


Realizátor projektu

Projekt z verejných zdrojov podporil



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 zaobera-
li veľmi emotívnou témou chudoby, našimi postojmi k  rasizmu, xenofóbii  
a neonacizmu, dnes sa budeme zaoberať strachom. Pomôžeme si aktuálnou témou, 
ktorou je konflikt na východe Ukrajiny a pokúsime sa zodpovedať si otázku: Ako ďaleko 
je Slovensko od Ukrajiny?

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. 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 
predstavenie Vojenské meno Rama. Pokúsite sa sami tvoriť pod vedením renomo-
vaných 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 poli-
tológie, 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
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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 spoloč-
nosti. Miesto - ako axióma spoločnosti, miesto - ako metafora spoločného bytia, sta-
lo 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 partner-
stvá so slovenskými i zahraničnými umelcami, ktorým poskytuje priestor pre dlhodobé 
tvorivé pobyty. V roku 2015 vyhlásilo divadlo program pre nasledujúce roky - Výskum 
diváka.



Vojenské meno Rama



Vojenské meno Rama

Vojenské meno Rama dokumentuje príbehy ľudí, do ktorých života nečakane vstúpila 
vojna a otriasla existenčným jadrom ich reality. Základom je príbeh jednej neuveriteľnej 
mladej dobrovoľníčky s malou gitarou ukulele. Hrá jednoduchú melódiu a spieva uspá-
vanku o dobrote jedným z najstarších jazykov sveta. Od začiatku vojny znie táto pesnička 
vo vojenských nemocniciach a na fronte. Teraz musí znieť v divadle. Aké sú možnosti 
umenia vo svete divokej a drsnej reality, kde neexistuje pravda a víťazstvo, vo svete, kde 
všetky slová stratili zmysel? Dúfame, že sa nám prerozprávaním jej životného príbehu 
podarí krok za krokom vytvoriť prúd, ktorý nás zavedie späť k pôvodu ľudstva. 
Úryvky z hry:
„Našli ma v poli. V bruchu a hlave som mal črepiny. Hodili ma na korbu nákladného 
auta a odviezli do nemocnice. Vedľa mňa ležala mŕtvola, ktorá na mňa neustále padala. 
Zomieral som a žiadna vojenská nemocnica ma nechcela prijať. S mŕtvolami majú veľa 
byrokratického trápenia. Čakali 12 hodín pokiaľ zomriem, avšak, nedočkali sa.“
„Prvá vec, ktorú sa snažím spraviť, je presvedčiť ťa, že nie som nepriateľ. Že som sem 
neprišla aby som niekoho urazila. Po druhé, nechcem od teba nič. Nechcem ti nič vziať, 
nechcem ťa o ničom presviedčať. Môže to znieť smiešne, ale chcem ti byť priateľkou, 
aspoň to skúsiť.“
Sashko Brama:
„Nezáleží na tom, kde bývame a kto sme, každý z nás má svoju vojnu, svoje útrapy. 
Často sa stáva, že sa človek zlomí. Príbeh Júlie je príkladom silnej osobnosti. Dúfam, že 
zdroje jej vnútornej sily vzbudia záujem divákov.“
„Myslím si, že vo vesmíre neexistuje nič jednoduché. Človek sa môže stále sťažovať na 
pracovné podmienky, nedostatok finančnej podpory atď. Ja sa však cítim ako šťastný 
človek, lebo som našiel svoje poslanie.“

Tvorivý tím
Námet: Julia Haribol, Sashko Brama, Dramaturgia: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Scé-
nografia: Tom Ciller, Kostýmy: Elena Maťová, Videoart: Lucia Devečková, Hudba: Ruslan 
Boiaryn, Réžia: Sashko Brama
Hrajú: Nina Khyzhna, Andrii Buchko, Ruslan Boiaryn



Lektori workshopov



Iveta Ditte Jurčová
Divadelná režisérka, umelecká šéfka Divadla Pôtoň.

Katarína Vargová
Spisovateľka, organizátorka literárnej súťaže Medziriadky.

Viera Dubačová
Divadelná režisérka, zakladateľka Divadla z Pasáže.

Zoltán Nagy
Výtvarník.



Hostia odborných diskusií



Alexander Duleba
Politológ, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku SFPA.

Rado Sloboda
Občiansky aktivista, Nie v našom meste, Nie v našom kraji.

Marek Lenč
Politológ, UMB Banská Bystrica.

Ludmila Verbitská
Predsedníčka Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy.

Diskusie moderuje
Michal Ditte
Dramaturg Divadla Pôtoň.





www.poton.sk
www.facebook.com/divadlopoton
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