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   Jednou z významných osobností, ktoré ovplyvnili
formovanie Krajského bábkového divadla je aj herec,
básnik, dramatik, dramaturg, autor literatúry 
pre deti, režisér, vysokoškolský pedagóg Jozef Mokoš.
Študoval na AMU v Prahe bábkoherectvo a dramaturgiu
bábkového divadla. V roku 1962 ho priateľ, básnik 
a dramaturg Mikuláš Kováč zavolal do Banskej Bystrice,
kde  začal pôsobiť ako herec v Krajskom bábkovom
divadle, potom sa stal dramaturgom, režisérom,
umeleckým šéfom a riaditeľom divadla (1980). Neskôr
odišiel do Bratislavy, kde pôsobil ako dramaturg
Poetického súboru Novej scény a umelecký šéf Štátneho
bábkového divadla v Bratislave. V roku 1992 sa habilitoval
na docenta Vysokej školy múzických umení v Bratislave,
kde prednáša bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového
divadla.

JOZEF 

MOKOŠ

D E T I

   Bábkové divadlo na Rázcestí, podobne ako iné divadlá,
prehodnocuje svoje plány, prispôsobuje sa okolnostiam 
a hľadá možnosti ako prinášať kultúru i naďalej. 
Po nových schválených opatreniach Vlády SR 
z 11. októbra súvisiacich s pandémiou pristúpilo divadlo 
k zrušeniu premiéry už pripraveného titulu Jozefa Mokoša
Hra, ktorá sa mala konať 18. októbra. Napĺňanie
dramaturgického plánu jubilejnej 60. divadelnej sezóny
2020/2021  sa sťažilo, no nezastavilo.   
   Nové opatrenia sa nedotknú výstavy, realizovanej 
v Bábkovom divadle na Rázcestí. OD STREDY
21. OKTÓBRA do konca divadelnej sezóny ponúka
divadlo vo svojich priestoroch avizované Prvé divadelné
hľadanie, výstavu o svojich začiatkoch, ktoré predstavia
koláže fotografií, plagátov a bulletinov bábkového divadla
v Banskej Bystrici z rokov 1960 – 1985. Ideou prvého
divadelného hľadania je oživiť významné inscenácie 
z rokov 1960 – 1985, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj divadla 
a jeho zameranie. K takým sa zaradili inscenácie Šuki 
a Muki, Ozveny, Popolvár, Jánošík, Kráska a zviera a i. 
Druhú časť výstavy tvoria osobnosti divadla, prví riaditelia
a prvé riaditeľky, dramaturgovia a dramaturgičky, interní
režiséri, výtvarníčky a výtvarníci, členovia a členky súboru
v spomínaných rokoch. 
   Výstava Prvé divadelné hľadanie ukazuje život v divadle 
v rokoch 1960 – 1985, momenty a významné medzníky.

PREMIÉRA INSCENÁCIE 

JOZEFA MOKOŠA NATERAZ
ODLOŽENÁ

Výstava sa realizuje v spolupráci s ŠVK – Literárnym 
a hudobnými múzeom v Banskej Bystrici. Ďakujeme 
za pomoc a podporu vedeniu a kolektívu Literárneho 
a hudobného múzea a Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici.

http://www.bdnr.sk/pripravujeme
http://www.bdnr.sk/pripravujeme


RADOSTI

D E T I

   Pri príležitosti 60. výročia sme sa zámerne rozhodli 
pre titul z autorskej dielne Jozefa Mokoša, ktorý formoval
dramaturgiu Krajského bábkového divadla 
v 60. – 80. rokoch minulého storočia. (Titul mal vzniknúť 
v predchádzajúcej sezóne.)
   Dnes sa často stretávame s požiadavkou na zábavu. 
S očakávaním predovšetkým divadelného rozptýlenia 
v divadle (nielen) pre deti. Domnievame sa, 
že inštitucionálne divadlo fungujúce z verejno-právnych
zdrojov nemá ponúkať lacnú zábavu a krátkodobý smiech
vyvolaný banalitou príbehu, zápletky alebo hrubým
fyzickým či slovným konaním. Smiech a radosť patria 
ku hre a hra je tvorivou stavbou divadla.
  
   O dôležitosti hry v tvorbe pre deti a význame tvorivosti 
v hre uvažovali aj naši predchodcovia/naše predchodkyne
 v KBD v 70. rokoch. Zvolili si líniu hravej dramaturgie 
v programe pre deti. K tomuto odkazu sa pripájame 
aj my. Práve preto sa po dlhšom čase objaví v našom
repertoári klauniáda.

   V 70. rokoch KBD vytvorilo viacero pozoruhodných
inscenácií v hlavnej úlohe s klaunom, napr. Najmenšia
manéž na svete, Gašparkove dobrodružstvá, Malé klauniády,
Botafogo, hrdina rovnomenných pôvodných hier
Ľubomíra Feldeka je takisto typom klauna, 
i keď bábkovým. Chuť nachádzať radosť v živote a v umení
je rovnako dôležitá, ako bývala predtým.

      Klauni a klaunky sú nedokonalé ľudské bytosti.
Stvorenia, čo zveličujú, stelesňujú rôzne ľudské nedostatky
a chyby. Také typické a blízke deťom, dospelým, nám
všetkým. Klaunský smiech nie je výsmech 
alebo škodoradostné zadosťučinenie. Je to radosť. 
A radosť je spojená s tým, že sa človek cíti dobre. 
S radosťou prichádza šťastie. Nemusíme sa smiať, aby sme
pocítili šťastie. Klauni a klaunky takouto radosťou
ozdravujú svet v každom prostredí. Lebo klaunský smiech
je potešenie z pochopenia chýb, z nečakaných náhod 
a zo „školy života“.
   Veríme, že novým titulom prinášame odkaz o renesancii
radosti v tvorbe pre deti. A to vďaka  príbehu dvoch
nezmieriteľných susedov (kocúrov a myši), ktorí sa
nakoniec skamarátili. 
                                                                                            (is)

    „Neskôr sme i my, múdri a všetko vediaci dospelí, začali
diváka v prvom rade vychovávať. (Ale nezabudli sme 
ani na divákov v druhom rade, treťom a ďalších,
v prístavkoch, ba nezriedka sme vychovávali i divákov
stojacich pri vchode.) S najlepším úmyslom varili sme im
výživné diétne umenie, bohaté na špenát didaktiky 
a pravdaže, tento pokrm sme núkali deťom primerane
umelecky rozriedený, s chápajúcim ohľadom na ich mliečne
zuby. Po čase, keď sme sa kdesi dočítali, že dnes dieťa
vychováva aj družina, poštár, škola, susedia, televízia, Pionier
i požiarnici, pokúsili sme sa vziať bábkové divadlo za svoj
výrazový prostriedok, ktorým najlepšie môžeme vyjadriť svoju
životnú skúsenosť, túžbu po hre, svoj intímny názor na svet, 
a to tak, aby sme pritom nenudili nielen seba, ale ani našich
divákov.“

(Jozef Mokoš, Poučný diár, slúžiaci k veselej kratochvíli
dychtivého čitateľa, vydaný k 10. výročiu KBD)



   Nová divadelná sezóna 2020/2021 ponúkne nielen
naštudovanie nových titulov, rovnako prichádza 
s projektami a nápadmi. Tie majú umožniť
sprostredkovanie kultúry aj tým, ktorých možnosti sú
najrôznejšími spôsobmi limitované. 
Medzi také sa radí aj Divadelný čaj o piatej, nový
komunikačný uzol medzi nami a seniorkami a seniormi,
medzi seniorkami a seniormi navzájom a predovšetkým
medzi divadlom, kultúrou a každou vekovou kategóriou;
nový kanál – veď tých komunikačných, najmä citových 
a medzi/ľudských, nie je nikdy dosť.
   Tentokrát sme sa rozhodli venovať viac pozornosti 
i Vám, milí seniori a seniorky. V divadle plánujeme
uvádzať vždy raz za mesiac popoludnie pre Vás. Jeho
súčasťou bude divadelné predstavenie a príjemné
posedenie s drobným občerstvením.  

   Nech sme si bližší a bližšie.
  

A ja som už uvarila čaj...

Priestor pre tvorivé impulzy 
a vzájomné obohatenie ponúkame
 aj mladým ľuďom vo veku 
od 12 - 18 rokov v projekte 
Tvorivé písanie, ktorý funguje 
už od roku 2010 pod vedením dramatičky, 
dramaturgičky, režisérky Ivety Škripkovej. 
Vznikol ako súčasť európskeho projektu 
Platforma 11+, ktorého partnerom bol 
Divadelný ústav v Bratislave. 
Záujmové kreatívne písanie účastníkom a účastníčkam
pomáha skúmať samých a samé seba a svoje okolie
prostredníctvom rôznorodých kreatologických
postupov. 
V procese vznikajú úvahy, rozhovory, hry so slovami, 
s obrazmi, symbolmi a nakoniec aj literárne 
a dramatické útvary. 
Účastníci a účastníčky dielne sa so svojimi hrami
pravidelne zúčastňujú celoslovenskej súťaže mladých
autorov a autoriek Dramaticky mladí, v ktorej získali
viaceré ocenenia. V ostatnom ročníku sa 
na 1. mieste umiestnila Anna Vatalová s hrou Test.
V závere sezóny sú práce klubu Tvorivého písania
verejne prezentované na pôvodnom čítaní autorskej
tvorby.
Aktuálne Tvorivé písanie navštevuje 5 účastníkov 
a účastníčok. Ak máte záujem pridať sa, hláste sa na:
riaditelka@bdnr.sk.

   
   Prvý Divadelný čaj o piatej sa mal konať už v tomto
mesiaci, no vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu 
a nové opatrenia sme jeho realizáciu presunuli 
na neurčito.  Veríme, že neurčito čoskoro nebude
také neurčité, ale umožní určitým veciam prebiehať 
pre potešenie v týchto časoch. 

DIVADELNÝ ČAJ O PIATEJ

M L A D Í  Ľ U D I A     

 A  D O S P E L Í

PRE MLADÝCH ĽUDÍ TVORIVÉ PÍSANIE

https://theatre.sk/index.php/projekty/sutaze-dramatickych-textov/dramaticky-mladi-novy


P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

02. 09. Otvorenie nového školského roka.  A my sme
boli pri tom. Na ihrisku, pod stromami sme privítali 1. A 
a 1. B na Základnej škole Slobodného slovenského
vysielača. Prváčkam a prváčikom držíme palce! Vítanie sa
konalo v rámci projektu DIVADLO + ŠKOLA = 2020.

03. 09. Festival Virvar v Košiciach. Dni bábkového
divadla a hier pre rodiny sa konali v tomto roku o niečo
neskôr, v septembrovom termíne. V rámci 4-dňového
programu sme sa prezentovali i my, predstavením
Variácie lásky.

04. 09. Vernisáž výstavy BÁBKY V TELEVÍZII. V Štátnej
vedeckej knižnici sme odštartovali v spolupráci s RTVS
Festival Bábkarská Bystrica 2020 výstavou, 
na ktorej zažiarili bábky Jiřího a Klotildy Pitrovcov,
Miroslava Dušu, Markéty Plachej, Zuzany Cigánovej
Mojžišovej a ďalších. Tie vznikli v 20. storočí, aby oživili
relácie a programy pre deti  a dospelých 
v Československej a Slovenskej televízii.

08. 09. – 10. 09. Hosťovali sme na ZŠ v Hriňovej. V rámci
projektu Divadlo + škola = 2020 sme zavítali navštíviť deti 
s predstavením (Vý)činy slovenčiny. Bolo to dobrodružstvo,
veď vybrané slová sú ťažký oriešok: „Veľmi sa nám páčilo,
bolo to zaujímavé, zábavné, poučné. Ďakujeme.“

09. 09. Nový titul v BDNR. V divadelnej kaviarni sme 
v tento deň zahájili prípravy novej inscenácie - Hry 
od Jozefa Mokoša. Plánovaná premiéra bola navrhnutá 
na 18. októbra 2020 pri príležitosti osláv 60. výročia
založenia divadla.

13. 09. Prvé predstavenia v jubilejnej 60. sezóne. 
Po prázdninách sme začali rozprávkovo pre najmenšie 
a najmenších Akvabatoláriom. Hneď potom sme zobudili
spiaceho Pinocchia, ktorý nás previedol svojím, 
a tak trochu aj tým našim, divadelným svetom.

18. 09. Verejná generálka Šepoty lesa.  Zúčastnili sa jej
deti z MŠ Jahôdka spolu so svojimi pani učiteľkami. Úplne
čerstvé predstavenie malo veľký úspech: „Nádherné
predstavenie. Odchádzame všetci plní zážitkov a tešíme sa
na stretnutie v lese. Jahôdkári.“

20. 09. Po generálke premiéra. Šepoty lesa zalesnili celý
divadelný stan, ktorý sa naplnil do posledného miesta. 
Pod režijným vedením Honoraty Mierzejewskej-
Mikoszovej sme predstavili šieste predstavenie v cykle 
pre najmenších. Dopĺňa tak Batolárium, Akvabatolárium,
Farbatolárium, Čiarkolárium a Hmatulákov. Účinkovali 
v ňom Katarína Gurová, Filip Štrba a Dodo Šamaj.
Najbližšie Šepoty lesa mali byť uvedené počas jesenných
prázdnin.

24. 09. Do BDNR zavítal autor pripravovanej
inscenácie Jozef Mokoš. Počas skúšky pripravovanej Hry
sme mali možnosť interakcie so samotným autorom.
Tvorivý dialóg bol pre celý tvorivý tím užitočným
momentom. Ďakujeme, pán Mokoš, za návštevu. 
Tešíme sa na ďalšiu, ďalšie.

ČO SA UDIALO...

http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/novy-skolsky-rok_829
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/novy-skolsky-rok_829
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/vernisaz-vystavy-babky-v-televizii-4-9-2020_831
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/vernisaz-vystavy-babky-v-televizii-4-9-2020_831
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/vy-ciny-slovenciny-zavitali-do-hrinovej_833
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/inscenacia-pod-a-predlohy-jozefa-mokosa-je-prvym-krokom-k-pripomienke-60-rokov-existencie-babkoveho-divadla-v-bb_832
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/prve-predstavenia-v-divadelnej-sezone-20-21_835
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/13-jah-dkarov-zavitalo-do-nasho-divadelneho-lesa_837
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/13-jah-dkarov-zavitalo-do-nasho-divadelneho-lesa_837
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/13-jah-dkarov-zavitalo-do-nasho-divadelneho-lesa_837
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/13-jah-dkarov-zavitalo-do-nasho-divadelneho-lesa_837
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/sepoty-lesa-premiera_838
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/na-razcestie-zavital-jozef-mokos-24-9-52020_841


P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y29. 09. Pokoronová repríza Tajomného majáka. Otvorila
sa ňou jubilejná 60. sezóna pre dospelých, no najmä 
pre ľudí v teen age. Hra o pocitoch a mnohom inom 
v kontexte tohto veku sa odrazila aj v zložení obecenstva.
Teší nás, že zavítali tí a tie, ktorých sa témy z hry Tajomný
maják bytostne dotýkajú. Viacvrstvovosť inscenácie zaujala
i dospelé publikum: „Veľmi ma zaujala snová, melancholická
atmosféra príbehu, posplietaná humornými situáciami, 
a tiež nenútene podané témy, ktoré so sebou nesie
dospievanie aj pomocou kontrastu atypických charakterov
dospelých postáv a dvoch tínedžerských hrdiniek. Predstavenie
som si užila aj vizuálne, páčila sa mi čistota a jemnosť
scénografie, ktorá oscilovala medzi realitou a fantáziou. 
Počas predstavenia som si všímala tínedžerskú časť publika,
ktorá krásne reagovala na určité podnety a porovnávala so
sebou alebo dospelou časťou, ktorá zase reagovala miestami
na niečo úplne iné. Bol to príjemný zážitok :) Veronika
Trokšiarová"

27. 09. Africký deň v Bytči. Pozvanie zahrať prišlo 
od Kultúrneho centra Hviezdne noci na tento deň aj nám.
Vystúpili sme s hrou, ako inak, africkou. Okrem našich
Afrických rozprávok si účastníci a účastníčky Afriku
sprítomnili aj typickým africkým jedlom.

29. 09. Nehráme. Vláda SR prijala nové opatrenia. Ruší
kultúrne podujatia a možnosť zhromažďovať sa, 
na Slovensku platí od 1. 10. núdzový stav. Na okolnosti
reagujeme listom, zverejneným na stránke BDNR.

01. 10. Hráme. Vláda SR spresnila prijaté opatrenia.
Organizované hromadné podujatia sa obmedzili 
na 50 ľudí. Vzhľadom k malým priestorom divadla sme
mohli program naďalej ponúkať. 

01. 10. Na pozícii dramaturgičky nastáva zmena.
Po 5. rokoch z divadla odchádza Monika Tatarková,
ktorá spolupracovala pri príprave najnovších Šepotov lesa,
Afrických rozprávok, Nádherného utorka, Statočného
cínového vojačika a i. Počas svojho pôsobenia v Bábkovom
divadle na Rázcestí režijne zrealizovala  inscenácie
Indiánske rozprávky, Monológy na doma, scénické čítanie
Papuša v rámci cyklu Demokracia v diskusii.  Za celé
divadlo jej prajeme veľa šťastia v budúcich tvorivých
činnostiach i všade inde.

02. 10. Ministerstvo kultúry SR schválilo predkladaný
projekt BDNR. Projekt Divadlo mobility & flexibility &
emocionality alebo skrátene DIV. MOFEM získal 
od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky finančnú
podporu, aby mohol pomôcť znevýhodneným skupinám,
uzavretým (často) do svojich komunít, prekročiť izoláciu.

V divadle i mimo neho sme nezabudli 
na predpísané hygienické a preventívne opatrenia.

http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/op-tovne-zatvorenie-divadiel_842http:/www.bdnr.sk/divadlo/novinky/op-tovne-zatvorenie-divadiel_842
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/bdnr-prichadza-s-novym-projektom_844


P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

04. 10. Hosťovali sme v Klube Lúč v Trenčíne. V rámci
Detského divadelného klubu sme vystúpili s hrou pre deti
O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu. Bolo to
komorné, ako nám kázali odporúčania i ako nám dovolil
priestor.  A bolo to príjemne komorné.

04. 10. Zamatový zajačik, 11. 10. Batolárium 
a Židovské rozprávky, 14. 10. T. V. RECEPTY.  Chvíľu sme
hrali a následne zase nie. V októbri sme stihli odohrať iba
spomínané predstavenia, pretože:

11. 10. Vláda prijala nové opatrenia súvisiace 
s pandémiou.

13. 10.  Pestrofarebné dopoludnie. S deťmi 
zo súkromnej materskej školy Dúha vo Zvolene sme mali
nateraz poslednú Rozprávku na brušku - O Jurkovi s kozou.

15. 10. Opäť nehráme.  Vláda SR zakázala organizovanie
hromadných podujatí. Naďalej však pokračujeme 
v skúškovom procese. Najnovšie pracujeme 
na inscenácii s príznačným názvom Divadlo na konci sveta.
Postfaktický kabaret zo súčasnosti. Hypnotické bábkové
antivirové mystérium.
Nevzdávame sa, pripravujeme naplánované.

POZORNOSŤ VENUJEME...

02. 09. Okienko do kultúrneho života. Uplynulo 
80 rokov od uvedenia kultúrno-publicistického týždenníka
Okienko do kultúrneho života vo vysielaní Bratislavského
rozhlasu. Jeho cieľom bolo sprístupňovanie nových
informácií o dramatickom umení a o divadle ako takom.

08. 10. Nobelovu cenu za literatúru získala žena.
Louise Glück je americkou poetkou, ktorá získala niekoľko
významných ocenení, medzi inými je držiteľkou
Pulitzerovej ceny, National Book Award a i. Narodila sa
22. apríla 1943 v New York City. Kontakt s literatúrou
mala už od detstva, obľubovala najmä grécku mytológiu 
a klasické príbehy. Písaniu sa začala venovať už v detstve.
Na Slovensku po prvýkrát vyšla v preklade Janky
Kantorovej-Bálikovej básnická zbierka Louise Glück v roku
2017.  Išlo o zbierku Vidiecky život. 
Verše Louise Glück si môžete vypočuť v podaní Kataríny
Šafaříkovej na Rádiu Devín. 

12. 10. Rozsvietili sa majáky českej kultúry. V tento
deň sa o 19.30 hod. rozsvietili majáky, svetelné stĺpy 
na miestach, ktoré šíria najrôznejšie formy kultúry -
divadlá, kiná, kluby, galérie a i. Za akciou stojí iniciatíva
#kulturunezastavíš, ktorá vyzvala všetky kultúrne
inštitúcie a organizácie k tomu, aby upozornili na to, 
kde všade je kultúra ponúkaná. Súčasne nabádajú ľudí 
k návštevám kultúrnych akcií, kým sa ešte dá, vďaka čomu
podporia nielen inštitúcie ale aj umelcov a umelkyne. 
 Iniciatívu podporili okrem iných Národní divadlo Praha,
Národní divadlo Brno, Klicperovo divadlo Hradec Králové,
Naivní divadlo Liberec, Jatka78 v Praze, UFFO Trutnov a i.

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/236404/nobelova-cenu-za-literaturu-2020-patri-louise-gluckovej


P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

10. 10. Pamätný deň vydania prvého Aspektu 
pred 20. rokmi. Feministická organizácia Aspekt bola
prvou na Slovensku, ktorá sprístupnila a sprístupňuje
teórie a filozofiu feminizmov, rovnako dianie 
vo feministickom hnutí, ktoré patrí k jedným 
z najprogresívnejších verejnoprávnych hnutí, týkajúcich sa
obrany ženských a ľudských práv v 20. storočí. 
Vďaka tomuto hnutiu môžu ženy napr. študovať, chodiť
do práce, rozhodnúť o tom, s kým budú žiť a pod.
Aj vďaka hnutiu sa verejnosť dozvedá viac o rodovo
podmienenom násilí páchanom na ženách, ktoré je trvale
prítomné v našich životoch. Súbežne zakladateľky
Aspektu, Jana Juráňová a Jana Cviková, sprístupnili 
a sprístupňujú desiatky prekladov a vydaní profilových
ženských autoriek zahraničnej a domácej proveniencie,
ktoré nevyšli, neboli preložené do dnešných dní 
na Slovensku. Viac informácií na stránke Aspektu.

V rokoch 2000 - 2001 BDNR otvorilo rodovo citlivé témy 
v prvom projekte pre vysoké školy s názvom Šamanky
(réžia M. Pecko), v spolupráci so študentami 
a študentkami UMB, s lektorkou PhDr. Katarínou
Feťkovou. Od tých čias sa divadlo systematicky venuje
témam rodovej rovnosti, osudom žien v spoločnosti,
tvorbe významných ženských autoriek. V rokoch 2004 –
2008 spolupracovalo s Aspektom na pilotnom projekte
rodovej senzibilizácie www.ruzovyamodrysvet.sk, v rámci
ktorého vzniklo viacero inscenácií pre dospelých 
a pre deti. 

Tento projekt inšpiroval ženskú časť BDNR k založeniu
štúdia T.W.I.G.A (teater women improvisation gender
action). V jeho kontexte vznikli predstavenia Mocad(r)ámy,
Variácie lásky, Diagnóza slovo, Reality snov a i.

Aktuálne vyhlásil Aspekt výzvu pre širokú verejnosť 
s názvom Varechy vyhlasujú občiansku neposlušnosť, 
ako reakciu na návrh Anny Záborskej na zmenu Zákona 
č. 576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 
Do parlamentu posielajú varechy (symbolicky
prezentujúce prácu žien) s odkazom:
„Čelíme druhej vlne nebezpečnej pandémie, ktorá už na jar
odhalila, že naša spoločnosť stojí na často neviditeľnej 
a neplatenej alebo slabo platenej práci žien. Lenže Vás
nezaujíma, ako žijeme. Zaujíma Vás len, či rodíme. Vyberáme
zo šuflíkov varechy, ktoré sú symbolom každodennej
starostlivosti a nedocenenej práce žien a posielame ich 
do ulíc. Posielame ich do parlamentu a odkazujeme:
Nesiahajte na naše práva. Bez nás táto spoločnosť neobstojí.
Začnite nás konečne brať vážne! Moja varecha vyhlasuje
občiansku neposlušnosť. Hovorí: ... Srdečne pozdravujeme 
a dobrú chuť!“
Viac informácii o tejto reakcii tu.

http://www.aspekt.sk/
http://www.bdnr.sk/studio-twiga
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/preco-varechovy-protest
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Situácia s pandémiou sa komplikuje. 

Termín 10. – 13. decembra 2020 zatiaľ platí. 
Program je zosumarizovaný. 

Bábkové divadlo Bratislava zoznámi deti          

Bábkové divadlo Žilina nás navštívi      

Nové divadlo Nitra uvedie  bábkovo-činoherné
predstavenie Čarodejnice 

Odivo s bábkovou multimediálnou performanciou
Svetlonos pre dospelých.

a naše/Vaše, Bábkové divadlo na Rázcestí uvedie
premiéru kabaretu pre dospelých v rámci 

My však stále dúfame a v prípravách pokračujeme!

Predstavujeme Vám výber zo slovenských divadiel 
s bábkovými predstaveniami:

od 5 rokov a všetkých a všetky ostatných          
a ostatné s Chronoškriatkami formou puppet cinema.

s bábkovým predstavením Filemon  
alebo OzlomKŔŔk domov pre deti  
od 4 rokov.

pre deti od 6 rokov.

60. jubilejnej divadelnej sezóny s názvom Divadlo
na konci sveta.

FESTIVALOVÉ NOVINKY
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BÁBKY V TELEVÍZII POKRAČUJÚ! 
Výstava bábok a televíznych exponátov, 
ktoré v 20. storočí pôsobili v Československej 
a Slovenskej televízii, bude v priestoroch Galérie
 v podkroví, v Štátnej vedeckej knižnici
sprístupnená až do 16. októbra 2020.

VŠETKY NOVINKY O FESTIVALE NÁJDETE AJ TU.

Už onedlho aj krátke PO-výstavné video!

O ďalších novinkách a zmenách Vás budeme
informovať v najbližších častiach mesačníka Zvesti.
Nateraz zostávame v nádeji, že už čoskoro HRÁME 
a FESTIVALUJEME!

http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/zmena-terminu-vystavy-do-16-10-2020_839
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/zmena-terminu-vystavy-do-16-10-2020_839
http://bab2018.bdnr.sk/

