
BÁBKARSKÁ
BYSTRICA
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SÚČASNÉHO BÁBKOVÉHO DIVADLA

DNES O FESTIVALE
Medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre deti 
a pre dospelých sa koná po štyroch rokoch. Na celý týždeň sa 

Banská Bystrica stane centrom súčasného bábkového divadla. Náš 
festivalový sviatok sme spojili s mottom DIVADLO NA KAŽDÝ DEŇ! 

(Na každý deň v roku, doslova.) 

Každý deň balíme do tašiek našich 
detí zošity, knižky, perá, vodu a desiatu, 
cvičky, mobil, pár drobných... vecí, ktoré 
považujeme za podstatné, aby sme my 
boli spokojní a spokojné, že deti majú 
všetko, čo budú potrebovať. Neskôr, keď 
sú deti staršie, už sa balia samy, podľa 
toho, čo sme ich naučili. A nasledujúce 
roky, vlastne celý život, si tento darova-
ný náklad budú nosiť so sebou a budú 

žiť s tým a z toho, čo im bolo naložené 
na cestu. Nemali by sme do ich tašiek 
pribaliť vstupenku do divadla? Do mú-
zea? Galérie? Abonentku do filharmónie? 
Nemali by dostať príležitosť vidieť, keď 
zatvoria oči? Odčítať, čo je medzi riad-
kami? Nemali by do svojej tašky dostať 
otvárač na otázky? Radosť z hry? Chuť 
na experiment? Odvahu myslieť, meniť..., 
poznať a pochopiť? POKRAČOVANIE NA STRANE 3 →

PÍŠE IVETA 
ŠKRIPKOVÁ

Vzdelávanie divadlom je hlavnou 
témou festivalu. Domnievame sa, že 
divadlo, umenie a tvorivosť sú potrebné 
pre náš každodenný život. Ako soľ. Práve 
preto, čím sme prešli a čo sme zažívali 
počas pandémie. Práve preto, čo preží-
vame od februára tohto roku po napad-
nutí Ukrajiny Ruskom... 
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FESTIVALOVÉ NOVINY 23. ROČNÍK



23. ročník medzinárodného fes-
tivalu súčasného bábkového divadla 
chce otvoriť diskusiu o využití potenciálu 
divadla a umenia vo vzdelávaní (v učeb-
ných osnovách) na základe dobrých 
príkladov z európskych krajín a upozor-
niť na nevyužitú kapacitu spolupráce 
kultúrnych/divadelných inštitúcií so ško-
lami, s verejnosťou naprieč generáciami. 
Zdôrazniť význam umenia, vzdelanosti 
a kultúrnej gramotnosti pri riešení život-
ných situácií, spoločenských kríz, vojen 
akékoľvek druhu, informačných, konvenč-
ných, hybridných, kultúrnych... 

Absenciu takéhoto vzdelávania už 
cítime v rôznej miere záujmu o spolu-
prácu s divadlami, v diskurze v médiách 
a v spoločnosti, kde divadlo ako keby 
vypadlo z centra pozornosti. 

Ibaže umenie, divadlo a škola sú 
základnou súčasťou európskej civilizácie 
a demokracie. 

A kultúrna gramotnosť rozhoduje 
o tom, čomu dávame prednosť. Ak sú 
pre nás rozhodujúce etické a estetické 
hodnoty, novátorstvo, tvorivé mysle-
nie v každej oblasti života, je potrebné 
spojiť vzdelávanie s umením, umeleckou 
výchovou a profesionálnymi kultúrnymi 
inštitúciami.

BÁBKARSKÁ 
BYSTRICA 2022

K mottu 23. ročníka festivalu sa 
viaže program festivalu rozdelený 
do troch línií: festival pracujúci, festival 
exkluzívny a festival rozmanitý. Od 26. 
septembra do 2. októbra 2022 sa v Ban-
skej Bystrici predstaví 22 divadelných 
súborov z deviatich krajín Európy. Hostia 
a hostky z Česka, Francúzska, Nemecka, 
Nórska, Poľska, zo Švajčiarska, z Ukra-
jiny, zo Slovinska a Slovenska. Odohrajú 
30 predstavení.

Každý deň sa uvedú špičkové 
produkcie pre deti a dospelých v na-
šom žánri. Venujú sa tvorivo hre s báb-
kou, objektom, materiálom, pohybom, 
maskou a hudbou v rôznorodých histo-
rických i súčasných námetoch. Súčasťou 
programu sú predstavenia neverbálne, 
s klasickými marionetami, s obrími báb-
kami, kombinujúce videomapping a hru 
s rekvizitami, animáciu reálnych strojov 
a hru hercov, nespornou atrakciou bude 
virtuálne bábkové divadlo s 3D okuliarmi.

Festival pripravuje tri odborné 
pracovné stretnutia pre pedagógov/
pedagogičky a iných záujemcov/iné 
záujemkyne s divadelnými lektorkami 
v priestore škôl.

Počas festivalu sa bude konať 
medzinárodná panelová diskusia s po-
zvanými hostkami z krajín, a to z Nórska, 
Fínska, zo Slovinska s dobrými príklad-
mi a výsledkami vzdelávania divadlom 
začlenenom do edukácie na všetkých 
úrovniach škôl. Súčasťou diskusie bude 
aj pomenovanie stavu na úrovni Česka 
a Slovenska a hľadanie možností symbió-
zy medzi divadlom a školami.

UMENIE, 
DIVADLO A ŠKOLA 
SÚ ZÁKLADNOU 
SÚČASŤOU 
EURÓPSKEJ 
CIVILIZÁCIE 
A DEMOKRACIE.

POKRAČOVANIE ZO STRANY 1 ↓ Prvou predfestivalovou udalosťou 
je výstava Divadelné storočie — stopy 
a postoje, bábková sekcia ako súčasť 
výstavy zorganizovanej pri príležitosti 
celoslovenského projektu Rok slovenské-
ho divadla 2020. V spolupráci s Divadel-
ným ústavom a Múzeom bábkarských 
kultúr a hračiek v Modrom Kameni.

Festival z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia. Je realizo-
vaný s finančnou podporou Banskobys-
trického samosprávneho kraja. Teatrálie 
podporilo mesto Banská Bystrica. 

Hlavnými spolupracovníkmi fes-
tivalu sú Divadelný ústav, Bratislava, 
SNM — Múzeum bábkarských kultúr 
a hračiek, hrad Modrý Kameň, Základná 
škola Slobodného slovenského vysielača, 
Základná škola Ďumbierska 17, Gymná-
zium Andreja Sládkoviča, Banská Bys-
trica, DAMU, Praha, VŠMU, Bratislava, 
EduDrama. Ďakujeme Divadlu Štúdio 
Tanca, Akadémii umení a Urban spotu! 

Ďakujeme našim dobrovoľníkom 
a dobrovoľníčkam! Všetkým, ktorí sa 
na realizácii festivalu podieľali a podie-
ľajú! Bez vás všetkých by festival nemo-
hol existovať.

Tešíme sa na stretnutie s vami, milé 
divadelníčky a milí divadelníci! Tešíme sa 
na teba, naše vzácne publikum! Tešíme 
sa na vás, milé deti a milé pani učiteľky, 
milí páni učitelia! Milí rodičia! Tešíme 
sa na zážitky zo stretnutia s bábkovým 
divadlom!

Nech žije Divadlo na každý deň! 

bezpochyby na mieste z pohľadu spolo-
čenských potrieb a tiež individuálneho 
života. Po stránke emocionálnej zase exis-
tujú nástroje, ako napríklad divadlo, ktoré 
rozumovú stránku školstva skvele dopĺňa-
jú. Umenie nás učí pracovať s vlastnými 
emóciami, učí nás lepšie poznať samých 
seba. Toto je zručnosť, ktorá je pre ľudský 
život nemenej dôležitá a ktorej by mala 
byť venovaná patričná pozornosť.

Oceňujem takisto aj témy, ktorým sa 
divadelníci rozhodli venovať. Rozhodne je 
prítomná téma splynutia človeka a tech-
niky, ktorú v umení rozoberáme čoraz 
častejšie. Niet divu, človek sa učí s tech-
nológiou žiť, skúma ju, snaží sa ju pocho-
piť. Vzťah človeka a technológie zostáva 
veľkou otázkou budúcnosti a som rád, že 
je prítomná aj v témach tohto festivalu, 
napríklad formou zapájania interaktív-
nych prvkov vo vystúpeniach. Budú to 
práve generácie divákov a účastníkov 
tohto festivalu, ktoré sa budú s týmito 
otázkami pasovať.

Je dôležité, aby ďalšie generácie 
žili vo svete, ktorý je o čosi lepší než ten 
súčasný. Verím, že vzdelávanie v oblasti 
nielen kognitívnej, ale aj emocionálnej 
k tomu prispeje. Divadlo môže byť jed-
ným z prostriedkov tejto zmeny. Teším sa, 
že Vám môžem na záver zaželať krásny 
umelecký zážitok a všetkým hosťom prí-
jemný pobyt v našom kraji. 

S pozdravom

Ján Lunter
Predseda Banskobystrického 
samosprávneho kraja

PRÍHOVOR PREDSEDU BBSK

PODROBNÉ INFORMÁCIE 
O DIVADLÁCH 

A OSOBNOSTIACH 
www.babkarskabystrica.sk

OSOBITÉ POĎAKOVANIE
Naše osobité poďakovanie patrí pánovi županovi 
za podporu festivalu a účasti ukrajinského divadla 
na festivale!

EXTRA POĎAKOVANIE
Riaditeľke Základnej školy Slobodného slovenského 
vysielača pani Zuzane Sedláčekovej, Gymnázia 
Andreja Sládkoviča pani Ivete Onuškovej, riaditeľovi 
Základnej školy Ďumbierska 17 pánovi Patrikovi 
Feriancovi, pani zástupkyni Eve Surovčíkovej!  
Prodekanke Fakulty dramatických umení na Aka-
démii Umení pani Sone Kočanovej! Riaditeľke SNM 
— Múzea hračiek a bábkarských kultúr pani Helene 
Ferencovej, riaditeľke Štátnej vedeckej knižnice pani 
Blanke Snopkovej a riaditeľke Divadelného ústavu 
v Bratislave pani Vladislave Fekete!

Festivalové noviny, 23. ročník medzinárodného fes-
tivalu súčasného bábkového divadla 2022. Divadlo 
na každý deň. 26. 9. — 2. 10. 2022.
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Drahí hostia, milí diváci, vážené 
dámy a vážení páni,

Dovoľte mi srdečne Vás privítať 
na území Banskobystrického samospráv-
neho kraja a prihovoriť sa Vám pomocou 
nasledujúcich pár riadkov. 

Je mi cťou, že máme možnosť hostiť 
divadelníkov pochádzajúcich až z devia-
tich ďalších európskych krajín. Verím, že 
urobíme všetko preto, aby sa medzi nami 
cítili ako doma. Aj napriek miernym odliš-
nostiam sme všetci príslušníci jednej kultú-
ry — európskej kultúry — a počas festivalu 
sa budeme rozprávať jej univerzálnym 
jazykom. Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia 
vzácni hostia z Kyjeva, z významnej ukra-
jinskej divadelnej školy. Som rád, že mám 
tú česť ich privítať v Banskej Bystrici.

Medzinárodný festival, ktorého bu-
dete svedkami alebo účastníkmi, sa odo-
hráva v napätej spoločenskej atmosfére 
tak u nás doma, ako aj v zahraničí. Ume-
nie a kultúra sú v podobných ťažkých 
časoch bleskozvodom všetkého ľudského. 
Do umenia sa vždy premieta doba, preto 
je bohatou mozaikou a časovou kapsulou 
spoločenského diania. Domnievam sa, 
že aj tento festival ako každý umelecký 
zážitok nás mnohému naučí — o samých 
sebe, ale aj o iných ľuďoch. Dovoľte mi 
krátky apel — počúvajme svoj vnútorný 
hlas a veďme s ním dialóg popri všetkom, 
čoho budeme na festivale svedkami.

Som rád, že festival v duchu svojho 
motta prináša do povedomia divadlo ako 
vzdelávací nástroj. Je pravda, že naše 
školy nás obsažne a potrebne pripravujú 
na život po kognitívnej stránke. Učíme 
deti rozumovým zručnostiam, ktoré sú 

Festival Bábkarská 
Bystrica je držiteľom 
medzinárodného ocenenia 
kvality EFFE. 

Hlavným organizátorom festivalu 
je Bábkové divadlo na Rázcestí.

... prvý ročník festi-
valu Bábkarská Bystrica 
sa konal v r. 1977 v Kraj-
skom bábkovom divadle 
na Kollárovej ulici č. 18. 
Bola to národná prehliadka 
slovenských bábkových 
divadiel. V 80. rokoch sa 
prehliadka ustálila v dvoj-
ročnej perióde. Hlavný-
mi usporiadateľmi boli 
ministerstvo kultúry, Zväz 
dramatických umelcov 
a Krajské bábkové divadlo.

... v r. 1982 — 1988 
bola Bábkarská Bystrica 
súťažnou prehliadkou. 
Boli udeľované ceny: 
hlavná cena, cena za réžiu, 
scénografiu, dramaturgiu, 
ženský a mužský herecký 
výkon. V r. 1986 cenu ude-
ľovala aj Detská porota.

... po revolúcii 1989 
sa festival postupne 
transformoval. V r. 1990 
privítal prvý zahraničný 
súbor z Poľska z Varšavy, 
v r. 1992 divadelné sú-
bory z Holandska, Litvy, 
Poľska a z USA. Prehliadku 
organizovalo viacero sub-
jektov: Národné divadel-
né centrum, Združenie 
divadelníkov na Slovensku, 
Ministerstvo kultúry SR 
a BDNR. 

01

02

03

CESTA 
FESTIVALOM. 
VIETE, ŽE... 

Zriaďovateľom BDNR je 
Banskobystrický samosprávny kraj.

2 FESTIVALOVÉ NOVINYBÁBKARSKÁ BYSTRICA 2022 3



1
2
3

PODUJATIA
Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR), 
Skuteckého 14

Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12

Urban Spot, Skuteckého 3

Akadémia umení, Fakulta dramatických 
umení, Horná 95

Základná škola Slobodného slovenského 
vysielača, Skuteckého 8

Základná škola, Ďumbierska 17

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komen-
ského 18

Námestie SNP

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9

Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4

UBYTOVANIE
Hotel Národný dom, Národná 11

Hotel-Penzión Kúria, Bakossova 4

Penzión Grand, Horná 32

Penzión Moyzes, Námestie Štefana 
Moysesa 2

Penzión Boca, Dolná 52

ŠD2 (Študentský domov 2), Právnická 
fakulta UMB, Komenského 20

City Hotel SAD, Partizánska 85

STRAVOVANIE
Reštaurácia Červený rak, Námestie 
SNP 13

Barovňa Čarovňa, Námestie SNP 7

 

DÔLEŽITÉ MIESTA
Nákupné centrum a autobusová stanica 
TERMINAL, Ulica 29. augusta 37

Železničná stanica, Ulica 29. augusta 35

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. 
Roosevelta, Námestie Ludvíka Svobodu 1

Poliklinika, Horná 60

OD Prior, Robotnícka 2

TAXI
Prima Taxi
+421 915 405 444
+421 904 620 620

Eco Hybrid Taxi
+421 909 110 110
+421 914 101 101
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BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2022

Mini 
rozhovory

Nórsko má dlhú politickú tradíciu 
úcty kultúrnej demokratizácie: 
myšlienka, že všetci občania by 
mali mať (rovnaký) prístup k ume-
niu a kultúre. Existuje tu tiež 
presvedčenie, že umenie a kultúra 
zohrávajú formatívnu úlohu pri 
výchove demokratických občanov. 
Výsledkom je vznik kultúrnej školskej 
tašky v roku 2001, ktorá zabezpečuje 
rovnaký prístup k profesionálnemu 
umeniu a kultúre pre všetkých žiakov 
v Nórsku počas školskej dochádzky. 
Spája kultúrne, vzdelávacie a poli-
tické ciele a ambície. 

Kultúrna školská taška začala 
v 90. rokoch minulého storočia for-
mou miestnych iniciatív v okresoch 
a obciach po celom Nórsku Nórska. 
Od roku 2001 je to už štátom finan-
covaný celonárodný program, ktorý 
je dôležitou súčasťou napĺňania 
kultúrnej politiky vlády zameranej 
na deti a mládež. Kultúrna gramot-
nosť sa rozvíja v dôsledku vystavenia 
rôznym kultúrnym formám a preja-
vom, čím sa rozširuje obzor možných 
názorov a pohľadov na vec. Kultúrna 
gramotnosť nám tak môže pomôcť 
uznať, vážiť si a rešpektovať pohľady 
iné, než naše. Tým nám zabráni zau-
jímať polarizované postoje typické 
pre súčasné informačné a kultúrne 
vojny.

Počítače, ekológia a médiá sú 
dôležitými faktormi v spoločnos-
ti a každodennom živote. Je 
prirodzené, že súčasné divadlo 
a kultúra tieto témy reflektujú. Panu-
je obava, najmä po obmedzeniach 
spôsobených pandémiou COVID-19, 
že živé divadelné predstavenia 
postupne stratia pôdu pod nohami 
v prospech digitálne sprostred-
kovaných. Z ekologického hľadiska 
by mohlo byť digitálne vysielanie 
vystúpení výhodou oproti fyzickým 
turné. Avšak nik, kto si naozaj váži 
divadlo, takéto riešenie nepodporu-
je, lebo to by už jednoducho nebolo 
divadlo.

Pred 50 rokmi sme mali niekoľko 
dramatických/divadelných kurzov 
– mnohé z nich spolu s inými škand-
inávskymi krajinami – a učitelia 
si uvedomili, že divadlo je jednou 
z najúčinnejších metód vzdelávania. 
A tak spojili sily a v roku 1972 založili 
FIDEA – vtedy sa nazývala Asociá-
cia tvorivých aktivít na školách – 
a začala ponúkať kurzy a prezentá-
cie po celej krajine. Národná rada 
pre vzdelávanie tiež zaujala veľmi 
pozitívny postoj a požiadala našich 
členov, aby prezentovali metódu 
a umelecký predmet na mnohých 
podujatiach a fórach. Už v roku 1974 
ma pozvala lektorka Vysokej školy 
pedagogickej v Helsinkách (neskôr 
katedra na Helsinskej univerzite) 
viesť učiť predmet pre študentov 
pedagogiky v rámci ich štúdia. Toto 
trvalo desať rokov pod názvom im-
provizácia. Dnes sa divadlo (dráma) 
vyučuje na väčšine univerzít v rámci 
výuky pedagogiky, ako aj formou 
ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Žiaľ, po všetkých tých 50 rokoch 
práce máme divadlo (drámu) 
v učebných osnovách väčšinou ako 
metódu vyučovania iných pred-
metov alebo ako súčasť učebných 
osnov výuky materinského jazyka. 
Divadlo ako samostatný umelecký 
predmet je dostupné len na zopár 
škôl, väčšinou ako voliteľný predmet. 
Výtvarné umenie a hudba sú v učeb-
ných osnovách a my sa snažíme 
získať rovnaký status pre drámu/di-
vadlo. Fínsko má tiež zákon Základ-
né umelecké vzdelanie. Ponúka sa 
na dobrovoľnom princípe ako extra-
kurikulárne umelecké vzdelávanie. 
Poskytujú ho miestne umelecké 
školy. Je orientované na cieľ a navi-

azané na celoštátne učebné osnovy, 
ktoré prijalo Ministerstvo školstva 
a kultúry. Vyučujú ho vyškolení od-
borníci. V rámci základného ume-
leckého vzdelávania si každý nájde 
svoj vlastný príbeh, keďže na výber 
je deväť umení: architektúra, cirkus, 
remeslá, tanec, médiá, hudba, 
literárne umenie, divadlo a výtvarné 
umenie.

Je to, samozrejme, základná 
zručnosť, ktorú treba naučiť – nielen 
všetky deti, ale všetkých ľudí v danej 
krajine. Má nám umožniť posudzovať 
a rozumieť množstvu informácií, 
ktorým denne čelíme! Naše názory 
sú založené na správach a iných 
informáciách, ktoré dostávame. 
Máme toľko smutných príkladov 
dezinformácií, falošných správ 
a ďalších spôsobov, akými politici 
a iní mienkotvorcovia ovplyvňujú 
a manipulujú myseľ a postoje vere-
jnosti. To je jeden z dôvodov, prečo 
stále (vo veku 76 rokov) pracujem 
a organizujem po celom svete 
vzdelávacie workshopy Divadlo 
za mier (Drama for Peace). Sľúbila 
som, že sa zastavím, keď všetky deti 
budú mať v školách predmet divadlo 
/ dráma a na svete zavládne mier ...

ROKY SA VENUJETE 
VZDELÁVANIU 

DIVADLOM. 
PROJEKTY, KTORÉ 
STE REALIZOVALI, 

BOLI VEĽMI ÚSPEŠNÉ. 
ČO BOLI FAKTORY 

ÚSPECHU SÚVISIACE 
SO VZDELÁVANÍM 
DIVADLOM U VÁS?

1

JE DIVADLO 
VO VZDELÁVANÍ 

SÚČASŤOU ŠTÁTNEJ 
KULTÚRNEJ POLITIKY?

AKÚ ÚLOHU PODĽA VÁS 
ZOHRÁVA KULTÚRNA 

GRAMOTNOSŤ 
V DNEŠNÝCH 

INFORMAČNÝCH 
A KULTÚRNYCH 

VOJNÁCH?

2

NÁŠ REGIÓN KLADIE 
VEĽKÝ DÔRAZ 

NA POČÍTAČOVÚ, 
EKOLOGICKÚ 
A MEDIÁLNU 

GRAMOTNOSŤ. AKO TO 
SÚVISÍ S DIVADELNOU 
A ŠIRŠOU KULTÚRNOU 

GRAMOTNOSŤOU?

3

10 %-ná zľava pre festivalových hostí

RAGNHILD 
TRONSTAD

NÓRSKO

TINTTI 
KARPPINEN

FÍNSKO

1

1

2

2
3

3
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1
2PRE ČO BY, 

PODĽA VÁS, MALA 
BYŤ NÁVŠTEVA 
DIVADLA SÚČASŤOU 
VZDELÁVANIA 
V ŠKOLÁCH?

PREČO STE 
SÚHLASILI, ABY SA 
FESTIVAL KONAL 
VO VAŠEJ ŠKOLE?

Dve 
otázky pre 

spriatelené 
školy

Inakšie som ani neuvažovala, hneď 
som súhlasila, naša spolupráca je 
veľmi dobrá, sme v tesnej blízkosti, 
perfektné predstavenia, ktoré sa 
páčia deťom, ale aj učiteľom/učiteľ-
kám.

Je potrebné, aby sa kultúra a škol-
stvo prelínali a navzájom doplňovali, 
kultúra a školstvo patria k sebe, čiže 
si myslím, že by mala byť návšteva 
divadla súčasťou vzdelávania.

Zuzana Sedláčeková
riaditeľka ZSSV

1

2

Niekedy býva veľmi prospešné, keď 
sa vyberie hora k Mohamedovi. Di-
vadlo sa tak stane súčasťou bežných 
dní v našej škole nie po prvý raz. 
Naši žiaci sú pravidelnými divákmi  
BDnR, ktoré ich zakaždým dokáže 
niečím novým prekvapiť. A deti pre-
kvapenia milujú.

Divadlo v dieťati  vyvoláva širokú 
škálu pocitov. Učí ho rozhodovať sa 
medzi dobrom a zlom, búra pred-
sudky a ponúka témy na zamyslenie. 
Zároveň dáva detskému divákovi 
priestor na fantazírovanie, ktorému 
sa s pribúdajúcim vekom bránime 
napriek tomu, že celý život o niečom 
snívame. Učí ich iným spôsobom žiť.

Slávka Ďurianová
pedagogička, 2. stupeň, Základná 
škola, Ďumbierska

1

2

Medzinárodný festival súčasné-
ho bábkového divadla Bábkarská 
Bystrica je renomovaný festival 
s dlhoročnou tradíciou, o čom svedčí 
aj fakt, že v tomto roku prebehne už 
jeho 23. ročník. Takže môcť sa po-
dieľať na niečom, čo má nielen rokmi 
overenú, ale  najmä úspešnú tradí-
ciu, hoci len ponúknutím vhodných 
priestorov v našej škole, ovplyvnilo 
naše rozhodovanie. Samozrejme, 
pri rozhodovaní zavážil aj ďalší 
veľmi dôležitý fakt, a tým je samot-
ná filozofia festivalu, jeho dosah 
na mladých ľudí, resp. divákov všet-
kých vekových kategórií, človečina, 
ktorou, obrazne povedané, „vonia“ 
a ktorú tak veľmi potrebujeme, ale 
sú to aj workshopy, diskusie po pred-
staveniach, to všetko budú mať 
naši študenti u nás „doma“, čo viac 
si môžeme priať. A v neposlednom 
rade naše rozhodovanie ovplyvnila 
dlhoročná spolupráca s Bábkovým 
divadlom na Rázcestí, s ľuďmi, ktorí 
v ňom robia neskutočne kvalitnú 
prácu v dobe, ktorá nie vždy kultúre 
praje. 

Otázka jasná, odpoveď by si vy-
žadovala dlhší čas, takže využijem 
parafrázu známeho slovenského prí-
slovia, podľa ktorého stále platí, že je 
lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. 
A toto jednoznačne platí aj v prípade 
zapojenia divadla, resp. zaradenia 
divadla do vzdelávacieho procesu.

Iveta Onušková
riaditeľka Gymnázia Andreja 
Sládkoviča

1

2

Kurátori jednotlivých sekcií na čele 
so Zuzanou Nemcovou usilovne pracovali 
vyše roka. Ja som bola oslovená na časť 
venovanú bábkovému divadlu. Pôvodne 
bol zámer sústrediť sa na tému Faust, no 
postupne sme to rozšírili aj na históriu 
tohto špecifického umenia. Prešla som 
všetky zriaďované i vybrané nezávislé 
profesionálne bábkové divadlá. Veľmi 
prínosná bola návšteva Múzea bábkar-
ských kultúr a hračiek na hrade Modrý 
Kameň. Ich sklad bábok bol pre mňa ako 
návšteva Disneylandu. Na jednom mieste 
celá história. Keďže bábkové divadlo je 
výsostne výtvarným umením, hľadala 
som bábky, scénické prvky, historické 
artefakty, ktoré by zaujali aj laika. Výsta-
va na bratislavskom hrade mala veľký 
úspech a bola predlžovaná. Keď ma oslo-
vili z Bábkového divadla na Rázcestí, aby 
som bábkovú sekciu preniesla do Banskej 
Bystrice do Štátnej vedeckej knižnice, 
musela som ju prispôsobiť podkrovnému 
priestoru. Opäť si prejsť pôvodný scenár 
a selektovať. Vyberať a opäť hľadať.

Rada by som upozornila na zaujíma-
vosti, ktoré nájdete v Banskej Bystrici.

Na Slovensko sa bábkové divadlo 
dostávalo vďaka nemeckým, talianskym, 
ale predovšetkým českým kočovným 
bábkarom, u ktorých sa vyučil aj prie-
kopník slovenských kočujúcich bábka-
rov Ján Stražan. Jeho repertoár bol 
rôznorodý — prevzal klasický repertoár 
českých kočovných bábkarov, ale púšťal 
sa aj do úprav slovenských činoherných 
textov Jozefa Gregora Tajovského, 
Jána Palárika, Jozefa Hollého i divácky 
obľúbeného Ferka Urbánka. Na prelome 
19. a začiatkom 20. storočia sa rozrástol 
svet slovenských bábkarov o rodinu Dub-
ských a Anderlovcov. Každá rodina 

musela mať tzv. „Melden-
buch“ — knihu hlásení sa 
k pobytu na miestach, kde 
putovali s kočovným báb-
kovým divadlom. Dalo by 
sa povedať, že to bola akási 
navigácia GPS. V každom 
meste, kde chceli hrať, 

museli navštíviť radnicu a dostať pečiat-
ku povoľujúcu predstavenia. Na základe 
toho dnes vieme určiť ich trasu hrania. 
Pozrite si na výstave Meldenbuch rodi-
ny Dubských. Poviem Vám ešte jednu 
„pikošku“ zo sveta bábkarov. Tí vám boli 
najlepší trhači zubov. Aj takto si vedeli 
popri divadle zarobiť.

Režisér Jozef Bednárik sa skláňal 
pred všestrannosťou bábkohercov, ktorí 
zvládnu animovať ťažké a veľké drevené 
bábky, podať kolegovi hudobný nástroj, 
zvukovo stvárniť hoc aj fľašu s vínom, 
tancovať na baletných špičkách a popri-
tom čisto zaspievať opernú áriu. Na pôde 
Štátneho bábkového divadla v Bratislave 
(súčasné Bratislavské bábkové divadlo) 
zrežíroval úspešné Guliverove cesty, Nápoj 
lásky podľa Mozartovej opery a i. Všetky 
tieto inscenácie boli charakteristické 
veľkolepou výpravou, krásnymi bábkami 
a kostýmami. Na výstave môžete vidieť 
jednu z nadrozmerných bábok Evy Far-
kašovej z inscenácie Luskáčik, konkrétne 
bábku matky. Obrovskú hlavu a kostým 
si herec dáva na seba a v tom odohrá 
celé, takmer dvojhodinové predstavenie. 
Treba povedať, že ide o veľmi ťažkú celo-
telovú masku. 

Dúfam, že výstava zaujme a bude 
impulzom pre návštevu múzea v Mod-
rom Kameni a jednotlivých bábkových 
divadiel. 

FESTIVALOVÉ 
SPRAVODAJSTVO

DISKUSIE

MEDZINÁRODNÁ PANELOVÁ 
DISKUSIA VZDELÁVANIE 

DIVADLOM

28. 9. OD 9.00 DO 13.00, BDNR 
S KONZEKUTÍVNYM PREKLADOM 

Zúčastňujú sa lektori/lektorky, 
a diskutujúci hostia/diskutujúce hostky 
z 5 krajín Európy: z Nórska, zo Slovinska, 
z Fínska, Česka a zo Slovenska. Zástup-
covia prvých troch krajín by mali priblížiť 
dobré príklady a skúsenosti so vzde-
lávaním v školskom systéme daných 
krajín a predstavia nám ich hostky: Tintti 
Karppinen, čestná predsedníčka fínskej 
asociácie vzdelávania divadlom (FI-
DEA), Ragnhild Tronstad, poradkyňa pre 
The culture Schoolberg, Nórsko, Šepal 
Šinigoj, divadelná pedagogička, Slovin-
ské národné divadlo, Ľubľana, členka 
Kultúrného bazáru. Zástupcovia Česka 
a Slovenska, pani Jana Nechvátalová, 
vedúca divadelného lektorátu, Divadlo 
DRAK, Hradec Králové, CZ, a pán Silves-
ter Lavrík, dramatik, spisovateľ a riaditeľ 
ZUŠ Dezidera Kardoša, nám predstavia 
súčasný stav v našich krajinách. Poslednú 
hodinu venujeme diskusii o možnostiach 
zmien v pripravovanej reforme vzdeláva-
nia na Slovensku a vzniku akreditačných 
programov vzdelávania divadlom v pro-
fesionálnych divadlách.

Cieľom festivalu a panelovej disku-
sie je vyvolať debatu o nevyhnutnosti 
začleniť umenie a divadlo (nota bene 
bábkové divadlo) do vzdelávacieho 
procesu na Slovensku. Naším cieľom je 
trvalo otvoriť témy estetickej gramot-
nosti a umožniť podľa príkladu iných 
krajín Európy, aby všetky deti mali 
možnosť navštíviť divadlo a divadelné 
predstavenie a dostali vedome spraco-
vané šance na rozvoj kultúrnej a diva-
delnej gramotnosti. 

Panelová diskusia sa bude konať pod 
gesciou Divadelného ústavu v Bratislave, 
odboru kultúry a odboru školstva BBSK 
v Banskej Bystrici. Prekladá Lucia Faltin. 
Panelová diskusia bude natočená na vide-
ozáznam a sprístupnená po festivale.

DISKUTUJEME
O FESTIVALE

30. SEPTEMBRA O 10.00, BDNR

Pozvaní hostia a pozvané hostky. Festival 
je výskumom divadla a akcelerátorom 
profesionálnej komunikácie. Dva roky 
do ďalšieho ročníka je dlhá doba.

FESTIVALOVÉ
DISKUSIE

Počas festivalu pracujúceho a ex-
kluzívneho sa konajú diskusie po pred-

VÝSTAVA DIVADELNÉ 
STOROČIE, STOPY A POSTOJE

POKRAČOVANIE NA STRANE 8 ↓

KAŽDÁ RODINA 
MUSELA MAŤ TZV. 
„MELDENBUCH“ 
— KNIHU HLÁSENÍ 
SA K POBYTU 
NA MIESTACH, 
KDE PUTOVALI 
S KOČOVNÝM 
BÁBKOVÝM 
DIVADLOM. 

KRÁSNA CESTA 
OBJAVOVANIA

Bábkové divadlo sa vyvíjalo na našom 
území od stredoveku. Priblížiť návštevníkom 

jeho vývin bolo veľmi náročné zadanie. 
Výstava Divadelného ústavu v Bratislave, 

pripomínajúca 100. výročie založenia 
Slovenského národného divadla, ale aj 

190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho 
predstavenia na našom území, mala zoznámiť 

širokú verejnosť so všetkými divadelnými 
druhmi a s ich špecifikami. 

CESTA 
FESTIVALOM. 
VIETE, ŽE... 

... v r. 1994 sa festival 
stal medzinárodným. Kon-
krétne festivalom sloven-
ských bábkových divadiel 
v konfrontácii s bábkovým 
divadlom v strednej Európe. 
Odvtedy je jeho hlavným 
organizátorom Bábko-
vé divadlo na Rázcestí. 
Na vtedajšom otvorení 
festivalu sa zúčastnili 
prvýkrát a zároveň posled-
ný raz ministri kultúry 
krajín budúcej Vyšehrad-
skej štvorky. Ministrom 
kultúry SR bol pán Ľubo 
Roman. (V4 vznikla o dva 
roky neskôr). 

... Bábkarská Bystri-
ca bola a ostala pre nás 
výskumom. Výskumnou 
formou dramaturgie di-
vadla. A centrom komuni-
kácie s divákmi/diváčkami 
všetkých veľ kostí. 

... boli vydané štyri 
odborné publikácie o fes-
tivale.

Vladimír Predmerský, 
Ivica Ozábalová Bábkarská 
Bystrica, Puppetry festival. 
(Fakty, reflexie a pohľady 
do zákulisia celosloven-
ských prehliadok profesi-
onálnych bábkových diva-
diel, divadelných skupín 
a jednotlivcov v Banskej 
Bystrici 1977 — 1994.) Ná-
rodné divadelné centrum, 
Bratislava. 1996. 

Šamani, mágovia 
a komedianti, sprievodca 
bábkovým divadlom. Zosta-
vil Vladimír Predmerský. 
Vydal Divadelný ústav 
v Bratislave. 2002.

Bábkarská Bystrica, 
festival všetkých veľkostí. 
Editorky Dagmar Inštito-
risová, Iveta Škripková, 
Dominika Zaťková, vydalo 
BDNR v spolupráci s Diva-
delným ústavom Bratisla-
va. 2016. 

Bábky na česko-sloven-
skej medzi, 1918 — 2018. 
Editorky Dagmar Inštitori-
sová, Iveta Škripková, Do-
minika Zaťková. Vydavateľ 
BDNR Banská Bystrica 
v spolupráci s Divadelným 
ústavom v Bratislave. 
2018.
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PÍŠE BARBORA  
KRAJČ ZAMIŠKOVÁ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOBODNÉHO 
SLOVENSKÉHO VYSIELAČA 
SKUTECKÉHO 8, BANSKÁ BYSTRICA (SK)

Základná škola sídliaca neďaleko BDNR vznikla 
v roku 1958. Rozšírenú výučbu cudzích jazykov praktizuje 
od školského roku 1978/1979. Jazykové vzdelávanie je 
podporované aj prácou v Školskom klube detí a záujmo-
vých krúžkoch. Každoročne organizuje pre žiakov/žiačky 
jazykové pobyty v zahraničí, a to v Anglicku, Rakúsku, 
Nemecku a vo Francúzsku. Od školského roku 2011/2012 
otvára triedy pre deti so špecifickým intelektovým nada-
ním na cudzí jazyk. Pre žiakov pripravuje množstvo zaují-
mavých aktivít a zapája sa do medzinárodných projektov 
v záujme zvyšovania kvality vzdelávania a jeho moder-
nizácie. Niekoľko festivalových predstavení sa uskutoční 
v priestoroch školskej telocvične.

www.zsssvbb.edupage.org

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
ĎUMBIERSKA 17, BANSKÁ BYSTRICA (SK)

História dnešnej sásovskej školy siaha do roku 1956. 
Ako plno organizovaná škola bola otvorená v školskom 
roku 1979/1980. V roku 1997 začala pracovať na projekte 
Zmena, humanizácie vyučovacieho procesu. Od roku 
2001 je súčasťou programu ERIN (dnes VIN — Vzdelávací 
program pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov 
a žiačky). V roku 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia a mo-
dernizácia školského ihriska, vybudoval sa trojdráhový 
tartanový 150 metrový okruh a futbalové ihrisko s umelou 
trávou. Festivalové predstavenie 360° Virtual Puppetry 
— Nemecké balady — Kráľ duchov sa uskutoční v školskej 
učebni.

www.zsdumbb.edupage.org

GYMNÁZIUM ANDREJA SLÁDKOVIČA 
KOMENSKÉHO 18, BANSKÁ BYSTRICA (SK)

Tradícia banskobystrického stredného školstva siaha 
až do 13. storočia. Vo februári 1919 bol úradne potvrdený 
vznik Gymnázia Andreja Sládkoviča ako nástupníckej 
organizácie štátneho vyššieho, kráľovského, katolíckeho 
gymnázia so sídlom v Banskej Bystrici a od roku 1993 
používa pôvodný názov. Počas svojej bohatej histó-
rie škola vychovala množstvo významných osobností, 
napr. Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Svetozár 
Hurban Vajanský, Jozef Gregor Tajovský, Jozef Murgaš, 
Ferko Urbánek a iní. V súčasnosti sa gymnázium usiluje 
získať autorizáciu a stať sa International Baccalaureate 
World School. Sieť týchto škôl zdieľa spoločnú filozofiu 
— záväzok poskytovať podnetné medzinárodné vzdelá-
vanie vysokej kvality, ktoré je podľa Gymnázia A. Sládko-
viča pre jeho študentov dôležité. 

www.gasbb.edupage.org

AKADÉMIA UMENÍ, FAKULTA 
DRAMATICKÝCH UMENÍ 
HORNÁ 95, BANSKÁ BYSTRICA (SK)

Akadémia umení v Banskej Bystrici vznikla ako druhá 
slovenská univerzita so zameraním na umenie. Bola 
zriadená 1. júla 1997 z Fakulty múzických umení a Fakulty 
výtvarných umení. Rok na to vznikla Fakulta dramatic-
kých umení, a to z katedry herectva a réžie, ktorá patrila 
pod Fakultu múzických umení. V súčasnosti budova fa-
kulty disponuje dvomi variabilnými divadelnými štúdiami, 
filmovým štúdiom, kino projekčnej sálou, dabingovým 
a zvukovým štúdiom, veľkokapacitnou prednáškovou 
sálou a ďalšími technicky vybavenými učebňami urče-
nými na výučbu odborných predmetov. Fakulta ponú-
ka štúdium v oblasti divadelného a filmového umenia 
v I. a II. stupni v dennej forme a v III. stupni aj v externej.

www.aku.sk

staveniach. Cieľom diskusií pod vedením 
odborných lektorov a lektoriek je spraco-
vanie impulzu/podnetov z predstavenia 
v rámci témy vzdelávanie divadlom. 
Inšpirácie divadlom, reflexie citové, 
myšlienkové vychádzajúce z potenciálu 
divadla. Presné témy diskusií sú uvedené 
pri predstaveniach. 

Diskusie počas pracujúceho festivalu 
vedú: Daniela Brezániová, dramaturgič-
ka, Mestské divadlo, Žilina, Mário Drgoňa, 
lektor dramaturgie SND, Ivica Franeková, 
divadelná lektorka DJP Trnava a Adela 
Vondráková, teatrologička, dramaturgička 
Divadla Lampion, Kladno, CZ.

Počas exkluzívneho festivalu diskusiu 
otvárajú: Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty 
international, SK, Lujza Urbancová, prode-
kanka FF UMB, pedagogička a lingvistka, 
Lucia Kašiarová, tanečníčka, choreografka 
a riaditeľka Štúdia Divadlo Tanca, Lenka 
Dzadíková, teatrologička.

Cez víkend budú diskutovať po pred-
stavení: režisér Pavol Gejguš, Ostrava, CZ 
a Zoja Mikotová, choreografka, režisérka 
a pedagogička JAMU, Brno. 

TVORIVÉ 
PRACOVNÉ 

STRETNUTIA 
V ŠKOLÁCH 

S DIVADELNÝMI 
LEKTORKAMI 

ZO SLOVENSKA 
A Z ČESKA

O DRAMATICKEJ VÝCHOVE 
A DIVADLE VO VYUČOVANÍ

Dramatická výchova je vhodná na do-
plnenie vyučovania pre každého pedagóga 
a každú pedagogičku. Poznatky zažité 
zmyslami a prefiltrované vlastnou skúsenos-
ťou a konaním sa ľahšie uložia do dlhodobej 
pamäti. Hranie rolí vo vyučovaní je ideál-
nym prostriedkom na rozvíjanie nadania 
detí a uspokojenia prípadných špeciálnych 
výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov. 
Osobne zažité učivo automaticky formuje 
aj iné osobnostné kvality žiakov a žiačok 
a motivuje ich k ďalšiemu hľadaniu poznat-
kov.]

PONDELOK 26. 9., 9.00 — 13.00, GYM-
NÁZIUM ANDREJA SLÁDKOVIČA

TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE 
v rámci témy VZDELÁVANIE DIVAD-
LOM pod vedením divadelných lektoriek 
Barbory Jurinovej a Veroniky Kořín-
kovej-Willemsovej (SK). DIVADELNÁ 
KLASIKA V GRAFICKOM ROMÁNE pre 
pedagógov a pedagogičky stredných 
škôl, iných záujemcov/iné záujemkyne 
o tieto otázky. Účasť na základe pri-
hlášky. V spolupráci s Divadelným ústa-
vom v Bratislave.

Workshop Romeo a Júlia v grafickom 
románe (Divadelná klasika v grafickom 
románe) vznikol v rámci vzdelávacieho 
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Predstavujeme 
školy, kde sa 
uskutočnia 

predstavenia

VZDELÁVANIE 
DIVADLOM 
VO SVETE

Otázkou, aký je vzťah medzi vzde-
lávaním a umením, vzdelávaním a di-
vadlom, sme sa začali zaoberať dávnej-
šie. Venujeme sa tejto téme dlhé roky, 
možno preto, lebo v bábkovom divadle 
väčšinovými divákmi a diváčkami sú 
školopovinné deti, bytosti všetkých 
vekových kategórií až po „dospelé deti“. 
Pandémia umocnila naše otázky, prečo 
je čoraz ťažšie a náročnejšie získať školy, 
pedagógov a pedagogičky do divadla 
na kvalitné divadelné predstavenia? Do-
konca aj materské školy? Čo, kto o tom 
rozhoduje? Aké okolnosti vstupujú 
do vzťahov medzi školami a divadlami? 
Prečo je to omnoho náročnejšie než pred 
dvadsiatimi alebo tridsiatimi rokmi, keď 
návšteva divadla bývala temer samozrej-
mosťou pre školy všetkých typov, zrejme 
aj pre verejnosť? 

 Začali sme viesť osobné diskusie 
s pedagógmi/pedagogičkami a riadi-
teľ kami škôl. A tie odhalili, akí/aké sú 
naši/naše učitelia/učiteľ ky preťažení/
preťažené a ako ťažko sa realizuje 

odchod zo školy do divadla v súčasných 
podmienkach. Na návštevu divadla je po-
trebný informovaný súhlas rodičov (na 
každú akciu mimo školy), pretože práve 
zo strany rodičov zaznieva, že deti sa 
majú učiť, nie chodiť do divadla... (tento 
bonmot by nás aj pobavil, keby to nebolo 
také smutné). Postoj rodičov, o ktorom 
sme často počúvali, bol pre nás dôleži-
tým indikátorom pre ďalšie úvahy. Ako je 
možné, že rodičia nevnímajú plnohod-
notne divadlo? Prečo nevieme/nevedia, 
že návšteva divadla/umenia je dôležitým 
prvkom vo formovaní osobnosti dieťa-
ťa, na veku nezáleží? Prečo si myslia, že 
sedenie žiakov/žiačok v škole je záruka 
kvality vzdelávania? Atď. 

Až sme nečakane dostali informá-
ciu od učiteľov/učiteliek, ktorí a ktoré 
vnímajú návštevu divadla ako zážitok 
veľmi potrebný pre rozvoj estetickej gra-
motnosti, že na divadlo sa po všetkých 
tých neúspešných a nezrealizovaných re-
formách od 90. rokov minulého storočia 
v školstve akosi zabudlo a nespomína sa 

dosť jednoznačne „v osnovách“. A mali 
by sme, my ľudia z divadla vyvinúť tlak 
zdola, aby sa vrátilo do „osnov“. Aby bolo 
odporúčané ako dôležitá súčasť vzde-
lávania, napr. ako čitateľská, finančná, 
mediálna gramotnosť... To by potom 
možno uľahčilo návštevu divadla a reha-
bilitovalo jeho status.

REHABILITOVALO BY TO JEHO 
STATUS? AKÝ STATUS MÁ DNES DI-
VADLO? DISKURZ O DIVADLE UŽ NEE-
XISTUJE. V MÉDIÁCH SA RIEŠI, ČO HE-
RECKÉ OSOBNOSTI RADY VARIA A KTO 
JE ICH PARNEROM/PARTNERKOU... 
V ČASE PANDÉMIE SME SA DOZVE-
DELI, ŽE BY SME MALI ÍSŤ VYKLADAŤ 
TOVAR DO POTRAVÍN... AKO V TEJTO 
SITUÁCII DOSIAHNUŤ, ABY SA V NAŠEJ 
KRAJINE DISKUTOVALO O VZDELÁVA-
NÍ DIVADLOM? O KULTÚRNEJ GRA-
MOTNOSTI?

Divadlo úplne z „osnov“ nevypadlo, 
existujú zmienky o divadle a dráme 
v rámci slovenského jazyka a literatúry, 
ale bez hlbšej reflexie. Už vôbec nie je sa-
mozrejmosťou spájať učebnú látku o di-
vadle a dráme s návštevou divadla... A to 
napriek tomu, že existuje veľa úžasných 
učiteľov/učiteliek, ktorí a ktoré vnímajú 
svoju prácu ako misiu a chápu zmysel 
návštevy divadla. A to napriek tomu, 
že na Slovensku existuje veľa divadiel, 
ktoré tvoria kvalitné diela. Áno, napriek 
tomu všetkému komunikácia medzi 
školami a divadlom ostáva na mŕtvom 
bode. Sme závislí a závislé od osob-
nej intervencie tohto ktorého učiteľa/
tej ktorej učiteľ ky učiteľ ky, riaditeľa/
riaditeľ ky školy bez ohľadu na to, aké 
divadlo tvoríme... Uvedomili sme si, že 
to nie je vecou jednotlivcov/jednotlivkýň 
v školách a v divadlách, ale je to vecou 
systémovou a súčasne sociálno-spolo-
čenskou, a súčasne medzirezortnou. Je 
to vecou kultúrnej politiky. Je to vecou 

Pár slov na úvod. Prečo táto téma?

AKÝ STATUS MÁ 
DNES DIVADLO? 
DISKURZ 
O DIVADLE UŽ 
NEEXISTUJE. 
V MÉDIÁCH 
SA RIEŠI, ČO 
HERECKÉ 
OSOBNOSTI RADY 
VARIA A KTO JE 
ICH PARNEROM/
PARTNERKOU... 
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CESTA 
FESTIVALOM. 
VIETE, ŽE... 

... od r. 1990 sa pri 
každej edícii festivalu 
konali tematické výstavy 
domácich, zahraničných 
scénografov a scénografiek 
v spolupráci s rôznymi 
kultúrnymi inštitúciami. 
Rovnako výstavy sprítom-
ňujúce kultúrne bábkové 
dedičstvo. Celkom sa usku-
točnilo 13 výstav. Napr. 
Svet bábok Antona Anderle-
ho, 2004. Dve storočia s čes-
kými bábkami v spolupráci 
s Múzeom bábkarských 
kultúr, Chrudim, 2006. 
Bábkové divadelné panopti-
kum v spolupráci s SNM — 
Múzeom hračiek a báb-
karských kultúr v Modrom 
Kameni, 2016 a iné. 
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1

2

Seoulská Agenda: 
Ciele pre rozvoj 

umeleckého 
vzdelávania

1 2

vzdelávacieho a divadelného systému. 
Čo nabalíme deťom do tašiek, to si celý 
život budú niesť so sebou a vykladať 
z tašky... A natrafili sme na nórsky pro-
jekt Kultúrny ruksak. A neskôr na slovin-
ský Kultúrny bazár. Na zaujímavý boom 
formálneho a neformálneho vzdelávania 
divadlom v Čechách. Vzdelávanie divad-
lom a vzdelávanie umením je dlhoročný, 
ak nie storočný proces v európskych kra-
jinách. Veľmi živý a efektívny, v ktorom 
sa prekračujú hranice rezortov školstva, 
kultúry, životného prostredia...Všetky 
rezorty sú si vedomé dôležitosti vzá-
jomnej komunikácie pri osobnom raste 
detí a všetkých generácií k občianskej 
a demokratickej spoločnosti. 

Faktom je, že na Slovensku sa ani 
po 30 rokoch od revolúcie nič nezmeni-
lo vo vzťahoch a v komunikácii medzi 
rezortmi školstva a kultúry. A to predo-
všetkým na najvyššej úrovni, na úrovni 
ministerstiev. Tieto dva rezorty, kto-
ré sa podieľajú na tvorbe občianskej 
a demokratickej spoločnosti zásadne 
(okrem rodiny a kostola), spolu proste 
nekooperujú.

Preto sme sa rozhodli festival veno-
vať tejto téme. Chceme otvoriť diskusiu 
o prepojení dvoch kľúčových rezortov, 
kultúry a školstva. Priniesť informácie 
o vzdelávaní divadlom v európskych kra-
jinách. Dôležité je uviesť, že sa táto téma 
týka všetkých druhov umenia, rovnako 
žánrov divadla a viaže sa na tvorbu (diva-
diel, festivalov) štátnym, samosprávnym 
a tzv. nezávislým sektorom.

 Za tie desiatky rokov bolo napísa-
ných a vytvorených množstvo kníh a boli 
vytvorené tisícky projektov ohľadom 
formálneho a neformálneho vzdelávania 
divadlom v zahraničí. (Formálne sa apli-
kuje vo vyučovaní a neformálne sa týka 
rôznych vzdelávacích aktivít profesio-
nálnych divadiel zameraných na komu-
nikáciu s verejnosťou a so školami). 

Nečiníme si nárok na úplnosť 
informácií. Nie je to možné vzhľadom 
na rozsah problematiky. Chceme inšpi-
rovať. A budeme radi/rady, ak Vy sami/
samy budete pokračovať v presadzovaní 
týchto myšlienok ďalej. Veríme, že nič 
nezapadne prachom. 

Predstavujeme dva základné doku-
menty z posledných rokov:

FRANKFURTSKÁ DEKLARÁCIA

SEOULSKÁ AGENDA

Svetová aliancia umeleckého vzdelávania WAAE 
— IDEA, InSEA, ISME, WDA — a všetky ich členské 
združenia a partneri vo svete žiadajú transformač-
né opatrenia pre umelecké vzdelávanie ako neod-
deliteľnej súčasti udržateľnosti komunít a uspo-
kojovania potrieb všetkých ľudí zoči-voči kritickej 
situácii spojenej s globálnymi výzvami.

Na tejto medzinárodnej konferencii 
sa zúčastnilo 180 odborníkov zo 47 krajín 
so správami zo všetkých krajín. Napĺňanie 
Soulskej agendy UNESCO si vyžaduje bezod-
kladné komplexné aktivity!

Presadzujeme právo pre všetkých vo formál-
nom, v neformálnom a mimo-formálnom vzdelá-
vaní, na obohacujúce a humanizujúce vzdelávanie 
v umení, s umením a o umení — tanečnom, drama-
tickom, hudobnom a výtvarnom vo všetkých ich 
rôznorodých formách.

UNESCO uviedlo v roku 2010:  
„Soulská agenda vyzýva členské štáty UNESCO, 
občiansku spoločnosť, profesijné organizácie a ko-
munity, aby si uvedomili svoje hlavné ciele, použili 
navrhované stratégie a uplatnili akčné body v rámci 
spoločného úsilia o využitie plného potenciálu kva-
litného umeleckého vzdelávania s cieľom pozitívne 
obnoviť vzdelávacie systémy, dosiahnuť kľúčové so-
ciálne a kultúrne ciele a v konečnom dôsledku konať 
v prospech detí, mládeže a celoživotne sa vzdeláva-
júcich v každom veku.“

(Preambula, Soulská agenda, UNESCO, 2010).

Ciele Soulskej agendy:

1. Zabezpečiť dostupnosť umeleckého vzdeláva-
nia ako základnej a udržateľnej zložky kvalit-
nej obnovy vzdelávania — najmä „komplexné 
štúdium vo všetkých umeleckých odboroch pre 
študentov na všetkých stupňoch vzdelávania 
ako súčasti širokospektrálneho a holistického 
vzdelávania“ (1.a.(i)).

2. Zabezpečiť kvalitnú koncepciu a poskytovanie 
aktivít a programov umeleckého vzdelávania.

3. Uplatňovať princípy a metódy umeleckého 
vzdelávania s cieľom prispieť k riešeniu spo-
ločenských a kultúrnych výziev, ktorým čelí 
dnešný svet.

Pripomínajúc, že Valné zhromaždenie Orga-
nizácie Spojených národov na svojom 57. zasadnutí 
dňa 20. decembra 2002 prijalo rezolúciu č. 57/254, 
ktorou sa vyhlasuje Dekáda OSN Vzdelávanie pre 
trvalo udržateľný rozvoj (VTUR) (2005 – 2014) 
a Globálne akčné programy (GAP) k VTUR prijaté 
na 37. zasadnutí konferencie UNESCO v roku 2013 
(37/c rezolúcia č. 12), predkladajúce plán v rámci 
cieľov po roku 2015 vedúcich k Agende OSN 2030 
pre udržateľný rozvoj;

Berúc na vedomie význam vzdelávania pre 
trvalo udržateľný rozvoj, ktorého „cieľom je po-
máhať ľuďom rozvíjať postoje, zručnosti, pohľady 
a znalosti, aby mohli prijímať informované rozhod-
nutia a podľa nich konať v prospech seba a iných 

teraz i v budúcnosti“ so zámerom pomôcť „obyva-
teľom sveta objaviť vlastnú cestu k udržateľnejšej 
budúcnosti“ ako dôležitý aspekt kultúry a kultúrnej 
rozmanitosti, ktorej napomáha kultúrne a umelec-
ké vzdelávanie.

WAAE a siete jej národných asociácií 
po celom svete vyzývajú:

1. Všetkých lídrov v oblasti vzdelávania, politic-
kých predstaviteľov a občiansku spoločnosť, 
aby uznali, že umenie vo svojej rozmanitosti 
a umeleckí pedagógovia zohrávajú rozhodujúcu 
úlohu pri podpore a transformácii ľudstva.

2. UNESCO, lídrov občianskej spoločnosti a po-
litických predstaviteľov, aby uznali umelec-
ké vzdelávanie a zdrojovo ho zabezpečovali 
ako základný pilier na podporu a pestovanie 
kultúrnej udržateľnosti v spoločnosti , v ktorej 
umeleckí pedagógovia pracujú s mládežou, aby 
rozvíjali umelecké postupy a kompetencie pre 
21. storočie, ktoré prinášajú trvalo udržateľný 
rozvoj tak, ako je uvedené v Cieľoch UNESCO 
pre udržateľný rozvoj.

3. Umeleckých a iných pedagógov, aby vytvorili 
partnerstvá s vládami, občianskou spoločnos-
ťou, profesijnými organizáciami a komunita-
mi s cieľom vytvoriť miestne konkrétne akčné 
plány, ktoré prispievajú k Cieľom UNESCO pre 
udržateľný rozvoj, ako aj k pochopeniu a zmene 
súčasného ekologického kolapsu a jeho dosahov 
na spoločenský, kultúrny, hospodársky a du-
chovný život a inštitúcie všetkých ľudí na svete.  
Frankfurtská deklarácia oceňuje nebývalé ume-
lecké aktivity spojené s hnutím za dosiahnutie 
klimatickej zmeny, ktoré vedú deti a mládež 
vo svete. Presadzuje umelecké vzdelávanie ako 
právo pre všetkých na zachovávanie paradigmy 
solidarity, spolupráce a kvality života.

4. UNESCO, aby pokračovalo a posilňovalo presa-
dzovanie a podporu napĺňania Soulskej agendy 
na miestnych, národných a medzinárodných 
fórach.

5. UNESCO, aby zhodnotilo pokrok dosiahnu-
tý v oblasti umeleckého vzdelávania v duchu 
Soulskej agendy vo všetkých svojich členských 
štátoch.

WAAE vyzýva UNESCO

• priamo reagovať na túto výzvu; 
• zameriavať na prínos umenia a umeleckého 

vzdelávania k dosahovaniu Cieľov OSN pre udr-
žateľný rozvoj;

• urýchlene prepojiť ľudí s rozhodovacou právomo-
cou, pedagógov, umelcov a všetkých, ktorí obhaju-
jú umelecké vzdelávanie na 3. svetovom kongrese 
o umení, aby čelili výzvam dnešného sveta!

Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, 1. novem-
bra 2019, 9. svetová konferencia WAAE

Rada WAAE a účastníci
Na základe konzultácie s Nemeckou federáciou 

umeleckého a kultúrneho vzdelávania; Nemecká 
rada pre kultúru a s ohľadom na Nemeckú štátnu 

komisiu pre UNESCO, Stratégia 2016 – 2020.

Frankfurstská 
deklarácia 

pre umelecké 
vzdelávanie
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ANGLICKO
Anglicko je kolískou myšlienok vzde-

lávania divadlom a ich uvedenia v praxi 
škôl a medzi profesionálnymi divadelník-
mi/divadelníčkami. Divadlo a vzdelávanie 
je kniha Helen Nicholson, ktorú vydal 

Divadelný ústav V Bratislave v r. 2010. 
Predstavuje v celistvosti históriu a mo-
tiváciu pre vznik Theatre in education 
v Anglicku, nota bene vo Veľ kej Británii. 
O skúsenostiach, praxi a teórii v tejto 
oblasti autorka informuje prostredníc-
tvom rôznych projektov, ktoré aplikovali 
Theatre in education v spoločenskom ži-
vote. Formálne i neformálne vzdelávanie 
divadlom sa vo Veľ kej Británii uplatňuje 
od 70. rokov minulého storočia a má 
veľmi rôznorodé formy, avšak sleduje 
všetky ciele, ktoré sú uvedené vo vyššie 
menovaných deklaráciách. Uvádzame 
dva citáty z knihy, ktoré vypovedajú o vý-
zname divadla:

„JE ZREJMÉ,  
ŽE KAŽDÉ DIVADLO 
MÁ VZDELÁVACÍ 
CHARAKTER, NO 
NIE KAŽDÉ VZNIKÁ 
S KONKRÉTNYM 
ZÁMEROM 
VZDELÁVAŤ...“ (S. 7)

„Divadlá ako budovy nie sú dôležité. 
Dôležitá je živá komunikácia s ľuďmi 
a ich myšlienkami, pocitmi a nápadmi 
reagujúcimi na situáciu, ktorú žijeme. 
Theatre in education sa snažilo k tomu 
od svojho počiatku prispieť...“ (s. 24)1

1  NICHOLSON H. Divadlo a vzdelávanie. Pre-
klad Veronika Kolejáková. Vydal Divadelný 
ústav v Bratislave, 2010. 

CIEĽ 2: Zabezpečiť vysokú kvalitu koncepcie 
a stratégie poskytovania aktivít a programov 
umeleckého vzdelávania 

2.a  Vyvinúť dohodnuté vysoké štandar-
dy pre umelecké vzdelávanie, ktoré 
reagujú na miestne potreby, infraš-
truktúru a kultúrny kontext

2.a (i)  zaviesť vysoké štandardy pre posky-
tovanie umeleckých vzdelávacích 
programov v škole a komunite;

2.a (ii)  zaviesť formálne uznané kvalifiká-
cie pre učiteľov a komunitných faci-
litátorov umeleckého vzdelávania;

2.a (iii)  poskytovať potrebné a vhodné 
zariadenia a zdroje pre umelecké 
vzdelávanie.

2.b  Zabezpečiť dostupnosť udržateľ-
nej odbornej prípravy v umeleckom 
vzdelávaní pre pedagógov, umelcov 
a komunity

2.b (i)  prostredníctvom udržateľných 
mechanizmov profesionálneho 
vzdelávania poskytovať potreb-
né zručnosti a znalosti učiteľom 
(všeobecné a umelecké) a umelcom 
pôsobiacim vo vzdelávaní; 

2.b (ii)  integrovať umelecké princípy a po-
stupy do prípravy učiteľov a do pro-
fesionálneho rozvoja učiteľov z pra-
xe;

2.b (iii)  zabezpečiť umelecké vzdelávanie 
tvorbou mechanizmov monitoro-
vania kvality, ako je dohľad a men-
torstvo.

2.c  Stimulovať výmenu medzi výskumom 
a praxou v umeleckom vzdelávaní; 
akčné položky

2.c (i)  globálne podporovať teóriu 
a výskum umeleckého vzdeláva-
nia a spájať teóriu, výskum a prax; 
Príloha 2 Soulská agenda: Ciele 
rozvoja umeleckého vzdelávania;

2.c (ii)  podporovať spoluprácu pri rozvoji 
výskumu umeleckého vzdelávania 
a šíriť výskum, ako aj príkladné 
postupy umeleckého vzdelávania 
prostredníctvom medzinárodných 
štruktúr.

2.c (iii)  konsolidovať vysokokvalitné dôka-
zy o vplyve umeleckého vzdelávania 
a zabezpečiť ich rovné rozdelenie.

2.d  Uľahčiť spoluprácu medzi pedagógmi 
a umelcami v školách a v mimoškol-
ských programoch; akčné body

2.d (i)  podporovať školy, aby iniciovali 
partnerstvá medzi umelcami a uči-
teľmi pri napĺňaní učebných osnov;

2.d (ii)  podporovať komunitné organizá-
cie, aby spolupracovali s učiteľ-
mi pri poskytovaní umeleckých 
vzdelávacích programov v rôznych 
vzdelávacích prostrediach;

2.d (iii)  vytvárať kultúrne projekty v rôz-
nych vzdelávacích prostrediach, 
ktoré aktívne zahŕňajú rodičov, 
rodinných príslušníkov a členov 
komunity.

2.e  Iniciovať partnerstvá v oblasti ume-
leckého vzdelávania medzi zainte-
resovanými stranami a sektormi; 
akčné body

2.e (i)  budovať partnerstvá vo vládach 
i mimo nich s cieľom posilniť úlohu 
umeleckého vzdelávania v spo-
ločnosti, najmä vo vzdelávacích, 
v kultúrnych, sociálnych, zdravot-
níckych, priemyselných a komuni-
kačných sektoroch.

https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000190692

Plné znenie 
Soulskej agendy:
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ČESKO
Pri skúmaní informácií o stave 

v oblasti vzdelávania divadlom je pre 
nás Slovákov a Slovenky práve Česko 
nesmierne zaujímavé. Do r. 1993 sme 
koexistovali v jednom štáte a máme 
spoločné historické a politické záze-
mie, systém riadenia školstva a kultúry, 
rovnako sme si podobní v zriaďovaní 
divadelných inštitúcií. Napriek tomu sa 
v oblasti vzdelávania divadlom diamet-
rálne líšime. Od 90. rokov minulého sto-
ročia dochádzalo v Česku z roka na rok 
k intenzívnejšiemu rozvoju formálneho 
i neformálneho vzdelávania divadlom/
umením. Momentálne možno skonšta-
tovať, že v Čechách kulminuje záujem 
o túto oblasť. Situáciu dokonca možno 
označiť slovom boom2. Na počiatku bolo 
a je pár dôležitých skutočností. Amatér-
ske divadlo v Čechách je veľmi populár-
ne, rovnako divadlá pre deti s deťmi, 
existujú rôznorodé profilové prehliadky, 
existuje široká sieť základných ume-
leckých škôl (čo je podobné so Sloven-
skom). Druhým rozhodujúcim momen-
tom bolo zriadenie dvoch profilových 
katedier na DAMU v Prahe a na JAMU 
v Brne v 90. rokoch minulého storočia.3 
Jedna pod názvom katedra výchovnej 
dramatiky a druhá pomenovaná Ateliér 
a výchova pripravujú profesionálnych 
divadelných lektorov/profesionálne 
divadelné lektorky alebo aj pedagógov/
pedagogičky dramatickej výchovy na pô-
sobenie v školách a v divadlách. Výchova 
je dvojdomá, pedagogická i divadelná. 
Za tým je intenzívna práca nestorky 
dramatickej výchovy Evy Machkovej, 
Jaroslava Provazníka, Silvie Mackovej 
a mnohých osobností generácie aktív-
nej v tejto oblasti v 70. — 90. rokoch. 
Dôležitým posolstvom týchto katedier 
je: „... divadlom je možné sa učiť 
jedine za predpokladu, že o divadle 
niečo vieme a divadlo dokážeme 
robiť...“4 Katedry kontinuálne vyvíjajú 
rôzne projekty týkajúce sa diváckej gra-
motnosti a festivaly prepájajúce divadlo 
a vzdelávanie.5 Súbežne narastal pro-
ces záujmu o komunikáciu s diváckou 
verejnosťou a školami zo strany divadiel, 
ktorý presahoval bežnú komunikáciu pri 
organizovaných predstaveniach. 

Výsledkom je, že vo formálnom 
vzdelávaní v Čechách, v tzv. kuriku-
lách, čo pre nás laikov/laičky rovná sa 
učebným osnovám, existuje dramatická 
výchova (závisí od rozhodnutia riaditeľa/
riaditeľ ky školy, ale táto možnosť exis-
tuje). A v neposlednom rade sa výrazne 

2  Zaznelo v jednom našom rozhovore s čes-
kou divadelnou lektorkou.

3  Od r. 1990 vychádza časopis Tvorivá dra-
matika.

4  MACKOVÁ S. Vzdelávanie pedagógov, 
vzdelávanie divadlom, s. 103. In: INSTITORI-
SOVÁ D. Vzdelávanie divadlom. Vydavateľ 
UKF v Nitre, FF, Ústav literárnej a umeleckej 
dokumentácie. 2013.

5  Napr. DRAMA JUNIOR, DRAMA SENIOR, 
na katedre výchovnej dramatiky, DAMU 
Praha. Festival Deti, výchova, divadlo, 27. — 
29. 10. 2022. 

zvýšil záujem o tzv. neformálne vzdelá-
vania divadlom v samotných divadlách 
v Čechách. Mnohé české divadlá majú 
vytvorené oddelenia komunikácie s di-
vákmi/diváčkami, venujúce sa rozvoju 
publika pomenované rôzne, od oddelení 
vzdelávania po divadelné lektoráty...

Pripravujú konkrétne vzdelávacie 
programy pre pedagógov/pedagogičky, 
pre mladých ľudí týkajúce sa diváckej 
gramotnosti, odhaľovania potenciálu 
divadla. Niektoré sú akreditované na mi-
nisterstve školstva, iné nie sú, v každom 
prípade téme vzdelávania divadlom 
venujú české divadlá veľ ký priestor a čas 
počas divadelnej sezóny. Vzdelávanie sa 
stáva súčasťou ich tvorivej práce. Nepre-
kvapí, že medzi prvými sú bábkové di-
vadlá, ako divadlo Minor, Praha, Divadlo 
DRAK, Hradec Králové, Malé divadlo, 
České Budějovice, Divadlo Polárka, 
Radosť v Brne, Divadlo Loutek v Ostrave, 
Divadlo Lampion v Kladne, Divadlo Alfa 
v Plzni a pod. Lídrom v tejto oblasti bolo 
a je samotné Národné divadlo v Prahe 
so špeciálnymi vzdelávacími ponukami 
pre školy a širokú verejnosť. 

Na konferenciu sme pozvali zástupky-
ňu Divadla DRAK, Hradec Králové, vedúcu 
lektorského oddelenia pani Nechvátalovú, 
ktorá sprostredkuje úspešné projekty vzde-
lávania pre mladých ľudí a kontexty tejto 
formy tvorivej práce v bábkovom divadle.

Na záver si dovolíme upozorniť 
na ďalšie profilové aktivity v kontexte 
vzdelávania divadlom: Divadlo v Dlouhé 
organizuje Festival 13+, pre teenagrov/
teenagerky, Divadlo 21 v Prahe realizuje 
európsky projekt Divadlo školám a Do-
rasteneckú divíziu. Významnú prácu 
v tejto oblasti vykonáva Klub mladých 
divákov, Asociácia divadelných lektorov, 
Asociácia českých Dramacentier, české 
centrum ASSITEJ. V r. 2021 sa konalo 
viacero konferencií s témou vzdelávanie 
divadlom, spolupráca divadiel s verej-
nosťou a so školami, napr. 10. 11. 2021 
Kto sa bojí divadla pre násťročných... 
v Divadle DRAK, Hradec Králové, 11. 12. 
2021 online konferencia Divadlo pre 
mládež z rôznych uhlov pohľadu.., vo feb-
ruári 2022 sa konal FUK, festival umenia 

a kreativity vo vzdelávaní, ktorý sa svojím 
obsahom napája na myšlienky kreativity 
a vzdelávania umením/divadlom.6 V rámci 
Národného kultúrneho programu obnovy 
Ministerstva kultúry ČR existuje výzva 
na kreatívne vzdelávanie, v rámci ktorej 
sa môžu profesionálne divadlá uchádzať 
o finančnú podporu vzdelávacích projek-
tov a pod. 

Faktom je, že rôznorodé akcie a akti-
vity českých divadiel a festivalov vrátane 
bábkových sa hmýria tvorivými ateliérmi, 
alternatívnymi diskusiami, logickými, 
výtvarnými a dramatickými hrami, avšak 
málokto z nás si uvedomil pri formovaní 
týchto akcií, že chtiac-nechtiac produ-
kuje neformálne vzdelávanie divadlom. 
A preto je dobré vedieť o tomto fenoméne 
a jeho kontextoch čo najviac.

Na záver ďakujeme za konzultácie 
a informácie českým kolegom a kolegy-
niam pani Kataríne Dolenskej, teatro-
logičke, Michaele Vaňovej, divadelnej 
lektorke a herečke, Tomášovi Jarkovské-
mu, riaditeľovi a režisérovi Divadla DRAK 
v Hradci Králové a Barbore Jurínovej, 
divadelnej lektorke, SK. 

FÍNSKO
FIDEA (Finland International Dra-

ma Education Assosiation) je projekt 
formálneho i neformálneho vzdeláva-
nia divadlom vo Fínsku. Zámerom je 
dramatická edukácia v školách všetkých 
stupňov a spolupráca s divadelníkmi/di-
vadelníčkami naprieč žánrami. Funguje 
v školách i mimo škôl a chce inšpirovať 
deti a mladých ľudí k tvorivosti prostred-
níctvom divadla. Z nášho vonkajšieho 
pohľadu v jednej línii svojej činnosti 
supluje umelecké školy alebo detské 
divadelné súbory v rámci voľnočasových 
aktivít. Iné postavenie má vo formálnom 
vzdelávaní. IDEA, asociácia, vznikla 
v r. 1992 v Portugalsku a postupne sa 
k nej pridávali a začleňovali iné krajiny. 
Nie nezaujímavým faktom je, že vo Fín-
sku existuje ministerstvo kultúry a škol-
stva ako jeden subjekt.

O súčasnom stave vzdelávania divad-
lom vo Fínsku a možnostiach spolupráce 
medzi školami a divadlami poinformuje 
na konferencii čestná predsedníčka FIDEY, 
priekopníčka drama education vo Fínsku, 
oceňovaná divadelná lektorka a pedago-
gička Tintti Karppinen. 

Na Slovensko neprichádza prvýkrát, 
vystúpila ako hostka na konferencii 
O podpore a rozvoji talentu v r. 2016 v Bra-
tislave, na konferencii o dramatickej 
edukácii DRAMACHVENIE v r. 2018 a ako 
lektorka na Festivale amatérskeho divadla 
v Nitre v r. 2021.

FRANCÚZSKO7

Francúzsko nám nie je natoľ ko čita-
teľné v oblasti vzdelávania divadlom ako 

6  Kto se bojí divadla pro... https://www.
youtube.com/watch?v=lorBXTdkspw; 
FUK Praha, https://goout.net/sk/fuk-fes-
tival-umeni-a-kreativity-ve-vzdelava-
ni-2022/szvnxss/

7  Spracované z materiálov Ministerstva 
kultúry FR. https://www.culture.gouv.fr/
Thematiques/Education-artistique-et-cul-
turelle; Preklad I.Š.

anglofónna, česká a nemecká zóna. Na-
priek tomu vieme, že postavenie kultúry 
a divadla v tejto krajine je pomerne výni-
močné v porovnaní so strednou Európou. 
Základ tvorí veľmi rozsiahla sieť rôznych 
divadelných a dramatických centier, pod-
pora tvorby v tzv. rezidencii, ktoré zabez-
pečujú fungovanie divadelných súborov. 
O divadelnej sieti a jej premyslenej štruk-
túre vo Francúzsku zaujímavo hovorila 
Natália Preslová vo svojom príspevku 
Divadlo pre mládež a francúzske školstvo 
na online konferencii Divadlo pre mládež 
z rôznych uhlov pohľadu v 2021.8 Faktom 
je, že vyše 50 rokov existuje vzdelávanie 
umením ako súčasť komunikácie a vzťa-
hov medzi odbormi kultúry a školstva 
vo Francúzsku. 

Vzdelávanie umením sa dotýka 
všetkých druhov umení (vrátane filmu 
a histórie umenia) a patrí pod Minister-
stvo kultúry, sekciu EAC (l éducation 
artistique et culturelle, vzdelávanie ume-
ním a kultúrou). V preambule sa píše: 
„Cieľom vzdelávania umením a kultúrou 
je podnecovať účasť všetkých detí a mla-
dých ľudí na umeleckom a kultúrnom 
živote prostredníctvom vzdelávania, 
získavania vedomostí, priameho vzťahu 
k umeniu, vďaka stretnutiam s umelcami 
a odborníkmi umeleckého a kultúrneho 
života v praxi. EAC znamená mobilizáciu 
všetkých administratívnych, umelec-
kých, kultúrnych a vzdelávacích aktérov, 
aby rozvíjali činnosť na danom území...“ 
Táto sekcia vznikla na základe medzire-
zortnej dohody v rámci ministerstva 
kultúry a školstva. Na aplikácii týchto 
zámerov sa podieľa napr. DRAC (la direc-
tion regionale des affaires culturelles, 
voľne preložené ako odbory kultúry 
v danom kraji) a realizujú sa s rôznorodý-
mi postupmi vo formálnom a v neformál-
nom vzdelávaní. 

Každý DRAC na pomerne rozsiah-
lom území Francúzska má svoj model 
aplikácie vzdelávania umením. Jedným 

z prejavov je jeden deň cez týždeň /za me-
siac (periodicita je daná podľa regiónov) 
venovaný umeniam, návšteve múzea, 
filmu, divadla, architektúry alebo sa 
v tieto dni realizujú konkrétne spoluprá-
ce s umelcami/umelkyňami. Systém je 
podrobne rozpracovaný pre rôzne druhy 
umenia od materských škôl po Univer-
zity. O tom, aký význam majú stretnu-
tia DRACu týkajúce sa témy, napr. ako 
inovovať koncepcie vzdelávania, svedčí 

8  Online konferencia na platforme ZOOM. Or-
ganizátor NIPOS-ARTAMA s KC Rakovník. 
11. 12. 2021. Záznam na YouTube. 

netradičný kreslený záznam z jedného 
stretnutia uverejnený na stránke minis-
terstva kultúry. (Nevieme si predstaviť, 
že by sa zápisnice z porád na samospráve 
dnes ani v dohľadnej dobe, takto trans-
formovali a to ani v prípade veľ kého 
nadhľadu členov/členiek samosprávy, 
viď. Záznam).

Pre zaujímavosť uvádzame, že 
súčasťou neformálneho vzdelávania 
umením je tzv. kultúrny pas, ktorý je 
podobný slovenským kultúrnym po-
ukazom. Avšak tento kultúrny pas je 
venovaný mladým ľuďom od 15 do 18 ro-
kov v hodnote od 20 do 30 eur na rok. 
(Na Slovensku je kultúrny poukaz v hod-
note 3 eur určený pre žiakov/žiačky zák-
ladných škôl. Domnievame sa, že zrejme 
táto francúzska prax s pasmi nepriamo 
inšpirovala aj slovenské MK SR). Pas je 
vydávaný na meno a umožňuje navštíviť 
ľubovoľné umelecké podujatie/poduja-
tia. Učitelia/učiteľ ky sú školení/školené 
v tom, ako využiť zmysluplne tieto pasy 
so študentmi/študentkami.

V rámci širokej koncepcie vzdelá-
vania umením existuje jedna oblasť, 
ktorá možno zaujme profesionálov/
profesionálky z bábkového divadla. Je 
to asociácia Bábky&Terapia (Marion-
nette&Thérapie). Podobné zameranie 
sme neobjavili v iných európskych 
krajinách, ktoré aplikujú vzdelávanie 
divadlom v praxi škôl a v kultúrnom 
živote. (Arteterapia je známou formou 
zapojenia umenia do liečby pri rôznych 
zdravotných a sociálnych problémoch 
v rôznych európskych krajinách, avšak 
v takejto forme spolupráce s bežnými 
školami sme to (zatiaľ) nezaznamena-
li.) Asociácia vznikla v r. 1978 a trans-
formovala sa z terapeutickej komisie 
UNIMA na svetovom festivale bábko-
vého umenia v Charleville Méziėrs. Jej 
cieľom je využitie bábok ako nástroja 
starostlivosti, rehabilitácie a sociálnej 
integrácie. Za týmto účelom organizuje 
vzdelávanie, vydáva časopis, realizuje 
(medzi)národné stretnutia. Základné 
kurzy, na ktorých sa podieľa bábkoherec/
bábkoherečka a psychológ, majú za cieľ 
oboznámiť s technickými a umelecký-

mi znalosťami/zručnosťami pri tvorbe 
bábok a hraní s bábkou, so psycholo-
gickými koncepciami využitia bábky (aj 
rozprávky) pri riešení rôznych komu-
nikačných, sociálnych a zdravotných 
problémov detí. Kurzy sú akreditované 
a využívajú sa v školách, v rôznych 
sociálnych zariadeniach napr. pri práci 
s rasovo odlišnými komunitami, so so-
ciálnou nerovnosťou, pri riešení šikany 
v školách, ale aj pri bežných problémoch 
detí s pozornosťou, zajakávaním a pod.9 
Tento projekt uvádzame ako príklad 
kooperácie troch rezortov (ak nepočí-
tame súhlas rodičov), lebo pri realizácii 
tejto formy bábkárskej práce v školách 
je potrebná tretia inštitúcia a konsenzus 
s odborníkmi/odborníčkami zo psycho-
lógie. 

Ako funguje vzdelávanie divadlom 
v praxi divadelného súboru, sa dozvieme 
vo festivalovom podcaste s francúzskymi 
kolegami/kolegyňami z Traffic music.

9  V rámci posledného ročníku svetového 
bábkového festivalu v CHM 23. 9. 2022 som 
sa zúčastnila na stretnutí tejto asociácie, 
kde bábkari/bábkarky a psychológovia/
psychologičky podávali svedectvo o ich 
práci v školách a prinášali rôzne príbehy 
detí a rehabilitácie ich problémov vďaka 
stretnutiu s bábkou. Stretnutie sa nazývalo 
Bábky ako nástroj meditácie. Počas tohto 
ročníka festivalu sa uskutočnili desiatky 
ateliérov v školách a diskusií o bábkach/
bábkovom divadle, ktoré boli súčasťou 
vzdelávania divadlom, pod hlavičkou 
PREAC (Pôle ressource d´education artis-
tique et culturelle) THEMAA (Association 
nationale des Théâtre marionnettes et arts 
associés)...

AMATÉRSKE 
DIVADLO 
V ČECHÁCH 
JE VEĽMI 
POPULÁRNE, 
ROVNAKO 
DIVADLÁ PRE 
DETI S DEŤMI, 
EXISTUJÚ 
RÔZNORODÉ 
PROFILOVÉ 
PREHLIADKY, 
EXISTUJE ŠIROKÁ 
SIEŤ ZÁKLADNÝCH 
UMELECKÝCH 
ŠKÔL (ČO JE 
PODOBNÉ 
SO SLOVENSKOM).
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NEMECKO10

Táto krajina je známa svojou diva-
delnou pedagogikou. Divadelná peda-
gogika, Theaterpädagogik, je istým sy-
nonymom pojmu vzdelávania divadlom 
a je to praktická aplikácia tejto metodiky 
vzdelávania a komunikácie medzi škola-
mi a divadlami v Nemecku. Pojem vzni-
kol už v 80. rokoch minulého storočia 
a bol, je veľmi inšpiratívnym pre české 
prostredie. Nemeckí divadelní pedagó-
govia sú združení v tzv. Bundesverband 
Theaterpädagogike, ktorý pripravuje 
rôzne výmeny skúseností v oblastiach 
divadelnej pedagogickej praxe. Napr. 
celoštátne stretnutia mládežníckych 
klubov ( Jugendclubs) v divadlách, v diva-
delno-pedagogických centrách, v rámci 
škôl, ale i v domovoch dôchodcov, vo voľ-
nočasových hnutiach, v terapeutických 
centrách. Divadelná pedagogika má dve 
základné línie — získanie kompetencií 
diváckych a hereckých, v zmysle herec-
kého konania, rolových hier, dôležité je 
získať povedomie/znalosti o divadle. 

V profesionálnych divadlách bez 
ohľadu na žáner (v závislosti od štátu 
a národnej vlády) pôsobia divadelní 
lektori, divadelné lektorky, ktorí a ktoré 
prepájajú svet divadla a škôl, verejnosti 
a podporujú dialóg. S divadelnou peda-
gogikou sa spája projekt TUSCH (Thea-
ter und Schule), ktorý od r. 1998 spojuje 
divadlá a školy. Koncepty spolupráce sa 
veľmi rôznia. 

O konkrétnej praxi v nemeckom báb-
kovom divadle sa bude s nami rozprávať 
pani Monika Gerbóc, riaditeľka bábkového 
divadla v Zwickau a súčasne režisérka, 
tvorkyňa. Pripravujeme s ňou rozhovor 
v rámci Festivalových podcastov.

NÓRSKO11

Projekt The Cultural Rucksack 
(v nórčine Kulturtanken) vznikol v Nór-
sku v roku 2001. Ruksak je v Nórsku po-
važovaný za jeden z národných symbo-
lov. Kultúrny ruksak je národný projekt 
spájajúci aspekt kultúry a umenia s as-
pektom školským, vzdelávacím. V Nór-
sku je zameraný na základné a stredné 
školy. Cieľom Kultúrneho ruksaku je 
ponúkať mladým ľuďom rozmanitú 
škálu kultúrnych a umeleckých zážitkov, 
vzbudzovať a viesť ich k celoživotnému 
záujmu o kultúrny aspekt, zapájať ich 
do rôznych tvorivých činností a kultúr-
ne sa rozvíjať. V Nórsku funguje tento 
projekt na princípe návštev umelcov/
umelkýň v školských zariadeniach, ktorí 
a ktoré tu strávia kratšie alebo dlhšie 
obdobie. Cieľom návštev je zabezpečiť 

10  Spracované. Krátené. Bc. Daniela Rottero-
vá. Diplomová práca. Význam divadelných 
dielní v profesionálnych divadlách pre deti 
a mládež, s. 46-49. Masarykova univezita, 
PF, Katedra sociálnej pedagogiky. 2021.

11  Spracované. Krátené. The cultural rucksack, 
A national programme for the arts and culture 
in Norwegian Schools. Catharina Christo-
phersen, Jan-Kare Breivik, Anna D. Home, 
Lisa H. Rykka. 2015.

Na Slovensku neexistuje katedra 
výchovnej dramatiky alebo tvorivej 
dramatiky, či dramatickej edukácie (ter-
minológia je v tejto oblasti nejednotná). 
Tento pojem v sebe ukrýva vyučovaciu 
stratégiu s využitím divadelných techník, 
širokého spektra metodík od rolových 
hier a hier podľa rôznych kritérií cez 
štruktúrovanú drámu, postupy panto-
mimické a pohybové, verbálne a zvuko-
vé, tvorivé písanie, prácu s materiálom, 
animáciu predmetov atď. Súčasne je to 
vyučovací predmet a záujmovo-umelec-
ká činnosť a do týchto činností radíme 
aj dramatoterapiu.1 Oporným pilierom 
všetkých týchto obsahov a činností je 
tvorivosť a hra.

Tieto prvky sú základnými aj 
v činnosti profesionálneho divadla (bez 
ohľadu na žáner).

Katedra výchovnej dramatiky síce 
neexistuje, ale našťastie existuje široký 
a veľmi silný prúd pedagógov a pedago-
gičiek rôznych generácií, ktorí a ktoré 
sa od rozdelenia Československa usilo-
vali o presadenie dramatickej edukácie 
do vzdelávania v školách. Pripravili 
viacero koncepcií na jej presadenie 
do učebných osnov, napísali nespočetné 
množstvo kníh, projektov pre všetky 
typy škôl o výhodách tvorivej dramatiky. 
„Tými centrami boli Bratislava, Banská 
Bystrica, Prešov, Trnava, Nitra a repre-
zentantmi a reprezentantkami sú alebo 
boli: Alexandra Skořepová, Marica Miku-
lová, Nina Zemanová, Belo Felix, Brigita 
Šimonová, Eva Pršová, Lýdia Janáková, 
Alena Dišková, Andrej Turčan, Iveta 
Kovalčíková, Mária Benešová, Ľubica Be-
kéniová, Dana Kollárová, Marta Žilková, 
Marta Germušková, Mária Zahatňanská, 
Tatiana Alexovičová, Ivana Semjanová, 
Ľubica Tatranská a ďalší.“2 Dnes obhaju-
je tieto záujmy pedagogická generácia, 
ktorá vydala publikáciu Dramatická 
edukácia, kde sa uvádzajú pokusy o etab-
lovanie školských reforiem, praktické 
skúsenosti v rôznych typoch škôl s dra-
matickou edukáciou (vrátane vysokých 
pedagogických škôl, kde sa pripravujú 
budúci učitelia/budúce učiteľ ky), pome-
núva národný a medzinárodný kontext. 
Kto sa chce zoznámiť s peripetiami 
slovenskej dramatickej edukácie, mal by 
siahnuť po tejto knihe. Z množstva vyda-

1  EVJAKOVÁ D., HYŽA J., (eds). Dramatická 
edukácia na Slovensku, s. 10. Vydavateľ 
EDUdrama, občianske združenie oProti, 
Senica. 2018

2  EVJAKOVÁ D., HYŽA J., (eds). Dramatická 
edukácia na Slovensku, s. 18-19. Vydavateľ 
EDUdrama, občianske združenie oProti, 
Senica. 2018. 
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žiakom/žiačkam počas školskej do-
chádzky prístup k profesionálnej kultúre 
a umeniu vo vysokej kvalite. Aktivity 
na území školy by mali byť širokospek-
trálne a dotýkať sa rôznych druhov ume-
nia — divadla, hudby, tanca, výtvarného 
umenia, filmu i literatúry. Tieto krea-
tívne stretnutia by mali byť prirodzene 
začlenené do vyučovacieho procesu 
a mali byť pomôcť integrovať umenie 
a kultúru v učebných osnovách. Projekt 
sa stal inšpiratívnym a atraktívnym aj 
pre ďalšie krajiny sveta. Ako Kultúrny 
ruksak funguje v domácich podmienkach 
nás na konferencii poinformuje zástup-
kyňa Kultúrneho ruksaku pani Ragnhild 
Tronstad (Kulturtanken, Nórsko).

SLOVINSKO
Veľmi originálnym projektom 

rešpektujúcim všetky žánre divadla je 
Kultúrny bazár.12 Je to neobvyklý projekt, 
ktorý sa odlišuje od ostatných krajín, 
sleduje však tie isté ciele vzdelávania 
divadlom a aplikuje ich na slovinské 
kultúrne, školské a sociálne podmienky. 
Iniciátormi a organizátormi projektu sú 
od r. 2014 Ministerstvo kultúry, škol-
stva, vedy a športu a Národný vzdelávací 
inštitút Slovinska. Organizátorom je 
Cankarjevov dom v Ľubľane. Projekt sa 
realizuje s viac ako 300 profesionálnymi 
kultúrnymi inštitúciami naprieč všetký-
mi oblasťami kultúry a umenia. Kultúr-
ny bazár sa koná každý rok a znamená 
jednodňovú národnú odbornú vzdelá-
vaciu iniciatívu zameranú na učiteľov/
učiteľ ky a iných pedagogických pracov-
níkov/ pedagogické pracovníčky, širšiu 

12  https://kulturnibazar.si/en/about-the-ba-
zaar/.

odbornú verejnosť, profesionálov/profe-
sionálky, ale aj rodičov a všetkých, čo sa 
venujú mladým ľuďom, deťom, na kto-
rom sa predstavujú výsledky tvorby di-
vadiel a všetkých druhov umenia a slúžia 
rozvoju kultúrneho vzdelávania a krea-
tívneho trávenia voľného času. Špeciálne 
zameranie projektu, jeho zameranie 
a ciele sú venované pedagógom/pedago-
gičkám, rovnako profesionálom/profesi-
onálkam v umení a osobitne sa osvetľuje 
zámer tohto projektu pre rodičov.

O tom, ako prebieha tento spôsob 
kultúrneho vzdelávania v praxi a aké sú 
jeho výsledky, nám porozpráva divadel-
ná lektorka, dramaturgička Slovinského 
národného divadla Špela Šinigoj. 

KULTÚRNY 
RUKSAK JE 
NÁRODNÝ 
PROJEKT 
SPÁJAJÚCI 
ASPEKT KULTÚRY 
A UMENIA 
S ASPEKTOM 
ŠKOLSKÝM, 
VZDELÁVACÍM.

ných publikácií upozorňujeme na knihu 
Metódy podporujúce aktívne vyučovanie 
autoriek Márie Zatňanskej, Evy Kušníro-
vej, kde sa pomenúvajú rôzne inovatívne 
prístupy k vzdelávaniu počas vyučovania 
v súvislosti so zmenami v spoločnosti, 
objavujú sa rôzne filozofické, sociál-
no-spoločenské teórie na to, ako vzdelá-
vať deti... Jedna časť je venovaná meto-
dikám dramatickej výchovy.3 Kniha je 
vhodná pre všetkých, čo tvoria pre deti, 
odhaľuje, čo prebieha v pozadí zložité-
ho procesu výučby v školách a využitia 
voľného času.

Na Slovensku funguje veľmi sil-
ná sieť záujmovo-umeleckej činnosti 
vo forme prehliadok detských divadiel, 
vrcholových recitačných súťaží a lite-
rárno-dramatických odborov na základ-
ných umeleckých školách, kde pedagó-
govia/pedagogičky rozvíjajú umelecké 
schopnosti detí. Na našom malom Slo-
vensku funguje celkom 79 základných 
umeleckých škôl, ktoré majú literár-
no-dramatický odbor.4 Z nášho pohľadu 
všetky uvedené úctyhodné aktivity fun-
gujú samostatne, sú uzavreté do seba, 
nemajú ďalšie medzirezortné a priame 
kultúrne presahy. Žiaľ, neprepájajú/ne-
prepájame sa medzi sebou. 

Pri sledovaní tejto témy sme sa 
zaoberali aj otázkami tzv. neformálneho 
vzdelávania zo strany divadiel, festiva-
lov, eventuálne sme hľadali medzire-
zortné počiny, ktoré vznikli s cieľom 
prehĺbiť divácku, estetickú gramotnosť 
a v užšom kontexte napĺňajú neformálne 
vzdelávanie divadlom a v širšom rozvoj 
publika. A presvedčili sme sa o neobvyk-
lej aktivite. Avšak podobne ako v pred-
chádzajúcich prípadoch, tieto aktivity 
ostávajú uzavreté v regióne, kde pôsobia 
dané subjekty. Povedané dnešným jazy-
kom, naše profesionálne snaženie nie je 
„zosieťované“ a padá do medzirezort-
ného vákua. Nečiníme si nárok na úpl-
ný prehľad neformálneho vzdelávania 
v oblasti divadla. Nechávame to opäť aj 
na vás...

Skúsme spoločne prekročiť hranice 
rezortov, noriem a myslenia. 

3  ZAHATŇANSKÁ M.,KUŠNÍROVÁ E. Metódy 
podporujúce aktívne vyučovanie. Vydavateľ 
Prešovská univerzita. 2017.

4  https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka- 
-kniznica/informacie-o-skolstve/publika-
cie-casopisy.../zistovanie-kvalifikovanosti/
prehlad-zakladnych-umeleckych-skol.html

Téma vzdelávanie divadlom/
umením je dvojdomá, preniká od-
borom školstva a súčasne odborom 
kultúry. Možno je vlastne trojdomá, 
pretože sa dotýka rodičov a publika 
bez ohľadu na vek. A dostávame sa 
k rozsiahlej agende, ktorú posledné 
roky riešia mnohé umelecké inštitú-
cie v rôznych umeniach, a tou je au-
dience development/rozvoj publika. 

V rámci Európskej únie existuje 
viacero platforiem, ktoré sa naprieč 
umeniami zaoberajú rozvojom pub-
lika a metodikami, akými formovať/
vzdelávať/scitlivovať komunitné, re-
gionálne, detské, dospelé publikum... 
Venujú sa tomu vo výtvarnom umení 
tie najprestížnejšie galérie, v oblas-
ti tanca je to už temer tradíciou... 
Vzdelávanie divadlom a prepojenie 
oboch sfér školstva a kultúry patrí 
k prvým krokom na tejto ceste.

CESTA 
FESTIVALOM. 
VIETE, ŽE... 

... v r. 1998 sa Báb-
karská Bystrica nekonala. 
Dva týždne pred festivalom 
MK SR zrušilo pridelenú 
dotáciu. V tom období pre-
behla neúspešná reforma 
kultúry ministra Ivana 
Hudeca a boli zriadené tzv. 
intendatúry. BDNR s refor-
mou nesúhlasilo a pridalo 
sa k protestom kultúrnej 
obce. V tých rokoch MK 
SR pozastavilo financova-
nie rekonštrukcie divad-
la na Skuteckého ulici. 
Druhýkrát sa nekonala 
v r. 2020 pre pandémiu 
koronavírusu.

... počas viacerých 
ročníkov festivalu sa ko-
nali odborné konferencie 
so zahraničnou účasťou, 
ktoré napĺňali zámery fes-
tivalového výskumu. Napr. 
Umenie na periférii, fórum 
výmeny názorov. 2016. 
William Shakespeare a jeho 
interpretácie v bábkovom 
divadle. 2014. Od r. 2000 sa 
konalo 5 medzinárodných 
konferencií.

08

09
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programu pre stredoškolákov, ktorý rea-
lizuje Divadelný ústav ako súčasť medzi-
národného projektu Klasika v grafickom 
románe. Classics in the graphic novel, 
na ktorom sa podieľa spoločne so Slovin-
ským divadelným inštitútom z Ľubľany 
a s Divadelným inštitútom Zbigniewa 
Raszewského z Varšavy s podporou Eu-
rópskej únie v rámci programu Kreatívna 
Európa — Podpora projektov európskej 
spolupráce 2019.

UTOROK 27. 9., 9.00 — 13.00, ZÁKLAD-
NÁ ŠKOLA SLOBODNÉHO SLOVEN-
SKÉHO VYSIELAČA

TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE 
v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM 
pod vedením divadelnej lektorky Micha-
ely Váňovej (CZ). DIVADLO POSTOJOV 
ALEBO DIVADLO FÓRUM A JEHO 
VYUŽITIE V PEDAGOGICKEJ PRAXI ako 
súčasti osobnostnej a sociálnej výchovy. 
Pre pedagógov a pedagogičky 2. stupňa 
základných škôl a iných záujemcov/iné zá-
ujemkyne o dané témy. Účasť na základe 
prihlášky. V spolupráci s Divadlom Minor 
v Prahe.

Pozrieme si ukážky inscenácií divad-
la fórum, zoznámime sa so základnými 
princípmi útlaku a sami si vyskúšame 
hľadanie stratégie riešenia. Tvorivé 
pracovné stretnutie si kladie za cieľ po-
ukázať na to, že pokiaľ je možné zmeniť 
dianie vo svete fikcie, bude toho schopný 
aj jednotlivec v skutočnom živote. 

POKRAČOVANIE NA STRANE 17 ↓
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FORMÁLNE A NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE DIVADLOM

PROJEKT VZDELÁVANIE 
DIVADLOM, UNIVERZITA 

KONŠTANTÍNA 
FILOZOFA V NITRE
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Projekt patrí doteraz k ojedinelým 
projektom prebiehajúcim na vysokej 
škole, prekračoval hranice školy a divad-
la, spájal študentstvo s divadelnými pro-
fesionálmi/profesionálkami, umožnil 
konkrétnu tvorivú prácu, či už vo forme 
divadelných inscenácií na univerzite, 
alebo vznik monografií divadelných 
odborníkov/odborníčok pre študijné 
účely, a formoval divácku gramotnosť 
prostredníctvom pozvaných hosťujúcich 
divadelných predstavení slovenských 
divadiel v študentskom divadle. 

 Zámer projektu stanovoval: riešiť 
inováciu foriem a metód kurzov teo-
retickej a praktickej výučby a tvorbu 
pedagogicko-didaktických materiálov 
i pomôcok doterajšieho modelu vzdelá-
vania divadlom. Odohrával sa na katedre 
kulturológie FF UKF (vrátane Univerzit-
ného tvorivého ateliéru), katedre anglis-
tiky a amerikanistiky FF UKF, katedre 
hudby PF UKF a na Ústave literatúry 
a umeleckej komunikácie. 

Projekt bol koncipovaný tak, aby 
bolo možné kreatívne divadelné postupy 
využiť aj interdisciplinárne. Okrem tra-
dičných vzdelávacích foriem, ako semi-
náre, prednášky, kolokviá, konferencie 
či exkurzie, mohli účastníci a účastníčky 
navštevovať workshopy vedené lektormi 
z rôznych divadelných oblastí (od pan-
tomímy cez bábkové divadlo, artetera-
piu, dramaturgické dielne po umelecký 
prednes, tvorivú dramatiku, divadlo 

fórum atď.) Počas daného obdobia sa 
uskutočnilo 27 odborných workshopov 
pod vedením divadelných profesionálov/
profesionálok. Na univerzite hosťovalo 
11 divadelných súborov širokého spektra 
od divadla pre deti cez tanečné predsta-
venia, študentské divadlo až po feminis-
tické. 

Vznikli tri pôvodné študentské 
inscenácie vytvorené a hrané študentmi/
študentkami daných katedier. Účast-
níci/účastníčky projektu sa zúčastnili 
na deviatich exkurziách v slovenských 
divadlách. Na záver projektu sa konala 
medzinárodná vedecká konferencia 
Vzdelávanie divadlom.

Počas daného obdobia UKF vydala 
neuveriteľných 43 knižných publikácií 
z divadelnej teórie, dejín a súčasného 
divadla vytvorených slovenskými teat-
rológmi/teatrologičkami, praktickými 
divadelníkmi/divadelníčkami alebo vy-
sokoškolskými pedagógmi/pedagogička-
mi. Monografie sú na štúdium čitateľom 
k dispozícii formou absenčných výpoži-
čiek v požičovni oddelenia knižničných 
služieb UK ŽU a formou prezenčných 
výpožičiek v študovni kníh oddelenia 
knižničných služieb a možno ich vidieť 
na festivale Bábkarská Bystrica. Na po-
žiadanie Vám ich venujeme na študijné 
účely. Informácie o projekte nájdete na

www.vzdelavaniedivadlom.sk 

V rokoch 2010 — 2014 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 
realizoval projekt Vzdelávanie divadlom pod vedením prof. Dagmar 
Inštitorisovej, teatrologičky a pedagogičky. Rozsahom a obsahom 

veľmi náročný projekt, ťažko porovnateľný s inými v tejto oblasti. Patrí 
k projektom, v ktorom sa formálne i neformálne vzdelávanie divadlom 

spojilo do jedného celku na obdobie štyroch rokov.

CESTA 
FESTIVALOM. 
VIETE, ŽE... 

... od r. 2004 do r. 2010 
festival udeľoval štyri ceny. 
Cenu za tvorivé počiny 
v oblasti bábkového divad-
la na Slovensku, Hašterica. 
(Táto cena sa presunula 
neskôr do agendy festiva-
lu Bábková Žilina a už sa 
neudeľuje). Cena Henryka 
Jurkowského za tvorivé 
počiny divadelných súbo-
rov V4 s medzinárodnou 
porotou. Cena diváka 
v garancii predsedu BBSK 
a cena Detskej poroty.

... šapito divadla 
bolo postavené prvýkrát 
v r. 2008. Od r. 2002 sme 
si tri ročníky prenajímali 
šapito od spriatelených 
cirkusantov.

10

11

CESTA 
FESTIVALOM. 
VIETE, ŽE... 

... v r. 2010 festival 
zmenil koncepciu na Báb-
karská Bystrica, Dvojitý im-
pulz. Program festivalu sa 
zámerne rozdelil na Prvý 
impulz pre deti (detské 
publikum) a Druhý impulz 
pre dospelých. Na tomto 
ročníku festival prvýkrát 
predstavil tvorbu pre bato-
ľatá na Slovensku.

12

ŠTVRTOK 29. 9., 9.00 — 13.00, 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOBODNÉHO 
SLOVENSKÉHO VYSIELAČA

TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNU-
TIE v rámci témy VZDELÁVANIE DI-
VADLOM pod vedením divadelných 
lektoriek Barbory Jurinovej a Veroniky 
Kořínkovej-Willemsovej (SK). 4 PO-
SCHODIA, aplikácia divadelných metód 
do všeobecnovzdelávacích predmetov 
1. stupňa. Dramatické techniky, ktoré 
oživia vyučovanie a prehĺbia vedomosti. 
Workshop pre pedagógov a pedago-
gičky 1. stupňa základných škôl a iných 
záujemcov/iné záujemkyne o dané témy. 
Účasť na základe prihlášky. V spolupráci 
s dramacentrom EDUdrama v Bratislave.

FEST — IN 

Súčasťou života festivalu je Fest-in, 
festivalový denník zachytávajúci aktu-
álne dianie na festivale, na ktorom sa 
podieľajú študenti/študentky divadel-
ných odborov DAMU, VŠMU, Tobiáš 
Waller a Kristýna Vinařová z katedry 
teórie a kritiky DAMU, Petronela Brot-
ková a Dominika Horváthová z katedry 
teórie divadla, filmu a hudby VŠMU, pod 
vedením teatrologičky a dramaturgičky 
pani Adely Vondrákovej. Fest-in vydá-
va jednak svedectvo o dňoch festiva-
loch, je cenným príspevkom pre pamäť 
o festivale a jednak ponúka priestor pre 
širokú diskusiu o témach festivalu, odraz 
názorov a postoje súčasníkov/súčasní-
čok a možnosť pre praktické skúsenosti 
budúcich adeptov/ budúce adeptky 
teatrológie.

PRED- 
FESTIVALOVÉ 

A FESTIVALOVÉ 
PODCASTY

Festival pripravuje predfestivalové 
podcasty dotýkajúce sa témy vzdeláva-
nia umením v našom domácom prostre-
dí: Nastolenie témy. Môžete si vypočuť 
podcasty a zaujímavé názory oslovených 
hostí a hostiek, ktorí a ktoré sa v divadle 
alebo v školstve venujú téme vzdeláva-
nie divadlom: Iveta Škripková, Dagmar 
Inštitorisová, Silvester Lavrík a Zuzana 
Hekel, Ivica Franeková. Počas festivalu 
vzniknú festivalové podcasty pod ná-
zvom: Téma. Podcasty, ktoré majú za cieľ 
poinformovať o situácii vzdelávania 
divadlom v iných krajinách Európy. Kon-
krétne v Nemecku, Česku, vo Francúzsku 
a na Ukrajine.

OKREM TRADIČNÝCH 
VZDELÁVACÍCH FORIEM, 
AKO SEMINÁRE, 
PREDNÁŠKY, KOLOKVIÁ, 
KONFERENCIE ČI 
EXKURZIE, MOHLI 
ÚČASTNÍCI A ÚČASTNÍČKY 
NAVŠTEVOVAŤ WORKSHOPY 
VEDENÉ LEKTORMI 
Z RÔZNYCH DIVADELNÝCH 
OBLASTÍ.
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DIVADLO PÔTOŇ, 
BÁTOVCE

Divadlo pod vedením Ivety Ditte 
Jurčovej a Michala Ditteho realizuje 
vzdelávacie projekty prepájajúce umenie 
s inými odbormi (sociológia, etnografia, 
história). Tieto projekty sú zamerané najmä 
na vzdelávanie publika a rozvoj kritického 
myslenia. Priestor v kultúrnom centre majú 
aj workshopy pre profesionálov, ale i laickú 
verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre 
slovenských a zahraničných tvorcov. Z po-
sledných aktuálnych projektov avizujeme 
výskum neformálneho vzdelávania v rámci 
projektu „Psota na Slovensku”, ktorý bol 
zameraný na postoje mladých ľudí k spo-
ločenským témam a realizovaný Centrom 
pre výskum etnicity a kultúry.  
www.poton.sk

STARÉ DIVADLO 
KAROLA SPIŠÁKA, 
NITRA 

V súčasnom programe pre školy 
vedenie, Martin Kusenda, a dramaturgia, 
Nikol Hvizd Tužinská, ponúka školských 
ambasádorov/školské ambasádorky, ktorí 
a ktoré šíria dobré meno divadla v škol-
skom prostredí a riešia otázky zázemia, 
vzniku predstavenia. V ponuke programu 
pre školy sú aj tzv. Dni školského divadla. 
Cieľom projektu „Dni školského divadla“ 
je podporovať školské aktivity na základ-
ných a stredných školách. Žiacke, študent-
ské divadlá alebo skupiny môžu na javisku 
predviesť svoje inscenácie v slovenskom 
alebo akomkoľvek cudzom jazyku.  
www.sdn.sk

STREDNÉ SLOVENSKO

BÁBKOVÉ 
DIVADLO ŽILINA

Ponúka v časoch prázdnin divadelný 
tábor ZA OPONOU v spolupráci s ob-
čianskym združením Za oponou v gescii 
riaditeľa Petra Tabačka a dramaturga 
Mateja Trubana. V tábore sa venujú 
tvorbe bábok, hereckej príprave a účast-
níci/účastníčky tvoria vlastné divadelné 
predstavenia pod vedením hercov/here-
čiek BD Žilina. Divadelný tábor sa konal 
už ôsmy rok a teší sa veľkej návštevnosti. 
Tento rok sa na ňom zúčastnilo 131 detí 
od 7 do 14 rokov. Súčasťou neformálneho 
vzdelávania tohto divadla sú tvorivé vý-
tvarné dielne v záhrade pre verejnosť. 
www.bdz.sk

BÁBKOVÉ 
DIVADLO NA 
RÁZCESTÍ

Od 90. rokov minulého storočia BDNR 
pod vedením Ivety Škripkovej a režiséra, 
umeleckého šéfa Mariána Pecka pravidel-
ne produkuje projekty rôznorodej spolu-
práce so školami všetkých typov. V r. 1994 
prišlo s myšlienkou Divadelného mlyna, 
výskumu, ako sa návšteva divadla (počet 
predstavení) odrazí na emocionálnom 
živote detí. Viacero projektov bolo veno-
vaných kooperácii so študentmi Univerzity 

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
BRATISLAVA

SLOVENSKÉ 
NÁRODNÉ 
DIVADLO

Vlajkovou loďou neformálneho 
vzdelávania je v súčasnosti Slovenské 
národné divadlo, ktoré pravidelne a kon-
tinuálne zaradilo do svojho programu 
vzdelávanie škôl a publika. Realizuje via-
cero špeciálnych podujatí neformálneho 
vzdelávania, predovšetkým v činohre 
SND pod vedením Miriam Kičinovej.  
www.snd.sk

LUDUS 
Dlhoročným úsilím o prepojenie 

dramatického vzdelávania a divadla 
bolo a je známe Divadlo Ludus, predtým 
Divadlo Škola Ludus pod vedením Petra 
Kubu a Xénie Gracovej-Kubovej. Dlhé 
roky sa snažilo o spojenie obidvoch ob-
lastí do jedného celku pod jeden subjekt. 
Roky organizovalo festival Puberťák pre 
mladých ľudí 12+. V súčasnosti funguje 
ako dva subjekty, súkromná umelecká 
škola Ludus a Divadlo Ludus pod vede-
ním Martina Kubrana, ktoré vzájomne 
kooperujú. Divadlo Ludus pripravuje 
odborné metodické materiály k predsta-
veniam pre učiteľov/učiteľky a súčasťou 
ich komunikácie s divákmi sú cielené 
diskusie. www.ludusdivadlo.sk

DIVADELNÝ 
ÚSTAV

Divadelný ústav v Bratislave pod 
vedením Vladislavy Fekete nie je len 
teoretickým ostrovom. Okrem novo sfor-
movaného oddelenia vzdelávania, ktoré 
systematicky vytvára program rôznych 
seminárov, školení pre ľudí z divadelnej 
praxe (o marketingu, rozvoji publika), ale 
aj zo školskej praxe (o tvorivom písaní, 
dramatickej edukácii a pod.) podporuje 
dlhodobo medzižánrovú, medzirezort-
nú aktivitu — Dramaticky mladí. Kurzy 
tvorivého písania (nielen) drámy v rôz-
nych slovenských divadlách pre deti 

od 11+ vedené odborníkmi/odborníčkami. 
Vrcholným stretnutím je vyhlásenie vý-
sledkov dramatických textov napísaných 
mladými ľuďmi do 18+ v rovnomennej 
súťaži. Súťaž sa koná každý rok. Výsledky 
medzinárodného projektu neformálneho 
vzdelávania divadlom pre stredoškolá-
kov Divadelná klasika v grafickom románe 
môžete vidieť a zažiť aj na Bábkarskej 
Bystrici. Na medzinárodnom projekte 

Klasika v grafickom románe — Classics in 
the graphic novel sa podieľal Divadelný 
ústav spoločne so Slovinským divadel-
ným inštitútom z Ľubľany a s Divadelným 
inštitútom Zbigniewa Raszewského z Var-
šavy s podporou Európskej únie v rámci 
programu Kreatívna Európa — Podpora 
projektov európskej spolupráce 2019.  
www.theatre.sk

EDU DRÁMA
EDUdrama je prvé slovenské dra-

macentrum, pôsobí v Novej Cvernovke 
a jeho zakladateľkami sú absolventky 
katedry výchovnej dramatiky DAMU, 
Praha, Barbora Jurínová a Veronika Wil-
lems Kořínková. Ich prácu môžete zažiť 
na našich dvoch tvorivých stretnutiach 
počas festivalu (Divadelná klasika v gra-
fickom románe a 4 poschodia). EDUdra-
ma ponúka interaktívne divadelné pred-
stavenia, vzdelávacie projekty pre školy, 
semináre pre pedagógov a vzdelávacie 
zážitkové workshopy pre rôzne kolektívy. 
Chce stierať hranice medzi javiskom 
a hľadiskom a cielene obhajuje myšlienky 
formálneho vzdelávania divadlom, začle-
nenie dramatickej edukácie do škôl.  
www.edudrama.sk

NITRA

DIVADELNÁ NITRA, 
MEDZINÁRODNÝ 
ČINOHERNÝ 
FESTIVAL

Od svojho vzniku (v r. 1992) sa festi-
val pod vedením Dariny Károvej kon-
cepčne venuje neformálnemu vzdeláva-
niu divadlom. Každý ročník festivalu mal 
a má svoj vzdelávací program, napr. 
Ako na divadlo? Ako na umenie. Medzi-
národné projekty V4Theatre critics resi-
dency alebo BeSpectActive, na ktorom 
sa zúčastňujú diváci a diváčky rôzneho 
veku a profesionálneho zamerania. 
Nemožno opomenúť spoluprácu s ume-
leckými školami, ochotníckymi súbormi 
pre deti s deťmi v nitrianskej oblasti, 
ktoré sú v nevídanej miere zapojené 
do prezentácie svojej tvorby v rámci 
profesionálneho divadelného festiva-
lu. (Čo je raritou v rámci slovenských 
podmienok.) Súčasťou neformálneho 
vzdelávania sú projekty integrácie a in-
klúzie znevýhodnených skupín (Darujem 
ti tulipán). K 30. výročiu festivalu vznikla 
publikácia Presahy Divadelnej Nitry 1992 
– 2021, ktorá vypovedá o trvale prítom-
nom neformálnom vzdelávaní a rozvoji 
publika.  
www.nitrafest.sk 

DIVADLO JÁNA 
PALÁRIKA 
V TRNAVE

V r. 2019 toto divadlo, vychádzajúc 
jednak zo svojej tradície tvorby divadla 
pre deti a mládež a jednak zo znalosti 
súčasných foriem komunikácie s divákmi 
a školami, zdá sa, že ako prvé divadlo 
na Slovensku vytvorilo miesto koordiná-
torky pre deti a mládež. Jej povinnos-
ťou je okrem iného napr. vzdelávať sa 
v oblasti tvorivej dramatiky a divadelnej 
pedagogiky. V rámci predfestivalových 
podcastov si môžete vypočuť rozhovor 
s riaditeľ kou divadla Zuzanou Hekel 
a koordinátorkou Ivicou Franekovou 
o motivácii pre tento krok a zmenu 
v produkčnej práci v divadle. 
www.djp.sk

Informujeme podľa oblastí Slovenska.  
Vyberáme divadelné subjekty s koncepčným 
a vedome pomenovaným úsilím o neformálne 

vzdelávanie divadlom. 

tvorby divadla vznikli mnohé projekty, 
v ktorých tancovali deti v profesionálnych 
tanečných predstaveniach. Rozvoj publika 
bol a je súčasťou ich tanečnej dramaturgie. 
www.studiotanca.sk

VÝCHODNÉ
SLOVENSKO

AKADEMICKÝ 
PREŠOV

Začiatky festivalu siahajú do r. 1966 
a jeho zakladateľom je profesor Karol 
Horák, dramatik, pedagóg. Koná sa kaž-
dý rok v Prešove a je jedinou dramatic-
kou prehliadkou vysokoškolského divadla 
na Slovensku. Za viac ako polstoročnicu 
svojej existencie sa stal fórom vysokoško-
lákov/vysokoškoláčok a ich študentskej 
divadelnej tvorby. Niekedy sa zvykne 
označovať fórom budúcej slovenskej 
inteligencie, mnohí z jeho účastníkov/
mnohé z jeho účastníčok sa stali neskôr 
profesionálnymi divadelníkmi/divadel-
níčkami, umelcami/umelkyňami. V súčas-
nosti je platformou, kde vysokoškoláci/
vysokoškoláčky prezentujú svoju tvorbu 
v kategóriách — študentské divadlo, 
umelecký prednes, divadelná improvi-
zácia a vlastná literárna tvorba poézie 
a prózy. Je neobyčajne živou a alterna-
tívnou umeleckou platformou 
www.ap.unipo.sk

VIOLA PREŠOV
Vznikla v r. 2018 ako súkromná pro-

fesionálna inštitúcia, venuje sa divadlu, 
hudbe, literatúre a regionálnej kultúre. 
Jej líderky sú Táňa Pirníková a Soňa 
Pariláková, ktoré súčasne pôsobia ako 
pedagogičky. Je to centrum literatúry, 
hudby a umenia, kde sa miešajú rôzne 
aktivity od koncertov, diskusií po semi-
náre a vzdelávanie divadlom/hudbou/
umením. Viola tvorí vlastné inscenácie 
pre deti, snaží sa vybudovať vlastný sú-
bor. Uskutočňuje vzdelávacie programy 
pre školy Ako chutí divadlo, konferencie 
s medzinárodnou účasťou o význame 
divadla pre deti, napr. Východiská, podo-
by, perspektívy divadla pre deti, r. 2020, 
Liečivé účinky divadla (so zameraním 
na rôzne formy inklúzie, arteterapie 
a spolupráce divadla so školami), r. 2021. 
www.violapresov.sk
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ŠAMANKY

PUTOVNÉ UŠKO

DIVADELNÉ OSTROVY 
NEFORMÁLNEHO 

VZDELÁVANIA

Mateja Bela. Projekt Šamanky bol prvým 
projektom medzirezortnej spoluprá-
ce divadla a VŠ na Slovensku. Divadlo 
spolupracovalo na viacerých projektoch 
rodovej rovnosti so študentmi/študentkami 
UMB (naposledy Lexikón sexizmu, 2013, 
Stop extrémizmu, 2015 atď.) So základ-
nými školami zrealizovalo 17 projektov, 
ktoré otvárali užšiu spoluprácu so školami 
a žiactvom, napr. Friendly school, projekt 
so 4 základnými školami v Banskej Bystrici 
a v Hriňovej, pravidelná návšteva insenácií 
divadla a diskusie o predstavení, divadelná 
kooperácia divadla pri akciách škôl, napr. 
pri otvorení školského roku, odovzdáva-
nie vysvedčení a pod. V súčasnosti BDNR 
realizuje projekty divadelnej inklúzie, 
s tvorbou insenácií a komunikáciou so zne-
výhodnenými skupinami detí (nepočujú-

cimi a so slabozrakými). A pre dospelých 
projekt Flexxila, staré mýty v súčasnosti 
rodovej, liberálnej dekonštrukcie minulosti.  
www.bdnr.sk

DIVADLO 
Z PASÁŽE

Jediné profesionálne komunitné 
divadlo s ľuďmi s mentálnym znevýhod-
nením, ktoré pracuje v Banskej Bystrici 
od r. 1996. Jeho zakladateľkou je Viera 
Dubačová (herečka, režisérka, exposlan-
kyňa NR), ktorej sa podarilo inštituciona-
lizovať toto divadlo ako mestské divadlo. 
V súčasnosti divadlo vedie Eva Ogurčá-
ková. Divadlo má svoj trvalý repertoár, 
pravidelne tvorí nové premiéry, vzdeláva 
svojich hercov/herečky v rámci dramate-
rapie a arteterapie v dennom stacionári. 
Začiatkom milénia realizovalo netradičný 
a ojedinelý festival ARTETERAPIA. 
www.divadlozpasaze.sk

DIVADLO ŠTÚDIO 
TANCA

Od čias svojho vzniku v r. 2000 
pod vedením Zuzany Hájkovej dnes pod 
vedením choreografky Lucie Kašiarovej, 
realizovalo a stále realizuje neformálne 
vzdelávanie v podobe tanečných kurzov 
pre deti od 5 rokov a pre dospelých záu-
jemcov/dospelé záujemkyne, ktoré vedú 
tanečníci a tanečníčky divadla. Počas 

CESTA 
FESTIVALOM. 
VIETE, ŽE... 

CESTA 
FESTIVALOM. 
VIETE, ŽE... 

... v čase Kotlebovej 
vlády v BBSK v r. 2016 
festival pripravil novú kon-
cepciu Bábkarská Bystrica 
TOUR a navštevoval zapad-
nuté dedinky v kraji, kde 
festival a divadlo málokedy 
zavíta. Tour sa opakoval 
v r. 2018. Za tento počin 
festival získal ocenenie 
kvality EFFE, európskej 
festivalovej komisie, ktorá 
zaradila festival medzi 26 
najzaujímavejších festiva-
lov v Európe.

13

... že od r. 1994 
do r. 2018 (23. ročníkov) sa 
na festivale odohralo 356 
predstavení, účinkovalo 
244 divadelných súborov. 
Festival prijal 3 870 účastní-
kov. Prehliadku navštívilo 
31 400 divákov/diváčok.

... festival uviedol diva-
delné súbory zo 16 krajín 
Európy (z Česka, Poľska, 
Maďarska, Rakúska, Ne-
mecka, Talianska, Francúz-
ska, Portugalska, Nórska, 
Fínska, Holandska, Bielo-
ruska, Ukrajiny, zo Slovin-
ska a Slovenska) a mimo 
Európy, z USA, z Izraela 
a z Brazílie.

... v r. 2022 sa festival 
koná po štvorročnej pauze 
z dôvodu pandémie.

14

15

16

Ďakujeme profesorke Dagmar 
Inštitorisovej za viacnásobné konzul-
tácie a materiály k téme a Dominike 
Zaťkovej za diskusie o neformálnom 
vzdelávaní.

Zdroje: archív BDNR, webové 
stránky jednotlivých divadiel, pro-
jektov. D. Inštitorisová a kol.,Vzde-
lávanie divadlom, M. Zahatňanská, 
E. Kušnírová Metódy podporujúce ak-
tívne vyučovanie, Marionnette&Thé-
rapie, Presahy Divadelnej Nitry 
1992 — 2021, M. Rotterová Presahy 
divadelných dielní v profesionálnych 
divadlách pre deti a mládež z pohľadu 
divadelných lektorov, Dramaedukácia 
na Slovensku, diela Evy Machko-
vej, diela M. Zelinu, Z. Tichý Tvorivé 
písanie, časopis Tvorivá dramatika, 
E. Mistrík Umenie a kultúra a iné.
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DIVADLO DO LAVÍC! DIVADLO 
DO ULÍC! DIVADLO DO ŽIVOTA! 

DIVADLO NA KAŽDÝ DEŇ!

FESTIVAL
PRACUJÚCI

PONDELOK 26. 9. 
15 – 18 ROKOV

9.00 | 14.00 | Gymnázium Andreja 
Sládkoviča
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ, 
Banská Bystrica (SK)
István Tasnádi: CYBER CYRANO
Mrazivý príbeh o neskutočnej 
virtuálnej realite.
Po predstavení diskutujeme 
o médiách a divadle.
Réžia: Soňa Ferancová, a. h.
85 min. | 6 €

11.00 | 17.00 | Základná škola 
Slobodného slovenského vysielača
NOVÉ DIVADLO, Nitra (SK)
Markus Zusak: ZLODEJKA KNÍH
Prečo sa 10-ročné dievča stane 
nepriateľkou Tretej ríše? 
Po predstavení diskutujeme 
o histórii a divadle.
Réžia a dramatizácia: Šimon Spišák
70 min. | 6 €

9.00 – 13.00 | Gymnázium Andreja Sládkoviča
TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy 
VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelných 
lektoriek Barbory Jurinovej a Veroniky Kořínkovej-
Willemsovej (SK). DIVADELNÁ KLASIKA V GRAFICKOM 
ROMÁNE pre pedagógov a pedagogičky stredných 
škôl, iných záujemcov/iné záujemkyne o tieto otázky.  
Účasť na základe prihlášky. V spolupráci s Divadelným 
ústavom v Bratislave.

UTOROK 27. 9. 
10 – 15 ROKOV

9.00 | 11.00 | 14.00 | Základná škola, Ďumbierska 17
PUPPENTHEATER, Zwickau (DE)
Johann Wolfgang Goethe: 360° VIRTUAL PUPPETRY 
– NEMECKÉ BALADY – KRÁĽ DUCHOV
Jedinečný divadelný zážitok 
s použitím okuliarov virtuálnej 
reality. Súčasťou predstavenia 
je 30-minútový ateliér s témou 
virtuálna realita a bábkové 
divadlo. 
Réžia: Monika Gerboc
Nemecký jazyk | 55 min. | 6 €

11.00 | 17.00 | Urban Spot
CIRKA TEATER, Trondheim (NO)
Gilles Berger, Espen Dekko: GARÁŽ

Objektové divadlo prinášajúce 
humorný pohľad na kreativitu 
a neutíchajúcu vieru v pokrok. 
Po predstavení diskutujeme 
a uvažujeme s tvorcami 
o inšpirácii technikou v divadle.
Réžia: Espen Dekko
Neverbálne | 55 min. | 6 €

14.00 | Gymnázium Andreja Sládkoviča
STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA, Nitra (SK)
Podľa predlohy Johanna Georga 
Fausta: DOKTOR FAUST
O opantaní zmyslov svetoznámeho 
alchymistu.
Po predstavení diskutujeme 
o literatúre a divadle.
Réžia: Marek Zákostelecký
70 min. | 6 €

9.00 – 13.00 | Základná škola 
Slobodného slovenského vysielača
TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy 
VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelnej 
lektorky Michaely Váňovej (CZ). DIVADLO POSTOJOV 
ALEBO DIVADLO FÓRUM A JEHO VYUŽITIE 
V PEDAGOGICKEJ PRAXI ako súčasti osobnostnej 
a sociálnej výchovy. Pre pedagógov a pedagogičky 
2. stupňa základných škôl a iných záujemcov/iné 
záujemkyne o dané témy. Účasť na základe prihlášky. 
V spolupráci s Divadlom Minor v Prahe.

STREDA 28. 9. 
6 – 10 ROKOV
9.00 | 14.00 | Základná škola 
Slobodného slovenského vysielača
TRAFFIX MUSIC, Bagnolet (FR)
Jacques Tellitocci: POĎME, KIKI!
Živá hudba, pantomíma, bábkové 
divadlo, videomapping a plyšový 
psík Kiki. Po predstavení diskutujeme 
s tvorcami o hudbe a divadle. 
Réžia: Olivier Prou a Pascal Parisot
Neverbálne | 60 min. | 6 €

11.00 | 17.00 | Gymnázium Andreja Sládkoviča
LUTKOVNO GLEDALIŠČE, Ľubľana (SI)
Zala Dobovšek, Nina Šorak, 
Tin Grabnar, Asja Kahrimanović 
Babnik: NIEKDE INDE
O absurdite vojny očami 
malého dievčatka.
Po predstavení diskutujeme 
o emigrácii, vojne a divadle.
Réžia: Tin Grabnar
Slovenské a anglické titulky | 
40 min. | 6 €

9.00 – 13.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
Medzinárodná panelová diskusia 
VZDELÁVANIE DIVADLOM
Dobré príklady vzdelávania divadlom v  edukačnom 
procese s pozvanými hostkami z Nórska, Fínska, 
zo Slovinska a súčasne pomenovanie stavu formálnej 
a neformálnej spolupráce divadiel a škôl v Česku 
a na Slovensku v súčasnosti s pozvanými hosťami z česko-
slovenskej scény. V spolupráci s Divadelným ústavom 
v Bratislave. Konferencia bude konzekutívne tlmočená.

ŠTVRTOK 29. 9. 
3 – 6 ROKOV

9.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ, Banská Bystrica (SK)

Jill Tomlinson: O SLIEPKE, 
KTORÁ SA NEVZDALA
O nezlomnej vôli odvážnej sliepky. 
Po predstavení diskutujeme 
o odvahe a divadle.
Réžia: Marián Pecko
70 min. | 6 €

11.00 | 14.00 | Základná škola Slobodného 
slovenského vysielača
KYJEVSKÁ NÁRODNÁ DIVADELNÁ, FILMOVÁ A TELEVÍZNA 
UNIVERZITA I. K. KARPENKA-KARÉHO, Kyjev (UA)
Kateryna Michalicyna: KTO RASTIE V PARKU?
Príbeh o rastlinke zrodenej 
v parku, zohľadňujúci 
vnímanie nevidiacich 
a slabozrakých divákov. 
Po predstavení diskusia 
o inklúzii a divadle.
Réžia: Kateryna Lukianenko
Neverbálne | 60 min. | 6 €

17.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
DIVADLO PIKI, Pezinok (SK)

Podľa knihy Pavla Hrnčířa: 
PLECHOVÁ MÍNA
Príbeh o dievčatku, plechovej míne 
a nerozvážnom vojakovi. 
Po predstavení diskutujeme 
o deťoch, ktoré prežívajú vojnu, 
a divadle.
Réžia: Katarína Aulitisová
50 min. | 6 €

9.00 – 13.00 | Základná škola 
Slobodného slovenského vysielača
TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy 
VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelných 
lektoriek Barbory Jurinovej a Veroniky Kořínkovej-
Willemsovej (SK). 4 POSCHODIA, aplikácia divadelných 
metód do všeobecnovzdelávacích predmetov 1. stupňa. 
Dramatické techniky, ktoré oživia vyučovanie a prehĺbia 
vedomosti. Workshop pre pedagógov a pedagogičky 
1. stupňa základných škôl a iných záujemcov/iné 
záujemkyne o dané témy. Účasť na základe prihlášky. 
V spolupráci s dramacentrom EDUdrama v Bratislave.

PIATOK 30. 9. 
0 – 3 ROKY

9.00 | 14.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO, Bratislava (SK)
Katarína Aulitisová 
a kol.: OkololO
Pohyb, zvuky, farby 
a začarované kruhy. 
Po predstavení diskusia 
o rozvíjaní komunikácie 
s najmladšími divákmi 
a diváčkami.
Réžia: Katarína Aulitisová
Neverbálne | 50 min. | 6 €

10.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
PRACOVNÉ TVORIVÉ STRETNUTIE: DISKUTUJEME 
O FESTIVALE. Pozvaní hostia a pozvané hostky.

FESTIVAL
EXKLUZÍVNY

PRE DOSPELÝCH

PONDELOK 26. 9. 
20.00 | Bábkové divadlo 
na Rázcestí
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH 
UMENÍ, Bratislava (SK)
Felix Salten, Joanna Maria 
Gierdal: SEN O PRALESE
Študentská inscenácia 
zdôrazňujúca motív zabíjania 
a strachu.
Réžia: Joanna Maria Gierdal
50 min. | 10 € dospelí, 7 € študenti

UTOROK 27. 9.
20.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ, 
Banská Bystrica (SK)
Uršuľa Kovalyk: PENELOPA
Mýtus o večnom čakaní.
Réžia: Iva Š.
70 min. | 10 € dospelí, 7 € študenti

STREDA 28. 9.
20.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
DIVADLO LÍŠEŇ, Brno (CZ)

Pavla Dombrovská: 
SPOVEĎ BACHARA
Komunistická minulosť a osud 
Mons. Jana Podveského, 
odsúdeného v súvislosti 
s babickými procesmi. 
Réžia: Pavla Dombrovská
Český jazyk | 70 min. | 10 € 
dospelí, 7 € študenti

ŠTVRTOK 29. 9.
20.00 | Divadlo Štúdio tanca
DIVADLO CONTINUO, Malovice (CZ)
Pavel Štourač: HIC SUNT 
DRACONES (TU SÚ DRACI)
O hmatateľnej a skrytej realite 
ženského tela a duše. Fyzické 
a výtvarné divadlo, animácia 
materiálu a objektov. 
Réžia: Pavel Štourač
Neverbálne | 60 min. | 10 € dospelí, 
7 € študenti

PIATOK 30. 9.
18.00 | Akadémia umení, Fakulta dramatických umení
ACCADEMIA TEATRO DIMITRI, Verscio (CH)

Mamadou Soma: SINI
Tanečno-pohybová divadelná šou 
o snahe vybudovať si domov ďaleko 
od spoločnosti. 
Réžia: Mamadou Soma
Francúzsky jazyk, tlačený slovenský 
preklad | 50 min. | 10 € dospelí, 7 € 
študenti

20.00 | Divadlo Štúdio tanca
LENKA VAGNEROVÁ & COMPANY, Praha (CZ)
Lenka Vagnerová: PANOPTIKUM
Freak show spájajúca pohybové 
divadlo a klauniádu. O strachu 
z cudzieho, neznámeho 
a morálnych hodnotách. 
Réžia: Lenka Vagnerová
Neverbálne | 90 min. | 10 € dospelí, 
7 € študenti

SOBOTA 1. 10.
20.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
NEZÁVISLÉ DIVADELNÉ ZOSKUPENIE 
ODIVO, Banská Bystrica (SK)
Ivan Martinka: SVETLONOS
Multimediálna bábková performancia 
o hľadaní svetla v temnote. 
Réžia: Mária Danadová, Monika 
Kováčová a Ivan Martinka
60 min. | 10 € dospelí, 7 € študenti

PO VŠETKÝCH VEČERNÝCH PREDSTAVENIACH 
STRETNUTIA S TVORIVÝM TÍMOM!

FESTIVAL
ROZMANITÝ

SOBOTA 1. 10. 
9.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
DIVADLO LOUTEK, Ostrava (CZ)
Pavel Gejguš, Marek Pivovar: 
PLASŤÁCI ÚTOČIA
Fantasy rozprávka s nenásilným 
ekologickým apelom.
Po predstavení diskusia 
o ekológii a  divadle.
Réžia: Pavel Gejguš 
Český jazyk | 70 min. | 6 € 
OD 8 ROKOV

14.00 | Akadémia umení, Fakulta dramatických umení
BÁBKOVÉ DIVADLO, Košice (SK)

Braňo Mazúch, Marek 
Turošík: CHAPLIN
Séria krátkych 
marionetových grotesiek, 
inšpirovaná nemým filmom. 
Réžia: Braňo Mazúch
Neverbálne | 50 min. | 6 €
OD 6 ROKOV

16.00 | Námestie SNP
TEATR KLINIKA LALEK, Pobiedna (PL)
Wiktor Wiktorczyk, Zbigniew 
Roszkowski a herci a herečky Teatra 
Klinika Lalek: CIRKUS TARABUMBA
Cirkusová šou a obrie bábky v mierke 1 : 1. 
Teatrálie, podporené mestom Banská 
Bystrica.
Réžia: Wiktor Wiktorczyk
Poľský jazyk | 60 min. | VSTUP VOĽNÝ
PRE VŠETKÝCH

NEDEĽA 2. 10.
10.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
Ateliér divadlo a výchova pre Nepočujúcich, Divadelná 
fakulta, JAMU, Brno (CZ)
Podľa ľudovej riekanky a predlohy Terryho 
Pratchetta: BOL JEDEN DOMČEK A KDE JE MOJA 
KRAVIČKA?

O tom, ako sa príbehy dajú 
prerozprávať nielen hlasom, ale aj 
pohybmi rúk a prstami.
Po predstavení diskutujeme 
o posunkovom jazyku, nepočujúcich 
a divadle. 
Pedagogické vedenie: Zoja 
Mikotová, Veronika Broulíková, 
Radka Kulichová
Český jazyk, posunková reč |
50 min. | 6 €
OD 3 ROKOV

14.00 | Akadémia umení, Fakulta dramatických umení
BÁBKOVÉ DIVADLO, Žilina (SK)
Podľa knihy Jany Šrámkovej: FILEMON ALEBO 
OZLOMKŔŔK DOMOV
Príbeh o plyšovom žabiakovi, 
ktorý sa vydá na cestu 
za svojím naozajstným 
domovom. 
Réžia: Katarína Aulitisová
55 min. | 6 €
OD 4 ROKOV

16.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
NAIVNÍ DIVADLO, Liberec (CZ)
Hza Bažant, Michaela Homolová, Filip Homola, Vít 
Peřina: KABINET ZÁZRAKOV ALEBO ORBIS PICTUS

Oživovanie sveta pomocou 
najstarších a najtradičnejších 
bábkarských trikov.
Po predstavení záver 
festivalu.
Réžia: Michaela Homolová
Český jazyk | 45 min. | 6 €
OD 5 ROKOV

FESTIVALOVÁ VÝSTAVA
8. 9. – 21. 10. | Galéria v podkroví, Štátna vedecká 
knižnica v Banskej Bystrici
DIVADELNÉ STOROČIE – STOPY A POSTOJE
Sekcia bábkového divadla ako súčasť výstavy 
zorganizovanej pri príležitosti celoslovenského 
projektu Rok slovenského divadla 2020.
PO – PIA: 10.00 – 16.00 (do 15. 9.)
PO – PIA: 10.00 – 17.00 (od 16. 9.)

PODROBNÉ INFORMÁCIE 
O DIVADLÁCH 

A OSOBNOSTIACH 
www.babkarskabystrica.sk
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