
Premiéra tejto inscenácie sa mala konať                                
v decembri 2020. Pri príležitosti 60. výročia 
vzniku  bábkového divadla v Banskej Bystrici.                                     
Nestalo sa. Kvôli pandémii. Na počiatku skúškového 
obdobia sme sa sústredili na - pre nás všetkých 
nečakanú - pandémiu a na to, čo vyvoláva. Postu-
pom času, počas rôznych vĺn choroby a reakcií na 
chorobu, sme sa začali venovať aj iným témam, 
ktoré sú prepojené s touto situáciou. Akú úlohu 
má dnes divadlo? Prežije toto obdobie? Akí a aké 
budeme „potom“? Zmeníme sa? Zmení sa niečo?...                                  
Uvažovali sme o našej tvorbe, o výročí... A tak 
sa stalo, že ku pandémii pribudli rozprávky.                                                                                                   
Nachádzame sa v bábkovom divadle, ktoré 
je roky stereotypne spojené s rozprávkami,                                      
prijali sme tento fakt ako východisko tvorby pre 
dospelých. 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 na pozadí súčasnej 
nie ľahkej kovidovej situácie. Aby sme sa znovu                     
videli s divákmi, aby sme sa znovu našli a cítili. Ako 
bolo povedané v jednej básni, kým sme tu, máme                  
to stále ľahké, len o čosi neskôr to bude jasné.

Iveta Škripková

DIVADLO NA KONCI SVETA

Postfaktický kabaret zo súčasnosti. 
Bábkové hypnotické antivírové mystérium. 
Pre dospelých.

Prvýkrát na Slovensku!

Site-specific, v priestoroch BDNR.

Autori a autorky: Michal Havran, Iveta Horváthová, 
Jana Juráňová, Laco Kerata, Juraj Šoko Tabaček
Scéna: Pavol Andraško a. h.
Kostýmy, bábky: Eva Farkašová a. h.
Hudba: Juraj Haško a. h., Adam Šamaj a. h. 
(Ruženka v izolácii), v inscenácii je použitá ária 
Casta Diva  Vincenza Belliniho z opery Norma 
v interpretácii Márie Callas a úryvok zo songu 
Shanie Twain Ka-ching

Videozáznam pripravili: Peter Komár, Marián Pecko
Vo videozáznamoch účinkujú: Kristína Bubelínyová, 
Matúš Hollý, Jakub Horničák, Lukáš Kováč, Tomáš
Kováč, Martin Púpala

Asistentka réžie: Anna Hajduková
Réžia: Marián Pecko

Účinkujú: Marianna Ďuranová, Ivana Kováčová, 
Marianna Mackurová, Andrej Polakovič, 
Ľubica Pradidová, Alena Sušilová,  
Dodo Šamaj, Mária Šamajová, 
Terézia Šusteková a. h., Daniel Žulčák a. h.

Svetlo: Pavol Bukovina
Zvuk: Pavol Bukovina, Marek Horváth, 
Daniel Chlumecký
Javisková technika: pod vedením 
Daniela Chlumeckého
Výroba inscenácie: Ateliéry BDNR 
pod vedením Kataríny Mažáryovej
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MARIÁN PECKO

Slovenský divadelný režisér. Pracuje v diva-
dle bábkovom, činohernom, v opere i v šapito.                     
Je umeleckým šéfom a režisérom BDNR. Prvý krát 
režíroval v roku 1988 a odvtedy má na konte viac 
ako 140 predstavení v štyroch krajinách Európy. 
Spolupracuje s divadlami na Slovensku, v Českej 
republike, v Poľsku a Maďarsku. Vo svojej tvorbe in-
tenzívne uplatňuje svojskú poetiku a metaforické 
divadelné videnie. Javiskové situácie často budu-
je na realistickom základe a činohernom prejave 
hercov, dokáže ich však umne narušiť inovatívnym 
bábkovým princípom alebo náhlou divadelnou 
skratkou, ktorá ústi do vtipnej pointy. Je držiteľom 
mnohých domácich i zahraničných ocenení.

K TÉME

Prečo sa BDNR rozhodlo pripraviť kabaret                              
a prečo zmena pôvodného plánu z inscenácie 
o pandémii k inscenácii (nielen) s inverznými 
rozprávkami?

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

   Marián Pecko, režisér inscenácie



V BDNR SA PO PRVÝ RAZ PREDSTAVIA

DANIEL ŽULČÁK

Je hosťujúcim hercom BDNR. Študoval na Konzervatóriu 
v Košiciach a na VŠMU v Bratislave. Od r. 2013 je členom 
umeleckého súboru Slovenského komorného divadla 
v Martine. Účinkuje 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 Val-
jeana, ktorá vznikla v roku 2006 ako herecká kapela.

ĽUBICA PRADIDOVÁ

Je novou členkou umeleckého súboru BDNR. Študovala 
na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a v súčas-
nosti je študentkou Akadémie umení v Banskej Bystrici. 
Pravidelne sa zúčastňuje divadelných a pohybových 
workshopov, v r. 2013 a 2014 spolupracovala na projek-
toch BDNR Divadelné safari a Začnite s vysťahovaním! 
Spolupracovala s Divadlom Pôtoň, divadlom CONTINUO, 
účinkuje v div. predstaveniach AU a v DJGT Zvolen. 

TERÉZIA ŠUSTEKOVÁ

Je hosťujúcou herečkou BDNR. Študuje na Fakulte 
dramatických umení AU v Banskej Bystrici v ma- 
gisterskom štúdiu. Je moderátorkou BB FM rádia,                         
účinkuje v reklamách. Herecké skúsenosti nadobud-
la aj v Dobšinského rozprávkovom svete Habakuky.                                                        
Spolupracovala s TV Markíza.

MARIANNA ĎURANOVÁ

Je novou členkou umeleckého súboru BDNR. Marianna 
pôsobí pod umeleckým menom ako Vrana Marianna. 
Vyštudovala Konzervatórium v Bratislave a venuje sa 
fyzickému divadlu, súčasnému tancu, vzdušnej akrobacii, 
novému cirkusu a spevu. V roku 2020, počas Noci divadiel, 
premiérovala svoje monodramatické dielo Bordelka, 
ktoré je inšpirované pohybovým divadlom a text vy-
chádza z knihy Bordeline od slovenskej autorky I. Gibovej. 
V súčasnosti pracuje na svojom debutovom speváckom 
albume.

Inscenácia je venovaná 60. výročiu založenia 
bábkového divadla v Banskej Bystrici.
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Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14
975 90 Banská Bystrica
048/412 56 23, 0907 807 999
www.bdnr.sk, bndr@bndr.sk
Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický 
samosprávny kraj.

Z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja.

Divadlo 
na konci 

sveta

Postfaktický kabaret zo súčasnosti. 
Bábkové hypnotické antivírové mystérium. 

Pre dospelých.

DIVADELNÁ SEZÓNA 2021/2022

Pohostenie v cene vstupenky


