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KioSK 2015 / Festival nového slovenského divadla a tanca 
 
Ôsmy ročník festivalu nového slovenského divadla a tanca KioSK, sa uskutočnil 23. - 26. 
júla 2015 v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, v priestoroch Novej synagógy / 
kunsthalle Žilina, v budove Elektrární na ul. Republiky a v rôznych verejných priestoroch 
mesta Žilina. Festival zahájil intenzívny tvorivý workshop (17.-22. 7. 2015) a symbolicky ho 
uzavrelo udeľovanie ocenenia Počin [Poučn] za svetelný dizajn festivalových predstavení. 
Témou festivalu bol vzťah osobné≷politické v slovenskom nezávislom divadle a tanci. 
 
Hlavný program festivalu pozostával z formálne i obsahovo rôznorodých projektov nielen zo 
Slovenska, ale tvorených aj v zahraničí, napríklad v Čechách, Slovinsku či Belgicku, ktoré 
festivalový divák nemal možnosť pred tým na Slovensku vidieť. Z desiatich predstavení hlavného 
programu sme uviedli 5 slovenských premiér. Hlavný program tvorili predstavenia: Divadlo koňa a 
motora: Othello is Black; Miroslav Tóth a Marek Kundlák: Oko za oko; ME-SA: SuperNaturals; 
Stanislav Dobák, Jamie Lee: Dreams, Zuzana Juhásová ExBurianová, Kristína Chmelíková, Maja 
Danadová: Verzus; Kolektiv; Milan Tomášik: Lovecká sezóna; Divadlo koňa a motora: Žabáci; 
Pominuteľné divadlo: 10 000. Evanjelium pre ruže; Debris Company: Clear. Okrem dospelého diváka 
festival kždý rok nevynecháva ani diváka detského, ktorému ponúklo predstavenie 
československého zoskupenia Divadlo Koňa a motaora: Žabáci. 
 
Tohtoročnou témou festivalu bol vzťah osobné vs. politické, čo bolo námetom pre festivalové 
diskusie. Ambíciou bolo sledovať reflexiu spoločensko-politických tém v súčasnom divadelnom 
umení, angažovanosť či apolitickosť, oscilovanie umenia medzi týmito pólmi a ich vzájomnú 
príťažlivosť či nezlúčiteľnosť. Aj kvôli téme fetivalu a angažovanosti sa program viac ako po minulé 
roky zameral na verejný priestor a bežných obyvateľov. Pre festival sme využili budovu Elektrární, 
ktorú umelci Stanislav Dobák a Jamie Lee obsadili na niekoľko dní, aby tak v jej priestoroch mohli 
uskutočniť video-inštaláciu spojenú so živým vstupom tanečníkov. František Kowolowski a Jiří 
Surůvka odohrali site specific performance v priestoroch Mestskej tržnice, kde si prenajali predajný 
stánok, Divadlo koňa a motora uviedlo hru Othelo is black v rómskej osade na Bratislavskej ulici a 
tiež na Mariánskom námestí v centre mesta.  
 
Tradične sa pri festivale konal aj projekt Inhabiting the space, originálna a jedinečná iniciatíva 
festivalu KioSK ako improvizácia štyroch performerov (Jaro Viňarský, Kamil Mihalov, Matthew 
Rogers a Lucia Kašiarová). ItS interaktívne zapája diváka vo verejnom priestore a poskytuje 
možnosť vyjadriť sa a reagovať na tému a prebiehajúcu atmosféru festivalu cez bezprostrednú 
interakciu medzi umelcami a divákmi. 
 
Program ponúkal účastníkom festivalu aj možnosť zúčastniť sa ďalších kreatívnych foriem ako 
súčasť sprievodného programu - ranné diskusie s účinkujúcimi a divákmi, svetelné interaktívne 
inštalácie vo verejných priestoroch okolia Stanice, ochutnávku káv s prednáškou, premietanie 
filmov, tanečné párty či možnosť zacvičiť si pilates medzi jednotlivými predstaveniami. Môžeme 
konštatovať, že program kultúrnu verejnosť zaujal, viaceré predstavenia boli vypredané ešte pred 
začiatkom festivalu.  
 
Špecifikum pre KioSK sú neformálne ranné diskusie, Ranné fóra,  počas ktorých sa diskutuje s 
účinkujúcimi z predchádzajúceho dňa. Viedli ju divadelná teoretička Maja Hriešik a tanečník Jaro 
Viňarský. K svetelnému dizajnu jednotlicých predstavení sa vyjadrovali svetelný dizajnéri Tomáš 
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Morávek, Katarína Ďuricová a Ségolène le Contellec. Diskusií sa zúčastnili aj viacerí slovenskí 
kritici a divadelníci, rovnako ako aj festivaloví diváci či účastníci workshopu. 
 
KioSK upriamuje pozornosť aj na technickú časť divadelného umenia, ktorá je často prehliadaná 
alebo nedocenené. Festival udeľuje cenu za svetelný dizajn POČIN [POUČN], ocenenie za svetelný 
dizajn udelený pri festivale KioSK. Cenu tento rok získal Luka Curk za svetelný dizajn k 
medzinárodnému predstaveniu Lovecká sezóna od choreografa Milana Tomášika.  
 
Už tradične sa v týždni pred festivalom konal intenzívny workshop autorského a osobnostného 
divadla s názvom Osobné nie je politické. Jeho lektormi boli režiséri Michal Hába a Šimon Spišák, 
ktorí jeho účastníkom ponúkli rôzne herecké princípy v súvislosti s vyjadrovaním sa k všeobecným 
spoločenským, ale aj osobným témam, prostredníctvom rôznych divadelých techník a prístupov na 
javisku. 
 
Festival je primárne priestorom pre experiment, umelecký risk, žánrový presah, provokáciu, pričom 
však nezľavujeme z kvalitatívnych kritérií. V slovenskom prostredí zdanlivo riskantný krok sa však 
ukazuje ako životaschopný a opodstatnený. Pomerne mladý festival v Žiline si už počas ôsmich 
rokov získal svojich divákov, opäť pritiahol najmä mladú a strednú žilinskú generáciu, ale aj 
divadelných priaznivcov a profesionálov zo Slovenska, Čiech, ale aj Maďarska a Poľska. 
 
Na festivale KioSK 2014 spolupracovalo v hlavnom programe 78 umelcov a ich spolupracovníkov, 
v sprievodnom programe 29 odborníkov, diskutérov, lektorov a profesionálnych performerov. 
Projekt KioSK 2015 realizoval tím 12 organizátorov, 10 technikov a 16 dobrovoľníkov. 
 
Hlavný program navštívilo približne 1300 divákov zo Slovenska i okolitých krajín, do workshopu sa 
zapojilo 9 účastníkov. Návštevnosť sprievodného programu nie je celkom merateľná, nakoľko 
mnohé akcie boli v exteriéri a zdarma, odhadujeme ju približne na 800 divákov. Vďaka propagácii 
a následným mediálnym výstupom (články, reportáže v odborných časopisoch a celoslovenskom 
denníku) sa o súčasnom nezávislom divadle a tanci dozvedela široká verejnosť. 
 
Na základe záujmu divákov o festival a reakcií návštevníkov považujeme projekt KioSK 2015, festival 
nového slovenského divadla a tanca za úspešný, zmysluplný a prínosný nielen pre slovenskú 
divadelnú komunitu, ale aj pre žilinskú kultúrnu verejnosť a mesto Žilina, ktoré sa nepochybne na 
prelome letnej sezóny stáva centrom divadelného diania na Slovensku.  
 
Prehliadka KioSK 2015 bola zároveň súčasťou programu Žilinského kultúrneho leta a obohatila tak 
letnú kultúrnu ponuku v regióne.  
 
Podrobnejšie informácie možno nájsť na webstránke festivalu : www.kioskfestival.sk 
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