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D E T I

V mesiaci január sme
vyhlásili súťaž Chvíľka 
s pastelkou. Postupne sme
zverejňovali zadania, 
ktoré súviseli s online
nedeľnými predstaveniami.  
Deti (i nejakí dospelí)
postupne nakreslili Flopa
(sovu z predstavenia 
O malej sove, ktorá sa bála
tmy), Bartolomeja (strom
 z inscenácie Šepoty lesa) 
a Zamatového zajačika
(z rovnomennej
inscenácie).  

Od januára pripravujeme novú súťaž pre tých
a tie, ktorí/é  pred maľovaním a kreslením

uprednostňujú písanie. DIVADELNÉ
BÁ(SNENIE)  bude rovnako ako Chvíľka 

s pastelkou nadväzovať na nedeľné online
predstavenia, tentokrát archívne. Zadania
budeme postupne zverejňovať na našom

Facebooku a webe. Zo zaslaných básní
budeme vyberať, najlepšie odmeníme!

 
Už teraz sa tešíme na všetky poetické slová!  

DIVADELNÉ BÁ(SNENIE)

Už ste si našli vo Vašich
schránkach odmeny? 

Prvá téma Divadelného
bá(snenia) znie:

CHVÍĽKA S PASTELKOU

Čo je šťastie? Napíšte báseň
o šťastí z rozprávky Šťastie

je veľmi krásna vec, ale...

https://youtu.be/mNcioIhf05Y
https://youtu.be/mNcioIhf05Y
https://youtu.be/-eQgknUrtiI
https://youtu.be/-eQgknUrtiI


Marta Guśniowska

DOBRÚ CHUŤ, VLK
 
Hra o výnimočnom 
priateľstve plná humoru 
a nonsensu. 

Pre deti od 3 rokov.

D E T I

IŠLO NA ĎALŠIE MIESTA

V roku 2020 sme pre Vás pripravili projekt
DIVADLO IDE DO ŠKOLY. Za krátke obdobie

sme však rozšírili  jeho názov aj o škôlky,
Domovy sociálnych služieb. Najnovšie sa k nim

pridali aj Centrá pre deti a rodiny (predtým
Detské domovy a Diagnostické centrá). 

 

Bela Schenková na motívy 
K. J. Erbena

DVE ROZPRÁVKY 
NA BRUŠKU:
O Jurkovi s kozou 
a O Dobromilovi 
a Lenimírovi 
 
Klasická rozprávka 
v tradično-netradičnom
spracovaní.

Pre deti od 3 rokov.

Josef Čapek

ROZPRÁVKY 
O PSÍČKOVI A MAČIČKE
 
Ako spolu gazdovali 
a o všelijakých iných veciach.

Pre deti od 4 rokov.

Jakob Streit

O CHLAPCOVI, 
KTORÝ VYMENIL SVOJU
ČIAPKU ZA ČOKOLÁDU
 
Protiklamárska rozprávka 
o zamrznutých ušiach,
zlom škriatkovi a dobrých
palacinkách.

Pre deti od 4 rokov.

Iva (Ne)bojsaňa

BUBÁCKA ROZPRÁVKA
 
Protistrašidelná rozprávka 
pre malých a veľkých, čo sa
(ne)boja. 

Pre deti od 3 rokov.

Jill Tomlinson

O MALEJ SOVE, 
KTORÁ SA BÁLA TMY
 
Kto sa bojí, musí do lesa.
Čarovná cesta, 
na ktorej svietia sovie oči.

Pre deti od 4 rokov.

Honorata Mierzejewska-Mikosza

ŠEPOTY LESA
 
Divadelné rozprávanie o živote
stromov.

Pre deti od 2 rokov.

Margery Williams

ZAMATOVÝ ZAJAČIK
 
alebo ako sa hračky stanú
skutočnými.

Pre deti od 4 rokov.

Kolektív autorov a autoriek

HVIEZDY SÚ TICHÉ
 
Pred(náška)stavenie 
o vojnových časoch,
holokauste, striedaní režimov.
Spracúva denníky Anny
Frankovej, Alje
Rachmanovovej, Tatiany
Savičevovej a Helgy
Weissovej.

Iva Rečislawa

(VÝ)ČINY SLOVENČINY
 
Divadelná jednoaktovka 
s vybraným oprobovaním!
Divadelné obydlie dvoch
jazyčníkov, ktorí nás prevedú
svetom (nielen) vybraných
slov.

Pre deti od 8 rokov.

Pre deti od 11 rokov.

Ponuka sa preto rozšírila. Výber z 10 inscenácií
je zostavený tak, aby si z neho mohli vybrať

rôzne skupiny - vekové, organizačné, a i.

K inscenáciám prikladáme aj bonusy. Každej
skupine, ktorá prejaví záujem o túto online

produkciu pribalíme príhovory od našich
hercov a herečiek šité na mieru.

Cieľom projektu je zostať v kontakte so skupinami, 
ktoré nás navštevujú pravidelne, ktoré majú záujem

nadviazať  kontakt s divadlom  i s tými, ktorým urobíme
vďaka online divadlu radosť a priblížime sa 

aspoň na diaľku.
Prítomnosť divadelného umenia  a umenia ako takého
považujeme za dôležitú, preto sme sa rozhodli natočiť

ponúkané inscenácie nanovo, autenticky. 

„Pozdravujem Vás. Odkážte hercom, že sa veľmi
tešíme a ďakujeme im za takúto formu spracovania -
aspoň takto sa opäť priblížime k divadlu." 
Eva Valkovičová, Detské centrum Gombička

VIAC INFO 
O PREDSTAVENIACH

http://www.bdnr.sk/repertoar/inscenacie-deti
http://www.bdnr.sk/repertoar/inscenacie-deti
http://www.bdnr.sk/repertoar/inscenacie-deti


Príprava kabaretu Divadlo na konci sveta
pokračuje online, z našich domovov.

Niekedy v pozadí s vianočnými
stromčekmi, inokedy so smiešnymi

zaseknutými výrazmi či náhlym
"opustením" skupiny. Napriek všetkým
technickým komplikáciám sa usilujeme

a pracujeme - na kabarete a inom.  

Veľmi by som sa nechcel sústrediť na termín kabaret. 
Pod týmto slovom si možno predstaviť kadečo, my sa však
budeme hlavne snažiť o divadlo.
Od prvej myšlienky či nápadu k prvej skúške je zvyčajne dlhá
cesta, na ktorej sa väčšinou udeje kadečo. Veľa vecí alebo
riešení, ktoré zídu človeku na um ako prvé, končia oprávnene
v koši, a tak to bolo aj v tomto prípade. Nič nezvyčajné sa
neudialo. Marián Pecko, režisér inscenácie

M L A D Í  Ľ U D I A  A  D O S P E L Í

ONLINE SKÚŠKOVÉ OBDOBIE
Červená čiapočka - Príbeh Červenej
čiapočky, ktorá uviazla vo svojom
rozprávkovom „Ja" a vlka s jasným
cieľom.

Povianočné stretnutie umeleckého súboru,
hosťujúceho člena (D. Žulčáka), tvorcov, 
ako vidíte z výrazov - plný radosti, že sa

vidíme.  

Pri interpretácii textu Jany Juráňovej Syndróm Popoluška a koncentrovaní sa 
na jeho podstatu. 

Prečo sa BDNR rozhodlo pripraviť kabaret a prečo zmena

pôvodného plánu - z inscenácie o pandémii k inscenácii 

(nielen) s inverznými rozprávkami?

 

Ivana Kováčová

M
arianna M

ackurová
M

ária Šam
ajová

https://www.youtube.com/watch?v=ZeiKDZO3XzA&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=ZeiKDZO3XzA&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=T_QfxHHA2fE&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=T_QfxHHA2fE&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=dwcskORuu5Y&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=dwcskORuu5Y&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica


Skončila som filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU, takže som sa
odhodlala nastúpiť do divadla v BB, skusmo. Priťahoval ma film. Uvidíme, vravela
som si, ako sa podarí prekonať tie rozdiely medzi študovaným filmovým
zameraním a bábkovo–divadelnou praxou. V tom období do divadla nastúpili
mnohí noví herci, herečky, jedným z nich bol Marián Pecko, s tvorivým režijným
videním a keďže všetci a všetky, čo sme vtedy prišli do KBD, sme boli generačne
príbuzní, slovo dalo slovo a vytvorila sa zvláštna kompánia, ktorá neriešila nič
iné, len ako „robiť dobré divadlo“. Túto kompániu tvorili: Viera Dubačová, Michal
Ďuriš, Pavol Hadač, Mária Šamajová, Dodo Šamaj, Alena Sušilová, Ján Haruštiak,
neskôr pribudli Peter Bebjak, Boris Bačík, Martin Zaťko... a starší kolegovia 
a kolegyne, menovite Štefan Píšša, Mariška Šmihlová, Marta Nováková, Ján
Šávolt nás podporovali. Tento moment súzvuku, nečakaná radosť 
zo spriaznenosti, dnes by som povedala, toto objavovanie „ našej Ameriky“,
spôsobili, že sme všetci/všetky ostali v KBD.  Druhým rozhodujúcim mementom
bol r. 1989 a Zamatová revolúcia. S ňou nastúpila politická zmena režimu a zrazu
sa menili normy a pravidlá vo všetkých smeroch. 90. roky bol náš ozajstný
nástup do sveta divadla, Marián Pecko sa presadil ako inšpiratívny režisér.
Zmena režimu bola tá rozhodujúca príležitosť pre našu generáciu, 
aby sme mohli konkrétne realizovať naše predstavy o tvorbe a o divadle. 
A tak som ostala pri divadle v BB. Nebol čas myslieť na iné... Navyše filmové
štúdiá sa rozpadli a, samozrejme, nikto ma tam nečakal...  

Nedá sa  na to odpovedať všeobecne. Mení sa to podľa toho, 
kto vedie kolektív, aké je zloženie súboru, aké riešime vonkajšie 
a vnútorné problémy...  Na umelecký kolektív veľmi vplýva
obdobie, téma, osobnosti a tiež, akí ľudia pracujú v zázemí divadla
(tzv. obyčajní ľudia), v neposlednom rade, veľmi to ovplyvňujú
diváci/diváčky. Za tie roky, môžem smelo povedať, že v našom
divadle prevažovali ľudia, ktorí a ktoré sa snažili urobiť to
najlepšie, čo vedeli. Ktorí a ktoré nemysleli len na seba. Niekedy
sme boli prajnejší/šie, viac zomknutí/té, odborne zdatnejší/šie,
úspešnejší/šie, inokedy menej, ale chuť objavovať a viera 
v zmysel divadla, tu pulzuje stále. Väčšina ľudí v BDNR nechodí 
do práce ako do fabriky a potom padla... Zdá sa, že tento
ostrovček nám prirástol k srdcu.

R O Z H O V O R  S  I V E T O U

Š K R I P K O V O U

Na konkurz. Ten sa viackrát zopakoval, keď bolo divadlo pod Krajským úradom, a keď sme prešli pod BBSK. Čo mi táto pozícia dala -
vzala? To je na osobité rozprávanie. Mala som 34 rokov a netúžila som byť riaditeľkou... ako väčšina vtedajších žien. Je to dobrá téma,
umožňuje štruktúrovane sa pozrieť na „pozíciu ženy a riaditeľky“ v rámci slovenských spoločenských stereotypov a divadelných
mechanizmov. No, niet na to priestor. Odpoviem stručne, veľa vecí ma naučila, a veľa ilúzií o divadle, o ľuďoch, o sebe samej mi vzala. 

 Ste dlhoročná riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí. Ako ste sa k tejto
pozícii dostali? Čo Vám za tie roky dala?

M L A D Í  Ľ U D I A  A  D O S P E L Í

Priblížte nám, ako si k Vám divadlo našlo cestu.

Aké je zákulisie BDNR – kolektív, atmosféra, skúšanie..?

Momentálne si želám, aby sme zdarne prekonali
koronové obdobie v divadle, nikto netrpel, neumieral...
Aby sme potom dokázali znovu obnoviť divadlo. Niečo

som napísala, niečo študujem,  ale všetko závisí 
od korony a od nás, ako to zvládneme a kam sa

posunieme. 

O svojich budúcich plánoch...

Dlhé roky spolupracujete s umeleckým šéfom a režisérom BDNR 
Mariánom Peckom. Ako sa Vám spolupracuje? 

Sú to ozaj dlhé roky, ale presnejšie by bolo, od počiatku, od nástupu do divadla... Táto otázka a téma by si
opäť vyžadovali viacej času a priestoru, ale skúsim vystihnúť to najpodstatnejšie. Je to môj životný partner, 

a súčasne režisér desiatky mojich scenárov a hier, ktoré vznikali v spolupráci s ním. Mnohým mojim
zámerom, slovám rozumel automaticky, podvedome... rovnako ako ja som rozumela jeho režijným

výkladom alebo postupom a motívom inscenovania do poslednej „bodky“. Je to zvláštna náhoda a určite 
aj neočakávaný dar, že sa to stalo práve nám dvom, čo sme sa nikdy predtým nestretli a nepoznali a žili sme

každý inde a inak. Marián má veľký podiel na tom, že si moje písanie všimli aj iní/iné. Marián nás všetkých,
kto sme s ním začínali, naučil, čo je to mágia divadla, a súčasne nás mnohých posunul k inej ceste vnímania

divadla a hľadania divadelnosti. 



Ženská angažovanosť v osobnom živote? Viete, to sú veľmi tekuté slová... čo je ženské, čo je angažované a čo je osobný
život? Podľa akých noriem? Sociálnych kultúrnych individuálnych... Z môjho pohľadu by sme nemali používať všeobecné
tvrdenia na individuálne životy. Každý príbeh je osobitý. Každá žena a každý muž má svoj vlastný príbeh a vzorec
angažovanosti v osobnom vzťahu. Na druhej strane, samozrejme, existujú isté spoločenské vzorce správania a myslenia,
ktoré dedíme výchovou, kultúrou, kresťanstvom, svoju rolu hrá biológia, fyziológia a pod., a nevedomky to prenášame
do našich individuálnych rozhodnutí a vzťahov, niečo sme sa naučili a získali z rodiny, zo školy, z kostola, 
od kamarátov/kamarátok, z médií ... niečomu veríme, niečo máme radi a čosi neznášame podľa vzorov rodinného 
a kultúrneho prostredia a vôbec o tom nevieme. Pre mňa osobne je momentálne angažovaným aj to, že žena vie
sformulovať svoje potreby a požiadavky, čo očakáva sama od seba vo vzťahu a čo očakáva od partnera a dokáže 
to správne pomenovať a otvorene povedať. Angažovanosť znamenala kedysi – byť účastný. Konať v niečom. Dnes má
nádych prepiatych formálnych apelov za niečo...  Niekedy si myslím, že ženy, aj vzťahy nemusia 
byť angažované, nech sú aktívne a otvorené. Nezávislé. To stačí ako prvý krok. Myslím,
 že stretnutia žien v kresťanskom spoločenstve budú vnímať angažovanosť inak, 
než stretnutia ľudí pri terapeutických rodinných konšteláciách alebo v ezoterickej
 komunite s vierou v lunárny kalendár, prípadne na jogových meditáciách, 
nehovoriac o feministickom prostredí... Dôležité je, pokúsiť sa pomenovať, 
kto som, kde žijem a prečo myslím tak ako myslím, ako a kam ma moja 
„predurčenosť“ byť ženou vedie... Proste, čo najviac kriticky vedieť o sebe 
a prostredí, kde žijem, je veľmi fajn. Čo s tým ďalej, je už iný príbeh.

To sme napísali jasne a veľakrát. Rodové scitlivovanie, upozorniť na svet žien, problémy žien 
z rodového hľadiska... Nutnosť hovoriť v opozícií voči väčšinovému mainstreamovému

(nerodovému) pohľadu na svet. Či sa nám to páči, nepáči, stále fungujeme 
v paternalistickom a patriarchálnom spoločenskom a kultúrnom systéme, 

v ktorom politickú a spoločenskú moc formujú vzorce maskulínneho myslenia a správania.
Paternalistická dominancia. Odčítať to je niekedy ťažké... Pekným príkladom je udalosť, ktorá sa

stala vo feministickom hnutí. V 70. rokoch feministky zažívali isté pnutia medzi beloškami 
a černoškami. Na otázku, prečo sa to deje, odpovedala černoška  bielej žene: Pretože, keď sa ty

pozrieš do zrkadla, vidíš ženu, a ja vidím černošku. To znamená, že dominantná kultúra a tzv.
väčšina si neuvedomuje ako a čím iných znevýhodňuje, najmä, ak má z toho jasné výhody a užíva

si mocenské postavenie. Preložené do twigáckeho jazyka, muži si neuvedomujú, že nie sú citliví,
vnímaví na to, ako a čím a v čom a kedy znevýhodňujú kolegyne umelkyne pri tvorbe, v akej

schéme píšu o ženách, ako ich režírujú (vidia v zrkadle „seba“, nie ženu) a atď. Zmeny sa nedajú
nastoliť zvonka, prichádzajú zvnútra a je to dlhý proces. My sme chceli dosiahnuť drobnú

profesionálnu zmenu v optike na väčšinové divadlo žien, na kvalitu divadla o ženách, ale to sa
nestalo, žiaľ. Bolo nás málo, neboli sme také talentované...  Na druhej strane vznikli naozaj

vydarené a divadelne zaujímavé feministické inscenácie: Milenky, Prečo sa dieťa varí v kaši,
MOCAD(R)ÁMY, Šmíračky, Diagnóza: Slovo, ktorú považujem za vrchol našej tvorby. A mnoho iných,

jedinečných happeningových udalostí...

M L A D Í  Ľ U D I A  A  D O S P E L Í

Ste považovaná za priekopníčku ženského divadla na Slovensku. Založili ste Štúdio TWIGA, zaujímate sa o ženské témy, angažujete sa 
v mnohých projektoch týkajúcich sa žien. Kto alebo čo Vás podnietilo k tomu, aby ste sa zamerali týmto smerom? Ako sa prejavuje 
ženská angažovanosť v osobnom živote?

Ženy novembra, 2019

V-DAY, 2020
Štúdio TWIGA funguje v BDNR od roku 2007. Prečo ste ho založili? Čo je jeho zámerom? 

Milenky, 2005

D
iagnóza: Slovo, 2013

 Už pred tridsiatimi rokmi s tým začali v divadle v Taliansku, konkrétne v Bologni,
súrodenci Frabettiovci. Odvtedy sa na to špecializujú mnohé divadlá v Západnej Európe.
Zapadá to konceptu mentálneho a tvorivého vzdelávania ľudí od nula rokov. Je to múdry

projekt. Prečo by nemal fungovať na Slovensku?

 Do BDNR ste priniesli interaktívny projekt Batolárium, ktoré sa neskôr rozvinulo a teraz má 
6 častí, inscenácií. Prečo považujete za potrebné venovať sa divadelne aj najmenším?



Z prvých skúšok 
Fam

iliária, 2016

Neviem to pomenovať. Snáď to pomenujú iní/iné. 
Stále považujem feminizmus za jeden z najprogresívnejších 
a dôležitých impulzov pre umelkyne (nielen), mrzí ma, 
že mladšie generácie mužov a žien vedia o týchto líniách,
prúdoch, hnutiach, myšlienkovej invencii... veľmi málo. 
Len využívajú zmeny, ktoré feminizmus priniesol. A znovu budú
musieť – ako vravela Elfried Jelinek – objavovať Ameriku. 
Ak to vôbec bude pre nich téma... Samozrejme, nedá sa
uzatvárať len do feminizmu. (I keď je natoľko bohatý 
a vrstevnatý, že by mi nestačil celý život na jeho spoznanie...)
Takže, zaujímajú ma rečové akty a filozofia jazyka, rôzne socio-
psychologické a kulturálne štúdiá, a čím ďalej tým viac 
si uvedomujem význam histórie. (To súvisí s asi tromi po sebe
historickými námetmi, ktoré som za posledné štyri roky
spracovala pre divadlá. Napr. Nemé kráľovné, o herečkách
nemého filmu, V dobrom a v zlom, o manželkách česko-
slovenských prezidentov, Ostrov, o vzťahoch Masarykovcov 
na Bystričke, ale písala som hru aj o Márii Terézii... 
Pri všetkých týchto témach bola história čímsi výnimočným, 
čo presiahlo horizont bežných dní.) 

Bábkarskej Bystrici by sme sa mohli venovať samostatne.
Navrhujem v kapitole o festivale, a z rôznych uhlov. Z hľadiska
domáceho a medzinárodného kontextu. Festival prešiel rôznymi
etapami a odráža vnútorné divadelné i vonkajšie spoločenské
pomery na Slovensku. Pri festivale BB, zďaleka nejde len o osobné
zážitky... Snáď to pomenujeme. Z osobných podnetov... asi tri sú
najmocnejšie. Prvý. Ako sme s Mariánom Peckom písali vestník z
festivalu v r. 86 a smiali sme sa ako blázni, pri každej vete, neviem
prečo teraz, ale bolo to do rána asi do 4. hodiny, potom sme začali
na cyklostile všetko rozmnožovať... a zase sme sa smiali. Vtedy sa
čísla rozmnožovali na cyklostile, zošívali a lepili... Druhý, keď sme
krstili vilu Dominika, v r. 2000, a kričali sme z balkóna, nech žije
Dominika, buď šťastná naša vila... Tretí, keď sme dokázali napiecť
chlieb a vytvoriť z neho obrovský znak festivalu – pútnika, 
a zohnali sme dychovku do šapitó a malá Júlia, naša dcéra, sedela
na poníkovi pri ich slávnostnom marši v šapitó. A všetci sa veselili,
jedli chlieb a slovenská dychovka hrala americké piesne... Písal sa
rok 2004 a na festivale boli Američania. Takých zážitkov je veľmi
veľa, nehovoriac o osobných stretnutiach s ľuďmi... 
Napr. s Henrykom Jurkowským, výnimočným poľským
divadelníkom a  profesorom, ktorý trvalo spolupracoval 
s festivalom. Raz mi – keď som sa ho ako stále naivná 44. ročná
spýtala, prečo je smutný – odpovedal, lebo som starý, viac starý
ako si myslím. A Pánboh, stvoril starobu z pomsty... Často na neho
a na jeho slová (nielen tieto) myslím.  Medzi silné zážitky patrí 
aj naša TOUR v dedinách BBSK.

M L A D Í  Ľ U D I A  A  D O S P E L Í

Nejako prirodzene. Najprv išlo o podnety a spoluprácu s Mariánom
Peckom, bolo treba napísať námet, spraviť podklady na skúšanie,
zdramatizovať text... Neskôr ma začali zaujímať rôzne (ne)feministické
dramatičky... Slovo je súčasťou divadla. Rovnako dráma. Pre mňa je to
úžasná príležitosť pomenovať niektoré javy v nás a okolo nás. Škoda len,
že táto šanca je tak bytostne zviazaná s jazykom. Tým sa význam
slovenského bádania v dráme končí napr. v Rajke, alebo vo Vlkanovej... 

Ste uznávaná režisérka, zároveň dramatička. Vaše hry sa objavili v Slovenskom
národnom divadle v Bratislave, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, SKD Martin 
a aj v zahraničí. Ako ste sa dostali k písaniu? Ako k dráme? 

Ako vnímate svoju tvorbu? 

Odhaľujete sa v tvorbe? Nájdeme v nej aj autobiografické prvky? 

Určite. Je to osobné. Aj keď spracúvam historické témy. Umenie nie je
nikdy neosobné.

Je to ďalší prvok v myslení. Človek sa veľa naučí a je donútený vidieť,
vnímať daný problém z inej perspektívy a pohľadu. 
(A zistí, že platí, ako málo vieme...)

Ste autorkou nielen umeleckou, zároveň sa venujete odborným otázkam, súvisiacim 
s divadlom. (Napr. pripravuje sa do tlače vaša kniha Feministické divadlo, medzinárodné
inšpirácie a slovenská platforma) Vnímate to ako obohacujúce alebo skôr potrebné?  

Ste riaditeľkou medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica. Za roky realizácie
získal vo svete svoje meno, záujem o účasť je vysoký. Rezonuje vo Vás nejaký
moment, na ktorý v súvislosti s BB nezabudnete?

Začala som v r. 2010, v súvislosti  s projektom Platforma 11+, čo bol
medzinárodný projekt Divadelného ústavu a siedmich krajín EÚ.
Jeho ambíciou bolo podnietiť záujem mladých o divadlo a písanie
pre divadlo. Odvtedy vediem kreatívne písanie v divadle. Počas tých
rokov sme mali v klube veľa mimoriadnych talentov/talentky,
väčšinou sa umiestnili na prvých miestach v súťaži Dramaticky
mladí. Spomeniem Lucku Jaďuďovú, Katku Kováčová, teraz aktuálne
Annu Vatalovú. Myslím, že cez tvorivé prešlo veľa detí, tak do 70
detí. Tvorivé písanie je podľa mňa vecou, ktorej by sa mal
(dobrovoľne)  venovať každý človek. Kreatológia je svetlom 
v smútku sveta a kyslíkom pre našu nevedomosť. Existuje veľa teórií
o tom, že hra/tvorba je zmyslom života. Tvorivé písanie učí deti, 
že nič nepríde rýchlo ľahko a zadarmo. Fantáziu, ani radosť si
nekúpiš. To prináša kreatológia.  Netrúfnem si odpovedať na to, 
akí sú dnešní mladí ľudia... Je to rôzne. Poznám dobre tieto „moje“
deti, boli veľmi inteligentné, nadané a senzitívne. Študujú 
na prestížnych školách. Píšeme si. Myslím, že my ľudia sme všetci 
v podstate rovnakí/rovnaké, len prostriedky a podmienky 
a tiež „diskriminácie“ sa menia. Generácie majú svoje
charakteristiky, ale to sa dá prečítať na webe. Snažím sa ľudí nedeliť
na mladých a starých.

Venujete sa edukácií mladých ľudí v oblasti drámy. Kedy ste začali? 
Akí sú podľa Vás mladí ľudia? 

Ešte nebilancujem. Keď mal Masaryk 60 rokov, na oslave svojich narodenín povedal, čo tu teraz bilancujeme, predo mnou je veľa práce...
A feministky vo svojom crazy manifeste, ako sa má žena umelkyňa v našej spoločnosti,  píšu, napr. : v 83. rokoch tvoja kariéra začne

naberať obrátky. Takže, uvidíme? Faktom je, že obidve citácie sú z cudziny, bohvie ako sa to vyvinie u nás... 

Váš najväčší úspech?
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ČO SA UDIALO...

Naši herci a herečky natáčali
videá (doma, z práce, 
z prechádzky,...) a vyjadrovali sa
k najrôznejším veciam.
Zverejňovali sme ich na FB 
a našej stránke pod názvom 
Zo zázemia divadla.

Súťažili s Európou v korešpondencii a rozdávali vstupenky na pripravovaný kabaret.
Výhercom a výherkyniam gratulujeme!

18. 1. sme začali v spolupráci 
s Banskobystrickým samosprávnym krajom 
a spoločnosťou TESCO Slovensko pomáhať 

s rozvážaním ovocia do nemocníc.

Privítali nového kolegu Matúša Hollého 
na pozícii bábkoherca. 
Matúš Hollý vyštudoval herectvo na Fakulte
dramatických umení Akadémie umení 
v Banskej Bystrici. Pôsobil v Spišskom divadle,
kde sa predstavil v inscenáciách Hrdinovia
(postavy: Širický, Šén, Ďuro, Samo Hruda),
Reštavrácia (ako gróf Želinský), Krásne je 
v Tatrách (postava Vencoslava). Od roku 2020
sa objavuje v Starom divadle Karola Spišáka 
v Nitre, v inscenáciách Veľká továreň na slová
(postava Oscara), Stvorenie (čierne divadlo).
Účinkoval aj v niekoľkých epizódnych
postavách najmä v TV Markíza. 
Nového kolegu srdečne vítame v BDNR 
a už teraz sa tešíme na osobné stretnutia 
a spoločné tvorivé počiny. 

31. 1. sme po dlhšej dobe opäť hosťovali. Stream inscenáciu 
pre deti Dve rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou 

a O Dobromilovi a Lenimírovi a inscenáciu Variáce lásky sme
zrealizovali z púchovského Podivného baróna. 

Ďakujeme za pozvanie!

VIACVIAC Z DIANIA
V DIVADLE TU.

https://www.youtube.com/channel/UCUe-SUzae5wWSJMF-g83_pA
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/rozvoz-ovocia-do-nemocnic_898
https://youtu.be/l2ujJlzDRaE
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/stream-z-puchova_907
https://youtu.be/l2ujJlzDRaE
http://www.bdnr.sk/


O chlapcovi, ktorý vymenil 
svoju čiapku za čokoládu
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Babie leto, scenár a réžia: Iva Š.

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ v Banskej Bystrici

v roku 2020 DERNIÉRA!
Mocad(r)ámy

• Divadlo+škola=2020, v rámci Roku slovenského divadla
• V-DAY, Vagína monológy so zameraním na skúsenosti žien s pôrodom
• ušili sme 4044 rúšok, 195 plášťov, podieľali sa na rozvoze rúšok 
a potravín pre ohrozené skupiny obyvateľov, obyvateliek BBSK
• dokument RTVS o Bábkovom divadle v Banskej Bystrici: Zrod sveta
divadla
• Divadelná knižná búdka, nadväznosť na iniciatívu „Ďakujem, sused“
• Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy, Medzinárodná
konferencia v Centre pre umenie Viola, Prešov, 27. 8. – 28. 8. 2020
• výstava Bábky v televízii v rámci BB TOUR 2020, v spolupráci s RTVS
• Divadelný čaj o piatej
• Bystrická Kultúra, Facebooková platforma
• výstava Prvé divadelné hľadanie
• Divadlo ide do školy
• Div. MOFEM

PARADIVADELNÉ AKTIVITY

#internetové divadlo

V rámci #internetového divadla sme uviedli
dokopy 15 inscenácií  pre deti a 13 inscenácií
pre mladých a dospelých ľudí.

UVIEDLI SME 
5 NOVÝCH TITULOV!

PRIPRAVILI AKTIVITY
Divadelná hra – be – ce – da, Minikurz animácie 
s Majkou a Bábkový ateliér s Alenkou, Tvorivý ateliér 
s Katkou, Tvorivý ateliér s Terkou.

• Ivana Kováčová, prémia Literárneho
fondu za interpretáciu postavy Mama
sova v inscenácii J. Tomlinson O malej
sove, ktorá sa bála tmy (premiéra 29. 9.
2019) a postavu Amaranty v predstavení
X. Dragunskej Tajomný maják (premiéra
7. 2. 2020)
• Anna Hajduková, Cena Literárneho
fondu za sólo hru J. Streita O chlapcovi,
ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu
(premiéra 12. 1. 2020)
• Iveta Škripková, Cena Literárneho
fondu za dramaturgiu, za objav nových
autorov/autoriek v predchádzajúcej
sezóne a iniciovanie rôznorodých
projektov so školami a verejnosťou. 

ZÍSKALI VIACERÉ OCENENIA...

Zúčastnili sa domácich festivalov a kultúrnych podujatí...
• Iva Š.: Variácie lásky, VIRVAR, Košice
• O .D. West a M. Kosová: Africké rozprávky, Africký deň, Bytča
• Jakob Streit: O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku 
za čokoládu, Klub Lúč, Trenčín
• Bela Schenková na motívy českých ľudových rozprávok 
K. J. Erbena: Dve rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou 
a O Dobromilovi a Lenimírovi, Malý Berlín, Trnava
• Carlo Collodi: Pinocchio, Kultúrny dom, Poprad
• H. CH. Andersen: Statočný cínový vojačik, Soirée v zámockej
záhrade, Hlohovec

• Bábkarská Bystrica TOUR 2020, plánovaná 18. 9. – 23.9., bola
dvakrát presunutá kvôli pandemickej situácii, nový termín 
na konanie festivalu je 29. 4. – 2. 5. 2021.

ZÚČASTNILI SA DOMÁCICH FESTIVALOV
 A KULTÚRNYCH PODUJATÍ...

+ 5 online produkcií: HRA 1973 -
2020. Stretnutie s Jozefom Mokošom,
Pohľady do spätného zrkadla.
Spomienky a úvahy Jozefa Mokoša. 
(2 časti), Hviezdy bábkového divadla
(3 časti), Noc divadiel 2020, 16 dní
aktivizmu v BDNR s pískačkou
divadla.



   Február nás okrem svojej hádanky s počtom dní, 
či 28 alebo 29?, zamestnáva sviatkom zamilovaných, dňa
14. 2., na ten deň sa viaže viacero legiend. Chceme, 
ako býva zvykom, podčiarknuť iný význam tohto dňa. 
A tým je V – day, antivalentín a veľmi početné hnutia žien
a mužov proti násiliu na ženách. Prinášame pár
informácií o rôznych svetových kampaniach, ktoré sa
venujú tomuto zápasu, práve v tento deň. 

   One billion rising je celosvetová kampaň organizovaná
od r. 2012 v USA proti rodovo podmienenému násiliu
páchanému na ženách, proti sexuálnemu zneužívaniu
žien. Jej zakladateľkou je Eve Ensler, spisovateľka 
a autorka Vagína monológov, ako aj kampane V-day 
v r. 1998. Táto kampaň je pokračovaním V-day a jej
účastníčkami sú ženy z celého sveta. Viac o V-day
kampani v kapitole Perfomancie, angažované prejavy
feministického divadla. Dostupné na internete TU. 

   SlutWalks je pôvodom kanadská kampaň proti
propagácii násilia v kultúre, proti viktimizácií obetí
sexuálneho násilia, proti mediálnemu ospravedlňovaniu
akejkoľvek formy násilia voči ženám pre ich vzhľad.
Neskôr sa kampaň rozšírila do USA, Austrálie 
a v súčasnosti sú jej účastníčkami ženy z mnohých krajín
sveta, silné zastúpenie má v hispánskych krajinách.
Kampaň spôsobila kontroverzné prijatie kvôli názvu. 
(Slut znamená cundra, fľandra, vulgárne kurva.) A tiež
kvôli rasovej necitlivosti voči černošskej komunite žien 
(aj žien inej rasy). Dostupné na internete TU. 

   Daughter of Eve je britská nezávislá organizácia, 
ktorá v spolupráci s mnohými africkými ženskými
organizáciami a WHO (svetovou zdravotníckou
organizáciou) vedie dlhodobú kampaň proti mrzačeniu
ženských pohlavných orgánov (FGM, female genital
mutilation) v rôznych krajinách sveta, ktoré sa vykonáva
na malých dievčatkách. Dostupné na internete TU. 

   Everyday sexism je internetový projekt proti
každodennému sexizmu v bežnom živote žien, založila ho
v r. 2012 britská feministka Laura Bates. Ženy rôzneho
veku, národnosti zaznamenávali svoje denné skúsenosti
so sexizmom v ich „normálnom“ živote. Projekt
dokumentoval, že rodovo podmienené násilie, sexismus
je jav prítomný globálne. Dostupné na internete TU. 

    Waking The Feminist je stále prebiehajúca kampaň
združujúca mužov a ženy v írskom divadle (od r. 2015).
Dotýka sa rovnosti príležitostí, výšky miezd, rodovej
rovnosti v zamestnaní. Impulzom pre jej sformovanie
bola aktivita Národného divadla v Dubline, Abbey
Theatre, k 100. výročiu vzniku Írska pod názvom Waking
the Nation. 

Na programe k výročiu bolo uvedené len jedno dielo jednej
režisérky. Následne vznikla iniciatíva WakingTheFeminist,
ktorá sa venovala postaveniu žien, divadelníčok rôznych
profesií, v írskom divadle. Dostupné na internete TU. 

#Me Too je pôvodne  americká kampaň z r. 2017
zaoberajúca sa sexuálnym obťažovaním v zamestnaní.
Zapojili sa do nej významné herecké osobnosti Hollywoodu.
Osobne sa priznali ku skúsenostiam so sexuálnym
obťažovaním v práci vo filmovom prostredí. Známy
hollywoodsky producent Harvey Weinstein bol obvinený 
r. 2018 a v r. 2020 odsúdený za sexuálne zneužívanie 
a obťažovania žien. Táto kampaň sa rozšírila do 85 krajín
sveta. Dostupné na internete TU. 

V Česku sa týmto témam rodovo podmieneného
znevýhodňovania žien a rodovým stereotypom 
v správaní/myslení ľudí systematicky venuje mladá
dokumentaristka, Barbora Chalupová (držiteľka viacerých
študentských cien, pôvodom zo Slovenska), ktorá sa
podpísala ako spolu režisérka pod film V sieti (režisérom
snímky bol aj Vít Klusák, film sa venuje tabuizovanej téme
sexuálneho kyberšikany a zneužívania maloletých detí). Film
ste mali možnosť vidieť do vyhlásenia lockdownmu v našich
kinách (SR, CZ). Upozorňujeme na toto dielo. Rovnako
radi/rady pripájame LINK na ďalšie výnimočné dielo Barbory
Chalupovej: Teorie rovnosti, v ktorých zaznamenáva postoje 
a názory bežných ľudí, ale aj ľudí v rôznych významných
funkciách, k ženskosti a mužskosti. (is)
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POZORNOSŤ VENUJEME...

BIELA VRANA, 
PANI JOLANKA NÁTHEROVÁ!

Pripájame sa 
ku gratuláciám a želáme veľa sily!

LACO KERATA OSLAVUJE!

Spisovateľ, herec, režisér,
scenárista oslavoval v januári
životné jubileum! S BDNR
aktuálne spolupracuje 
na príprave kabaretu Divadlo
na konci sveta. Veríme, 
že gratulovať budeme môcť
čoskoro i osobne. Zatiaľ 
na diaľku - všetko najlepšie,
najmä pevné zdravie!

https://www.onebillionrising.org/my-revolution/
https://www.facebook.com/SlutWalk
http://www.dofeve.org/
https://everydaysexism.com/
http://www.wakingthefeminists.org/
https://advocates-change.com/history-of-the-metoo-movement/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/216562262600003-teorie-rovnosti/
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/biela-vrana-pani-jolanka-natherova_901
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/zvesti%20december%20(1).pdf


Sprístupnené 24 hod. Lístky si môžete kúpiť TU.

P R OG R AM
Nepos(l)edné predstavenie 2

– Šťastie je veľmi krásna vec,
ale…

ONLINE

MILENKY - PRED(ANTIVALENTÍN)
Šokujúce a kontroverzné vyznanie
na tému milenka.

12. február o 19.00 CELÝ PROGRAM
 TU.
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MALÁ MORSKÁ PANNA
ONLINE

28. február o 16.00
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MALÁ ČARODEJNICA

ONLINE

ONLINE

https://www.ticket-art.sk/babkove-divadlo/
http://www.bdnr.sk/program
http://www.bdnr.sk/program
http://www.bdnr.sk/program


Putovanie za belasým vtákom...
Dávame slovo V. Predmerskému, ktorý v článku Putovanie za belasým vtákom 
v knihe Šamani, mágovia & komedianti (vydal Divadelný ústav, 2002) napísal 
o začiatkoch festivalu: „Keď sa v päťdesiatych rokoch ukončila na Slovensku 
profesionalizácia bábkarstva a vzniklo divadlo v Žiline (1950), Nitre (1951), Bratislave (1957), Košiacich (1959) a v Banskej Bystrici
(1960), čoskoro si slovenská bábkári uvedomili, že im chýbajú národné prehliadky, na ktorých by dochádzalo k pravidelnej
konfrontácii a výmene názorov na vlastnú tvorbu. Riadiace politické orgány však vyžadovali, aby sa prehliadky konali pri rôznych
politických výročiach a podujatiach a nie v cyklických intervaloch. Takto sa bábkari mohli stretnúť na svojej celoslovenskej
prehliadke v Košiciach (1964) a hneď o rok pri príležitosti 15. výročia BD v Žiline (1965). Potom nastala päťročná pauza, aby sa
v roku 1970 našiel ďalší dôvod na uskutočnenie prehliadky v Žiline. V tom čase sa svojimi umeleckými výsledkami tlačilo 
do popredia bystrické BD, ktoré na dva roky prevzalo iniciatívu pri organizovaní prehliadok (1972, 1974, v tom roku prehliadku
zrušila povodeň, poznámka iš). Medzi Žilinou a BB vznikala zdravá rivalita a hoci Žilinčania organizačne pripravili ešte jeden
ročník (1975) rozhodujúci pozornosť strhli na seba Bystričania. Na základe vyžadovaných štatutárnych podmienok pripravili
v roku 1977 prehliadku slovenských profesionálnych bábkových divadiel s dvojročnou periodicitou. Tak sa zrodila 1. BÁBKARSKÁ
BYSTRICA.“                                       
        Festival sa konal pod záštitou Ministerstva kultúry SSR. Hlavným organizátorom bolo vtedajšie Krajské bábkové
divadlo, Zväz dramatických umelcov, prípadne Stredoslovenský národný výbor, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej
dokumentácie a iní/é. Od r. 1982 bol festival súťažný. Udeľovali sa Ceny za herecký výkon, Cena za dramaturgiu, réžiu,
scénografiu, hudbu a Cena detskej poroty. (is)
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KAPITOLY 
FESTIVALU

F E S T I V A L

VŠETKY NOVINKY O FESTIVALE NÁJDETE AJ TU.

Plánovaný termín 
 Bábkarskej Bystrice: 

29. 4. - 2. 5. 2021

Čakáme na vývoj situácie
v Európe a dúfame, že sa festival
uskutoční v plánovanom termíne

a s plánovaným programom. 
 Rozhodli sme sa toto obdobie

vyplniť novinkami z histórie
festivalu. 

VZNIK FESTIVALU 

http://bab2018.bdnr.sk/

