
Z V E S T I  D I V A D L A  N A  
R Á Z C E S T Í

RE

ŠTART:

2019

DETI

DOSPELÍ

PARADIVADELNÉ AKTIVITY

J A N U Á R
F E B R U Á R

FESTIVAL



JARNÁ [PAUZA] V DIVADLE 

 
 

Sezónu 18/19 žijeme predovšetkým v znamení česko-
slovenských spojení. V jej prvej polovici sme uviedli dve 
inscenácie pre dospelých. Finále č-s línie bude patriť 
deťom a dielu významného českého spisovateľa, 
dramatika, oceňovaného básnika Františka Hrubína. 
 
Českí diváci a české diváčky poznajú dielo F. Hrubína 
z rôznych dramatizácií, najčastejšie sa na českých 
scénach uvádza adaptácia autorovej básnickej poémy 
Romance pro Křídlovku. 
Na Slovensku v obľúbenosti jednoznačne vedie hra pre 
deti Kráska a zviera.
Veľkú časť Hrubínovho diela tvorí poézia venovaná 
deťom. Veršami sme sa nechali inšpirovať aj my. 
Predovšetkým autorovou pôvabnou zbierkou Ako sa chytá 
radosť z prostredia českého vidieka a prírody. 
Rovnomennú inscenáciu pre deti od 4 rokov v BDNR 
pripravuje absolvent Janáčkovej akadémie múzických 
umení v Brne Miroslav Lukačovič so svojim tímom. Verše 
F. Hrubína uvedieme v umeleckom preklade M. Rúfusa.
Viac o inscenačnom tíme nabudúce. 
Premiéru inscenácie plánujeme na 21. apríla 2019.

DETI

Počas pracovného týždňa sa môžete tešiť na predstavenia 
a interaktívne aktivity v dvoch hracích časoch o 10.00 
a 15.00 hod. Vďaka získaným prostriedkom z rozpočtu 
Mesta BB sa nám podarilo prizvať dvoch divadelných hostí:
Nové divadlo z Nitry, študentov a študentky z Katedy 
bábkarskej tvorby VŠMU.
Kolegyne a kolegovia z Nitry účinkovali na programe 
Bábkarská Bystrica TOUR 2018, v rámci nefestivalového 
programu u nás vystúpia po prvýkrát. Jarnú ponuku 
spestria svojskou interpretáciou známej rozprávky 
Kozliatka a vlk. V podaní 4 herečiek ND spoznáte príbeh 
vlka, ktorý nemusí byť až taký zlý ako vyzerá. A zabavia 
vás huncútske kozliatka, ktoré majú za ušami viac, ako by 
sa podľa nežných hláskov mohlo zdať. 
Rozprávku KOZLIATKA A VLK uvádzame v pondelok 
4. marca o 15.00 hodine.
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU je pravidelným hosťom 
Bábkarskej Bystrice. V piatok 8. marca privezie 
predstavenie 2v1 - spojenie dvoch rozprávok z diela českej 
rozprávkarky Boženy Němcovej Smolíček a slovenského 
rozprávkového zberateľa Pavla Dobšinského Stratenko. 
O SMOLÍČKOVI A STRATENKOVI uvidíte v piatok 
8. marca o 15.00 hodine.  
Do pozornosti dávame špeciálnu ponuku dvoch 
bábkodivadelných ateliérov pre rodičov a deti: 
Obľúbený ateliér: Výroba maňušiek z ponožky v utorok 
5. marca o 10.00 hodine. 
A novinka - ateliér: Textilno-papierovo-čipkovaná bábka 
vo štvrtok 7. marca o 10.00 hodine. 
 
Kompletný program jarných prázdnin nájdete už čoskoro 
na webe divadla.

Od 3. do 10. marca uvádzame jarnoprázdninový 
program pre školopovinné publikum.

Ako sa chytá radosť 

František Hrubín

Žil jeden básnik, žila rybka v sieti.
Žil jeden ujo, veľmi ľúbil deti.

A kto vie ľúbiť, tomu býva dané
aj rozumieť. Juj, čo ten vedel, pane!

Kde drozd má hniezdo, kde je v riečke zlato.
Žil, starší brat tých svojich malých bratov.

Kde on mal rád, i oni radi mali.
Veľa mu svojich darov darovali.

A on im všetko stonásobne vrátil.
Žil jeden ujo, kdesi sa nám stratil.

Ostali po ňom jeho krásne dary.
Na roky rokov deťom v kalendári.

Milan Rúfus

Užite si s nami jarnú siesta na Rázcestí!



PREČO PRÍSŤ 
DO DIVADLA?
 
 

 

 
 

DOSPELÍ

RÁZCESTIE PRE MLADÝCH 

A DOSPELÝCH 

Bábkové divadlo na Rázcestí takmer 20 rokov programovo 
tvorí a uvádza bábkodivadelné a alternatívne inscenácie pre 
mládež a dospelé publikum. V názve divadla "na Rázcestí" 
je obsiahnutý (aj) princíp kríženia, spájania rôznych 
tvorivých prístupov a prostriedkov. Tvorba pre mladých ľudí 
a dospelých odráža princípy synkretického divadla. Miešajú 
sa prvky bábkového divadla, divadla objektu/predmetu, 
animácia, znak, metafora, pohybové divadlo, chór, 
dokumentárne divadlo, performancia a prvky rôzne 
štylizovanej alternatívnej činohry. 
 
Prioritou Bábkového divadla na Rázcestí je zaujímavým, 
vizuálne pútavým spôsobom prinášať témy obhajujúce 
základné ľudské práva, princípy demokracie, tolerancie 
a humanity. 
Kontinuálne sa venujeme témam historickej pamäte, 
odhaľovaniu minulosti pre pochopenie reality dneška. 
Všímame si výnimočných ľudí, ženy a mužov, ktorých život 
a/alebo práca predstavujú cenné dedičstvo pre súčasnú 
generáciu. 
Zároveň akcentujeme prehliadané, neviditeľné, drobné 
skutočnosti každodenného života, ktoré vypovedajú 
o kondícii našej spoločnosti. 
Divadlo je pre nás hra, podnecujúca, inšpirujúca, 
obohacujúca. Napriek radosti z tvorby sa vyhraňujeme voči 
názorom na divadlo ako stánku zábavy. Divadlom 
inšpirujeme, nezabávame. Kto má chuť aktívne skúmať, 
pýtať sa, neleňošiť, ten je vítaný, tá je vítaná!    
 

Divadlo stimuluje
 
# diskusiu
# emócie
# empatiu
# estetické a etické cítenie
# fantáziu
# komunikáciu
# kritické myslenie 
# pamäť
# pozornosť
# poznanie 
# tvorivosť
# vkus
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre dospelé publikum hráme každý 
utorok a stredu o 19.00 hodine.
Súčasný repertoár pre mladých ľudí a dospelých 
obsahuje 14 inscenácií.



VAGÍNA MONOLÓGY
Scénické čítanie zo svetoznámej knihy. 
V rámci kampane V-Day.

 

 

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

DVE DVAJA
 
 
 
 

 

V-Day?
Hnutie V-day, (Victory Day, Violence Day, Vagína Day) 
vzniklo v r. 1998 ako reakcia na knihu Eve Ensler, ktorá 
získala cenu Obie-Award. Autorka napísala knihu 
o skúsenostiach žien s ich sexualitou, ktorá šokovala 
pravdou o živote žien rôzneho veku z rôznych sociálnych 
vrstiev, rás a vierovyznania. V spolupráci s významnými 
hereckými osobnosťami sa kniha čítala v mnohých mestách 
Ameriky a Európy. Vznikol projekt V-day. Apeluje na 
zastavenie násilia páchaného na ženách. Do V-day a čítania 
knihy sa každý rok zapájajú stovky univerzít, občianskych 
združení, neformálnych skupín žien, ale aj významných 
osobností. Z hereckých osobností sa k V-day pridali a čítali 
(v rôznych rokoch) napr. Whoopi Golberg, Winona Ryder, 
Glen Glose, Melanie Griffith, Cate Blanchet, Kate Winslet...
V-day hovorí o láske iným jazykom. Aby ľudia mohli žiť 
šťastne, ženy sa musia cítiť v bezpečí. Musia si byť isté, že 
im (nielen im) nič nehrozí.
 
Prečo my?
BDNR bolo prvým divadlom na Slovensku, ktoré v spolupráci 
so ženským krízovým centrom Fenestra v KE v r. 2003 
organizovalo študentské čítanie VM v troch mestách. 
V BDNR pôsobilo štúdio T.W.I.G.A, čo sa venovalo ženskej 
skúsenosti. V r. 2009 sme uviedli čítanie VM rôznymi 
ženami. V roku výročia zamatových zmien si chceme 
pripomenúť snahy, ktoré sa vďaka politickým zmenám
uskutočnili v boji proti násiliu páchanému na ženách. Napriek 
tomu v spoločnosti stále pretrvávajú mýty spojené s týmito 
problémami. Pripájame sa k heslu V-day: Nemlčme, pokiaľ 
násilie neskončí.
Výťažok večera venujeme klientkám komunitného centra 
Nádej deťom, BB.

Performancia na podporu tolerancie párov 
rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou 
identitou. Pokračovanie projektu Demokratická 
živá knižnica pre školy. 

*  Projekt BDNR v rámci vzdelávacieho programu Centra 
komunitného organizovania "Školy za demokraciu". Program 
sa sústreďuje na systematickú prácu so študentami a 
študentkami vysokých, stredných a základných škôl, 
zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej 
spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám 
intolerancie. V rámci projektu sme vytvorili dva mobilné 
scénické tvary, ktoré tematizujú problematické otázky 
súčasného sociálneho sveta. V októbri 2018 sme po prvýkrát 
uviedli inscenované čítanie Papuša - o živote a diele rómskej 
poetky Bronislawy Wajs, kt. tematizuje otázky tolerancie 
medzi bielou majoritou a rómskou minoritou. Do konca r. 2018 
čítanie navštívilo 200 študentov/iek na 6 školách v BBSK.

Vo februári prvýkrát uvedieme druhé scénické dielo z projektu 
Demokratická živá knižnica pre školy.* Performance Dve 
dvaja tematizuje práva a potreby ľudí s homosexuálnou 
orientáciou a neštandardnou rodovou identitou. Performerka 
Viktória Jehlárová bude o tejto téme diskutovať so študentami 
a študentkami na stredných školách v Banskobystrickom 
regióne ako tzv. živá kniha. Performance verejne predstavíme 
v utorok 19. februára o 19.00 hodine v divadelnom Teátriu.    

Čítajú: Miroslava Cimermanová, mama, Mária Fabriková, 
pedagogička, herečka, Zuzana Galková, divadelníčka, Anna 
Gromanová, perfomerka, herečka, pedagogička, Anna 
Gudzová, novinárka, Ivana Kováčová, herečka, Alžbeta 
Lukáčová, muzikologička, dramaturgička Štátnej opery, 
Marianna Mackurová, herečka, Mária Šamajová, herečka, 
Dagmar Šebanová-Škařupová, novinárka, Iveta Škripková,
divadelníčka, Miriam Švarcová, adoptívna matka, motivátorka, 
Monika Tatarková, divadelníčka, jogínka, Lujza Urbancová, 
pedagogička, prodekanka FF UMB. 



ČO SA UDIALO?
9. január: Prvým predstavením pre dospelé publikum 
v r. 2019 sa stala najčerstvejšia inscenácia divadla 
Amália dýcha zhlboka. Z predstavenia si odniesli dve 
diváčky publikáciu z edície divadla a festivalu 
Bábkarská Bystrica Bábky na česko-slovenskej medzi. 
Gratulujeme, nech knižka poteší!

 

 

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

 
 
 
 
 

 

Inscenácia pre dospelých Variácie lásky oslávi jubileum. 
V stredu 6. februára ju uvedieme presne po 100x. 
Inscenácia mala premiéru v marci v réžii Ivy Š., účinkovala 
na desiatku medzinárodných festivalov v strednej Európe.  
Gratulujeme a pozývame na predstavenie!
 
 

14. január: Podali sme 3 projekty do výzvy na tvorivú 

činnosť profesionálnych divadiel vyhlásenou 

Fondom na podporu umenia. V dvoch prípadoch sa 

uchádzame o podporu tvorby pre deti (Rozprávkový 

les, r. Honorata Mierzejewska-Mikosza, J. Mokoš: 

Zahrajte si s nami, r. Marián Pecko). Tretí projekt je 

venovaný mladým a dospelým divákom a diváčkam 

(E. Dragunská: Bozkávať sa je zakázané!, r. Júlia 

Rázusová).  

V programe zahraničných mobilít sa uchádzame 

o podporu 2 pozorovateľských pobytov na 

medzinárodných festivaloch.

Paralelne sa uchádzame o podporu inscenácie pre 

deti, adaptáciu príbehu americkej autorky 

M. Williams.  Žiadosť sme podali v rámci grantovej 

výzvy americkej ambasády na Slovensku.

Výsledky grantových kôl by mali byť známe v marci. 

31. január: Vedúca produkcie Lívia Pyšná je zároveň 
študentkou postgraduálneho štúdia na Katedre histórie 
UMB. Na konci mesiaca dokončila seminárnu prácu 
o histórii vily Dominika Skuteckého, v ktorej od r. 1970 
sídlila časť Krajského bábkového divadla a od r. 2000 celé 
Bábkové divadlo na Rázcestí. 

V tíme BDNR vítame študentky filmovej a dokumentárnej 
tvorby na Akadémii umení v BB Alžbetu Beňušovú
a Veroniku Šmírovú. Od nového roku spolupracujú na 
tvorbe videozáznamov z našich predstavení.

1. február: Počas polročných prázdnin sme zahrali 
Židovské rozprávky pre kolektív detí zo základnej školy vo 
Zvolene. Škola absolvovala návštevu nášho divadla 
netradične počas prázdninového dňa pravidelne už viac 
rokov.   
 

17. január: Scénická a kostýmová výtvarníčka Simona 
Vachálková oslávila okrúhle životné jubileum. Umelkyňa 
s BDNR spolupracovala na tvorbe kostýmov do 
inscenácie Motýľ na anténe v réžii Sone Ferancovej. 
BLAHOŽELÁME!

 

 

POZORNOSŤ VENUJEME...

 

26. január: Mohli ste nás vidieť v bratislavskej Inchebe, 
kde sme prezentovali Banskú Bystricu v rámci ITF 
Slovakiatour 2019 - veľtrhu cestovania. Návštevníci 
a návštevníčky si mohli zahrať v našom interaktívnom 
predstavení Familiárium. 
 
 

8. január: Významné štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta 
Štúra získalo 30 výrazných osobností spoločenského života. 
V rámci 15 výnimočných žien boli vyznamenané aj dve 
divadelníčky: Jana Juráňová a Darina Kárová.
Jana Juráňová s BDNR spolupracovala pri viacerých 
príležitostiach, ako líderka organizácie Aspekt 
v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk a diskusnej platformy 
Klub EQ. Mnohonásobne ako prekladateľka a kozultantka. 
Jej tvorbu sme uviedli v rámci repertoáru pre dospelých: 
Reality snov (r. 2011), Ilona, žena Hviezdoslavova (r. 2013). 
Všetkým vyznamenaným blahoželáme.

28. január: Filozofka a spisovateľka Etela Farkašová bola 

ocenená prestížnou cenou Krištáľové krídlo v kategórii 

publicistika a literatúra. Pani Farkašová spolupracovala 

s BDNR pri Klube EQ v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk. 



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.
 
V priebehu januára sme dostali cca desiatku 
prihlášok na nasledujúci ročník festivalu.
22. ročník Bábkarskej Bystrice TOUR sa uskutoční 
v priebehu septembra/októbra 2020.  
 

 

FESTIVAL 

 

 
ZVESTI PRIPRAVILI: MONIKA TATARKOVÁ, IVETA ŠKRIPKOVÁ
FOTO: DODO ŠAMAJ, LUCIA STREČKOVÁ, ZUZANA JAKABOVÁ, 
VLADO VEVERKA, TOMÁŠ MATEJOVIČ, PETER LUKÁČ, MONIKA 
TATARKOVÁ
PUBLIKOVANÉ: 6.2.2019

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.

 
Už 15. februára budete môcť vzhliadnuť 
teaser k dokumentu z festivalu Bábkarská 
Bystrica TOUR 2018. 
Dokument vznikol v autorstve filmárky 
a dokumentaristky Moniky Chupekovej 
(študentka Janáčkovej akadémie múzických 
umení, Brno). 
V slávnostnej premiére sme ho uviedli v rámci 
programu Noci divadiel 2018. 
Zostrih k filmu vyrába jedna z našich nových 
spolupracovníčok Alžbeta Beňušová.  
Teaser uploadneme na divadelné profily na 
YouTube a FB.
 
Alžbeta paralelne pracuje na postprodukcii 
anglickej mutácie dokumentu. Film 
v anglickom jazyku prezentuje festival na 
medzinárodných festivaloch a zahraničných 
diskusiách, ktorých sa členovia a členky 
umeleckého vedenia pravidelne zúčastňujú. 
Film zároveň poputuje do zahraničných 
divadiel, k účastníkom a účastníčkam 
festivalového programu. 
Dokument preložila Anna Ďurišíková. 
 
 

https://prezi.com/view/RagcVuDiLf7Aduk1lqfC/

