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9 X DIVADLO

2 X TVORIVÝ ATELIÉR
1 X INTERAKTÍVNA HRA S ROZPRÁVKAMI 

=
12 JARNOPRÁZDNINOVÝCH PODUJATÍ 

7 KREATÍVNYCH DNÍ V DIVADLE
 

OD 3. DO 10. MARCA
O 10.00 A 15.00 HOD., NEDELE O 16.00 HOD.

 

Pripravujeme: Ako sa chytá ra

Návrat k riekankám a rozprávkam v poetike Františka 
Hrubína. Premiéra inscenácie: 21. apríl 2019.
 
Po prvýkrát na Rázcestí vítame členov a členku mladého 
tvorivého tímu pod vedením čerstvého absolventa Janáčkovej 
akadémie múzických umení v Brne Miroslava Lukačoviča. 
 
Miroslav Lukačovič. Réžia, scenár.
Pochádza z Revúcej, študoval na prvom literárnom gymnáziu 
v Revúcej a neskôr bakalársky stupeň v odbore divadelnej 
réžie a dramaturgie na Akadémii umení v Banskej Bystrici. 
Magisterský stupeň divadelnej réžie ukončil na JAMU v Brne. 
Medzi jeho úspešné réžie patrí monodráma Jeden, na motívy 
knihy Jeden z nás - Príbeh o Nórsku (edícia vyd. Absynt).  
Monodráma účinkovala na viacerých slovenských divadelných 
a multižánrových festivaloch. Je režisérom pohybového 
experimentu o turistickom priemysle Ráj: Zážitková 
prednáška, ktorý sa realizoval v rámci výzvy Pro Entrée
v Centre experimentálneho divadla (Husa na provázku, Brno). 
Spolupracoval s brnianskym HaDivadlom ako asistent réžie. 
Na konci sezóny má namierené do Divadla Šumperk, kde 
bude režírovať rozprávku.
 
 

V hlavnej úlohe: Rozprávka
 
Novinka v ponuke Jarnej [pauzy]. Interaktívna hra pre rodiny. 
Ako názov napovedá, hlavnou témou hry je rozprávka. Pri 
rôznych interaktívnych aktivitách sa deti zoznámia s klasickou 
svetovou rozprávkou, modernou slovenskou rozprávkou, 
klasickými i súčasnými rozprávkovými postavami, či hudbou zo 
známych rozprávok a rozprávkových filmov.   
Uvádzame v stredu 6.3. o 10.00 hodine. 
 
Hra bude následne zaradená do ponuky pre školské kluby 
a družiny, ponuku budeme realizovať v popoludňajších 
hodinách v divadle, prípadne v priestore školských zariadení. 
Okrem Rozprávkovej hry školám ponúkneme aj obľúbený 
Minikurz animácie s bábkami, ktorý v priebehu marca 
inovujeme. Špeciálne ponuky budú čoskoro dostupné na 
našom webe.    

PRIPRAVUJEME: 
AKO SA CHYTÁ RADOSŤ



Ideová skúška inscenácie sa uskutoční už 
v pondelok 11. marca.

DETI

Marian Lacko. Výprava. 
Výtvarník, divadelník, publicista, pedagóg. Pochádza a pôsobí 
v Rimavskej Sobote a okolí. Za svoju dlhoročnú umeleckú 
kariéru spolupracoval s desiatkou amatérskych 
a profesionálnych divadiel ako scénograf, scenárista, 
hudobník, herec a režisér (napr. Alterna, Havran /R. Sobota/, 
Z.N.A.K. /Revúca/, Ante Portas /Kežmarok/, Knap /BB/, 
Daxner /Tisovec/, DS Timrava /Lučenec/, Divadlo Akadémie 
umení /BB/, Divadlo A. Duchnoviča, Babadlo /Prešov/, 
Spišské divadlo, Teatr formy /Wroclaw, PL/ a i.). Za svoju 
výtvarnú tvorbu získal mnoho ocenení, jeho obrazy sú 
súčasťou zbierok v galériách a inštitúciách po celom svete. Od 
r. 1990 pôsobí v ZUŠ v Rimavskej Sobote v rámci výtvarného 
a literárno-dramatického odboru, od r. 2004 ako riaditeľ školy. 
Je iniciátorom a dlhoročným organizátorom populárnych 
letných workshopov LETAVY.  

Tereza Stachová. Pohyb.  
Pochádza z Bratislavy. Študentka odboru fyzického divadla na 
JAMU, pod vedením Pierrea Nadauda.
Projekty/inscenácie, na ktorých sa podieľala sa zúčastnili 
niekoľkých medzinárodných festivalov.
V súčasnosti je v absolventskom ročníku štúdia. 
 
Juraj Haško. Hudba.
Skladateľ, spevák a klavirista. Dlhoročný spolupracovník 
BDNR. Absolvent učiteľstva všeobecno-vzdelávacích 
predmetov matematika – hudobná výchova v rokoch 1995 – 
2000 na PdF UMB, tu takisto absolvoval doktorandské 
štúdium a učí ako vysokoškolský pedagóg. V súčasnosti 
pôsobí ako slobodný umelec. Je dlhoročným členom 
a autorom piesní banskobystrickej skupiny Sto múch.
Spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku (okrem 
BDNR napr. DJZ Prešov, Radošinské naivné divadlo).
 

Domáce členky. 
Z umeleckého súboru divadla do tvorivého tímu patria členky: 
dramaturgička Monika Tatarková a herečky divadla
Eva Dočolomanská, Ivaka Kováčová, Marianna 
Mackurová, Alena Sušilová, Anna Zemaníková. 

Jakub Molnár. Scenár. 
Pochádza zo Svitu, študoval bakalársky stupeň v odbore 
Teórie a kritiky divadelného umenia na VŠMU v Bratislave, 
v súčasnosti študuje magisterský stupeň divadelnej 
dramaturgie na JAMU v Brne. Je členom redakcie 
internetového časopisu o kultúre MLOKi, recenzentsky 
prispieva do divadelných periodík (Tanec, kød, Monitoring 
divadiel a i.) a pre slovenské a české festivalové spravodaje. 
Pre RTVS uviedol autorskú rozhlasovú hru Persona škrata 
(v rámci Fóra mladých autorov IV.) a dramatizácie poviedok 
B. S. Timravy a K. J. Erbena. Spolupracoval s festivalom 
Bábkarská Bystrica TOUR 2016, ako člen študentskej rady 
v rámci diskusie Podnety prvého impulzu.



MDŽ V DIVADLE
 
 

 

 
 

DOSPELÍ

LETNÝ SEMESTER NA RÁZCESTÍ

 
Študenti a študentky Akadémie umení v BB majú u nás 
kontinuálne zľavnené vstupné. Pripravovaná akcia je 
venovaná najmä pre študentstvo Univerzity Mateja Bela.
 
Do konca semestra sa v rámci tejto akcie môžu študenti/ky 
tešiť na tituly, zamerané na nemainstreamové, mentálne 
a emocionálne príťažlivé témy:
 
# skúmanie národnej a európskej minulosti pre pochopenie 
reality dneška: Amália dýcha zhlboka, Európa 
v korešpondencii, Hviezdy sú tiché.
# medzikultúrne spolužitie, sociálne vylúčenie, 
konzumerizmus: Monológy na doma.
# rozpor medzi aktivitou a pasivitou, slovom a činom 
v (česko)slovenskej duši: Motýľ na anténe.
# osudy (ne)známych Sloveniek T. V. Recepty, o živote 
v ženskej koži MOCAD(R)ÁMY, Neplač, Anna a iné. 
 
 
Akcia je viazaná na platnú ISIC kartu doloženú vstupenkou 
z predstavenia.   

 
 
Humor a nadhľad je renomovanej bratislavskej režisérke 
vlastný, v poslednom tvorivom období sa žánru "múdrych 
komedií" špeciálne venuje. 
"Mladý pár sa neustále vznáša v literárnych a filozofických 
oblakoch a snoch, nedokáže sa však postarať o vlastné 
bývanie. Spisovateľova svokra, ktorá im poskytla strechu nad 
hlavou, je zas pragmatická žena, ktorá do debaty neustále 
vkladá historky, pripomínajúce čierne kroniky bulváru. Tieto 
dva svety sa neustále konfrontujú a v tom spočíva aj gros 
humoru tejto inscenácie." Soňa Ferancová o inscenácii. 
 
Korunkou večera bude krásny živý kvet. 
A to vďaka spolupráci s kvetinárstvom CLIVIA, ktoré už mnoho 
rokov podporuje umenie na Rázcestí. 
 
 
* Desiatky rokov sa venujeme ženskej skúsenosti v divadle 
a v umení. Len u nás nájdete inscenácie a témy o ženách, bez 
klišé a nánosov väčšinovej kultúry.

Výživa pre dušu, obživa pre telo.  
V mesiacoch marec-apríl-máj spájame ne-konzumné 
témy našich predstavení s pôžitkom pre chuťové bunky. 
Do nového semestra vstupujeme novou kampaňou 
v spolupráci s McDonalds. 

Sviatok, ktorý už netreba predstavovať. Stal sa 
väčšinovým a trvalo prítomným v slovenskom kalendári.
 
Jeho história nie je nijako romantická, hoci ho väčšinou 
ponímame romanticky, lebo ženu ani kvetinou... 
Jeho zrod súvisí so štrajkom 40. 000 krajčírok v New Yorku 
v r. 1908, ktoré protestovali proti neľudským pracovným 
podmienkam a desaťhodinovej pracovnej dobe. 
V Československu sa oslavoval po prvý raz v r. 1921. 
V ľudovej demokracii sa stal trvalkou komunistickej politiky, 
čím vtedajšie generácie mužov dávali najavo , že aj ženy sú 
ľudia... Je to iné dnes?
 
Ak chcete stráviť MDŽ menej tradične, zavítajte do nášho 
alternatívneho divadla. V tomto priestore a v tento deň 
môžete zažiť jedinečné názory veľkého obdivovateľa žien 
Václava Havla.
A to v jeho hre Motýľ na anténe v réžii Sone Ferancovej.

Tešíme sa na vás vo štvrtok 7. marca o 19.00 hodine.



VAGÍNA MONOLÓGY

VAGÍNA MONOLÓGY
14. 2. 2019
OBJEKTÍVOM
DODA ŠAMAJA

Zážitok z textu, okrem banskobystrického publika, mali na 
Slovensku možnosť pocítiť aj diváci a diváčky v Prešove, 
v literárnej kaviarni Viola, dňa 13. 2. 
Tejto téme sme sa v BDNR venovali už po tretíkrát. Nenechajte 
si ujsť krátky úryvok z pozoruhodnej knihy:
"Moja vagína si spievala všetky dievčenské piesne, všetky divé 
piesne jesenného poľa, piesne vagíny, piesne domova vagíny.
Už nespieva. Odvtedy, čo vojaci strčili do mňa dlhú hrubú 
pušku. Takú studenú, jej kov ma bodal do srdca. Nevedela 
som, či vystrelia, alebo ju prestrčia cez môj šialený mozog...
Moja vagína, živá, vlhká vodná dedina.
Napadli ju. Zmasakrovali a vypálili.
Už sa jej nedotýkam.
Už tam nechodím.
Bývam teraz inde.
Neviem, kde to je."  Úryvok z monológu Moja vagína bola moja 
dedina.
 
 Z ohlasov:
"Ďakujeme pekne za krásne slová z hĺbky ženskej duše."
 
"Dievčatá, vaša odvaha bola úžasná! Inšpirujete. Ďakujeme!"

V-Day vyniesol dar v podobe nákupu potrebných vecí pre 
klientky komunitného centra Nádej deťom v Banskej Bystrici. 
A spoločný priestor pre viac než 60 mužov a žien, ktorí sa 
pripojili k mementu V-Day: Nemlčíme, kým násilie nezmizne! 

ČÍTALI: Miroslava Cimermanová, Mária Fabriková, Zuzana 
Galková, Anna Gudzová, Anna Gromanová, Ivana Kováčová, 
Alžbeta Lukáčová, Marianna Mackurová, Mária Šamajová, 
Dagmar Šebanová-Škařupová, Iveta Škripková, Monika 
Tatarková, Lujza Urbancová



ŽENY VO VEDE
Verejná diskusia o postavení žien vo 
vede v gescii Filozofickej fakulty UMB.
V stredu 6. marca o 18.00 hodine 
v divadelnom Teátriu BDNR.

 

 

DVE DVAJA
 
 
 
 

 

Je nám cťou, že organizátorky diskusie si ako hosťovský 
priestor zaujímavého stretnutia zvolili BDNR. Diskusiu 
organizuje FF UMB v rámci podujatie MDŽ 2019 - je to 
o nás. Na podujatí spolupracuje aj Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach. 
 
Hostkami diskusie sú:
Alexandra Bitušíková. Prorektorka pre vedu na UMB. 
V rokoch 2001-2008 pôsobila v Európskej komisii a neskôr 
v Asociácii európskych univerzít (EUA) v Bruseli, kde sa 
zaoberala reformami doktorandského štúdia v Európe. Jej 
vedeckým záujmom sú urbánne štúdiá, postsocialistická 
transformácia v strednej Európe, sociálne hnutia, diverzita, 
identita, kultúrne dedičstvo a gender. 
 
Kamila Borseková. Vedúca výskumného a inovačného 
centra na Ekonomickej fakulte UMB. Zameriava sa na témy 
urbánneho a regionálneho výskumu a rozvoja. 
 
Témy diskusie: 
1. Zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách
2. Možnosti a prekážky ich kariérneho rastu 
3. Reflexia rodových aspektov v samotnom výskume
4. Menované témy v kontexte UMB. 
 
Diskusiou sprevádzajú Andrea Klimková a Daniela Kováčová.
Srdečne pozývame.
 

Súčasne čakáme na výsledky grantového kola na 
Ministerstve spravodlivosti SR, do ktorého sme prihlásili 
projekt Divadlom k diskusii. Ten nadväzuje na projekt 
Demokratická živá knižnica pre školy. Ide o pokračovanie 
uvádzanie dvoch paradivadelných diel Dve Dvaja a Papuša 
na stredných školách v Banskobystrickom regióne. 
Projekt je viazaný na celý rok 2019.
 
 

Vizuálne performancia na podporu tolerancie párov 
rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou identitou. Prvé 
verejné uvedenie predstavenia bolo avizované na utorok 
19. februára. Žiaľ, z dôvodu choroby performerky Viktórie 
Jehlárovej sme prvé uvedenie museli zrušiť.
Performance čaká na náhradný termín uvedenia. 
 
V súčasnosti sa pripravujeme na prvé uvedenie performance 
medzi študentami/kami. Predstavenie ako prví vzhliadnu 
študenti a študentky Strednej odbornej školy informačných 
technológií v Banskej Bystrici.   

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

Performance v rámci projektu 
Demokratická živá knižnica pre školy. 

 

 



ČO SA UDIALO?

 

 

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

 
 
 

 

11. február: Radostná zvesť. Nášmu kolegovi Marekovi 

Horváthovi a jeho partnerke Katke sa narodila Karolínka. 

Blahoželáme, veľa zdravia a veľa síl! 

18. február: Na úsek produkcie a marketingu nastúpila nová 
kolegyňa Zuzana Ševčíková. Vymenila bývalú kolegyňu Luciu 
Strečkovú. Držíme palce!

POZORNOSŤ VENUJEME...

 

12. február: Na pôde Ministerstva spravodlivosti v Bratislave 
sme, v zastúpení dramaturgičky Moniky Tatarkovej, 
absolvovali ústnu prezentáciu projektu Divadlom k diskusii, 
kt. nadväzuje na projekt Demokratická živá knižnica pre školy. 
Ide o paradivadelný ľudsko-právny projekt podporený MS SR 
v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu 
a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie 
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

Divadelný ústav plánuje vytvoriť webovú a mobilnú 
aplikáciu Po stopách divadelnej minulosti na Slovensku 
(Divadelné prechádzky), ktorá bude obsahovať sedem  
tematických trás po desiatich slovenských mestách 
(Bratislava, Sobotište, Trnava, Nitra, Martin, Banská Bystrica, 
Zvolen, Liptovský Mikuláš, Košice a Prešov), v ktorých 
v minulosti prebiehal rušný divadelný život. 
V rámci potuliek v meste sa skúmajú: divadlá (historické 
divadelné budovy), divadelné školstvo (budovy a inštitúcie), 
významné miesta (ulice, námestia a i.) viažuce sa k 
divadelným udalostiam, resp. k životu a tvorbe divadelných 
osobností, kaviarne a pohostinstvá (súvisiace s divadelnou 
osobnosťou či činnosťou), umelecké pamiatky (plastiky, 
reliéfy, busty, pamätné tabule a i.), pamätné budovy (rodné 
domy, bydliská), významná osobnosť mesta. V Banskej 
Bystrici boli vybrané osobnosti: Anton Anderle, Peter 
Karvaš, Jozef Mokoš a Terézia Vansová. Na skúmanie 
trás v našom meste bola oslovená Iveta Škripková. Výskum 
sa končí rokom 1993. 
Ak vás zaujíma, či mala BB divadlo v stredoveku, kde sa 
stretával Jozef Mokoš s Pavlom Hrúzom, ako sa hrávalo 
bábkové divadlo... sledujte web Divadelného ústavu. (iš)

25. - 27. február: Konkurz. Koncom júna tohto roku, po krátkom 
hereckom období, odchádza z divadelného súboru Martin Frank. 
 Vo februári sa uskutočnili stretnutia so záujemcami o túto 
pozíciu z celého Slovenska, ba i Česka. Do posledného kola 
postúpili traja uchádzači (Matúš Hollý, Matej Struhár, Andrej 
Polakovič), boli veľmi vyrovnaní a nebyť organizačnej štruktúry 
divadla, ktorá neumožňuje zamestnať viac hercov, prijali by sme 
všetkých troch. Nakoniec sme sa museli rozhodnúť pre jedného. 
Do umeleckého súboru nastupuje ako nový člen Andrej 
Polakovič.
Ďakujeme všetkým za ponuku a záujem. A veríme, že sa 
s niektorými z nich ešte stretneme aspoň na jednotlivých 
projektoch.  (iš)

27. február: Je to už dva roky, čo odišla od nás profesorka 
Katarína Feťková. S jej odchodom nastalo vákuum vo vzťahoch 
s Katedrou anglistiky a amerikanistiky a so študentstvom tejto 
katedry. V týchto dňoch sa nám podarilo obnoviť kontakty 
vďaka novej prednášajúcej na Katedre, p. Plišovskej. Naša 
hra Neplač, Anna (preklad do angličtiny, Dr. K. Feťková), ktorá 
bola súčasťou seminára Dr. Feťkovej Úvod do literatúry  
a slúžila na analýzu jednak ako divadelný text v slovenčine, 
v anglickom preklade a jednak aj ako divadelné predstavenie, 
znovu ožije pred očami študentov/tiek Katedry. Predbežne 
hovoríme o novembrovom termíne predstavenia. Je to prvý 
krok k hlbšej spolupráci divadla a Katedry. (iš) 

5. február: Uviedli sme  predstavenie Hviezdy sú tiché, ktorého 
súčasťou je lektorský výklad historika Romana Hradeckého. 
Pán Hradecký si krátko pred uvedením predstavenia zlomil 
nohu, vo výklade ho zastúpila naša herečka Alenka Sušilová.

26. február: Vypredané predstavenie Monológy na doma. 
O marcové predstavenie tohto titulu má už teraz záujem 15 
divákov/čok z Filozofickej fakulty UMB. Monológy na doma mali 
premiéru v máji 2018, teší nás, že si získali záujem publika.



ODKAZ NA INTERAKTÍVNU 

PREZENTÁCIU O FESTIVALE

 
 
 

 

 
Publikácie z edície výskumnej činnosti festivalu sú 
stále k dispozícii: 
Bábkarská Bystrica, festival všetkých veľkostí 
(r. 2016)
Bábky na česko-slovenskej medzi (r. 2018)
Záujemci, záujemkyne o publikácie, kontaktujte nás: 
bdnr@bdnr.sk, 048/412 56 23.
 
 

 

FESTIVAL 

 

 

ZVESTI PRIPRAVILI: MONIKA TATARKOVÁ, IVETA ŠKRIPKOVÁ
GRAFICKÁ ÚPRAVA: MONIKA TATARKOVÁ
FOTO: DODO ŠAMAJ, ZUZANA JAKABOVÁ, VLADO VEVERKA, 
TOMÁŠ MATEJOVIČ, PETER LUKÁČ, MONIKA TATARKOVÁ
PUBLIKOVANÉ:  6. 3. 2019

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.

 
ÚSPECH! 
 
Bábkarská Bystrica TOUR je držiteľom značky 
kvality EFFE Label pre roky 2019-2020! 
O našej úspešnosti v konkurenčnom súbehu nás 
informovala Európska festivalová asociácia.
Ide už o tretí úspech festivalu v oblasti udelenia 
značky kvality EFFE Label, Bábkarská Bystrica je 
jej kontinuálnym držiteľom od r. 2015. 
Pre roky 2017-2018 bol festival 
zvolený zároveň aj za 
Laureata EFFE, ako jeden 
z 26 najlepších umeleckých 
festivalov v Európe. 
 
 
NOVINKY Z POFESTIVALOVEJ DIELNE
 
Naša nová externá kolegyňa, filmárka Alžbeta 
Beňušová pripravila anglickú verziu 
dokumentárneho filmu Bábkarská Bystrica TOUR 
2018. Dokument poputuje do zahraničia, súborom, 
ktoré účinkovali na festivalovom programe a 
anglicky hovoriacim hosťom a hostkám festivalu.
Zostrih z dokumentu už čoskoro uverejníme na 
našich profiloch na FB a YT.
Dokument preložila Anna Ďurišíková.
 

UVEREJŇUJEME PRIHLÁŠKU NA 22. ROČNÍK 
FESTIVALU BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR.
V slovenskom jazyku.
 
 
22. ročník Bábkarskej Bystrice TOUR sa 
uskutoční v priebehu septembra/októbra 
2020 a bude reflektovať témy Roku 
slovenského divadla.

V anglickom jazyku.

https://prezi.com/view/RagcVuDiLf7Aduk1lqfC/
http://www.bdnr.sk/bab2018/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Prihlaska_Babkarska_Bystrica_sk_2020.doc
http://www.bdnr.sk/bab2018en/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/application_form_2020.doc

