
 

 

  Paralelné životy v Krakove, Toufar v New Yorku  

 

Onedlho sa uskutočnia ďalšie podujatia projektu Paralelné 

životy. V apríli sa v Krakove bude konať minifestival 

Paralelné životy a v máji sa v New Yorku bude hrať 

inscenácia Toufar – Mučiace hry. 

 

Posledný minifestival inscenácií, ktoré vznikli v rámci 
medzinárodného projektu Asociácie Divadelná Nitra Paralelné 

životy – 20. storočie očami tajnej polície,  organizujú partneri 
projektu z Nového divadla (Teatr Nowy) v Krakove. V dňoch 
16. – 19. apríla 2015 budú mať diváci možnosť pozrieť si v 
rôznych divadelných priestoroch v Krakove inscenáciu 
Typografia majuscula (Inscenované archívy) súboru 
dramAcum a Divadla Odeon z Bukurešti, ďalej projekt Vnútro 

vnútra Divadla SkRAT z Bratislavy a inscenáciu (Na)sleduj ma 
domáceho Nového divadla Krakov. Okrem toho sa v Krakove 
premietne šesť dokumentárnych filmov, ktoré vznikli k 
projektu Paralelné životy v koprodukcii RTVS, Mandala 
Pictures, DogDocs a Asociácie Divadelná Nitra. Ako 
sprievodné podujatie minifestivalu uvidia diváci aj produkciu 
Nového divadla v Krakove Wysocki. Návrat do ZSSR. 

 

 

V dňoch 8. a 10. mája 2015 budú v newyorskom Bohemian 
National Hall v rámci projektu Acts of Courage uvedené dve 
predstavenia inscenácie Toufar – Mučiace hry Opery 
Národného divadla z Prahy. Je to prvé mimoeurópske 
hosťovanie inscenácie projektu Paralelné životy. Autor libreta 
a hudby Aleš Březina bude v New Yorku osobne prezentovať 
nielen svoju inscenáciu, ale aj celý projekt Paralelné životy, 
a to aj prostredníctvom prezentácie Čítanky Paralelné 

príbehy a dokumentárnych filmov. 

 



Projekt Paralelné životy už s úspechom hosťoval v podobe 
minifestivalov v Čechách, v Maďarsku, Rumunsku a v 
Nemecku. Inscenácie, ktoré vznikli v rámci projektu, sú stále v 
repertoároch divadiel a mnohé sa zúčastnili na 
medzinárodných festivaloch v Lubline, Toruni, Štrasburgu a 
Aténach. Po prvý raz, teda vo svetovej premiére, boli 
predvedené na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 
2013, neskôr sa niektoré z nich hrali v Košiciach v rámci 
podujatí Európskeho hlavného mesta kultúry, na jar 2014 v 
Bratislave počas festivalu Pro-téza a Nová dráma. 

 

Partnermi projektu sú okrem Nového divadla v Krakove, Opera Národného divadla 
z Prahy, Staatsschauspiel Dresden, dramAcum a Divadlo Odeon z Bukurešti,  Divadlo SkRAT 
z Bratislavy a súbor Plavebná spoločnosť Sputnik  z Budapešti. 

 

Info o projekte Paralelné životy: 

http://www.nitrafest.sk/domov/projekty/paralelne-zivoty/ 
www.parallel-lives.eu 

Projekt Paralelné životy podporujú: 

 

 

Chcete mať pravidelný prísun aktualít a zaujímavostí zo zákulisia príprav? Staňte sa fanúšikom 
Facebook fan page! 
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Ak si neprajete dostávať aktuálne informácie o Divadelnej Nitre, napíšte nám odpoveď iba 

s jedným slovom v predmete správy: stopnewsletter. 


