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LEITMOTÍV či TÉMA  

Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 

REKAPITULÁCIA tém za posledné roky: 

2011  (ne)prezraď svoje tajomstvo  

2012  vina/nevina  

2013  Očistení? 

       - - -  

2014  Načo umenie?  

2015  EMPATIA – zdieľať a dávať 

- - - 

Charakteristickým prvkom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra je jeho podtitul 

vyjadrujúci základný motív alebo tému, ktorá prepája diela vybraté do programu a je 

impulzom k tvorbe nových programov určených špeciálne pre festival. 

Kým v minulosti predchádzal formulovaniu témy proces selekcie diel do programu 

(téma sa tak stala označením príbuzného postoja alebo životného pocitu tvorcov 

vybratých diel zo strany organizátorov festivalu), v posledných rokoch s prechodom 

na konceptuálny charakter festivalu je téma daná dopredu a výber pre prezentácie či 

tvorba nových diel prebieha podľa nej. 

Trojročný cyklus spoločensko-politických tém previazaný zámerom odkryť tabu 

minulosti, zdôrazniť úlohu spoločenskej pamäte a prispieť k očisteniu prítomnosti od 

nánosov nespravodlivostí a vín ((ne)prezraď svoje tajomstvo, vina/nevina, Očistení?, 

2011 - 2013), vystriedala téma upozorňujúca na úlohu a postavenie umenia v živote 

človeka a spoločnosti (Načo umenie?, 2014), sprevádzaná rovnomennou verejnou 

diskusiou a celoslovenskými aktivitami DEŇ BEZ UMENIA. Nasledujúce ročníky 

festivalu budú tematicky koncipované ako voľné pokračovanie úvah o úlohe umenia.  

Téma 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra EMPATIA – zdieľať 

a deliť sa bude prepájať programové časti festivalu i jednotlivé diela programu 

a synergickým efektom tak pôsobiť na návštevníka. Celoročná prezentácia témy 

v oblasti PR má za cieľ zasiahnuť čo najširšiu časť spoločnosti. V tom sa prejavia 

i základné zámery Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015 –  

multimúzickosť, kontinuálnosť, konceptuálnosť a participatívnosť. 
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EXPLIKÁCIA TÉMY 

V súčasnej vysoko sekularizovanej a liberálnej spoločnosti, kde 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.  

V spolupráci s aktívnou sférou občianskeho a komunitného života tak môže umenie 

zasiahnuť širší okruh ľudí a ovplyvniť ich myslenie i konanie. 

Stále silnejší dôraz vo verejnom priestore na racionalitu, ekonomickú prosperitu 

a technický rozvoj vyvoláva potrebu vyrovnať deficit citu, upriamiť pozornosť na 

humánne hodnoty a prehlbovať duchovný rozmer človeka i spoločnosti.  

Proti spoločensky preferovanému individualizmu a všeobecne akceptovanej 

predstave, že zmysel života spočíva v dosahovaní osobného šťastia, sa žiada 

postaviť ideu solidarity, nadosobného záujmu, spoločenskej angažovanosti 

a odriekania. 

Všadeprítomný ideál mladosti, úspešnosti a bohatstva, mediálny obraz harmonického 

a pohodlného sveta, ktorý je na dosah zásluhou rôznorodých civilizačných 

vymožeností, úverov a hypoték, potrebuje protiváhu v podobe intenzívnych zážitkov 

z osudu ľudí, spoločenstiev, kultúrnych pamiatok, zvierat, prírody – zážitkov, ktoré 

rozvíjajú našu vnímavosť a prispievajú k nášmu scitliveniu.  

Prirodzené kĺzanie sa po povrchu treba nahradiť prienikom do hĺbky – osudov, javov, 

názorov, postojov, činov.    

Z takýchto úvah vznikla  

téma, leitmotív, motto Divadelnej Nitry 2015 

EMPATIA – zdieľať a dávať  

Empatia ako schopnosť premietnuť vlastné „ja“ do citov, osudu, myšlienok iného 

človeka a predstaviť si seba samého na jeho mieste, prináša porozumenie tomu 

druhému. Vcítiť sa je podmienkou možnosti pochopiť a cez emocionálny zážitok 

dospieť k racionálnemu poznaniu. Človeka, spoločenstva, kultúry, prírody. A tak 

spätne obohatiť seba samého. Umelecký zážitok je založený na empatii, ba čo viac – 

umenie rozvíja predstavivosť, ktorá je hnacou silou empatie. 
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Vyšším štádiom empatie je vôľa zdieľať – pocity, zážitky, názory, problémy či rovno 

osud toho druhého.  

Etický imperatív alebo jednoducho osobný vzťah potom vedie človeka k potrebe či 

povinnosti deliť sa o to, čo má – o zážitky, možnosti, príležitosti, skúsenosti, majetok.  

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.  

 

A tak počas Divadelnej Nitry 2015 

v zmysle témy EMPATIA budú predmetom nášho záujmu: 

slabí 

zraniteľní 

neúspešní 

chudobní 

starí 

chorí 

nevládni 

postihnutí 

podceňovaní 

marginalizovaní 

zaznávaní 

odvrhnutí 

vykorisťovaní 

zneužívaní 

vyhnaní 

utláčaní 

týraní 

mučení 

vysťahovaní 

vyhostení 

utečení 

vykorenení 

zabudnutí 

opustení 

osamelí 

bezmocní 

nešťastní 

zúfalí 

... 

Nebudeme sa zaoberať len osudom človeka, ale aj spoločnosti, krajiny, kultúrneho 

dedičstva, prírody, životného prostredia, sveta.  

V dielach, aktivitách, diskusiách, ktoré uvedieme počas Divadelnej Nitry 2015, sa 

budú nachádzať podtémy ako:  
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vojnové konflikty  

imigrácia 

chudoba 

hlad 

staroba 

problémy menšín  

vzťah k prírode 

ekológia 

život bez domova 

... 

 

Empatia v širšom zmysle vcítenia sa do spoločnosti, kultúry, 

životného prostredia a prírody je postojom vyjadrujúcim životný 

pocit a výzvou proti egoizmu civilizácie.  

 

Podtémy EMPATIA – delenie požívaných kľúčových pojmov: 

Prejavy rôznych druhov 
agresie, ktoré majú za následok 
stratu ľudských slobôd, práv, 
dôstojnosti,  podmienok pre 
život i samotného života                                
 

Javy / stavy človeka alebo spoločenstva, ktoré 
vyžadujú spoluúčasť  – empatia voči nim je akoby 
kodifikovaná v dokumente  Charta ľudských práv 
v kapitolách:        

skôr 
individuálny 
charakter 

skôr 
spoločenský 
charakter 

Kapitola II  
SLOBODA 

Kapitola III  
ROVNOSŤ 

Kapitola IV  
SOLIDARITA 

násilie vojna imigrácia postihnutie sociálna 
vylúčenosť 

vandalizmus terorizmus  inakosť bezdomovectvo 

extrémizmus genocída  menšiny chudoba 

xenofóbia totalita  staroba životné 
prostredie, 
príroda  – stav, 
vzťah 

 

Počas Divadelnej Nitry 2015 chceme: 

 nastoliť  a priblížiť tému Empatia 
 ukázať spôsoby ako byť empatickí –  k človeku, k prírode, k zdrojom 
 ukázať ľudí, spoločenstvá, tvory, ktorí/ktoré našu empatiu potrebujú 
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 pýtať sa, čo všetko človek potrebuje k svojmu životu a čo by nemusel 
potrebovať 

 ukázať ľudí, ktorí dávajú 
 vyzvať ľudí, aby sa odvážili byť empatickí 
 

 

 

Hlavný program – predbežný program (k 10. 6. 2015):  
orientačný popis žánru a témy 

 

PL > Apokalypsa / Apocalypse > Michał Borczuch > Teatr Nowy, Varšava 
činohra – úloha umenia a médií v spoločnosti, imigrácia, inakosť, bezdomovectvo, staroba 
 

DE > Štvavé rádio / Hate Radio > Milo Rau > The International Institute of Political 
Murder – IIPM, Berlin / Zürich 
činohra / rozhlasové vysielanie – úloha médií v spoločnosti, genocída v Rwande 1994 
  

FR > Sobota s rozhlasom / Samedi détente > Dorothée Munyaneza > Compagnie 
Kadidi / Dorothée Munyaneza, Marseille 
hudobno-pohybové predstavenie – osudy rodiny počas genocídy, Rwanda 1994 
   

RU > Vjatlag / Vyatlag > Boris Pavlovič > Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc, 
Moskva 
dokumentárne predstavenie / čítanie – denník lotyšského väzňa v sovietskom GULAG-u  
 

IL > Archív / Archive > Arkadi Zaides > Arkadi Zaides, Tel Aviv 
pohybové divadlo – video dokumentácia diania na palestínskych okupovaných územiach  
 
 

BE > Starý Monk / An Old Monk > Josse De Pauw > LOD music theatre & Théâtre 
Vidy-Lausanne, Gent 
hudobné predstavenie – džezový večer na tému staroba 
 
 

UA > R+J > Saško Brama > Saško Brama, Ľvov 
rockový koncert ako vojnový protestsong – príbeh Romana z Ľvova a Júlie z Donbasu 
  

FR > Stále sa len prizeráme / We Are Still Watching > Ivana Müller > Ivana 
Müller, Paríž 
netradičné predstavenie, kde účinkujú diváci – téma identita, spolupráca, empatia 

 
SK > Mojmír II. alebo Súmrak ríše / Mojmír II or the Twilight of an Empire > 
Rastislav Ballek > Slovenské národné divadlo – Činohra / Slovak National Theatre – 
Drama, Bratislava 
činohra – odveký politický a náboženský konflikt Východ – Západ, národná identita, zahraničná politika  

 

SK > Veľký zošit / The Notebook > Ján Luterán > Divadlo Andreja Bagara v Nitre / 
Andrej Bagar Theatre in Nitra 
činohra – dôsledky násilia a vojny na deťoch 

 
SK > Domov Eros Viera / Home Eros Faith > Andrej Kalinka, Ivan Martinka > Med 
a prach, Bratislava 
divadlo objektu – identita, viera 
  

SK  > Spiatočka / Reverse, József Czajlik, Divadlo Thália Košice 
národnostné divadlo – téma ľudí bez domova aj národnostných menšín 
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zahraničné divadlá v sprievodnom programe: 

ES > Potulný orchester / Wandering Orquestra > Sergi Estebanell > Wandering 
Orquestra, Barcelona 
pouličné divadlo – o hľadaní miesta pre koncert 

 
CZ > O beránkovi, který spadl z nebe / About the Lamb That Fell from the Sky > 
Michaela Homolová  > Naivní divadlo Liberec 
detské bábkové divadlo – o priateľstve a túžbe po domove  

 

 

Okrem divadelných predstavení hlavného a sprievodného programu, prinesie 

Divadelná Nitra 2015 tému aj prostredníctvom iných druhov umenia a rôznych 

typov akcií – performatívnych aj každodenných: 

 

 film o hluchonemých (Kmeň, UA, NL, 2014), o Rómoch (Cesta von, CZ, 2014), 
o autistoch (Tak ďaleko, tak blízko, SK, 2014)  

 výstava fotografií z púte utečencov cez more (Ower the Sea, Stanislav Křupař, 
CZ) 

 výskumný projekt o chudobe a extrémizme (Psota na Slovensku, Divadlo 
Pôtoň, Bátovce, SK) 

 kvety v záhonoch pre nevidomých (ZŠI pre slabozrakých a nevidomých, jún 
2015 Bratislava, Svätoplukovo námestie, september 2015 Nitra)   

 detský happening práce s odpadom, dokumentárny film o odpadoch vo 
svete  (Oceán plastov, FR; ĽŠU Nitra, Svätoplukovo nám.)  

 vitrína s ukážkou odpadov (Polčas rozpadu odpadu) 
 aktivity ľudí bez domova (Vagus o.z., Mesto Nitra) 
 divadlo mentálne postihnutých (Kde je metla, Divadlo z pasáže, Banská 

Bystrica) 
 čítanie rozprávok z rôznych kultúr (Čí-ta-me) 
 ....... 
 

 

Súčasťou festivalového programu budú aj diskusie s osobnosťami z oblastí 

sociológia, politológia, teológia, ekológia, filantropia na témy:  

 

dá-va-me, odveký konflikt Východ – Západ, imigrácia a islamizácia Európy, 

kauza Ukrajina a ďalšie.  

 

Účasť na moderovanej verejnej debate bude súčasťou ponuky v systéme on-line 

predaja vstupeniek (od 1. augusta 2015).  
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HLADOMOR 

    Sudán, 1993 

    foto: Kevin Carter  

    Pulitzerova cena 1994 

http://zpravy.idnes.cz/za-snimek-hladomoru-ho-prirovnali-k-supovi-o-rok-pozdeji-si-

vzal-zivot-1m1-/zahranicni.aspx?c=A101213_154235_zahranicni_ipl 

 

 

GENOCÍDA 
Rwanda, 1994 

                 foto: Corinne Dufka  
 

http://zpravy.idnes.cz/za-snimek-hladomoru-ho-prirovnali-k-supovi-o-rok-pozdeji-si-vzal-zivot-1m1-/zahranicni.aspx?c=A101213_154235_zahranicni_ipl
http://zpravy.idnes.cz/za-snimek-hladomoru-ho-prirovnali-k-supovi-o-rok-pozdeji-si-vzal-zivot-1m1-/zahranicni.aspx?c=A101213_154235_zahranicni_ipl
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kontakt: 

Asociácia / Medzinárodný festival Divadelná Nitra 

nitrafest@nitrafest.sk 

0903 55 44 75 

www.nitrafest.sk 
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