
 

 
Ste zvedaví, čo uvidíte na jubilejnom 25. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra od 23. 
do 28. septembra 2016? 11 inscenácií zo 7 krajín na 4 festivalových javiskách počas 6-dňového 
divadelného sviatku v hlavnom programe. 
 

VIDEO: FESTIVALOVÝ PROGRAM 11 INSCENÁCIÍ V 12 MINÚTACH 
 
Münchner Kammerspiele, Mníchov, NEMECKO  
PREČO PÁNA R. POSTIHOL AMOK?  réžia: Susanne Kennedy 
23. 9. 2016, 18.30 – 21.00, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála 
 

Legendárne a medzinárodne oceňované nemecké divadlo po 
prvýkrát v histórii na Slovensku! Inscenácia pod taktovkou 
európskeho režijného objavu Susanne Kennedy, ktorá vyvolala 
búrlivé diskusie u divákov aj kritiky. Provokatívny a originálny 
rukopis za hranicami konvenčného divadla v príbehu priemerného 
človeka-milióna, jedného z nás ako presná diagnóza dnešného 
uponáhľaného života v konzumnej spoločnosti. 
 

TRAILER 
 
Slovenské komorné divadlo, Martin, SLOVENSKO 
VTEDY V BRATISLAVE, réžia: Patrik Lančarič 
24. 9. 2016, 16.00 – 19.00, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio
 

Autobiografický román Žo Langerovej, ktorý čakal na slovenské 
vydanie neuveriteľných 28 rokov a v roku 2007  sa stal Knihou 
roka, po prvýkrát na divadelných doskách. Osud židovskej 
intelektuálky a niekdajšej marxistky, ktorej život bol nezmazateľne 
ovplyvnený hlbokým komunizmom 50. rokov, osud silnej jednej 
ženy, v jedinečnom podaní Jany Oľhovej. 
 
 

TRAILER 
 
Dakh Daughters Band, Kyjev, UKRAJINA  
RUŽE, réžia: Vlad Troickij 
24. 9. 2016, 20.00 – 21.30, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C3kDC3gnaVo
https://www.youtube.com/watch?v=G_Ile3NZlmk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=szT3IFMAGaQ


Klávesy, kontrabas, violončelo, husle, gitara, bicie, flauta či 
akordeón. Punk, rock aj ukrajinský folklór. A hlasné i naliehavé 
volanie po slobode a mieri v kabarete šiestich hudobníčok 
a herečiek, ktoré sa stali symbolom proti potláčaniu demokracie 
a ľudských práv na Ukrajine. 
 
 
 

TRAILER 
 
Iraqi Bodies, Göteborg, IRAK, ŠVÉDSKO 
PILIERE KRVI, réžia: Anmar Taha 
25. 9. 2016, 18.00 – 18.45, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála 

Zlaté šesťdesiate v kultovom denníku 
Sugestívne dielo na hranici tanca a divadla v prevedení umelcov, 
ktorých priamo zasiahla vojna v Iraku. Táto dramatická udalosť 
navždy zasiahla nielen do ich osobného života, ale pretavila sa aj 
do ich tvorby. Pohybové a obrazové eseje o svete Východu 
a Západu, balady o absurdnosti smrti, vraždenia, sebazničenia, ako 
aj o hľadaní dôvodu žiť. 
 
 

TRAILER 
 
Sláva Daubnerová, Bratislava, SLOVENSKO  
SOLO LAMENTOSO, autor a réžia: Sláva Daubnerová 
25. 9. 2016, 20.00 – 21.00, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Sála 
 

Príbeh neviditeľnej ženy, ktorá každý deň celé roky tyranizovala 
susedov v Štúrove púšťaním opernej árie Placida Dominga dookola 
od šiestej ráno do desiatej večer. Príbeh, v ktorom originálna 
slovenská režisérka, herečka, autorka a performerka Sláva 
Daubnerová ukazuje, aká je veľmi tenká deliaca čiara medzi 
banálnym, reálnym a tak trochu smiešnym príbehom jednej 
outsiderky a jej okolia a nebadane sa rodiacim extrémizmom.  
 

TRAILER 
 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, SLOVENSKO 
HAMLET JE MŔTVY – FAUST JE HLADNÝ, réžia: Svetozár Sprušanský, Braňo Holiček 
26. 9. 2016, 15.00 – 18.10, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio, s prestávkou 
 

Dve postavy svetovej drámy vedľa seba na nitrianskom javisku. 
Nie však ako hrdinovia dávnych čias, ale ako dnešní tridsiatnici, 
pre ktorých otázka byť či nebyť a boj dobra a zla stráca 
existenciálne opodstatnenie. Čo teda týchto novodobých hrdinov 
spája so Shakespearovým Hamletom a Goetheho Faustom?  
 
 
 

TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=CLVc5JIWWEg
https://www.youtube.com/watch?v=fjb1W7GRHgs
https://www.youtube.com/watch?v=oJYZVU_0UOQ
https://www.youtube.com/watch?v=RdKWDomITcs


 
Komorná scéna Aréna, Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA  
VYPOČUTIE, réžia: Ivan Krejčí 
26. 9. 2016, 19.00 – 21.40, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Sála 
 

Najlepšia česká inscenácia roka 2015 patrí k tomu najlepšiemu 
v českom divadle za posledné roky. V centre hry Adolf Eichmann, 
jeden zo strojcov holokaustu, v stvárnení Mareka Cisovského 
ovenčeného Cenu divadelnej kritiky za najlepší Mužský herecký 
výkon. Výpoveď nielen o dejinách druhej svetovej vojny, ale aj 
o nanajvýš aktuálnej téme nenávisti k „druhému“, o xenofóbii 
či rasizme dnešných dní. 
 

TRAILER 
 
Teatr Polski Bydgoszcz, POĽSKO 
KANTOR DOWNTOWN, realizácia: Jolanta Janiczak, Joanna Krakowska, Magda Mosiewicz, Wiktor 
Rubin 
27. 9. 2016, 16.00 – 17.20, 20.30 – 21.50, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Tatra 
 

Trpkosmiešna sonda do životov a snov hviezdnych tvorcov z 
americkej undergroundovej kultúry 70. a 80. rokov na pozadí 
spomienok na jedného z najvýznamnejších tvorcov európskej 
divadelnej avantgardy Tadeusza Kantora. Inscenácia, ktorá ukazuje 
rozdielne spoločenské a politické pozadie amerického 
a východoeurópskeho umenia, a vracia sa napríklad aj k vzniku 
kultového muzikálu Hair.  
 

TRAILER 
 
Astorka Korzo ´90, Bratislava, SLOVENSKO 
JAMA DERAVÁ, réžia: Michal Vajdička  
27. 9. 2016, 18.30 – 20.10, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Sála
 

Podvody slovenských politikov na voličoch, rozkrádanie štátnych 
peňazí, nepotrestané daňové podvody. Ako sa nám žije na 
Slovensku? A akí sme my, Slováci? Dokážeme sa sami na sebe hoci 
aj zasmiať? 18 smutno-smiešnych etúd o nás a našej krajine 
v podaní hereckej špičky - Zuzany Kronerovej, Anny Šiškovej, 
Borisa Farkaša, Adyho Hajdu, či Lukáša Latináka s hutnou dávkou 
sebairónie aj grotesky.  

 

TRAILER 
 
Petra Fornayová, Bratislava, SLOVENSKO  
OPERNBALL, námet a réžia: Petra Fornayová 
28. 9. 2016, 16.30 – 17.30, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Tatra 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l7lhN6e2vAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OQu2zy-tYBk
https://www.youtube.com/watch?v=XupveaQZCVw


Chcete sa preniesť do sveta slávneho viedenského plesu? Do sveta 
rozprávkových rób a hry na šťastie? Do umelého sveta, ktorý budí 
dojem veľkosti a luxusu odkazujúceho na časy slávnej monarchie? 
Performerka a choreografka Petra Fornayová vám spolu s ďalšími 
troma tanečníkmi ukáže druhú stranu mince. S nadhľadom, 
paródiou, s vtipom i sarkazmom pomenuje dilemy našich životov. 
 
 

TRAILER 
 
Compagnie Du Zieu, Fère-en-Tardenois, FRANCÚZSKO 
ZRAZU NOC, réžia: Nathalie Garraud & Olivier Saccomano  
28. 9. 2016, 18.30 – 20.00, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála 
 

Inscenácia, ktorá zožala mimoriadny ohlas na najprestížnejšom 
festivale v Avignone! V čase, keď sa náš kontinent otriasa pod 
ťarchou utečeneckej krízy, teroristických útokov a úpadku hodnôt, 
francúzski umelci unikátnou divadelnou výpoveďou pretvárajú 
stereotypné predstavy o tom, čo je dnes pre Európu cudzie 
a nebezpečné.  
 
 

TRAILER 
 
Vstupenky na Divadelnú Nitru 2016 si možno kúpiť online na www.predpredaj.sk v pokladnici 
Divadla Andreja Bagara v Nitre. 
 
Záštitu nad jubilejným Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2016 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 
 
> Kontakt 
International Theatre Festival 
DIVADELNÁ NITRA 2016 
23. – 28. Sept 2016 
Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra, Slovakia 
Tel./Fax: +421 37 6524 870 
Mobile: +421 903 554 475 
www.nitrafest.sk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RbRa3_OV88U
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Ukz1CMbTQ
http://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/7503/divadelna-nitra-2016
http://www.nitrafest.sk/
http://www.facebook.com/divadelna.nitra
http://www.nitrafest.sk/


 

 

 



 

 

 

 


