
  

  

 

Divadelná Nitra 2017: Lúštite s nami 
osemsmerovku hodnôt 

 

 

Sloboda. Mier. Spravodlivosť. Tolerancia. Porozumenie. Domov. Identita. Tradícia. Viera. 
Korene. Ktoré z týchto hodnôt sú pre Vás zásadné, teda najdôležitejšie? Na ktoré by sme 
nemali zabúdať a ktoré by sme si nemali nechať „pošliapať? Aj na to sa tento rok bude 
pýtať Divadelná Nitra. 

 

Témy festivalu ako logá spoločenského vývoja 

 

Každý ročník Divadelnej Nitry nesie tému. 
Cieľom festivalu už od jeho vzniku je 
reflektovať aktuálne spoločenské a 
politické dianie. A keď si témy festivalu za 
jeho 25-ročnú históriu postavíme do 
časovej postupnosti, uvidíme aj akési 
logá nášho spoločenského vývoja. 
Posledné ročníky sa niesli v znamení 
tém:Vina / 
Nevina (2012), Očistení (2013),Načo 
umenie? (2014) a v čase explózie 
imigračnej vlny do Európy, nárastu 
chudoby a bezdomovectva i ohrozenia 
životného prostredia zaznela 
témaEmpatia – zdieľať a dávať (2015). Do 
jubilejného 25. ročníka (2016) si 
Divadelná Nitra vybrala tému Óda na 
radosť? (minulosť – prítomnosť – 
budúcnosť), ktorou reagovala aj na pálčivé 
témy dnešnej Európskej únie.  
  
Najväčší medzinárodný divadelný festival 



 

na Slovensku vstúpi do svojho 26. 
ročníka témou # FUNDAMENTALS. 

 

 

Prečo? 
 
FUNDAMENTALS = zásada, podstata, základný 
princíp 

 

Nachádzame sa v období devalvácie hodnôt. Pojmy ako domov, rodina, viera, 
vernosť, spravodlivosť, súcit, krása, identita, pamäť sú permanentne spochybňované 
a strácajú svoj obsah. Žijeme vo svete extrémov, v ktorom je priveľa túžby po 
úspechu a pôžitkoch, priveľa egoizmu, agresivity, xenofóbie aj priveľa slov, rýchlosti, 
hluku i smogu. A primálo spravodlivosti, úcty k človeku, pokory a lásky. Žijeme v 
strete rôznych záujmov. Rozvoj vedy a techniky, komercionalizácia, globalizácia, 
silnejúci individualizmus a v opozícii k tomu návrat k tradíciám, komunitnému životu, 
k prírode, ku kultúrnemu dedičstvu.  
 
Aké sú základné hodnoty života človeka a spoločnosti? Na scéne Divadelnej Nitry 
2017 nás budú zaujímať „iné osudy“. Obyčajné i neobyčajné životy ľudí, ktorí 
preukazujú nezlomnú vôľu, pevnú vieru, snahu nepoddať sa, túžbu vstať a ísť ďalej. V 
podaní – ako inak – neobyčajných európskych i domácich divadelných ansámblov.  
 
Budeme sa snažiť dospieť k základom i dovidieť do budúcnosti. Skúmať súčasné i 
budúce hodnoty. Spolu s Vami, divákmi. 

 

 

Osemsmerovka hodnôt 

 



 

Festivalový vizuál bude aj nabádať do 
hľadania. V osemsmerovke. Lúštite ju, 
skúmajte, nachádzajte. A tvorte s nami. 
HODNOTY aj PLAGÁT. Hlasujte v našej 
ankete o hodnoty, ktoré podľa Vás patria 
na festivalový plagát. 

ANKETA 

„Pri rozmýšľaní nad vizuálom na stretnutí 
umeleckej rady DN sa nám kopili rôzne 
pojmy a problémy a rozbiehalo sa to 
všetkými smermi. A tak ma zaujal práve 
ten moment hľadania. Skúšal som rôzne 
online generátory osemsmeroviek a 
zaujalo ma, ako generátor dopĺňa 
chýbajúci počet znakov do tabuľky 
náhodným výberom a že je tu možnosť 
nekonečnosti siete znakov. Veľmi 
zaujímavá je aj potreba a chuť hľadania 
pojmov, istá interakcia s divákom. A tiež 
moment, že tie základné hodnoty sa 
musia hľadať. Čiže, každý z nás vie, že tu 
sú, ale všetko je už také prehustené, že je 
často ťažké to nájsť. Alebo ich len 
nevidíme?“ opisuje idey vzniku 
tohtoročného vizuálu grafický dizajnér 
Tomáš Vicen, ktorý je už jedenásty rok 
autorom plagátov pre Divadelnú Nitru. 

Rozhovor s Tomášom 
Vicenom čítajte TU 

 

 

Festivalový program. Už čoskoro 

 



 

Hoci sa festivalový divadelný maratón 
rozbehne až o štyri mesiace, už teraz 
Vám môžeme prezradiť, že rokujeme so 
súbormi z Belgicka, Slovinska, Spojených 
štátov amerických, Českej republiky, 
Poľska, Maďarska a Ruska. 
A samozrejme, s divadlami zo Slovenska. 
Členovia Umeleckej rady, ktorí určujú 
smerovanie hlavného programu 
a vyberajú doň inscenácie, celoročne 
cestujú po festivaloch a divadlách 
v Európe a na Slovensku. V týchto 
týždňoch navštívia festivaly Divadelní 
Flóra Olomouc, Festival Stücke v 
Mülheime, Wiener Festwochen, 
Kunstenfestivaldesarts v Bruseli či 
Impulse v Koline nad Rýnom. 

 

 

Predbežný program zverejní Divadelná Nitra 
už v priebehu nasledujúceho mesiaca a predaj 
vstupeniek sa začne 1. augusta 2017. 

 

 

Aktualita 

 



 

 

*** ako sa pripravuje Medzinárodný festival Divadelná Nitra? *** kto ho organizuje, 

podporuje, propaguje? *** ako sa mu podarilo prežiť uplynulých 25 rokov? *** aké sú 

možnosti a podmienky jeho rozvoja do budúcnosti? *** koľko stojí hosťovanie jedného 

zahraničného súboru? *** koľko stojí celý festival? *** aké projekty okrem festivalu 

pripravuje Asociácia Divadelná Nitra? *** čo robia členovia festivalových tímov, keď 

nerobia festival? ** koľko rokov má dnes najstarší dobrovoľník festivalu? *** prečo je 

Divadelná Nitra v Nitre? ...  

  

Divadelná Nitra organizuje 7. júna 2017 v Bratislave neformálne stretnutie pre priateľov, 

spolupracovníkov, novinárov, dobrovoľníkov a priaznivcov festivalu, kde členovia štábu 

a Umeleckej rady predstavia projekty Asociácie Divadelná Nitra na rok 2017. Cieľom je 

priblížiť aj často neviditeľné zákulisie tvorby a života najväčšieho medzinárodného 

činoherného festivalu na Slovensku. Podujatie sa bude konať pod názvom: Čo ste chceli 

vedieť o Divadelnej Nitre, no nemali ste možnosť sa opýtať... 

  

Ak máte záujem o stretnutie, informujte sa, prosím, do 29. mája 2017 

nanitrafest@nitrafest.sk 

 

Ako na divadlo? S Jánošíkom! 

 



 

 

Ste zvedaví AKO NA DIVADLO? Takto! Už po druhý raz v tomto roku vezmeme vyše 40 
študentov do divadla. Po aprílovej návšteve inscenácie dramatika Laca Keratu Dobro v 
režisérskom spracovaní Svetozára Sprušanského, sa už 30. mája 2017 zúčastnia na 
inscenácii režiséra Rastislava Balleka Jánošík v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Okrem 
predstavenia ich čaká diskusia s účinkujúcimi hercami, s režisérom aj dramaturgom 
inscenácie Adamom Goldom, interaktívna prednáška a diskusia „Jánošík z hľadiska 
popkultúry“ s Jurajom Malíčkom a výtvarná dielňa s lektorkou 
Dášou Krištofovičovou. Umenie rozvíja kreativitu, komunikáciu, vedomie rozmanitosti, 
ukazuje iný pohľad na súčasnosť i dejiny. Od roku 2008 preto realizujeme celoročný 
vzdelávací projekt Ako na divadlo. V roku 2017 sa ho zúčastní až 200 študentov. 

 

 

Všetky aktuálne informácie nájdete 
na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra 
 
> Kontakt / Contact 
International Theatre Festival 
DIVADELNÁ NITRA 2017 
22. – 27. Sept 2017 
Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra, Slovakia 
Tel./Fax: +421 37 6524 870 
Mobile: +421 903 554 475 
www.nitrafest.sk 

  



 

Hlavný organizátor  

Asociácia Divadelná Nitra 

  

Hlavní spoluorganizátori 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto 

Nitra, Divadelný ústav Bratislava 

  

  

 


