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DIVADELNÁ NITRA SA ZAOBERÁ EMPATIOU, KTORÁ 
VRACIA DO SPOLOČNOSTI ETIKU 

 
Program tohtoročného Medzinárodného festivalu DIVADELNÁ NITRA bude prepájať téma, 
ktorá provokuje, inšpiruje aj nabáda k zamysleniu a diskusiám, je ňou „EMPATIA – zdieľať a 
dávať“. Organizátori pracujú s ideou solidarity, váhou nadosobného záujmu a spoločenskou 
angažovanosťou. Imigrácia, menšiny, vojna, chudoba, sociálna vylúčenosť, bezdomovectvo, ale 
aj životné prostredie – to sú tematické okruhy inscenácií hlavného programu i sprievodných 
podujatí. A najmä oblasti a javy, ktoré potrebujú našu empatiu. V hlavnom programe figuruje 
deväť zahraničných produkcií a štyri slovenské divadelné inscenácie. Okrem nich budú môcť 
návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie a 
inštalácie, ale aj workshopy a diskusie.  

 
„V súčasnej stále väčšmi individualizovanej spoločnosti, v ktorej škola a rodina strácajú tradičné 
nástroje výchovy, je umenie jednou z mála oblastí, ktorá môže vplývať na formovanie osobnosti 
človeka, na jeho etické zásady a emocionálnu hĺbku. Stále silnejší dôraz vo verejnom priestore na 
racionalitu, ekonomickú prosperitu a technický rozvoj vyvoláva potrebu vyrovnať deficit citu, 
upriamiť pozornosť na humanistické hodnoty a prehlbovať duchovný rozmer človeka i 
spoločnosti,“ povedala k téme riaditeľka festivalu Darina Kárová. 
Empatia je podľa nej schopnosť premietnuť vlastné „ja“ do citov, osudu, myšlienok iného človeka 
a predstaviť si seba samého na jeho mieste, čo prináša porozumenie tomu druhému. Vcítiť sa je 
podmienkou možnosti pochopiť, prostredníctvom emocionálneho zážitku dospieť k racionálnemu 
poznaniu a tak spätne obohatiť seba samého. Umelecký zážitok je založený na empatii, ba čo viac 
– umenie rozvíja predstavivosť, ktorá je hnacou silou empatie. Vyšším štádiom empatie je vôľa 
zdieľať – pocity, zážitky, názory, problémy či rovno osud toho druhého. Empatia tak vracia do 
spoločnosti elementárnu etiku – človek schopný vcítiť sa a chápať je náchylný zdieľať a deliť sa. 
Stáva sa tolerantnejším, menej povrchným, zbavuje sa egoizmu a xenofóbie. Viac o téme 

 
 

PROGRAM V KOCKE 
 

Na tohtoročnom festivale sa v hlavnom programe predstavia divadlá zo zahraničia: Nowy 
Teatr (Varšava, Poľsko) s inscenáciou Apokalypsa (réžia Michał Borczuch), The International 
Institute of Political Murder – IIPM (Medzinárodný inštitút politickej vraždy, Berlín / Zürich, 
Nemecko / Švajčiarsko) – Štvavé rádio (koncept, text a réžia Milo Rau),  Compagnie Kadidi / 
Dorothée Munyaneza (Paríž, Francúzsko) – Sobota s rozhlasom (koncepcia, text, tanec a hlas 
Dorothée Munyaneza), Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc (Moskva, Rusko) – Vjatlag (réžia 



Boris Pavlovič), Arkadi Zaides (Tel Aviv, Izrael) – Archív (koncept a choreografia Arkadi Zaides), 
Ivana Müller (Paríž, Francúzsko) – Stále sa len prizeráme (koncept a text Ivana Müller), Dirty 
Deal Teatro (Riga, Lotyšsko) – Stratená Antarktída (réžia Valters Sīlis), LOD music theatre 
(Gent, Belgicko) – Starý Monk, Sashko Brama (Ľvov, Ukrajina) – R+J. 
Všetky zahraničné predstavenia sú autorským divadlo a odohrávajú sa v originálnych jazykoch, 
pričom budú simultánne tlmočené do slovenčiny a do angličtiny. 

 
Slovensko budú na festivale zastupovať štyri inscenácie: Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry 
Slovenského národného divadla, Veľký zošit z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre, Domov 
Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a prach a Spiatočka (Rükverc) z Divadla Thália  Košice. 
 
Okrem divadelných predstavení hlavného programu  budú môcť návštevníci festivalu navštíviť 
aj filmové projekcie, verejné čítania, výstavy, performancie a inštalácie. Pripravených je takmer 
šesťdesiat podujatí z rôznych umeleckých i spoločenských oblastí. 
 
Súčasťou programu bude aj Verejná debata: Empatia – zdieľať a dávať s osobnosťami z 
rôznych oblastí na čele s Martinom M. Šimečkom a Alexandrom Dulebom, ako aj 
medzinárodný kritický seminár pre kritikov a divadelníkov z piatich krajín V4@THEATRE – 
Divadelná Nitra 2015 Residency pod vedením renomovaného francúzskeho teatrológa 
Particea Pavisa. 
 

 

BELGICKO A UKRAJINA PRIVEZÚ NA DIVADELNÚ 
NITRU DIVADLO AKO KONCERT 

 
Program festivalu sa vyznačuje aj rôznorodosťou divadelných druhov a foriem. Diváci môžu 
zažiť, napríklad, aj divadlo ako koncert. Belgičania pricestujú do Nitry s inscenáciou Starý 
Monk, ktorú kritici označujú za džezovú ódu na život, a ukrajinské divadlo z Ľvova uvedie 
rockový koncert R+J – Roma a Júlia na opačných stranách občianskej vojny v ukrajinskom 
Majdane. Obe inscenácie, rovnako ako ich autori, sa ocitnú v slovenskom kontexte po prvý raz. 

 

  

  
LOD music theatre (Gent, Belgicko)  
Starý Monk / An Old Monk 
text ǀ hudba: Josse De Pauw, Kris Defoort 

Sashko Brama (Ľvov, Ukrajina) 
R+J / R+J 
text a réžia: Sashko Brama 

  
Zábavné džezové soirée so živou hudbou. 
Okorenené ironickými narážkami na starobu 
a nemohúcnosť tela, ale aj dojímavými 
komentármi o živote vôbec. Slávne hity aj 
neznáme skladby. Koncert ako divadlo. 
Inscenácia Starý Monk je na programe 
Divadelnej Nitry dvakrát. Hrá sa v pondelok 

Ukrajinská autorská inscenácia je vojnovým 
protestsongom, príbehom Romu z Ľvova a Júlie 
z Donbasu, ktorí stoja na opačných stranách 
barikády na Euromajdane. Ako v 
Shakespearovej tragédii, no v tomto 
radikálnom poňatí nepadne z klasického 
príbehu o nešťastnej láske ani verš. Hlavní 



28. a utorok 29. septembra o 20.00 v Štúdiu 
Divadla Andreja Bagara. 

hrdinovia nežijú vo Verone, ale na Ukrajine. 
Ocitli sa v občianskej vojne a chcú pochopiť, čo 
sa okolo nich deje, ako prežiť rozpad krajiny, v 
ktorej sa narodili. Ich láska je krátka a tragická, 
ale o to intenzívnejšia. Sú to mladí ľudia, akých 
sú tisíce. 
Inscenácia R+J je na programe Divadelnej Nitry 
v sobotu 26. septembra, keď sa hrá dvakrát, so 
začiatkom o 15.30 a 19.30 hod., v Starom 
divadle Karola Spišáka – Tatra. 

 

DIVADELNÁ NITRA SKÚMA HRANICE DIVADLA 
 
Medzinárodný festival Divadelná Nitra skúma hranice divadla a pýta sa, čo ešte je divadlo, s 
akými inými druhmi sa prelína a kam sa posúva. Do svojho aktuálneho programu zaradil aj 
nekonvenčné originálne formy. Lotyšskí divadelníci prichádzajú s divadlom ako prednáškou z 
oblasti morskej biológie a životného prostredia, moskovské divadlo predstaví čítanie denníkov 
ako záznam reality v stalinských táboroch a francúzska inscenácia predvedie „zdieľanie“ alebo 
aké to je, keď sa diváci stávajú jedinými hercami na javisku. 
Témy a formy, s ktorými prichádzajú spomínané tri zahraničné divadlá – Dirty Deal Teatro 
(Riga, Lotyšsko), Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc (Moskva, Rusko), Ivana Müller (Paríž, 
Francúzsko), smerujú k identite, totalitnému režimu a jeho dôsledkom, vojne, okupáciám či 
menšinám. Presne týmito spoločensko-politickými oblasťami a javmi sa vo svojej hlavnej téme 
zaoberá aj tohtoročná Divadelná Nitra. 
 

  

  
Dirty Deal Teatro (Riga, Lotyšsko) – James 
McClintock 
Stratená Antarktída 

réžia: Valters Sīlis 

Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc (Moskva, 
Rusko) 
Vjatlag 

réžia: Boris Pavlovič 
  
Prostredníctvom originálnej prednášky 
lotyšských umelcov je možné zdieľať 
farebný a osobitý pohľad popredného 
amerického biológa na svet živočíchov, 
ktorý strácame v dôsledku klimatických 
zmien na planéte. Pútavé, vtipné i absurdné 
divadlo o paradoxoch správania sa našej 
civilizácie navyše ponúka originálny pohľad 
na svet, ktorý strácame. 
Inscenácia Stratená Antarktída  je na 
programe Divadelnej Nitry dvakrát. Hrá sa v 

Tí, ktorí menili jedlo za tabak, často zomierali 
od hladu. Lotyš Arturs Stradiņš mal šťastie – bol 
nefajčiar, no cigaretové papieriky si nechával, 
aby na ne zapisoval udalosti v gulagu menom 
Vjatlag. Po sedemdesiatich rokoch sa tak pred 
nami vynára osud mnohých mužov, ktorí 
skončili v stalinských táboroch na veľa rokov i 
navždy. Nič, len čítaný text – a vzniká čistá 
empatia a katarzia, aká nemá obdobu. 
Inscenácia Vjatlag je na programe Divadelnej 
Nitry dvakrát. Hrá sa v utorok 29. septembra o 



pondelok 28. septembra o 16.00 a o 20.00 
hod. v Starom divadle Karola Spišáka. 

16.30 a o 20.00 hod. v Starom divadle Karola 
Spišáka. 

 

 

Ivana Müller (Paríž, Francúzsko) 
Stále sa len prizeráme 

koncept a text: Ivana Müller 
  
Zdieľať s ostatnými jeden priestor, podieľať sa na tvorbe 
spoločnej veci, žiť život iného. Máločo vystihuje tento stav 
lepšie, ako táto inscenácia. Jej aktérmi sú totiž sami diváci. 
Originálny formát divadelnej performancie, ktorý prináša 
neočakávané situácie, zabáva svojím humorom a núti 
premýšľať. O tom, či sa v živote iba prizeráme, alebo 
môžeme na svojom osude aj niečo zmeniť. 
Inscenácia Stále sa len prizeráme je na programe 
Divadelnej Nitry trikrát. Hrá sa v nedeľu 27. septembra o 
15.30, 17.30 a o 20.00 hod. v Starom divadle Karola 
Spišáka. (Prvé predstavenie je pre anglicky hovoriacich 
divákov, druhé a tretie pre slovensky hovoriacich 
divákov.) 

 

FESTIVAL PLUS 
 

 

Pouličné predstavenie Potulný orchester súboru 
Wandering Orquestra z Barcelony je plné humoru a 
španielskeho temperamentu. Zíde sa päť hudobníkov, aby 
odohrali koncert. Začnú hľadať divadelnú sálu, kde by mali 
hrať. Čoskoro však zistia, že sú v nesprávnom meste. Od 
tohto okamihu prejdú všetkými možnými emóciami od 
stresu, hnevu aj smiechu až k zúfalstvu.  
V programe Festival Plus sa predstaví aj Naivní divadlo 
Liberec z Českej republiky s inscenáciou pre malé deti O 
barančekovi, ktorý spadol z neba. Komorné dielo pre deti 
od dvoch rokov o barančekovitom obláčiku, ktorý spadne 
z neba, je inšpirované detskou knižkou nemeckého autora 
Freda Rodriana. V závere sa zmení na interaktívnu hru 
detí s bábkami. 
V Česku vznikol aj úspešný a oceňovaný projekt GOLEM 
CUBE (réžia: Ivo Kristián Kubák) - unikátna multimediálna 
videoinštalácia, ktorá prostredníctvom všeobklopujúcej 
projekcie umožňuje divákovi úplne sa ponoriť do príbehu 
zo zaniknutého sveta. 
Viac info 

 

SPOT A VIZUÁL V ČIERNOBIELOM, S HLASOM 
RÓBERTA ROTHA 

 
Téme a koncepcii festivalu zodpovedá aj vizuál tohtoročného festivalu. Opäť je jeho autorom 
„dvorný“ grafik Divadelnej Nitry Tomáš Vicen. Spojenie čiernej a bielej vyjadruje jednoduchosť 



a pokoru pred pravdou. Princíp striedania motívov v pozitíve a negatíve signalizuje rôzny uhol 
pohľadu na javy i veci. Hra s pojmami, ktoré označujú tematické okruhy, vylupuje mnohé 
významy – a tak si všimneme, že v pojme imigrácia sa nachádza grácia, v slove empatia pat (v 
angličtine path) a chudoba korešponduje so slovom doba. A strechu nad všetkým tvorí 
najzdravšie éčko – empatia (empathy sign). 
 

 

 
Vizuál poskytol základ konceptu aj pre spot Divadelnej Nitry, ktorý sa v týchto dňoch dostáva 
do obehu a k dispozícii je aj na Youtube. Autorom je Lukáš Kodoň a rozhlasové aj televízne 
spoty vznikali v štúdiu K2 zvuk. Texty nahovoril herec Činohry Slovenského národného divadla 
Róbert Roth, ktorý bude na festivale účinkovať v inscenácii Mojmír II. alebo Súmrak ríše. 
 

 

PREDAJ VSTUPENIEK 
 

Medzinárodný festival DIVADELNÁ NITRA spustil 1. augusta 2015 online predaj vstupeniek. 
Otvorená je už aj pokladnica Divadelnej Nitry (každý pracovný deň 14.00 – 17.00, Svätoplukovo 
nám., vstup z hlavného vchodu do Divadla Andreja Bagara). 
 
Verejnosť si môže online kúpiť vstupenky na predstavenia Medzinárodného festivalu 
Divadelná Nitra 2015 na stránke http://nitrafest.interticket.sk/.  Záujemcovia si môžu uplatniť 
aj ponúkané zľavy ŠTUDENT, SENIOR, pričom sa budú musieť pri vstupe do sály preukázať 
platným príslušným preukazom. 
 
Divadelným profesionálom, kritikom a novinárom poskytuje festival po jednej vstupenke s 
PROFI zľavou (na osobu a predstavenie) na http://nitrafest-profi.interticket.sk/. Ak by však 
mali záujem vidieť kompletnú ponuku hlavného programu, je pre nich určený status FANATIK 
so špeciálnym festivalovým pasom. 
 
Pre tých návštevníkov, ktorí si nechcú nechať ujsť ani jedno predstavenie, je určený festivalový 
pas FANATIK za 100 € (čo je o 74 € lacnejšie ako plná cena celej kolekcie 13 predstavení) alebo 
pas  Študent FANATIK za 50 € (čo je o 28 € lacnejšie ako súbor vstupeniek so študentskou 
zľavou). Počet festivalových pasov je limitovaný. 
 
Zdravotne ťažko postihnutí majú vstup zadarmo, vstupenky si môžu objednať na 
tickets@nitrafest.sk. Festival ponúka aj zľavy skupinám od 10 osôb. 
 
Všeobecné informácie o vstupenkách festivalu nájdu záujemcovia na stránke festivalu. 
 
V prípade, že záujemcovia o vstupenky si chcú rezervovať ubytovanie za festivalové ceny, je 
potrebné vyplniť registračný formulár na http://www.nitrafest.sk/registration/. 

 



 

DARUJTE VSTUPENKU EMPATIA! 
 

Na hlavnú tému festivalu EMPATIA – zdieľať a dávať sa viaže aj možnosť darovať vstupenku 
niekomu, kto by si ju sám, bez pomoci, z rôznych dôvodov nemohol kúpiť. Aj preto ju organizátori 
nazvali VSTUPENKA EMPATIA. „Svojou empatiou a podarovanou vstupenkou umožníte zdieľať 
divadelný zážitok napríklad členovi rodiny, dieťaťu z detského domova, bezdomovcovi, sociálne 
slabšiemu či hendikepovanému. Ak máte chuť podeliť sa s ostatnými o svoj skutok, napíšte príbeh 
o tom, kto a prečo dostal od vás Vstupenku Empatia (tickets@nitrafest.sk),“ predstavujú autori 
túto výzvu verejnosti. Vstupenka Empatia bude v predaji za plnú cenu a nevzťahujú sa na ňu 
žiadne druhy zliav. 
 

FESTIVALOVÝ BABYSITTING 
 
Jednou z noviniek tohtoročnej Divadelnej Nitry je festivalový babysitting, vďaka ktorému si 
program budú môcť užiť aj tí, ktorým by to inak rodičovské povinnosti nedovoľovali. Detský kútik 
vo foyer Divadla Andreja Bagara bude k dispozícii od piatku 25. do utorka 29. septembra 2015 v 
čase od 15.00 do 20.00 hod. za symbolické jedno euro. 
 
> Kontakt 
International Theatre Festival  
DIVADELNÁ NITRA 2015  
24. – 29. Sept 2015  
Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra, Slovakia  
Tel./Fax: +421 37 6524 870  
Mobile:, +421 903 554 475  
www.nitrafest.sk 
 

 



 

 



 

 
Ak si neprajete dostávať aktuálne informácie o Divadelnej Nitre, napíšte nám odpoveď 
iba s jedným slovom v predmete správy: stopnewsletter. 
 


