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Stretnutie s Tonkou, ktorá chcela chytiť Slnko. 
Pre všetkých, čo radi veršujú. 
O pripravovanej inscenácii, o iných projektoch 
a bábkovom divadle sa rozprávame s režisérom 
Miroslavom Lukačovičom.

Pripravujeme: Ako sa chytá ra

Prvé divadlo pre deti som robil už na strednej škole (Prvé 
slovenské literárne gymnázium v Revúcej). Veľmi ma preto 
teší, že môj vtedajší a asi doživotný pedagóg Maňo Lacko, 
ktorý ma k divadlu a k divadelnej réžii priviedol, je teraz 
scénografom pripravovanej inscenácie. Odvtedy až dodnes 
som sa tvorbe pre deti venoval neustále, aj keď nie 
konkrétnymi titulmi. Môžem však s čistým svedomím povedať, 
že rozprávkové motívy som využíval v každej svojej 
inscenácii. Tento synkretizmus vyvrcholil v mojej 
absolventskej inscenácii na JAMU (Roland Schimmelpfennig – 
Zlatý drak), ktorá bola presiaknutá neustálym prepájaním 
rozprávkových, až snových motívov s realistickými situáciami. 
Čo sa týka odbornej reflexie, mám pocit, že tvorba pre deti na 
tom v slovenskom kontexte nie je o nič lepšie ako tvorba pre 
dospelých. Skôr naopak. Je skôr výnimkou, ak sa niekto 
systematicky venuje reflektovaniu tvorby pre deti. Otázkou je, 
prečo to tak je. Je tvorba pre deti pre „dospelého kritika“ 
nezáživná? Je ťažšie ju reflektovať? Alebo len máme málo 
kritikov?
 
Teraz skúšaš v bábkovom divadle, aký je tvoj vzťah
k bábke, znaku, výtvarnému objektu? Máš blízko 
k súčasným trendom, ktoré bábkové divadlo a divadlo 
objektu ponúka?
 
Myslím, že je to u mňa podobne ako v predchádzajúcej 
odpovedi. Hranice medzi bábkovým divadlom, divadlom 
objektu a hranice ako také (nielen v divadle) sa stierajú. Síce 
skúšam v bábkovom divadle prvýkrát, dovolím si tvrdiť, že 
s výtvarným objektom, či znakom a jeho pohybom pracujem 
vo svojej tvorbe neustále. Aj v pripravovanej inscenácii 
nebudeme s bábkou pracovať tak, ako je na to asi divák, ktorý 
bábkové divadlo navštevuje, zvyknutý. Pre mňa je vždy 
dôležitejšie na javisku vytvoriť aktívne jednajúcu hmotu ako 
dokonale vyzerajúcu bábku, či kostým herca. Túto tézu 
uplatňujem predovšetkým v inscenáciách, v ktorých ako 
základný vyjadrovací prostriedok využívam telo herca a jeho 
pohyb. Ide predovšetkým o monodrámu Jeden a inscenáciu 
 

Miro, máš zaujímavú skúsenosť, prešiel si umeleckým 
vzdelávaním na VŠ na Slovensku aj v Čechách. Aký je tvoj 
pohľad na prístup k študentstvu tvojho zamerania 
v Banskej Bystrici a v Brne?
 
Nerád, ale musím byť kritický. Aj keď Janáčkova akademie 
múzických umění v Brne určite nie je najlepšia umelecká škola 
na svete, Akadémia umení v BB sa s ňou bohužiaľ nemôže 
rovnať. Po bakalárskom stupni štúdia réžie a dramaturgie som 
odišiel na magisterský stupeň réžie do Brna a musím úprimne 
povedať, že rozdiel to bol veľký. Okrem toho, že mojimi 
pedagógmi boli uznávané osobnosti českého divadelného 
života (prof. Oslzlý, Krobot, Osolsobě, Spitzbardt, už nebohý 
prof. Kovalčuk..), už počas štúdia som dostal možnosť 
asistovať J. A. Pitinskému pri tvorbe inscenácie ´68 
v brnianskom HaDivadle. Nehovoriac o tom, že Brno ponúka 
pre študenta divadla mnohonásobne viac možností na 
nasávanie inšpirácie v divadelnom prostredí ako Bystrica.
 
Stretol si sa na škole alebo už neskôr v praxi aj s tvorbou 
pre deti? Aký je tvoj pohľad na divadlo pre deti a jeho 
miesto v rámci odbornej reflexie umeleckej tvorby?
 
Divadlo pre deti, ale taktiež divadlo poézie, sú mojimi 
srdcovkami. Práve preto ma veľmi oslovilo toto spojenie, ktoré 
nastáva v pripravovanej inscenácii Ako sa chytá radosť.
 



Premiéra inscenácie Ako sa chytá radosť sa 
uskutoční  na Veľkonočnú nedeľu, 21. apríla.
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Ako vyzerá tvoja mama? A starká? A ako ju vidíš ty?
S deťmi a ich mamami, či starými mamami sa v divadle 
vidíme pravidelne. Ale po prvýkrát u nás, práve na 
DEŇ MATIEK uvidíme, ako svoje mamy vidia ich deti! 
Preto vyhlasujeme výzvu pre všetky deti do 10 rokov: 
Nakreslite, namaľujte portrét mamy alebo babky a pošlite ho 
do divadla. Každú kresbu osobne zhodnotí patrónka 
podujatia, výtvarná pedagogička Katarína Lucinkiewiczová. 
Autorov a autorky najzaujímavejších výtvorov oceníme. 
A všetky „mamy“ vystavíme v divadle!
 
Slávnostná vernisáž výstavy Naša mama sa uskutoční na 
DEŇ MATIEK, v nedeľu 12. mája po predstavení Ako sa 
chytá radosť. Autori a autorky inšpirácií a ich rodičia majú na 
predstavenie zľavnené vstupné (odporúčame rezervácie 
vzhľadom na obmedzenú kapacitu).
 
Svoje inšpirácie nám zasielajte poštou na adresu divadla, 
alebo doručte priamo na vrátnicu najneskôr do 5. mája.
 
Formy a formáty obrázkov:
Technika: maľba, kresba, iné plošné techniky podľa 
vlastného výberu
Formát: veľkosť výkresu max. A3
Kontaktné informácie: na zadnú stranu výkresu alebo na 
osobitný lístok uveďte 
1. meno autora/autorky, 
2. vek,
3. telefonický a mailový kontakt, 
4. meno vyobrazenej mamy
 
Výstava Naša mama bude inštalovaná v priestoroch divadla 
od 12. 5. do 30. 6. 2019.
 
 

o neduhoch turistického priemyslu Ráj, ktorá je stále na 
repertoári Centra experimentálního divadla (Husa na 
provázku, Projekt CED) v Brne.
 
Pri výbere titulu sme sa zoznámili s mnohými českými 
autormi, patrónmi českej klasiky (Čapek) aj priekopníkmi 
modernej českej rozprávky (Mikulka, Aškenazy). Čím ťa 
nakoniec upútal, u nás tak trochu zabudnutý, básnik 
František Hrubín a siahol si po jeho poézii pre deti?
 
Myslím, že som na túto otázku už čiastočne odpovedal. 
Divadlo poézie má mnoho farieb a pri dobrej konštelácii ich 
môže mať viac ako iné druhy divadla. Keď som si prečítal 
Hrubínovu knižku Ako sa chytá radosť (v preklade Milana 
Rúfusa), v mojej hlave sa rozsvietila dúha farieb. Čapek, 
Mikulka či Aškenazy sú všetci bezpochyby majstri slova 
a situácie, no Hrubín mi sadol okamžite. Oslovil ma jeho 
obyčajný jazyk, jeho záujem o veci jednoduché, ale dôležité, 
no nami nevšímané, akými sú zvieratá, príroda, či samotné 
slnko, ktoré je ústredným motívom pripravovanej inscenácie. 
V jeho slovách cítiť radosť a predovšetkým rešpekt k sebe, ale 
aj k ostatným – k inakosti. Tieto témy pociťujem v súčasnej 
dobe ako zásadné a to nielen v tvorbe pre deti. 

Miroslav Lukačovič
profil režiséra i ostatných členov a členky tímu sme 

uverejnili v predchádzajúcom čísle Zvestí 

NAŠA MAMA
 
 

 

 
Výtvarné inšpirácie detí v divadle
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MISIA: TEENAGE DO DIVADLA
Neraz sa nám stane, že na predstavenie organizované pre 
stredoškolákov, stredoškoláčky v doobedných hodinách, 
príde z pôvodne nahlásených 80 študentov, študentiek 
zhruba polovica... Pri otázke ako je to možné? sa väčšinou 
stretneme s pokrčenými ramenami pani učiteľky a vetou: 
"Oni to aj majú zaplatené ale radšej neprídu ráno do školy, 
aby nemuseli ísť do divadla." 
Prečo je to tak? Prečo mladí ľudia pri predstave samých seba 
v divadle znudene prevracajú oči? Je súčasná mládež 
"nekultúrna"? Má iné priority? Alebo vyhľadáva iný typ 
kultúrneho zážitku? 
 
Oslovili sme kolegov a kolegyne z troch slovenských divadiel, 
ktoré majú skúsenosť s touto diváckou kategóriou a tvorbou 
pre mládež.
V nasledujúcich Zvestiach sa k tej istej téme necháme 
vyjadriť samotných teenagerov, teenagerky.   
 
Aké sú vaše skúsenosti s divadlom pre teenagerov, 
teenagerky a samotnými mladými ľuďmi? Venujete sa 
tejto diváckej kategórii v rámci tvorivej praxe?
 
V Bábkovom divadle Žilina sa tvorbe pre teenagerov 
venujeme už vyše dekády. Jedná sa síce o minoritnú 
produkciu, no väčšina z inscenácií má svoje pevné miesto 
v repertoári divadla dodnes. Môžeme vyhlásiť, že máme 
problém dostať do divadla cieľovku 13 plus. Dôvodov je 
viacero, najelementárnejší bude asi postavenie Mestského 
divadla Žilina a potreby mladých ľudí vymedziť sa voči detskej 
produkcii a bábkovému divadlu, do ktorého chodili ako 
škôlkari a malí školáci. Študenti a taktiež pedagógovia radšej 
navštívia činohru v Mestskom, pretože na to jednoducho 
“dorástli” a je to pre nich nové. Samozrejme sa bavíme 
o organizovaných predstaveniach. V “bábkači” máme pre 
staršie publikum Cyklus večerné stredy pre dospelých, 

ktorý uvádzame raz do mesiaca a na ktorých účinkujú buď 
starostlivo vybraní hostia, alebo uvádzame vlastnú produkciu.
Návštevnosť závisí od titulu, väčšinou sa pohybuje okolo 
polovice kapacity sály. Prvou inscenáciou tohto druhu 
(s diváckou cieľovkou 13 plus) bol Othello, alebo Škrtič 
benátsky v réžii Jakuba Nvotu, ktorý odštartoval ďalší rad 
autorských pouličných komédií ako Božská komédia 
(J. Nvota), Tourminátor alebo Tour de Paris (P. Palik), Čechov 
na ulici (J. Nvota). Zatiaľ poslednou inscenáciou tohto druhu je 
Tracyho tiger v réžii Kataríny Aulitisovej a očakávame, že 
v našej jubilejnej 70. sezóne sa do zoznamu pridá aj 
očakávaný Neprebudený Martina Kukučína v réžii skvelého 
Mariána Pecka.
Michal Németh, Bábkové divadlo Žilina, herec, umelecký šéf
 
Nové divadlo má v tejto chvíli na repertoári 3 inscenácie 
venované „násťročným“ divákom – Anna Franková (2016), 
F. Švantner: Slovensko v obraze (2018) a F. Kafka: Proces 
(2019). Zo strany dramaturgie Nového divadla je to cielená 
a sústredená práca s touto vekovou skupinou divákov. Potrebu 
kontinuity ponuky kvalitných, tematicky hodnotných 
predstavení pre všetky vekové kategórie divákov sme pocítili 
už v Starom divadle v Nitre a takýmto spôsobom sme tvorili aj 
repertoár divadla. Nové divadlo svojho diváka vedie od 
predškolského veku až do dospelosti.
V predstaveniach pre mladých (násťročných) divákov kladieme 
dôraz na tému inscenácie, atraktívnosť, adekvátnosť 
a modernosť používaných divadelných foriem 
a príťažlivosť, pochopiteľnosť inscenovaného príbehu. Práca 
na inscenáciách pre túto vekovú kategóriu je vždy pre nás 
mimoriadnou výzvou. Osloviť a zaujať týchto divákov totiž 
vôbec nie je jednoduché a vyžaduje si tvrdú prácu, pokoru 
a úctu. Prirodzenou súčasťou našich predstavení bývajú aj 
besedy nielen o divadle, inscenácii, divadelných formách ale aj 
odkaze inscenácie pre dnešnú spoločenskú realitu a obyčajný 
život našich divákov. Tvorba pre „násťročných“ je pre nás 
naozajstným, pozitívne vnímaným dobrodružstvom. Násťroční 
diváci si to zaslúžia.
Veronika Gabčíková, Nové divadlo, Nitra, dramaturgička
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Bratislavské  bábkové divadlo sa  začalo venovať tvorbe 
pre mládež v roku  2016,  kedy vznikla inscenácia Na 
slepačích krídlach. Odvtedy  každý rok  prinášame  
jednu  novú  inscenáciu  pre  staršiu vekovú  kategóriu , 
či dospelého diváka. V čase, kedy je  bábkové  divadlo 
často ešte stále vnímané,  ako  divadlo  "len" pre deti, 
musíme  na propagáciu  predstavenia pre mládež 
vynaložiť oveľa viac  úsilia, energie a kreativity.  Ak sa 
však  podarí "dostať" do divadla  mládež, snažíme sa  
ich  osloviť nielen alternatívnymi  formami  
a  zaujímavými  vizuálnymi experimentami,  ale najmä 
témami, ktoré reflektujú ich osobné,  aj celospoločenské 
problémy. Nedávno  sme odohrali sériu predstavení  
Príbehy stien.  Mladí ľudia  už od 5. triedy základnej 
školy dokázali  po predstavení  viesť  rovonocenný 
dialóg, vedeli sa orientovať  v celospoločenských 
témach , vášnivo diskutovali o šikane,  manipulácii, 
totalite, tolerancii,  neslobode, či diskriminácii. Vidno, 
že sa mládež s týmito témami stretáva, premýšľa 
o  nich a chce o  nich diskutovať. Divadlo tak môže 
prispieť k získavaniu skúseností a formovaniu  postojov. 
Má moc  viesť mladých ľudí k tolerancii a humanizmu. 
Katarína Aulitisová, Bratislavské bábkové divadlo, 
umelecká šéfka
 

 
BDNR
Podobne ako naši kolegovia, kolegyne, neustále 
rozvíjame aktivity, ktoré majú ambíciu priviesť mladých 
do divadla. Z úspešných projektov venovaných mladým 
13+ v poslednej dobe vyberáme:
 
# STOP EXTRÉMIZMU!, september 2015 - marec 2016, 
predstavenie List čiernemu synovi spojené s diskusiou na 
témy xenofóbie a rasizmu s lektorom/lektorkou Amnesty 
International. Pre 7., 8., 9., ročník ZŠ a SŠ.
 
# DEMOKRATICKÁ ŽIVÁ KNIŽNICA PRE ŠKOLY, 
september 2018 - súčasnosť, paradivadelný projekt 
s ľudskoprávnou tematikou, inscenované čítanie Papuša 
a performancia Dve Dvaja priamo na školách. Spojené 
s diskusiou v modely živej knižnice. V spolupráci 
s Centrom komunitného organizovania v BB, podporené 
Ministerstvom spravodlivosti SR. 
Pre 9. ročník ZŠ a SŠ.
 
V rámci nasledujúcej sezóny 2019/2020 sa v tvorbe 
plánujeme strategicky venovať teenagerom, 
teenagerkám. Zo 4 pripravovaných titulov venujeme 
2 mladým ľuďom od 13 rokov. Inscenácie vznikajú v réžii 
domáceho režiséra Mariána Pecka (premiéra september 
2019) a hosťujúcej režisérky Júlie Rázusovej (premiéra 
február 2020).
 
 
Viac o pripravovaných inscenáciách nabudúce. 
       



NOVÁ PONUKA PRE DRUŽINY 

A ŠKOLSKÉ KLUBY
Rozširujeme ponuku divadelno-vzdelávacích 
produkcií pre deti. Inovujeme obľúbený 
Minikurz animácie a pridávame interaktívnu 
hru V hlavnej úlohe: Rozprávka.   

 

 

DVE DVAJA: prvé uvedenie 
na škole

 
 
 
 

 

Bábkový ateliér, krátky kurz animácie a vodenia bábok 
od 3 rokov po 99. Bábkový ateliér je pokračovaním Minikurzu 
animácie. Tento kurz patril a patrí k veľmi obľúbeným 
nedivadelným aktivitám našich divákov a diváčok. V ponuke bol 
od konca 90. rokov a za tie roky si bábky i deti za(u)žili 
svoje. Kurz/ateliér, ako edukačná aktivita, ostane stále 
v ponuke divadla, len sme obmenili postupy a našich 
drevených hercov. V Minikurze hrala a vzdelávala herečka 
Alena Sušilová alebo Mária Šamajová (isté obdobie aj Eva 
Dočolomanská). V súčasnosti ho povedie staronová Alena 
Sušilová, v alternácii s Filipom Štrbom. Bábkový ateliér prinesie 
rýchly prelet svetom animácie (ten by nemohol byť bez 
šikovných prstov), oboznámi so základnými typmi bábok 
a v neposlednom rade umožní, aby sa všetci a všetky dotkli 
bábok a na vlastnej koži okúsili radosti i strasti vodenia 
a animácie bábok z rôznorodých inscenácii divadla. (is)
 
NOVINKA. Interaktívna hra V hlavnej úlohe: Rozprávka 
vznikla v rámci programu Jarnej pauzy počas tohtoročných 
jarných prázdnin. Herci Martin Frank a Filip Štrba v piatich 
častiach sprevádzajú svetom rozprávok v rôznych podobách 
a formách. Deti sa stretnú s najstaršími rozprávkovými motívmi 
známymi po celom svete. S rozprávkovými hrdinami 
a hrdinkami. Započúvajú sa do ukážok zo slovenských 
autorských rozprávok. Zabavia sa s hudbou zo známych 
rozprávkových filmov a dotknú sa aj animovanej a sci-fi 
rozprávky. Tip na hravé popoludnie v estetickom prostredí 
divadla, s rozprávkou ako ju nepoznáte. Vhodné pre školské 
kolektívy od 6 rokov.  

Momentálne očakávame výsledky grantového kola na Ministerstve 
spravodlivosti SR, do ktorého sme prihlásili projekt Divadlom 
k diskusii. Ten nadväzuje na projekt Demokratická živá knižnica pre 
školy. Ide o pokračovanie uvádzania dvoch paradivadelných diel Dve 
Dvaja a Papuša na stredných školách v Banskobystrickom regióne. 
 

Po prvýkrát performancia Dve Dvaja vycestovala v utorok 
19. marca. Hrali sa dve predstavenia na Strednej odbornej 
škole Informačných technológií v Banskej Bystrici. 
Performancie sa konali v triede pre prvý a tretí ročník. Videlo 
ich 65 študentov a študentiek, väčšinou chlapcov. Sledovali 
veľmi pozorne, po skončení ostalo dlhé ticho a keď ich 
perfomerka Viktória vyzvala slovom: otázky?, trochu to 
všetkých zaskočilo. Neskôr sa rozprúdila zaujímavá diskusia 
o živote a skúsenostiach ľudí s inou rodovou orientáciou. 
Debata bola miestami veľmi polarizačná, ale zmysluplná.
Záujem o predstavenie prejavila škola, aby sa študenti 
a študentky dotkli tejto témy aj z inej strany, než sú informácie 
v učebniciach. (V rámci vzdelávacieho procesu sa na 
občianskej výchove momentálne venujú diskriminácii 
a ľudským právam). O tom, aké je dôležité upozorňovať na 
tieto témy, aké dôležité je o nich odborne a bez predsudkov 
hovoriť, samozrejme, bez dehonestácie ľudí s inou rodovou 
identitou, svedčí fakt, že študenti ďalšej triedy si vyžiadali 
nezávislú diskusiu, mimo program. A Viktória s nimi 
debatovala ďalšiu pol hodinu. Prijatie na škole bolo veľmi 
príjemné aj zo strany pedagogického personálu, ktorý sa živo 
zaujímal o celý projekt a ďalšie časti Demokratickej živej 
knižnice. (is)

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

Performance na podporu tolerancie párov 
rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou 
identitou. V rámci projektu Demokratická živá 
knižnica pre školy.

 

 

Prvé uvedenie performancie pre verejnosť sa konalo 

v utorok 2. apríla o 19.00 hod. v Teátriu divadla. 

Obidve produkcie ponúkame v poobedných hracích časoch, 
v priestore divadelného Teátria BDNR. V prípade záujmu kontaktujte 
produkciu divadla: 0907 807 999, bdnr@bdnr.sk.



ČO SA UDIALO?

 

 

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

8. marec: Radostná správa! Fond na podporu umenia 

schvaľoval projekty v dvoch grantových kolách - tvorba 

a medzinárodné mobility profesionálnych divadiel. Naše 

divadlo prihlásilo zhodne po 3 projekty do každej výzvy. 

Všetky projekty boli Fondom podporené! 

V rámci tvorby podporu získali: 6. časť predstavení pre 

batoľatá Rozprávky z lesa (r. Honorata Mierzejewska-

Mikosza a.h. ), inscenácia pre mladých ľudí a dospelých 

od súčasnej ruskej dramatičky Xénie Dragunskej (r. Júlia 

Rázusová a.h.) inscenácia pre deti Zahrajte si s nami! 

z tvorby Jozefa Mokoša, v rámci 60. výročia divadla

(r. Marián Pecko). 

V rámci mobilít boli podporené pozorovateľské pobyty 

členov a členiek divadla na medzinárodnom festivale 

Gender-Bender v Bologni, Taliansko a medzinárodnom 

festivale divadla a umenia pre deti Baboró, Galway, 

Írsko. Zároveň bola podporená cesta do Bruselu, kde sa 

bude divadlo prezentovať pred slovenským i belgickým 

publikom a zamýšľa nadviazať  spoluprácu s belgickými 

bábkarskými súbormi. Fondu na podporu umenia, 

členom a členkám jednotlivých odborných komisií 

ďakujeme za prejavené uznanie!

11. marec: Ideová skúška novopripravovanej inscenácie 
Ako sa chytá radosť. V deň publikácie Zvestí sme už za 
polovicou skúškového procesu! Premiéra inscenácie nás 
čaká na Veľkú noc, v nedeľu 21. apríla. 
 

5. marec: Do divadla nastúpil nový člen technickej zložky, 
zvukár Michal Pavúk. Už 6. marca pohotovo odzvučil prvé 
uvedenie interaktívnej hry V hlavnej úlohe: Rozprávka, 
v rámci Jarnej pauzy. Želáme veľa zdaru a radosti 
v divadle!

17. marec: Novosprístupnená Rozhľadňa. Priestor pred 
divadelnou sálou od tohto dňa spríjemní dobu čakania 
na začiatok predstavenia. Čaká na vás zátišie 
s knihami, zákutie s bylinkami, tvorivý miniateliér a rôzne 
divadelné miniprekvapenia. Odteraz sa budete tešiť na 
predstavenie a navyše naň s radosťou počkáte! 

20. marec: Predstavenie BDNR Motýľ na anténe 
hosťovalo v Divadle Jána Palárika. Umelecké vedenie 
divadla pozvalo naše predstavenie v rámci "Havlovskej 
triády" spolu s predstaveniami DJZ Prešov Audiencia 
a SKD Martin Žobrácka opera. Motýľa na anténe 
v Trnave videlo 60 divákov, diváčok. Predstavenia sa 
zúčastnila aj režisérka inscenácie Soňa Ferancová.

21. marec: Výrobná porada k inscenácii Zamatový zajačik. 
Pôjde o prvé uvedenie americkej autorky Margery Williams 
na Slovensku. Na inscenácii pracujú výtvarníčka, 
scénografka Hana Kollárová, herečka Mária Šamajová 
pod režijným vedením Ivy Š. Na premiéru inscenácie sa 
môžete tešiť na začiatku júna, pri príležitosti Dňa detí.

20. marec. Prípravy.
Rok 2020 je Rokom divadla a rokom 60. narodenín 
nášho divadla, BNDR. Rok divadla na celom 
Slovensku sa bude konať po prvýkrát v histórii našej 
kultúry. O týchto výročiach, ako aj o príprave 
a možnostiach spolupráce Divadelného ústavu 
a BDNR pri 22. ročníku festivalu Bábkarská Bystrica 
TOUR 2020, bolo stretnutie riaditeliek obidvoch 
inštitúcií. Stretnutie sa konalo v Bratislave. (is)



ČO SA UDIALO?

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

POZORNOSŤ VENUJEME...

 
16. a 30. marec: PREZIDENTSKÉ VOĽBY. Gratulujeme pani 
Zuzane Čaputovej k víťazstvu v prezidentských voľbách. 
S radosťou môžeme konštatovať, že Slováci a Slovenky si 
suverénne zvolili prezidentku (prvú ženu v histórii štátu!), 
ktorá je citlivá voči právam menšín, presadzuje férový 
a otvorený spôsob komunikácie a politiky.   

1. apríl: 59. výročie administratívneho založenia 
bábkového divadla v Banskej Bystrici (1. 4. 1960 ako 
Krajské bábkové divadlo). 

21. marec: SVETOVÝ DEŇ BÁBKOVÉHO DIVADLA. 
Každoročne v tento deň Medzinárodná asociácia 
bábkového divadla UNIMA uverejňuje posolstvo 
profesionálneho bábkara alebo bábkarky. Autorom 
tohtoročného posolstva je indický bábkar 
a režisér Dadi D. Pudumjee. Posolstvo nájdete TU.  

25. marec: Kalendár ohlasuje, že meniny má Marián. 
A práve v tento deň sa konalo priateľské stretnutie 
s režisérom, umeleckým šéfom divadla Mariánom Peckom 
v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v BB. Podujatie 
organizovalo Literárne a hudobné múzeum ŠVK v rámci 
cyklu Osobnosti. Viac o podujatí a foto zo stretnutia 
nájdete na našom webe.

27. marec: Svetový deň bábkarstva len o pár dní 
predbieha SVETOVÝ DEŇ DIVADLA. Posolstvo 
k tomuto dňu každoročne uverejňuje Divadelný ústav 
v Bratislave. Nájdete ho TU.

V predchádzajúcom čísle Zvestí sme zverejnili informácie 
o pripravovanej ponuku pre študentov, študentky VŠ, ktorá sa 
týkala zvýhodnených cien občerstvenia v McDonald, po návšteve 
nášho predstavenia. McDonald je naším stálym partnerom 
a sponzorsky podporuje mnohé podujatia divadla. O to viac nás 
tešila plánovaná spolupráca. Žiaľ, v priebehu mesiaca nás partner 
informoval, že momentálne nebude možné ponuku zrealizovať 
vzhľadom na iné investičné záväzky. 

25. marec: Stretnutie na VÚC, merateľné ukazovatele. 

Každý rok je činnosť divadla viazaná plánom akcií 

a udalostí, ktoré musí zrealizovať. Tieto divadelné 

povinnosti sa sústreďujú do termínu "merateľné 

ukazovatele" a sú nimi počet odohratých predstavení, 

počet premiérov, návštevnosť, počet hosťovaní a limit 

vlastných príjmov. To jest koľko musí divadlo zarobiť. Od 

januára 2019, kedy boli pridelené merateľné ukazovatele, 

medzi divadlami a odborom kultúry VÚC panuje 

odborné napätie. Merateľné ukazovatele pre r. 2019 boli 

nastavené bez konzultácie s divadlami, do značnej miery 

sú iné, než v iných divadlách zriaďovaných VÚC, ale 

háčikom je najmä to, že sú stanovené vysoko, v rozpore 

s možnosťami a realitou divadiel BBSK.

BDNR a Divadlo Štúdio Tanca požiadali o zmenu 

a diskusiu ohľadom merateľných ukazovateľov a limitu 

príjmov. Toto stretnutie sa uskutočnilo 25. marca na 

BBSK. Na stretnutí boli prítomné riaditeľky všetkých 

troch divadiel, p. podpredseda VÚC pre oblasť kultúry, 

R. Malatinec, poslankyňa VUC a NR, V. Dubačová, 

p. A. Cieslaková, zástupkyňa kultúrnej komisie VÚC, 

vedúci odboru kultúry p. P. Černek a referentky odboru 

pp. M. Šajgalíková a R. Stopová. Výsledkom dlhej 

diskusie bolo, že pripomienky divadiel odbor kultúry 

prehodnotí. (is)

http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/posolstvo-k-svetovemu-dnu-babkarstva-21-marca-2019_685
http://www.theatre.sk/novinky/svetovy-den-divadla-2019
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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.

 
 

 

Fond na podporu umenia podporil dve zahraničné služobné 
cesty umeleckého vedenia divadla na medzinárodné festivaly 
Gender-Bender v Taliansku a Baboró v Írsku. Ide 
o pozorovateľské pobyty členov a členiek dramaturgickej rady 
festivalu za účelom dramaturgického výberu predstavení do 
programu najbližšieho ročníka.
 
Festival Gender-Bender je ojedinelou, umelecky špičkovou 
platformou pre výskum a prezentáciu performatívnych, rodovo 
orientovaných foriem divadla. Tím divadla a festivalu sa festivalu 
zúčastní po druhýkrát.
 
Baboró sa venuje divadlu a iným druhom umenia venovaným 
detskému publiku od 0 rokov po teenagerský vek. Ide o jednu 
z najzaujímavejších prehliadok súčasných trendov umeleckej 
tvorivosti zo severoeurópskej proveniencie. Festivalu sa 
zúčastníme premiérovo.
 
Novou skúsenosťou bude zároveň výber predstavení v oblasti 
belgického bábkarstva. Na začiatku októbra, s finančnou 
podporou Fondu, vycestujeme do Bruselu, kde okrem uvedenia 
predstavení pre slovenské a belgické publikum (pod patronátom 
Slovenskej ambasády v Bruseli) zamýšľame nadviazať 
bilaterálnu spoluprácu s belgickými bábkovými divadlami. 
V prípade úspechu pôjde o historicky prvú účasť belgického 
súboru na festivale Bábkarská Bystrica. 
 
Riaditeľka festivalu a členka dramaturgickej rady bola ako 
odborná pozorovateľka pozvaná na Národný festival 
bábkových divadiel do Opole, Poľsko. Preštudovali sme 
zaslaný program, zahŕňa vynikajúce bábkodivadelné 
predstavenia pre deti aj dospelých, ktoré na poľskej scéne za 
posledné 2 roky vznikli. O to viac nás mrzí, že sa nám festivalu 
v zastúpení Ivety Škripkovej z časových dôvodov nepodarí 
zúčastniť. Festival prebieha od 3. do 9. mája a my sme zvedaví, 
zvedavé kto si odnesie opolskú Grand Prix. 
 
 

 

BB TOUR 2020: DRAMATURGICKÝ VÝBER
TRAILER k dokumentu z 21. ročníka Bábkarská Bystrica TOUR je 
na svete! Jeho autorkou je filmárka Alžbeta Beňušová, 
študentka Filmovej fakulty Akadémie umení v BB, ktorá
s divadlom od decembra 2018 spolupracuje.
Autorkou dokumentu je filmárka, študentka Janáčkovej 
akadémie múzických umení v Brne Monika Chupeková.
Celý dokument z festivalu je k dispozícii na vyžiadanie 
(kontaktujte nás na adrese bdnr.dramaturgia@gmail.com). 
Trailer z filmu si môžete pozrieť okamžite! Na našom profile YT. 
Klikajte:    TRAILER
 
V  tejto chvíli doručujú rôzne poštové linky ANGLICKÚ VERZIU 
DOKUMENTU do zahraničných, anglicky hovoriacich divadiel, 
ktoré účinkovali na programe festivalu.
Dokument na DVD spolu s pozdravom od riaditeľky festivalu 
putuje za oceán do Brazílie, do Poľska, Talianska, Nemecka 
a Bieloruska.
Kolegom a kolegyniam zo Slovenska a Česka sme dokument 
v slovenskom jazyku zasielali na začiatku roka.
Na anglickej mutácii dokumentu spolupracovali Anna 
Ďurišíková, preklad a Alžbeta Beňušová, strih, postprodukcia.

NOVINKY Z POFESTVALOVEJ DIELNE

https://prezi.com/view/RagcVuDiLf7Aduk1lqfC/
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs

