
Filmový a divadelný režisér, dramaturg,
scenárista, spisovateľ, autor hier a inscenácií pre
detské a mladé publikum. V 80. rokoch pôsobil 
v Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici.
 
MÁRIA RUMANOVÁ († 27. august 2019)
Filmárka, dokumentaristka, scenáristka. Ako
spolupracovníčka RTVS sa podieľala na tvorbe
kultúrneho Magazínu Umenie, v rámci ktorého
dokumentovala aj festival Bábkarská Bystrica
TOUR 2016.
Bola považovaná za jednu z najtalentovanejších
filmových tvorkýň najmladšej slovenskej
generácie.

Česť ich pamiatke...


