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PREMIÉRA!
Kocúr Mrculík
Ivana Kováčová Inscenácia Hra mala divadelnú premiéru 13. 12. 2020

Pani hlásateľka
Mária Šamajová

Kocúr Hasprčko
Andrej Polakovič

Myš Terézia
Anna Hajduková Zemaníková

režisér inscenácie
Marián Pecko
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   Vznik dokumentárneho záznamu pod názvom Pohľady
do spätného zrkadla si obrazne povedané vynútila
zhoršujúca sa pandemická situácia. Oslavy 60. výročia
divadla sa odložili na nedohľadne, a tak sme sa rozhodli
pre pripomenutie si výročia touto formou. Do divadelnej
kaviarne BDNR sme pozvali dramaturga, režiséra, herca,
umeleckého šéfa a riaditeľa BDNR Jozefa Mokoša. Zoznam
ľudí, ktorí sme zasiahli do formovania divadla (spočiatku
Krajského bábkového divadla - KBD) bol niekoľkostranový. 
   18. októbra sa mala konať premiéra najnovšej
inscenácie pre deti Hra, ktorej autorom je práve Jozef
Mokoš. V tento deň sme pripravili internú generálku.
Vzhľadom k opatreniam sa jej nemohli zúčastniť všetci 
a všetky, preto sme 23. októbra realizovali ďalšiu internú
generálku, tentokrát sa jej zúčastnil aj autor, p. Mokoš. 
Po odohraní nasledovala diskusia o inscenácii, o titule 
pod názvom HRA 1973 - 2020. (Vzhliadnuť si ju môžete TU.)  
Tá vyústila do rozhovoru o minulosti Krajského
bábkového divadla, o začiatkoch vzniku divadla 
a autorskej  tvorby. 
   Dokument Pohľady do spätného zrkadla reflektuje
atmosféru bábkového divadla v Banskej Bystrici počas 
60. - 80. rokov 20. storočia. Zachytáva ideové formovanie
a postupné premeny, ktoré sa za pôsobenia Jozefa
Mokoša diali, a to i vďaka nemu. Postupne približuje
osobnosti, ako zasiahli do postupných zmien. 
V spomienkach nechýbali mená ako napr. Mikuláš Kováč,
Ľubomír Feldek, Štefan Šmihla, Karel Hejcman a i. Mnohí
prišli s novými a dovtedy málo známymi prístupmi
 k spracovaniu inscenácií. Jozef Mokoš upozorňuje, 
že hostia a hostky vo výraznej miere ovplyvňovali konečné
podoby inscenácii. V Pohľadoch do spätného zrkadla sa
pristavujeme okrem iných pri Karlovi Brožekovi, režisérovi
z českého prostredia, ktorý sa podpísal pod dnes už
legendárne inscenácie KBD (Jánošík, Z knihy rozprávok 
a pod.), pri Janovi Dvořákovi, dramaturgovi z Hradca
Králové, ktorý sa dostal do banskobystrického prostredia 
i vďaka vtedy povolenej spolupráci medzi Hradcom
Králové a Banskou Bystricou, inicioval vôbec prvý
medzinárodný projekt troch divadiel v strednej Európe 
s témou Jánošík (r. 1975) a pri mnohých ďalších. 

   Špecifikom tohto záznamu je autentickosť a citová
zainteresovanosť k spomínaným rokom, z toho
vychádzajúce jedinečné zážitky a prepojenia. Vytvorila sa
tak drobná časť z obrovskej kroniky spomienok na to, 
čo bolo kedysi, kde sú a hlavne, aké sú základy BDNR.
Dozvieme sa viac o procese vytvárania inscenácií,
vzájomnej spolupráci medzi zahraničnými divadlami 
ako aj o rôznych (niekedy vyhovujúcich inokedy nie)
dopadoch režimu na výsledné inscenácie. Dokumentom
sa vzďaľujeme od oficiálnych publikácií a iných formátov 
o histórii v čisto formálnej rovine. Vďaka pánovi Mokošovi
sme sa priblížili viac k subjektívnemu zákulisiu divadla 
v minulosti. V rozhovore s Ivetou Škripkovou, riaditeľkou
BDNR a Mariánom Peckom, umeleckým šéfom BDNR
nám porozprával p. Mokoš o priateľstvách a zážitkoch,
ktoré sú pre neho vzácne dodnes. Kto pozná osobnosť 
p. Mokoša, vie, že v celom rozhovore nesmie chýbať
humor a nadhľad.

   Za pomoci kameramana Mareka Vajduliaka, strihu
Oleksandry Korotchuk, spolupráce Kataríny Mažáryovej,
Zuzany Ševčíkovej a Márie Láskovej a Mareka Durdiaka 
z Literárneho a hudobného múzea sme do záznamu
pripojili aj dobové fotografie. V dokumente sú zverejnené
i zostrihy inscenácií z archívu BDNR.
Pri príprave sme spolupracovali 
s Divadelným ústavom v Bratislave, 
ktorý nám poskytol záznamy 
inscenácie Jánošík. 

   Ďakujeme všetkým, ktorí/é sa 
podieľali na vzniku tohto náročného 
dokumentu. 

CHCEM SI POZRIEŤ 
1. ČASŤ

CHCEM SI POZRIEŤ 
2. ČASŤ

VIAC O JOZEFOVI
MOKOŠOVI

M L A D Í  Ľ U D I A

A  D O S P E L Í

   „Keď sme prišli do tohto divadla, 
ktoré už stálo, fungovalo, ktoré malo 
takpovediac svoju estetickú i etickú 
úroveň, primeranú tomu času a tej dobe, kedy zaniklo,
zdalo sa nám, že je to divadlo, v ktorom sa dajú
vysloviť isté veci, ba dokonca tak, aby to bavilo nás 
aj divákov. Vtedy nielen v KBD aj v divadle bábkovom
herci na detského diváka snaživo šeptali, hovorili
ňuňuňu a aby si čistili zuby. Nám sa to zdalo málo."   
Jozef Mokoš

VIAC O ANTONOVI 
VACULÍKOVI

   V 60. - 70. rokoch pôsobil v Krajskom bábkovom divadle
pod dramaturgickým vedením Jozefa Mokoša aj Anton
Vaculík, jedna jeho z kľúčových hereckých osobností. 
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že zomrel 
12. decembra 2020. Česť jeho pamiatke.

https://www.youtube.com/watch?v=lkYsP9p9iYg&t=40s&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=9lp_fZ6bV3U&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=9lp_fZ6bV3U&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=9lp_fZ6bV3U&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=7PFBHHfSG6E&t=432s&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=7PFBHHfSG6E&t=432s&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=7PFBHHfSG6E&t=432s&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
http://www.bdnr.sk/jozef-mokos
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/anton-vaculik-odisiel-do-hereckeho-neba_882
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/anton-vaculik-odisiel-do-hereckeho-neba_882
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/anton-vaculik-odisiel-do-hereckeho-neba_882


   Pred Vianocami i počas sviatkov sme pracovali na tom,
aby ste mohli vzhliadnuť kúsok z pripravovaného
kabaretu, ktorý mal plánovanú premiéru v decembri 
(ako slávnostnú oslavu 60. výročia založenia bábkového
divadla v Banskej Bystrici), no zo známych
epidemiologických príčin sa realizácia posunula. 
Od 30. decembra Vám preto ponúkame work in progress
- ukážku toho, čo skrývame pod názvom Divadlo na konci
sveta. 
   Na počiatku to mala byť hra o pandemickej situácii 
a jej dopadoch na fungovanie (ľudí, divadla, sveta).
Postupom času sme si uvedomili, že téma pandémie nie
je tou, o ktorej chceme hovoriť. Priklonili sme sa k žánru
kabaretu, tematicky (mysliac pritom na 60-tku divadla) 
k úvahám o divadle, o tom, čo znamená, aké je a aké má
byť divadlo, v Banskej Bystrici, najmä to naše. 

   „Divadlo na konci sveta neznamená, že sme na konci sveta 
a je koniec, znamená to vždy niečo, čo nám umožňuje
vykročiť dopredu, nanovo, na inú cestu. Kladieme si otázky -
Aké naše divadlo je? Prečo je v Banskej Bystrici? Čo to všetko
znamená? Udalosti sme začali vnímať iným spôsobom, 
a to sa podpísalo na tom, že začal vznikať kabaret." 
Iveta Škripková

   Keďže sa nachádzame v bábkovom divadle, ktoré je
žánrovo spojené predovšetkým s rozprávkami, prijali sme
tento fakt ako výzvu a rozhodli sme sa na rozprávky
pozrieť inak, z inej strany. Oslovili sme slovenských
autorov a slovenské autorky z rôznych  profesijných
oblastí, s odlišnými rukopismi a charaktermi a ponúkli im
možnosť napísať klasickú rozprávku neklasicky, 
po svojom, s využitím akýchkoľvek štylistických 
a literárnych prostriedkov. Autorská mozaika (Michal
Havran, Iveta Horváthová, Juraj Šoko Tabaček, Laco
Kerata, Jana Juráňová) pripravila súbor príbehov, 
ktoré i napriek absolútnej odlišnosti dokonale ladia - 
do Divadla na konci sveta. Na výber bude z klasických
rozprávok - Popoluška (Syndróm Popoluška), Červená
čiapočka (rovnomenný názov), Šípková Ruženka (Ruženka 
v izolácii), Vlk a sedem kozliatok (Sedem kozliatok a vlk). 
 Vzhľadom k vianočnému času sa s Michalom Havranom
prenesieme aj ku kresťanskej podstate Vianoc - k Ježišovi
v Rozprávke o Ježiškovi. 

CHCEM SI POZRIEŤ
WORK IN PROGRESS

Daniel Žulčák

Pochádza z Hudcoviec pri Humennom. 
 V roku 2013 absolvoval VŠMU 
v Bratislave. Je členom Slovenského
komorného divadla v Martine, hosťoval 
v mnohých slovenských divadlách - v Slovenskom
národnom divadle, v Divadle Aréna, v Divadle P. O.
Hviezdoslava a inde. V Bábkovom divadle na Rázcestí sa
prezentoval v hosťujúcom predstavení SND Kabaret
Normalizácia alebo Modlitba pre Martu. Objavuje sa 
aj v televízii. Má za sebou angažovanie v seriáloch Vlci,
Divoké kone, Horúca krv. V roku 2019 sa predstavil vo filme
Čarovný kamienok v postave Hrabe Henricha i vo filme
Cesta do nemožna. Okrem herectva sa venuje aj hudbe.
Pôsobí ako klavirista a vokalista v kapele Orchester Jeana
Valjeana, ktorá vznikla v roku 2006 ako herecká kapela. 
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

DIVADLO NA KONCI SVETA

M L A D Í  Ľ U D I A     

 A  D O S P E L Í
ZAČALI

SME!

Scéna: Pavol Andraško a.h.
Hudba: Juraj Haško a.h.
Dramaturgická spolupráca: Lucia Panáčková
Kostýmy, bábky: Eva Farkašová a.h.
Réžia: Marián Pecko

Výroba: Ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej
Svetlo: Pavol Bukovina 
Zvuk: hosť

Účinkujú:
Eva Dočolomanská, Anna Hajduková, Ivana Kováčová,
Marianna Mackurová, Lucia Panáčková, Andrej Polakovič,
Alena Sušilová, Dodo Šamaj,  Mária Šamajová, Daniel
Žulčák a.h.

Skúškový proces sa začal 3. decembra 2020 ideovou
skúškou. Zúčastnili sa jej členovia a členky umeleckého
súboru BDNR spolu s hosťom Danielom Žulčákom, hercom
Slovenského komorného divadla v Martine. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja.

Herečky čakajúce na natáčanie rozprávky o Popoluške.

Dátum premiéry sa bude odvíjať od pandemickej situácie.
Plánované uvedenie je vo februári 2021.  

Postfaktický kabaret zo súčasnosti. 
Bábkové hypnotické antivírové mystérium. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6_RgRkrVp4&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=g6_RgRkrVp4&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica


Laco KERATA

Iveta HORVÁTHOVÁ

Juraj Šoko
TABAČEK

Ivetu Horváthovú predstavíme v samostatnom bloku.
Pozrite s. 8.

Jana Juráňová
Rodová expertka, prozaička, dramatička,
prekladateľka, redaktorka. Vyštudovala ruštinu 
a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Pôsobila v Divadle pre deti 
a mládež v Trnave ako dramaturgička, v Slovenských
pohľadoch, ako komentátorka Rádia Slobodná Európa.
Stála pri založení Slovenského centra PEN klubu 
a Nadácie Milana Šimečku. S Janou Cvikovou a ďalšími
ženami založila v roku 1992 feministickú vzdelávaciu
a publikačnú organizáciu ASPEKT. Angažuje sa v nej
dodnes. Za svoju prácu získala v roku 2019 štátne
vyznamenanie od prezidenta SR Andrej Kiska Rad
Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd 
a rozvoj literárnej činnosti. Napísala množstvo
dramatických textov, okrem iných monodrámu Salome
(1989), Misky strieborné, nádoby výborné (1997), 
pre Bábkové divadlo na Rázcestí napísala hru Reality
snov (2011), zdramatizovala román Žila som 
s Hviezdoslavom. Píše aj texty pre rozhlas, najmä
rozhlasové pásma a rozhlasové hry, napr. Na 9 jamiek.
S prozaickým textami sa viackrát umiestnila medzi
najlepšími autormi a autorkami v súťaži Anasoft litera
(knihy Orodovnice (2006), Žila som s Hviezdoslavom
(2008), Lásky nebeské (2010)). S knihou Nevybavená
záležitosť (2013) sa dostala do finálovej desiatky
Anasoft litera, do Ceny J. Johanidesa a medzi tri
nominované knihy na Cenu Nadácie Tatrabanky 
za umenie. O najnovšej knihe Juráňovej Naničhodnica
(2020) sa môžete dočítať v minulom čísle Zvestí.

AUTORSKÁ 
MOZAIKA

Jana JURÁŇOVÁ

Michal HAVRAN

Michal Havran
Teológ, publicista, prozaik a scenárista. Debutoval knihou
esejí Besnota (2015). V roku 2017 vydal eseje pod názvom
Obesíme ťa a román Analfabet, ktorý odborníčky 
a odborníci zaradili do finálovej desiatky prestížnej
slovenskej literárnej ceny Anasoft litera 2017. 
Ako publicista spolupracuje s denníkmi SME a Pravda.
Reflektuje súčasné dianie, vyjadruje sa k aktuálnym témam,
a to aj prostredníctvom diskusnej relácie RTVS Večera 
s Havranom. V roku 2016 získal Novinársku cenu v kategórii
Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika - Najlepší
rozhovor, beseda, diskusia: Michal Havran - Večera 
s Havranom, RTVS.

Juraj Šoko Tabaček
Moderátor, herec, stand-up komik. Pôsobil ako herec 
v Bábkovom divadle v Žiline,  spolu s hercami Lukášom
Púchovským a Stanislavom Staškom vytvoril divadelno-
improvizačnú skupinu pod názvom 3T - Tri Tvorivé Tvory.
Známym sa stal najmä vďaka vystupovaniu v televízii.
Objavil sa v seriáli Hoď svišťom, výraznejšie v seriáli Horná
Dolná, v reláciách Inkognito, Tvoja tvár znie povedome a inde. 
V show Silné reči začal ako stan-up komik. Jeho stand-up
videá sa stali populárnymi na sociálnych sieťach a iných
kanáloch.

Laco Kerata
Spisovateľ, dramatik, herec, režisér. Absolvoval divadelnú
réžiu na VŠMU v Bratislave. Pôsobil v Divadle SNP 
v Martine, v Divadle pre deti a mládež v Trnave. V roku
1991 založil  s režisérom Blahom Uhlárom a výtvarníkom
Milošom Karáskom divadelné zoskupenie Stoka 
v Bratislave, kde pracuje dodnes. Ako poet debutoval 
v roku 1991 básnickou zbierkou Hriešny spánok.  Napísal
niekoľko rozhlasových a divadelných hier. Výber z jeho
rozhlasovej dramatickej tvorby vyšiel knižne pod názvom
Rádiové hry (1999). Je autorom poviedkových kníh Mám sa 

(2004), Malé domov (2013), novelu Zlý herec (2009),
románu Ešte som tu a zostanem (2014). Medzi najnovšie
Keratove knihy patrí groteska Suché roky (2019) a (už)
minuloročná zbierka poviedok Na okraji mojej hory
(2020). Získal viacero ocenení, napríklad Výročnú cenu
Literárneho fondu v oblasti rozhlasu (2016), Cenu
Literárneho fondu v kategórii dráma za divadelnú hru
Dobro (Divadlo Andreja Bagara v Nitre) v roku 2018.

Ďalšie informácie o pripravovanom kabarete Vám
prinesieme v budúcom čísle Zvestí divadla na rázcestí.



P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

   Divadlo mobility & flexibility & emocionality, skrátene Div. MOFEM, je projektom Bábkového divadla 
na Rázcestí  v Banskej Bystrici. Je naším ideovým príspevkom k Roku Slovenského divadla 2020 a súčasne 
k 60. výročiu vzniku divadla.    
   Ide o pilotný projekt, v ktorom chce umelecké vedenie BDNR sprístupniť niektoré formáty/vybranú časť 
z repertoáru divadla (konkrétne rozprávky a vizuálny zmyslový ateliér: ochutnaj, dotkni sa, vytvor si svoj krásny
svet!), a to pre deti od 4 rokov, pre dospelých a dospelé s telesným, mentálnym postihnutím a psychickými
ochoreniami. 

DIV. MOFEM

   Týmto projektom vedome
iniciujeme verejný program,
ktorého cieľom je prekročiť
izoláciu znevýhodnených
skupín uzavretých (často) 
do svojich komunít.
Zámerom je nadviazať
kontakty a komunikáciu 
s týmito skupinami
pravidelným hraním
vybraných produkcií buď
priamo v zariadeniach,
venujúcich sa uvedeným
znevýhodneným skupinám,
alebo u nás kvôli umocneniu
zážitku a súčasne, aby sme
uviedli staronový odkaz
umenia a myšlienky – 
umenia bez bariér – 
do praxe.

NÁVŠTEVA DSS
LADOMERSKÁ VIESKA

Div. MOFEM
NA CESTÁCH

Divadlo mobility & flexibility & emocionality

http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/v-domove-socialnych-sluzieb-v-ladomerskej-vieske_886
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/v-domove-socialnych-sluzieb-v-ladomerskej-vieske_886
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/div-mofem-na-cestach_884
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/div-mofem-na-cestach_884


P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

VIAC

6. 12. Na predstavenie O chlapcovi, ktorý vymenil
svoju čiapku za čokoládu sa prišiel pozrieť 
aj divadelný Mikuláš

VIAC

9. 12. Inscenácia Hra po prvýkrát pre verejnosť

VIAC

VIAC

ČO SA UDIALO...

3. 12. Po prvýkrát Kúpele Sliač a BDNR

4. 12. Dve rozprávky na brušku 
v ZŠ s MŠ Malachov a malé prekvapenie

VIAC

Z BDNR odchádza herec
Filip Štrba.

   Do BDNR prišiel Filip Štrba 
pred 3 rokmi. Odvtedy sa objavil 
vo viacerých inscenáciách divadla
ako jeden z troch mužských hercov
BDNR. Medzi hry, v ktorých hral 
a najviac v ňom zarezonovali, zaradil
Kocúra v čižmách, Gulliverove cesty,
Motýľa na anténe, Európu 
v korešpondencii a Tajomný maják.

   V mene celého divadla mu prajeme veľa šťastia.

15. 12. Predvianočná návšteva MŠ Veľká Lúka VIAC Z DIANIA
V DIVADLE TU.

http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/po-prvykrat-kupele-sliac-a-bdnr_877
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/op-t-medzi-vami_872
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/po-prvykrat-s-detmi_878
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/navsteva-ms-ve-ka-luka_883
https://www.bdnr.sk/divadlo/novinky/divadelny-mikulas-v-babkovom-divadle-na-razcesti_873
http://www.bdnr.sk/


   Iveta Horváthová Škripková je absolventkou VŠMU,
odbor televízna a filmová scenáristika a dramaturgia 
a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
 v Nitre, odbor estetika. Od r. 1985 pôsobí v divadle 
ako dramaturgička. Od r. 1992 vo funkcii riaditeľky
BDNR. Absolvovala študijný pobyt v divadlách 
v Marseille (1993) a v Paríži (1999), rezidenčný
štipendijný program ArtsLink Residencies v Centre 
pre bábkové umenie v Atlante (2002). 
   Od 90. rokov spolupracuje s režisérom Mariánom
Peckom pri tvorbe scenárov, dramatizácii pre deti 
a dospelých v BDNR, ktoré otvorili nové témy v produkcii
Bábkového divadla na Rázcestí. Od r. 2002 sa 
vo svojej tvorbe, v dramaturgii a v réžii venuje témam
ženskej skúsenosti z rodového, gynokritického hľadiska.
Rozhodujúcim bol projekt www.ruzovyamodrysvet.sk,
ktorý sa venoval rodovému sciltivovaniu verejnosti. 
Jej aktivita vyústila do založenia Štúdia TWIGA  – Theater
women improvisation gender action – pri BDNR, 
ktorého členkami sú herečky a hostky BDNR. 
   Tieto postoje sa odrazili aj v jej dramatickej tvorbe 
a režijnej práci. Napísala niekoľko hier s tematikou
rodového aspektu, ženskej skúsenosti, rodových
stereotypov, napríklad Fetišistky (uvedené v Slovenskom
národnom divadle v Bratislave, réžia: Soňa Ferencová),
Seňora (uvedené v Divadle Jonáša Záborského
v Prešove, réžia: Marián Pecko), Sestry Dušehojivé (jedna 
z finalistov a finalistiek Drámy 2006), Diagnóza: Slovo
(inscenácia získala cenu Piata žena v kategórii umenie) 
a mnohé ďalšie. Dostala sa do užšieho výberu
niekoľkých slovenských a medzinárodných dramatických
ocenení (Dráma, Cena Alfréda Radoka, Zlatá divadelná
žaba).

Riaditeľka BDNR
Iveta Škripková
oslávila životné

jubileum. 

BLAHOŽELÁME!

 Je iniciátorkou rôznych interaktívnych projektov so základnými
školami, s krízovým centrom Slniečko, a tiež s rôznymi katedrami
UMB a pod. V roku 2013 vydala v spolupráci s Divadelným ústavom
divadelno-vzdelávaciu publikáciu Divadelná hra-be-ce-da o tvorivom
dramatickom písaní s deťmi. Iniciovala so školami a školskými
inštitúciami rôzne interaktívne projekty. Predstavila  Toddlerarium
projekt ponúkajúci interaktívne predstavenia pre batoľatá a ich
rodičov. V roku 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku 
1. Československej republika vydala spolu s Dagmar Inštitorisovou 
a Dominikou Zaťkovou publikáciu Bábky na česko-slovenskej medzi
1918 - 2018. Iveta Škripková je súčasne jednou z tých osobností, 
ktoré stoja za medzinárodným bábkarským festivalom Bábkarská
Bystrica. 

Súpis réžii a ďalšie informácie o Ivete Škripkovej 
NÁJDETE TU. 

List čiernemu synovi, réžia: Iva Š.

Variácie lásky, scenár 
a réžia: Iva Š.

Babie leto, scenár a réžia: Iva Š.

Zamatový zajačik, dramatizácia a réžia: Iva Š.

Seňora, scenár a dramaturgia: Iveta Škripková

ROZHOVOR S IVETOU 
ŠKRIPKOVOU V ĎALŠOM
ČÍSLE!

https://www.theatre.sk/index.php/en/projects/contemporary-slovak-directors/iveta-skripkova
https://www.theatre.sk/index.php/en/projects/contemporary-slovak-directors/iveta-skripkova
https://www.theatre.sk/index.php/en/projects/contemporary-slovak-directors/iveta-skripkova
https://www.theatre.sk/index.php/en/projects/contemporary-slovak-directors/iveta-skripkova


   Vznik Bábkového divadla na Rázcestí z Krajského
bábkového divadla v roku 1960 ako posledného 
z bábkových divadiel v Československu. Vyvinulo sa 
z tradície, ktorá sa formovala v okolí Banskej Bystrice. 
V Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici sa
nachádza vzácna zbierka Zápisnica rukopisných záznamov
z konaných schôdzi, v ktorej je zaznamenaný vznik
ochotníckeho bábkarského súboru. Tento súbor mal
niekoľko názvov - Bábkarský súbor SKZ-ROH v Banskej
Bystrici, BS Domu osvety, Malá scéna bábkového divadla
Domu osvety PKO v Banskej Bystrici. V roku 1957 sa súbor
zlúčil s bábkarským súborom v Dome armády (viedol ho
Milan Tomášek, neskôr 1. režisér Krajského bábkového
divadla a výtvarník Karel Hejcman) . Vznikla tak Malá
scéna bábkového divadla Domu osvety PKO v Banskej
Bystrici. 25. marca 1960 vzniklo v Banskej Bystrici stále
profesionálne bábkové divadlo - Krajské bábkové divadlo
(oficiálny dátum vzniku je 1. apríla 1960). Slávnostná
premiéra hry Šuki a Muki a otvorenie divadla sa konali
10. decembra.
10. decembra v roku 2020 sme plánovali rovnakú
slávnostnú premiéru, sprístupnenie ďalšej časti výstavy.
Napriek okolnostiam sa deje jedno i druhé, trochu
tichšie a inak, ako sme predpokladali, no predsa. BDNR
si za svoju existenciu našlo stále publikom, charakter,
ďalej sa vyvíja. Gratulujeme mu k 60. výročiu a prajeme
ešte odvážnejšie roky v ceste za novými metamorfózami.

   10. 12. Deň ľudských práv. Ukončilo sa ním 16 dní
aktivizmu, ktorý je zameraný na boj proti násiliu
páchanom na ženách. Bábkové divadlo na Rázcestí sa 
k projektu 16 dní aktivizmu pridáva každoročne, 
čím deklaruje svoj postoj k násiliu páchanom na ženách.
Počas Dňa ľudských práv sme odvysielali premiérovo
ľudsko-právny projekt pre mladých ľudí Divadlom 
k diskusii.  
   Mimovládna organizácia Fenestra spojila viaceré
inštitúcie a občianske združenia a vytvorila video
"Pískame, kým násilie na ženách neskončí." Súčasťou je
Bábkové divadlo na Rázcestí, Štúdio T.W.I.G.A., Barbora
Holubová, Fenestra, OZ HANA, KOTVA n.o. Trebišov, Možnosť
voľby,  OZ MyMamy, OZ Pomoc rodine, Progresfem, Slovak-
Czech Women´s Fund.

P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

POZORNOSŤ VENUJEME...

Divadlom k diskusii

Pískame, kým násilie na ženách neskončí.

VIAC

   Divadelný ústav vydal dve publikácie k dejinám 
 slovenského divadla. Viac o publikáciách sa dozviete
kliknutím na obal knihy.

https://www.facebook.com/watch/?v=236575987901063
https://www.facebook.com/watch/?v=236575987901063
https://youtu.be/NfVlJb_RZYA
https://www.theatre.sk/knihy/publik%C3%A1cie/vladimir-predmersky-dejiny-slovenskej-dramatiky-babkoveho-divadla
https://www.theatre.sk/knihy/publik%C3%A1cie/dejiny-slovensk%C3%A9ho-divadla-II.
https://cdn.banskabystrica.sk/2020/10/Bystrick%C3%BD-Permon-03-2020.pdf


    Jana Oľhová oslávila 31. decembra
okrem konca roka i svoje narodeniny.
V BDNR sa členka Slovenského
komorného divadla v Martine 
a Slovenského národného divadla 
v Bratislave predstavila ako hlavná
protagonistka inscenácie Reality snov.
Pravidelne účinkuje v Mestskom divadle
v Žiline, objavila/objavuje sa aj v televízii
- napr. v seriáloch Odsúdené, Vlci, Búrlivé
víno, Prázdniny či vo filmoch Tisícročná
včela, Bathory, Muzika, Sedem
zhavranených bratov a i. 

V mene divadla jej srdečne gratulujeme
a prajeme pevné zdravie!

    Skončil sa Rok Slovenského divadla. Počas tohto
roku oslavovali mnohé divadlá niekedy svoje, niekedy
slovenské 100. výročie založenia profesionálneho
divadla - Slovenského národného divadla. BDNR
venovalo všetky svoje aktivity svojmu i slovenskému
jubileu. Pripravilo výstavu Prvé divadelné hľadanie,
uviedlo 3 premiéry pre deti: O chlapcovi, ktorý vymenil
svoju čiapku za čokoládu, Šepoty lesa, Hra, 1 premiéru 
pre mladých ľudí a dospelých Tajomný maják 
a pokračovalo v pravidelných podujatiach 
či v interakciách so školami a škôlkami. 
   Tento rok mal všade vyzerať celkom inak, no veríme,
že predstavuje nový štart i v umení.
   O Roku Slovenského divadla prináša článok redakcia
českých Divadelných novinách.

P A R A D I V A D E L N É

A K T I V I T Y

KLIKNITE SEM.

https://www.divadelni-noviny.cz/konci-rok-slovenskeho-divadla


BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ v Banskej Bystrici

Rok 2020 v BDNR bol striedavo naživo a online. 

Hrali sme pre Vás v divadle, v školách, v škôlkach, vo Vašich domovoch.

Pre deti, mladých ľudí, dospelých a dospelé, pre Vás.

Potvrdili sme si to, čo už dávno vieme. 

Kontakt naživo je pre nás mimoriadne cenný.

Ďakujeme Vám, diváci a diváčky za priazeň a podporu v nezvyčajnom roku 2020. 

Ďakujeme spolupracovníkom, spolupracovníčkam, kolegom a kolegyniam, partnerom,

 sponzorom za spoluprácu. 

Ďakujeme za živý či virtuálny kontakt s Vami... 

...a za mnoho iného.

Vďaka Vám hráme už 60 rokov!

Tešíme sa na Vás v roku 2021 

vo Vašom Bábkovom divadle na Rázcestí. 

Divadelný tím BDNR.   

PF 2021



Hra 
Klauniáda o dvoch lenivých
kocúroch a šikovnej myši.

10. január
16.00

Sprístupnené 24 hod.

Lístky si môžete kúpiť TU.

ONLINE

P R OG R AM

Postfaktický kabaret zo súčasnosti.
Bábkové hypnotické antivírové

mystérium.

ONLINE
Divadlo na konci sveta

work in progress

Video sprístupnené TU.

ONLINE
Európa v korešpondencii
Divadelné randevú s osobnosťami
európskej minulosti.

20. január o 19.00

CELÝ PROGRAM
 TU.

https://www.ticket-art.sk/babkove-divadla/hra-online-10-1-2021-17037/
https://youtu.be/g6_RgRkrVp4
http://www.bdnr.sk/program
http://www.bdnr.sk/program
http://www.bdnr.sk/program


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.ticker-art.sk
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VŠETKY NOVINKY O FESTIVALE NÁJDETE AJ TU.

Výstava 
BÁBKY V TELEVÍZII 

vo videu!

Plánovaný termín 
 Bábkarskej Bystrice: 

29. 4. - 2. 5. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=fncXNbh8_BQ&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
https://www.youtube.com/watch?v=fncXNbh8_BQ&feature=youtu.be&ab_channel=BabkovedivadlonaRazcestiBanskaBystrica
http://bab2018.bdnr.sk/

