I
Petrovské dni divadelné
založené boli v roku 1996.
Začali sa 23. a skončili 27. augusta 1996.
V auguste tohto roku štartovali so svojou
pôsobnosťou Petrovské dni divadelné. Myšlienka organizovať takýto festival, ku ktorému ešte žiadne propozície a pravidlá nie sú
určené, ale ktorý má za úlohu každého augusta v deň narodenín divadla v Petrovci na
javisko zoskupiť kvalitné divadelné súbory
a kvalitné divadelné hry.
Ján Dorča.
„Domáci súbor uviedol tri inscenácie a predstavili sa
ešte aj divadlá z Kikindy a Zvolena.
Výstavy: prvá bola výstava portrétov maliarky Zuzky
Medveďovej a druhá bola dokumentárna výstava k oslavám 130 rokov divadla v Petrovci.
Organizovaný bol i spoločný odchod hercov petrovského divadla na petrovský cintorín.
Divadelná debata prebiehala vo večerných hodinách
v divadelnom klube.

“Veľké jubileum – 130 rokov divadla v Petrovci bolo vynikajúce pripravené. Trvalou stopou k tomuto jubileu malo byť založenie nového divadelného festivalu Petrovské dni divadelné.“
Vladimír Valentík.

Na programe bolo šesť predstavení, dve výstavy
a jedno divadlené posedenie.
„Najdôležitejšie bolo však, že oslava jubilea a vznik nového
divadelného festivalu oslovili početné obecenstvo a Petrovské
dni divadelné sa skutočne stali sviatkom divadla v Petrovci
a sú to aj v súčasnosti.“ Vladimír Vlentík

Petrovské dní divadlené
založilo divadlo VHV
v Petrovci v roku 1996.

II

V roku 1999 bola podaná iniciátiva aby sa Petrovské dni divadelné postavili na vyššiu úroveň a urobila sa z nej inšitúcia. V roku
2001 PDD boli po prvý krát organizovane mimo programu SNS.

Po založení Slovenského vojvodinského
divadla v roku 2003, organizovanie festivalu prebralo toto divadlo ako
festival dvoch krajín- Srbska
a Slovenska.
Od samého začitaka do dnes
je to festival revuálneho
charakteru.

„Žánrovo je festival každoročne pestrý, najviac sa však hrali komédie, drámy
životné a klasické, ale i drámy nových poetík,
ktoré prinášali alternatívne scény. Deťom

a mladšiemu publiku sa usilujeme
vštepovať lásku k divadelnej kultúre
a zaobstarať najlepšie predstavenia s
odkazom a poučením (...)“
Viera Krstovski
“Petrovske dni divadelné
už na samotnom začiatku boli koncipované

ako hold divadlu,

ktorý nie iba že pobaví
mnohopočetné povďačné
petrovské obecenstvo, ale
zároveň bude sprítomňovať a pestovať aj poznatky
o divadelnej tradícii v Petrovci a medzi vojvodinskými Slovákmi.“
Vladimír Valentík

“Veľ ké jubileum – 130 rokov divadla
v Petrovci bolo vynikajúce pripravené.
Trvalou stopou k tomuto jubileu malo
byť založenie nového divadelného
festivalu Petrovské dni divadelné.“
Vladimír Valentík.

“Vďaka koncepčnému vedeniu Divadla VHV vznik prvého festivalu konfrontujúceho profesionálne srbské a slovenské divadlo bol úplne prirodzený
a nikto nenamietal, že vznikol na pôde ochotníckeho divadla.“
Vladislava Fekete

III
„Nový nesúťažný divadelný festival Petrovské dni divadelné štartoval v piatok 23.
augusta 1996 s domácou inscenáciou N. V.
Gogoľa Ženba v réžii Andreja Privratského.

„Petrovské dni divadelné v týchto začiatočných ročníkoch
konali koncom augusta, teda v čase, keď v oboch krajinách
trvajú tzv. divadelné prázdniny. Skutočnosť, že divadlá

boli ochotné zaradiť petrovské hosťovanie do svojho kalendára nasvedčuje, že si hlboko vážili možnosť
prezentovať svoju tvorbu v Báčskom Petrovci (...)
Neskôr sa termín festivalu posunul na začiatok divadelnej
sezóny, ale pravidlo, že kontaktnými osobami pre výber inscenácií zostali
naši režiséri pôsobiaci v Srbsku a na Slovensku zostalo do dnes (okrem Majeru
hosťujúce inscenácie navrhovali v rôznych obdobiach aj Michal Babiak, Dušan
Bajin, Vladislava Fekete, Ján Chalupka a ďalší)„ Vladislava Fekete

„Počas 25 rokov na festivale bolo úhrnne 152 predstavení. Z
toho 21 predstavenie bolo pre deti a 131 pre mladého a dospelého diváka. Organizátori sa na festivale takmer pravidelne predstavili
novou premiérou alebo najnovšou produkciou. Počas dvadsaťpäť sezón diváci mali príležitosť vidieť 53 predstavenia zo Slovenskej
republiky a 99 predstavení zo Srbska (...) Festival má vždy i
sprievodné podujatia ako sú výstavy, premiéry kníh, snemovania, posedenia, ako i otvárací program.“
Viera Krstovski
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Na novom divadlenom festivale v roku
1996, 27. augusta bola premiéra divadla
VHV. Ide o hru Jovana Hristića Orestes
v réžii Ľuboslava Majeru.
Nasledovali potom ďalšie premiéry divadla
VHV a neskoršie SVD.
Motýľom nik nerozkáže v réžii Andreja
Privratského v roku
1997.

o spoločný projekt
Petrovčanov so súborom Jána Chalupku
z Brezna.

Andrej Privratský po
rokoch ´58 a ´68 už
tretíkrát
postavil na petrovské javisko
renesančnú
komédiu Marina
Držića
Strýko Maroje
v roku 1998.

VII. ročník PDD v roku
2002 zaznamenal 27.

Ionescovo Šialenstvo vo dvojici odpremiérované 27. augusta
1999 v réžii Ľuboslava
Majeru.
Komédia Vojislava Savića Počuješ, mama,
môj nárek prebolestný, ktorá mala premiéru 27. augusta
2000 v rámci piateho
ročníka PDD. Režisérom bol Ján Makan.
27. augusta 2001 bola
premiéra hry Roberta
Andersona Som Herbert, ktorú režíroval
Ľuboslav Majera. Išlo

augusta
premiéru
hry súčasného autora
Davida Greiga Euró-

IV

pa v réžii Ivana Hansmana.
Predposledný augustový deň roku 2003 sa
pre dolnozemských
Slovákov stal historickým. V rámci PDD
sa totiž uskutočnila
slávnostná
premiéra
predstavenia
Zuzka
Turanová autora
Jána Čajaka ml.,
ktorým profesiSlovenonálne
ské vojvodinské
divadlo oﬁciálne
začalo svoju činnosť. Réžia: Ľuboslav
Majera.
Deviaty ročník PDD v
roku 2004 (25. -29.
august 2004) priniesol
azda najoceňovanejšie predstavenie Slovenského
vojvodinského divadla Panem
et circenses v réžii Miroslava Benku.
Slovenské vojvodinské
divadlo
premiérovo
uviedlo text súčasného nemeckého autora

Rolanda Schimmelpfenniga – Arabská
noc v réžii Dušana Bajina, 28. augusta 2005.
Na záver jedenásteho ročníka PDD bola
27. augusta 2006 premiéra ochotníckeho
divadla VHV – Štyri
svadby na jednom pohrebe autora Jána
Chalupku v réžii ivana Hansmana. Ide o
burlesku na motívy
hry Starouš plesnivec k 140. narodeninám svojho divadla.
Druhá (petrovská)
premiéra inscenácie Zbytočný človek
bola 27. augusta 2007.
Režisér Michal Babiak
si pre svoj debut
v Slovenskom vojvodinskom divadle
zvolil román I. A.
Gončarova – Oblomov.
Monodráma Patricka Süskinda Kontrabas v réžii Vladislavy Fekete mala
premiéru 27. augusta
2008 na ďalšom ročníku PDD.
V rámci XIV. PDD, 4.
septembra 2009 mala
premiéru
komédia
slovinského
autora
Matjaža
Župančiča
Manželské hry, v preklade a réžii Michala
Babiaka.

Uvedením hry Clauda Confortésa Maratón 3. septembra 2010
pod vedením režisérky Vladislavy Fekete
sa začali XV. PDD.
Začiatok septembra
– 2. septembra 2011
a XVI. ročník PDD priniesli premiéru autor-

ského projektu Miroslava Benku Bydlisko.
K desiatemu výročiu

pôsobenia SVD v deň
otvorenia XVIII. PDD,
29. augusta 2013 ponúklo divákom premiéru komédie Petra
Quiltera Opona nahor! Réžia Dušan Bajin.
V roku 2015 tradičná
festivalová premiéra
Slovenského vojvodin-

ského divadla (SVD)
sa uskutočnila v nedeľu, 6. septembra.
Divadelníci zo Slovenska, Richard Sanitra
v spolupráci s dramaturgom Jánom Chalupkom, pripravili Čaj
u pána senátora Ivana
Stodolu s kontroverzným podtitulom
SHOW
REALITY SHOW.
Slávnostnou
premiérou
hry
Vladimíra
Hurbana-Vladimirova
Vinica zreje sa 17.
septembra 2016
otvoril ďalší XXI.
ročník PDD. Réžia:Michal Babiak.
Keďže celá jeseň 2016
sa niesla v duchu
osláv 150 rokov divadla v Báčskom
Petrovci, nasledujúci večer patril
ďalšej produkcii z
dielne SVD. Išlo o
prvú reprízu inscenácie Ľuboslava Majeru Pod
baldachýnom.
V rámci PDD v roku
2018 domáce SVD 22.
septembra malo premiéru hry Martina McDonagha Krásavica z
Leenane, ktorú režíroval zvolenský herec a
pedagóg Richard Sanitra.

V
„Počas dvadsaťpäť sezón diváci mali príležitosť vidieť
53 predstavenia zo Slovenskej republiky a 99 predstavení
zo Srbska.

Najviac hosťovaní na festivale malo Národné divadlo Kikinda (až
11-krát) a potom Národné divadlo Tošu Jovanovića zo Zreňaninu (8),
Srbské národné divadlo (7), Detské divadlo Subotica (4). Zo Slovenska Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena (až 7-krát) potom,
Národné divadlo Košice (5) a Divadlo Jána Palárika v Trnave (4) ...

V rámci prvých PDD organizovali sa
divadelné snemovania, debaty a/alebo
stretnutia.
Ich organizátor bolo divadlo VHV
v Petrovci.

VI

Divadlená debata organizovná
je v roku 1996. “Tak už pri prvom ročníku bolo v divadelnom klube organizované Divadelné posedenie, koncipované podľa vzoru
na literárnu poradu (...)“ Vladimír Valentík
Na nej sa zúčastnili: proferor Samuel Boldocký, dr. Ján Dorča a dr.Samuel Čelovský.

Divadelnom minisympóziuv roku 1997 odzneli pozoruhodné príspevky z pera Michala

Na sprievodnom

Gombára, Samuela Boldockého a Vladimíra Valentíka.

Divadelné posedenie v roku 1998 sa konalo na
tému Minulosť a prítomnosť. Zúčastnili sa: riaditeľ Divadelného
centra v Bratislave Dr.Andrej Maťašík, dr.Samuel Čelovský, Vladimír Valentík,Viera Benková a dr. Ján Dorča.
V roku 1999 na PDD boli dve stretnutia. Na prvom zanietenci
Tálie hovorili o časopise Igric, Druhé stretnutie bolo s cieľom samotnú manifestáciu Petrovské dni divadelné postaviť na vyššiu
úroveň a urobiť z nej inšitúciu.
Sprievodné podujatie na

PDD v roku 2000 bolo
venované malému jubileu - päťročnici festivalu.
O prvých piatich ročníkoch PDD hovoril predseda Organizačného výboru PDD Ján Dorča a vtedajší riaditeľ Domu
kultúry 28. októbra v Petrovci Vladimír Valentík.

VII
V roku 2005 festival mal podtitul Stretnutia.
“Tohtoročné letné augustové STRETNUTIA sú aj o novom divadle,
novej dráme, nových projektoch, nových tímoch divadelníkov, nových
premiérach a predovšetkým o nových plánoch!
Je orientovaná skôr na nové začiatky a hľadá cesty ako deﬁnitívne profesionalizovať slovenské divadelníctvo vo Vojvodine, zdokonaliť existujúci stav a nadviazať spoluprácu s podobnými inštitúciami doma a v zahraničí.” Vladislava Fekete, Umelecká rada SVD
V rámci festivalu sa 27. augusta 2005 konalo interné pracovné stretnutie predstaviteľov domáceho Slovenského vojvodinského divadla a
Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, zástupcov bratislavskej VŠMU (Vysoká škola muzických umení v Bratislave) a
Akadémie umení v Novom Sade a nakoniec aj reprezentantov Sekretariátu pre vzdelávanie a kultúru AP Vojvodiny. Tí spoločne diskutovali o
možnostiach spolupráce zameranej na štúdium herectva v slovenskom
jazyku. Jej výsledkom malo byť založenie subkatedry herectva na novosadskej Akadémii umenia, ktoré sa však, žiaľ, nakoniec nikdy neuskutočnilo.

XI. ročník Petrovských dní divadelných v roku 2006 (25. – 27. augusta 2006)
mal podtitul Ostrovy. Ten priamo súvisel s ústrednou témou medzinárodného seminára, ktorý sa konal v rámci festivalu a ním bolo skúmanie špeciﬁckého postavenia divadiel národnostných menšín v dvoch partnerských
krajinách: Srbsku a na Slovensku.
Išlo o sympózium pod názvom Divadlo národnostných menšín
26. augusta 2006

Z programu PDD
26. augusta 2006 sa v SVD: Sympózium pod názvom
Divadlo národnostných menšín.
Koordinátor: Vladislava Fekete
Seminár Divadlo národnostných menšín nastoľuje
nasledujúce okruhy tém: špeciﬁcká pozícia
divadiel národnostných menšín, prevádzka
divadiel národnostných menšín a ich ﬁnancovanie,
vzťahy divadiel národnostných menšín so svojím
zriadovateľom, kontakty divadiel národnostných
menšín s divadlami a inš�túciami materskej
krajiny, dramaturgia divadiel národnostných
menšín, spolupráca divadiel národnostných
menšín s Akadémiou umenia v Novom Sade, resp.
s Vysokou školou múzických umení v Bra�slave, vplyv
spoločensko-poli�ckej klímy na fungovanie divadiel
národnostných menšín, práva a povinnos� divadiel
národnostných menšín.
Účinkujúci:
Republika Srbsko
Laszló Sándor - riaditel Újvidéki Színház
Nový Sad
Vladimír Nadj - riaditeľ Rusínskeho
národného divadla Petro Riznič Đađa
Anna Tomanová-Makanová - predsedníčka
Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny v Srbsku
Slavko Oros - predseda Národnostnej rady
rusínskej národnostnej menšiny v Srbsku
Zoran Tairović - Matica rómska
Národnostná rada rómskej národnostnej
menšiny
Zoltan Bunjik - hlavný sekretár
Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie
a kultúru
Tamás Korhecz - hlavný sekretár
Pokrajinského sekretariátu pre predpisy,
správu a národnostné menšiny
Ján Čáni - riaditeľ Slovenského
vojvodinského divadla Báčsky Petrovec.
Slovenská republika
Marián Marko, riaditeľ Divadla Alexandra
Duchnoviča v Prešove
Peter Kolár, riaditeľ Divadla Thália Košice
Peter Himic, riaditeľ Štátneho divadla
Košice
Vladislava Fekete - riaditeľka Divadelného
ústavu Bratislava a predsedníčka
Umeleckej rady Slovenského
vojvodinského divadla Báčsky Petrovec.

“Malým OSTROVOM (…) je aj Slovenské
vojvodinské divadlo - jediné slovenské
profesionálne divadlo za hranicami
Slovenskej republiky. To ono žije na ostrove
do seba uzavretej komunity.
Jeho izolácia smeruje k čistote, ale aj k
sterilite (…)
Divadlo je cesta a výmenný obchod (...)
(… hovoriť) o divadle ako o ceste, neznamená
to, že ho zaujímajú len nové a neznáme
miesta. Ide tu skôr o kontakty, ktoré sa takto
získajú. Neznámy skúma neznámeho.
(…) V divadle výmenného obchodu sa stretajú
dva kmene v rovnakej pozícii - obidve strany
dávajú a obidve sú obdarované (…) aby sa
človek obohatil.” Ján Čáni, riaditeľ SVD

VIII
Už od samotného začitaka Petrovských dní divadlených organizované su rôzne sprevodné poduja�a ako
sú výstavy, premiéry kníh, snemovania, posedenia,
ako i otvárací program.
Rok 1996. Výstava portretov Zuzky Medveďovej a dokumentárna

výstava o 130 rokov divadla v Petrovci.
Rok
1997. Výstava
knižných ilustrácií Viery
a Vladimíra Kardelisovcov z Bra�slavy.
Rok 2000. Výstava z
bohatej fotodokumentácie z prvých ročníkov
Petrovských dní diva-

delných, nainštalovanou v predsieni Domu
klutúry.

Rok 2005.V priestoroch
Galérie Zuzky Medveďovej bola premiéra
katalógu Galérie Zuzky
Medveďovej v Báčskom Petrovci pri príležitos� 15 ročnice jej
činnos�.
Rok 2006.V Galérii
Zuzky Medveďovej výstavy Divadlo Steriju
Popovića, Divadelného
múzea Vojvodiny, autorky Mr. Mileny Lesko-

vac.
Organizátori tohto ročníka sa postarali aj o hudobnú zložku: odzneli
dva koncerty- srbskej kapely Apsolutno roman�čno ako i kapely zo Slovenska.
Rok 2007.Výstava Vojvodinské divadlá Vojvodinského múzea Vojvodiny.
Rok 2008. V Galérii Zuzky

Rok 2009. Krst knihy 5 rokov Slovenského vojvodinského divadla a ďalší
krst knihy: Sto rokov divadla v Pivnici a slávnostné otvorenie dokumentárnej výstavy 15 rokov
Ochotníckeho divadla
Janka Čemana v Pivnici.
Rok 2010.Výstavy akademickej maliarky Miry
Brtkovej v Galérii Zuzky

Bystrica, autorky scenáru Mgr. Sone ŽabkovejPhD; v Klube VHV bol
happening pod názvom
Za zrkadlom a premiéra
knihy Divadelná Vojvodina, ktorú podpisujú Višnja a Petar Erski v predsieni divadla. Ceremoniál
slávnostného udelenie
ceny Združenia profesionálnych divadiel Vojvodi-

Medveďovej trojvýstava
Šesťdesiatka k životnému jubileu Márie Gaškovej, Viery Fajndovićovej
– Súdiovej a Pavla Popa.
A v TGN Kú�ku umenia – Galérii pri jasliach
bola výstava kresleného
humoru Neoponujte mi
(nám), veď ste v divadle,
autora Pavla M. Kubiša
z Banskej Bystrice.

Medveďovej a scénograﬁa Jany Pogorielovej
– Dušovej 1959 –
2008 v orga n i zá c i i
Štátnej
knižnice
– Literárno-hudobného múzea,Banská

ny Ľuboslavovi Majerovi
za dielo a celkový divadelný prínos sa konal vo
Veľkej sieni SVD.
Rok 2011. V predsieni
SVD bola výstava divadelných plagátov Divadla
Jána Pálarika v Trnave, v
Modrom salóne SVD boli
vystavené reštaurované
olejomaľby Zuzky Medveďovej a v Galéria Zuzky

Medveďovej výstava
Slovensko očami Karola Plicku, ktorú malo na
staros� Slovenské národné múzeum v Mar�ne.

mienky.
Rok 2014. Výstava Divadelný Nušić Divadelného múzea Vojvodiny, Nový Sad, a v Klube
VHV bol koncert Petra

Rok 2012. V predsieni
Slovenského vojvodinského divadla bola výstava divadelného designu akademického
maliara Ďulu Šantu.
Rok 2013. V predsieni divadla bola vernisáž výstavy mladých
umelcov a graﬁckých
dizajnérov: Emílie Valen�kovej,
Marcely
Čániovej, Jasminy Simonovićovej, Tomáša
Kompaníka a Davora
Kolarského a v klube
VHV na Malej scéne
SVD bola knižná premiéra Ján Dorča Spo-

Janků.
V roku 2016. Svojráznou
bodkou za ústrednými
oslavami 150. výročia
divadla v Petrovci a celými petrovskými di-

vadelnými udalosťami
bola výstava Kostýmový svet Marije Havran,

ktorá po Ústave pre
kultúru vojvodinských
Slovákov bola nainštalovaná i v Galérii Zuzky
Medveďovej.
Rok 2017. Výstava študentských prác
Akadémie umenia v Novom Sade
i výstava fraktalov
Nad zemou autorky Hany Tancikovej v predsieni
SVD.
V roku 2018.Posledný fes�valový
deň v roku 2018 do života uviedli brožúrku 15
rokov
Slovenského
vojvodinského divadla – ostatných 10 sezón. Sprievodné
poduja�e bolo
�ež v duchu jubilea a šlo o výstavu 15 rokov
Slovenského
vojvodinského
divadla – produkcia Slovenského vojvodinského divadla, autorky
Miroslavy Blažić.

Po roku 2003 na dizajne programoch, plagátoch
a inom vizuálnom matriále pre PDD
zo Slovenským vojvoidnským divadlom
spolupracovali
Đula Šanta, Pavel Čáni, Jaroslav Grňa,
Tomáš Kompaník, Irena Lomenová.
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Slovačko vojvođansko pozorište
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Slovačko vojvođansko pozorište
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va k T h e a
t re o f Voj
vo di
d i na
na
Kollárova 4, 21470 Báčsky Petrovec
Republika Srbsko
tel/fax +381 21 780 040, 780 168
e-mail: svpozoriste@sezampro.yu
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„Keď uvažujem o Petrovských dňoch divadelných
dnes, som si vedomá toho, že jeho význam
hlboko prekračuje ten-ktorý aktuálny ročník.
Som presvedčená, že jeho prítomnosť na
divadelnej mape Vojvodiny a Srbska prináša
pozitívnu kultúrnu konfrontáciu a umelecky
hodnotné stretnutia„
Vladislava Fekete

Autorka výstavy ďakuje Dušanovi Bajinovi, autorovi knihe o 25 rokov PDD
odkiaľ sú čerpané údaje pre výstavu, ako i autorom textou v tejto knjhe:
Vladislave Fekete, Viere Krstovskej a Vladimírovi Valentikovi; autorom fotograﬁí
ktoré sú použité na výstave ako sú Igor Bovdiš, Anna Francityová, Jaroslav Čiep;
knižnici Štefana Homolu v Petrovci; Ireny Lomenovej za dizajn a svojím
kolegom Viere Krstovskej, Ondrejovi Mištecovi a zvlášť Ivany Ožvátovej
za pomoc.

