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

Pre herečku Annu Hajdukovú išlo vôbec 
o prvé účinkovanie v sólohre.

Vďaka patrí tvorivému tímu pod režijným vedením
umeleckého šéfa, režiséra divadla Mariána Pecka.

Rovnako BBSK, ktorý finančne podporil vznik inscenácie.

Hosťujúca členka tvorivého tímu,
výtvarníčka Mária Bačová.

PREMIÉRA
O CHLAPCOVI, KTORÝVYMENIL SVOJU ČIAPKU 

ZA ČOKOLÁDU
12. JANUÁR 2020 

AUTOR: Jakob Streit
 

TVORIVÝ TÍM
Dramatizácia: Emília Hoffmanová

Výprava: Mária Bačová a.h.
Hudba: Martin Geišberg a.h.

Réžia, texty piesní: Marián Pecko
 

Hrá: Anna Hajduková

Bulletin k inscenácii
Foto: Dodo Šamaj

https://cloud5g.edupage.org/cloud/DEKLARaCIA_PRaV_DIETATA.pdf?z%3A2LyCCbzpGALz%2B2LjvXpw%2B0kHmHwexdjB1iAiWlYg4bJenThRELTd0v3og1wN1Ciy
https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Bulletin_merged_compressed%281%29.pdf
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TAJOMNÝ MAJÁK 
Tajomný maják je novým krokom v dramaturgii BDNR,
krokom k násťročným. Premiéra inscenácie nás čaká už o pár
dní. Ponúkame vám dotyk s pripravovanou inscenáciou
prostredníctvom rozhovorov s režisérkou Júliou Rázusovou 
a herečkou Máriou Ševčíkovou. 
 
JÚLIA RÁZUSOVÁ má s tvorbou pre teenagerov, teeagerky
viacnásobné skúsenosti (napr. Adventura humana, Bratislavské
bábkové divadlo, 2018, Cudzô, Slovenské národné divadlo,
2019 a i.). Je dvojnásobnou laureátkou ocenenia DOSKY za
najlepšiu réžiu i iných prestížnych divadelných ocenení.
Pochádza a žije v Prešove, kde spolu s dramatičkou Michaelou
Zakuťanskou v roku 2013 založila úspešnú scénu Prešovské
národné divadlo (koncept PND taktiež získal nomináciu na
ocenenie DOSKY).  J. Rázusová spolupracuje s profesionálnymi
činohernými, bábkovými, alternatívnymi divadlami a súbormi
z celého Slovenska. V BDNR režíruje po prvýkrát.

 

Veľmi si vážim, že môžem slobodne tvoriť a reflektovať
skutočnosť realitou umeleckou. Je pre mňa dôležité byť vo
svojej tvorbe konkrétna, vytvoriť počas procesu priestor pre
vzájomnú spoluprácu a komunikáciu. 
 
Udalosti, ktoré Vás v poslednom období výrazne
potešili/sklamali v profesionálnom divadle na Slovensku? 
 
Teší ma vznik nových nezávislých divadelných zoskupení
vďaka FPU, zameranie sa kamenných divadiel na
spoločensky angažovanú dramaturgiu, či záujem hercov,
herečiek o samovzdelávanie v podobe workshopov 
a zahraničných stáží. Odmietam akékoľvek politické
intervencie do divadelných inštitúcií, či umelé projektovanie
tradície do umenia. Dlhodobo ma trápi negatívne
spoločenské nazeranie na umelcov, umelkyne a malý
priestor pre umenie v živote Slovákov, Sloveniek.
 
Kto (čo) je, bol/bola, pre Vás inšpiráciou? 
 
Okrem môjho bežného rodinného života, je pre mňa veľkou
tvorivou inšpiráciou veda, filozofia, či psychológia. Mám
slabosť pre jazykovedu, a filozofiu, ktorá sa zaoberá vzťahom
myslenia a jazyka. Už dávnejšie ma očarila tvorba Ludwiga
Wittgensteina a baví ma odhaľovať súvislosti medzi našou
schopnosťou vypovedať o svete na pozadí hraníc nášho
jazyka. 
 
Aké divadlo/literatúra/film Vás oslovuje? 
 
Oslovuje ma akékoľvek umenie, ktoré neopakuje viditeľné,
ale robí viditeľným. 
 
Obľúbené motto, citát? 
 
"Keď sa chceš stretnúť s princeznou, musíš sa chcieť stretnúť 
aj s drakom."  
 
 

V čom nachádzate/vidíte zmysel divadla v súčasnej dobe?
 
Možno to vyznie paradoxne, ale sama ako diváčka divadlo
bytostne potrebujem a vyhľadávam. Čas, ktorý v divadle
interpréti, interprétky a diváci, diváčky spoločne zdieľajú je
viazaný na prítomnosť, priamosť kontaktu, nezachytiteľnosť 
a neustálu premenu. Vzhľadom na technické možnosti 
v súčasnosti, divadelné predstavenie nemôžete zrýchliť,
zastaviť, znovu prehrať, v tom si zachováva svoju
výnimočnosť. V neposlednom rade divadlo vyjadruje človeka 
v celej jeho zložitosti. 
 
Čo je pre Vás vo Vašej profesionálnej práci najdôležitejšie? 
 
Dôvera a odvaha. Často sa spoločne v tvorivých tímoch
púšťame do autorských projektov, neoverených predlôh
alebo kontroverzných titulov. Takéto procesy prinášajú akúsi
prirodzenú selekciu spolupracovníkov, spolupracovníčok,
odhaľujú skutočné motivácie tvorby a naše hranice možností. 
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MÁRIA ŠEVČÍKOVÁ je absolventka Katedry bábkarskej
tvorby VŠMU v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáž na
Národnej akadémii divadelného umenia, Fakulte bábkovej
tvorby vo Vroclave (PL). Ako dobrovoľníčka participovala na
festivaloch Divadelná Nitra, Bábková Žilina. Produkčne sa
podieľala na organizácii festivalu Skupova Plzeň (CZ). Po
absolvovaní VŠ pôsobila v umeleckom súbore Bábkového
divadla Žilina. Aktuálne je súčasťou viacerých nezávislých
zoskupení venujúcich sa autorskej tvorbe. 
Pozn. Mária Ševčíková sa v BDNR po prvýkrát objavila v rámci
programu festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018
v inscenácii VŠMU Gerda. Ako hostka spolupracuje s BDNR
po prvýkrát.
 
 

Prečo by podľa Vás mali diváci a diváčky prísť na Tajomný
maják od Xénie Dragunskej do BDNR? 
 
Dragunská prináša konkrétny príbeh na pomedzí reality 
a fantázie. Literárna predloha je rovnako na rázcestí
filmového scenára a dramatizovanej prózy. Teším sa, že
prinášame nový preklad súčasnej ruskej drámy. Hlavné
hrdinky sú tínedžerky zachytené v špecifickom momente
dospievania, kedy veľa vecí vnímame akoby v hmle. Buď cez
optiku emócií alebo faktov, v ktorých často slepo kopírujú
názory dospelých. Je to obdobie hľadania svojej vlastnej
identity.
Príbeh Ane a Amaranty sa odohráva v chatovej osade -
malomeste - dedine, ktorá je akoby archetypálnym príkladom
prostredia domova, rodinnej príslušnosti, komunity.  
Cudzinec - neznámy, ktorý sa do osady po rokoch vracia
odhaľuje náš strach z cudzieho. Prichádzajú otázky ako: Kto je
tu viac doma ako ten druhý? Ten, kto má bohatší miestny
rodokmeň? Býva v dedine dlhšie? Ľudia sa v súčasnosti veľmi
radi delia podľa "my - vy princípu" a spoločnosť sa polarizuje 
v mene ochrany. 
Dragunská sa venuje rovnako téme "normálnosti". Čo je 
v rámci medziľudských vzťahov normálne, morálne, čestné?
Kde je hranica dôvery v rámci  rodičovstva, či priateľstva? To
sú dôležité otázky, ktoré v hmle neponúkajú odpovede, ale
podnecujú k objavovaniu vlastného kritického myslenia 
a vyhodnocovania situácií na základe našich hodnôt 
a presvedčení.

Čím ťa bábkové divadlo oslovuje, čím je pre teba
mimoriadne v rámci divadelnej kultúry ako takej?
 
Bábkové divadlo ma oslovuje najmä jeho možnosťou potlačiť
ľudské ego. Bábkové divadlo má potenciál odovzdať
myšlienku cez bábku, objekt či materiál s tým, že vodič,
vodička/herec, herečka/performer, performerka nemusí byť
videný, videná, či tušený, tušená. Avšak toto je len malá časť
z množstva pre mňa zaujímavých elementov v bábkovom
divadle.
 
Tajomný maják primárne venujeme teenagerom,
teenagerkám. Máš s touto vekovou kategóriou skúsenosť
ako herečka? Zažila si predstavenie/divadelný event, kedy si
si povedala – takto by sa malo robiť divadlo pre mladých? 
 
Teenegeri a teenegerky sú v mojich očiach špecifickou
skupinou divákov, diváčok. Ako s publikom som sa s nimi
stretla ešte v období, keď som sama patrila do tejto vekovej
skupiny. A to vďaka divadelným aktivitám na mojom
gymnáziu. A aj preto viem, aký vie byť teenage divák, diváčka
priamy, priama. Avšak nečudo, keď musia obhájiť ich miesto
vo svete tém, ktoré už nie sú detské. A v divadle si ich často
tvorcovia, tvorkyne s deťmi mýlia. 
Keď zalovím v pamäti vynára sa mi zaujímavá divadelná
skupina DS Slúchadlo pod vedením Šimona Spišáka. Aj keď
už ani o tejto partii sa nedá hovoriť, že sú teenage.

Rozhovor pripravila Iveta Škripková.
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Avšak členky tejto skupiny spolu so Šimonom pracujú už od
ich tínedžerských čias až do dnes a to korešponduje s ich
autentickým jazykom a výstižnými témami.
 
Čo by si si v rámci profesionálnej hereckej kariéry priala dať
divadlu /na Slovensku/, naopak, čo by si si priala, aby
divadlo dalo tebe?
 
Divadlu na Slovensku by som priala 3 veci:
I. Pozorného, zvedavého a kriticky mysliaceho diváka, diváčku.
II. Dostatok financií v kamennej i nezávislej kultúre, v procese
vzniku a nákladoch na výpravu ako aj v honorároch.
III. Nekonečnú zvedavosť a hravosť (nie detinskosť).
 
Ja si prajem, aby mi divadlo (a aj slovenské) dalo
príležitosti, pracovitých kolegov a priestor hľadať, mýliť sa,
opravovať a tešiť.

Rozhovor pripravila Monika Tatarková.

TAJOMNÝ MAJÁK
Autorka: Xenia Dragunská, Réžia: Júlia Rázusová, Preklad:
Ivana Kupková, Dramaturgia: Iveta Škripková, Výprava
(kostýmy, bábky): Katarína Caková, Hudba: Elia Moretti. 
Hrajú: Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Andrej
Polakovič, Alena Sušilová, Filip Štrba, Mária Ševčíková a.h.
Kapela: Dodo Šamaj
Premiéra sa uskutoční 7. februára 2020 za osobnej účasti
autorky Xenie Dragunskej. 
Prvá repríza sa koná 11. februára 2020.
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MILENKY. 2005 - 2018.
Ustáleným (anti)valentínskym symbolom v BDNR sa stalo predstavenie
na námet ikonického diela rakúskej spisovateľky, dramatičky Elfriede
Jelinek - Milenky. V r. 2004 Švédska akadémia udelila Elfriede Jelinek
Nobelovu cenu za literatúru za "muzikálne plynutie hlasov a protihlasov
v románoch a drámach, ktoré s jedinečným zaujatím pre jazyk
obnažujú absurditu a donucovaciu moc sociálnych klišé." 
Milenky mali v BDNR premiéru v r. 2005. V rámci (anti)valentínskeho
programu sme ich niekoľkokrát uviedli v spojení s hymnou V-Day,
skladbou Break the chain, naposledy v r. 2017. Milenky mali derniéru
14. 2. 2018.   

LITERÁRNY, FILMOVÝ, DISKUSNÝ  V-DAY

 

RÉŽIA: ZUZANA LÍMOVÁ
Nezávislá novinárka a dokumentaristka. Vyštudovala žurnalistiku na
Univerzite Komenského v Bratislave a počas posledných desiatich rokov
spolupracovala so širokou škálou médií i neziskových organizácií 
v rôznych krajinách. V roku 2012 sa s projektom Deutsche Welle
zúčastnila nakrúcania v Južnej Afrike a celkom prepadla čaru filmu. 
O niekoľko rokov neskôr sa prihlásila na medzinárodnú školu ZeLIG –
School for Documentary, Television and New Media v talianskom
Bolzane, ktorú úspešne absolvovala so svojím diplomovým filmom 
Medzi nami (Before I Met You) v r. 2016.
Režisérka sa večera osobne zúčastní. 

14. február 2020. Večer venovaný láske, hormónom šťastia
a všetkým milovaným ženám. Večer venovaný mýtom
a skutočnosti, v akej sa ocitnú mnohé plody lásky
a slovenské mamy. 

Akcia sa koná v spolupráci so združením Občan, demokracia
a zodpovednosť, Bratislava a občianskym združením Ženské kruhy,
Trnava. Výťažok z večera venujeme OZ Ženské kruhy. 
OZ ŽENSKÉ KRUHY združuje ženy, aktivistky, dobrovoľníčky, ktoré sa
venujú právam žien, systematicky poukazujú na pretrvávajúcu škodlivú
zdravotnícku prax v pôrodniciach. OZ funguje od r. 2011 so zámerom
vytvoriť bezpečný priestor pre zdieľanie skúseností žien a presadzovať
ženský hlas v spoločnosti.

VAGÍNA MONOLÓGY.
Dňa 14. februára 2019 sa na Rázcestí čítalo. Čítalo 13 žien rôznych
profesií, rôzneho veku, úryvky zo svetoznámeho diela americkej
autorky Eve Ensler Vagína monológy.
Kniha v r. 1998 odštartovala celosvetovú kampaň V-Day. (Nešlo o prvé
čítanie diela, po prvýkrát sme inscenované čítanie Vagína monológov
zorganizovali v spolupráci so združením Fenestra Košice v r. 2003,
odvtedy ešte niekoľkokrát). V r. 2020 sa k Vagína monológom vrátime 
v podaní troch bystrických žien a aktívnych mám Martiny Cítenyi, Diany
Javorčíkovej a Veroniky Zelinovej. 

Bábkové divadlo na Rázcestí a Štúdio T.W.I.G.A. sa dlhodobo aktívne
hlási k podpore medzinárodnej kampane V-Day, za skončenie rodovo
podmieneného násilia páchaného na ženách a dievčatách. Hnutie 
V - Day si za svoj "day" symbolicky zvolilo 14. február, deň sladkého
valentínskeho sviatku. Na Rázcestí sa tak už niekoľko rokov slávi
(anti)valentín.

JANKA DEBRECÉNIOVÁ.
Právnička, od roku 2000 pôsobí v združení Občan, demokracia
a zodpovednosť. Podieľa sa na realizácii advokačných, publikačných,
vzdelávacích a výskumných projektov najmä v oblasti antidiskriminácie 
a rovného zaobchádzania, ľudských práv žien a rodovej rovnosti. 
Okrem iných publikácií a článkov je editorkou a spoluautorkou publikácií
Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti 
v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia 
a zodpovednosť, 2015) a Ženy – Matky – Telá II: Systémové
aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti 
v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (Občan, demokracia 
a zodpovednosť, Ženské kruhy, 2016).

MEDZI NAMI. FILM.
"Vraj je to najšťastnejší deň v živote ženy. V slovenských pôrodniciach
sa však radosti materstva môžu ľahko premeniť na nočnú moru.
Izolované od svojich blízkych sa ženy potýkajú s prísnym režimom,
osamelosťou, ale aj rôznymi formami násilia. Dokumentárny film
MEDZI NAMI (Before I Met You) je exkurziou na miesta, kde sa zázrak
zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných
asistentiek a lekárov, podlieha absurdným pravidlám platným 

DISKUSIA.
Po čítaní a filme otvoríme priestor pre diskusii o viditeľnom, ale stále
normalizovanom násilí a inom porušovaní ľudských práv žien 
v pôrodniciach s právničkou Jankou Debrecéniovou, režisérkou
Zuzanou Límovou a publikom. 

už desiatky rokov. Svedectvá tých, ktoré v sebe našli odvahu prehovoriť,
dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici.
Situačné rozhovory s personálom odkrývajú temnú stránku zdravotníctva,
kde sú rutina a medikácia dôležitejšie než ľudská dôstojnosť." 
/z anotácie k filmu/
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ČO SA UDIALO? 
9., 10. 1. Verejné generálky O chlapcovi, ktorý vymenil
svoju čiapku za čokoládu. Vo štvrtok nás navštívilo 40 detí 
z MŠ Štvorlístok. Piatkovú generálku videli drobce z MŠ
Jahôdka a U Macka macíka. Františkov príbeh bavil 
a palacinky chutili. 

Andrea Krestianová a jej Ninina šálka,
Slávka Fulínová s Kuchynskými orgiami (monodráma sa
nehrala 8 rokov!)
Veronika Fekiačová - Zelinová s Pravou plavou,
Ivka Kováčová vo svojej Story o Yoni,
Majka Šamajová a Vdova,
Alena Sušilová v jej XXL proti hore
Majka Mackurová ako Mocadáma.

22. 1. Mocad(r)ámy, derniéra. Po 12 rokoch sme sa rozlúčili 
s kusom, ktorý stál pri zrode feministického divadelného Štúdia
T.W.I.G.A. Inscenáciu zrežírovala ideová líderka štúdia Iveta
Škripková. 
Teatrologička Nadežda Lindovská v štúdii Gynokritické
divadlo Ivety Škripkovej o Mocad(r)ámach hovorí: 
"Inscenácia vznikla zo série monológov o ženskom údele od
mladosti po zrelý vek. (...) Inscenácia obsiahla širšie spektrum
tém - od zneužívania ženy ako sexuálneho objektu 
a reklamného lákadla, cez znevažovanie ženskej dôstojnosti 
a materstva v pôrodníckej praxi, po dopad patriarchálnych
stereotypov na životy žien na vidieku, od zážitkov mladých
dievčat po skúsenosti a problémy žien zrelého veku. (...)
Režisérka pre každý monológ hľadala a nachádzala iný
inscenačný kľúč, pričom rešpektovala individualitu každej
herečky, inšpirovala sa ňou, opierala sa o jej špecifické danosti,
pomohla rozvinúť jej tvorivý potenciál. Jednotlivé výstupy
ukotvila v sérii výborných hereckých výkonov."
/In Divadelní režiséri na prelome tisícročí, 2014/.  
 
V stredu 22. januára sa v kávovom salóne, resp. v divadenom
Teátriu, posledný, 99. krát stretli:

Neboli uvedené monodrámy Princezná Láska (hrá Anna
Hajduková) a Nemá žena (hrá Mária Danadová).
 
Derniérový ohlas: "Mocad(r)ámy sú nesmrteľné a verné stále.
Ďakujem za krásne chvíle s nimi. Baby boli ako vždy úžasné."
Ďakujeme interpretkám i derniérovému publiku.

15. 1. Kváskový klub Terézie Vansovej. V polovici januára sme
uviedli prvé predstavenie pre mladých ľudí a dospelých v roku
2020. Boli ním T.V. Recepty, komorné prestavenie "z kuchyne"
/manželskej i tej, kde rozvoniava chlebík s masťou a cibuľou/ 
 rodiny Vansovcov. Tak, ako to v manželskom živote väčšinou
chodí, aj Terézia sa musela spriateliť  s rolou gazdinky. Nielenže sa
naučila variť a piecť, ale zostavila prvú slovenskú knihu receptov,
aby pomohla iným slovenským ženám pri ich každodenných
službách v kuchyni. A keďže išlo o výnimočné, prvé predstavenie v
novom roku, rozhodli sme sa ho tematicky ozvláštniť. Nadviazali
sme na odkaz TV a zorganizovali stretnutie pri kvásku. Kváskový
klub Terézie Vansovej sa uskutočnil po predstavení, exkurziu viedla
predstaviteľka T. Vansovej - herečka Mária Šamajová. 
Záujemkýň o kváskovanie a bolo 11, zúčastnil sa aj jeden
záujemca.
Diváčka, pani Danka na stretnutie priniesla štyri makové štrúdle
/samozrejme z kváskového cesta/.  
Besedovalo sa takmer dve hodiny, nielen o kvásku, ale aj 
o pôvodných receptoch Terézie Vansovej a o inscenácii. 

10. 1. Milý dar. Prostredníctvom Facebooku nás kontaktovala
pani Švábenská. Jej otázka sa vymykala bežnej škále otázok,
ktoré prostredníctvom Facebooku dostávame, spýtala sa:
"Môžem divadlu darovať bábku?" V pekný januárový piatok
pricestovala z Detvy spolu so synom (bábka bola jeho, dostal ju
ako chlapec) a spolu darovali divadlu plne funkčnú marionetu
strigôňa. Vraj pochádza z Prahy. Bábka skrášli interiér divadla
alebo si vyskúša účinkovanie v našom Minikurze animácie,
možno už počas Jarných prázdnin, v utorok 25. februára.
Ďakujeme.
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27. 1. Konkurz. Záujem o pozíciu herečky / bábkoherečky v BDNR
prejavilo 10 záujemkýň. V pondelok 27. 1. sa s adeptkami stretol
umelecký šéf divadla Marián Pecko a riaditeľka Iveta Škripková. Vedenie
divadla sa rozhodlo viacerým účastníčkam konkurzu ponúknuť čiastkové
spolupráce a preobsadenie niekoľkých rolí. 

DIVADLO & ŠKOLY, TENTORAZ STREDNÉ ŠKOLY
alebo hrať/nehrať divadlo pre tínedžerov a tínedžerky?  
Ak hrať, tak ako? Kedy prídu so záujmom a sami/samy od
seba do divadla?

POZORNOSŤ VENUJEME... 

Niekoľko čísiel Zvestí sme sa venovali skúmaním vzťahov
medzi divadlom a základnými školami. Táto analýza vznikla
z rozhovorov s viacerými riaditeľkami škôl a pedagogičkami
v ZŠ.
Konkrétnym výstupom bol vznik projektov spolupráce
s viacerými školami v meste Banská Bystrica a v Hriňovej.
V danom období, minulý rok od leta, som sa však stretávala
s pedagógmi a pedagogičkami zo stredných škôl, téma bola
obdobná, vzťah k divadlu, akí/aké sú dnešní študenti
a dnešné študentky, aký je vzťah stredných škôl k divadlu?
Jednoducho: prečo chodia tak málo do divadla a nevnímajú
ho ako vhodný prostriedok vo vzdelávacom procese? Názory
z rozhovorov sme čiastočne publikovali, suma sumárum
stredné školy divadlo nechápu ako dôležitý prostriedok na
vzdelávanie mladých ľudí. Pre profesorský zbor divadlo
nestojí za to, aby vykročili spoza múrov školy a pravidelne ho
navštevovali (na rozdiel od ZŠ). K tomu výrazne prispieva
absolútny nezáujem samotných
stredoškolákov/stredoškoláčok o divadlo a divadelné
umenie. Jedna odpoveď na otázku, kedy by teda mládež
prišla do divadla, za akých okolností, bola:  ak by ste hrali
divadlo v mobile. Nič iné ich nezaujíma. Toľko vstup k danej
téme.                                                               
Z uvedenej odpovede je jasné, že vzťah stredných škôl
a študentstva k divadlu je diametrálny iný ako v ZŠ. 
Bez nasadzovania – dramaticky odlišný.

Panuje nezáujem a ľahostajnosť voči tomu, čo divadlo
ponúka. Nejde len o nové skutočnosti v živote stredných škôl,
medzi ktoré patrí doteraz nepraktizovaný, dnes však veľmi
frekventovaný záujem rodičov o kvalitu vyučovacieho
procesu, s čím súvisia zásahy rodičov do vyučovacieho
procesu atď., profesori a profesorky sú dnes veľmi
kontrolovaní/kontrolované zo strany rodičov. A mnohí rodičia
nemajú záujem, aby ich deti chodili do divadla. V každom
prípade stredné školy (väčšina pedagógov/pedagogičiek)
chápu divadlo/divadelné predstavenie LEN ako jednu
z ďalších (početných a otravných) ponúk v množstve aktivít
pre mládež, od prednášok cez športové podujatia, súťaže, hry
alebo poradenstvo. Sporadicky sa nájde priestor pre
návštevu divadla (však nie sme nekultúrni/ne, do SND alebo
na Novú scénu raz za čas chodíme), ale záujem o kontinuálny
a koncepčný projekt spolupráce strednej školy s divadlom
neexistuje. A to vo väčšine bežných gymnázií, nehovoriac
o stredných odborných školách. Návšteva divadla je založená
na individuálnom postoji toho ktorého
pedagóga/pedagogičky a jeho/jej ochote prekonať prekážky
spojené s odchodom triedy/tried zo školy. Je na mieste
otázka prečo? Kde zrazu a kedy prichádza na scénu ten
nezáujem publika, dospelých vyučujúcich, keď ešte na 
1. stupni ZŠ (teda do 14/15 rokov) existuje a potom zrazu,
o pol roka v strednej škole, zmizne ako šibnutím čarovného
prútika? Dieťa vyjde z 9. triedy ZŠ a prejde do 1. ročníka
strednej školy a zrazu je iné? Dospelí sú iní? 
 
 
 
 
 
 
 
Tieto otázky sú na mieste. V tejto téme je ukrytých veľa iných
„podtém“, napr. téma školského systému, téma
spoločenských konvencií, téma divadla. Odpoveď na to, prečo
tínedžeri/tínedžerky, stredné školy nechodia do
divadla, bude ukrytá v mnohých faktoroch, čo pôsobia
a spôsobili daný stav. Začnime od divadla. 
(pokr. nabudúce, is).
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Nová podstránka Zvestí, nová téma, ktorou žije BDNR a bude
žiť celý rok 2020. Lebo...
„Pokým ľudia budú hercami a herci ľuďmi, bude divadlo.“
Karel Čapek
Rok slovenského divadla 2020 je celoročný projekt venovaný
oslave slovenskej divadelnej kultúry. V roku 2020 si
pripomíname dve kľúčové udalosti slovenskej divadelnej
histórie: 100. výročie založenia Slovenského národného
divadla a 190. Výročie vzniku slovenského ochotníckeho
divadla. Ide o mimoriadnu udalosť v rámci histórie Slovenska,
ešte nikdy nebol rok tematizovaný na základe divadelného
výročia. Program pri príležitosti Roku slovenského divadla
2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč celým
Slovenskom. Bábkové divadlo na Rázcestí 
v rámci projektu pripravuje 
špecifické akcie. 

ČAROVNÉ DIVADLO
Celoročná súťaž v návštevnosti 
pre všetky materské školy
v Banskej Bystrici. Na divadelne 
najaktívnejšie škôlky čaká cena 
v podobe originálneho 
bábkového divadla z výroby 
divadelných ateliérov BDNR, 
aby si deti mohli stvoriť vlastné 
bábkové hry aj v škôlke.
Súťaž prebieha v r. 2020, víťaznú 
škôlku divadlo vyhlási v januári 
2021.
 
VIAC DIVADLA PRE REGIÓN 
BDNR počas Roku divadla uvedie 10 divadelných akcií
v Banskobystrickom kraji zároveň pre všetky typy škôl
aj verejnosť. Banskobystrický samosprávny kraj výjazdové
predstavenia troch divadiel v svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti finančne podporil účelovou dotáciou.
 

DIVADLO + ŠKOLA = 2020
"Dobré vyučovanie je z jednej štvrtiny 
príprava a z troch štvrtín divadlo." Galileo Galilei 
Divadelno-vzdelávací projekt, ktorý OZ Rázcestie a BDNR
realizuje na vybraných základných školách v Banskej Bystrici
a v Hriňovej. Zameraním projektu je úzka spolupráca medzi
školami, žiakmi, žiačkami, pedagogickým personálom
a divadlom.
Divadlo pripravuje rôzne performatívne akcie v škole:
zdivadelnené vyučovacie hodiny, inscenované čítanie,
performancie v triedach, divadelné kvízy, súťaže pre žiakov,
žiačky a i. Žiaci, žiačky v pravidelných intervaloch navštevujú
produkcie BDNR priamo v divadle. 
Úvodným počinom projektu bude performatívne pasovanie
prvákov a odovzdávanie polročných vysvedčení s aktívnou
účasťou herečiek Evy Dočolomanskej, Márie Šamajovej
a dramaturgičky Moniky Tatarkovej (udialo sa na 3 školách).  
Do projektu sú zapojené školy v Banskej Bystrici: 
ZŠ Ďumbierska, ZŠ Spojová, ZŠ Slobodného slovenského
vysielača a ZŠ s MŠ Hriňová.

Medzinárodný festival bábkového 
divadla pre deti a dospelých 
BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR 2020 
Bábkarská Bystrica TOUR je renomovanou umeleckou
platformou pre medzinárodné bábkové umenie. Za viac než
40 rokov existencie obhájila status prestížnej udalosti
v oblasti medzinárodného nečinoherného divadla, jej aktivity
a umelecké vedenie festivalu boli ocenené niekoľkými
národnými a medzinárodnými oceneniami.
22. ročník festivalu sa bude konať 18.9. – 25.9. 2020. Festival
reflektuje Rok slovenského divadla v niekoľkých líniách.
Hlavný program vytvorí priestor pre súčasné slovenské
bábkové divadlo v dňoch 18. - 21. 9., kedy predstaví to
najlepšie čo v tejto oblasti za 2 roky na SK scéne vzniklo. Ide
o koncepčnú zmenu, po 10 rokoch festival nie je delený na
Prvý impulz – pre deti a Druhý impulz – pre dospelých /od 
r. 2010/, ale segmentuje slovenskú a zahraničnú programovú 

ROK SLOVENSKÉHO DIVADLA 

V BÁBKOVOM DIVADLE NA RÁZCESTÍ
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PREMIÉRY DIVADLA 2020 – 2021. VÝROČIE 60 ROKOV BD
V BANSKEJ BYSTRICI.  
Repertoár BDNR do konca aktuálnej sezóny obohatia 4 nové
tituly. 
Komorná sólohra O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za
čokoládu mala premiéru v januári 2020.
Titulom, ktorý divadlo aktuálne študuje je hra ruskej
dramatičky Xenie Dragunskej Tajomný maják, pre
teenagerov, teenagerky a dospelých.   
Marec divákom, diváčkam BDNR prinesie šieste pokračovanie
divadelného cyklu pre najmenších. Inscenáciu pre deti od 
2 do 5 rokov Šepot lesa pripravuje slovensko-poľský umelecký
tím pod vedením poľskej režisérky Honoraty Mierzejewskej-
Mikosze. Režisérka bude na Slovensku tvoriť po prvýkrát. 
V predstavení účinkujú Filip Štrba, Dodo Šamaj a hosťujúca
herečka Katarína Gurová. Premiéra zvedavo-poetického
stretnutia zo života stromov, pre všetkých, čo radi ležia v tráve je
na programe 15. marca. 
Sezónu uzavrie prvý impulz k jubilejnej sezóne 2020/2021,
ktorá bude reflektovať 60. výročie divadla. Ide o návrat k dielu
básnika, dramatika Jozefa Mokoša. Divadlo uvedie Mokošov
text HRA alebo Zahrajte si s nami! v režijnej interpretácii
Mariána Pecka. Premiéra inscenácie je na programe v júni
2020. 
Divadlo v decembri 2020 uvedie výročné predstavenie
venované 60 rokom existencie 
bábkového divadla v Banskej 
Bystrici v réžii Mariána Pecka. 
Program jubilejného roka 
doplnia rôzne špecifické akcie.

 
časť. Línia TOUR bude po dvoch úspešných ročníkoch
pokračovať, prinesie medzinárodné bábkové divadlo do
vidieckych oblastí BBSK.

PREMIÉRY
Dňa 12. januára sme do života uviedli prvú inscenáciu 
z dramaturgického plánu jubilejného Roku divadla. 
O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu sme do
dnešného dňa zahrali 11-krát! Predstavenie si rýchlo získalo
mimoriadne priaznivý ohlas a obľubu malých aj veľkých
divákov a diváčok, je oň veľký záujem zo strany verejnosti aj
materských a základných škôl, máme z toho radosť.
Inscenáciu sme medzi iným uviedli aj pre ZŠ v Hriňovej 
v rámci projektu DIVADLO + ŠKOLA = 2020.
 
DIVADLO + ŠKOLA = 2020
28. január: Odštartovali sme ROK DIVADLA a projekt
DIVADLO + ŠKOLA = 2020 na základnej škole v Hriňovej.
Herečka Anna Hajduková zahrala druhákom, druháčkam,
tretiakom, tretiačka, štvrtákom, štvrtáčkam príbeh 
o Františkovi a jeho červenej čapici s brmbolcom.
Mimoriadny ohlas si získala príprava miniatúrnej palacinky
na mini-panvici, ktorú Anna pripravuje na konci inscenácie. 
A palacinkové jednohubky, ktoré sme priviezli pre celú
divácku kompániu, potešili mlsné jazýčky. 
Po predstaveniach sa deti zoznámili s maňuškovou príšerkou
- maskotom projektu. A prezradili nám, čo pre nich znamená
to čarovné slovíčko "divadlo": ... herci, hra, scenár, hudba,
repliky, ale aj zábava, smiech i smútok, poučenie, strašenie (ale
iba občas a iba trošku), diváci, no a to, že divadlo sa deje
"naživo".  
Ďakujeme vnímavému publiku, ktoré s napätím sledovalo
Františkove patálie: "Páčilo sa mi veľmi, že tam bola
predstavivosť. /  Páčilo sa mi kúzlo. / Páčilo sa mi veľmi, keď ste
varili palacinky. /  Páčilo sa my (sic.) všetko. Nikolka." 
Aj nám sa v Hriňovej páčilo!!
/zúčastnila sa a napísala MT/
 
30. január: Odovzdávanie vysvedčení a prvácka
pasovačka v Hriňovej.
 
 
 

/z tlačovej správy, ktorú divadlo 
vydalo k téme Roku divadla dňa 27. 1. 2020/
Viac o Roku divadla v BDNR nájdete na našom webe. LINK.

ČO SA UDIALO? 

Rok slovenského divadla 2020 je vyhlásený 
vládou Slovenskej republiky v gescii Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky a jeho rezortných inštitúcií: Divadelného ústavu,
Slovenského národného divadla a Národného osvetového centra.

http://www.bdnr.sk/rok-slovenskeho-divadla-2020/rok-slovenskeho-divadla-2020-v-bdnr
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 31. január: Ako s 800 žiakmi a žiačkami v triedach naraz
odštartovať projekt? Pomôže vám školský rozhlas!
Na Spojovej škole v BB sme najprv o 9.00 sekundovali triednej
pani učiteľke pri odovzdávaní polročných vysvedčení žiakom 
a žiačka z 3. E. , ktorá sa pre tento rok stáva tzv. "divadelnou
triedou." Spolu s herečkou Evou Dočolomanskou sme sa
zoznámili s Ninou (dokonca s dvomi), zasnívaným Maroškom,
Kristínkou, reprezentantkou v recitovaní a zjazdovom
lyžovaní, s vedátorom Milanom, Adamkom, Miou, Natálkou 
a inými deckami. 
3. E. už o projekte vedela a my sme museli vyhlásiť projekt pre
všetkých v škole. Mali sme pripravenú nahrávku, zrealizovanú
v divadle. Základné informácie o projekte do podmanivej
muziky z Fantóma opery nahovorili náš herec Filip Štrba 
a herečka Majka Šamajová. 
Pani učiteľka Janka Körtvélyesiová, koordinátorka projektu na
škole nás voviedla do rozhlasovej miestnosti. Vyzvali sme celú
školu, všetky decká, všetky triedy, všetky panie učiteľky 
a pánov učiteľov, aby sa postavili. Áno, aj Tomáška z 3. A.,
ktorému sa často hýbať veľmi nechce. Áno, aj baby Viktórie zo
4. A., ktoré na škole nikto neosloví inak, ako "herečky". 
Aj ležérne dynamického pána učiteľa Romanovského 
z mediálnej skupinky...  S inštrukciami nám pomohla pani
učiteľka Janka Körtvélyesiová.
Keď bola celá škola na nohách, odštartovali sme spoločné
odtlieskanie projektu DIVADLO + ŠKOLA = 2020.
A skutočne - burácala celá škola. 
Po vysielaní sme sa vrátili do zborovne, kde nás potešili panie
učiteľky, ktoré nám  zvestovali, ako stáli  a spoločne tlieskali...
Nech žije divadlo (nielen) v roku 2020!
/zúčastnila sa a zapísala MT/

31. január: Odovzdávanie vysvedčení na ZŠ Slobodného
slovenského vysielača.  

Hriňová, 28. január

ZŠ SSV, 31. január

Hriňová, 30. január

Hriňová, 30. január

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY
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FESTIVAL 

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.

TEASER K DOKUMENTU 

O 21. ROČNÍKU FESTIVALU

ZVESTI PRIPRAVILI: MONIKA TATARKOVÁ, IVETA ŠKRIPKOVÁ
GRAFICKÁ ÚPRAVA, REDAKCIA: MONIKA TATARKOVÁ
FOTO: DODO ŠAMAJ, ZUZANA JAKABOVÁ, VLADO VEVERKA, TOMÁŠ
MATEJOVIČ, PETER LUKÁČ, MONIKA TATARKOVÁ, ZUZANA ŠEVČÍKOVÁ, 
PAVOL BUKOVINA
PUBLIKOVANÉ: 6. 2. 2020

NOVINKY: FESTIVAL 2020 . . . 

POSLEDNÉ MINÚTKY Z POSLEDNÉHO ROČNÍKA

Upravili sme rozpočet /symetricky aj obsah/ festivalu, podľa
výšky schválenej dotácie Fondu na podporu umenia.  

Mesto BB podporilo projekt Teatrálie pre malých aj veľkých
Bystričanov, Bystričanky v rámci BBTOUR2020. Ďakujeme! 

Začali sme konkrétne rozhovory o výstave televíznych bábok
RTVS a o mediálnej spolupráci s RTVS. Výstava bude
inštalovaná v priestoroch Galérie Štátnej vedeckej knižnice v BB
počas celého trvania BBTOUR2020 vrátane Prológu. Výstavu
doplnia premietania/prezentácie bábkových filmov minulej 

Pozvania - slovenský program: Poslali sme listy slovenským
divadlám ohľadom účasti v slovenskej časti. 

Pozvania - zahraničné divadlá: rozpracované sú dohovory 

Theater Meschugge a Le K Samka, performancia umelkyne
Ilke Schőnbein, Nemecko-Francúzsko
Madam Bach, Dánsko, Grow, pre deti, batoľatá
Livsmedlet, Fínsko, Invisible lands, pre dospelých
Circa Teater, Nórsko, Garage, pre mládež

 

 

     i súčasnej filmovej tvorby. 
 

 

     o účinkovaní s divadlami/súbormi:

 

"Pre mňa sú na tohtoročnom festivale dôležité dve veci. Po prvé, že hoci
je to už deviaty ročník, dal by sa označiť ako prvý. A to preto, že sa stal
prehliadkou medzinárodnou a zúčastnili sa ho profesionálne bábkové
divadlá krajín strednej Európy - zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska."
Ivica Ozábalová, Bábkarská Bystrica 1994. 
 
Skúsenosti ma presviedčajú, že bábkovému divadlu sa inde nadostáva
toľko lásky a pozornosti ako práve tu v Banskej Bystrici. Mám pocit, že 
v dobrých rukách je nielen bábkové divadlo, ale aj organizácia festivalu."
Zsolt Szász, Bábkarská Bystrica 2000.
 
"Festival bol vynikajúco pripravený a obsadený predstaveniami z krajín V4
a súbormi z iných regiónov sveta. Získali sme mozaiku rôznych spracovaní
a tendencií. Toto bolo, samozrejme, vynikajúce nielen z diváckeho
pohľadu, ale aj z pohľadu organizátorov. Rôznorodosť je totiž znakom
súčasného divadla." Henryk Jurkowski, Bábkarská Bystrica 2004.
 
"Bábkarská Bystrica 2008 opäť priniesla mnoho naozaj kvalitných
inscenácií. Okrem toho, že ide dnes už o prestížny festival európskeho
formátu, precízne zorganizovaný poskytla priestor na konfrontáciu 
a reflexiu tvorby (laickú i odbornú) tohto špecifického žánru divadla."
Elena Knopová, Bábkarská Bystrica 2008.
 
"Festival potvrdil, že bábkové divadlo nie je mŕtve. Kvalitný repertoár pre
detského aj dospelého diváka, ktorý podnecuje fantáziu a rozvíja
kreativitu, inscenácie reflektujúce vážne spoločneské témy - to všetko
dokazuje, že rovnako ako v histórii i v súčasnosti má bábkové divadlo čo
ponúknuť." Michal Drtina, Bábkarská Bystrica 2014. 
/z teatrologickej publikácie Bábkarská Bystrica, festival všetkých veľkostí,
vydal festival a Divadelný ústav, 2016/
 

BÁBKARSKÁ BYSTRICA VČERA, DNES A ZAJTRA... 

https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
https://www.youtube.com/watch?v=GyjLxSBTP5g

