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DETI

O chlapcovi, ktorý vymenil čiapku za čokoládu 

 
 
MÁRIA BAČOVÁ. Scénografka, výtvarníčka. 
Absolventka Vysokej školy múzických umení, Katedry
bábkarskej tvorby v odbore Bábkarská scénografia 
a technológia. Spolupracuje so slovenskými bábkovými
divadlami (Bratislavské bábkové divadlo, Féder Teáter a i.),
bábkovým divadlom v ČR (Divadlo loutek, Ostrava), 
v súčasnosti intenzívne spolupracuje s BDňňbábkovými
divadlami v Poľsku (Teatr Lalka, Varšava, Teatr Lalek Guliwer,
Varšava, Teatr Lalki i aktora Kubuś, Kielce). S Bábkovým
divadlom na Rázcestí spolupracovala v r. 2017 na inscenácii
Africké rozprávky, z cyklu Rozprávková geografia.
 

Druhý titul sezóny z  repertoáru pre deti. Hovorí 
o klamstve, o pravde, o tom, aké trampoty nám v duši
môže narobiť pár nepravdivých slov. Vzniká v komornom
priestore divadelného Teátria.
V minulomesačných Zvestiach sme si predstavili autora
námetu rozprávky, švajčiarskeho spisovateľa, pedagóga
Jakoba Streita. Pokračujeme, predstavujeme tvorivý tím. 

Okrem domácej scény tvorí v mnohých divadlách na
Slovensku (DJZ Prešov, DAB Nitra, MDPOH Bratislava, SKD
Martin a i.) , v divadlách v Česku (Divadlo loutek, Ostrava,
Klicperovo divadlo, Hradec Králové, Východočeské divadlo,
Pardubice, Moravské divadlo, Olomouc), spolupracuje 
s mnohými divadlami v Poľsku (Białostocki Teatr Lalek,
Białystok, Teatr Lalek Banialuka ,Bielsko-Biała, Opolski Teatr
Lalki i aktora, Opole, Olsztyński Teatr Lalek, Olsztyn, Teatr
Lalka, Varšava, Teatr Lalek Guliwer, Varšava, a i.).   
 

MARIÁN PECKO. Režiśer, umelecký šéf BDNR. 
Divadelnej tvorbe sa venuje viac než 40 rokov. Symetricky
tvorí pre deti a pre dospelých. Neustále sa pohybuje na
rozhraní alternatívneho, bábkového, činoherného divadla.

niekoľkonásobne zmenšiť. Vždy nám to má niečo povedať.Čo sa
týka pripravovanej inscenácie, s pánom režisérom sme sa zhodli
na slove „ilustratívnosť“. Predstavenie, ktoré pomenúva tému
klamstva teda chceme zobraziť čo najreálnejším spôsobom. Táto
téma sa týka nás všetkých a je bežnou súčasťou reality každého
z nás. Na realite teda chcem zobraziť reálny problém. Avšak
nadhľad ponúka dieťaťu bezpečný priestor, a teda vchádzame
do maličkého sveta hlavného hrdinu, ktorého meno je František.
 
Aký vzťah má Mária Bačová ku klamstvu? 
Klamstvo je pre mňa tieň, ktorý ma prenasleduje na každom
kroku, až kým sa nepriznám. Otravuje ma, takže kamaráti nie
sme. Lož je lož.To, či je napr. "milosrdná" si tuším pomenúvame
my sami. Neviem, či v tom máme pravdu. Ak nie, samo nás to
dobehne. Mám taký pocit...

A čím ju fascinuje bábkové divadlo? 
Môcť vytvárať nové svety je pre mňa najfascinujúcejšia vec na
svete. Bábkové divadlo ich tvorí. Pretvára realitu, vytvára realitu,
ponúka nadhľady, podhľady, priehľady a rôzne iné pohľady.
Najviac ma fascinuje hra s materiálom, metaforou
a perspektívou. Rovnako ako v ňom vieme maličký svet
niekoľkonásobne zväčšiť, tak vieme obrovský svet 



DETI

V predstavení si po prvýkrát skúsiš rolu sólo herečky. 
Čo očakávaš od takéhoto typu komunikácie? 
Mám rada komunikatívne predstavenia, či už pre deti alebo
dospelákov. Je pravda, že som sa v takejto "sólo" bábkovodičskej
pozícii ešte neocitla, a bude to teda nepochybne pre mňa veľkou
výzvou. Teším sa však na stretnutie s detskými dušami a som
zvedavá na ich skúsenosti s klamaním. Verím, že ich Františkova
príhoda zaujme. A dúfam, že sa mi podarí byť pre ne príjemnou
sprievodkyňou tohoto pekného príbehu.
 
Je dôležité s deťmi hovoriť o klamaní? 
Čo všetko je klamstvo, je veľmi ťažké povedať. Je však viac než
jasné, že nás rôzne druhy klamstiev (bohužiaľ) sprevádzajú
celým životom. Preto nielen s deťmi, ale aj s dospelákmi treba
hovoriť o klamaní. Pretože i tá najmenšia lož, vie narobiť
poriadnu šarapatu. A pokaziť radostné dni nielen nám, ale i tým
okolo nás. A to predsa nechceme, no však?
 
 

Prvé predpremiérové uvedenie sa uskutoční 
v poslednú tohtoročnú nedeľu, 

29. decembra 2019 o 16.00 hodine. 
Po predstavení bude nasledovať diskusia 

s malým aj veľkým publikom. 
Premiéra inscenácie je na programe v nedeľu

12. januára 2020.

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja.

ANNA HAJDUKOVÁ. Herečka.
Absolventka  Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore
herectvo. Ako študentka sa zúčastnila workshopov
zameraných najmä na pohybové a fyzické divadlo.
Absolvovala ročné štúdium na Akademii Teatralnej 
im. A.  Zelwerowicza vo Varšave (PL). Zúčastnila sa
medzinárodného site-specific projektu Divadla Continuo 
s názvom Citadela. V BDNR pôsobila v r. 2014, 2015, kedy
ako hostka, študentka, účinkovala v predstavení T.V. Recepty
(réžia Iva Š.). Od divadelnej sezóny 2015/2016 je internou
členkou hereckého súboru. V inscenácii sa po prvýkrát
predstaví ako sólo herečka.

Musí byť klamstvo potrestané? Ako to vidíte Vy? 
Myslím, že, tak ako väčšinou, ani v tomto prípade nie je dobré
zovšeobecňovať. Treba však počítať s tým, že každá akcia vyvolá
nejakú reakciu.
 
Dá sa "odnaučiť" klamať?
Najlepšie by bolo vôbec sa nenaučiť. Ak sa nám však už podarilo
naučiť sa klamať, možno sa odučíme. Alebo zabudneme, ako na
veľa vecí, ktoré sme sa kedysi naučili... :o)
 
 

Jeho práca bola ocenená viacerými prestížnymi národným 
a medzinárodnými oceneniami, v r. 2017 sa stal laureátom
Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Divadlo.



MLADÍ ĽUDIA 

A DOSPELÍ

 

 

 

DECEMBER PRE MLADÝCH A DOSPELÝCH:
 
Inscenácia Amália dýcha zhlboka mala premiéru 
15. decembra 2018. Vznikla ako druhý titul v sezóne
2018/2019 , ktorá niesla názov V znamení snov. Sezóna
reflektovala 100 rokov česko-slovenskej štátnosti.
Výberom titulu sme prispeli do diskusie týkajúcej sa
našej/európskej histórie v rokoch sovietskej diktatúry. 
 
Bábkové divadlo na Rázcestí sa v rámci repertoáru pre
mladých ľudí a dospelých kontinuálne venuje histórii, témam
minulosti, ktoré prinášajú nové perspektívy pri uvažovaní 
o témach súčasnosti. 
Hra rumunskej dramatičky Aliny Nelegy hovorí o osude ženy,
Amálie z tzv. Tichej generácie ľudí narodených v  20., 30., 40.
rokoch 20. storočia. "Táto generácia  nemá veľké ambície, ale
naučila sa, ako prežiť v tých najťažších situáciách,"
charakterizujú generáciu demografické formulky. Tichá preto,  
lebo títo ľudia vyrastali v dobe, kedy nebolo bezpečné
vyjadrovať svoje názory a postoje.
Amáliu sledujeme od jej 10. do 70. rokov. Jej život prebieha na
pozadí prelomových udalostí rumunskej histórie -
komunistický prevrat, vznik Rumunskej ľudovej republiky,
kolektivizácia, vznik Rumunskej socialistickej republiky,
diktatúra Nicolae Ceauşescu, revolúcia v r. 1989, vstup
Rumunska do EÚ...
A práve teraz, niekoľko dní po oslave 30. výročia pádu
Železnej opony, ponúkame pohľad na roky nie tak dávnej
minulosti, voči ktorým, niektorí, niekedy pociťujú vyslovený 
i nevyslovený sentiment...  
Stretnutie s Amáliou je venované najmä tým, ktorí vravia, že
vtedy bolo dobre...  
 
 

Výber z rozhovoru s autorkou hry Alinou Nelegou:
Čo pre vás znamená názov hry Amália dýcha zhlboka?
Vieme prežiť niekoľko dní bez jedla a bez vody, vieme prežiť
roky bez teplej vody a prístrešia, bez umenia a hudby. Ale
nedokážeme prežiť 5 minút bez dýchania. Dýchanie
zabezpečuje naše prežitie. Ale prežívanie nie je žitie. Amália
prežíva. Ale žije? To je moja otázka pre divákov a diváčky. 
 
Amália je Rumunka. No zároveň je "naša". Vnímame mnohé
prepojenia medzi jej realitou a slovenskou historickou
skúsenosťou. Ako vnímate tému spoločnej minulosti krajín,
ktoré prežili sovietsku diktatúru?
Neexistuje realita, ktorú by sme mohli ukázať a sprítomniť
tak grotesknosť a krutosť v žití našich “surrealistických”
životov počas komunizmu. Takisto ako naše úsilie prekonať
neopísateľnú kolektívnu traumu, ktorou sme si prešli. Táto
skúsenosť sa nedá s ničím porovnať a my stále trpíme jej
dôsledkami. Niečo sa v nás všetkých zmenilo, ale musíme ísť
ďalej, predstierať, že to skončilo. Ale ono to neskončilo,
nesieme si to so sebou, toto ťažké bremeno, ktoré západná
Európa nemôže niesť s nami. Musíme o tom hovoriť, so
všetkou naliehavosťou akej sme schopní. Musím si to
pamätať, nie predstierať, že sa to nikdy neudialo. Táto pamäť
je dôležitá pre nás, rovnako ako pre tých, ktorí prídu po nás.
To je pravda o tom, kto sme.

DOTYKY S HISTÓRIOU, DOTYKY S AMÁLIOU 

Inscenáciu Amália dýcha zhlboka hráme v stredu 
11. decembra 2019 ako posledné verejné predstavenie pre

dospelých v aktuálnom roku.  
Predstavenie je súčasťou ponuky "Dotyky s históriou".

K vstupenke na predstavenie automaticky získavate 50% zľavu na
vstup do Múzea SNP.

 

MÁRIA ŠAMAJOVÁ ZÍSKALA VÝROČNÚ CENU
LITERÁRNEHO FONDU ZA HERECKÝ VÝKON 

V INSCENÁCII!

Tlačová správa s podrobnosťami o ocenení. Link.

INSCENAČNÝ TÍM
Autorka: Alina Nelega, Preklad: Jana Páleníková,
Réžia: Marián Pecko (prémia Literárneho fondu za réžiu
inscenácie) 
Hudba: Róbert Mankovecký, Výprava: Miriam Struhárová
Účinkujú: Ivana Kováčová, Mária Šamajová 
 
 
 
 
Prestížna Výročná cena Litfondu bola herečke udelená na
návrh vedenia divadla, s prihliadnutím na jej druhú kľúčovú
rolu sezóny - sólové účinkovanie v inscenácii pre deti
Zamatový zajačik (réžia Iva Š., premiéra: 2. 6. 2019). 

https://mybystrica.sme.sk/c/22265948/velka-pocta-pre-herecku-babkoveho-divadla-na-razcesti-mariu-samajovu.html


PARADIVADELNÉ

AKTIVITY

ŽENY NOVEMBRA
16. 11. 2019

FOTOREPORTÁŽ

Prezentácia novej výnimočnej knihy Zuzany Maďarovej Ako
odvrávať Novembru 1989. Čítanie z rovnomennej knihy
a knihy Jany Juráňovej Lásky nebeské. 
Akcia sa konala v rámci Noci divadiel 2019
a banskobystrického podujatia Kľúčová je sloboda v gescii
BBSK. Realizované v spolupráci s feministickou organizáciou
Aspekt, Bratislava. 
Viac o knihe na webe Aspektu. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia a finančne prispela Nadácia VÚB.

Link.

IVETA ŠKRIPKOVÁ ALEXANDRA OSTERTÁGOVÁ, ZUZANA MAĎAROVÁ

MÁRIANNA MACKUROVÁ, MÁRIA ŠAMAJOVÁ ANNA VATALOVÁ

FOTO: DODO ŠAMAJ

bulletin k podujatiu

http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/ako-odvravat-novembru-1989-0
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/%C5%BEeny%20novembra_bulletin_tla%C4%8D.pdf


PARADIVADELNÉ

AKTIVITY

 
 
Kampaň 16 dní aktivizmu vznikla v r. 1991 z iniciatívy
Inštitútu pre celosvetové lídrovstvo žien - Women’s Global
Leadership Institute. Od roku 1991 sa do kampane zapojilo
viac ako 5179 organizácií z približne 187 krajín sveta.
 
 

# 2018 
Pískanie sme spojili s prezentáciou projektu Demokratická živá
knižnica pre školy, scénickým čítaním Papuša z knihy poľskej
reportérky Angeliky Kuźniach o živote rómskej poetky
Bronislawy Wajs - Papuše. Išlo o prvú prezentáciu čítania pre
verejnosť. Papuša spolu s performanciou Tak či inak, láska
následne, počas celého r. 2019 účinkovali na stredných školách
v Banskobystrickom kraji v rámci projektu Divadlom k diskusii.
 
 
 
 

# 2016
Premiéra scénického čítania Príbeh lásky storočia z knihy
severskej autorky Märty Tikkanen, v rámci projektu Živá ženská
knižnica. Po čítaní a diskusii na témy rodovo podmieneného
násilia a rodovej nerovnosti s hostkou Janou Raganovou z OZ
Nemlčme!, sme symbolicky vypískali násilie páchané na
ženách. 

16 DNÍ AKTIVIZMU
25. 11. - 10. 12. 2019

 

# 2011, 2012
V rámci kampane sa uskutočnila tour po slovenských mestách
(Banská Bystrica, Košice, Prešov, Poprad, Michalovce, Martin,
Bartislava), kde sme v obchodných centrách uviedli divadelný
happening VEC: Cesta č. 5. Na happeningu sa podieľali
herečky a hostky Štúdia T.W.I.G.A. pod vedením režisérky 
Ivety Škripkovej. Akcia sa realizovala v spolupráci so ženskými
neziskovými organizáciami Fenestra, EsFem, Možnosť voľby,
Aspekt, Pomoc rodine, MyMamy, Žena v tiesni, Slovensko-
český ženský fond. Akcie vždy končili pískačkou.

16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu sa
koná každoročne v rozpätí symbolických dátumov - 
25. 11. (Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na
ženách) a 10. 12. (Medzinárodný deň ľudských práv). Ide 
o svetovú kampaň, do ktorej sa na Slovensku zapájajú
ženské neziskové organizácie (Aspekt BA, Možnosť voľby BA,
Fenestra KE...), ľudskoprávne združenia, rovnako ako
jednotlivci, jednotlivkyne, aby vyjadrili solidaritu so ženami,
ktoré sú obeťami domáceho násilia a artikulovali postoj, že
násilie na ženách nemá v našej spoločnosti miesto. Do 16
dní aktivizmu sa pravidelne zapája aj naše divadlo. 

KAMPAŇ 16 DNÍ AKTIVIZMU PROTI 

# 2003 a 2004 
V spolupráci s OZ Fenestra Košice sme v BDNR pripravili
divadelné happeningy Vagína monológy a Babské mystériá,
pouličné predstavenie v Košiciach, pri príležitosti
kampane Umlčané svedkyne, ktorá upozorňovala na obete
rodovo podmieneného násilia. Na happeningoch sa
podieľali vtedajšie a súčasné členky súboru (Alena Sušilová,
Mária Šamajová, Marianna Mackurová, Eva Dočolomanská)
a dobrovoľníčky pod vedením režisérky Ivety Škripkovej.

PREČO PRÁVE PÍSKANIE?
V 70. rokoch 20. storočia sa ženy v Peru, ktoré

zažívali násilie, bránili pred násilnými partnermi
prostredníctvom pískania. Protestnou pískačkou si

symbolicky pripomíname tento spôsob obrany 
a mobilizácie aj na Slovensku, aby sme vyjadrili, že násilie

na ženách nemá v našej spoločnosti miesto.

 

# 2019
Opäť spájame ľudskoprávny projekt Divadlom k diskusii 
s kampaňou. Na finálny, 16. deň kampane 10. decembra sme 
v spolupráci s Laboratóriom súčasného umenia Výrobné
družstvo pripravili večer s prezentáciou obidvoch scénických
miniatúr a diskusiou. Účinkujú hostky:
Viktória Jehlárová v performancii Tak či inak, láska
Janka Balková, Janka Plešková v inscenovanom čítaní
Papuša
Vstup na podujatie je voľný, rezervácie sú možné na
kontaktných adresách divadla. 
Súčasťou večera bude pískačka. 
Tento rok budeme pískať od Laboratória po Hornej ulici 
k Námestiu SNP. Pri Morovom - mariánskom stĺpe zapálime
sviečku za obete násilia.
Podujatie sa uskutoční v priestoroch Výrobného družstva
FVU AU na Hornej ulici č. 36.
 

NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH



PARADIVADELNÉ

AKTIVITY

ČO SA UDIALO? 

25.-28. 11. Štyrikrát Európa v korešpondencii. Inscenáciu sme hrali po
viac než polročnej prestávke. 25. a 26. novembra prebehli skúšky, počas
ktorých úlohy Šaloma Schwartzbarda, M. R. Štefánika a iných postáv
preobsadil nový člen hereckého súboru Andrej Polakovič. 
V utorok sa o 10.00 uskutočnila netypická otvorená skúška, ktorej sa
zúčastnili zahraniční študenti, študentky z Gymnázia J. G. Tajovského. 
V stredu a vo štvrtok sme hrali doobedné organizované predstavenia
pre deviatakov, deviatačky zo ZŠ Moskovská a pre študentov,
študentky prvého ročníka Gymnázia J. G. Tajovského.   
Zaujímavým stretnutím bolo stredajšie večerné predstavenie pre
verejnosť. Zúčastnili sa ho historik a historička z Katedry histórie 
FF UMB spolu s niekoľkými študentmi. Pozvanie iniciovala vedúca
produkcie Lívia Pyšná, absolventka externého štúdia na menovanej
katedre. Dodatočne sme sa dozvedeli, že na predstavenie prišiel 
aj uznávaný český profesor stredovekej histórie doc. Martin Nodl PhD.
Inscenácia vznikla v r. 2017, nadviazala na kontinuálne snahy
dramaturgie BDNR sprítomňovať známe i menej známe témy slovenskej,
európskej minulosti, objavovať súvislosti medzi históriou a našou
súčasnou realitou. Účinkovala na festivale slovenských divadiel Dotyky
a spojenia v Martine v r. 2018. Kolegovia, kolegyne historici, historičky,
prijali inscenáciu nasledovne:  "Ďakujeme za nádherný kultúrny
zážitok..." 

20. 10.  Slávnostná stá repríza Variácií lásky. V tento deň do
divadelného Teátria zavítalo viac ako 30 divákov, diváčok. Slávnostnú
príležitosť sme oslávili spoločným stretnutí a pohárom sektu sme si
štrngli na dlhý život inscenácie. Gratulujeme inscenačnému tímu 
i súčasnému hereckému obsadeniu v zložení: Marianna Mackurová,
Ivana Kováčová, Mária Šamajová.  
Ohlas: "Ďakujeme. Nech sa vám ďalej darí s chuťou a láskou
otvárať naše aj vaše srdiečka."

10. 11. Festival KUK, Praha. Na piatom ročníku festivalu pre
najmenších KUK, ktorý v Prahe organizuje združenie Damúza,
sme odohrali 4 predstavenia nášho najnovšieho batolária
HMATULÁCI. České i slovenské batoľatá žijúce v Čechách 
a ich rodičia nám v zájazdovej knihe nechali pár odkazov:
"Představení se nám moc líbilo. Sofinku nejvíce zaujal podvodní
svět a možnosť ohmatat předměty na konci." "Nádherné
predstavenie. Už dávno nie som dieťa, ale tou atmosférou som
bola očarená rovnako, ako všetky deti okolo. Magický a milý svet
plný prekvapení. Ďakujeme." "Velmi se nám oběma (mě
i dvouleté dcerce) líbilo, největší zážitek podle jejího výrazu měla
ze světa pod vodou a rybiček. A taky vždycky, jakmile se světlo
změnilo na modro byla unešená. Celkově super!"
 
 

podieľajú dielne BDNR pod vedením Terézie Krnáčovej,  
v spolupráci so scénografkou inscenácie Máriou Bačovou. 

13.11. Predstavenie Babie leto. Po polročnej prestávke sme priniesli
Obrazy zo života a veku ženského podľa Boženy Němcovej a horúcej
súčasnosti. Inscenácia vznikla v r. 2017, ako finálne dielo Štúdia
T.W.I.G.A. v réžii Ivy Š. Publikum mimoriadne citlivo a osobne
reflektovalo tému starnutia a mýtov okolo života seniorov a najmä
senioriek. 
Na predstavení sa zúčastnili aj diváci, diváčky z Kúpeľov Brusno. Od
novej sezóny sa nám s kultúrnym referentom kúpeľov p. Šramkom
podarilo rozvinúť príjemnú spoluprácu v rámci novej marketingovej
ponuky pre skupinové návštevy "Divado vo veľkom". Kúpeľní hostia
a hostky sa od septembra zúčastnili viacerých predstavení, užili si
divadlo aj welcome drink. Tešíme sa na decembrové stretnutie 
s hosťami, hostkami z kúpeľov pri predstavení Amália dýcha zhlboka.    

16.11. Noc divadiel 2019. Prebehla takmer v 60 divadlách, divadelných
a kultúrnych priestoroch na Slovensku. V Banskej Bystrici sa do
podujatia zapojilo 6 inštitúcií: Divadlo Štúdio tanca, Štátna opera,
Divadlo Akadémie umení, Divadlo pod Balkónom, CNK-Záhrada a naše
Divadlo na Rázcestí. Podľa zverejneného programu daného večera sa
dala predpokladať rôzna úroveň rešpektovania témy 30. výročia Nežnej
revolúcie, ktorú organizátor Divadelný ústav, Bratislava označil za
ústredný motív tohtoročnej Noci divadiel. V Banskej Bystrici paralelne
prebiehali akcie v rámci kampane Kľúčová je sloboda.     

18. 11. Výrobná porada inscenácie O chlapcovi, ktorý
vymenil čiapku za čokoládu. Na výrobe inscenácie sa

27. 11.  Začalo skúškové obdobie inscenácie O chlapcovi, ktorý
vymenil svoju čiapku za čokoládu. 
Na predpremiérové uvedenie s diskusiou sa môžete tešiť na konci roka,
v nedeľu 29. decembra o 16.00 hodine. Premiéra sa uskutoční 
12. januára 2020. 
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November: Obchodné cesty Fuggerovcov skončili. 
Múzeum Die Kiste v Augsburgu ukončilo výstavu "Obchodné cesty
Fuggerovcov." Výstavu viac než 5 mesiacov obohacovali aj bábky 
z inscenácií nášho divadla a teraz sa vrátili "domov". Išlo o unikátnu
spoluprácu, kedy sa vôbec po prvýkrát stali bystrické bábky súčasťou
medzinárodnej výstavy v Nemecku. Výstava bola súčasťou
medzinárodného projektu Európska fuggerovská cesta.
"Kvôli téme hľadáme divadlá v mestách, kde aktívne pôsobila
dynastia Fuggerovcov. Takým mestom je Banská Bystrica. Naša
výstava akcentuje prepojenia medzi vývojom bábkového divadla
a iných oblastí spoločenského života.“ Uviedol k výstave Michael
Neumeir z kancelárie augsburgského Múzea die Kiste. 
M. Neumeir nás po skončení výstavy informoval, že návštevnosť
predčila očakávania múzea, až 46.000 návštevníkov, návštevníčok si
prišlo prezrieť bábky. Médiá na výstavu reagovali mimoriadne priaznivo.
Uvádzame referencie v nemčine:
 
 

LINK.LINK. LINK.LINK video.LINK.
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POZORNOSŤ VENUJEME...

4. 11. Výročie prvej česko-slovenskej materskej školy resp. detskej
opatrovne. Materská škola vznikla na podnet grófky Márie Terézie
Brunswickovej. Opatrovňa sídlila v budove na Hornej Striebornej ulici. 
V r. 1898 sa inštitúcia presťahovala do budovy na Lazovnej ulici 32, kde
sídli dodnes. Opatrovňa bola tretím zariadením svojho druhu vo
vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Na výročie nadviazala celoslovenská
konferencia, ktorá sa dňa 7.11. uskutočnila v Robotníckom dome pod
názvom Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy.
Účastníčky, účastníci konferencie otvorili najmä otázky nových výziev 
v priestore predškolskej edukácie. 

29. 11. Výrobná porada novej inscenácie pre teenagerov, teenagerky.  
Dňa 18. decembra sa začne skúškové obdobie novopripravovanej
inscenácie venovanej tejto diváckej kategórií. Na Rázcestie po prvýkrát
zavíta súčasná slovenská režisérka Júlia Rázusová so svojim tímom. 
Tvorivý tím sa pustí do dialógu s hrou súčasnej ruskej spisovateľky,
dramatičky, scenáristky Xenie Dragunskej, pôjde o prvé uvedenie
dramatičky na Slovensku. Autorka nazvala hru Plávky alebo
Stroskotaná loď. Uvidíme, či v dialógu s X. Dragunskou ponecháme
pôvodný názov alebo hra dostane nový názov. Na výrobnej porade sa
stretli režisérka J. Rázusová, scénografka inscenácie Katarína Caková 
s riaditeľkou divadla, ateliérmi a technikou BDNR. Výtvarné riešenie
titulu je pôsobivé, divadelne a tematicky výpovedné. Výrobný proces
môže začal. Na premiéru inscenácie sa môžete tešiť 7. februára ´20. 

10. 11. Slávnostný galavečer DOSKY 2019. Večer priniesol 
5 ocenení pre inscenáciu Moral Insanity z dielne režisérky, našej budúcej
spolupracovníčky, Júlie Rázusovej. Nomináciu v kategórii Mimoriadny
počin v oblasti tanečného divadla premenilo na cenu aj Divadlo Štúdio
tanca so svojou inscenáciou 3x20 Ženy. Kolegom, kolegyniam, rovnako
ako všetkým oceneným, gratulujeme. 

17. 11. Laureáti, laureátky ocenenia Biela vrana.  
Ocenenie Biela vrana založili v roku 2008 Aliancia Fair-play a VIA IURIS
ako ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu.
Od roku 2019 ocenenie udeľuje občianske združenie Tichá voda.
Z webu Bielych vrán: "Je pre nás veľmi dôležité, aby vzácni ľudia v našej
spoločnosti, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť a verejný záujem, zažili
poďakovanie a podporu. Často je to naopak – čelia vyhrážkam,
trestným oznámeniam, strate zamestnania či posmechu okolia. Snažíme
sa ich preto nájsť a na slávnostnom večere im verejne poďakovať.
Veríme, že práve potlesk, podpora a medializácia ich príbehov im dodá
silu a energiu. Navyše môže pomôcť pritiahnuť pozornosť k dôležitým
témam a povzbudiť ďalšie biele vrany."
V r. 2019 Rada Bielej vrany ocenila 4 výnimočných ľudí: Máriu Sisákovú,
Milana Hudáka, Branislava Tvarožeka, Eduarda Mareka.
 
Záznam z oceňovania v budove SND, LINK.
Viac o laureátoch, laureátke. LINK.

Divadlo & základné a stredné školy & deti, mladí ľudia. Počas celej
sezóny sme vám prinášali informácie o súvislostiach medzi prácou
divadla a rôznymi typmi škôl. Na december pripravujeme príspevok
ohľadom partnerstiev, ktoré sa nám podarilo nadviazať s niekoľkými ZŠ.
Od januára sa môžete tešiť na pokračovanie seriálu na tému života
stredných škôl a divadla.  

30. 11. BBSK ukončilo prieskum verejnej mienky návštevníkov,
návštevníčok kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôspbnosti BBSK. 
O výsledkoch prieskumu budeme informovať. 

Ivety Škripkovej z r. 2016. LINK.

5. 12. Smutné výročie. Dňa 5. decembra 2016 nás opustila výnimočná
pedagogička, dobrá priateľka Katarína Feťková. Dlhé roky pôsobila na
Katedre anglistiky a amerikanistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Intenzívne spolupracovala s našim divadlom. V roku 2000 sa 
z jej iniciatívy zrodil prvý slovenský univerzitno-divadelný projekt,
legendárne Šamanky. Viac o Katke a jej spolupráci s BDNR 
v spomienkovom príspevku 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/augsburger-puppenkiste-marionetten-auf-den-spuren-der-fugger,RP8Ch5s
https://www.augsburg.tv/mediathek/video/eroeffnung-der-sonderausstellung-im-augsburger-puppentheatermuseum/
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Die-Augsburger-Puppenkiste-begibt-sich-auf-die-Spur-der-Fugger-id54193886.html
https://www.welt.de/regionales/bayern/article192685449/Puppenkiste-trifft-auf-Fugger-Von-Augsburg-in-alle-Welt.html
https://www.katholische-sonntagszeitung.de/Im-Blickpunkt/Von-Augsburg-aus-in-alle-Welt-Dienstag-21.-Mai-2019-14-43-00
https://www.youtube.com/watch?v=JGtoTw8LGV4&feature=emb_logo
https://www.bielavrana.sk/2019/
http://www.bdnr.sk/zvesti-divadla-na-razcesti/zvesti-december-2016/rozlucka-s-dlhorocnou-divadelnou-priate-kou-katarinou-fetkovou
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 žien #Nebudeme ticho.

DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA. Celé znenie Deklarácie. link.

19. 11.  Bubnovačka. Za ochranu detí pred násilím.
November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti
ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym
dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym
zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania 
a zneužívania detí. 20. november bol organizáciou UNICEF vyhlásený
za Svetový deň detí. Ako sme informovali v minulomesačných
Zvestiach, v tento deň si pripomíname výročia prijatia Deklarácie práv
dieťaťa (1959) a Dohovoru o právach dieťaťa (1989). 
Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred
násilím zvolili 19. november za deň, kedy "BY MALO BYŤ HLAS DETÍ
LEPŠIE POČUŤ."
Organizátorom Bubnovačky je od r. 2014 nezisková organizácia
Slniečko. V r. 2019 sa spoluorganizátorom podujatia stalo Národné
koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch,
ktoré je priamym orgánom Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny. 
V Banskej Bystrici sa do Bubnovačky zapojili: SOŠ podnikania,
Školská, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Golianova.

17. 11. Ceny pamäti národa. Tento deň patril statočným osobnostiam,
ktoré sa v dobách totalitných režimov aktívne postavili za obranu
slobody a ľudských práv. V rok výročia Nežnej revolúcie sa Post
Bellum rozhodlo oceniť, okrem osobností zo Slovenska a Čiech, aj
vzácnych ľudí z ďalších krajín bývalého východného bloku: Poľska,
Maďarska a Nemecka. Laureátmi, laureátkou Ceny pamäti národa sú
Wladyslaw Frasyniuk (PL), László Regéczy-Nagy (HU), Dietrich
Koch (DE), Dalma Špitzerová (SR), Miroslav Hampl (ČR). 

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA. Kompletné znenie dokumentu. link.

Viac o laureátoch, laureátke. LINK.

21. 11.  Pochod za práva žien. Dňa 18. novembra adresovalo 30
mimovládnych medzinárodných organizácii otvorený list poslancom 
a poslankyniam NR SR, v ktorom vyjadrujú hlboké znepokojenie nad
legislatívnymi snahami SNS obmedziť reprodukčné práva žien na
Slovensku. Upozorňujú, že okrem porušenia práv žien by šlo 
o porušenie medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov.
Dňa 19. novembra ústavnoprávny výbor 5 hlasmi z 9 prítomných
odporučil NR SR, aby zákon z dielne SNS schválila. Na 21. november
ohlásili mimovládne organizácie (napr. Aspekt, Možnosť voľby,
Povstanie pokračuje, Bratislava) protestný pochod za reprodukčné
práva

List - LINK. 

Momentky z pochodu. LINK.

Novela zákona, z dielne SNS je krokom k obmedzeniu práv žien 
a vytvára priestor na neetické citové vydieranie žien, ktoré by znamenalo
precedens v rámci všetkých štátov Európskej únie.K téme sa erudovane
vyjadrujú aktivistky Adriana Mesochoritisková z organizácie Možnosť
voľby, Zuzana Maďarová zo združenia Aspekt, Alena Faragulová zo
združenia Povstanie pokračuje. 
 

LINK.
25. 11. - 10. 12.  Kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému
násiliu páchanému na ženách. 
O samotnej kampani sme už informovali vyššie. Na tomto mieste dávame
do pozornosti seriál podcastov, ktorý pri príležitosti kampane tvoríme.
Už sme sa zaoberali otázkami:
Prečo sa BDNR pripája ku kampani? Prečo je dôležité hovoriť o násilí?
Má/nemá byť divadlo angažované?
Je násilie a násilie páchané na ženách politická téma? Ako politika/politici
riešia témy násilia? Môže divadlo prispieť k eliminácii násilia?
 
 
 
 

Pozývame vás počúvať, uvažovať, cítiť, myslieť. 
Podcasty nájdete uverejnené na našom webe. LINK.
Podcasty venujúce sa témam kampane budeme pripravovať do 
10. decembra.
(V deň začiatku kampane 25. 11. prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová
v prezidentskom paláci ľudí z mimovládnych organizácií, ktorí obhajujú
práva žien. 

25. 11. S hlbokým zármutkom zdieľame správu o úmrtí herečky Moniky
Potokárovej. Bábkové divadlo na Rázcestí vyjadruje hlboký zármutok nad
náhlym úmrtím talentovanej herečky, členky umeleckého súboru
Slovenského národného divadla Moniky Potokárovej. Monika Potokárová
hosťovala v našom divadle 8. októbra tohto roku, kedy účinkovala v
predstavení Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu. Za výkon v
menovanej inscenácii bola ocenená najprestížnejším slovenským
divadelným ocenením DOSKY v r. 2018.
Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodine herečky.  
Oficiálne vyjadrenie SND. LINK.
26. 11. Tlačová konferencia k Roku slovenského divadla. 
V roku 2020 si pripomenieme 100 rokov existencie profesionálneho divadla
na Slovensku. Ide o výnimočnú, historickú udalosť, projekt vyhlásený
vládou Slovenskej republiky v gescii Ministerstva kultúry SR a jeho
rezortných inštitúcií: Slovenské národné divadlo, Divadelný ústav
a Národné osvetové centrum. Tlačová konferencia priniesla viac informácií
o plánovaných podujatiach Roku slovenského divadla, predstavila
ambasárodov, ambasádorky projektu a i. 
Viac informácií o Roku slovenského divadla. LINK.

Všimli sme si rozhovor s jednou z hostiek - LINK.)

https://cloud5g.edupage.org/cloud/DEKLARaCIA_PRaV_DIETATA.pdf?z%3A2LyCCbzpGALz%2B2LjvXpw%2B0kHmHwexdjB1iAiWlYg4bJenThRELTd0v3og1wN1Ciy
https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
https://www.cenypametinaroda.cz/laureati/
http://moznostvolby.sk/vyzva/
https://www.youtube.com/watch?v=2LwMJjnTBQM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pldRUwsb5Pl60z4D5KKx3edKAo40yfbagNADQTH9U7CP66hGRGZHoZxA
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/verejnost-medzinarodne-organizacie-protestuju-zastavte-pokusy-obmedzovat-prava-zien
http://www.bdnr.sk/podcasty
http://www.snd.sk/umrtie-moniky-potokarovej
http://rokdivadla.sk/
https://dennikn.sk/1664808/sakova-zenam-nema-radit-aby-si-davali-pozor-nech-povie-muzom-aby-nevrazdili-hovori-pravnicka/?ref=tit1
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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.

 
 

 

Z FESTIVALOVÝCH PRACOVNÝCH CIEST...

Viac o festivale. LINK.

Dňa 18. novembra absolvovala riaditeľka divadla 
a festivalu Iveta Škripková osobný pohovor na Fonde na
podporu umenia, týkajúci sa obhajoby podaného projektu
na realizáciu 22. ročníka festivalu.  
Výsledok žiadosti o podporu Bábkarskej Bystrice TOUR
2020 by mal byť známy v priebehu decembra.

Festival Gender Bender sa odohráva každý rok na jeseň
a momentálne sa konal jeho 17. ročník. Je to festival, ktorý
ako jediný na medzinárodnej úrovni tematizuje, prezentuje
a otvára diskusiu ohľadom genderových (rodových) štúdií,
menšín LGBT a ľudskoprávnych otázok súvisiacich s danými
témami. Získal veľa ocenení domácich, a takisto vlastní
ocenenie Laureát kvality EFFE európskej medzinárodnej
komisie pre festivaly. Je to festival multižánrový, venuje sa
viacerým oblastiam umenia a v rámci týchto oblastí ponúka
celodenný program. Konajú sa akcie v oblasti literatúry,
divadla, tanca, filmu a výtvarného umenia. Súčasťou
festivalu sú diskusie na dané témy a tiež rôznorodé ateliéry
pre študentov/študentky stredných škôl a verejnosť.
Festival je alternatívnym miestom voči mainstreamovej
kultúre, a súčasne (čo väčšina alternatívnej kultúry
neobsahuje) je aj nenormatívnym spoločenským podujatím,
vymykajúcim sa bežnému vnímaniu a vzorcom programu
na iných festivaloch v Európe.
Program býva a bol veľmi kvalitným, o čom sme sa
presvedčili na všetkých produkciách, ktoré sme navštívili, či
tanečných, divadelných a filmových. Videli sme šesť
produkcií divadelných a tanečných, dva filmy (s anglickými
titulkami.) Každá z nich bola nadpriemerná v oblasti
tvorivej, provokujúca v obsahu, väčšina z nich získala viacero
ocenení v domácej krajine. Témy sa dotýkali rôznych
genderových (rodových) otázok,  vzorcov mužsko-ženského
správania, rodovým rolám, strachu z cudzoty
a inakosti, osamotenia v spoločnosti, vzťahom medzi
fašizmom a humorom a atď. 
 

 

GENDER BENDER. 
Gender Bender, Bologna 24. 10.- 3. 11. 2020.

V tvorivej oblasti pristupovali interpreti, interpretky, či
tvorivé tímy inak v samotnej exhibícií a prevedení témy, ako
býva zvykom a čo väčšinou vidíme v umení. 
Pre nás osobne bolo najsilnejším zážitkom predstavenie
Stereotypes game pre teenegerov, teenegerky, kde na
príklade tanca tvorcovia ukazovali a odhaľovali, za veľmi
intenzívnej účasti publika, ako sa formovali a ako fungujú
rodové stereotypy v bežnom živote. Išlo o izraelský súbor,
predstavenie bolo prekladané do taliančiny.
 
Na festivale sme sa zúčastnili dvaja zástupcovia z divadla,
umelecký šéf Marián Pecko a Iveta Škripková, riaditeľka.
Účasť na festivale nám umožnila dotácia z Fondu na
podporu umenia. Ďakujeme. (is)

https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
http://www.genderbender.it/en/

