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Psota na Slovensku



Milí priatelia, 
vitajte v Divadle Pôtoň. Stretli sme sa, aby sme opäť provokovali otázkami. 
Čo je psotou Slovenska? V minulých ročníkoch projektu sme sa zaobera-
li veľmi emotívnou témou chudoby, ale aj našimi postojmi k  rasizmu, xenofóbii  
a neonacizmu. Dnes sa budeme zaoberať témou, ktorá zamestnáva politikov, naciona-
listov, patriotov a médiá. Témou, ktorá je predmetom diskusií a komentárov nielen na 
sociálnych sieťach, ale aj v krčmách slovenských miest a dedín. Témou, ktorá dominuje 
parlamentným voľbám nielen v Európe, ale aj v Spojených štátoch amerických. 
Tou témou je emigrácia. 

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 divadel-
né predstavenie Americký cisár. Pokúsite sa sami tvoriť pod vedením renomo-
vaných lektorov. Vašim inšpiračným zdrojom pri tvorbe budú príbehy Živej knižnice.  
O inscenácii, o divadle a o súčasných výrazových prostriedkoch sa budete rozprávať  
s teatrológmi. Diskutovať na horúce spoločenské témy budete s odborníkmi z oblasti 
politológie, občianskeho aktivizmu a sociológie. 
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 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), 
emigrácia - Americký cisár (2018).   
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 
umelecké rezidenčné pobyty. 



Americký cisár



Koprodukčný divadelný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň podľa reportážnej knihy Mar-
tina Pollacka - Americký cisár. Masový útek z Haliče. Inscenácia Americký cisár získala 
cenu Dosky 2018 - Najlepšia inscenácia divadelnej sezóny.
Scénická kompozícia vychádzajúca z reportážnej knihy Americký cisár, ktorá spracú-
va tému hromadného vysťahovalectva na prelome 19. a 20. storočia a dokazuje, že 
utečenecká kríza nie je slovným spojením, ktoré sa týka výhradne dnešných dní.
Aj naši predkovia z východu rakúsko-uhorskej monarchie boli na sklonku 19. storočia 
súčasťou exodu obrovských rozmerov a zároveň boli výhodným obchodným artiklom 
pre špekulantov, prevádzačov, agentov a podvodníkov každého druhu. Toto obdobie 
približuje množstvom historických faktov podporených silnými príbehmi a osudmi kon-
krétnych ľudí.

Dramatizácia: Michal Ditte, Preklad: Michal Hvorecký, Réžia: Iveta Ditte Jurčová, Drama-
turgia: Marek Godovič, Výtvarný koncept: Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková, Realizácia 
výtvarného konceptu: Katarína Caková, Pohybová spolupráca: Mária Danadová, Hudba: 
Ivana Mer & Cristian Estrella, Digital media: Erik Bartoš, Výroba kostýmov: Elena Maťová, 
Produkcia: Kristína Rigerová, Monika Škojcová, Michal Ditte
Účinkujú: Eva Moresová | Maja Danadová | Lubo Bukovy | Matúš Kvietik | Filip Jekkel

(...) Čitateľovi môže prísť aj nevoľno. Nespôsobí to morská choroba, ale rýchly spád obra-
zov zo života Poliakov, Slovákov, Ukrajincov ochotných riskovať zatknutie, úmrtie aj izo-
láciu v novej krajine len preto, aby pre seba a svojich najbližších zabezpečili základné 
životné potreby. Už po chvíli čítania si spomenieme na súčasnú migračnú krízu. Ale au-
tor divadelnej adaptácie Michal Ditte ani režisérka Ditte Jurčová, (napriek tomu, že ide  
o jednu z prvých inscenácii s témou vysťahovalectva u nás), po tejto očividnej paralele 
prvoplánovo nechňapli. Osudy Haličanov, Brutovčanov a iných ...čanov rozprávajú ako 
historický príbeh o ľuďoch, ktorí sa zakorenili v nesprávnej zemi.  Javiskové spracovanie 
sa vzďaľuje aj autorovi a tentoraz to nie je výčitka. Desiatky malých príbehov sú v knihe 
rozprskané chaoticky ako kvapky slanej vody po búrke. Ditte vyberá len pár, zlieva ich 
dokopy a vytvára vlastné more príbehov a individuálnych osudov. Pollackov odosob-
nený opisný štýl navyše Ditte prekladá do poetickejšieho a zároveň emocionálnejšieho 
jazyka bližšieho divadlu. (...)
Milo Juráni, Toto divadlo nie je také ako kniha, časopis .týždeň, 13.5.2018



Lektori workshopov



Ľubomír Bukový
Na medzinárodnom študentskom festivale Zlomvaz v Prahe získal cenu za najlepší 
herecký výkon a s inscenáciou Ivanov získal cenu Objav roka v ankete Divadelné dosky 
2006. V roku 2009 získal so svojím domovským nezávislým divadelným zoskupením 
Tucet – Štúdio novej drámy, cenu Grand Prix na festivale Nová dráma 2009 s autorskou 
inscenáciou Pamäť Bratislavy: I. Petržalské príbehy. Neskôr spolupracoval s Teatr Pol-
ski vo Wroclawi pod vedením Krystiana Lupu a absolvoval laboratórium pod vedením 
ruského divadelného Majstra Anatolija Alexandroviča Vasiljeva. 
 
Erika Miklóšová
Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Daniela Fis-
chera, študijné pobyty a stáže absolvovala na École supérieure d’art et design v Saint 
Étienne vo Francúzsku a na VŠMU v Ateliéri scénografie a kostýmovej tvorby prof. Pe-
tra Čaneckého. V rokoch 2010, 2011 a 2012 bola finalistkou VÚB Maľby roka a v roku 
2011 finalistkou ESSL ART AWARD CEE. Má za sebou niekoľko spoločných i samostatných 
výstav.

Soňa Uriková
Soňa Uriková vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzick-
ých umení v Bratislave. Zvíťazila vo viacerých literárnych súťažiach (Poviedka, Jašíkove 
Kysuce, Medziriadky). Publikovala v zborníkoch Poviedka 2011 a 2012. V roku 2015 vydala 
vo vydavateľstve KK Bagala zbierku poviedok “Živé ploty”. V rámci Ceny Nadácie Tatra 
banky za umenie získala cenu v kategórii Mladý tvorca za literatúru. Taktiež za svoj 
debut získala prémiu Ceny Ivana Kraska. Dnes pracuje ako PR manažérka v Literárnom 
informačnom centre, vedie workshopy a porotcuje na liteárnych súťažach.

Iveta Ditte Jurčová
Divadelná režisérka a umelecká šéfka Divadla Pôtoň. Spolupracovala s viacerými di-
vadelnými scénami na Slovensku (Slovenské národné divadlo, Slovenské komorné di-
vadlo Martin, Bábkové divadlo Žilina a Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica) a v 
Českej republike (Městské divadlo Zlín, Slezské divadlo Opava, Horácké divadlo Jihlava). 
Inscenácie Divadla Pôtoň v réžii Ivety Ditte Jurčovej získali viacero ocenení a boli uve-
dené v programoch rešpektovaných divadelných festivalov.



Hostia odborných diskusií



Michal Vašečka
Sociológ, ktorý sa vo svojej práci zameriava najmä na otázky nacionalizmu, extrémizmu, 
etnicity a migrácie. Je riaditeľom Bratislava Policy Institute, pôsobí na Bratislava Interna-
tional School of Liberal Arts a na Paneurópskej vysokej škole. V rokoch 2002-2018 pôso-
bil na Masarykovej Univerzite v Brne, v minulosti i na Univerzite Komenského, Academii 
Istropolitane, v Inštitúte pre verejné otázky a v Centre pre výskum etnicity a kultúry. 
V zahraničí pôsobil tiež na New School University v New Yorku, University of London, 
Georgetown University vo Washingtone DC, University of Michigan v Ann Arbor a na 
Oxford University ako ISGAP scholar. Michal Vašečka bol konzultantom Svetovej banky,) 
v súčasnosti je reprezentantom SR v European Commission against Racism and Intol-
erance (ECRI) pri Rade Európy. Je podpredsedom VRAX-u a predsedom redakčnej rady 
denníka N. 

Elena Gallová Kríglerová
Elena Gallová Kriglerová vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. 
V roku 2005 sa spolupodieľala na založení Centra pre výskum etnicity a kultúry. Od roku 
2012 v ňom pôsobí ako riaditeľka. Kultúrna integrácia menšín a migrantov, prístup detí 
z prostredia menšín k vzdelávaniu a interetnické vzťahy sú témami, ktorými sa zaoberá 
najčastejšie. V spolupráci s rôznymi samosprávami  sa venuje aj téme integrácie mi-
grantov na lokálnej úrovni a participácii menšín na tvorbe verejných politík. V minulosti 
realizovala viacero výskumných projektov zameraných na situáciu Rómov a migrantov 
na Slovensku. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií venovaných uvedeným 
témam. 

Martin Sýkora
Vyštudoval politológiu v Banskej Bystrici, kde sa počas štúdia pridal do Banskobystrickej 
univerzitnej skupiny Amnesty International. Tam začal s aktivizmom a neskôr aj so vzde-
lávaním k ľudským právam ako lektor na základných a stredných školách. Počas po-
sledného ročníka, v roku 2014, začal pracovať v Amnesty ako koordinátor vzdelávacieho 
projektu FAIR PLAY. Neskôr zastával pozíciu Koordinátora vzdelávania k ľudským prá-
vam na Slovensku. Momentálne pôsobí v pobočke Amnesty Internationl v  Žiline. Okrem 
vzdelávania k ľudským právam, v rámci ktorého koordinuje vzdelávací projekt Start the 
Change, sa venuje aj lokálnemu aktivizmu a fundraisingu.



Hostia teatrologických diskusií



Milo Juráni
Absolvent ochrany prírody a krajiny na Prírodovedeckej fakulte UK a teórie a kritiky di-
vadelného umenia na VŠMU v Bratislave. Recenziami pravidelne prispieva do časopisov 
.týždeň, kød a ako autor aj redaktor pôsobí v internetovom časopise Mloki.sk. Spolup-
racoval na príprave viacerých festivalových novín slovenských aj českých divadelných 
prehliadok, bol členom dramaturgickej rady festivalu Nová Dráma/New Drama, aj mode-
rátorom kritickej platformy festivalu Dotyky a spojenia. Na prelome rokov 2017 a 2018 
absolvoval stáž na katedre Divadelnej vedy na Ruhr-Universität v nemeckom Bochume, 
kde sa venoval téme prepojenia divadla a ekológie. Okrem práce v Divadelnom ústave 
je aj doktorandom katedry Divadelných štúdií na VŠMU. 

Martina Mašlárová
Absolventka a v súčasnosti doktorandka Katedry divadelných štúdií na VŠMU. Absol-
vovala jednosemestrálny pobyt na Lietuvos teatro ir muzikos akademija v litovskom 
Vilniuse. Od začiatku štúdia sa kontinuálne venuje divadelnej kritike, publikuje reflexie 
v slovenských aj zahraničných časopisoch, denníkoch a vo festivalových denníkoch. Za 
diplomovú prácu o divadelnej kritike na Slovensku po roku 1989 získala cenu rektora 
VŠMU. Okrem práce redaktorky kød-u sa tiež venuje redakčnej práci v rámci webzinu 
mloki.sk a ďalším aktivitám O. Z. MLOKi. Na VŠMU vedie školský časopis Reflektor. Ako 
členka Slovenského centra AICT spolupracuje s projektom Monitoring divadiel a prispieva 
do rozhlasovej relácie Divadelný zápisník. Ako členka dramaturgickej rady, porotkyňa 
či kurátorka spolupracovala s festivalmi Nová dráma/New Drama, Dotyky a spojenia, 
Divadelná Nitra. Od roku 2010 sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu ako porotkyňa 
postupových súťaží.

Rado Sloboda 
Moderátor odborných diskusií.



Živá knižnica 



Nasi
Nasi je 23 ročná iránka z Teheránu, ktorá býva v Bratislave už vyše osem rokov. Je 
študentkou odboru medzinárodné vzťahy a politológia na Masarykovej univerzite  
v Brne. Momentálne vystupuje aj ako stand up komička v projektoch Silné reči, PANČLAJN 
stand up comedy show a je súčasťou mnohých ďalších stand up skupín v Rakúsku  
a v Čechách. 





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