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NAŠA MAMA: DETSKÁ VÝTVARNÁ
TVORIVOSŤ

DETI

 
Pri príležitosti výtvarnej výstavy s názvom Naša
mama sa môžeme bližšie dotknúť fenoménu
detskej tvorby a detskej výtvarnej tvorivosti.
Ako vnímajú výtvarný potenciál u detí samotné
výtvarníčky? Vyjadrenia profesionálok, ktoré sa
aktívne stretávajú s deťmi a ich výtvarnou
tvorivosťou. 

Pripravujeme: Ako sa chytá ra

Mala som možnosť viesť deti od veku 5 rokov do 12 rokov.
Dokopy som učila približne 50 detí. Zo skúsenosti si myslím,
že každé dieťa má veľký výtvarný potenciál. Len treba nájsť
ten správny smer a spôsob, akým ho u neho prebudiť.
Niektoré deti radšej maľujú, iné vyrábajú, ďalšie zas napr.
modelujú. To, čo zaujme jedno dieťa nemusí zaujať druhé.
Preto treba hľadať, voliť individuálny prístup. Mám pocit, že
deti v predškolskom veku sú spontánnejšie, majú 
z výtvarnej tvorby úprimnú radosť. Užívajú si viac priebeh
tvorby, ako samotný výsledok. Deti v prvej triede základnej
školy, sú už viac menej poznačené povinnosťami školskej
dochádzky a nevyhnutného plnenia úloh. Začínajú sa viac
fixovať na výsledok a porovnávať svoje práce so spolužiakmi.
Mám skúsenosť, že staršie deti, nad 10 rokov, už berú
výtvarnú napr. na ZUŠ ako hobby a relax. Veľa z nich s tým,
že sa už vedome chcú zdokonaľovať vo svojich umeleckých
schopnostiach.
Zuzana Kedroňová, absolventka Technickej univerzity 
v Liberci v odbore odevný dizajn a toho istého odboru na
VŠVU v Bratislave. S tvorbou detí má skúsenosť ako
pedagogička výtvarnej výchovy na SZUŠ Art Pegas 
v Bratislave. V súčasnosti sa venuje módnemu dizajnu 
a vlastnej odevnej značke Yoora studio. 

Už od malička sa dieťa rado hrá, je mu to prirodzené a svoje
zážitky, postrehy, poznania vyjadruje v rôznych prejavoch či je
to oblasť výtvarného umenia v podobe kresby, maľby, v podobe
hudby, tanca, rozprávania... V útlom veku je dôležité kto a ako
dieťa motivuje. Pre mňa vo výtvarnom umení je dôležité, aby
malo dieťa radosť z toho, čo vytvára.  Do našej ZUŠ do
výtvarného odboru začínajú chodiť deti od 4 rokov. V tomto
veku sa nedá predpovedať, ktoré dieťa má talent. Je na nás
pedagógoch, ako dieťa motivujeme, ako k nemu individuálne
pristupujeme a aj aké témy si zvolíme. Dôležité je dieťaťu
názorne ukázať ako sa kreslia, maľujú tvary, ako tieto tvary
uložiť kompozične na plochu. 
Ja učím deti všímať si okolitý svet, či je to príroda, zvieratá,
ľudia, architektúra a pozorovaním túto realitu zobraziť vo
výtvarných technikách. Postupne sa tieto vnemy ukladajú do
pamäti, dieťa si vytvára svoju vlastnú obrazotvornosť a pri
výtvarnom prejave ju spája aj s vlastnou fantáziou. 
Po rokoch ako dieťa tvorí môžeme hovoriť aj o talente. Pre mňa
je talent dieťaťa niečo veľmi individuálne. Je to hlavne jeho
vzťah k výtvarnému umeniu, nadšenie pre vlastný výtvarný
prejav, do ktorého okrem zobrazovania danej témy vkladá kus
seba, svoje emócie, snaží sa zdokonaľovať sa vo výtvarných
technikách, hľadá svoj vlastný rukopis. 
Veľakrát sa ma rodič dieťaťa pýta, či má zmysel chodiť do
výtvarného odboru, či má dieťa talent. Moja odpoveď je: pokiaľ
má dieťa radosť z toho, čo robí, tak to má zmysel a obohacuje
ho to nielen v jeho vydarenom výtvarnom diele. Vo výtvarnom
umení to nie je len o zdokonaľovaní sa vo výtvarných
technikách ale hlavne aj o tom, že dieťa si viac všíma okolitý
svet, vie viac vyjadrovať svoje vnútorné pocity, emócie,
nadobúda kladnejší vzťah k svetu a životu.
 
Jana Hradilová, absolventka FF Univerzity Komenského
v Bratislave a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pedagogička
Výtvarného odboru na ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Práci
s deťmi sa venuje 33 rokov. Jej absolventi sú významní výtvarní
umelci, výtvarné umelkyne, žiaci, žiačky získavajú ceny na
celoslovenských a medzinárodných detských výtvarných
súťažiach. Za svoju pedagogickú činnosť bola ocenená Cenou
Ministra kultúry.
 



"AKOBY DETSKÝ" VÝTVARNÝ ŠTÝL 
V UMELECKOM SVETE

DETI

NAŠA MAMA

ŠTATISTIKA:
Do divadla prišlo 103 výkresov, malieb a kresieb detí vo veku
2 až 10 rokov. Deti sa zapojili z iniciatívy MŠ (MŠ Lazovná, 
MŠ Buková, MŠ Prof. Sáru, MŠ Jahôdka, SMŠ u Macka
Macíka, MŠ Brezolupy), ZŠ (ZŠ Slovenského slobodného
vysielača, ZŠ Trieda SNP 20) detského centra u Macka
Macíka, Súkromnej základnej umeleckej školy Róberta Tatára
alebo individuálnej iniciatívy detí a rodičov. 
 
Obrázky sme vyhodnocovali v 3 kategóriách:
Kategória autorov, autoriek do 6 rokov
Kategória od 6 do 10 rokov
Špeciálna kategória, do ktorej sme zaradili výtvory detí zo
ZSUŽ Róberta Tatára
 
Výstavu detských prác slávnostne otvoríme na Deň matiek 
12. mája. Pred vernisážou uvádzame najnovšie predstavenie
pre deti Ako sa chytá radosť o 16.00 hodine. Autori, autorky
výtvarných diel a ich súrodenci majú na predstavenie zľavnené
vstupné (odporúčame rezervácie). Kontakty:
vstupenky@bdnr.sk, 048/412 55 13.
 
Výstava bude inštalovaná v priestoroch divadla do 30. 6. 2019.

Detská kresba sa na začiatku 20. storočia stala inšpiratívnym
zdrojom pre mnohých umelcov z nastupujúcej generácie
modernistov. V teoretických kruhoch dostala táto skupina
názov maliari „kultu dieťaťa“. Ide o predstaviteľov
expresionizmu, dadaizmu a surrealizmu. Boli to avantgardní
experimentátori, ktorí odmietali konvencionalizované prístupy
výtvarnej akadémie. Už v prvej dekáde 20. storočia obrátili
pozornosť spoločnosti k detskej tvorbe ako k estetickému
objektu, či dokonca k umeleckému dielu.
 
Čo sa na adresu detskej tvorby našlo v denníku Paula Kleea:
„Za primitívnymi počiatkami umenia prichádzajú mnohí do
etnografických múzeí, no prítomné sú i doma, či v detských
jasliach. Nesmej sa čitateľ! Deti majú tiež umelecké
schopnosti, je v nich veľa múdrosti! Čím sú bezmocnejšie, tým
naliehavejšie sú príklady, ktoré nám poskytujú a musia byť
chránené pred skazením od raného veku.“ 
 
Ako vnímal detské umenie Josef Čapek:
 „Dítě má velmi mnoho co říci, co není ani naivní ani pošetilé,
nýbrž velice ryzí a základní. Řekne to způsobem zcela
původním, čistým, bez hluchých frází, konvence a rutiny.
Dětské kresby a obrázky vynikají krásnou názorností 
a prostotou podání a hlavně líbezným básnivým dechem, 
který je provívá, něhou, poetickou vynalézavostí a harmonií.“ 
 
Zaujímavosti k téme:
Dúhový kolotoč. Celoslovenská prehliadka výtvarnej
tvorivosti detí predškolského veku.
Dubuffetov hlavonožec. Symbol „kultu dieťaťa“, tematizuje
výtvarné prejavy ako autenticita, hravosť, uvoľnenosť,
nezaťaženosť konvenciou mimetického zobrazenia.
Veronika Fodorová. Súčasná slovenská výtvarníčka 
a dizajnérka. Intenzívne pracuje s detskými výtvormi, ktoré
kreatívnym spôsobom dotvára a tvorí zaujímavé diela.
www.fodorova.com

Inšpirácie zo zahraničia:
Projekt Discovering famous artist, v rámci americkej
platformy Creative Enrichment. Program vytvára priestor pre
deti rôzneho veku, aby si mohli vyskúšať výtvarné techniky
slávnych maliarov.
Múzeum detského umenia v Oaklende, USA, Múzeum
detskej kreativity v San Franciscu, USA, Medzinárodné
múzeum detského umenia, Oslo, Nórsko.



 
 

 

DOSPELÍ

MISIA: TEENAGE DO DIVADLA II.
Už sme sa zoznámili s názormi tvorcov, tvorkýň, ktorí, ktoré sa
aktívne venujú tvorbe divadla pre mládež. Tentokrát sme
oslovili "inkriminovanú" cieľovú skupinu, mladých ľudí, okolo
ktorých sa celá diskusia divadla pre teenagerov, teenagerky
točí. Potvrdia naše predpoklady? Na otázky ohľadom návštevy
divadla odpovedajú chlapci a dievčatá z banskobystrického
stredoškolského internátu.
 
Divadlo ako také je veľmi prínosná inštitúcia. Veľmi príjemné
miesto, kde sa prostredníctvom excelentných hereckých
výkonov priamo zapájame a zúčastňujeme rôznych príbehov.
Podvedome tak dochádza k uvoľňovaniu stresu 
z každodenného života a my po predstavení odchádzame ako
noví ľudia. Na predstavenia chodím veľmi rád, či už s rodičmi,
školou alebo školským internátom. Uprednostňujem operety
pred operami a favoritom je pre mňa klasicky hrané divadlo.
Naposledy sme navštívili DJGT vo Zvolene, kde sme si pozreli
veľmi krásnu komédiu Lekárske tajomstvo. 
Matúš, 17 rokov
 
Divadlo ako umelecký druh vnímam veľmi zaujímavo 
a fascinujúco. Myslím si, že divadlá sú potrebné pre väčšinu
ľudí z etického hľadiska, pre umelecký zážitok a aj pobavenie.
Baví ma chodiť na predstavenia, najmä pre zážitok. 
Adela , 15 rokov
 
Divadlo vnímam ako tradíciu, ktorá by sa mala zachovať. Sám
sa o divadlo nezaujímam, uprednostňujem film. 
Martin, 17 rokov
 
Divadlo mi v podstate nevadí. Ale nemám k tomu vzťah.
Divadelná forma mi veľa nehovorí, bez ohľadu na žáner. Keby
som si mal vybrať vyberiem si radšej film. V divadle som
naposledy bol na základnej škole. V Divadle Jozefa Gregora
Tajovského vo Zvolene, neviem už čo to bolo, pamätám si len,
že tam hralo málo hercov.
Robert, 18 rokov
 

Divadlo mám rada. Páči sa mi hlavne to, ako to dokážu dať
herci do živej podoby. Na predstavenia chodím rada, hlavne do
banskobystrickej opery. Baví ma, že zažijem kultúrny zážitok a
taktiež aj kvôli rozširovaniu si umeleckých predstáv. Naposledy
som videla tanečné predstavenie Carmen v opere. 
Andrea, 16 rokov
 
Na prvý pohľad sa vyjadrenia mladých ľudí nezdajú byť pre
divadlo úplne márne... Podprahovo sa však dá vytušiť vnímanie
divadla ako konzervatívnej inštitúcie, ktorá vychováva, prípadne
rozširuje kultúrne obzory. Zároveň sa dá vnímať príklon
mladých ľudí k ľahkej komediálnej forme, ktorá má za úlohu
"pobaviť", či už na úrovni činohry, alebo opery. 
Zo skúsenosti sa nám javí, že len malé percento mladých ľudí
(hovoríme o organizovaných predstaveniach) má skutočne
záujem o divadelný jazyk, prípadne tému predstavenia.
Výraznou motiváciou k návšteve divadla je obdiv k výkonom
hercov, herečiek (mt).
 
To, že mladí ľudia nechodia do divadla a my stále cítime
povinnosť hrať pre nich, odráža všetky protirečivosti tém
teenageri – teenegerky a bábkové divadlo.
Často debatujem s gymnazistami, čo chodia na tvorivé písanie
o ich životnom štýle... sú veľmi kritickí k sebe a k mladým
ľuďom. Faktom je, že väčšina (podľa nich) uznáva,
predovšetkým čo je trendy a divadlo, ako také, nie je trendy.
Bolo v 19. storočí. Tento problém riešia vo Francúzsku napr.
špecializáciou divadiel na „jeune public“. Takéto divadlá nehrajú
ani pre deti, ani pre dospelých. Zapájajú do tvorby
stredoškolákov. Sú to veľmi zaujímavé formy spolupráce, avšak
ťažko aplikovateľné na Slovensku. Pretože u nás mnohí učitelia
a mnohé učiteľky nechodia do divadla sami/samé od seba.
Nepotrebujú to. Navyše školstvo i kultúra vo Francúzsku
má úplne iné postavenie... Takže späť k téme. Treba sa
pokúšať, ale nič netreba očakávať. Je to vec rozumu i srdca.
A vnútornej sily. Naším poslaním je udržať divadlo pri živote,
a keď sa podarí, kiež by kvalitné divadlo. Aj pre teenage.
A prijať fakt, že bábkové divadlo nie je a nikdy nebolo trendy,
a s týmto vedomím tvoriť. (is)
 
 



NAŠE DIVADLO SA STALO SÚČASŤOU
MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU
EURÓPSKA FUGGEROVSKÁ CESTA!

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
V roku 2019 sa Banská Bystrica stala súčasťou
medzinárodného projektu Európska fuggerovská cesta. Ide
o unikátnu spoluprácu medzi Slovenskom, Rakúskom,
Nemeckom a Talianskom na základe historického prepojenia
v oblasti ťažby medenej rudy. Vzniknutý projekt „EFC“ by sa
nemal zameriavať výhradne na históriu spojenú s týmto
vzácnym kovom. Pre Banskú Bystricu a inštitúcie pôsobiace na
území mesta vznikla možnosť pre bilaterálne spolupráce
v oblasti cestovného ruchu, školstva, kultúry a pod.
Bábkové divadlo na Rázcestí bolo v marci 2019 oslovené
nemeckým Múzeom bábkového divadla „die Kiste“, sídliacim
v Augsburgu. V zastúpení pána Michaela Neumeira múzeum
divadlu navrhlo participáciu na medzinárodnej výstave
bábkových divadiel pod názvom: Z Augsburgu do sveta –
bábkové divadlo na fuggerovských obchodných cestách. 
„Od 1. mája plánujeme spustiť špeciálnu výstavu „Obchodné
cesty Fuggerovcov“. 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.“ Informoval Michael Neumeir z kancelárie
augsburgského Múzea die Kiste. 
 
Ide o mimoriadnu spoluprácu, ktorá sa v BDNR realizuje po
prvýkrát a to práve vďaka iniciatíve nemeckého partnera.
BDNR na výstavu zapožičiava bábky a rekvizity z troch
inscenácií divadla z jeho rôznych vývojových etáp: 

Literárne a hudobné múzeum (LHM) v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici pripravuje expozíciu 
z bábkodivadelného sveta. Výstava s názvom: Čarovný svet
bábok a bábkového divadla vznikla pri príležitosti 50. výročia
založenia múzea a podľa kurátorky výstavy pani Márie
Láskovej predstavuje výber toho najlepšieho zo zbierkového
fondu s tematikou bábkarstva. Zároveň LHM oslovilo k
participácii na výstave aj naše divadlo. Múzeum prejavilo
záujem o bábky z predstavení Krajského bábkového divadla
(1960 - 1991), napr. z inscenácie Čin-čin (premiéra 1984, réžia
B. Svatoň, výprava J. Pogorielová-Dušová) rovnako ako 
z predstavení Bábkového divadla na Rázcestí (od 1991) napr.
Leonce a Lena (premiéra 1994, réžia M. Pecko, výprava 
J. Zavarský, E. Farkašová), Kubo (premiéra 2004, réžia 
M. Pecko, výprava J. Valek, E. Farkašová). 
Vernisáž výstavy sa koná 16. mája. Výstava bude
sprístupnená do 12. júla 2019. Expozíciu budete môcť
navštíviť v priestoroch Galérie v podkroví Literárneho 
a hudobného múzea v ŠVK na Lazovnej ulici 9. 
 
V mene organizátorov a organizátoriek pozývame na návštevu
výstavy.
 

1.       Július Zeyer: Radúz a Mahuliena, premiéra: 10. január
1986, réžia: Karel Brožek.  Klasická dráma málokedy
spracovávaná v bábkovom divadle, inscenácia, v ktorej
dominovali javajky v nadľudskej veľkosti. Výprava: Hana
Cigánová;
2.       Dušan Dušek: Pištáčik, premiéra: 1. apríl 1988, réžia:
Marián Pecko. Inscenácia, ktorá odštartovala etapu novej línie
tvorby BDNR. Výprava: Jana Pogorielová-Dušová;
3.       Emília Hoffmanová: Tatranky, premiéra: 8. január
2011, réžia: Marián Pecko. Divadelný príbeh malého Samka,
ktorý putoval po Slovensku. Bábky: Eva Farkašová;
 
Výstava bude inštalovaná v múzeu die Kiste v Augsburgu od
1. mája do 3. novembra 2019.

PARADIVADELNÉ
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VÝSTAVA BÁBOK AJ V BANSKEJ BYSTRICI

Bábky z BDNR sa po prvýkrát dostali do 
múzea v Nemecku.



ČO SA UDIALO?
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téme sa uskutoční po 20. máji s účasťou zainteresovaných strán
(divadlá, odbor kultúry) za prítomnosti p. podpredsedu pre oblasť
kultúry  BBSK R. Malatinca a p. poslankyne V. Dubačovej. (is)
 
18. apríl: Pri príležitosti Dňa Rómov sme sa zúčastnili kultúrneho
popoludnia v obci Stará Kremnička. Nadviazali sme tak na
spoluprácu , ktorú sme rozvinuli počas festivalu Bábkarská
Bystrica v miestnom komunitnom centre. Okrem letných
výtvarných workshopov pre deti sme uskutočnili interaktívny
Minikurz animácie pre deti priamo v blízkej rómskej osade. 
Minikurzom animácie priniesla herečka Mária Šamajová aj po
druhýkrát. Tentokrát sa predstavenia zúčastnila rôznorodejšia
komunita, asi 100 návštevníkov/čok rôzneho veku. Program
popoludnia bol vyskladaný najmä z tanca mládežníckych skupín
a spev. Divadlo sme na podujatie priniesli ako jediné.  Redaktor
RTVS Milan Berko s nami nahral rozhovor pre informačnú reláciu
 
 
21. apríl: Premiéra! Veľkonočnú nedeľu sme oslávili divadlom.
A Radosťou! Vôbec po prvýkrát v našom divadle sme uviedli
básne mimoriadneho českého básnika Františka Hrubína (aj keď
jeho rozprávkovo-dramatické dielo Kráska a zviera uviedlo
Krajské bábkové divadlo v r. 1977). Premiérovo u nás hosťoval
tvorivý tím – režisér Miroslav Lukačovič, scénograf Marian Lacko,
dramaturg/scenárista Jakub Molnár, choreografka Tereza
Stachová. Tím dopĺňal hudobník Juraj Haško, dlhoročný
spolupracovník divadla. Viac o premiérovom popoludní nájdete 
 
radosť najbližšie uvedieme na Deň matiek v nedeľu 12. mája.
 
24. apríl: Po 20 rokoch účinkovania zmenil obľúbený Minikurz
animácie názov a formu. Po prvýkrát sa predstavil ako vynovený
Bábkový ateliér. A to deťom zo ZŠ Golianova v Banskej Bystrici.
O inováciu sa postarali herečka Alena Sušilová a režisérka Iveta
Škripková. Do budúcna bude Bábkový ateliér viesť aj herec Filip
Štrba.  
 
25. apríl. Potešujúca správa: schválenie projektu Divadlom
k diskusii. Projekt sme vypracovali v decembri 2018 ako 

5. apríl: Stali sme sa súčasťou TOP – Týždňa občianskej
participácie. Na pozvanie KC Sásová v BB sme sa zúčastnili
komunitného večera „Bashavel“. Pred viacgeneračným
publikom miestnych rodín sme uviedli inscenované čítanie
Papuša. Spolu s nami vystúpili mladí tanečníci a tanečníčky
z folklórneho súboru Nádej deťom.
 
11. apríl: V zastúpení dramaturgičky Moniky Tatarkovej sme sa
zúčastnili slávnostnej recepcie na Zvolenskom zámku pri
príležitosti vyvrcholenia Týždňa občianskej participácie.
Hlavnou aktivitou večera bolo vyhodnotenie detskej výtvarnej
súťaže s témou participácie v Európskej únii. V rámci stretnutia
sme dostali pozvanie k účasti na Konferencii pre mladých
ľudí, ktorá sa každoročne koná vo Zvolene. Aktuálny ročník sa
bude venovať najmä téme de/radikalizácie mládeže. Do
programu bolo prizvané scénické čítanie Papuša spolu
s diskusiou. Konferenciu organizuje súkromná základná
umelecká škola Heuréka v spolupráci s Centom komunitného
organizovania a inými partnermi.
 
17. apríl: Stretnutie s VUC na pôde divadla. Po prvýkrát po
dlhých rokoch sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov
a zamestnankýň divadla s odborom kultúry VÚC, v zastúpení
vedúceho odboru pána Petra Černeka, p. Márie Šajgalíkovej,
referentky pre divadlá a p. Renaty Stopovej, referentky pre
financie v danom oddelení. Stretnutie sa konalo z iniciatívy
VÚC. Tento rok sa podobné stretnutia konali vo všetkých
kultúrnych inštitúciách nášho kraja, cieľom stretnutí má byť
kvalitnejšia komunikácia a otvorenejší dialóg medzi vedením
kraja a organizáciami. Témami stretnutia boli: financovanie
inštitúcie, merateľné ukazovatele. Počas jeden a pol
hodinového stretnutia sa rozprúdila diskusia ohľadom možností
zmien organizačnej štruktúry divadla, podpory v oblasti
marketingu a pri spolupráci si školami zo strany BBSK. Na
stretnutí sme sa čiastočne dotkli aj témy merateľných
ukazovateľov pre divadlá, ktoré boli pripomienkované zo strany
všetkých divadiel v kraji. Ďalšie pracovné stretnutie k danej 

Rómske slovo: link, rozhovor začína v 15.20 min.

v archíve Hlavných správ RTVS - link. Inscenáciu Ako sa chytá

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/1117787?fbclid=IwAR2Yx16FgbsSHwwyt0qBJXBFhe6tC9RwzLhnwsC8OOnXLRvwy-XSo2W92Fo
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/185770#2859


ČO SA UDIALO?

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

 

zverejňujú na Junior dni v rámci festivalu Dotyky a spojenia v Martine (tento
rok v termíne 17. -22. 6.). Budeme držať palce!
 
2. máj: Začalo skúškové obdobie posledného titulu aktuálnej sezóny. Presne
mesiac bude vznikať inscenácia rozprávkového príbehu svetoznámej 
anglo-americkej autorky Margery Williams Zamatový zajačik alebo ako sa
hračky stanú skutočnými. Pôjde o sólohru herečky Márie Šamajovej, ktorá
vzniká pod režijným vedením Ivy Š. Interaktívne predstavenia pre deti
predškolského veku boli a sú pôdou, na ktorej sa Mária Šamajová mnoho
rokov pohybuje s láskou a umeleckou/hereckou bravúrou. Bola a je
profilovou protagonistkou mobilných inscenácií pre deti, ktoré v BDNR vznikli
v r. 2004 - 2010 pod názvom Zahrajte sa s rozprávkami! Pod jej rukami
zázračne ožilo množstvo tradičných bábok (napr. bojazlivá Maruška 
z Bubáckej rozprávky), alebo netradičnejších hrdinov napr. Smelý zemiak 
zo skutočného zemiaka, ktorí tešili a stále tešia deti od 3 rokov. Zajačik 
z novej rozprávky sa k nim pridá pri príležitosti Dňa detí, v nedeľu 2. júna.
Titul sme zároveň zvolili ako symbolické pripomenutím životného jubilea MŠ.
Ide o prvé uvedenie predlohy na Slovensku.
 
V tento deň do divadla zároveň zavítal nový budúci člen hereckého súboru
Andrej Polakovič. Jeho prvým počinom je preobsadenie titulnej postavy
v rozprávke Pinocchio. Andrej nastupuje po odchádzajúcom hercovi
Martinovi Frankovi. Tfuj tfuj, veľa šťastia a držíme palce!

pokračovanie úspešného projektu Demokratická živá knižnica pre
školy. Ide o uvádzanie už vzniknutých scénických diel Tak či inak,
láska a Papuša medzi študentami, študentkami ZŠ a SŠ v BBSK.
Obidva projekty podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci
dotačného programu na presadzovanie ľudských práv a slobôd
a predchádzaniu všetkým prejavom intolerancie. 
 
26.-27. apríl: V prešovskej Literárnej kaviarni Viola prebehol prvý
ročník divadelnej konferencie s medzinárodnou účasťou Divadlo
pre deti. Počas dvoch dní sa k slovu dostali divadelné teoretičky,
pedagogičky, či praktici a praktičky, venujúci sa oblasti
divadelnej tvorby (aj) pre detské publikum. Podujatia sme sa
zúčastnili v zastúpení dramaturgičky Moniky Tatarkovej. Viola je
sympatický projekt, atraktívne spojenie kaviarne s pódiom na
prezentáciu malých dramatických foriem, existuje od r. 2016.
Zároveň v decembri 2018 vzniklo pri kaviarni malé divadlo,
blackbox s kapacitou 50 divákov/čok. Ďakujeme organizátorke
p. Tatiane Pirníkovej za pozvanie na konferenciu a držíme palce
do ďalších aktivít a projektov.
 
30. apríl: Slúžky po roku opäť na scéne! Predstavenie
z kategórie „fyzického divadla“ je v našom repertoári ojedinelé.
V r. 2002 ho pre BDNR pripravil významný režisér, zakladateľ
experimentálneho štúdia Farma v jeskyni Viliam Dočolomanský.
Inscenácia mala v r. 2012, po návrate herečky Evy Dočolomanskej
zo zahraničia, obnovenú premiéru. Vzhľadom na scénickú
náročnosť neuvádzame inscenáciu často. Predstavenia bývajú
spravidla jedinečným zážitkom, o ktorom vypovedá aj aktuálny
odkaz v knihe ohlasov: „BÁJEČNÉ!“
PIKOŠKA: Postavu Muža - Special appearance stvárnil herec
Dodo Šamaj, ktorý robil záskok za regulérneho Special
appearance Filipa Štrbu. Filip si večer pred predstavením vytkol
členok pri volejbale. Dodo sa ako Special appearance osvedčil!
 
30. apríl: Uzávierka výzvy do súťaže dramatických textv autorov 
a autoriek do 18 rokov Dramaticky mladí. Z nášho klubu
tvorivého písania sa do súťaže zapojila jedna mladá autorka 
s hrou Ďeň, na ktorý som zabudla. Výsledky súťaže sa tradične
 

4. - 9. máj: Festival Nová Dráma/New Drama 2019, Bratislava. Profesionálna
divadelná platforma pre výskum a prezentáciu novej slovenskej a zahraničnej
drámy. Tento rok so špeciálnym fokusom na ekodrámu. 
Viac: www. novadrama.sk 
 
22. - 24. máj: Festival Bábková Žilina. Jediná národná prehliadka bábkových
divadiel a bábkodivadelnej tvorby pre deti a dospelých. BDNR sa predstaví 
s inscenáciou Nádherný Utorok vo štvrtok 23. mája o 10.30. 
Viac: www.bdz.sk
 
31. máj - 2. jún: Festival UM UM v Starej Ľubovni. Odvážny koncept
prepájajúci festivalitu, site specific, happening s témou regionálnej tradície a
historickej multikulturality Horného Spiša. Viac: www.umumfestival.com
 

ODPORÚČAME:
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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.

 
 

 

# Boli sme, videli sme Annu Frankovú a bolo to MEGÁÁÁ! 
# Úžasné predstavenie, skvelé herecké výkony. Vtipné,
výstižné, dávka vážnosti = skvelá práca. Ďakujeme!
Saška+Muro+Mickey Murko 
# Ďakujeme Bábkarskej Bystrici 2018 :) Simon
Konzervatórium 
Nové divadlo - Anna Franková, 8. 10. 2018, ohlasy 
z knihy návštev
 
# Lietajúci pandrláci a farebný ohňostroj naše deti
uchvátili. Všetko ostatné uchvátilo nás, dospelých. :)
Ďakujem za vytrhnutie z materského stereotypu. Dia+ Elka 
# Bol to krásny zážitok! Ďakujeme!
Peter+Lenka+Dominik+Svetozár 
# Bolo to nádherné! Babka + Romi + Oli 
# Krásne!
Ohlasy z knihy návštev: Odivo - Aero, 7. 10. 2018
 
# Boli sme nesmierne potešení týmto veľmi zaujímavým
umením. Obdivuhodné. Mimi a Papa 
# Neskutočná umelecká robota!
Ohlasy z knihy návštev: Lichtbende - TUTU, 6.10.2018
 
# Ďakujeme, hudobníci boli výborní! Valentínka, 6 rokov. 
# Krásne ľudské. 
# Nádherné predstavenie. Oceňujem texty v slovenčine.
Veľmi sa nám páčilo :)
Ohlasy z knihy návštev: Grupo Sobrevento - Moja
záhrada, 5. 10. 2018
 
 
 

 

PÁR (VAŠICH) SLOV O ROČNÍKU 2018...

#  Tematizácia oslavy Roku slovenského divadla 
v rámci jednotlivých podujatí a programu. 
V spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave.
 
#  Výstava pri príležitosti 100 rokov divadla na
Slovensku prenesená z Bratislavského hradu do
Banskej Bystrice. Pripravujeme v spolupráci 
s Divadelným ústavom a Štátnou vedeckou
knižnicou v Banskej Bystrici.
 
#  Uvedenie do života dlho očakávanej publikácie
"Dejiny dramatiky slovenského bábkového
divadla". 
V spolupráci s Divadelným ústavom.
 

PÁR (NAŠICH) VÍZIÍ K ROČNÍKU 2020...

Publikácia Bábky na česko-slovenskej medzi je stále 
k dispozícii, nájdete ju v našom divadle. Knižka uzrela svetlo
sveta pri príležitosti 21. ročníka festivalu v r. 2018 a doteraz na
ňu vyšli vynikajúce ohlasy.

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

