
  

Začala sa jubilejná 25. Divadelná Nitra, otvorilo ju prestížne nemecké divadlo  

 
Sfúknutím 25 sviečok na torte sa začal jubilejný 25. ročník Divadelnej Nitry. Najvýznamnejšie divadelné 
podujatie na Slovensku v piatok 23. septembra 2016 otvorilo legendárne nemecké divadlo Münchner 
Kammerspiele z Mníchova, ktoré na Slovensku hosťovalo po prvýkrát v histórii. Fascinujúca a formálne 
dokonalá inscenácia Prečo pána R. postihol Amok, ktorá je mrazivou diagnózou dnešnej európskej 
strednej triedy, priniesla na nitrianske javisko originálny zážitok. Príbeh zobrazuje celkom priemerného 
pána R., ktorý má všetko, čo má mať, robí všetko, čo sa od neho očakáva, a žije celkom obyčajný život. 
Vo vyprázdnenosti jeho každodennej rutiny sa však usídli agresia, ktorá rastie až do tragického konca.  
 
Mladá režisérka Susanne Kennedy, ktorú v roku 2013 vyhlásil prestížny nemecký divadelný časopis 
Theater heute za Objav roka, preniesla na scénu slávny rovnomenný film z roku 1970 scenáristu 
a režiséra, enfant terrible novej vlny nemeckej kinematografie, Rainera Wernera Fassbindera. Toto dielo 
však ukázalo, že dnes je azda ešte aktuálnejšie ako v čase svojho vzniku. Sled výstupov, kde sa dej 
odohráva v pozadí voľne na seba nadväzujúcich scén, prepojených hlavnou postavou, ktorú hrajú až 
traja herci, hlasy znejúce z playbacku, nahrané nedivadelníkmi – amatérmi, precízne pohyby aktérov 
pripomínajúcich bábky a jedinečná čistá estetika. Práve artificiálnosť inscenácie akoby omnoho väčšmi 
ako konvenčné divadelné postupy dokázala zvýrazniť a vystihnúť realitu života tohto bezmenného, 
zameniteľného „človeka – milión”, ktorý žije svoj život plný banalít a neznesiteľnej monotónnosti.   
 
Na divákov čaká od piatka 23. septembra až do stredy 28. septembra 2016 šesťdňový divadelný 
maratón 12 inscenácií na 4 festivalových javiskách zo 7 krajín vrátane Slovenska a 60 akcií 
v sprievodnom programe. Mottom 25. ročníka je otázka Óda na radosť? s podtitulom (minulosť – 
prítomnosť – budúcnosť).  
 
Záver Divadelnej Nitry bude patriť francúzskej inscenácii ZRAZU NOC súboru Compagnie Du Zieu, 
ktorá na Divadelnú Nitru zavíta po vystúpení na najprestížnejšom divadelnom festivale v Avignone.   

 
TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=Y1Ukz1CMbTQ 

 
Už od soboty 24. septembra 2016 až do záveru festivalu sa verejnosť bude môcť osobne zoznámiť 
a diskutovať s umelcami na tradičných festivalových stretnutiach Raňajky s…, ktoré budú každodenne 
hostiť režisérov inscenácií hlavného programu.  
 

FESTIVALOVÝ PROGRAM 11 INSCENÁCIÍ V 12 MINÚTACH 
https://www.youtube.com/watch?v=C3kDC3gnaVo  
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Aktuálny ročník sa nesie aj v znamení osláv štvrťstoročnice festivalu. Pri tejto príležitosti môže verejnosť 
navštíviť výstavu plagátov z 25 ročníkov Divadelnej Nitry Plagáty DN 25 a inštaláciu festivalových 
spomienok pod názvom Nostalgia DN 25, ktoré sa konajú v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, či 
výstavu fotografií inscenácií z jednotlivých ročníkov FOTO DN 25 v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 
Vrcholom osláv bude vydanie dvojjazyčnej slovensko-anglickej knihy ... túžba živá po kráse / 
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 – 2016, na ktorej sa podieľa Asociácia Divadelná Nitra 
a Divadelný ústav Bratislava. Uvedenie publikácie, ktorá mapuje 25-ročnú cestu festivalu, sa uskutoční 
v nedeľu 25. septembra o 17. hodine v Meeting Pointe vo foyeri DAB za osobnej účasti autorov 
a editorov knihy.  
 
Návštevníci si môžu aj počas festivalu kúpiť vstupenky na predstavenia vo festivalovej pokladnici v 
Divadle Andreja Bagara v Nitre denne od 10:00 až do začiatku posledného predstavenia a online na 
www.predpredaj.sk  

 
Festivalový program 

http://www.nitrafest.sk/domov/program-2016/hlavny-program-2016/ 
 
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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