Realizátor projektu

Finančná podpora projektu

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného
programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Michal Ditte“.

Psota na Slovensku

Milí priatelia,
vitajte v Divadle Pôtoň. Stretli sme sa, aby sme opäť provokovali otáznikmi.
Čo je psotou Slovenska? V minulých ročníkoch projektu sme sa zaoberali veľmi emotívnou
témou chudoby. Dnes sa budeme konfrotovať s našimi postojmi k rasizmu, xenofóbii
a neonacizmu.
Pri tvorbe inscenácie Krajina nepokosených lúk sme si v našom tvorivom tíme vytýčili
tému svojej identity. Kto som? Čo ma ovplyvňuje? Aká je moja krajina? S akými stereotymi bojujeme? Aké sú naše traumy? Aké sú naše víťazstvá? Aká je naša minulosť a aká
naša prítomnosť? Vtedy sme ešte netušili, tak ako to býva v procese tvorby, kam sa
v úvahách dostaneme a na aké otázky sa nám podarí odpovedať. A ako vždy sme mali
problém, ako v inscenácii urobiť výraznú bodku. Odpoveď sme našli – ako umelci sme sa
mohli tešiť zo „silného záveru“, ako ľudia sme smútili nad krajinou, v ktorej žijeme. Záver
inscenácie bol ovplyvnený pochodmi neonacistov, voľbou predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja i nenávistnou klímou v Európe.
Divadlo vnímame ako miesto presahov. Nielenže sa v ňom stretávajú rôzni ľudia, rôzne
druhy umenia, ale divadlo je predovšetkým platformou rôznych názorov a diskurzov.
Povedali sme si, že téma do ktorej sme možno iba povrchne načreli, si vyžaduje priestor
pre širšiu polemiku. Vymysleli sme sériu aktivít, ktoré spolu v jeden deň absolvujeme.
Veríme, že deň strávený u nás, bude pre Vás príjemný a podnetný.
V úvode Vám porozprávame o nás a o tom, čo je tretí sektor. Uvidíte divadelné predstavenia. Pokúsite sa sami tvoriť pod vedením renomovaných lektorov. Vašim inšpiračným zdrojom pri tvorbe budú príbehy Živých knižníc.
O inscenácii, o divadle a o súčasných výrazových prostriedkoch sa budete rozprávať
s teatrológmi. Diskutovať na horúce spoločenské témy budete s odborníkmi z oblasti
histórie, občianskeho aktivizmu, sociológie, filozofie.
Máte možnosť stretnúť sa s výnimočnými a vzácnymi ľuďmi, ktorí žijú, pracujú a hádam
trochu menia svet tu – na Slovensku. Využite túto chvíľu!
Veríme, že toto stretnutie bude pre Vás i pre nás inšpiráciou a žriedlom nových úvah
o svete, ktorého sme súčasťou.
Cíťte sa tu ako doma.
Iveta Ditte Jurčová, umelecká šéfka Divadla Pôtoň

Realizátor projektu

Divadlo Pôtoň
Pre Divadlo Pôtoň a jeho tvorbu je kľúčové miesto, v ktorom pôsobí. Nachádza sa na
periférii periférie. Malá obec Bátovce svojím sociálnym zložením a kultúrnou výbavou
je zdrojom podnetov a úvah o divadle a jeho funkcii, i o postavení umenia v spoločnosti. Miesto - ako axióma spoločnosti, miesto - ako metafora spoločného bytia, stalo sa laboratóriom, výskumným materiálom i prameňom inšpirácie pri hľadaní tém
a foriem súčasného divadla.
V najvýraznejších inscenáciách Divadla Pôtoň rezonujú provokatívne spoločenské témy:
rozpad hodnôt - Ochladzuje sa... (2000), individuálna zodpovednosť - Antigona (2003),
hľadanie domova - Terra Granus (2008), folklorizmus v urbánnom prostredí – Nevesta hôľ
(2009), chudoba - Psota (2011), hľadanie identity - Krajina nepokosených lúk (2013).
Okrem vlastnej tvorby divadlo v svojom priestore prezentuje progresívne súčasné
umenie v bohatosti jeho foriem i druhov. Kontinuálne sa venuje vzdelávaniu žiakov
a študentov stredných škôl vo vzťahu k umeniu a kultúrnej gramotnosti. Organizuje
workshopy pre profesionálnych umelcov i amatérov, systematicky nadväzuje partnerstvá so slovenskými i zahraničnými umelcami, ktorým poskytuje priestor pre dlhodobé
tvorivé pobyty. V roku 2015 vyhlásilo divadlo program pre nasledujúce roky - Výskum
diváka.

Divadelné inscenácie projektu

Divadlo Nomantinels: O nás / O nich

„„Značka: Neviem a ani nechcem ľúbiť dievčatá. Pred dvoma rokmi som sa zoznámil
s chlapcom. Zaľúbil som sa do neho, jeho tvár ma očarúva, túžim po ňom. Poraďte mi,
čo mám robiť, aby som sa toho zbavil, lebo sa zbláznim.” Aké rady dali v tlači gejom a
lesbám? Čo napísali novinári o návšteve Allena Ginsberga v Československu? Ako opísali
prípad pražskej transrodovej ženy? Dokumentárny projekt O NÁS / O NICH hľadá odpoveď
prostredníctvom inscenovania novinových článkov zo zbierky aktivistu Jána Majerského,
ktorý ich zbieral v rokoch 1959 až 1989.

Bábkové divadlo na Rázcestí: List čiernemu synovi

Adaptácia poviedky Ireny Brežnej o prekonávaní strachu z cudzoty. Intímna výpoveď
bielej matky, ktorá čaká a porodí čierne dieťa je vytvorená na základe autentických
zážitkov a skúseností, v ktorých sa stretávala so strachom z cudzoty a inakosti v bielej
krajine a spoznávaním kultúry afrických predkov svojho syna.

Nové divadlo: Denník Anny Frankove

Trinásťročná Anna Franková sa spolu s rodinou a ďalšími štyrmi ľuďmi počas druhej
svetovej vojny dva roky ukrývala v Amsterdame. Anna si zapisovala udalosti a zaznamenala všetko, čo sa okolo nej dialo, aj jednotlivé dni v úkryte. Zápisky sa končia textom,
ktorý Anna zaznamenala iba pár dní pred tým, ako ju aj jej rodinu našli vojaci a odvliekli
do koncentračného tábora. Anna Franková zomrela na týfus niekedy vo februári alebo
v marci 1945 v koncentračnom tábore Bergen Belsen. Jej zápisky sa však zachovali a po
vojne sa o ich knižné vydanie zaslúžil Annin otec Otto Frank, ktorý jediný z ukrývajúcich
sa, vojnu prežil.

Divadlo Pôtoň: Vzkriesenie zázraku

Naša schopnosť vidieť zázraky, byť súčasťou zázraku je stále vytesňovaná. Racionalizácia našich rozhodnutí, konaní i celého bytia spochybňuje akúkoľvek existenciu zázraku.
Napriek tomu, po ňom túžime. V kľudných časoch transformujeme svoje túžby do projekcií materiálneho sveta a v časoch zúfalstva do úprimných prosieb adresovaných Bohu,
či vesmíru. Absencia zázraku nás vyčerpáva. Ale zázrak potrebuje našu energiu, našu
vieru a spochybnenie sveta, tak ako ho poznáme...

Lektori workshopov

Michal Ditte

Dramatik a dramaturg, riaditeľ a projektový manažér Divadla Pôtoň. Absolvent divadelnej
dramaturgie, v súčasnosti doktorand na VŠMU v Bratislave. Dramaturgicky spolupracuje
výhradne s režisérkou Ivetou Ditte Jurčovou. Lektorsky viedol workshopy kreatívneho
písania pre Divadelný ústav, Asociáciu Divadelná Nitra a Národné osvetové centrum.
Spolupracuje s medzinárodným festivalom Divadelná Nitra ako kurátor slovenskej časti
programu pre divadelnú sezónu 2014/15.
Vo svojej literárnej tvorbe adaptoval známe klasické literárne predlohy, ale zaoberá
sa najmä aktuálnymi spoločenskými témami. Zdanlivo všedné situácie sa v jeho hrách
mnohonásobne vrstvia, skutočné sa strieda s imaginárnym, objavujú sa v nich prvky
magického realizmu a často je v nich dominantnou postavou silný ženský charakter.
Jeho hry boli ocenené v rôznych súťažiach súčasnej slovenskej drámy a inscenované na
viacerých divadelných scénach na Slovensku.

Iveta Ditte Jurčová

Divadelná režisérka, zakladateľka a umelecká šéfka Divadla Pôtoň, autorka vzdelávacích konceptov v oblasti divadelnej tvorby, lektorka divadelných workshopov. Absolvovala v ročníku Juraja Nvotu odbor divadelná réžia na VŠMU, kde je v súčasnosti
na doktorandskom štúdiu. V Národnom osvetovom centre pracuje ako odborná
pracovníčka pre oblasť amatérskeho divadla, je členkou dotačnej komisie MK SR.
Spolupracuje s medzinárodným festivalom Divadelná Nitra ako kurátorka slovenskej časti programu pre divadelnú sezónu 2014/15. Ako režisérka hosťovsky vytvorila
inscenácie v Slovenskom národnom divadle, v Slovenskom komornom divadle v Martine,
v Divadle na rázcestí v Banskej Bystrici, v Bábkovom divadle v Žiline, v Mestskom divadle Bratislava a v Mestskom divadle Zlín.

Štefan Jurča

Absolvent UKF v Nitre v odbore história. Externý spolupracovník Divadla Pôtoň na pozícii
dramaturg filmového klubu. Už počas štúdia na vysokej škole spolupracoval s organizáciou Post Bellum, pre ktorú realizoval wokshopy so zameraním na zážitkové vzdelávanie
v období neslobody a totality.

Hostia diskusií a Živých knižníc

Rado Sloboda

Aktivista a organizátor viacerých podujatí s celospoločenskými témami.

Sandra Polovková

Riaditeľka organizácie Post Bellum SK.

Lýdia Šuchová

Predsedníčka organizácie Equity.

Michal Ditte

Dramaturg Divadla Pôtoň.

Jan Plechač

Organizátor Dúhového pridu v Prahe.

Igor Miňo

Aktivista v oblasti rovnoprávnosti obyvateľov, spoluorganizátor Dúhového pridu v
Košiciach.

Milena Maková

Terénna sociálna pracovníčka v Banskej Bystrici.

Robert Pakan

Zakladateľ Divadla Nomantinels a jeden z lídrov iniciatívy Inakosť.

Jozef Štupák

Herec Divadla Nomantinels.

www.poton.sk
www.facebook.com/divadlopoton
www.facebook.com/psotanaslovensku
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Michal Ditte, riaditeľ
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www.poton.sk
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