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Na Scénu 2020

Projekt Na Scénu  

- krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých 
- odborné, rozborové semináre a hodnotenia poroty s tvorcami a divákmi 
- tematická divadelná dielňa pre účastníkov 
- výstava fotografií 

Krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých je postupovou súťažou na dve celoštátne preh-
liadky: divadla mladých FEDIM, 15.-17.11.2020, Tisovec a divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ, 5.-7.11.2020, 
Liptovský Mikuláš. Víťazný kolektív alebo jednotlivec z celoštátneho kola súťaže bude navrhnutý na účinkovanie na Scénickej 
žatve 2020, Bratislava a na Festival neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2020 v Bratislave-Starom Meste. Súťaž je určená 
dospelým a mládeži od 15 do 26 rokov. Nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Je postupová a koná sa každý rok. Hlavným 
cieľom je rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prez-
entácie umeleckej tvorby v oblasti divadla.
Prezentované insenácie absolvovali regionálne výbery organizované Krajským osvetovým strediskom v Nitre pre okresy Nitra, 
Šaľa, Zlaté Moravce; Tríbečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch pre okres Topoľčany; Regionálnym osvetovým stre-
diskom v Leviciach pre okres Levice. V kategórii neprofesionálneho divadla dospelých sú dve podkategórie, a to: 1. Prúdy 
súčasného divadla a 2. Prúdy tradičného divadla ( kde je priestor pre ochotnícku tradíciu a tradičné ochotnícke inscenačné 
prístupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva).

Rozborové semináre môžu využiť všetci účastníci projektu Na Scénu. Odborná porota ich bude viesť ku každému odohranému 
predstaveniu.

Divadelná dielňa - ČO PONÚKA PROCES? Anotácia: Herecká tvorba je proces a cez tento proces môže človek spoznať sám 
seba, kým je , aký je. Je práca herca spôsobom  ako si dať masku a byť niekým iným ? Alebo je to cesta k sebe samému, k vlast-
nému JA? Dovolí nám to naša rola? Dovolím si to Ja sám? Na dielni budeme hľadať, skúšať spoznávať, budeme sa hrať. Pôjde o 
sebaspoznávanie cez prostriedky dramatickej výchovy. Lektorom bude Pavel Skála z Mostu v ČR. 

Výstava fotografií - OCHOTNÍCKE DIVADLO v spomienkach a vo fotografiách, 
ktoré vznikli na divadelných prehliadkach.

Hosťom je Divadlo mladých, DS RESERVÉ, z Čiech a predstaví sa hrou Malála.
O čom to bude? Pakistan. Škola. Vzdelanie. Dievčatá. Škola. Taliban. Streľba. Zákaz. Škola....
V súťažnej kategórii divadla dospelých máme 2 súbory a v kategórii divadla mladých 4. 

Tak všetci dúfame, že napriek obmedzeniam a hrozbe Covid 19 strávime spolu v Močenku tri dni plné divadelnej tvorby, prez-
entácie, stretnutí a inšpirácií od divadelných múz. 
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17. 9. 2020 /ŠTVRTOK

10,00 – 15,00 
divadelná dielňa
ČO PONÚKA PROCES? 
Lektor: Pavel Skála 

16,30 
Divadlo dospelých – Prúdy 
tradičného divadla 
DIVADLO ASI, ŠAĽA 
Eli, Eli, lama sabachtani

18,45 – 19,15 rozborový seminár 
Eli, Eli, lama sabachtani

19,30
Divadlo mladých – HOSŤ 
DS RESERVÉ, MOST, ČR 
Malála 

18. 9. 2020 /PIATOK

10,00 
Divadlo mladých 
Divadlo Paradox, Nové Zámky 
Všetci za/na jedného

11,30 – 12,00 rozborový seminár 
Všetci za/na jedného

14,00 
Divadlo mladých 
DS Dnes neprídem, ZUŠ J. Ros-
inského v Nitre 
TRISTAN TÁRA 

15,15– 15,45  rozborový seminár 
TRISTAN TÁRA

16,30 
Divadlo dospelých – Prúdy 
tradičného divadla
Divadlo PARADOX, Nové Zámky 
LAVIČKA 

18,00 – 18,30 rozborový seminár 
LAVIČKA

18,30 – 19,00 Stretnutie s hosťom 
prehliadky, diskusia k hre, predstave-
nie súboru, rozprávanie o ich práci, 
fungovaní

19,15 
Divadlo mladých 
DS Naboso, ZUŠ J. Rosinského v 
Nitre 
DORA 

19. 9. 2020 /SOBOTA 

9,00 – 9,30 rozborový seminár 
DORA

9,45 
Divadlo mladých 
DS DRIM, ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
Diaboliáda 

11,00 – 11,30 rozborový seminár 
Diaboliáda

12,30 vyhlásenie výsledkov

Počet divákov je obmedzený 
pre všetky predstavenia 

PROGRAM POROTA 

Martina Mašlárová -  porotkyňa, divadelná kritička, teoretička, redaktorka divadelného mesační-
ka kød, spoluzakladateľka OZ Mloki. Študovala na odbore Teória a kritika divadelného umenia na 
VŠMU, doktorandka na Katedre divadelných štúdií VŠMU 

Miroslav Zwiefelhofer - divadelný kritik, absolvoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave. Ako porotca sa zúčastňuje prehliadok ochotníckeho divadla, ktoré sú súčasťou 
festivalu Scénická žatva

Michal Lošonský - vyštudoval scénografiu, lektor, porotca. Pracuje s profesionálmi, ale venuje sa aj 
ochotníckej divadelnej obci
 

LEKTOR DIVADELNEJ DIELNE 

Pavel Skála – lektor 
Pôsobí ako pedagógom v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, v Čechách, kde vedie viaceré divadelné 
kolektívy. Tiež pôsobí ako lektor, organizátor tvorivých dielní a festivalov. Spolu s Barborou Gréeovou 
vedie Divadelní klub Školka. 

Divadelná dielňa - Čo ponúka proces, bude 17.9. od 10,00 do 15,00 

Moderárorka:   Veronika Mészárošová 
Fotografka:    Alžbeta Mikleová 
Videozáznam:   Obec Močenok, Marek Karlubík a Marcela Lenčéšová
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Kategória neprofesionálneho divadla dospelých, II.Prúdy tradičného divadla

Divadlo ASI Šaľa 

Eli, Eli, lama sabachtani
Autor/i:   Roman Budai, Miroslav Demín, Roman Budai ml.
Preklad:   Roman Budai, Miroslav Demín, Roman Budai ml.
Dramaturgia:  Roman Budai - Miroslav Demín a kolektív
Réžia:   Roman Budai - Miroslav Demín a kolektív
Scénografia:  Miroslav Regitko
Hudba:   Peter Špilák
hudobné nástroje:  Nina Kristína Micháliková, Martina Ruttmarová, Zuzana Reiffersová
hudobný pedagóg:  Alžbeta Ševečková
osvetlenie:   Fero Miškovič
ozvučenie:   Peter Budai
technická pomoc: Filip Takács
Premiéra:   15., 18., 26. 11.2019, DK Šaľa

Hrajú 

Táňa Miškovičová, Alessia Vargová, Alena Demková, Vladimír Žák, Janka Feketeová, Veronika Mondočková, 
Fero Držík a.h., Zolo Szendrődi, Samo Budai

Slovo o inscenácii

Nosným príbehom je utrpenie ženy, ktorú proti jej vôli odvliekli do koncentračného tábora, kde ju odlúčia 
od milovanej dcéry. Peklo sa snaží prežiť za každú cenu. Jej jedinou túžbou je byť opäť s dcérkou. Paralelne 
prebieha aj druhá dejová línia, avšak v inom čase a priestore. Bezdomovec, ktorý prišiel o všetko dostáva 
druhú šancu. Náhodne a od ženy, ktorá sa denne utieka k Bohu, pretože ju ťaží minulosť. Dva, na prvý pohľad 
nekompatibilné príbehy sa v určitom okamihu splietajú. Najskôr však všetci musia prejsť svoju krížovú cestu. 
“Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili 
ste ma.”(Matúš 25:35)

Slovo o súbore

Prvá zmienka o súbore je z roku 2002, keď divadlo nieslo názov Terra Wag. Už o dva roky neskôr nesie názov 
Divadlo ASI. Založili ho Roman Budai, Miroslav Demín, Tibor Kováč, Táňa Miškovičová, Alena Demková. Ne-
skôr do súboru pribudli Janka Feketeová, Roman Hatala, Lula Iványiová, Milka Dulíková, Vlado Žák, Fujto Dúc, 
Robo Kočík. Časom sa niektorí stratili. S veľmi úspešnou hrou J. B. Ivana Matka (2003) sa súbor prezentoval 
na Scénickej žatve v roku 2004. Rok 2017 je ďalším míľnikom v histórii súboru. 21.apríla sa totiž po dlhej 
prestávke stretli Roman Budai, Miro Demín a Roman Budai mladší. 
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HOSŤ prehliadky 

Divadelný súbor Reservé, MOST, Česká republika 

Malála 
Autor:    Malala Yousafzai
Réžia:    Pavel Skála
Dramaturgia:   Pavel Skála a Veronika Bíbová
Scénografia:   Pavel Skála a Veronika Bíbová
Premiéra:   15.6. 2020, Most 

Hrajú
 
David Stejskal
Veronika Bíbová
Kateřina Bíbová
Barbora Gréeová
Natálie Tomíčková/Anna Dobdová
Julie Dlasková

Slovo o inscenácii 

Pakistan. Škola. Vzdelanie. Dievčatá. Škola. Taliban. Strelba. Zákaz. Škola. 
Vieš Džání, v Afganistane, kde vládne Taliban, to majú ženy ešte horšie. Vypálili tam dievčenské školy a ženy 
tam musia nosit burku. Chodia zahalené od hlavy po päty, len s malým otvorom priehladnej látky okolo očí. 
Nemôžu sa nahlas smiať, lakovať si nechty a bijú ich, keď opustia dom a idú von bez sprievodu mužského 
príbuzného. Neboj sa, ja budem našu slobodu brániť. Len prosím neprestávaj snívať. 

Slovo o súbore

Súbor Reservé spolu funguje niekoľko rokov, venovali sa viacej autorskému divadlu. V tomto roku sa rozhodli 
pre cestu dramatizácie príbehu Malály. Zloženie súboru sa mení a skúšajú rôzne nové výzvy. 
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých 

Divadlo Paradox, Nové Zámky 

Všetci za/na jedného
Autor:   Dennis Kelly
Preklad:   Danica Haláková
Réžia:   Marek Lupták
Scénografia:  Marek Lupták
Premiéra:  12.10. 2019
Autor fotografie:  Jana Nádašdyová
 
Osoby a obsadenie
 
Lea:   Romana Luptáková
Phil:    Martin Kuchynek
Richard:   Ivan Bartovič
Cathy:    Sabina Šándorová
Jan:    Natália Orelová
Danny:    Ákos TÍ rnok
Brian:    Martin Stanko
John Tate:   Jakub Červený
Adam:   Evelyn Fazekašová 

Slovo o inscenácii

Postavami hry sú dospievajúci tínedžeri, ktorí si z obavy pred šikanou vytvoria silný školský gang a rozličnými 
výstrelkami zastrašujú všetkých naokolo. Prezentujú sa extrémnou krutosťou, ktorú aplikujú najmä na 
„odlišných“ jedincov školy. Na jednej strane chcú byť ako dospelí a dokazujú svoju dominanciu a slobodu, ale 
na strane druhej nedokážu prijať zodpovednosť za svoje skutky. Nešťastnú náhodu sa snažia ututlať a čím viac 
sa o to snažia, tým viac sa im to vymyká z rúk a ocitajú sa v čoraz väčšej šlamastike. Až to má fatálne následky 
nielen na životy ich obetí, ale aj na ich vlastnú formujúcu sa osobnosť.

Slovo o súbore

Divadlo Paradox vzniklo v roku 1997 ako neformálne zoskupenie neprofesionálnych divadelníkov. Oblasťou 
pôsobenia je tvorba divadelného umenia, návrhy a výroba divadelných kostýmov a scény, prezentácia vlastnej 
autorskej tvorby a realizácia kultúrnych projektov, napr. čitárne, divadelných workshopov pre mládež a rôznych 
animátorských činností. K hlavným činnostiam patrí tvorba a divadelných predstavení; autorských kabaretov; 
muzikálov. OZ Divadlo Paradox si počas svojej 22-ročnej existencie vybudovalo pevné postavenie v miestnej 
kultúrnej komunite.
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých 

Dnes neprídem pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

TRISTAN TÁRA 
Autor:    Ivan Štrpka - Na kopec Na kopec, TRISTAN TÁRA
Dramatizácia:   Michaela Čajkovičová
Réžia:    Michaela Čajkovičová
Hudba:    Rebeka Penciaková 
Dramaturgia:   kolektív súboru
Scénografia:   kolektív súboru
Premiéra:   14.8. 2020, Párovské háje
Autor fotografie:  Jana Nádašdyová
 
Osoby a obsadenie

DO:    Samuel Černuško
RE:    Ivan Černuško
MI:   Viktória Veselovská
Tristan tára:   Andrej Rácz
SOL:    Ema Dulíková
LOLA:    Alica Cvečková

Slovo o inscenácii

Ivan Štrpka o svojej divadelnej hre Na kopec, Na kopec: “Toto je hra napísaná predovšetkým na čítanie. Vznikla 
na papieri a papieru bola aj určená. Papier bol pre ňu tá najvlastnejšia scéna. Ale papier zhorel. Napísal som ju v 
roku 1970 (hneď po bláznivej knižke Tristan tára.). To, čo dnes na jej konci horí je však už len akýsi divný kabát 
bez postavy. Oproti minulosti azda celkom prijateľné riešenie.” Platformou pre príbeh predstavenia sa stala 
poézia, kde každé slovo, každá metafora otvára nové kontexty a paralely. Sme schopní vnímať príbeh založený 
na slovách, aj keď sa ich zmysel a váha v dnešnom svete vytráca? Čo sa stane s ľudským charakterom, keď príde 
o schopnosť slobodne rozmýšľať a rozprávať?

Slovo o súbore

Súbor sa okrem divadla venuje boju s časom, a počas tohto roka (zároveň prvého roka jeho existencie) zistil, 
že najväčšie umenie je zosúladiť termíny všetkých jeho členov do jednej skúšky. Jeho členovia sú zodpovední, 
hlavne čo sa týka prístupu k textu. Aj napriek tomu že sa venovali metóde pokus - omyl, dotiahli predstavenie 
do premiéry. 
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Kategória neprofesionálneho divadla dospelých, II.Prúdy tradičného divadla

Divadlo PARADOX, Nové Zámky

Lavička
Autor/i:   Jakub Kolár
Preklad:   Pavol Viecha
Dramatizácia:  Pavol Viecha, Matej Feldbauer
Dramaturgia:  Pavol Viecha, Matej Feldbauer
Réžia:   Pavol Viecha, Matej Feldbauer
Scénografia:  Pavol Viecha, Matej Feldbauer
Premiéra:   10.10. 2019 Nové Zámky
 
Osoby a obsadenie

Šedý:   Marian Horváth
Wellmin:  Peter Červený

Slovo o inscenácii

Súčasnú hru Lavička sme pomenovali ako kúpeľné dobrodružstvo dvoch hercov. Je to príbeh pána a jeho 
sluhu počas pobytu v piešťanských kúpeľoch. Ide o autorský text Jakuba Kolára, ktorý ho z originálu prepísal 
podľa našich požiadaviek a dvojica Pavol Viecha a Matej Feldbauer ho upravili a s nami aj réžijne naštudovali.

Slovo o súbore

Súbor vznikol v roku 1996 a prvú premiéru mal v marci 1997. Od tej doby pracuje nepretržite. Venuje sa 
najmä interpretačnému divadlu ale aj vlastnej tvorbe – hry, kabaretné pásma. Zúčastňoval sa aj postupových 
prehliadok, bol účastníkom na celoštátnych festivaloch Divadelné Šurany, FEDIM v Senici, Belopotockého 
Mikuláš, Palárikova Rakova a aj na Kremnických gagoch.
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých 

DS Naboso pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra

DORA
Autor:    na motívy kníh Kateřina Tučková - Žítkovské bohyne 
   a Jiří Jilík - Žítkovské čarování
Réžia:    kolektív súboru a Štefan Foltán
Hudba:    Zuzana Strnátová 
Scénografia:   kolektív súboru a Štefan Foltán
Premiéra:   17. 7. 2020, KOS v Nitre  
Autor fotografie:  Jana Nádašdyová

Hrajú 

Ema Holková, Ivan Bíro, Simona Bojdová, Nikola Paulová, Lea Hadnagyová, Lívia Kováčová, Terézia Mikleová, 
Tamara Rondová, Uliana Semenová, Alexandra Zeleňáková, Hana Adámiková

Slovo o inscenácii

„Jedno mi nebolo len to, že ma prichytili, že som to nezvládla. Za nešikovnosť som si udelila trest, prevýšil všet-
ky predchádzajúce. Nie predlaktie stiahnuté gumičkou, až mi zmodrala ruka, nie zákaz spánku alebo prehĺtania 
slín, nie štvrť hodiny pod ľadovou sprchou ani hladovka. Nič podobné. Ale zárez, trikrát, zvislo, vodorovne, zvis-
lo: H, pretože som hus, že som sa dala chytiť, H ako hovädá, čo ma tam držali, nedali mi pokoj a mali ma v hrsti, 
a najmä ona, H ako Hrtoňová, ktorá ma nespúšťala z očí a prebodávala ma pohľadom. Stačilo si sadnúť večer 
na záchod...“ Príbeh mladého dievčaťa, ktorá sa na dievčenskom internáte snaží zabudnúť na históriu „bohýň“ 
zo žitkovských kopaníc a zaradiť sa do sveta svojich rovesníkov. Sú to však dva svety, ktoré v nej bojujú. Dá sa 
utiecť pred predurčenosťou?

Slovo o súbore

Divadelný súbor tvorí desať dievčat, jeden chlapec a jeden vedúci. Tvoria večne nespokojný kriticko-tvorivý 
tím.
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých
 
DS DRIM, ZUŠ J. Rosinského v Nitre 

Diaboliáda
Autor/i:    Michail Bulgakov
Preklad:    Dušan Slobodník, Magda Takáčová
Dramatizácia,úprava:   Marica Šišková
Réžia:    Marica Šišková
Scénografia:   kolektív súboru
Hudba:    v štádiu riešenia
Choreografia:   kolektív súboru

Osoby a obsadenie 

Korotkov:     Samuel Černuško
Gatevič:     Samuel Hornáček
Lidočka:     Kristína Majbová
Alexandra Fjodorovna:    Ema Dulíková
pokladník Zápalm atu, Jan Sobieski:  Filip Máni
súdružka Persimfansová:   Natália Vrabcová
súdruh Pantelejmon:    Alex Mihalík
Nataška Jefrimovová:    Anna Čavčíková
Miločka Litovcevová:    Laura Majcherová 

Slovo o inscenácii 

Na začiatku boli skôr cvičenia, dlho sa hľadala téma, vznikal autorský projekt, ktorému súbor venoval veľa času, 
energie a diskusií, potom nastala výrazná zmena a ako skokom z mostíka do hlbokej vody sme sa ocitli v Bulga-
kovovej Diaboliáde. A zrazu sme zistili, že sa nám tam veľmi dobre pláva, že je to „voda“, ktorej rozumieme, že 
je stále živá a živelná a ponúka obrovskú slobodu pre herca, pre tvorcov, že je v nej veľké množstvo energie a 
desivej aktuálnosti, a tak sme začali plávať odušu...

Slovo o súbore 

Súbor funguje v tomto zložení (až na malé zmeny) už 6 rokov, máme za sebou veľa hodín, dní (a keby sa to 
zráta) aj týždňov strávených v autobuse na cestách, putujeme spolu po festivaloch, po workshopoch, po 
ubytovniach a po schodoch vláčime naše rekvizity (väčšinou vyzerajú ako pozbierané haraburdy zo smetiska), 
po čase máme spoločné jedlo, vankúše, oblečko, názory...baví nás byť spolu, baví nás hrať divadlo...už dávno 
tvoríme spoločne...je to super sa na nich dívať, keď sa rodí nová inscenácia...



Počas projektu Na Scénu 2020 Vás prosíme, aby ste nefotografovali a nenatáčali.
Organizátor so súhlasom účinkujúcich zabezpečil profesionálne fotografovanie 
a videozáznam pre dokumentačné a propagačné účely. 
V prípade záujmu kontaktujte metodičku pre divadlo Krajského osvetového strediska v Nitre 
Silviu Bartákovú - autorku projektu 

silvia.bartakova@kosnr.sk
0911 540 019

www.kosnr.sk                                      Krajské osvetové stredisko v Nitre 
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