
  
  

Jubilejná 25. Divadelná Nitra sa skončila s úspechom, navštívilo ju 8500 divákov  

 

  
Francúzskou inscenáciou Zrazu noc, ktorá zavítala na Divadelnú Nitru z prestížneho festivalu v 
Avignone, sa v stredu večer skončil jubilejný 25. ročník najväčšieho medzinárodného festivalu na 
Slovensku. Divákom priniesol počas 6-dňového divadelného sviatku spolu 16 predstavení – 6 
výnimočných inscenácií z Česka, Francúzska, Poľska, Nemecka, Švédska, Iraku, Ukrajiny a 5 
zaujímavých diel zo Slovenska a 1 v rámci sekcie Festival Plus.  
  
12 predstavení v hlavnom programe navštívilo 2950 divákov, 4 predstavenia v sprievodnej sekcii 
Festival Plus si pozrelo 1050 divákov. Spolu tak divadelné diela na festivale videlo 4000 návštevníkov. 
Sprievodný program so 77 podujatiami si pripísal na konto 4500-členné publikum. Spolu 8500 
návštevníkov sa zúčastnilo predstaveniach a podujatiach, ktoré počas celého roka pripravovali 
organizátori festivalu Divadelná Nitra. 
  
Mottom 25. ročníka bola otázka Óda na radosť? s podtitulom (minulosť – prítomnosť – budúcnosť). 
  
„Verím, že sa nám podarilo poskytnúť návštevníkom festivalu veľa dôvodov na radosť. A to i napriek 
tomu, že mnohé divadelné inscenácie, filmy, výtvarné diela či diskusie priniesli vážne témy ako 
vykorenenosť, strata domova, emigrácia, spochybnenie i hľadanie identity, pocit prázdnoty života, 
vyrovnávanie sa s minulosťou. Ponúkli sme radosť zo stretávania sa, spoznávania hodnôt, radosť 
z umenia. Podarilo sa nám uskutočniť rozmanitý a náročný program, návštevnosť predstavení aj 
všetkých akcií bola veľmi dobrá. Zostáva len zaželať si, aby sme za tú ódu na radosť nemuseli dávať 
otáznik,“ zhodnotila riaditeľka Divadelnej Nitry Darina Kárová.   
  
Festival sa slávnostne začal v piatok 23. septembra 2016 inscenáciou legendárneho nemeckého 
divadla Münchner Kammerspiele z Mníchova, ktoré na Slovensku vystúpilo po prvý raz. Na javisko 
prinieslo inscenáciu Prečo pána R. postihol amok? mladej režisérky Susanne Kennedy, ktorá patrí 
medzi vychádzajúce hviezdy európskeho divadla. Fascinujúca a formálne dokonalá inscenácia bola 
mrazivou diagnózou dnešnej európskej strednej triedy. 
  
Hneď druhý festivalový deň sa niesol v znamení standing ovations. Inscenácia Slovenského komorného 
divadla Martin Vtedy v Bratislave, a najmä jej hlavná predstaviteľka Jana Oľhová, ktorá excelentne 
stvárnila osud židovskej intelektuálky a niekdajšej marxistky Žo Langerovej si vyslúžila ovácie. Jeden z 
vrcholov Divadelnej Nitry 2016 prišiel vo vystúpení ukrajinského zoskupenia Dakh Daughters Band. V 
čase, keď zvuk rinčiacich zbraní na Donbase stále neutícha, zaznelo z Divadelnej Nitry, vypäté volanie 

http://www.nitrafest.sk/


po láske a slobode v podobe silného, energického a dojímavého kabaretného vystúpenia ukrajinského 
tohto výnimočného ženského orchestra, ktorý  je jedným zo symbolov odporu proti potláčaniu 
ukrajinskej demokracie.  
 
Výnimočný príbeh priniesol na festival iracko-švédsky súbor Iraqi Bodies so sugestívnym a emotívnym 
dielom na hranici tanca a fyzického divadla Piliere krvi irackého režiséra Anmara Tahu, ktorý zo svojej 
domoviny ušiel pred vojnou. Predstavenia sa zúčastnili aj irackí azylanti na Slovensku, ktorí našli svoj 
nový domov tento rok práve v Nitre a osobne sa stretli s režisérom. Divácky úspech zožali aj najlepšia 
česká inscenácia roka 2015 Vypočutie a poľská inscenácia Kantor Downtown. 
  
Na Divadelnej Nitre už tradične nechýbali ani domáce diela. Slovenské inscenácie tento rok vyberala do 
programu festivalom oslovená kurátorka – teatrologička Dáša Čiripová.  Festivalovým divákom sa 
predstavilo Slovenské komorné divadlo Martin s dramatizáciou autobiografického románu Žo 
Langerovej Vtedy v Bratislave, z Divadla Astorka Korzo ´90 zavítala autorská inscenácia Michala 
Vajdičku Jama deravá, choreografka Petra Fornayová priniesla tanečnú performanciu Opernball, 
režisérka, autorka, performerka a domovské Divadlo Andreja Bagara v Nitre vystúpilo s inscenáciou 
Hamlet je mŕtvy – Faust je hladný.  
 
Do Nitry zavítalo 209 profesionálov – z umeleckých, produkčných, technických a organizačných zložiek 
z 11 hosťujúcich súborov v hlavnom programe, ďalších 40 technikov z oboch nitrianskych divadiel a 
externých spolupracovníkov sa podieľalo na zabezpečení programu. V sprievodnom programe 
účinkovalo 350 vystupujúcich.  
 
V rámci sekcie Festival PLUS už tradične postavilo svoj stan domáce Teatro Tatro, aby v ňom uviedlo 
novú inscenáciu s názvom Cirkus Charms v réžii Ondreja Spišáka. Bohatý sprievodný program opäť 
priniesol do nitrianskych ulíc desiatky performancií, výstav, filmov, dielní, diskusií a rôznorodých aktivít. 
Téma festivalu zaznela v hudobných vystúpeniach a vo výtvarných dielach vytvorených priamo pre 
festival. Unikátnou bola tohtoročná spolupráca s Nitrianskou galériou na medzinárodnej výstave 
Newrope.  
 
Festival tento rok vytvoril v Nitre novodobú agoru, ktorá priniesla diskusné a vzdelávacie programy. Živá 
knižnica v Krajskej knižnici Karola Kmeťka ponúkla žiakom základných a študentom stredných škôl dva 
workshopy -  s divadelníkmi a aktivistami Ivetou Ditte Jurčovou a Michalom Ditte z Divadla Pôtoň a 
odborníkom na tému extrémizmu Radovanom Bránikom a prednášku koordinátorky dobrovoľníckej 
pomoci utečencom na srbsko-maďarských hraniciach Zuzana Kizáková. Do Verejnej obývačky priamo 
pred Nitrianskym múzeom zasadol dlhoročný občiansky aktivista, riaditeľ Nadácie Milana Šimečku a 
zakladateľ festivalu nových menšín [fjúžn] Laco Oravec, ktorý viedol diskusiu na ulici. Symbolický Súd 
nad Európou uviedla debata študentských tímov, ktoré sú členmi Slovenskej debatnej asociácie.  
 
Pravidelnou súčasťou festivalu je už niekoľko rokov Verejná debata – diskusný večer odborníkov na 
tému festivalu. O európskych hodnotách sa diskutovalo s politickým analytikom Pavlom Demešom z 
German Mashall Fund, politológom Grigorijom Mesežnikovom, ktorý je prezidentom Inštitútu pre verejné 
otázky, a s filozofom Petrom Kondrlom, vedúcim Katedry náboženských štúdií na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre.  
 
V rámci svojich vzdelávacích aktivít pokračovala Divadelná Nitra po úspešnom minuloročnom pilotnom 
ročníku so seminárom kritickej reflexie V4@Theatre Critics Residency, na ktorom sa zúčastnilo 
12  kritikov do 35 rokov zo 7 krajín strednej a východnej Európy. Pod vedením renomovaného a svetovo 
rozhľadeného francúzskeho teatrológa Patricea Pavisa sledovali účastníci hlavný program a na 
pravidelných stretnutiach ho analyzovali.  



 
Akademická sochárka Elena Kárová, ktorá už desať rokov vedie úspešný projekt Asociácie Divadelná 
Nitra - Darujem ti tulipán, ktorý vďaka umeleckým aktivitám integruje slabozraké a nevidiace deti i deti 
mentálne postihnuté, sa tento rok podieľala na vzniku Komunitného centra asýrskych kresťanov na 
nitrianskom Palánku pod hlavičkou Občianskeho združenia Pokoj a dobro. Hneď v úvodný deň festivalu 
sa uskutočnil pod jej vedením celodenný workshop pre 55 detí s názvom Tulipán pre deti z Iraku, do 
ktorého začlenila aj deti irackých azylantov, ktorí od tohto roka žijú v Nitre a jej okolí.  
 
Aktuálny ročník sa niesol aj v znamení osláv štvrťstoročnice festivalu. Pri tejto príležitosti sa uviedla do 
života dvojjazyčná slovensko-anglickej kniha ... túžba živá po kráse / Medzinárodný festival Divadelná 
Nitra 1992 – 2016, ktorá je unikátnym príbehom o divadle a myslení divadlom – záznamom vzácnych 
okamihov, myšlienok, postrehov, posolstiev v textoch, ktoré exkluzívne pre túto knihu poskytlo 35 
osobností súčasného európskeho divadla, hosťujúcich na Divadelnej Nitre.   
 
Divadelnú Nitru 2016 pripravil 20-členný organizačný štáb. Festival by sa ani tento rok nezaobišiel bez 
pomoci dobrovoľníkov, ktorí sú jej tradičnou súčasťou od vzniku. 70 mladých ľudí prispelo k celej 
organizácii a atmosfére festivalu. 
 
Záštitu nad festivalom prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Milan Belica a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč. 
 
Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra 
 

 
Pre ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: Zuzana Kizáková, PR manažérka Medzinárodného festivalu 
Divadelná Nitra, tel.: 0908 663 903 / press@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 
 
Spoluorganizátori: 
Kinoklub Tatra Nitra, Krajská knižnica Karola Kmeťka, Krajské osvetové stredisko, Materské centrum 
Klokanček, Nitrianska galéria, OZ Pokoj a dobro, Nitra, Ponitrianske múzeum, Slovenská debatná 
asociácia, Súkromné konzervatórium v Nitre, SZUŠ Heleny Madariovej, ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra, ZŠI 
pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave, ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
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