
Jaroslav BARBORÁK, moderátor:  
"Dnes večer nezhasíname - pod týmto názvom sa zajtra popoludní začne 1. ročník podujatia 
Noc divadiel. Zapojilo sa doň 28 divadiel z ôsmich miest so skutočne rôznorodou programovou 
ponukou. Pre návštevníkov, stálych divákov, ale i tých, ktorí do divadla často alebo vôbec 
nechodia, sa otvoria nielen scény, ale aj ich zákulisie. Slovo má Katarína OTTOVÁ."  
Katarína OTTOVÁ, redaktorka:  
"Na Slovensku uţ máme Noc múzeí a galérií, Noc literatúry či Noc výskumníkov. Najnovšie sa 
netradične otvárajú aj divadlá. Pripravili inscenácie, besedy a napríklad aj čítanie na dobrú noc. 
Ţilinské bábkové divadlo okrem výstavy a projekcií rozdelilo svoj program na dve časti. Hovorí 
dramaturg a reţisér Peter PALÍK."  
Peter PALÍK:  
"Prvá je venovaná deťom a to bude inscenácia Pompom od Istvána CSUKÁSA, a potom o 21. 
hodine zahráme Othello alebo škrtič benátsky. To je venované našej mládeţi a dospelým."  
K. OTTOVÁ:  
"V Banskej Bystrici sa spojilo sedem divadiel a vytvorili rôznorodú reťaz podujatí. Tie sa začnú o 
19. hodine divadelným exkurzom do ţivota a skončia sa o polnoci spoločným finále. Riaditeľka 
Štúdia tanca Zuzana HÁJIKOVÁ."  
Zuzana HÁJIKOVÁ:  
"Ten, kto by vydrţal, uvidí napríklad divadelný happening, alebo tvorbu bábkohercov, spevákov, 
študentov. A naše divadlo prichystalo tancovanie našich profesionálnych tanečníkov aj hosťov z 
Divadla z Pasáţe. Diváci, ktorí nájdu odvahu, tak sa môţu tieţ tancovania zúčastniť."  
K. OTTOVÁ:  
"Radošinské naivné divadlo sa podľa Dariny ABRAHÁMOVEJ rozhodlo urobiť po predstavení 
Hra o láske program čiastočne spomienkový."  
Darina ABRAHÁMOVÁ:  
"Bude ţivá radošinská kapela, budeme čítať z rozličnej korešpondencie. Jednak je to 
korešpondencia, ktorá sa vyskytovala vo forme listov v rozličných hrách. Častokrát sú to 
monológy pani KOLNÍKOVEJ. Budeme čítať ak korešpondenciu, ktorú Stano ŠTEPKA viedol s 
rozličnými osobnosťami a chceme zverejniť mnohé z listov divákov."  
K. OTTOVÁ:  
"Najdlhšie bude so svojimi návštevníkmi bratislavské nezávislé divadlo Non.Garde - sľubuje 
Juraj HUBINÁK."  
Juraj HUBINÁK:  
"Začíname výstavou kostýmov, scénografie a rekvizít, kde si diváci budú môcť na tieto veci aj 
siahnuť a priamo si ich vyskúšať a zahrať si. Potom bude nasledovať program, ktorý je na 
rezervácie. Diváci budú mať príleţitosť - ak sa teda prihlásia - prespať."  
K. OTTOVÁ:  
"Na dobrú noc im herci pripravujú inscenované čítanie a ráno chcú spoločne privítať slnko."  
 


