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TLAČOVÁ SPRÁVA Č. 2 

 

 

Noc divadiel 
(sobota 20.11.2010) 

Banská Bystrica – Bratislava – Martin – Nitra – Košice – Trnava – Ţilina – Prešov 

Uţ túto sobotu sa v slovenských divadlách nebude zhasínať. Počas Noci 

divadiel ostanú ţiariť reflektory i divadelné hviezdy pre širokú verejnosť a za voľné 

vstupné. Noc divadiel je 1. ročníkom noci otvorených divadiel, predstavení s 

hviezdnou oponou a výnimočných divadelných záţitkov. Toto nové európske 

podujatie 20. novembra predstaví slovenskému publiku divadlo tvorivým spôsobom 

v netradičnom časovom rozpätí.  

Slovensko má svoju Noc múzejí a galérií, Noc výskumníkov či Noc literatúry. 

Tentokrát sú to divadlá, ktoré sa spájajú, aby ponúkli netradičný nočný program a 

predviedli to najzaujímavejšie zo svojho repertoáru i zákulisia. Pod heslom „Dnes 

večer nezhasíname” predstaví 28 divadiel z ôsmich slovenských miest skutočne 

bohatý program: inscenácie, diskusie s autorským tímom, čítačky, projekcie, 

ukáţky z netradičnej tvorby, koncerty, improvizačné výstupy, tanečné čísla, piesne a 

scény z muzikálov, večierku s múzou, otvorenú prípravu predstavenia, vernisáţe, 

prezentačný divadelný kiosk, inscenované čítanie na dobrú noc, fotografovanie sa v 

kostýmoch, skúšanie textov s reţisérmi, pád divadelnej opony, nočnú hodinkovú 

operetu či prechádzku divadelným zákulisím.  

“Noc” je podujatím, ktoré charakterizuje otvorenosť (ako potreba zo strany 

divadiel), interakcia (ako prvok hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (ako 

schopnosť vytvárať siete medzi verejnosťou, divadlami, inštitúciami a mestami) 

Bude sa konať kaţdoročne, vţdy tretiu novembrovú sobotu vo viacerých 

slovenských mestách súčasne.  

 

„Noc divadiel je dobrým impulzom na to, aby sa slovenskí divadelníci zmobilizovali 

a aby sme zorganizovali celoslovenské podujatie. Je to množstvo prijemných a milých 

akcií, ktoré, ako verím, posilnia nielen spoluprácu medzi divadlami, ale hlavne medzi 

divadlom a jeho divákmi.“ 

 

Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu 
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Noc divadiel na Slovensku vyhlasuje a koordinuje Divadelný ústav 

Bratislava. Iniciátorom je chorvátske divadlo Dubrava, ktoré podujatie organizuje 

od roku 2008. Tento rok pre svojich divákov pripraví malý bonus – autobus Noci 

divadiel na Slovensko.  

 

„Cieľom je nielen odkryť oponu – ukázať divákom divadlo z inej strany, ale hlavne 

dýchať tú istú atmosféru, ten istý vzduch  v stovke divadiel troch krajín súčasne. 

Nejde len o spopularizovanie divadla, ale i o vytvorenie priestoru na komunikáciu medzi 

divadlom a jeho publikom.“ 

Nada Vucic, koordinátorka chorvátskej Noci divadiel „Noc Kazalista“  

 

 

BLIŢŠIE INFORMÁCIE K PRIEBEHU NOCI DIVADIEL 

Uţ o 14.00 odštartuje sériu špeciálnych záţitkov Divadlo Romathan, ktoré ako prvé 

otvorí svoje brány hudobno-zábavným programom. O 15.00 spustí svoj program 

Slovenské komorné divadlo Martin prechádzkou divadelným zákulisím. O 17.00 sa 

pripojí bratislavské Štúdio 12 s inscenáciou Mňa kedys´ v rámci projektu Platforma 11+. 

O 17.30 spustí svoj program Divadlo Nová scéna, o 18.00 bratislavské divadlo SkRAT, 

ASTORKA Korzo ´90, Malá scéna STU, Biele divadlo a Bábkové divadlo Ţilina, o 18.30 

nasleduje Alternatívne divadlo elledanse v Dome T&D a Divadlo Andreja Bagara 

v Nitre. Banská Bystrica vstúpi do Noci o 19.00 divadelným exkurzom do ţivota, ktoré 

uvedie Mestské divadlo – Divadlo z Pasáţe, Divadlo Ivana Palúcha a Divadlo Tiché 

iskry.  

„Banskobystrické divadlá otvoria svoje priestory počas večerných a nočných hodín, aby 

tým demonštrovali svoju otvorenosť novým podnetom, novým divákom a inšpirácii 

zvonku. Divák sa môže slobodne rozhodnúť pre spôsob a čas, kedy vstúpi do divadelného 

priestoru, prípadne do samotného „deja“. Realizáciou aktivít v jednotlivých divadlách v 

duchu spoločnej filozofie dosiahneme prepojenie a prienik priestorov, podnetov, 

tvorivých energií. Noc divadiel 2010 v Banskej Bystrici by mala priniesť dvojitý efekt: pre 

divácku verejnosť výnimočný divadelný zážitok, pre zúčastnené inštitúcie vybudovanie 

platformy pre ďalšiu komunikáciu a spoluprácu.“ 

Zuzana Hájková, riaditeľka banskobystrického Štúdia tanca 
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Paralelne svoj program odštartuje bratislavské Radošinské naivné divadlo, Divadlo 

LUDUS, košická Tabačka Kulturfabrik, Štátne divadlo Košice a Divadlo Jána Palárika 

v Trnave. O 19.30 spustí banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí svoj 

multimediálny divadelný večer, o 20.00 začne bratislavské divadlo Alexandra 

Duchnoviča Prešov a bratislavské Non.garde. Divadlo Akadémie umení v Banskej 

Bystrici sa Noci zúčastní autorským predstavením študentov Austrália o 20.30. 

V Bratislave sa o 21.00 pridá Divadlo LAB, následne sa pokračuje opäť v Banskej 

Bystrici, kde Štúdio tanca uvedie tanečné a pohybové predstavenie Dotkni sa noci. Štátna 

opera na o 22:30 pridá Nočnou hodinkovou operetou, po ktorej si diváci môţu uţiť 

banskobystrické Finále Divadelnej noci 2010 na Nám. SNP.   

Bratislavské publikum si môţe v prípade únavy zdriemnuť rovno v divadle – konkrétne 

v Non.Garde, ktoré pripravilo najdlhší program. Potrvá aţ do rána a bude zavŕšený 

vítaním slnka. 

 

„Noc divadiel sme poňali ako možnosť ukázať čo robíme a vysvetliť, ako nazeráme na 

divadlo. To alternatívne tu bolo vždy, ale myslím, že časť verejnosti je voči nemu stále 

rezervovaná. A to je to, čo by sme chceli preklenúť, pritiahnuť divákov, aby prišli a zažili 

divadlo na vlastnej koži.“ 

 

Juraj Hubinák, Divadlo Non.Garde 

 

Súčasťou programu sú:  

21 inscenácií 

2 opery 

4 tanečné /pohybové predstavenia  

7 koncertov 

6 interaktívne prehliadky zákulisia  

4 výstavy  

12 projekcií 

2 otvorená príprava predstavenia  

1 multimediálny večer  

2 fotografovanie na scéne 

1 skúška s reţisérmi  

1 pád opony 

1 inscenované čitanie  

1 večierka s múzou  

1 vítanie slnka 

2 diskusie 
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História Noci divadiel v Európe 

Noc divadiel je prvou manifestáciou divadla na európskej úrovni. Koná sa kaţdú tretiu 

sobotu v novembri v európskych mestách. Divadlo sa stane v tento deň hlavným miestom 

stretnutia, predmetom dialógu a nových záţitkov. Noc divadiel vznikla na podnet 

francúzskych divadelných umelcov a prvýkrát sa ako pilotný program realizovala 25. 

októbra 2008 v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe a v Šibenskom divadle. Odvtedy 

počet zapojených divadiel narastá. Tento rok vstupuje do Noci okrem Slovenska aj Bosna 

a Hercegovina, v budúcnosti sa ráta s ďalšími krajinami.  

Dňa 21.11.2009 sa konala prvá národná NOC DIVADIEL v organizácii Detského divadla 

Dubrava. Do podujatia sa zapojilo 43 profesionálnych divadiel z 21 chorvátskych miest, 

ktoré odohrali 85 divadelných predstavení a uskutočnili 55 rôznych sprievodných 

programov (dielne, výstavy, okrúhle stoly, koncerty....) s voľným vstupom alebo za 

symbolické vstupné. Podujatie navštívilo 30 000 divákov a v médiách a na internetových 

portáloch sa objavilo 202 správ. Detské divadlo Dubrava vytvorilo úrad Divadelnej noci 

za účelom zlúčenia všetkých programov pod jeden spoločný názov, a tieţ za účelom 

realizácie spoločných prezentačných aktivít  i vytvárania vizuálnej identity manifestácie. 

Priestory bez vlastnej produkcie prijali putujúce divadelné skupiny a v niektorých 

regiónoch sa konali dodatočné prezentačné aktivity. 

 

 

Organizácia slovenskej Noci divadiel 

Noc divadiel na Slovensku vyhlasuje a koordinuje Divadelný ústav Bratislava. 

Zostavenie programu a jeho zabezpečenie je v plnej kompetencii divadiel. Divadelný 

ústav zodpovedá za medializáciu podujatia, a to aj prostredníctvom novej www stránky  

http://www.nocdivadiel.sk/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nocdivadiel.sk/
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Zoznam zúčastnených divadiel: 

 

 

Banská Bystrica: 

 

Bábkové divadlo na Rázcestí  

http://www.bdnr.sk/ 

 

Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici 

http://www.aku.sk/divadlo.html 

 

Divadlo Ivana Palúcha  

http://www.divadloivanapalucha.sk/ 

 

Divadlo Tiché iskry 

http://www.ticheiskry.sk/ 

 

Divadlo z Pasáţe  

http://www.divadlozpasaze.sk/www/3xA.html 

 

Štátna opera  

http://www.stateopera.sk/ 

 

Štúdio tanca v Banskej Bystrici  

http://www.studiotanca.sk/ 

 

 

Bratislava: 

 

Biele divadlo- DramArt štúdio Bratislava  

http://www.bieledivadlo.sk/ 

 

Divadlo Astorka Korzo 90´  

http://www.astorka.sk/ 

 

Divadlo bez domova  

http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/WELCOME.html 

 

Divadlo Malá scéna STU 

www.malascenastu.sk/ 

 

 

http://www.bdnr.sk/
http://www.aku.sk/divadlo.html
http://www.divadloivanapalucha.sk/
http://www.ticheiskry.sk/
http://www.divadlozpasaze.sk/www/3xA.html
http://www.stateopera.sk/
http://www.studiotanca.sk/
http://www.bieledivadlo.sk/
http://www.astorka.sk/
http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/WELCOME.html


 

 Koordinátorka: 

Mgr. Dana Tomečková 
Oddelenie vonkajších vzťahov │Divadelný ústav Bratislava │ dana.tomeckova@theatre.sk │+421 2 20487 501 

 

 

 

 

 

 

 

Divadlo LAB  

http://www.divadlolab.sk/ 

 

Divadlo Ludus  

http://www.ludusdivadlo.sk/ 

 

Divadlo Non.Garde  

http://www.nongarde.sk/ 

 

Divadlo Nová scéna  

http://www.nova-scena.sk/ 

 

Divadlo SkRAT 

http://www.skrat.info/ 

 

elledanse 

http://elledanse.dus.sk/ 

 

Poľský inštitút Bratislava 

http://www.polinst.sk/ 

 

Radošinské naivné divadlo  

http://www.rnd.sk/new/ 

 

Slovenské národné divadlo 

http://www.snd.sk/ 

 

Štúdio 12  

http://www.studio12.sk/ 

 

 

Košice: 

 

Romathan 

http://www.romathan.sk/ 

 

Štátne divadlo Košice  

http://www.sdke.sk/ 

 

 

http://www.divadlolab.sk/
http://www.ludusdivadlo.sk/
http://www.nongarde.sk/
http://www.nova-scena.sk/
http://www.skrat.info/
http://elledanse.dus.sk/
http://www.polinst.sk/
http://www.rnd.sk/new/
http://www.snd.sk/
http://www.studio12.sk/
http://www.romathan.sk/
http://www.sdke.sk/
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Tabačka Kulturfabrik 

http://www.tabacka.sk/sk/public 

 

 

Martin: 
 

Slovenské komorné divadlo  

http://www.divadlomartin.sk/ 

 

 

Nitra: 

 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre  

http://www.dab.sk/sk/program/ 

 

 

Prešov: 

Divadlo Alexandra Duchnoviča 

http://www.divadload.sk/ 

 

 

Trnava: 

Divadlo Jána Palárika v Trnave 

http://www.djp.sk/index.php 

 

 

Ţilina: 

Bábkové divadlo Ţilina  

http://www.bdz.sk/ 

 

 

Viac informácií nájdete na www.nocdivadiel.sk. 
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KONTAKTY 

Koordinátor: 

Divadelný ústav 

Jakubovo námestie 12 

813 57 Bratislava 1 

Slovenská republika 

www.theatre.sk 

Tel.: +421/2/20487 102, 103 

Fax: +421/2/5293 1571 

E-mail: du@theatre.sk, dana.tomeckova@theatre.sk 

 

Iniciátor podujatia: 

Narodno sveučilište Dubrava 

DJEČJE KAZALIŠTE DUBRAVA 

 

Sponzor podujatia:  

Typoset 

 

Mediálni partneri: 

KøD- konkrétne je o divadle 

www.citylife.sk 

Rádio_FM 

Rádio Devín 

Rádio TLIS 

http://www.theatre.sk/
mailto:du@theatre.sk
mailto:dana.tomeckova@theatre.sk
http://www.citylife.sk/

