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 Súčasťou nášho online programu aj
v máji a júni zostávajú predstavenia

pre školy  a škôlky v piatkových
dopoludňajších časoch. Okrem toho,

sme pre školákov/školáčky a
škôlkárov/škôlkárky pripravili aj

špeciálnu júnovú ponuku
organizovaných živých predstavení,

ktorú nájdu na našom webe. 
 
 

K našim prvým májovým divákom patrili aj deti z SDC Jahôdka, od ktorých
 sme  dostali takýto milý jahôdkovský darček.

MDD s Bábkovým divadlom
Nemohli sme chýbať ani pri oslavách MDD. 1. júna sme hrali
na školskom dvore spriatelenej ZŠ SSV, v divadelnej sále sme
hrali pre MŠ Králiky a s Bábkovým ateliérom sme putovali za

deťmi do MŠ v Pohorelej. Cez portál navstevnik.online sme
ponúkli Rozprávky o psíčkovi a mačičke žiakom/žiačkám MŠ a

ZŠ na celom Slovensku.
 

MÁJ 2021 sa stal mesiacom, ktorého
sme sa nevedeli dočkať. Vďaka

uvoľňovaniu opatrení, vláda SR od 3.5.
opätovne povolila kultúrne podujatia
s účasťou divákov. Náš májový online
program na navstevnik.online zostal v

platnosti, ale už na piatok 14.mája
sme pre divákov pripravili aj „živé“

predstavenie. Hrou poľského
tvorivého tímu ŠEPOTY LESA (premiéra

20.9.2020), pre deti od 2 rokov, sme
vrátili divadlo do divadla. Životom v
lese sprevádzali najmenších divákov
Ivana Kováčová, Matúš Hollý a Dodo

Šamaj.

DETI

 ZŠ SSV

 MŠ Králiky

 MŠ Pohorelá

Ponuka

https://bdnr.sk/repertoar/?pre-skoly


 Na divadelný reštart sme boli dobre
pripravení. V apríli a v  máji sme
nezaháľali a okrem oprašovania

stoličiek v hľadisku, sme oprašovali a
preobsadzovali hneď niekoľko titulov

pre deti. Matúš Hollý sa Vám
predstaví v Kocúrovi v čižmách ako syn

a v Princeznej na hrášku ako princ.
Spolu s Ivanou Kováčovou preobsadili

aj rozprávanie o živote stromov
Šepoty lesa. Andrej Polakovič sa stal 

 Čiarkohráčom v Čiarkoláriu,
Jazyčníkom vo (Vý)činoch slovenčiny a

preobsadil aj  príbeh o Statočnom
cínovom vojačikovi.  

DETI

 tzv. Divadelného reštartu a toho,
kedy sa divadlo opäť vráti do

divadla, sa nevedeli dočkať ani naši
verní diváci, ktorých prítomnosť v
divadle nám nesmierne chýbala.
Využili hneď prvú príležitosť a o

svoje pocity po predstavení Šepoty
lesa sa podelili s  priateľmi na

sociálnych sieťach...

 Ohlasy

 Kocúr v čižmách

 Šepoty lesa

 Statočný cínový vojačik  (Vý)činy slovenčiny

 Čiarkolárium



V máji sme vám cez portál
navstevnik.online opäť ponúkli aj

predstavenia pre dospelých. Stredy
patrili Realitám snov a Tajomnému

majáku. A vďaka návratu divadla do
divadla, sme po veľmi dlhom čase
odohrali aj predstavenie naživo.

26.mája si k nám diváci prišli pozrieť
Variácie lásky. Náš pôvodný zámer

bol, odohrať ich na letnej scéne pod
Pamätníkom SNP, ale tohtoročný máj

v novembrovom kostýme nášmu
zámeru veľmi neprial.

 
 

MLADÍ ĽUDIA a DOSPELÍ

 Reality snov

 Tajomný maják

 Variácie lásky

O našich zámeroch a programe po znovuotvorení
divadiel, informovali aj portály BBonline.sk a

Bystricoviny.sk

 Riaditeľka BDNR Iveta Škripková, spolu s herečkou Máriou Šamajovou, boli hosťkami relácie
Školáci v Rádiu BB FM, I.Škripková poskytla rozhovor redaktorovi M.Uramovi pre Rádio Regina a v
polovici apríla vyspovedala študentka BF VŠMU Petronela Brotková pre časopis Reflektor režiséra

Mariána Pecka.

BDNR v médiách

https://youtu.be/_W5LiHGnjlQ


 

István Tasnádi: CYBER CYRANO
 

 

 

Absolvovala VŠMU v Bratislave, oddelenie scénického a kostýmového výtvarníctva 
u prof. M. Čorbu a J. Cillera. Vytvorila stovky kostýmov do inscenácií viacerých slovenských
divadiel - činohra a balet SND, Astorka Korzo 90, Divadlo Aréna. Spolupracuje s renomovanými
režisérmi, ako napr. V. Strnisko, E. Horváth, R. Polák, V. Klimáček, S. Ferancová, J. Ďurovčík, J.
Nvota a ďalší. Podieľa sa aj na televíznej a filmovej tvorbe. Pedagogicky pôsobí na Divadelnej
fakulte VŠMU Katedra scénografie. V roku 2010 bola nominovaná na cenu Slnko v sieti, za
kostýmovú výpravu vo filme Nedodržaný sľub.

Vyštudovala Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici a v roku 2005 ukončila magisterské
štúdium na VŠMU v Bratislave. Bola zakladajúcou členkou Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici.
 V roku 2002 spolu so Stanislavou Vlčekovou a Luciou Kašiarovou vytvorili predstavenie MY3 MY3
ocenené na Medzinárodnej choreografckej súťaži SaitamaSolitude Dance Contest v Tokiu. Rok po
ukončení VŠMU založila vlastnú skupinu Bubla Company, zastrešújúcu profesionálnych tanečníkov,
zameranú na tvorbu autorských špecifckých tanečno-divadelných predstavení. Pedagogicky pôsobí
na Konzervatóriu v Bratislave.

Študoval architektúru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Vysokom učení
technickom v Brne a scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Momentálne
pôsobí v  kreatívnom štúdiu JaOnMi CreatureS a v divadelnej spoločnosti Debris Company.
Venuje sa tiež pedagogickým aktivitám na VŠMU v Bratislave. Scénografické riešenia navrhol
pre viacero činoherných a hudobno-pohybových inscenácií, performancií a eventov. Okrem
divadla sa venuje tiež navrhovaniu a projektovaniu architektonických objektov, pavilónov a
interiérov.

 V roku 1993 ukončila štúdium divadelnej réžie na VŠMU pod pedagogickým vedením Petra
Mikulíka. Už počas štúdia zarezonovala jej inscenácia hry Jeana Geneta Slúžky, ktorú vytvorila v
roku 1992 v ateliéri Divadelnej fakulty JAMU. Spolupracuje s rôznymi slovenskými divadlami: DJP
Trnava, DAB Nitra, Divadlo GUnaGU, Divadlo Aréna, Divadlo ASTORKA Korzo ´90, SND. Jej
inscenácie boli viackrát nominované na ocenenie Dosky. Pravidelne spolupracuje so Slovenským
rozhlasom a televíziami. Ako režisérka pripravila celovečerný dokumentárny film Národné o
sťahovaní SND z historickej budovy do novostavby na Pribinovej ulici. Od roku 2006 do roku 2010
režírovala magazín Umenie (RTVS).  (Rozhovor so S.Ferancovou na  ďalšej strane)

 Dramatik, divadelný a filmový režisér a scenárista, nositeľ ceny Bélu Balázsa. Promoval ako historik
divadla v roku 1997 na Panónskej univerzite vo Veszpréme. Doktorát získal v roku 2019 na Vysokej
škole divadelných a filmových umení, kde sa roky venuje výučbe dramaturgie a tvorivého písania. 
Od roku 1992 pravidelne publikuje básne, hry a kritiky. Bol zakladajúcim členom divadla Bárka v
Budapešti, kde pôsobil ako dramaturg. Jeho hry boli uvedené v Spojených štátoch, Rakúsku, Belgicku,
Francúzsku, Holandskuku, Rusku a inde. V BDNR uvádzame hru I.Tasnádiho po prvýkrát. 

Predstavujeme hosťujúci tvorivý tím:

Bábkové divadlo na Rázcestí pokračuje v línii predstavení pre mladých ľudí a
výberom hry maďarského dramatika I.Tasnádiho chce opäť osloviť najmä
teenage. Ale nielen ich. Všetkých nás, ktorí sme súčasťou virtuálnej reality.

Simona Vachálková - kostýmová výtvarníčka

MLADÍ ĽUDIA a DOSPELÍ

Renata Ptačin - choreografka

Jan Ptačin - scénograf

Soňa Ferancová - režisérka

István Tasnádi - autor

 (Ďalších  členov tvorivého tímu vám predstavíme  v novej sezóne)



 V BDNR momentálne režírujete hru o mladých a pre
mladých (najmä). Už v r. 2013 ste spolu s Lacim
Strikeom pripravili v SND balet s prvkami hip-hopu
Romea a Julio. Podarilo sa Vám, týmto počinom a
posunutím hraníc „divadelna“, vzbudiť zvedavosť v
teenage divákoch? Môže, podľa Vás, divadlo v
konkurencii ostatných médií a ľahkej dostupnosti
informácií a zábavy, osloviť divákov v staršom
školskom veku ( cca 11 – 16 rokov)?
„Tento dnešný fenomén, ja osobne, vnímam ako problém.
Z vlastnej skúsenosti viem, že deti na Slovensku sú
nedostatočne vedené ku kultúre všeobecne a tým pádom,
aj k štylizovaným formám umenia, ku ktorým divadlo patrí.
Jednak rodičmi a ich výchovou a jednak školským
systémom. Od septembra vyučujem na konzervatóriu v
Bratislave a prichádzam do kontaktu s 15-16 ročnými
študentami. Som nemilo prekvapená, aké majú
vedomostné medzery, čo sa týka dejín umenia či kultúry.
Nehovoriac o dejepise a ich schopnosti myslieť v (aj
dejinných) súvislostiach. Čo môže teda takýmto „deťom“
priniesť divadlo, keď oni sú absolútne nepripravení na
takýto druh umenia? Divadelný divák musí mať nejakú
skúsenosť, prípadne teoretické vedomosti. Mal by poznať
zákonitosti, vedieť, ako sa daný druh umenia vníma. Mladí
diváci bez skúsenosti, majú aj v divadle pocit, že sedia pred
monitorom či displejom a vtedy nastáva problém. Nevedia
ani, ako sa majú v divadle správať – sú hluční, vyrušujú,
akoby herci boli za nejakým sklom. Sama som to zažila.
Nevedia, čo je metafora, nevedia, že príbeh sa na javisku
nevyjadruje vždy polopatisticky, že skutočnosť je štylizovaná
a nekopíruje presne realitu. Nevedia atribúty divadla
dešifrovať. Ďalší problém je, že dnes sú mladí ľudia
zvyknutí, že všetko ide strašne rýchlo, sú netrpezliví a ak do
siedmich sekúnd nenastane zvrat, záležitosť ich prestáva
zaujímať. ..

A divadlo má svoje vlastné tempo. A aj keby sme ho nejakým
spôsobom zrýchlili, nikdy nebude také rýchle ako „slajdy“ v
telefóne. Pre divadelníkov by bolo ideálne, keby nám školy a
rodičia deti „predpripravili“. Dieťa v istom veku potrebuje
niekoho, kto ho na novú skúsenosť pripraví, vysvetlí jej
zákonitosti. Niekoho, kto tú skúsenosť už má. Je normálne,
tak ako pri každej inej činnosti, učiť sa od niekoho. Napriek
tomu, že mladý divák nie je vždy plnohodnotne schopný
vnímať divadlo, my ho robíme a tie deti do toho divadla
chodia. Snažíme sa s tým vysporiadať a čo sa týka tohto
konkrétneho predstavenia, hľadáme formu, ktorá by bola
prienikom toho, čo je náš názor na divadlo a čo si myslíme,
že je správne a toho, čo môžu chápať „deti“, ktoré sú v tomto
smere neinformované, divadelne málo skúsené. Verím, že sa
nám to podarí. Verím v silu divadla a umenia. Divadlo
dodnes nezaniklo v konkurencii médií, je atraktívne tým, že sa
tam človek stretne so živými hercami a so živou energiou,
ktorú fyzicky pocíti. Práve to môže zaujať aj mladých –
prúdenie energie, preciťovanie emócií, vznik zaujímavých
situácií... Myslím si, že na tom sa dá stavať aj v tejto digitálnej
dobe. Navyše, verím, že hra, ktorú sme vybrali pre Bábkové
divadlo na Rázcestí, má vysoký potenciál zaujať ich aj
tematicky. Je to hra o kyberšikane, o zneužívaní virtuálnej
reality. Istým spôsobom, to, čo sa tam deje, je poukázaním na
nebezpečenstvo online priestoru a sociálnych sietí, na to, že
„deti“ žijú virtuálne životy vo virtuálnom svete. V našom
predstavení to ešte celkom dobre dopadne, šikana tu má
nejaké dôsledky, ale nie úplne fatálne. V realite ich mať môže.
Preto prichádzame s varovaním. Mimochodom, aj na
Slovensku sa už pripravuje na schválenie zákon, podľa
ktorého bude kyberšikana trestným činom a páchateľovi
bude hroziť odňatie slobody na tri roky. Ale určite nechceme
moralizovať. Chceme vytvoriť plnohodnotné, plnokrvné
predstavenie, ktoré, okrem toho, že na niečo upozorní, by
malo byť aj o zábave. A nielen pre „ deti“. Pre celú rodinu, pre
30-tnikov či 60-tnikov, ktorí sa rovnako, denne pohybujú na
sociálnych sieťach. Bude to atraktívne, humorné, bude sa
tam premietať, „četovať“, tancovať.... "
Spomenuli ste, že učíte na konzervatóriu, takže
generáciu súčasných teenegerov, ktorí sú
protagonistami hry Cyber Cyrano poznáte zblízka.
Prečo, podľa Vás, cítia potrebu byť súčasťou virtuálnej
reality, kde nie som tým, kým som, ale tým, čo o sebe
zdieľam?  A rovnako my všetci  - prezentujeme sa
idylickými životnými momentmi, aj keď náš všedný
deň je o niečom inom. Kompenzujeme si tým niečo?

Rozhovor s režisérkou

Soňou Ferancovou...

 MLADÍ ĽUDIA A DOSPELÍ

 V r. 2018, pri príležitosti 100. výročia česko-
slovenskej štátnosti, prijala pozvanie Bábkového
divadla na Rázcestí a po prvýkrát prišla režírovať do
Banskej Bystrice. Jej osobitá režijná poetika, príklon
k neklasickým režijným postupom, symbolické,
metaforické videnie sa stretlo s absurdnou komikou
diela Václava Havla. Výsledkom tejto spolupráce je
zábavná, múdra komédia Motýľ na anténe, ktorá už
takmer tri roky (premiéra 26.10.2018) teší a baví
svoje publikum. V tomto roku, v spolupráci s
dramaturgičkou Ivetou Škripkovou, pripravuje pre
BDNR inscenáciu hry maďarského dramatika Istvána
Tasnádiho Cyber Cyrano, ktorá je úspešne uvádzaná
v divadlách celého sveta.

(pokračovanie na ďalšej strane)



"Všeobecne, ľudia nadobúdajú na sociálnych sieťach odvahu.
To, čo vám nepovedia do očí, vám napíšu. Nepociťujú žiadnu
zodpovednosť, často vystupujú anonymne. Vyplaví sa to, čo v
ľuďoch je a v reálnom živote to neprezentujú iba preto, lebo
sa obávajú spoločenského odsúdenia. Siete vám dokonca
dávajú pocítiť moc – tento fenomén nájdete aj v Cyber
Cyranovi. Ľudia majú pocit, že môžu niekým manipulovať,
niekoho ovládať a zároveň to môžu robiť tajne, čo znamená
beztrestne. Čo táto možnosť urobí s charakterom človeka?
Ponúka sa tu paralela s dejinami (aj s tými súčasnými) a
natíska sa nám otázka, či vôbec niekto ustojí takúto situáciu.
Dostanete do rúk neobmedzenú moc nad niekým a máte
99,99% istotu, že za to nebudete potrestaní – čo to s vami
urobí? Čo to urobí s vašou psychikou, s vašimi démonmi?
Pretože všetci máme v sebe temné stránky. Samotné
technológie nepredstavujú zlo, dokonca nám uľahčujú život.
Zlé je to, že nám prerástli cez hlavu. Čo sa týka 15-16 ročných,
v tomto veku je zmyslom ich života, niekam patriť, patriť do
nejakej skupiny. Nikto nechce byť outsiderom. Preto je akoby
povinné, mať mobil. Neviem si predstaviť, že by mladý človek
žil bez technológií – bol by psychicky, sociálne vyčlenený. Je to
diktát doby.Viete, na realizáciu tejto hry som sa dlho
pripravovala, študovala som danú problematiku a našla som
ľudí, ktorí sa venujú tejto téme, rôznych mentálnych koučov.
Hovoria o viacerých aspektoch, z ktorých ma najviac zaujal
tento: Ľudia narodení od r. 1984 tzv. mileniáni – špecifická
generácia tridsiatnikov, ktorí už sú zaradení do pracovného
života, sa vyznačujú tým, že: Po prvé: Prejavuje sa u nich
závislosť na technológiách, čo je katastrofa, pretože závislosť
vám do života nikdy neprinesie nič pozitívne. Závislosť funguje
tak, že najprv vám stačí málo, spôsobí vám to pocit blaha a
potom chcete väčšiu dávku. Ak ste na čomkoľvek závislí, v
jednom okamihu života vám to spôsobí katastrofu. Mileniáni
majú po celý deň pri sebe nejaké „zariadenie“, telefón si
nevypínajú ani v noci. Ľudia mojej generácie si to možno ešte
dokážu uvedomiť – a povedať si, je to závislosť, nerob to. Ale tí
tridsiatnici si to zrejme ani neuvedomujú. Aj ja som mala vo
zvyku, sadnúť si do kaviarne a položiť na stôl telefón. Odkedy
viem, že je to prvý znak závislosti, nerobím to. Po druhé: Táto
generácia vraj potrebuje tzv. okamžité uspokojenie. To sú
ľudia, ktorí nechcú a nevedia na nič čakať. Takýto ľudia, podľa
prieskumov, vydržia na jednom pracovnom mieste 3 mesiace.
Keď sa tam nič neudeje (povýšenie, zvýšenie platu ap.), dajú
výpoveď. V týchto súvislostiach sa zamýšľam nad tým, ako
technológie zdeformovali človeka a kam až to môže zájsť.
Spoločenský tlak ,či pracovná sféra akoby si vyžadovali, aby
bol človek 24 hodín zastihnuteľný. Všetci to poznáme. Aj ja
som si v istej chvíli musela povedať, že pravidlá svojho života
si predsa určujem sama." 

 

 MLADÍ ĽUDIA A DOSPELÍ

 "Nie, práve naopak. V tom je práve to umenie autora. Keď
sme si s dramaturgičkou Ivetou Škripkovou, s ktorou veľmi
rada spolupracujem, text analyzovali, páčilo sa nám na ňom,
že niečo pomenúva. Pomenúva dosť závažný problém. A
nerobí to moralizujúcim spôsobom, ale umelecky a vtipne.
Sú tam veľmi dobre napísané situácie. Aj keď je špecifikom
tejto hry, a s tým sme sa snažili nejako inscenačne
vysporiadať, že tam nie je jasne zobrazená psychológia
postáv a načrtnuté charaktery ako v bežnej hre. Je to
štylizované, zrýchlené a oklieštené, ale je zaujímavé sa s tým
popasovať. Formát krátkych sekvencií by mohol byť mladým
ľuďom blízky."
„Četovanie“ vytvorilo nový typ jazyka, komunikácie,
nové komunity, subkultúru. Orientujete sa v nej?
Nakoľko vy komunikujete prostredníctvom sociálnych
sietí?
"V tomto som trochu rozporuplná. Všetky technologické
vymoženosti, ktoré mám a využívam, využívam najmä kvôli
práci. V osobnom živote mi to veľmi nechýba. Som typ
človeka, ktorý vo všetkom uprednostňuje živý kontakt. Aj keď
sme počas pandémie takmer nemali inú možnosť ako online
meetingy a videokonferencie, nepovažujem to, z môjho
hľadiska, za plnohodnotné, chýba mi ľudský kontakt a
komunikácia naživo. Pre mňa sa to nedá ničím nahradiť.
Keby som sa mohla slobodne rozhodnúť, rozhodla by som
sa pre život úplne bez technológií. Ja napríklad ani
nepozerám televízor. Keď som robila pre televízie,
samozrejme, niečo som si pozrela, potrebovala som byť
informovaná, ale teraz už nie. Vyberám si informácie, ktoré
ku mne prichádzajú, lebo si myslím, že pre psychohygienu je
to nevyhnutné. Kedysi som túžila po ruchu veľkomesta so
všetkým tým dianím a podnetmi, vedela som si predstaviť
svoj život napríklad v Paríži. Dnes si predstavujem skôr to,
ako sa na pár mesiacov odpojím a presuniem niekam mimo
civilizácie, niekam k moru do maličkého domčeka, kde mi
žiadny ruch chýbať nebude." 
(Rozhovor pripravila iu)

Tasnádiho text evokuje virtuálne bábkové divadlo, v
ktorom ťahá za nitky jedna z postáv. Nejde však do
hĺbky, nerozvíja charaktery, nevrství príbeh... Autor
priznal, že ho písal ako sled 3 minútových videoklipov.
Nezdal sa Vám povrchný? Čím Vás zaujal?

(pokračovanie rozhovoru s režisérkou S.Ferancovou)

S.Ferancová, Artur, Ľ.Pradidová,T.Šusteková,M.Hollý
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 Cyber Cyrano

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Realizované s finančnou podporou BBSK 

Renáta Ptačinová
Terézia Šusteková

Ideová skúška

Ľ.Pradidová, T.Šusteková, M.Hollý

Matúš Hollý
Simona Vachálková

 S.Vachálková, S.Ferancová,
Ľ.Pradidová

 MLADÍ ĽUDIA A DOSPELÍ



31. mája bol termín na príspevky do súťaže Dramaticky mladí. Viac
informácií o súťaží .
Pravidelne sa jej zúčastňujeme s deťmi, ktoré navštevujú Kreatívne písanie pri
BDNR pod vedením Iveta Š. Tento rok sme do súťaže poslali tri texty, ktoré
napísali :
Anna Vatalová Kamaráti, Terézia Galfyová
Vymyslená slza a Katarína Zubáková Dávajte si pozor na ľavákov...
Tešíme sa z toho a držíme palce.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude do konca júna 2021. (is)

BDNR sa od polky apríla stalo členom Asociácia slovenských
divadiel a orchestrov, ktorá je súčasťou medzinárodnej 
organizácie PEARLE a spolupracuje s európskou komisiou
v Bruseli. Členmi organizácie je 19 slovenských divadiel a orchestrov.
Organizácia zastupuje svojich členov a členky pri riešení profesionálnych 
problémov. Jedným z posledných počinov boli listy p. ministerke
kultúry kvôli kultúrnemu automatu a výzva na stretnutie na MK SR.
Listy  
Pre úplnosť uvádzame, že BDNR je súčasne členom bábkarskej
organizácie UNIMA na Slovensku. (is)

 Dni tanca pre vás / Návrat z ticha
Divadlo Štúdio tanca pripravuje v dňoch 14. – 19. júna 2021 znovuobnovený medzinárodný festival DNI
TANCA PRE VÁS a keďže jeho organizátori pociťovali to kultúrne „ticho“, ktoré so sebou priniesla kríza
pandémie, rozhodli sa, udeliť festivalu podnázov Návrat z ticha. Chcú sa navrátiť z ticha a opäť nechať
zaznieť umenie takmer na všetkých frontoch (tanec, koncerty, workshopy). 17.6. a 18.6. sa hosťujúce
predstavenia : Marta Poláková (SK) Endless Shift, Teatr Tanca Zawirowania (PL) Anima Animus a Roberta
Legros Štěpánková (SK) Loperohunt predstavia v divadelnej sále Vily Dominika.
      „Vybrané zahraničné predstavenia nás navracajú niekam k prapočiatkom pohybu, k úplnej
jednoduchosti, k výpovedi o tom, že tanec a teda umenie celkovo je našou súčasťou od nepamäti a je tou
mágiou, ktorá obohacuje našu existenciu. Výberom slovenských tanečných predstavení chceme
ponúknuť niekoľko najlepších tanečných inscenácií, ktoré vznikli za posledné dva roky na slovenskej
tanečnej scéne. Slovenské hudobné kapely vás potešia a roztancujú…  Prijmite naše pozvanie!“  (Jakub
Mudrák, dramaturg festivalu) Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR.

PARADIVADELNÉ AKTIVITY

Tu

Súťaž Dramaticky mladí

BDNR členom ASDO

Tu

Festival Dni tanca pre vás aj v BDNR

https://www.theatre.sk/projekty/sutaze-dramatickych-textov/dramaticky-mladi-novy
https://www.pearle.eu/contact
https://bdnr.sk/wp-content/uploads/2021/06/ST


 Pred týždňom vyšla tlačová správa, ktorá nevyvolala temer
žiadnu reakciu v kultúrnej obci. Netradične. Keďže v posledných
dňoch rozčarovanie s ministerskými rozhodnutiami rastie.
Sklamanie z nekompetentnosti ostáva na okraji záujmu
kompetentných a valec sa valí ďalej. (Spomeňme problém s
menovaním riaditeľky Novej scény, presun Múzea SNP zo
zriaďovateľskej pôsobnosti MK pod Ministerstvo obrany,
alebo kultúrny automat, ktorý vznikal bez účasti zriaďovaných
divadiel a pod.) Zrušenie kultúrnych poukazov nie je natoľko
boľavým, ako vymenované kauzy. Na prvý pohľad. Na druhý, po
prečítaní tlačovej správy, prečo MK SR zrušilo tento rok kultúrne
poukazy, ten, kto pracuje v divadle pre deti, ostane daným
zdôvodnením šokovaný. 

 Áno. Druhý dôvod zverejnený MK SR nás v divadle šokoval.
Desaťročia sa divadelníci/divadelníčky tvoriaci/tvoriace v divadle
pre deti snažia prelomiť úpadok záujmu škôl o kultúru a divadlo.
Po odchode staršej generácie učiteľov/učiteliek, ktoré
rešpektovali umenie a divadlo ako súčasť vzdelávania, nastupuje
nová generácia, čo divadlo nevníma  ako zdroj rozvoja
emocionálneho a mentálneho sveta dieťaťa, ale ako zábavu alebo
voľnočasovú aktivitu. V komunikácii a osvetovej práci v školách
nám v istej forme pomáhali práve kultúrne poukazy. Umožnili
deťom príchod do divadla bez ohľadu na sociálne a rodinné
rozdiely. A čiastočne uľahčili prácu aj pedagógom. 
Roky sa snažíme o úzku spoluprácu s odbormi školstva a
vysvetľujeme učiteľom/učiteľkám význam umenia a divadla.
Prepáčte, sme v 21. storočí a túto hrebendovskú prácu sme
nepredpokladali ani vo sne a najmä nie v komunikácii s
pedagógmi/pedagogičkami. Zdôvodnenie MK: druhým dôvodom
(zrušenia) sú aktuálne priority študentov na celý rok podľa
ministerstva školstva. Ako upozorňuje práve rezort školstva, študenti
sa prioritne majú sústrediť na štúdium a doháňanie prípadne
zmeškaného učiva v dôsledku pandémie - je dýkou do chrbta
všetkým našim predchádzajúcim snahám a slovám. 

Áno, žiaci a žiačky sa majú vzdelávať. A učiť. Aj kultúre A kto to má
presadzovať? Nemusíme odpovedať. Od antiky platí, že
kultúrnu krajinu nevybudujú barbari. Len kde sa kultúre
majú tie deti naučiť, keď sa majú a musia učiť, všakže?!
Najsmutnejšie na tom je, že takéto oficiálne vyhlásenie vydá
Ministerstvo kultúry, ktoré má obhajovať záujmy kultúry. A nikto z
nás sa už ani nepozastaví, nezareaguje. Môže byť ešte horšie...
Áno. Môže. A kedy? Nie je to práve dnes? Dokedy budeme znášať
prívaly nekompetentnosti a sebavedomej arogancie štátnej moci?  
(is)

POZORNOSŤ VENUJEME...  PARADIVADELNÉ AKTIVITY

Ministerstvo kultúry pripravilo novú internetovú
stránku www.kulturnysemafor.sk. Vylepšená webová
aplikácia by mala byť rýchlou a šikovnou pomôckou
nielen pre organizátorov, ale aj návštevníkov
kultúrnych podujatí. MK sa rozhodlo vypracovať
vlastnú webovú aplikáciu, ktorá uľahčí jeho používanie,
odôvodnil rezort. Od novej stránky si sľubuje, že bude
užitočnou pomôckou aj pre návštevníkov, ktorí si budú
môcť jednoducho a rýchlo vyhľadať aktuálne
podmienky pre ľubovoľné kultúrne podujatie či
kultúrnu inštitúciu, na ktorej sa plánujú zúčastniť. „Po
vyplnení základných parametrov vygeneruje webová
aplikácia používateľovi alebo používateľke aktuálne
platné podmienky pre daný okres, stupeň varovania či
ostražitosti a podujatie. Organizátori a organizátorky
sa vďaka tomu ľahko zorientujú v príslušnej kapacite
pre ich podujatie, presných podmienkach sedenia či
státia alebo detailných nariadeniach súvisiacich s
testovaním či s konzumáciou jedla a nápojov.

Kultúrne poukazy nebudú

Kultúrny semafor

 tlačovka MK SR

FPU podporí žiadosti BDNR

Účasť zástupcov BDNR na prehliadke českých
bábkarských súborov Přelet nad loutkařským hnízdem,
Praha 2021                    
Účasť zástupcov BDNR na 21. ročníku svetového
festivalu bábkových divadiel v Charleville Meziéres,
Francúzsko  

Šťastie je líška, bábková hra pre deti od 4 rokov ,
dramatizácia a réžia Veronika Trokšiarová a.h.                                      
O prvom rozprávkarovi, čínska ľudová rozprávka, pre
vidiace, slabozraké a nevidiace deti, dramatizácia a
réžia Matej Feldbauer a.h. 

Na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z
verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu
umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 7/2021:
Program 1.1.6 – Medzinárodné mobility a prezentácie –
divadlo, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa zo dňa
7.5.2021, Fond na podporu umenia finančne podporí dve
žiadosti Bábkového divadla na Rázcestí:   

Na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z
verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu
umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 7/2021:
Program 1.1.3 – Tvorba a uvedenie javiskového diela –
zriaďované divadlá, odbornou komisiou a rozhodnutím
riaditeľa, Fond na podporu umenia finančne podporí dve
žiadosti Bábkového divadla na Rázcestí:     

https://www.kulturnepoukazy.sk/kp21/


Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993
vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pri
príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a
krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a
realizovali pro-rodinné projekty. Význam dňa rodiny
spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako
základnej stavebnej bunky spoločnosti. Súčasne je
možnosťou, aby sa národné inštitúcie zaoberajúce
sa touto problematikou zamysleli nad rodinnou
politikou v danej krajine.

 Tento deň Je spomienkou na vyradenie
homosexuality z Medzinárodnej klasifikácie chorôb
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Všetci
ľudia sa rodia slobodní a rovní, pokiaľ ide o
dôstojnosť a práva. Pri príležitosti Medzinárodného
dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii
(IDAHOT) Európska únia opätovne potvrdzuje, že je
pevne odhodlaná rešpektovať, chrániť a presadzovať
plné a rovnaké uplatňovanie ľudských práv lesieb,
gejov, bisexuálnych, transrodových a
intersexuálnych osôb (LGBTI). Jednotlivci na celom
svete naďalej každodenne čelia násiliu, vylúčeniu a
diskriminácii z dôvodu ich skutočnej alebo vnímanej
sexuálnej orientácie a rodovej identity alebo
pohlavných znakov. EÚ i naďalej mimoriadne
znepokojuje skutočnosť, že v 69 krajinách sú
kriminalizované vzťahy medzi osobami rovnakého
pohlavia na základe vzájomného súhlasu, pričom v
11 z nich sa stále ako zákonný trest za
homosexualitu uplatňuje trest smrti.

Vyhlásenie vysokého predstaviteľa 
v mene Rady EÚ

 

OPUSTILI NÁS

 V apríli nás zasiahla nečakane smutná správa. V nedeľu 11. 4.
nás opustila naša priateľka a kolegyňa Marta Nováková,
dlhoročná členka Krajského bábkového divadla a Bábkového
divadla na Rázcestí (od r. 1966 do r. 2000). Marta Nováková,
absolventka bábkarskej tvorby DAMU Praha, nastúpila do
KBD v r. 1966. V divadle prežila neuveriteľných a bohatých 34
divadelných rokov. Vytvorila stovky rolí pre deti, napr. Anička
Škriatok a slamený Hubert, Zlatý kľúčik, Rozprávky, Popolvár,
Jánošík, Hašterica alebo Mauglí, O psíčkovi a mačičke, Princezná
Kukulienka, Radúz a Mahuliena, Malá čarodejnica a iné.
Spolupracovala s mnohými režisérskymi osobnosťami : p.
Karel Brožek, Ľubomír Vajdička, Pavol Uher, Jozef Mokoš, Zoja
Mikotová, Marián Pecko a iní/iné. Za tie roky sa nezmazateľne
zapísala do histórie bábkového divadla. Patrila medzi prvú
zakladateľskú hereckú generáciu divadla v tvorivom období J.
Mokoša v 70. rokoch. Po odchode na dôchodok sa stala
členkou seniorského divadla Samorasty v Banskej Bystrici.
Martuška, ďakujeme Ti, že si bola súčasťou nášho
divadelného príbehu!!!

Novinárka Dáša Šebanová začínala na kultúrnom oddelení
denníka Smena, neskôr pracovala v denníkoch SME a Pravda.
Spolupracovala s viacerými redakciami, najviac s časopisom
Dieťa a Bratislavské noviny. V poslednom období pôsobila na
voľnej nohe a pracovala pre web panorama.sk, pre ktorý
pripravovala postrehy z vybraných kultúrnych podujatí. Jej
celoživotnou vášňou bolo divadlo
Tešili sme sa, že sa znovu uvidíme na premiére v divadle. Pani
Dáša už nepríde. 25. 5. nás úplne vykoľajila správa o jej
nečakanom odchode. V posledné roky k nám chodila pravidelne
a pravidelne písala o premiérach v našom divadle. Písala
zasvätene, kvalitne, so znalosťou témy,
akú v poslednej dobe nevidieť. Nesmierne sme si ju vážili.
Angažovaná, talentovaná a múdra žena. Je nám ľúto, že už
nedokončíme naše rozhovory. Je nám ľúto, že už neuskutočníme
naše plány. Dáška, budeš nám veľmi chýbať !!!

 PARADIVADELNÉ AKTIVITY
POZORNOSŤ VENUJEME...

 15.máj MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY

 17.máj   MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA

PROTI HOMOFÓBII, TRANSFÓBII A

BIFÓBII, 

TU

Marta Nováková

Dáša Šebanová

https://sk.wikipedia.org/wiki/Homosexualita
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_klasifik%C3%A1cia_chor%C3%B4b
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A1_zdravotn%C3%ADcka_organiz%C3%A1cia
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2021/05/16/international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia-17-may-2021-dechigh-representative-on-behalaration-by-the-lf-of-the-eu/


 PROGRAM

PINOCCHIO 27.6. v sále BDNR

DOBRÚ CHUŤ, VLK! 16.6. online a 19.6. v sále BDNR

STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK 6.6. v sále BDNR

VÝČINY SLOVENČINY 9.6. online 

 ŠEPOTY LESA 13.6. v sále BDNR

DVE ROZPRÁVKY NA BRUŠKU 11.6. online

 Program  na jún TU.

 Vstupenky na naše predstavenia, ktoré
odohráme naživo v divadelnej sále, si môžete

od mája 2021 zakúpiť cez portál 
 

https://bdnr.sk/


FESTIVAL MATEŘINKA Liberec (ČR) - 26.ročník medzinárodného festivalu profesionálnych bábkových
divadiel sa uskutoční v dňoch 15.6. - 19.6.2021. Predstaví sa na ňom 14 súborov z ČR a 4  zahraničné
súbory, ku ktorým patrí aj BDNR s predstavením ŠEPOTY LESA. Odohráme ho v piatok 18.6. a to hneď
dvakrát. 

FESTIVAL ŽIDOVSKEJ KULTÚRY Bratislava -  5.9. v DK Zrkadlový háj zahráme ŽIDOVSKÉ ROZPRÁVKY

ROZPRÁVKOVÉ PÓDIUM  Lučenec -  28.augusta sa tešíme na našich malých divákov z Lučenca a okolia,
vhodný titul ešte vyberáme

KREMNICKÉ GAGY Kremnica - v dňoch 26.- 29.8.  odohráme  V Kremnici klauniádu HRA 

FESTIVAL DIVADELNÁ CHALUPKA Brezno - 17.ročník inšpiratívneho festivalu sa uskutoční 16.9. - 20.9.
a BDNR sa predstaví ako hosť s titulmi: KOCÚR V ČIŽMÁCH (20.9.) a FAMILIÁRIUM (19.9.)

DOTYKY A SDPOJENIA Martin - na 16. ročníku najreprezentatívnejšej prehliadky divadiel pôsobiacich na
Slovensku, ktorý sa uskutoční 6.- 12.9.2021, sa predstavíme  7.9. s inscenáciou TAJOMNÝ MAJÁK

ZÁLESKÁ DIVADELNÁ PÚŤ Zálesie - 11.ročník Medzinárodného festivalu divadla pre deti sa uskutoční v
auguste a nebude tam chýbať ani ZAMATOVÝ ZAJAČIK (sobota 28.8.)

 XXII. ročník festivalu Bábkarská Bystrica sa, žiaľ, z dôvodu
pandémie neuskutočnil v pôvodnom ani v náhradnom
termíne. (09/2020 a 04/2021) Už teraz však začíname plánovať
nasledujúci ročník a veríme, že v roku 2022 bude všetko tak,
ako sa na medzinárodný festival bábkového divadla patrí.
Tešíme sa, že napriek dlhému obdobiu kultúrneho a
umeleckého odriekania, sa predsa len niektoré divadelné
festivaly v r.2021 ešte uskutočnia. A Bábkové divadlo na
Rázcestí bude pri tom.

 Počas júla a augusta sa v Bábkovom divadle na Rázcestí 
bude hrať a tvoriť.  

Na ceste za divadelnými dobrodružstvami stretnete obrov, liliputánov,
marionety, maňušky, hercov a herečky....

FESTIVALY

LETO V DIVADLE

 Mateřinka

Leto s divadlom !!!!

Pripravujeme letný špeciál ZVESTÍ !!!

 viac info už čoskoro na www.bdnr.sk

Vidieť nás môžete na týchto miestach:

http://materinka.naivnidivadlo.cz/cs/aktuality/festivalovy-program-predprodej
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sme s vami, buďte s nami

Želáme vám naživo prežité, zdravé a inšpiratívne leto!


