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peneLopapeneLopa

Hra Uršule Kovalyk Hra Uršule Kovalyk peneLopapeneLopa
reinterpretuje, dekonštruuje známyreinterpretuje, dekonštruuje známy

antický mýtus o Penelope. Autorkaantický mýtus o Penelope. Autorka
prerozprávala mýtus humornou formou,prerozprávala mýtus humornou formou,

no zároveň v ňom zakódovala dôležitýno zároveň v ňom zakódovala dôležitý
odkaz určený nielen pre nás súčasníkov/odkaz určený nielen pre nás súčasníkov/
čky, ale aj budúce generácie. Slávnostnejčky, ale aj budúce generácie. Slávnostnej

premiéry sa zúčastnila aj samotnápremiéry sa zúčastnila aj samotná
Kovalyk, ktorá neskrývala nadšenie aKovalyk, ktorá neskrývala nadšenie a

hlboké dojmy z inscenácie. hlboké dojmy z inscenácie. peneLopa peneLopa je prváje prvá
inscenácia, ktorá vznikla v rámci novéhoinscenácia, ktorá vznikla v rámci nového

projektu BDNR Flexxila (Staré mýty vprojektu BDNR Flexxila (Staré mýty v
súčasnosti). V budúcej sezóne do tejtosúčasnosti). V budúcej sezóne do tejto
dramaturgickej línie pribudne ďalšídramaturgickej línie pribudne ďalší

autorský titul pod názvom autorský titul pod názvom TROJANTROJAN, ktorý, ktorý
režijne uvedie hosťujúci Michal Náhlik.režijne uvedie hosťujúci Michal Náhlik.

Foto: Dodo ŠamajFoto: Dodo Šamaj



peneLopapeneLopa

O úspešnosti najnovšej inscenácie v repertoáriO úspešnosti najnovšej inscenácie v repertoári
BDNR svedčí aj množstvo pozitívnych odoziev odBDNR svedčí aj množstvo pozitívnych odoziev od

divákov/čok zapísaných v našej divadelnej kronike.divákov/čok zapísaných v našej divadelnej kronike.
Jedna z diváčok zhodnotila spracovanie hry zaJedna z diváčok zhodnotila spracovanie hry za
„„Zaujímavé, provokatívne, hľadajúce odpovede…Zaujímavé, provokatívne, hľadajúce odpovede…

Herečky a herec podali skvelý výkon.Herečky a herec podali skvelý výkon.“ Za pozitívne“ Za pozitívne
ohlasy ďakujeme aj Diane: „ohlasy ďakujeme aj Diane: „Milé priateľky a milíMilé priateľky a milí

priatelia, ďakujem za ďalší skvelý zážitok. Veľmi mapriatelia, ďakujem za ďalší skvelý zážitok. Veľmi ma
Penelopa dojala, musím ju spracovať. Prajem veľaPenelopa dojala, musím ju spracovať. Prajem veľa

spokojných diváčok a divákov, nech sa dobré zvesti ospokojných diváčok a divákov, nech sa dobré zvesti o
Penelope šíria ďalej, ja isto prídem znova.Penelope šíria ďalej, ja isto prídem znova.“ a tiež Eve:“ a tiež Eve:

„„Skvelé! Autorsky aj interpretačne, včetne réžie.Skvelé! Autorsky aj interpretačne, včetne réžie.
Ďakujem za výnimočný zážitok a prajem veľa repríz.Ďakujem za výnimočný zážitok a prajem veľa repríz.““

  
Štvrťročník Štvrťročník Glosolália Glosolália pripravuje vo svojompripravuje vo svojom
tohtoročnom 4. čísle priestor pre tohtoročnom 4. čísle priestor pre peneLopupeneLopu..

Nájdete v ňom nielen rozhovor s autorkou UršuľouNájdete v ňom nielen rozhovor s autorkou Uršuľou
Kovalyk, ale taktiež recenziu na túto inscenáciu.Kovalyk, ale taktiež recenziu na túto inscenáciu.

  
V reprízovaní V reprízovaní peneLopy peneLopy budeme pokračovať vbudeme pokračovať v

nasledujúcej divadelnej sezóne 2022/2023. Ak stenasledujúcej divadelnej sezóne 2022/2023. Ak ste
inscenáciu ešte nevideli, tak Vás pozývame doinscenáciu ešte nevideli, tak Vás pozývame do

nášho divadla!nášho divadla!
  

Fotografie z inscenácie si môžete prezrieť aj naFotografie z inscenácie si môžete prezrieť aj na
našej webovej stránkenašej webovej stránke

  
Trailer k peneLope nájdete na našom YouTubeTrailer k peneLope nájdete na našom YouTube

kanálikanáli
  

Videorozhovor Videorozhovor s Uršuľou Kovalyk o s Uršuľou Kovalyk o peneLope peneLope a jeja jej
názoroch na antickú mytológiu nájdete tiež nanázoroch na antickú mytológiu nájdete tiež na

našom YouTube kanálinašom YouTube kanáli

Foto: Dodo ŠamajFoto: Dodo Šamaj
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

https://bdnr.sk/repertoar/penelopa/
https://www.youtube.com/watch?v=ekwkB7s3-ys
https://www.youtube.com/watch?v=Ae8LuZ2rAhw
https://www.youtube.com/watch?v=Ae8LuZ2rAhw
https://www.youtube.com/watch?v=Ae8LuZ2rAhw
https://www.youtube.com/watch?v=Ae8LuZ2rAhw




V dňoch V dňoch 21. – 25. mája21. – 25. mája sa v poľskom meste sa v poľskom meste Bielsko-Biała Bielsko-Biała uskutočnil Medzinárodný festival bábkového uskutočnil Medzinárodný festival bábkového
umenia umenia Miedzynarodowy festiwal sztuki lalkarskiejMiedzynarodowy festiwal sztuki lalkarskiej, ktorý každé dva roky organizuje , ktorý každé dva roky organizuje Bábkové divadloBábkové divadlo
BanialukaBanialuka. Tento rok sa uskutočnil už jeho 29. ročník. Festival dáva priestor toku umeleckých. Tento rok sa uskutočnil už jeho 29. ročník. Festival dáva priestor toku umeleckých
myšlienok a výmene skúseností. Umožňuje bábkarské stretnutia v neopakovateľnej atmosfére, jemyšlienok a výmene skúseností. Umožňuje bábkarské stretnutia v neopakovateľnej atmosfére, je
prehliadkou najzaujímavejších a najhodnotnejších predstavení vynikajúcich umelcov a renomovanýchprehliadkou najzaujímavejších a najhodnotnejších predstavení vynikajúcich umelcov a renomovaných
divadiel z celého sveta, vrátane Poľska. Program festivalu je vždy výsledkom starostlivej dramaturgiedivadiel z celého sveta, vrátane Poľska. Program festivalu je vždy výsledkom starostlivej dramaturgie
a má súťažný charakter. Medzinárodná porota udeľuje a má súťažný charakter. Medzinárodná porota udeľuje Grand prixGrand prix a špeciálne ceny za vysoko hodnotné a špeciálne ceny za vysoko hodnotné
výkony. Festivalu sme sa, vďaka pozvaniu Teatra lalek Banialuka a vďaka výkony. Festivalu sme sa, vďaka pozvaniu Teatra lalek Banialuka a vďaka finančnej podpore Fondu nafinančnej podpore Fondu na
podporu umeniapodporu umenia, v uplynulých dňoch zúčastnili aj my. Ako pozorovatelia/ľky sme, spolu s festivalovým, v uplynulých dňoch zúčastnili aj my. Ako pozorovatelia/ľky sme, spolu s festivalovým
publikom, ocenili všetky sprievodné publikom, ocenili všetky sprievodné workshopy a diskusie a zaujímavé produkcieworkshopy a diskusie a zaujímavé produkcie, najmä tie víťazné., najmä tie víťazné.
Grand Prix 29. ročníka festivalu získala Grand Prix 29. ročníka festivalu získala Compagnie Belova-IacobelliCompagnie Belova-Iacobelli (Belgicko) s monodrámou  (Belgicko) s monodrámou ČajkaČajka,,
réžia Natacha Belova a Teresita Iacobelli. Špeciálnu cenu za umenie stierania hraníc medzi hercom aréžia Natacha Belova a Teresita Iacobelli. Špeciálnu cenu za umenie stierania hraníc medzi hercom a
bábkou, získala španielska bábkou, získala španielska Zero en Conducta CompanyZero en Conducta Company s tanečno-pohybovou inscenáciou  s tanečno-pohybovou inscenáciou MechanikaMechanika
dušeduše, réžia Zero en Conducta., réžia Zero en Conducta.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

V tejto divadelnej sezóne opäť ožívajú V tejto divadelnej sezóne opäť ožívajú medzinárodné aj domáce festivalymedzinárodné aj domáce festivaly. S radosťou. S radosťou
sme prijali pozvania ich organizátorov a vďaka tomu, nás mohli vidieť diváci/čky nasme prijali pozvania ich organizátorov a vďaka tomu, nás mohli vidieť diváci/čky na
slovenských javiskách i v Poľsku. slovenských javiskách i v Poľsku. 13. mája13. mája sme, takpovediac, zdvihli kotvy a odplávali sme, takpovediac, zdvihli kotvy a odplávali
do žilinského Mestského divadla. Vďaka pozvaniu Bábkového divadla Žilina sme sado žilinského Mestského divadla. Vďaka pozvaniu Bábkového divadla Žilina sme sa
stali súčasťou živého festivalu – stali súčasťou živého festivalu – Bábková Žilina 2022Bábková Žilina 2022, kde sme odohrali inscenáciu, kde sme odohrali inscenáciu
Tajomný majákTajomný maják v réžii Júlie Rázusovej a od festivalového publika sme sa dočkali v réžii Júlie Rázusovej a od festivalového publika sme sa dočkali
standing ovation. standing ovation. 3. júna3. júna sme účinkovali na festivale  sme účinkovali na festivale Virvar Virvar v Košiciach. V átriuv Košiciach. V átriu
košického Bábkového divadla ponúkli Marianna Mackurová a Dávid Szöke divákom/košického Bábkového divadla ponúkli Marianna Mackurová a Dávid Szöke divákom/
čkám čkám Dve rozprávky na bruškuDve rozprávky na brušku. . 7. júna 7. júna sme sa s odvážnou sliepkou Hildou odvážnesme sa s odvážnou sliepkou Hildou odvážne
vybrali do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene na vôbec prvé zájazdovévybrali do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene na vôbec prvé zájazdové
predstavenie hry pre deti od 6 rokov predstavenie hry pre deti od 6 rokov O sliepke, ktorá sa nevzdalaO sliepke, ktorá sa nevzdala. Odohrali sme ho v. Odohrali sme ho v
rámci 48. ročníka letného divadelného festivalu rámci 48. ročníka letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenskéZámocké hry zvolenské..

10. – 12. júna10. – 12. júna sme opäť prekročili hranice Slovenska, aby sme sa zúčastnili 9. sme opäť prekročili hranice Slovenska, aby sme sa zúčastnili 9.
ročníka Medzinárodného festivalu divadiel pre deti v Dolnom Sliezskuročníka Medzinárodného festivalu divadiel pre deti v Dolnom Sliezsku
DziecinadaDziecinada, ktorý sa konal v poľskom , ktorý sa konal v poľskom VroclaveVroclave. Herečky Mária Šamajová a Ivana. Herečky Mária Šamajová a Ivana
Kováčová odohrali pre poľské publikum hru Marty Gusniowskej Kováčová odohrali pre poľské publikum hru Marty Gusniowskej Dobrú chuť, vlk!Dobrú chuť, vlk!
A to hneď dvakrát, v krásnych priestoroch A to hneď dvakrát, v krásnych priestoroch Centra Aktywnosci LokalnejCentra Aktywnosci Lokalnej..
Divákov/čky úprimne pobavil nezvyčajný príbeh starého vlka, ktorý sa ujalDivákov/čky úprimne pobavil nezvyčajný príbeh starého vlka, ktorý sa ujal
výchovy malého zajačika. Ďakujeme za pozvanie: výchovy malého zajačika. Ďakujeme za pozvanie: Teatr Klinika Lalek / FundacjaTeatr Klinika Lalek / Fundacja
na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych oraz Strefana Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych oraz Strefa
Kultury WrocławKultury Wrocław. Tešíme sa na ďalšie zájazdy do Poľska a na stretnutie s. Tešíme sa na ďalšie zájazdy do Poľska a na stretnutie s
divadlom divadlom Teatr Klinika LalekTeatr Klinika Lalek aj v septembri, na Medzinárodnom festivale aj v septembri, na Medzinárodnom festivale
súčasného bábkového divadla súčasného bábkového divadla Bábkarská BystricaBábkarská Bystrica..



Ľ. Pradidová, M. ŠamajováĽ. Pradidová, M. Šamajová
Na Borovej horeNa Borovej hore

A. SušilováA. Sušilová
Počas Noci múzeií a galériíPočas Noci múzeií a galérií

M. Hollý, I. KováčováM. Hollý, I. Kováčová
Počas skúšky na Bábkovej ŽilinePočas skúšky na Bábkovej Žiline

V Košiciach na VirvareV Košiciach na Virvare
M. Mackurová, P. VrťoM. Mackurová, P. Vrťo

Putovanie Putovanie Putovného uškaPutovného uška
V Bielsko-Białe na bábkarskom festivaleV Bielsko-Białe na bábkarskom festivale

M. Šamajová, I. KováčováM. Šamajová, I. Kováčová
Na festivale Dziecinada vo VroclaveNa festivale Dziecinada vo Vroclave

Počas predstaveniaPočas predstavenia
na Zámockých hrách zvolenskýchna Zámockých hrách zvolenských

Stavba scény na Dotykoch a spojeniach,Stavba scény na Dotykoch a spojeniach,
kde sme tiež uviedli príbeh o sliepkekde sme tiež uviedli príbeh o sliepke

HildeHilde

Foto: Zuzana Ševčíková, Ivana Urbanová, Dodo Šamaj, Peter Zbončák, archív BDNRFoto: Zuzana Ševčíková, Ivana Urbanová, Dodo Šamaj, Peter Zbončák, archív BDNR





7. mája7. mája sme navštívili areál bývalého sanatória na  sme navštívili areál bývalého sanatória na Borovej horeBorovej hore vo Zvolene, kde herečky BDNR vo Zvolene, kde herečky BDNR
Mária Šamajová a Ľubica Pradidová komunite odídencov/kýň z Ukrajiny spríjemnili veľké jarnéMária Šamajová a Ľubica Pradidová komunite odídencov/kýň z Ukrajiny spríjemnili veľké jarné
upratovanie areálu upratovanie areálu minikurzom žonglovaniaminikurzom žonglovania..

16. mája16. mája sme sa zúčastnili konferencie  sme sa zúčastnili konferencie Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority)Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority),,
ktorá sa uskutočnila v SND Bratislava. Jej hlavným organizátorom bolo ktorá sa uskutočnila v SND Bratislava. Jej hlavným organizátorom bolo Ministerstvo kultúryMinisterstvo kultúry
SRSR. Konferencia vznikla s úmyslom hľadania rôznych foriem stratégií obnovy a správneho. Konferencia vznikla s úmyslom hľadania rôznych foriem stratégií obnovy a správneho
vývoja slovenskej kultúry a ich naplnenia vývoja slovenskej kultúry a ich naplnenia do roku 2030do roku 2030. BDNR sa rado zapojilo k tejto iniciatíve. BDNR sa rado zapojilo k tejto iniciatíve
a plánuje ďalšie účasti na plánovaných udalostiach MK SR.a plánuje ďalšie účasti na plánovaných udalostiach MK SR.

23. mája23. mája bola uverejnená  bola uverejnená recenzia Lenky Dzadíkovej na Monitoringu divadielrecenzia Lenky Dzadíkovej na Monitoringu divadiel na našu doposiaľ na našu doposiaľ
najnovšiu inscenáciu pre deti najnovšiu inscenáciu pre deti O sliepke, ktorá sa nevzdalaO sliepke, ktorá sa nevzdala. Ak ste si ju ešte neprečítali, môžete. Ak ste si ju ešte neprečítali, môžete
tak urobiť tak urobiť TUTU..

8. júna8. júna sme sa po prvej a úspešnej aprílovej skúsenosti vybrali s inscenáciou  sme sa po prvej a úspešnej aprílovej skúsenosti vybrali s inscenáciou Cyber CyranoCyber Cyrano opäť opäť
do do NámestovaNámestova. V . V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodinyspolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sme hrali pre žiakov/čky sme hrali pre žiakov/čky
ZŠ a SŠ z ZŠ a SŠ z NámestovaNámestova, , Istebného Istebného a a NižnejNižnej. . Cyber CyranaCyber Cyrana navštívilo vyše  navštívilo vyše 600 divákov/čok600 divákov/čok a po a po
predstavení nasledovala predstavení nasledovala diskusia diskusia s pozvaným psychológom a náčelníkom mestskej polície vs pozvaným psychológom a náčelníkom mestskej polície v
Námestove Miroslavom Hajdučíkom. Pripájame úryvok z ohlasu p. Evy Murínovej,Námestove Miroslavom Hajdučíkom. Pripájame úryvok z ohlasu p. Evy Murínovej,
koordinátorky ochrany detí pred násilím, za ktorý vrúcne ďakujeme:koordinátorky ochrany detí pred násilím, za ktorý vrúcne ďakujeme:
          ""Mrazivý príbeh tínedžerov o (ne)skutočnej virtuálnej realite v trvaní 1 hodiny a 20 minút,Mrazivý príbeh tínedžerov o (ne)skutočnej virtuálnej realite v trvaní 1 hodiny a 20 minút,
divadlo podané rečou súčasných detí a mládeže, skvelý herecký výkon, zaujatí žiaci a študenti, tichodivadlo podané rečou súčasných detí a mládeže, skvelý herecký výkon, zaujatí žiaci a študenti, ticho
v sále, premietaný online chat - to všetko prispelo k úžasnej atmosfére, ktorú bolo cítiť počas dvochv sále, premietaný online chat - to všetko prispelo k úžasnej atmosfére, ktorú bolo cítiť počas dvoch
predstavení. predstavení. (...) (...) Vzhľadom na veľký počet žiakov bolo prítomným pedagógom odporúčané vrátiť saVzhľadom na veľký počet žiakov bolo prítomným pedagógom odporúčané vrátiť sa
po návrate do škôl k zhodnoteniu divadla, vytvoriť priestor pre žiakov a študentov na vyjadreniepo návrate do škôl k zhodnoteniu divadla, vytvoriť priestor pre žiakov a študentov na vyjadrenie
spätnej väzby a spracovanie pocitov a emócií. k tejto aktivite boli ponúknuté rôzne propagačnéspätnej väzby a spracovanie pocitov a emócií. k tejto aktivite boli ponúknuté rôzne propagačné
materiály Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.materiály Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.""

15. júna15. júna oslávilo svoje  oslávilo svoje 16. narodeniny Divadlo bez domova16. narodeniny Divadlo bez domova pôsobiace v Bratislave pod umeleckým pôsobiace v Bratislave pod umeleckým
vedením vedením Uršule Kovalyk a Patrika KrebsaUršule Kovalyk a Patrika Krebsa. Dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych. Dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych
sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spája umelecké sosociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spája umelecké so
sociálnym, aby pomáhalo narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré vsociálnym, aby pomáhalo narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v
spoločnosti existujú. V BDNR sa v tejto divadelnej sezóne predstavilo v marci so spoločnosti existujú. V BDNR sa v tejto divadelnej sezóne predstavilo v marci so scénickýmscénickým
čítaním knihy čítaním knihy KrasojazdkyňaKrasojazdkyňa..

18. júna18. júna sme sa zúčastnili  sme sa zúčastnili vyhodnotenia súťaže Dramaticky mladí 2022vyhodnotenia súťaže Dramaticky mladí 2022, ktorú organizuje, ktorú organizuje
Divadelný ústavDivadelný ústav a ktorý tiež súčasne spoluorganizuje tvorivé ateliéry/dielne v rôznych a ktorý tiež súčasne spoluorganizuje tvorivé ateliéry/dielne v rôznych
divadlách na Slovensku. V BDNR funguje už dlhodobo. Tento ročník sme sa do súťaže zapojilidivadlách na Slovensku. V BDNR funguje už dlhodobo. Tento ročník sme sa do súťaže zapojili
dvomi textami a sme veľmi radi/y, že môžeme gratulovať našej tínedžerke dvomi textami a sme veľmi radi/y, že môžeme gratulovať našej tínedžerke Terézii GalfyovejTerézii Galfyovej,,
ktorá ktorá získala 2. miesto za hru získala 2. miesto za hru SýkorkaSýkorka  v silnej konkurencii vekovo starších. Na stretnutí sme sav silnej konkurencii vekovo starších. Na stretnutí sme sa
v spolupráci s naším v spolupráci s naším DramaKlubomDramaKlubom prezentovali ukážkami prác detí v podaní  prezentovali ukážkami prác detí v podaní Terézie Galfyovej,Terézie Galfyovej,
Kataríny Zubákovej, Barbory Urbanovej a herečky Márie Šamajovej, lektorky Ivety ŠkripkovejKataríny Zubákovej, Barbory Urbanovej a herečky Márie Šamajovej, lektorky Ivety Škripkovej..
Ďakujeme za výborne zorganizované podujatie!Ďakujeme za výborne zorganizované podujatie!

Jednou vetouJednou vetou

https://monitoringdivadiel.sk/nevzdat-sa-ciela-a-objaveneho-literarneho-zdroja-aj-ked-je-stale-neprelozeny/


22. júna22. júna    o 9:30 na ihrisku o 9:30 na ihrisku Základnej školy Slobodného slovenského vysielačaZákladnej školy Slobodného slovenského vysielača, v spolupráci s, v spolupráci s
herečkami Máriou Šamajovou a Mariannou Mackurovou, hercom Matúšom Hollým, prebehloherečkami Máriou Šamajovou a Mariannou Mackurovou, hercom Matúšom Hollým, prebehlo
slávnostné slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších žiakov a žiačok školy v divadelnom prevedenívyhodnotenie najúspešnejších žiakov a žiačok školy v divadelnom prevedení pre 500 pre 500
duší. Odmenených bolo duší. Odmenených bolo 126 detí126 detí a atmosféra bola výborná. (Na spoluprácu sme boli oslovení ZŠ a atmosféra bola výborná. (Na spoluprácu sme boli oslovení ZŠ
SSV, kooperovali Iva Š., Marek Horváth, ateliéry a javisková technika BDNR.) Viac SSV, kooperovali Iva Š., Marek Horváth, ateliéry a javisková technika BDNR.) Viac TUTU..

V rámci programu 1.1.3 Fondu na podporu umenia sme získali V rámci programu 1.1.3 Fondu na podporu umenia sme získali grant na tvorbu javiskového dielagrant na tvorbu javiskového diela
pre dospelých pre dospelých Trojan Trojan a na tvorbu javiskového diela pre deti a na tvorbu javiskového diela pre deti Veľká cestaVeľká cesta..

Na našich sociálnych sieťach sme pred nedávnom vyhlásili dopyt po Na našich sociálnych sieťach sme pred nedávnom vyhlásili dopyt po izbových rastlináchizbových rastlinách
rôznych druhov, veľkostí, ktorých by sa ich majitelia/ľky chceli vzdať, pre potrebyrôznych druhov, veľkostí, ktorých by sa ich majitelia/ľky chceli vzdať, pre potreby
pripravovaného projektu pripravovaného projektu O prvom rozprávkaroviO prvom rozprávkarovi. Všetkým darcom/darkyniam by sme sa touto. Všetkým darcom/darkyniam by sme sa touto
cestou veľmi radi/y poďakovali!cestou veľmi radi/y poďakovali!

BDNR privítalo pred nedávnom BDNR privítalo pred nedávnom nových členov a nové členkynových členov a nové členky do svojho tímu. Herecký angažmán do svojho tímu. Herecký angažmán
získal získal Dávid SzökeDávid Szöke, ktorý doposiaľ pôsobil na spišskej scéne. Do divadelných ateliérov sme, ktorý doposiaľ pôsobil na spišskej scéne. Do divadelných ateliérov sme
prijali na pozíciu grafičky prijali na pozíciu grafičky Veroniku Šántovú Veroniku Šántovú a na pozíciu rekvizitárky ukrajinskú odídenkyňua na pozíciu rekvizitárky ukrajinskú odídenkyňu
Valeriu MomotenkoValeriu Momotenko. Tím javiskových technikov posilnili . Tím javiskových technikov posilnili Samuel MažárySamuel Mažáry a  a Martin ZemkoMartin Zemko..
Prajeme im veľa úspechov na pôde BDNR!Prajeme im veľa úspechov na pôde BDNR!

Z BDNR odišli/odchádzajú: javiskový technik Z BDNR odišli/odchádzajú: javiskový technik Adam SpodniakAdam Spodniak, herec , herec Andrej PolakovičAndrej Polakovič, ktorý bol, ktorý bol
členom umeleckého súboru od roku 2019 a herečka členom umeleckého súboru od roku 2019 a herečka Alena SušilováAlena Sušilová, ktorá pôsobila v našom, ktorá pôsobila v našom
hereckom ansámbli hereckom ansámbli skoro štyri dekádyskoro štyri dekády. Úprimná vďaka za Vaše prínosy pre BDNR a slovenské. Úprimná vďaka za Vaše prínosy pre BDNR a slovenské
divadlo!divadlo!

Jednou vetouJednou vetou

Dramaticky mladí 2022
Foto: Mária Vencelová

Skúšanie O prvom rozprávkarovi
Foto: Ivana Urbanová

https://zsssvbb.edupage.org/news/#news-2435


Alena Sušilová sa narodila 9. augusta 1959.Alena Sušilová sa narodila 9. augusta 1959.
Vyrástla v Bratislave, kde sa v Ľudovej školeVyrástla v Bratislave, kde sa v Ľudovej škole
umenia prvýkrát aktívne stretla s bábkami aumenia prvýkrát aktívne stretla s bábkami a
bábkovým divadlom pod vedením prof. Miroslavabábkovým divadlom pod vedením prof. Miroslava
Fikariho. Pretože na Slovensku ešte bábkarskáFikariho. Pretože na Slovensku ešte bábkarská
fakulta neexistovala, vysokoškolské štúdiumfakulta neexistovala, vysokoškolské štúdium
absolvovala na Divadelnej fakulte Akadémieabsolvovala na Divadelnej fakulte Akadémie
múzických umení v Prahe. Ukončila ho v roku 1985 amúzických umení v Prahe. Ukončila ho v roku 1985 a
cielene si vybrala ako miesto svojhocielene si vybrala ako miesto svojho
profesionálneho pôsobenia Krajské bábkovéprofesionálneho pôsobenia Krajské bábkové
divadlo v Banskej Bystrici (neskôr Bábkovédivadlo v Banskej Bystrici (neskôr Bábkové
divadlo na Rázcestí). Členkou umeleckého súborudivadlo na Rázcestí). Členkou umeleckého súboru
divadla je od 2. januára 1985. Ako s nadhľadomdivadla je od 2. januára 1985. Ako s nadhľadom
hovorí, prišla do Banskej Bystrice zahrať opicu –hovorí, prišla do Banskej Bystrice zahrať opicu –
jej prvou preobsadenou hrou totiž mal byť jej prvou preobsadenou hrou totiž mal byť MauglíMauglí
(premiéra 1984), prvou premiérou, v ktorej sa(premiéra 1984), prvou premiérou, v ktorej sa
banskobystrickému publiku predstavila bolabanskobystrickému publiku predstavila bola
Princezná KukulienkaPrincezná Kukulienka (1985). Zo všetkých postáv, (1985). Zo všetkých postáv,
ktoré v BDNR vytvorila, mala najväčšiu radosť zoktoré v BDNR vytvorila, mala najväčšiu radosť zo
symbolickej postavy Slovenčiny v inscenáciisymbolickej postavy Slovenčiny v inscenácii
Náukobeh slovenčiniNáukobeh slovenčini (2015), za ktorej stvárnenie (2015), za ktorej stvárnenie
získala v roku 2016 Prémiu Literárneho fondu.získala v roku 2016 Prémiu Literárneho fondu.
Vždy oceňovala, že BDNR už tradične otváraVždy oceňovala, že BDNR už tradične otvára  
  aktuálne témy a pozýva divákov zamyslieť sa aaktuálne témy a pozýva divákov zamyslieť sa a
hľadať odpovede. Pracovala tiež v Štúdiuhľadať odpovede. Pracovala tiež v Štúdiu
T.W.I.G.A., ktoré sa vo svojej tvorbe orientovalo naT.W.I.G.A., ktoré sa vo svojej tvorbe orientovalo na
ženské a rodovo citlivé témy. Spolupracuje sženské a rodovo citlivé témy. Spolupracuje s
Rozhlasom a televíziou Slovenska v BanskejRozhlasom a televíziou Slovenska v Banskej
Bystrici a s rádiom Lumen. Účinkovala vo filmeBystrici a s rádiom Lumen. Účinkovala vo filme
Johankino tajomstvoJohankino tajomstvo (réžia: Jakub Nvota, 2015). (réžia: Jakub Nvota, 2015).

ALENAALENA
SUŠILOVÁSUŠILOVÁ

„Tichá, pracovitá bábkoherečka Alena Sušilová (9. 8. 1959) zostala po„Tichá, pracovitá bábkoherečka Alena Sušilová (9. 8. 1959) zostala po
skončení pražskej katedry (1985) verná banskobystrickému Bábkovémuskončení pražskej katedry (1985) verná banskobystrickému Bábkovému
divadlu na Rázcestí. Jej bábkoherecké a herecké postavy zrejú rokmi akodivadlu na Rázcestí. Jej bábkoherecké a herecké postavy zrejú rokmi ako
dobré víno."dobré víno."

  
(Vladimír Predmerský v časopise (Vladimír Predmerský v časopise Loutkář Loutkář 5/2009)5/2009)

Babie letoBabie leto (réžia: Iva Š.) (réžia: Iva Š.)

Európa v korešpondenciiEurópa v korešpondencii (réžia: Marián Pecko) (réžia: Marián Pecko)



IU: Alenka, po necelých 37 rokoch uzatváraš svoje pôsobenie v Bábkovom divadle na Rázcestí a odchádzaš do dôchodku.IU: Alenka, po necelých 37 rokoch uzatváraš svoje pôsobenie v Bábkovom divadle na Rázcestí a odchádzaš do dôchodku.
Pomyselne sa teda tiež nachádzaš na akomsi rázcestí. Keď sa obzrieš späť, čo vidíš? Dá sa povedať, že niečo sa v tvojomPomyselne sa teda tiež nachádzaš na akomsi rázcestí. Keď sa obzrieš späť, čo vidíš? Dá sa povedať, že niečo sa v tvojom
živote končí a niečo sa začína?živote končí a niečo sa začína?
AS: AS: Ja sa veľmi neobzerám späť. Len putujem ďalej... Zvláštne, že mnohí sa ma už pár rokov pýtajú na bilancovanie. Pripadá miJa sa veľmi neobzerám späť. Len putujem ďalej... Zvláštne, že mnohí sa ma už pár rokov pýtajú na bilancovanie. Pripadá mi
to dosť nepatričné. Vôbec ešte nič nebilancujem. To budem môcť robiť až vtedy, keď už nebudem vládať. Teraz sa len končíto dosť nepatričné. Vôbec ešte nič nebilancujem. To budem môcť robiť až vtedy, keď už nebudem vládať. Teraz sa len končí
ďalšia etapa. Po skončení vysokej školy sa tiež absolventov obvykle nevypytujeme na bilanciu, ani rodičov, keď ich detiďalšia etapa. Po skončení vysokej školy sa tiež absolventov obvykle nevypytujeme na bilanciu, ani rodičov, keď ich deti
opustia rodný dom a vydajú sa na samostatnú cestu. Je to LEN ďalšia etapa. Ale dobre, obzrieť sa trochu môžeme. Do divadlaopustia rodný dom a vydajú sa na samostatnú cestu. Je to LEN ďalšia etapa. Ale dobre, obzrieť sa trochu môžeme. Do divadla
som nastúpila, keď znovu hľadalo svoju tvár po odchode pána Mokoša a skupiny hercov okolo neho. Bola som presvedčená,som nastúpila, keď znovu hľadalo svoju tvár po odchode pána Mokoša a skupiny hercov okolo neho. Bola som presvedčená,
že ju nájde. Okrem toho Krajské bábkové divadlo bolo známe dobrými vzťahmi v súbore, to bolo a je pre mňa veľmi dôležité.že ju nájde. Okrem toho Krajské bábkové divadlo bolo známe dobrými vzťahmi v súbore, to bolo a je pre mňa veľmi dôležité.
Svoju tvár našlo, bola som pri tom a vlastne sa mi, vďaka Bohu, splnil sen. Ale asi to mnohí poznajú, vzápätí sa pýtate „A čoSvoju tvár našlo, bola som pri tom a vlastne sa mi, vďaka Bohu, splnil sen. Ale asi to mnohí poznajú, vzápätí sa pýtate „A čo
ďalej? “. Tie roky v divadle sa mi spájajú s krásnymi zážitkami. Samozrejme, človek zažije aj ťažkosti. Ale problémy nás vracajúďalej? “. Tie roky v divadle sa mi spájajú s krásnymi zážitkami. Samozrejme, človek zažije aj ťažkosti. Ale problémy nás vracajú
späť na zem a najmä – posúvajú nás. Život je predsa o prekonávaní prekážok. V našom divadle sme mali všetci vypestovanúspäť na zem a najmä – posúvajú nás. Život je predsa o prekonávaní prekážok. V našom divadle sme mali všetci vypestovanú
pracovnú kondíciu. A keď k tomu prirátame aj rodinný život, mala som etapu, keď som mala pocit, že bežím doslova maratón.pracovnú kondíciu. A keď k tomu prirátame aj rodinný život, mala som etapu, keď som mala pocit, že bežím doslova maratón.
Počas tohto obdobia naozaj bolo málo príležitostí „nadýchnuť sa“. Za úspech som niekedy považovala už aj to, že som prišlaPočas tohto obdobia naozaj bolo málo príležitostí „nadýchnuť sa“. Za úspech som niekedy považovala už aj to, že som prišla
načas na skúšku. Teraznačas na skúšku. Teraz    prichádza ďalšia zmena. Aj keď nemám presnú predstavu, čo ma čaká. Už je jasné, že to budeprichádza ďalšia zmena. Aj keď nemám presnú predstavu, čo ma čaká. Už je jasné, že to bude    novánová
výzva – vyžiť z dôchodku. Ale idem do toho s odhodlaním. Som zvyknutá žiť utiahnuto. Už som zažila chvíle, keď som savýzva – vyžiť z dôchodku. Ale idem do toho s odhodlaním. Som zvyknutá žiť utiahnuto. Už som zažila chvíle, keď som sa
musela uskromniť, a zistila som, že bez veľkej väčšiny vecí, ktorými sa obklopujeme, sa dá bez problémov zaobísť. Svojemusela uskromniť, a zistila som, že bez veľkej väčšiny vecí, ktorými sa obklopujeme, sa dá bez problémov zaobísť. Svoje
aktivity sa nechystám celkom ukončiť, mala by som dohrávať niektoré inscenácie a rada by som si udržala aj ďalšieaktivity sa nechystám celkom ukončiť, mala by som dohrávať niektoré inscenácie a rada by som si udržala aj ďalšie
spolupráce. Koniec koncov, možno si ešte budem nútená nájsť aj nejakú novú prácu. Uvidíme... Tiež verím, že dobehnemspolupráce. Koniec koncov, možno si ešte budem nútená nájsť aj nejakú novú prácu. Uvidíme... Tiež verím, že dobehnem
aspoň niečo zo zameškaného – mám doma množstvo kníh, ktoré som si odkladala s tým, že raz si ich prečítam. Mám ich takaspoň niečo zo zameškaného – mám doma množstvo kníh, ktoré som si odkladala s tým, že raz si ich prečítam. Mám ich tak
veľa, že by som mala dožiť toľko rokov ako Matuzalem. Ale hlavne budem mať určite viac času venovať sa mojim blízkym.veľa, že by som mala dožiť toľko rokov ako Matuzalem. Ale hlavne budem mať určite viac času venovať sa mojim blízkym.

IU: Počas tých 37 rokov si odohrala mnoho postáv a účinkovala si v mnohých projektoch pre detských aj dospelých/éIU: Počas tých 37 rokov si odohrala mnoho postáv a účinkovala si v mnohých projektoch pre detských aj dospelých/é
divákov/čky. Vedela by si porovnať špecifiká detí a dospelých v hľadisku? Z tvojho rozprávania mám pocit, že ich mášdivákov/čky. Vedela by si porovnať špecifiká detí a dospelých v hľadisku? Z tvojho rozprávania mám pocit, že ich máš
všetkých dobre prečítaných...všetkých dobre prečítaných...
AS: AS: Nemyslím si. Odmalička som vyrastala medzi staršími ľuďmi, mala som starších rodičov i manžela, žili sme u našejNemyslím si. Odmalička som vyrastala medzi staršími ľuďmi, mala som starších rodičov i manžela, žili sme u našej
starenky. Asi preto viac rozumiem staršej generácii. Nemám vlastné deti, a preto som vždy mala pred detským divákom väčšístarenky. Asi preto viac rozumiem staršej generácii. Nemám vlastné deti, a preto som vždy mala pred detským divákom väčší
rešpekt. Ale výnimka asi potvrdzuje pravidlo – projekt Bábkový ateliér si doslova užívam. Vždy je iný, podľa toho, či prídurešpekt. Ale výnimka asi potvrdzuje pravidlo – projekt Bábkový ateliér si doslova užívam. Vždy je iný, podľa toho, či prídu
mladšie, či staršie deti, ako sú naladené, či prídu pred predstavením alebo po ňom... Človek sa od nich dozvie kadečomladšie, či staršie deti, ako sú naladené, či prídu pred predstavením alebo po ňom... Človek sa od nich dozvie kadečo
zaujímavé, a aj po rokoch ma vedia prekvapiť. Napríklad tým, že maňušku použijú úplne inovátorským spôsobom. Je to úžasnázaujímavé, a aj po rokoch ma vedia prekvapiť. Napríklad tým, že maňušku použijú úplne inovátorským spôsobom. Je to úžasná
interakcia, ktorá mi prináša radosť. Len sa snažím, aby priniesla radosť ajinterakcia, ktorá mi prináša radosť. Len sa snažím, aby priniesla radosť aj    im a mala pre nich zmysel. Myslím, že divadloim a mala pre nich zmysel. Myslím, že divadlo
dáva všetkým divákom, bez rozdielu veku, možnosť prežiť s postavami rôzne životy, porozumieť im priblížiť sa tak aj kdáva všetkým divákom, bez rozdielu veku, možnosť prežiť s postavami rôzne životy, porozumieť im priblížiť sa tak aj k    tomu,tomu,
s čím sa v bežnom živote možno ešte nestretli. Dospelí diváci asi viac dodržiavajú konvencie. Ak sa napríklad nudia, nedajús čím sa v bežnom živote možno ešte nestretli. Dospelí diváci asi viac dodržiavajú konvencie. Ak sa napríklad nudia, nedajú
to až tak očividne najavo, udržujú dekórum. No prichádzajú k nám zaťažení svojimi problémami, potrebujú chvíľku pauzy zoto až tak očividne najavo, udržujú dekórum. No prichádzajú k nám zaťažení svojimi problémami, potrebujú chvíľku pauzy zo
zabehaného kolobehu, potrebujú si dobiť energiu. Skrátka malú pauzu na „nadýchnutie sa“ a užiť si iný svet – krásny svetzabehaného kolobehu, potrebujú si dobiť energiu. Skrátka malú pauzu na „nadýchnutie sa“ a užiť si iný svet – krásny svet
umenia.umenia.

(Za rozhovor ďakuje Ivana Urbanová)(Za rozhovor ďakuje Ivana Urbanová)

Tajomný maják Tajomný maják (réžia: Júlia Rázusová)(réžia: Júlia Rázusová)

Bábkový ateliérBábkový ateliér (koncept: Iveta Škripková) (koncept: Iveta Škripková)

Na slovíčko

s Alenkou...

Viac o Alenke Sušilovej sa dozviete aj v podcaste Viac o Alenke Sušilovej sa dozviete aj v podcaste S bábkami i bez bábokS bábkami i bez bábok, ktorý pripravila redaktorka , ktorý pripravila redaktorka Andrea Čelková z RádiaAndrea Čelková z Rádia
LumenLumen. Alenka v ňom, so skromnosťou sebe vlastnou, hovorí viac o divadle ako o sebe. O prekonávaní iluzívnosti, o ženskej. Alenka v ňom, so skromnosťou sebe vlastnou, hovorí viac o divadle ako o sebe. O prekonávaní iluzívnosti, o ženskej
línii tvorby, o Jánovi Zavarskom, o pandémii a Hviezdach bábkového divadla, ale aj o svojej viere a šťastnom manželstve, olínii tvorby, o Jánovi Zavarskom, o pandémii a Hviezdach bábkového divadla, ale aj o svojej viere a šťastnom manželstve, o
tom, ako nás rodičovské príbehy môžu pripraviť na život.tom, ako nás rodičovské príbehy môžu pripraviť na život.

  
Napriek odchodu do dôchodku, zostane Alena Sušilová neodmysliteľnou súčasťou BDNR.Napriek odchodu do dôchodku, zostane Alena Sušilová neodmysliteľnou súčasťou BDNR.

Do ďalších rokov jej prajeme najmä pevné zdravie a veľa pozitívnej energie!Do ďalších rokov jej prajeme najmä pevné zdravie a veľa pozitívnej energie!

https://www.audiolibrix.com/sk/Podcast/Listen/409180/karmel-20-30-30-01-2022


V nedeľu 29. mája 2022 nás vo veku 73 rokov opustil významný slovenský scénograf, výtvarník a pedagógV nedeľu 29. mája 2022 nás vo veku 73 rokov opustil významný slovenský scénograf, výtvarník a pedagóg
Ján Zavarský. Vytvoril stovky scénografií na Slovensku, v Česku i v zahraničí. O jeho úmrtí informovaloJán Zavarský. Vytvoril stovky scénografií na Slovensku, v Česku i v zahraničí. O jeho úmrtí informovalo
Divadlo Jána Palárika v Trnave, kde Zavarský pôsobil takmer 40 rokov ako interný scénograf a istý čas ajDivadlo Jána Palárika v Trnave, kde Zavarský pôsobil takmer 40 rokov ako interný scénograf a istý čas aj
ako umelecký šéf. Prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Akadémii umení v Banskejako umelecký šéf. Prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Akadémii umení v Banskej
Bystrici a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Ako pedagóg a scénograf sa zúčastnilBystrici a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Ako pedagóg a scénograf sa zúčastnil
študijného pobytu na Miami University. Zavarský získal viaceré ocenenia na medzinárodných súťažnýchštudijného pobytu na Miami University. Zavarský získal viaceré ocenenia na medzinárodných súťažných
prehliadkach. Prezidentka Zuzana Čaputová mu minulý rok udelila Pribinov kríž III. triedy zaprehliadkach. Prezidentka Zuzana Čaputová mu minulý rok udelila Pribinov kríž III. triedy za
mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

S veľkým zármutkom sme sa dozvedeli túto smutnú správu...S veľkým zármutkom sme sa dozvedeli túto smutnú správu...
Pán Zavarský bol naším priateľom, mentorom a dlhoročným spolupracovníkom BDNR.Pán Zavarský bol naším priateľom, mentorom a dlhoročným spolupracovníkom BDNR.
Stál pri nás a našej tvorbe v 90. rokoch, podpísal sa tvorivo pod mnohé inscenácieStál pri nás a našej tvorbe v 90. rokoch, podpísal sa tvorivo pod mnohé inscenácie
daných rokov, napr. pod legendárnu inscenáciu divadla daných rokov, napr. pod legendárnu inscenáciu divadla Dojímate ma veľmi…Dojímate ma veľmi… (fragmenty (fragmenty
zo života a diela Dominika Tatarku, réžia: Marián Pecko, 1992). Dlhodobo nászo života a diela Dominika Tatarku, réžia: Marián Pecko, 1992). Dlhodobo nás
inšpiroval a povzbudzoval k dramaturgickým zmenám v divadle a pri organizáciiinšpiroval a povzbudzoval k dramaturgickým zmenám v divadle a pri organizácii
medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica v 90. rokoch, ktorý graficky amedzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica v 90. rokoch, ktorý graficky a
dramaturgicky spoluvytváral. V neposlednom rade bol spoluautoromdramaturgicky spoluvytváral. V neposlednom rade bol spoluautorom
architektonickej štúdie rekonštrukcie BDNR na Skuteckého ulici (s Ing. arch.architektonickej štúdie rekonštrukcie BDNR na Skuteckého ulici (s Ing. arch.
Tiborom Majláthom), ktorej prvá časť sa zrealizovala v rokoch 1996 – 2000 vďakaTiborom Majláthom), ktorej prvá časť sa zrealizovala v rokoch 1996 – 2000 vďaka
rozhodnutiu Krajského úradu v Banskej Bystrici a MK SR. V tejto krásnej vile divadlorozhodnutiu Krajského úradu v Banskej Bystrici a MK SR. V tejto krásnej vile divadlo
pôsobí dodnes a vila Dominika trvalo očaruje svojím prostredím všetkých novýchpôsobí dodnes a vila Dominika trvalo očaruje svojím prostredím všetkých nových
divákov a nové diváčky. Janko, ďakujeme za možnosť byť a tvoriť s Tebou!divákov a nové diváčky. Janko, ďakujeme za možnosť byť a tvoriť s Tebou!

Česť Tvojej pamiatke!Česť Tvojej pamiatke!



Ján Zavarský spolupracoval s BDNR ako scénický výtvarník na mnohých inscenáciách.
Zaspomínajme si spoločne na 90. roky:

Dojímate ma veľmi... (1992, réžia: Marián Pecko)

Johannes Doktor Faust alebo nevesta z pekla (1992, réžia: Marián
Pecko)

Taverna magica (1993, réžia: Marián Pecko)

Malá nočná slávnosť (1995, réžia: Marián Pecko))

Foto: archív BDNR





VIAC INFORMÁCIÍ O FESTIVALEVIAC INFORMÁCIÍ O FESTIVALE
BÁBKARSKÁ BYSTRICA NÁJDETE NABÁBKARSKÁ BYSTRICA NÁJDETE NA
FESTIVALOVOM FESTIVALOVOM WEBE,WEBE,    KDE PRE VÁSKDE PRE VÁS

AKTUALIZUJEME SAMÉ NOVINKY,AKTUALIZUJEME SAMÉ NOVINKY,
ALEBO V LETNOM ŠPECIÁLI ZVESTÍALEBO V LETNOM ŠPECIÁLI ZVESTÍ

DIVADLA NA RÁZCESTÍ, KTORÝ BUDEDIVADLA NA RÁZCESTÍ, KTORÝ BUDE
VENOVANÝ PRÁVE NÁŠMU FESTIVALU!VENOVANÝ PRÁVE NÁŠMU FESTIVALU!

https://www.babkarskabystrica.sk/
https://www.babkarskabystrica.sk/




BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍBÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
SKUTECKÉHO 14, BANSKÁ BYSTRICASKUTECKÉHO 14, BANSKÁ BYSTRICA

WWW.BDNR.SKWWW.BDNR.SK
BDNR@BDNR.SKBDNR@BDNR.SK
+421 48/41 25 513+421 48/41 25 513

ZvestiZvesti DivadlaDivadla nana RázcestíRázcestí
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