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Divadelná sezóna 2022/2023
Je koniec októbra a už druhý mesiac sa 
rozbieha divadelná sezóna 22/23.                     
Prvou kľúčovou udalosťou novej divadelnej 
sezóny bol medzinárodný festival súčasného 
bábkového divadla Bábkarská Bystrica 2022, 
ktorý sa konal od 26. 10 do 2. 10. 2022.
Prinášame stručný prehľad najdôležitejších 
udalostí festivalu pre tých, ktorí a ktoré 
nemali možnosť navštíviť našu webovú stránku 
www.babkarskabystrica.sk.
Tlačovú správu po skončení festivalu 
a tlačovú správu o vzniku Iniciatívy BB 22 
nájdete na 
www.babkarskabystrica.sk/tlacova-sprava/



Iniciatíva BB 22
Svet nás neustále stavia do situácií, na ktoré musíme mať predpripravené a metodicky zvládnuté odpovede. 
Sme svedkyňami, svedkami zvyšovania citlivosti verejnosti voči realite. Na druhej strane však narastá počet 
ľudí, ktorí pred jej komplikovanosťou zatvárajú oči a utiekajú sa k šarlatánom a manipulátorom. Ruka v ruke 
s týmto trendom narastá nervozita, neistota a spoločenská skepsa. Miera frustrácie neustále rastie a my, 
dospelí – rodičia, učiteľky, učitelia, ale aj političky a politici – musíme mať zrozumiteľné a jasné odpovede             
na otázky našich detí. A naše deti potrebujú priestor, schopnosti a zručnosti, aby svoje otázky dokázali 
relevantne vysloviť. 
  
Učiteľky, učitelia, umelkyne, umelci, vedkyne a vedci deň čo deň čelia výzvam doby. Situácie, v ktorých 
sa nachádzajú, ich nútia odpovede nielen hľadať, ale aj formulovať argumenty, triediť pretlak informácií 
a premieňať ich na vedomosti.
Je najvyšší čas spojiť sily a skúsenosti z prvej línie a ponúknuť ich inštitúciám, ktoré sú oprávnené nakladať 
s verejnými zdrojmi a povinné ich čo najlepšie zhodnocovať. Na prvom mieste sú to príslušné rezortné 
ministerstvá (školstva a kultúry) a kompetentné inštitúcie v ich pôsobnosti. Bez širokej medzirezortnej 
spolupráce to nepôjde. Bez legislatívnych iniciatív, ktorých čiastkovým, no dôležitým cieľom je plnohodnotné 
zaradenie vzdelávania umením a zážitkového učenia do kurikulárnej reformy na všetkých stupňoch 
vzdelávania takisto nie.
Je najvyšší čas žiadať vytvorenie platformy pre kvalifikovanú, vecnú a konštruktívnu verejnú debatu 
o zapojení umeleckého obsahu do vzdelávania. Aby takáto odborná diskusia priniesla výsledky čo najskôr, 
je dôležité, aby vznikla zo spoločnej iniciatívy oboch rezortných ministerstiev a pracovala pod záštitou 
zákonodarných a exekutívnych orgánov a inštitúcií. Tak ako sa to už deje v oblasti vedy, výskumu a športu,              
tak ako sa to už deje pri zvyšovaní finančnej a environmentálnej gramotnosti. 

23. ročník medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla Bábkarská Bystrica 2022 otvoril diskusiu 
o využití potenciálu divadla a umenia vo vzdelávaní (v učebných osnovách) na základe dobrých príkladov 
z európskych krajín a upozornil na nevyužitú kapacitu spolupráce kultúrnych a divadelných inštitúcií so 
školami. Zdôraznil význam umenia, vzdelanosti a kultúrnej gramotnosti pri riešení životných situácií, 
spoločenských kríz, vojen akéhokoľvek druhu – informačných, konvenčných, hybridných, kultúrnych... 

Absenciu takéhoto vzdelávania už cítime v slabej miere záujmu o spoluprácu s divadlami, v médiách 
a v spoločnosti, kde divadlo vypadlo z centra pozornosti. 

Umenie, divadlo a škola sú základnou súčasťou európskej civilizácie a demokracie. Kultúrna gramotnosť 
rozhoduje o tom, čomu dávame prednosť. Ak sú pre nás rozhodujúce etické a estetické hodnoty, novátorstvo, 
tvorivé myslenie v každej oblasti života, je potrebné spojiť vzdelávanie s umením, umeleckou výchovou 
a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami.
  
Táto iniciatíva sa otvorene stavia k načrtnutým problémom kultúrnej politiky. Je iniciatívou vo verejnom 
záujme. Kompetentnosť a kvalifikovanosť zástupkýň a zástupcov, ktoré a ktorí ju budú vo verejnej debate 
reprezentovať, nám dáva právo vyjadrovať sa k zapojeniu kultúrnych aktivít a umenia do procesu vzdelávania.

Obraciame sa preto k obom rezortným ministrom, k ministerke kultúry, k ministrovi školstva, 
predsedovi vlády, k parlamentu aj k prezidentke s výzvou na aplikovanie schválených medzinárodných 
dokumentov, akými sú Frankfurtská deklarácia z roku 2019 a Soulská agenda z roku 2010, do praxe 
slovenského vzdelávania na všetkých typoch škôl. Žiadame o vytvorenie spoločenskej platformy 
medzi rezortmi kultúry a školstva, ktorá by zabezpečila aplikáciu princípov Frankfurtskej deklarácie 



a Soulskej agendy do praxe slovenských škôl a kultúrnych inštitúcií podľa príkladu iných európskych 
krajín. 
Medzinárodné dokumenty vypovedajúce o zapojení živého umenia do vzdelávania nie sú napojené na 
stranícke a koaličné politiky, nemajú nič spoločné s etnickými, náboženskými či rodovými stereotypmi. 
Táto téma je príliš dôležitá na to, aby sme hľadali zámienky ako alibisticky povedať, že sme to skúsili, 
ale nebolo dosť politickej vôle.
Najbližším cieľom Iniciatívy BB22 je mobilizovať odborníčky a odborníkov vo verenej správe, občianskom 
sektore a predovšetkým vo vrcholových inštitúciách zastrešujúcich kultúru, umenie a vzdelávanie a prizvať ich 
k účinnej spolupráci.
Trvalým a hlavným cieľom iniciatívy umelkýň, umelcov, odborníčok a odborníkov pôsobiacich v subjektoch 
zaoberajúcich sa tvorivými činnosťami je edukácia, ktorej výsledkom sú kultivovaní, emancipovaní 
a intelektuálne kompetentní občania hlásiaci sa k princípom humanizmu a demokracie.

Signatárky a signatári iniciatívy:
Bábkové Divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica 
Akadémia divadelných tvorcov, Bratislava 
Bábkové divadlo Žilina
Bábkové divadlo Košice
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Dramacentrum, Edudráma, o.z.
Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave
Klub nezávislých divadiel, Bratislava 
Nové divadlo, Nitra
Odivo
Post Bellum
Združenie tvorivej dramatiky Slovenska
Iniciatívu podporujú aj fínska FIDEA pod vedením Tintti Karppinen a Divadelný ústav v Bratislave ako 
štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. 
Účastníčky a účastníci konferencie Vzdelávanie divadlom z radov divadelníčok a divadelníkov, 
pedagogičiek a pedagógov:
Ragnhild Tronstad (Nórsko); Špela Šinigoj (Slovinsko), Jana Nechvátalová, Barbora Pokorná, Zoja 
Mikotová, Katarína Vinařová (Česko); Silvester Lavrík, Lucia Faltinová, Lenka Dzadíková, Mário Drgoňa, 
Ivica Franeková, Dominika Zaťková, Dagmar Inštitorisová, Barbora Jurinová, Veronika Kořínková 
Wilems, Petra Fridrichová, Martin Valach, Ivana Henkeľová, Lucia Demuth, Denisa Šebenová, Lucia 
Kašiarová, Diana Paulíková, Boris Kováč, Veronika Burgerová, Zuzana Mišáková Moravčíková, Katarína 
Krokošová, Adriana Cieslaková, Ivan Sogel, Peter Tabaček, Barbora Krajč Zamišková, Marcel Perecár, 
Anna Badinová, Zuzana Chrenková Srncová, Zuzana Kohútová, Ivica Ozábalová, Dušana Farkašová, 
Mária Šajgalíková, Erik Šupčík, Marika Kecskésová, Sandra Polovková(Slovensko). 

K iniciatíve sa pripájajú ďalšie inštitúcie a osobnosti. Aktualizácia 31. 10. 2022.
Divadlo PIKI, Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo Viola Prešov, Občianske združenie Varianty, 
Bratislava, Marica Šišková, ZUŠ J. Rosinského Nitra, Zuzana Strnátová, Zuzana Švecová-Kováčová, 
UMB Banská Bystrica, Michal Paulovský, Dram art štúdio / Biele divadlo, Mgr. Stanislava Koníčková, 
literárno-dramatický odbor, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Pezinok.



FESTIVAL A VECI NEVIDITEĽNÉ
• Všetky fotografie (foto Dodo Šamaj), čísla festivalového 

časopisu Fest-in (pod vedením Adely Vondrákovej), podcasty 
(predfestivalové a festivalové) a ďalšie výstupy nájdete                   
na www.babkarskabystrica.sk v časti Fotogaléria, Médiá.

•  Na otvorení festivalu sa zúčastnili vzácni hostia a vzácne 
hostky, predseda banskobystrického samosprávneho 
kraja, pán Ján Lunter, hejtman Krávolohradeckého kraja, 
pán Martin Červíček, vedúca kancelárie BBSK, pani Zuzana 
Úradníčková, vedúci oddelenia kultúry BBSK, pán Peter 
Černek, poslankyňa BBSK, divadelníčka Viera Dubačová 
a poslanec BBSK pán Milan Lichý. Na záverečné predstavenie 
zavítal podpredseda BBSK, pán Ondrej Lunter s rodinou.

• V stredu 28. 9. o 15. 30 hod. sa uskutočnilo slávnostné 
prijatie zahraničných hostí a hostiek festivalu                                    
na Banskobystrickom samosprávnom kraji za účasti pána 
predsedu. Ďakujeme za príjemné prijatie, ktoré ocenili naši 
hostia a naše hostky.

• V piatok 29. 9. na festival po prvýkrát zavítal veľvyslanec 
Švajčiarskeho zastupiteľstva na Slovensku, pán Peter Nelson 
s rodinou. Navštívil inscenáciu Sini švajčiarskej Accademie 
Teatro Dimitri. 

• Väčšina pozorovateľov a pozorovateliek ostala na festivale 
celý týždeň. 

• Ohlasy na festival, názory a odborné recenzie nájdete 
v časti ohlasy na www.babkarskabystrica.sk. Postupne ich 
aktualizujeme.



Milá Iveta, vážená pani riaditeľka, milý Marián, 

dovoľte, aby som sa v mene svojom a v mene katedry srdečne a úprimne 

poďakovala za možnosť prijať našich študentov ako hostí festivalu Báb-

karská Bystrica. 

Vrátili sa z festivalu šťastní, otvoril sa im široký obzor tvorivých možnos-

tí, ktoré im odkryli výborné predstavenia, ktoré ste im týmto sprístupnili. 

SRDEČNÁ VĎAKA !!! 

Zároveň prijmite moje blahoželanie k úspešnému festivalu, ktorý je na-

jlepším spôsobom ako celospoločensky podporiť bábkové divadlo aj s jeho 

tvorcami. I za to Vám patrí vďaka... 

... Srdečne Vás pozdravujem a ďakujeme! 

Prof. Ida Hledíková PhD 

Head of Puppetry Department, Faculty of Theatre 

Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia

FESTIVALOVÉ OHLASY (výber)

Dear Iveta Škripková, good day. Let me introduce myself. My name is Daria Ivanova-Holobova. I am head of the 
literary-drama department of Kyiv Academic Puppet Theatre, associate professor 

of Puppet Theatre Art Department at Kyiv National Karpenko-Kary University of 

Theatre, Cinema and Television. We met at your amazing festival in Banska-Bystrica. Let me one more time 
express my huge gratitude for inviting our students with the show „Who grows 
in a park“. It was an honour for us to participate in such a great event. We fall 
in love with your beautiful city and festival with such a rich history and program! 

THANK YOU and all your team one more time! Especially thank you for the 
interesting and fruitful discussion after the shows. You created (such a rare on 
the rest of other festivals) space for thinking and professional debating...
Dear Iveta Škripková, thank you and the team of „Babkarska Bystrica“ for 
this sparkle of inspiration. Thank you for all your time and attention. Looking 
forward to hearing from you. P.S.: Greetings to your brother Ihor – the best 
sound and light director! It was a real pleasure to work with him! Thanks him for 

professional support and interesting conversation. with warmest wishes,PhD, head of the literary-drama department of Kyiv Academic Puppet Theatre, 
associate professor at the Department of Puppet Theatre Art Kyiv National Karpenko-Kary University of Theatre, Cinema and Television,                                                                                                     

Daria Ivanova- Holobova



Vážená pani riaditeľka, bolo pre nás veľmi cenné a 

inšpirujúce byť súčasťou tohtoročného medzinárodného 

festivalu Bábkarská Bystrica. Tešíme sa aj na ďalšiu 

spoluprácu. 
S úctou 

PhDr. Iveta Onušková 

riaditeľka školy 
Gymnázium A. Sládkoviča 

Komenského 18, Banská Bystrica
Bolo skvelé, že ste boli u nás. Musím povedať že celý program festivalu bol naozaj veľmi dobrý aj keď som bohužiaľ nemala kapacitu prísť na viac vecí, ale viem že to boli skvelé produkcie. Fakt klobúk dole. Majte sa pekne. 

Lucia Kašiarová riaditeľka divadla Štúdio tanca

„We did presentation about festival in our 
department puppet theatre art in the 
university. It was very interesting event for 
our students and professors. Thank you so much 
for invitation and very good organization on the 
festival.“ 
-Kateryna Lukianenko



Vážená pani riaditeľka, milá Ivetka, 
festival 23. Bábkarská Bystrica je definitívne za nami, teraz už môžeme len 
rekapitulovať, hodnotiť, spomínať. 
Bol to náročný niekoľkodňový festivalový maratón, ale stál za to. Doteraz rezonujú 
vo mne zážitky z predstavení, diskusií a stretnutí s kolegami, priateľmi, fanúšikmi 
a milovníkmi bábkového divadla a divadla vôbec. 
Program festivalu bol výborne pripravený, jedno s druhým súviselo, dopĺňalo sa, 
nadväzovalo na seba, nič nebolo náhodné, všetko bolo premyslené a domyslené. 
Predstavenia i diskusie mali vysokú umeleckú a odbornú úroveň a kvalitu. Panelová 
diskusia s medzinárodnou účasťou Vzdelávanie divadlom je do budúcna viac ako 
sľubnou devízou. 
S festivalom Bábkarská Bystrica som spätá už od jeho založenia v roku 1977. 
Najprv som sa ho aktívne zúčastňovala ako účinkujúca v predstaveniach Štátneho 
bábkového divadla v Bratislave (teraz Bratislavské bábkové divadlo), potom ako 
odborná pracovníčka Divadelného ústavu, teraz už len ako diváčka (dôchodkyňa na 
plný úväzok) a tichá pozorovateľka, jedna z mála ešte žijúcich pamätníkov tohto 
festivalu. Som nesmierne rada, že festival nezanikol (ako mnohé iné), že naďalej žije 
plným životom, rozvíja sa, neustále inovuje a stále prichádza s novými nápadmi a 
inšpiráciami. 
Ďakujem vedeniu divadla a festivalu za možnosť zúčastniť sa 23. ročníka 
Bábkarskej Bystrice, ďakujem celému kolektívu BDNR za príkladnú ústretovosť a 
starostlivosť, to všetko vykonávané s veľkou radosťou a vnútorným zanietením. 
Treba sa poďakovať aj všetkým inštitúciám, organizáciám a sponzorom, bez 
ktorých podpory by bol festival citeľne ochudobnený. 
Milí moji v BdnR, ďakujem za všetko a teším sa, dúfam- dovidenia o dva roky na 24. 
Bábkarskej Bystrici. 
Ivica Ozábalová



FESTIVALOVÁ VÝSTAVA
Súčasťou festivalu bola aj výstava Divadelné storočie 
– stopy a postoje, ktorá bola zorganizovaná v rámci 
projektu Rok slovenského divadla 2020 a jej adaptovanú 
verziu sa podarilo preniesť do Banskej Bystrice. 
Kurátorkou výstavy bola Barbora Krajč Zamišková. 
Vystavené bábky boli zapožičané z Múzea bábkarských 
kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a z Bábkového 
divadla na Rázcestí.  Hlavnými organizátormi výstavy boli 
Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských 
kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a festival Bábkarská 
Bystrica 2022. Divadelný ústav je štátna príspevková 
organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR. Výstava 
vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou 
v Banskej Bystrici. ŠVK kontinuálne, viacero ročníkov, 
podporuje festival a vďaka priestoru Galérie v podkroví 
sa môžu realizovať festivalové výstavy Bábkarskej 
Bystrice. Ďakujeme.

Foto: Matej Hakár



FOTOGALÉRIA, KTORÚ NA WEBE NENÁJDETE

Diskusia s tvorcami po predstavení Divadla Líšeň, Brno.Diskusia s tvorcami po predstavení Divadla Líšeň, Brno.
Lektor diskusie Radoslav Sloboda.Lektor diskusie Radoslav Sloboda.

Prijatie na Banskobystrickom samosprávnom kraji. Ukrajinská 
delegácia a p. predseda.

Tvorivé stretnutie, 4 poschodia. Vzdelávacie centrum ZŠSSV.

Nahrávanie festivalového podcastu s ukrajinskou režisérkou K. Lukianenko. Tvorivé stretnutie, 4 poschodia. Vzdelávacie centrum ZŠSSV.

Medzinárodná konferencia, prednáška Ranghild Tronstad, Nórsko. Diskusia s tvorcami po predstavení BDNR peneLopa. 
Lektorka diskusie Lujza  Urbancová.

Príprava na predstavenie Svetlonos, Odivo Banská Bystrica.



Kaviareň. Marián Pecko a hostky festivalu. Tvorivé stretnutie. Divadlo Fórum. Teátrium BDNR.

Záver festivalu. Medzinárodná konferencia. Prednáška Jany Nechvátalovej. Produkčná 
výpomoc Júlia Pecková.

Matúš Hollý, Marián Pecko, Terézia Šusteková. Pred uvedením pred-
stavenia. 

Úvod medzinárodnej konferencie. Iveta Škripková.

Medzinárodná konferencia. Prednáška Špely Šinigoj, Slovinsko. Diskusia o festivale. 



POĎAKOVANIE 
Tintti Karppinen, jedna z hostiek konferencie Vzdelávanie divadlom, uviedla, 
že keď sa začala venovať dramatickej edukácii v školách a významu divadla 
v živote detí, povedala si, že neskončí, kým sa v každej fínskej škole nezačne učiť 
dramatická edukácia. Má už 76 rokov a stále pracuje. Môžeme ju parafrázovať, 
budeme sa venovať vzdelávaniu divadlom na školách, dokým tvorivosť a divadlo 
nedostane taký istý význam ako hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná 
výchova, matematika, fyzika... Tvorivosť je alfa a omega vo všetkých oblastiach 
ľudskej činnosti. Všetky ročníky festivalu sme si všímali túto kvalitu a tá nás,          
po rokoch prestávky, doviedla ku vzdelávaniu divadlom a Divadlu na každý deň.
Ďakujeme všetkým, ktorí a ktoré boli s nami pri prípravách festivalu, počas 
festivalu a všetkým tým, ktorí a ktoré veria v pokračovanie a pretavenie 
myšlienok festivalu do každodenného divadelného života. Ďakujeme 21 
divadelným súborom z 9 krajín sveta, naše špeciálne poďakovanie patrí Klinike 
Lalek, ktorá v hustom daždi odohrala predstavenie na námestí...
Ďakujeme pozorovateľom a pozorovateľkám, redakcii Fest-inu, ďakujeme 
za skvelú prácu našim diskutujúcim lektorom a lektorkám, pani učiteľkám 
a riaditeľkám spolupracujúcich škôl, divákom a diváčkam, ktorí a ktoré nám 
prejavili priazeň a boli zvedaví a zvedavé na súčasné bábkové divadlo a jeho 
nespočetné variácie foriem pre všetky vekové kategórie.
Ďakujeme Fondu na podporu umenia, Banskobystrickému samosprávnemu 
kraju, mestu Banská Bystrica, kultúrnym inštitútom a veľvyslanectvám, nadácii 
Človek v ohrození, Urban Spotu, Divadlu Štúdio tanca, Divadelnému ústavu, 
SNM- Múzeu bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni, Štátnej vedeckej 
knižnici, Atilovi Bérešovi a jeho jazz klubu Hogo Fogo, všetkým mediálnym 
partnerom, sponzorom a sponzorkám a všetkým našim dobrovoľníkom 
a dobrovoľníčkam!!!
V neposlednom rade ďakujeme za obetavosť chlapcom z javiskovej techniky, 
produkcii nášho divadla, ekonomickému úseku, ateliérom a umeleckému súboru 
BDNR.
Sme radi, tešíme sa, že po štyroch sa festival konal každý deň od 26. 9. do 2. 10. 
a naplnil svoje ciele.       
Ďakujeme menovite dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam : 
Kamila Kavčiaková, Šarlotka Šaškievičová, Emily Dobrotová, Magdaléna 
Malatincová, Lucia Kabelíková, Lucia Hlinová, Jozef Haninčík, Sharon 
Štefániková, Peter Kliment, Cyril Ciganoc, Lucia Kružliaková Lena  Lebedkina, 
Tamara Patajová, Veronika Kočalková , Natália Verešová, Rebeka Milanská, 
Natália Kapustová, Emma Záchenská, Klára Dovalová, Kristína Dovalová, 
Laila Niemeyer, Simona Boborová, Dominika Šalátová, Simona Nagyová                   
a Samuel Malý.                                                                                                                           

Iveta Škripková
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NOVINKA, PRE DETI



Cesty nikam neustanú | stále kamsi bežia, 
vieš? | zvoľ si jednu, staň si na ňu,
voľakam sa dostaneš. (Daniel Hevier)

Dobrodružné putovanie dvoch malých hrdinov, žabky 
a pĺšika, pre deti od 2, 5 roka. 
9. októbra sa uskutočnila slávnostná premiéra                    
pre zvýhodnené a zrakovo i sluchovo znevýhodnené 
deti. Je to pilotný projekt, po prvý raz realizovaný 
v BDNR. 
Generálnych skúšok 7. októbra sa zúčastnili deti             
zo Súkromnej špeciálnej materskej školy a detského 
centra Stadetore, MŠ Badín a ZŠ s MŠ Štefana 
Moysesa. Organizované predstavenia pre školy 
absolvoval aj kolektív bystrickej Školy u Filipa.
Ako sa spolupracovalo s BDNR hosťujúcim umelcom/
umelkyniam? Opýtali sme sa režisérky Michaely 
Homolovej a odborného spolupracovníka Petra Vrťa.

Michaela Homolová: 
Ako sme sa vydali na veľkú cestu.
Na začiatku bola výzva. Veľká výzva. Pokúsiť                  
sa vytvoriť inscenáciu pre najmladších divákov tak, 
aby bola rovnako prístupná a zrozumiteľná úplne 
všetkým. Aj tým deťom, ktoré sú nejakým spôsobom 
znevýhodnené - či už zrakovo alebo sluchovo. Nemali 
sme žiadnu skúsenosť, ale napriek tomu sme si aj               
s výtvarníkom Honzom Bažantom povedali, že nás   
to zaujíma, že do toho ideme. Že sa vydáme na 
cestu do neznáma. Na začiatku sme si povedali,                     
že si nebudeme klásť žiadne limity. Pokúsime sa 
vymýšľať ako obvykle, ale zároveň budeme mať 
neustále na pamäti, že nie všetci majú možnosť všetko 
vidieť a všetko počuť. 

Snažili sme sa nájsť prostriedky, ktoré budú oveľa 
viac ako obvykle mieriť na všetky ľudské zmysly 



rovnocenne. A uvedomili sme si, že jednou z vecí, 
ktorú môžeme naozaj vidieť, počuť a cítiť sú 
zmeny počasia. A už sme začali hľadať v literatúre,               
na internete i v našich hlavách, aké sú prejavy počasia, 
čo nás na nich zaujíma a ako by sa dali scénicky 
znázorniť. Nazbierali sme naozaj veľa materiálu, 
preberali sme to spoločne aj s dramaturgičkou 
Ivetou Škripkovou, vzniklo množstvo obrázkov. 
Ale stále nám chýbalo čosi, čo by nám pomohlo 
preklenúť sa od vytvárania obrazov a kompozícií                                  
k divadelnej inscenácii. Chýbal nám hrdina, niekto, 
s kým by sa detský divák mohol stotožniť a komu by 
zmeny počasia mohli vytvárať podnety ku konaniu                  
a k situáciám. 

Úplne náhodou som narazila na kúzelnú rozprávku         
od Daisy Mrázkovej “Velká procházka malého plšíka”, 
v ktorej malý pĺšik presviedča svoju mamičku, 
aby ho pustila na prechádzku preč z  jeho rodného 
kríka. Zaujali ma na nej dve veci - iniciačná cesta 
mláďaťa, ktoré sa odhodlá samo opustiť bezpečie 
domova a hlavne samotná postava pĺšika. Priznám sa, 
o existencii tohto zvieracieho druhu som nevedela. 
Začala som si o ňom vyhľadávať rôzne informácie             
a čím ďalej tým viac sa mi začínalo toto milé, plaché 
a zvedavé zvieratko páčiť. Povedali sme si, že by 
to mohol byť náš hrdina - pĺšik lieskový. Ale bude 
sám? Vydá sa sám na cestu? Ako bude prekonávať 
prekážky? Potrebujeme k nemu niekoho, s kým svoje 
dobrodružstvo môže zažiť. A ani sme nemuseli dlho 
premýšľať, veď kto iný má k počasiu bližšie než 
rosnička? A zrazu to do seba začalo všetko zapadať. 



Obidve zvieratká žijú na okrajoch lesa v kríkoch a na 
nízkych stromoch, sú približne rovnako veľké, ich 
strava je tiež podobná a čo je najdôležitejšie - obidve 
sa ukladajú na zimný spánok. Takže nič nebráni tomu, 
aby sa títo dvaja stretli a spriatelili. Stretnú sa na jeseň, 
vtedy sa počasie často mení a bude to ich spoločná 
výprava pred dlhým zimným spánkom. A aby tá cesta 
nebola taká jednoduchá, objaví sa tam ohrozenie       
v podobe bociana, ktorý je ich spoločným 
prirodzeným nepriateľom a jeseň je pre neho tiež 
hraničným obdobím pred odletom do teplých krajín. 

Čo je pre niekoho malé, môže byť pre iného obrovské. 
Jedna záhrada je pre dve drobné zvieratká šírym 
svetom a prejsť ho znamená veľké úsile a odhodlanie. 
Aby mohli preplávať jazierko, potrebujú loďku, 
aby mohli letieť, pomôže im “balón” z igelitového 
vrecka, cez veľký skleník sa pĺšik nedokáže prešplhať 
vôbec a musí stráviť strašidelnú noc sám. To všetko 
sú situácie, ktoré umožňujú našim hrdinou zažiť tie 
správne dobrodružstvá a zároveň uvedomiť si, aké je 
dôležité vzájomne si pomáhať.

Postavy, prostredie a situácie máme, už ostáva len 
premýšľať o tom, ako ich stvárniť tak, aby splnili 
všetky nami určené podmienky. Ako sa dá “vidieť” 
zvuk a ako sa dá “počuť” obraz? A tak sme každú 
situáciu tvorili tak, aby mohla byť plnohodnotným 
zážitkom úplne pre všetkých. Objavili sme kúzlo 
posunkovej reči, ktorá pomáha sprostredkovať 
hovorené slovo a našli sme básne, ktoré nedoslovne 



“dopovedia” vizuál. 

V spolupráci s tromi úžasnými herečkami sme 
hľadali jednoduché dialógy, ktoré nám ozrejmili 
konanie postáv a vývoj jednotlivých situácií. Od 
hudobníka Filipa Homolu sme dostali súbor zvukov, 
ktoré charakterizujú jednotlivé postavy a dajú sa 
interpretovať naživo v interakcii s jednotlivými 
pohybmi. Bola to neľahká cesta plná otázok. Veľkým 
pomocníkom nám bol Peťo Vrťo, ktorý dievčatá                   
s veľkým úspechom naučil posunkovú reč tak, aby 
sa stala integrálnou súčasťou ich hereckého prejavu 
a nepôsobila násilne. Tiež nám pomohla návšteva 
pani Kláry Oravcovej, špeciálnej pedagogičky pre 
slabozraké deti, ktorá nám našu cestu konzultovala          
a odobrila.

Vznikla inscenácia, ktorá snáď do veľkej miery 
naplnila naše predsavziatia a bude prinášať radosť             
a potešenie každému návštevníkovi.
Jednu vec sme sa určite naučili: nebojte sa vydať na 
cestu do neznáma. 

Peter Vrťo: Ďakujem Bábkovému divadlu 
na Razcestí, že som mal túto možnosť opäť 
spolupracovať s divadlom, nielen účinkovať na 
javisku, ale naučiť herečky Marianku, Majku               
a Ľubku tajom umeleckého posunkového jazyka 
pre najmenších. A to prostredníctvom inscenácie 
“Veľká cesta” pod režijnou taktovkou Michaelkou 
Homolovou. Počas pracovného procesu sme vytvorili 
priateľskú atmosféru, herečky si rýchlo osvojili           



a naučili posunkový jazyk podľa daného textu. Bolo to 
pre nich ťažké pochopiť najmä súvislosti slov a celých 
viet preložených do simultánneho prekladu, pretože 
každý jazyk má svoju nádhernú gramatiku. Fandím 
herečkám, obdivujem ich profesionalitu a činorodosť. 
Režisérka vytvorila skutočne nádherné predstavenie 
a vizuálnu scénu, ktoré boli umocnené hereckými 
posunkami. Keď vidím toto predstavenie mám z toho 
skutočne nesmiernu radosť, že sa mohli prepojiť dva 
ľudské svety.
 
Scenár, réžia Michaela Homolová, hudba Filip 
Homola, scénografia Hza Bažant, dramaturgia Iveta 
Škripková, odborná spolupráca Peter Vrťo (herec, 
arteterapeut v posunkovej reči), Klára Oravcová 
(špeciálna pedagogička pre slabozraké deti).
Hrajú Mária Šamajová, Marianna Mackurová 
a Ľubica Pradidová.
Svetlo Pavol Bukovina, zvuk Marek Horváth, 
vyrobili ateliéry BDNR pod vedením Kataríny 
Mažáryovej. Javiskový majster Daniel Chlumecký.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. Realizované s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho kraja.



BDNR NA CESTÁCH
V októbri sme navštívili niekoľko slovenských miest 
s inscenáciami BDNR. Putovali za divákmi/diváčkami 
v rámci grantov Cyber Cyrano, ktorý podporil Úrad 
vlády Slovenskej republiky a Divadlo ide za vami. 

12. 10. | 10.00
Cyber Cyrano | Martin

12. 10. | 12.00
Cyber Cyrano | Martin



Realizované s finančnou podporou predsedu 
vlády Slovenskej republiky. Divadlo ide za vami: 
výjazdové predstavenia divadiel v pôsobnosti 
Banskobystrického samosprávneho kraja aj pre 
tých, ktorí nemôžu cestovať za divadlom.

26. 10. | 9.00 | O sliepke, ktorá 
sa nevzdala | Jesenské

26. 10. | 12.30 | Cyber Cyrano 
Jesenské



Zmena programu vyhradená!
Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, 974 01 Banská Bystrica, 
tel.: +421 48 4125 513, +421 48 41 25 623, web: www.bdnr.sk, 
mail: vstupenky@bdnr.sk
Predpredaj vstupeniek: www.goout.net/sk alebo na vrátnici divadla  (v pondelok až piatok 8.00 – 16.00 
hod.) Rezervované vstupenky je potrebné vyzdvihnúť najneskôr polhodinu pred začatím 
predstavenia, inak budú uvoľnené do predaja.

PRE DETI
Nedeľa 6. november o 10.00 hod. | Teátrium BDNR

Monika Kováčová

Farbatolárium
Tretie pokračovanie jedinečného interaktívneho divadelného projektu pre batoľatá a ich rodičov.

Scenár a réžia: M. Kováčová, a. h. | Režijná spolupráca: M. Pecko | Hrá: Marianna Mackurová
Vstupné: 2 € deti, 4 € dospelí

Vzniklo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Generálny sponzor projektu: Generali Slovensko.

Nedeľa 6. november o 16.00 hod. | Teátrium BDNR
Jakob Streit

O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za 
čokoládu

Protiklamárska rozprávka o zamrznutých ušiach, zlom škriatkovi a dobrých palacinkách.
Réžia, texty piesní: Marián Pecko | Hrá: Mária Šamajová

Vstupné: 6 €, predpredaj: 5,50 €
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nedeľa 13. november o 16.00 hod.| Sála BDNR
Jill Tomlinson

O sliepke, ktorá sa nevzdala
Príbeh o nezlomnej vôli smiešnej, ale odvážnej sliepky, ktorá po každom neúspechu znovu naberie silu.

 Scéna, réžia: Marián Pecko 
Hrajú: Mária Šamajová, Ivana Kováčová, Marianna Ďuranová, Ľubica Pradidová

Vstupné: 6 €, predpredaj: 5,50 €
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nedeľa 20. november o 16.00 hod. | Sála BDNR
Tradičné africké rozprávky autorsky spracované O. D. West a M. Kosovou

Africké rozprávky
Čarovný svet múdreho Baobabu a pojašenej Jablone 

v slovensko-africkom rozprávkovom putovaní za priateľstvom.
Scenár a réžia: Paulína Belická, a. h., Zuzana Strnátová, a. h. | Hrajú: Marianna Ďuranová, 

Marianna Mackurová, Mária Šamajová, Dodo Šamaj
Vstupné: 6 €, predpredaj 5,50 €

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nedeľa 27. november o 10.00 hod.| Teátrium BDNR
Monika Kováčová

Farbatolárium
Tretie pokračovanie jedinečného interaktívneho divadelného projektu pre batoľatá a ich rodičov.

Scenár a réžia: M. Kováčová, a. h. | Režijná spolupráca: M. Pecko | Hrá: Marianna Mackurová
Vstupné: 2 € deti, 4 € dospelí

Vzniklo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Generálny sponzor projektu: Generali Slovensko.

Nedeľa 27. november o 16.00 hod.| Teátrium BDNR

Putovné uško
Bábkový ateliér o bábkach a ich vodení, o rozprávkach a o hre. 

Pre nepočujúce a počujúce deti od 5 rokov.
Koncept a réžia: Iva Š. | Hrajú: Peter Vrťo, a. h., Marianna Mackurová 

Vstupné: 2 € deti, 4 € dospelí
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Realizované s finančnou podporou Banskobystrického 

samosprávneho kraja.

PRE MLÁDEŽ  A DOSPELÝCH
Utorok 8. november o 19.00 hod. | Sála BDNR
István Tasnádi

Cyber Cyrano
Mrazivý príbeh o tínedžeroch a (ne)skutočnej virtuálnej realite.
Réžia: Soňa Ferancová, a. h. | Hrajú: Ľubica Pradidová, Terézia Šusteková, a. h., Matúš Hollý
Vstupné: 6 €, predpredaj 5,50 €
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Utorok 22. november o 19.00 hod.| Sála BDNR
Uršuľa Kovalyk

peneLopa
Mýtus o večnom čakaní vtipne prerozprávaný spisovateľkou Uršuľou Kovalyk.
Réžia: Iva Š. | Hrajú: Marianna Mackurová, Marianna Ďuranová, Ivana Kováčová, Terézia 
Šusteková, a. h., Matúš Hollý
Vstupné: 6 €, predpredaj 5,50 €
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

HOSŤ (hudobný koncert)
Streda 9. november o 19.00 hod. | Sála BDNR
VENI ensemble
Nová hudba Na rázcestí

Cave Songs
Koncerty súboru súčasnej hudby VENI ensemble.
Účinkujú: Ronald Šebesta (klarinet), Michal Matejka (elektrická gitara), Milan Osadský 
(akordeón), Daniel Matej (laptop, elektrosluch)
Vstupné: 7€
Koncerty VENI ensemble podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. 
S finančným príspevkom Hudobného fondu. S podporou SOZA. Hlavný organizátor: ISCM – 
Slovenská sekcia.

NOC DIVADIEL 2022
Sobota 19. november o 19.00 | site specific

Noc divadiel  
Heslo Noci divadiel je Vojna nemá ľudskú tvár. 
Info na facebooku divadla a na nocdivadiel.sk

Utorok 15. november, streda 16. november o 9.00 a 11.00 hod. | Veľké Leváre
István Tasnádi

Cyber Cyrano
Mrazivý príbeh o tínedžeroch a (ne)skutočnej virtuálnej realite.
Réžia: Soňa Ferancová, a. h.
Hrajú: Ľubica Pradidová, Terézia Šusteková, a. h., Matúš Hollý
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho 
kraja. Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Nedeľa 27. november o 16:00 hod. | DK Hriňová
Jill Tomlinson

O sliepke, ktorá sa nevzdala
Príbeh o nezlomnej vôli smiešnej, ale odvážnej sliepky, ktorá po každom 
neúspechu znovu naberie silu.
Scéna, réžia: Marián Pecko
Hrajú: Mária Šamajová, Ivana Kováčová, Marianna Ďuranová, Ľubica Pradidová
Vstupné: 6 €, predpredaj 5,50 €
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

November 2022

Tešíme sa 
na Vás!

Kultúrna inštitúcia
Banskobystrického 

samosprávneho 
kraja
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25. 11 – 10. 12. 2022

16. dní občianskeho aktivizmu
29. 11. 16. 00 – 18. 00 hod. 

Inštalácia + open air čítanie + pískačka
Počujte môj hlas. Poznajte môj príbeh. Inšpirované Umlčanými svedkyňami. Na záver 
pískačka proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách.

Výjazdové 
predstavenia divadiel 

v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BBSK 
aj pre tých, ktorí 
nemôžu cestovať 

za divadlom.



JEDNOU VETOUJEDNOU VETOU
 ✓ V lete sme nakúpili 105 kusov stoličiek od poľskej firmy MEXTRA Sp. 
vďaka prideleným kapitálovým prostriedkom z BBSK. Stoličky mali 
premiéru na festivale.

 ✓ V lete sme vymenili podlahy vo verejných priestoroch a vymaľovali 
verejné priestory divadla vďaka prideleným kapitálovým prostriedkom 
BBSK. 

 ✓ Rozhovor s režisérom Mariánom Peckom, s hercom a herečkami 
inscenácie O prvom rozprávkarovi bude uverejnený v  zvukovom 
magazíne pre nevidiacich Prameň (č. 20/2022).

 ✓ V časopise Mládež a spoločnosť 4/2022 bude uverejnený rozhovor 
s  Ivetou Škripkovou o festivale a téme vzdelávanie divadlom.

 ✓ V letných mesiacoch BDNR získalo dva granty na činnosť divadla.
 ✓ Prvý sme získali z Úradu vlády na pohostinné účinkovanie s inscenáciou 
Cyber Cyrano v mestách na Slovensku. 

 ✓ Druhý grant nás potešil z Ministerstva kultúry v rámci podpory tvorby 
pre minority. Projekt sa volá MOFEM plus plus a grant je určený na 
pohostinné účinkovanie s bábkovým ateliérom Putovné uško a prípravu 
novej inscenácie O medúzke v slovenčine a v posunkovom jazyku pod 
režijným vedením Zoje Mikotovej a. h.

 ✓ 23. októbra pani Zoja Mikotová získala Cenu Ministerstva kultúry ČR 
za prínos v oblasti divadla, za rozvíjanie osobitej poetiky básnického 
jazyka v kombinácii s pohybom, vtipom a múzickým videním, a za 
umelecké a pedagogické úsilie spájať svet nepočujúcich a počujúcich. 
Gratulujeme!

 ✓ Počas októbra prebiehali jednania s MK SR týkajúce sa grantovej podpory 
kultúrnych poukazov. 

 ✓ Prémiu Litfondu v divadelnej sezóne 21/22 za herecké výkony 
v inscenácii peneLopa a O sliepke, ktorá sa nevzdala, získala herečka 
Ivana Kováčová. Gratulujeme!

 ✓ Uskutočnili sa prvé rozhovory o spolupráci v rámci vzdelávania divadlom 
medzi BDNR a UMB, Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky. 
UMB zastupovala odborná asistentka Zuzana Švecová Kováčová a BDNR 
riaditeľka Iveta Škripková.

 ✓ 31. augusta ukončil pôsobenie v umeleckom súbore herec Dávid Szöke 
a po festivale lektor dramaturgie Jaroslav Voľanský. Konkurz na miesto 
herca pripravujeme v novembri. Sledujte nás na facebooku. 

 ✓ Nájdite si nás v novembri! Nový hosť v programe, nové podujatia, nové 
témy. 

 ✓ V posledných tohtoročných Zvestiach predstavíme program na 
divadelnú sezónu 2022/2023.



TIRÁŽ
Napísala, redakčne pripravila Iveta Škripková. 
Grafická úprava Veronika Šántová. 
Spolupracovala Lívia Pyšná, Katarína 
Mažáryová. Foto Dodo Šamaj. Zvesti 9/10 
2022, október 2022, BDNR. Zriaďovateľom 
divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.


