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Otvárame kultúru Slovensku
Divadlo či koncert možno oddnes navštíviť z pohodlia domova. Dlhodobo vypredané
činoherné predstavenia, populárne operné i baletné diela, muzikály a koncerty klasickej hudby
si bez cestovania a za cenu jednej vstupenky pozrie celá rodina. Umožní to nový projekt
rezortu kultúry Online Živé umenie.
Projekt propaguje živé umenie v online priestore a v čase pandémie COVID-19 umožní
všetkým vychutnať si divadelné predstavenia či koncerty bez obmedzení. Medzi zapojenými
inštitúciami sú v prvej fáze divadelné, hudobné a tanečné scény zriaďované Ministerstvom
kultúry SR – Slovenské národné divadlo, Štátne divadlo Košice, Divadlo Nová scéna, Štátny
komorný orchester Žilina a Štátna opera Banská Bystrica. Časom pribudnú ďalšie, keďže
ministerstvo chce projekt sprístupniť inštitúciám z rezortu, ale aj mimo neho. Online Živé
umenie tak spája na jednej internetovej adrese - https://navstevnik.online/ predstavenia
viacerých scén.
„Náš projekt Online Živé umenie do istej miery otvorí brány divadiel a koncertných sál.
Som presvedčená o tom, že ním potešíme nielen divákov, ale aj hercov, spevákov,
tanečníkov či hudobníkov a ďalších, ktorým publikum už veľmi chýba,“ uviedla ministerka
kultúry Natália Milanová. Ministerka je presvedčená, že „čím viac sme teraz vzdialenejší, o
to skôr sa budeme môcť vrátiť do divadiel a koncertných sál“.
Online Živé umenie otvára už dnes o 20:00 inscenácia Polnočná omša vysielaná naživo
(stream) zo Slovenského národného divadla v Bratislave. V spracovaní drámy Petra Karvaša
o postojoch ľudí k udalostiam konca druhej svetovej vojny uvidí “online publikum“ medzi
inými Emila Horvátha, Annu Javorkovú, Milana Ondríka, Dana Heribana, Petru Vajdovú,
Richarda Stankeho a ďalších. Réžiu má Lukáš Brutovský. Záujemcovia si vstupenku kúpia
cez portál návštevník.online. Ponáhľať sa nemusia, kapacita virtuálnej divadelnej sály je, na
rozdiel od klasickej, neobmedzená. Vstupenky budú k dispozícii aj pár minút pred začiatkom
predstavenia.
Predstavenia zaradené do programu Online Živé umenie si každý nájde na portáli
návštevník.online. Z podujatí si vyberie, kúpi a následne pozrie divadelný titul či koncert.
Divácky komfort zaručí medzi iným aj možnosť vysielanie na chvíľu zastaviť.
Projekt Online Živé umenie sa spúšťa vďaka dohode Ministerstva kultúry SR s Úradom
verejného zdravotníctva SR. Na jej základe môžu aj počas zatvorenia divadelné, tanečné,
hudobné a ďalšie profesionálne telesá skúšať a vysielať online svoju produkciu.
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