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Divadelná Nitra bude tento rok o empatii  

  
Témou 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 
bude Empatia s podtitulom zdieľať a dávať. Empatia bude 
prepájať programové časti festivalu i jednotlivé diela programu.  
 
V súčasnej stále viac 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 humánne hodnoty a prehlbovať duchovný rozmer človeka i 
spoločnosti.  
 
„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. Proti všeobecne 

akceptovanej predstave, že zmysel života spočíva v dosahovaní materiálneho šťastia, sa žiada postaviť 

ideu solidarity, nadosobného záujmu, spoločenskej angažovanosti a odriekania. Z týchto úvah vznikol 

leitmotív Divadelnej Nitry 2015,“ povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová. 
 
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, 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. 
  

Festival bude opäť koncom septembra  

 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2015 sa uskutoční od 24. do 29. septembra 2015. V rámci 
hlavného programu budú mať diváci možnosť vidieť 8 zahraničných produkcií a 4 slovenské 
divadelné inscenácie, ktorých protagonistami budú slabí, zraniteľní, chudobní, starí, chorí, 
postihnutí a marginalizovaní. V dielach, aktivitách a diskusiách počas festivalu zarezonujú témy ako 
vojnové konflikty , imigrácia, chudoba, hlad, staroba, problémy menšín, život bez domova... 
 



Okrem divadelných predstavení hlavného programu budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj  
sprievodné akcie rôzneho typu ako filmové projekcie, verejné čítanie, expozície, rôzne 
performancie a inštalácie. 
 

Ako sa tvorí program festivalu? 

 
Ako prebieha výber a tvorba programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra? Každý rok sa na 
tvorbe programu podieľa umelecká rada a kurátori.  
 
Jednou z významných osobností v štruktúre festivalu je kurátor pre výber inscenácií zo Slovenska. 
Úlohou kurátorov je na základe aktuálnej koncepcie festivalu a svojich umeleckých a ideových 
preferencií navrhnúť do programu festivalu 3 – 5 inscenácií zo súčasného repertoáru divadiel na 
Slovensku. Tento rok budú dvaja kurátori! 
 
Pre 24. ročník festivalu Divadelná Nitra bude slovenské inscenácie vyberať režisérka Iveta Ditte 
Jurčová a dramaturg Michal Ditte. 
 

Iveta Ditte Jurčová  

 

 

Divadelná režisérka, zakladateľka a umelecká šéfka Divadla Pôtoň, autorka 
vzdelávacích konceptov v oblasti divadelnej tvorby, lektorka divadelných 
workshopov, v súčasnosti doktorandka na VŠMU v Bratislave. Ako hosťujúca 
režisérka vytvorila inscenácie v Slovenskom národnom divadle, v Slovenskom 
komornom divadle v Martine, V Bábkovom divadle na rázcestí v Banskej 
Bystrici, v Bábkovom divadle v Žiline, V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, 
Bratislava a v Mestskom divadle Zlín.. 

 

Michal Ditte  

Zlaté šesťdesiate v kultovom denníku 

 

Dramatik a dramaturg, riaditeľ a projektový manažér Divadla Pôtoň. 
Absolvent divadelnej dramaturgie,  v súčasnosti doktorand na VŠMU v 
Bratislave. Lektorsky viedol viacero workshopov kreatívneho písania. Vo 
svojej literárnej tvorbe adaptoval známe klasické literárne predlohy, ale 
zaoberá sa najmä aktuálnymi spoločenskými témami. Jeho hry boli ocenené 
v rôznych súťažiach súčasnej slovenskej drámy a inscenované na viacerých 
divadelných scénach na Slovensku. 

 
Festivalový program tvoria diela zaraďované výhradne na základe oficiálneho pozvania od 
festivalu, nie na základe požiadania či prihlásenia sa súboru alebo umelca. To však nevylučuje 
možnosť ponúknuť festivalu svoje dielo (inscenáciu, performanciu, výstavu, koncert, film, 
workshop), poskytnúť stručnú informáciu o ňom, trailer alebo celý záznam inscenácie. 
 

V rokoch 2015-2016 s prestížnou značkou EFFE 

 



Medzinárodná porota na čele s Vincentom Baudrillerom (bývalý 
dlhoročný riaditeľ Avignonského festivalu, v súčasnosti riaditeľ 
Divadla Vidy v Lausanne)  sa rozhodla v máji t. r. udeliť 
Medzinárodnému festivalu Divadelná Nitra značku EFFE pre 
roky 2015-2016. 
 
Hodnotiace kritériá pre získanie značky EFFE boli tri: umelecký 

záber a záväzok festivalu, zapojenie festivalu do miestnych komunít, európsky a globálny presah 
hodnoteného festivalu. Najprv odborníci v každej krajine posudzovali žiadosti festivalov, ktoré sa 
uchádzali o značku v rámci zverejnenej výzvy. V ďalšom kole festivaly schvaľovala medzinárodná 
porota. Proces výberu bol nastavený tak, aby predstavil šírku a rozmanitosť európskych festivalov. 
 
O značku EFFE sa uchádzalo 896 festivalov z 32 rôznych krajín a s rôznym žánrovým zameraním. 
Medzi prihlásenými bolo  71 % festivalov zameriavajúcich svoj program na hudbu, 40 % na tanec a 
38 % na divadlo. Medzi prihlásenými figurovali    aj mnohé ďalšie žánre ako film, literatúra, 
fotografia, opera. 
 
EFFE (Európa pre festivaly – festivaly pre Európu) je pilotný projekt Európskej komisie, ktorý slúži 
ako európska platforma pre festivaly v oblasti kultúry. Projekt iniciovala Asociácia európskych 
festivalov (EFA), organizácia združujúca festivaly v celej Európe. 
 
Medzinárodný festival Divadelná Nitra ako držiteľ značky EFFE automaticky postupuje do ďalšieho 
kola, v ktorom sa bude uchádzať o Ocenenie EFFE (EFFE Award), ktoré bude medzinárodnou 
porotou udelené vybraným festivalom ako vyznamenanie za ich výnimočný prínos v oblasti 
umeleckej kvality a tvorby, umeleckej a medzinárodnej spolupráce, za rozvíjanie európskych a 
komunitných hodnôt, rozmanitosť prezentovaných diel, sociálnu inklúziu, vzdelávacie aktivity a 
environmentálnu udržateľnosť. 
 

Pripravili sme tvorivý víkend pre postihnuté deti 
 

Asociácia Divadelná Nitra zorganizovala  cez víkend 16. – 17. mája na Starej Myjave 
jedinečné podujatie s názvom Májový tulipán s ambíciou integrácie zrakovo a mentálne 
postihnutých detí s ich nehendikepovanými rovesníkmi formou tvorivého a relaxačného 
pobytu v prírode. 
 

Podujatie sa konalo po štvrtý raz.  V tomto roku sa ho zúčastnilo  40 detí vo veku 7 až 15 rokov. Išlo 
o deti navštevujúce dve bratislavské špecializované školy (ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich v 
Bratislave, ŠZŠ Karpatská 1), ktoré si mohli nájsť nových kamarátov spomedzi detí zo ZŠ kniežaťa 
Pribinu z Nitry. Tie pre svojich hendikepovaných kamarátov pripravili tematickú prednášku a 
premietli dokument o detstve, kariére, smrti a mohyle generála M. R. Štefánika, keďže v jeho 
rodnom kraji sa pobyt uskutočnil.  Deti počas víkendu navštívili Štefánikov rodný dom v 
Košariskách a absolvovali aj výlet   na Bradlo, kde navštívili mohylu generála M. R. Štefánika, 
vrcholné dielo významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. 
 



V rámci programu boli pre deti pripravené dva 
výtvarné workshopy pod vedením akad. soch. 
Eleny Károvej, ako aj tri workshopy bubnovania 
pod vedením afrického perkusionistu Thierryho 
Ebama.  Veľkú radosť mali deti i zo športových,      
tak trochu aj adrenalínových aktivít ako lezenie 
po horolezeckej stene, lov rýb, jazda na 
motokárach a nočný pochod lesom. „Boli to 
najkrajšie dni môjho života,“ povedal 16-ročný 
mentálne postihnutý Roman zo ŠZŠ Karpatská 1 
v Bratislave pri lúčení. 
 
Náklady spojené s organizovaním celej akcie 
hradila Nadácia pre deti Slovenska z 
prostriedkov jej celoročnej finančnej zbierky 
Hodina deťom. 

 
Pošlite nám svoje fotografie na tému Empatia  

 

Všimli ste si vo svojom okolí – na ulici, cestou do práce, v parku, na výlete či na cestách – niečo,  čo vo  

Vás vyvolalo účasť a chceli by ste sa  o to podeliť? Zažili ste niečo výnimočné, čo vo vás prebudilo pocit 

spolupatričnosti, potrebu pomôcť? Niečo, čo by ste chceli sprostredkovať iným? Vzťah človeka k človeku, 

k spoločenstvu, ku kultúre, k zvieratám, k prírode? Odfotografujte to a pošlite  nám to!      

       

Asociácia Divadelná Nitra ponúka možnosť obyvateľom Nitry a Nitrianskeho kraja –- 
profesionálnym aj amatérskym fotografom, ale aj fotografom spomedzi žiakov a študentov 
umeleckých škôl, návštevníkov záujmových fotokrúžkov či iným nadšencom dokumentárnej a 
umeleckej fotografie prispieť do tvorby sprievodného programu 24. ročníka festivalu a zároveň sa 
zviditeľniť. 
 
Záujemcovia môžu poslať najviac 3 svoje fotografie v tlačovej kvalite, ktoré zobrazujú alebo 
predstavujú empatiu v spojení s aktuálnymi spoločenskými problémami, ako je chudoba, staroba, 
násilie, extrémizmus, vojna, imigrácia, diskriminácia menšín, marginalizácia telesne alebo duševne 
postihnutých, bezdomovectvo, ochrana životného prostredia a kultúrnych pamiatok, a to 
predovšetkým v Nitre a okolí, ale aj na Slovensku alebo v zahraničí. 
 
Príspevky je potrebné poslať najneskôr do 15. júla 2015 na adresu spotak@nitrafest.sk, pričom je 
nutné uviesť pri každej fotografii okrem mena a kontaktných údajov autora aj názov fotografie, 
miesto, kde vznikla, popis situácie alebo príbehu, za akých vznikla, alebo ktoré zachytáva.  
 
Fotografie spĺňajúce všetky náležitosti budú priebežne zverejňované na Facebooku Divadelná 
Nitra. Vybrané snímky budú vytlačené vo veľkom formáte a nainštalované na špeciálnej stene na 
nitrianskom Svätoplukovom námestí odo dňa pred otvorením 24. ročníka festivalu Divadelná Nitra, 
teda od 23. septembra 2015, do polovice októbra 2015. 
 
Zámerom  aktivity je vyvolať záujem verejnosti o empatiu, poukázať na jej rôzne podoby, prispieť k 
scitliveniu obyvateľov mesta a okolia aj návštevníkov festivalu, voči závažným témam súčasnosti. 
Zároveň má iniciatíva ambíciu zvýšiť participáciu širšej verejnosti na príprave tohto významného 
podujatia. 
 

 

Chcete mať pravidelný prísun aktualít a zaujímavostí zo zákulisia príprav? Staňte sa fanúšikom 
Facebook fan page! 



  
> 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. 


