
3. septembra 2011 SCÉNICKÁ ŽATVA 2011 Festivalový denník č. 3

  1 «

Závodník
V redakcii máme na stole dva programo-

vé bulletiny, oba majú na titulnej stra-
ne číslo 89. V jednom prípade je to skrátené 
označenie roka 1989 a v druhom číslo tohto 
ročníka SŽ. Medzi bulletinmi je vekový 
rozdiel 23 rokov. To je viac ako jedna gene-
rácia. Aký je teda generačný rozdiel týchto 
dvoch programových bulletinov?

V oboch sa v úvode k festivalovým hos-
ťom slávnostne prihovárajú doktori. V roku 
1989 RSDr. Andrej Greš, CSc., predseda Vý-
boru Scénickej žatvy, ktorá sa niesla v zna-
mení 45. výročia Slovenského národného 
povstania a v roku 2011 PhDr. Ján Tazbe-
rík, CSc., generálny riaditeľ Národného 
osvetového centra.

Porovnajme ich konštatovania, ktoré 
oddeľuje spomínaných 23 rokov.  

A. G.: Nie sú vždy ľahké podmienky, 
v ktorých naše súbory tvoria. Peňazí dnes 
nikde nie je nazvyš, výrobcovia vážia vý-
davky prísnejšie, záujmová umelecká čin-
nosť už vraj nie je verejno-prospešnou – 
a predsa vznikajú vzrušujúce inscenácie, 
ľudia sa schádzajú, hrajú o sebe a o dneš-
ku, aby aspoň na chvíľu zachytili a zvečnili 
jeho obraz, rytmus, atmosféru.

J. T.: Národné osvetové centrum ako 
hrdý nositeľ projektu súťaží slovenských 
divadelných súborov, ktorého osemdesiat-
deväťročná história je priam ohromujúca, 
pristupuje k jeho realizácii s úctou, poko-
rou a snahou vyjsť divadelníkom v čo naj-
väčšej miere v ústrety napriek tomu, že 
žijeme v turbulentnom období sociálnych 
a ekonomických nepokojov, krízových rie-
šení a rozpočtových opatrení.

A. G.: Vlaňajšia Scénická žatva posta-
vila pred tú tohtoročnú latku kvality veľmi 
vysoko. Ohlasy sa zhodli na tom, že išlo 
o jeden z najvydarenejších ročníkov za po-
sledné obdobie vôbec. Ale ešte je kam rásť 
– tak v organizácii, ako i v uvádzaných in-
scenáciách. Možno povedať viac a lepšie. 
Myslím, že si to všetci spoločne želáme.

M i ku l áš Forgács a rok 1989

Bol to rok krásnej rozpoltenosti na gym-
náziu v pohraničnom mestečku, v Ša-

hách. Bol som naraz egoistickým a individu-
alistickým rebelom a vďačným a pokorným 
členom kolektívu. Nadšeným učňom majstra 
a nevypočítateľným majstrom bez učňov. 

Účinkoval som v inscenácii legendár-
neho recitátora a pedagóga Ottóa Vasa. 
História prekazila umelecký zámer. Pred 
revolúciou sme začali skúšať schematické 
oratórium podľa mizerných básní o socia-
listických snoch, o morálke pracujúceho 
ľudu, o traktoroch a traktoristkách. Kým 
sme predviedli výsmešný, vitriolom pre-
kypujúci kus, už sme boli slobodní, strácal 
aktualitu, bol zbytočný. Kritické, odvážne 
predstavenie zaraz už patrilo do minulého 
režimu, ktorý bol zvrhnutý. 

Ja som pripravoval moju úplne prvú 
réžiu. Geniálne dielo sa volalo Katedrála, 
alebo apoteóza ducha. S mojimi umelecky 
znásilnenými kamarátmi sme putovali v 
kozme, kliali sme, spochybňovali sme všet-
ko. Celé to vzniklo, lebo som napísal báseň 
pre moju platonickú lásku, a nemal som od-
vahu jej ju dať osobne. Celé šahanské gym-
názium prišlo na predstavenie len ona nie. 

sa Mo T r n k a a rok 1989

Mal som 9 rokov a tomu, čo sa dialo, 
som nerozumel ani makový prd. Moji 

rodičia revolúcii absolútne fandili, ale na 
tie prvé demonštrácie sa báli ísť. Vyzvedali 
preto od suseda Maroša, študujúceho diri-
genta, ako sa to vyvíja. Keď som sa Maroša 
opýtal, čo tá demonštrácia vlastne je, pove-
dal mi, že to je, keď všetci kričia: „Jakeša do 
koša!“ Potom, keď som sa hral so sesterni-
cou na demonštráciu a skandovali sme ved-
no tento slogan, mamina ma zahriakla, že 
tomu nerozumiem a to sú vážne veci.

Celý november a ešte kus som nevidel 
svojho krstného, študenta v Nitre a člena 
SZOPK. Až neskôr mi povedal, že bol v štu-
dentskom revolučnom výbore, kde nespal, 
nejedol a naučil sa fajčiť, lebo bolo treba po 
nociach spisovať vyjadrenia a stanoviská 
na revolučné tribúny. 

Celá rodina naň bola hrdá, ale sa aj 
oňho veľmi bála. Babičke, silnej diabetič-
ke, to všetci tajili, lebo nechceli, aby sa jej 
rozhádzal cukor, keby vedela, že jej syn 
„robí revolúciu“. Ale nedalo sa tajiť done-
konečna. Keď to babičke povedali, tá si od-
fúkla a povedala: „Chvalabohu! Nezniesla 
by som, keby stál bokom.“

Téma: AD Revolution

Pokračovanie na str. 4
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Romeo a Júlia

roM eo, J ú l i a a ru k y

Deti osemdesiatych rokov si spomína-
jú na reláciu Slniečko na rukavičke, 

ktorej podstatou bolo stvárnenie objektov, 
zvieratiek iba rukami, s pomocou rekvizít. 
„Predstaveníčko“, s ktorým sa súbor Gong 
predviedol na Scénickej žatve, funguje na 
rovnakom princípe. Extrahovaný príbeh 
Romea a Júlie zahrali len za pomoci rúk. Po-
stavy a tiež aj rodovú príslušnosť (v zmysle 
pohlavnom aj rodinnom) definujú farbami. 
V tomto skrátenom príbehu nejde o myš-
lienku, ale o formu, akou sa herci a hereč-
ky textu zmocnili. S rukami sa dajú stvárať 
rôzne fígle. Inscenácia je plná nápadov, aj 
keď sa pracuje so všeobecne známymi ges-
tami (palec hore, vystrčený prostredník), 

pretože sú v nových 
súvislostiach. Jednot-
livé výstupy každá po-
stava, resp. ruka cha-
rakterizuje jedným 
slovom, ktoré slúži 
ako náhrada za celé 
vety. Obsah myšlien-
ky tlmočenej jediným 
slovom sa dá uhádnuť 
podľa intonácie, gest 
a mizanscény. 

Romeo a Júlia je 
vtipnou prezentáciou 
schopností členov 
súboru. Inscenácia 
by potrebovala väčšiu dynamiku, ktorej 
nedostatok vyplýva z pomalých prechodov 

medzi výstupmi a v zbytočnom posúvaní 
scény.  Dária F. Fehérová

roM eo a J ú l i a: Čo dok á ž e 
ru k a?

Rozhovor s Danielou Pápayovou a Andrejom 
Šoltésom – Romeo a Júlia, DS Gong

ako to je s réžiou v DS Gong Bratislava:
D. P.: Režijný koncept vznikol pred ro-

kom na letnom sústredení. Odvtedy, keďže 
je Peter Varga hercom v pražskom Divadle 
v Dlouhé, inscenáciu sme dorábali počas 
roka my dvaja. Definitívny tvar videl Peter 
už iba na videu. Základ, text je však v pr-
vom rade jeho plán z Letného tvorivo-dra-
matického pobytového tábora. 

ako prebiehala práca s dramatickým tex-
tom romeo a Júlia, z ktorého v inscenácii 
ostala iba krátka časť?

D. P.: Nám sa zdá, že činoherných adap-
tácií Romea a Júlie už bolo dosť. Pôvodne 
sme sa s textom iba hrali. Snažili sme sa 
pracovať cez farby, emócie, s otázkou: Čo 

dokáže ruka? Rozmýšľali sme aj nad vytvo-
rením vlastnej predlohy. Na jednej strane 
na to už nebol čas, na druhej strane nám 
text Romea a Júlie sedel presne na to, čo 
sme si vymýšľali. 

A. Š.: V texte sme hľadali zástupné 
slová, ktoré by diváka posúvali v deji, ale 
zároveň boli aj slovom pre konkrétny cha-
rakter. Následne sme ich rozkladali a ryt-
mizovali.  

Prečo práve ruka?
A. Š.: Myslím, že s nohou by to už nedali. 

Ruka preto, lebo decká majú skúsenosti aj 
s bábkovým divadlom. Nechceli sme však 
pracovať s maňuškovým klasickým di-
vadlom. Preto sme hľadali, čo všetko doká-
že ruka ako objekt. Nemusí byť len bábkou 
s hlavičkou a telom, ale môže byť aj rekvizi-
tou, kulisou, môže sa hrať na hocičo. 

vaša inscenácia je plná rúk a farieb. Pre-
čo ste si zvolili práve tieto farby?

A. Š.: Farby ešte celkom jasne určil Pe-
ter Varga. Najviac sme sa po farebnej strán-
ke hrali s dojkou. 

D.P.: Napríklad Júlia – keď už sme mali 
Kapuletku červenú – ako princezná – kreh-
ká, éterická bytosť – musela byť ružová. 

A. Š.: Základ inscenácie je vlastne jedno-
duchosť. Aj keď je to zložitá jednoduchosť. 
Niečo extra, hlbšie, filozofické za tým hľadať 
netreba. My sme vždy hľadali jednoduchosť, 
aj keď proces bol zložitý.   

–SAP–

Mladí členovia divadelného súboru 
Gong z Bratislavy vlastnoručne vyro-

bili telegrafického Shakespearea – vznikol 
doslova „hand-made“ Romeo a Júlia. Príbeh 
adresovali do vlastných rúk. Na svojich 
rukách prebehli príbehom, občas sa im ne-
dala uprieť istá zručnosť. Viac ako dvadsať 
minút trvala demonštrácia rukolapného 
dôkazu toho, že sa stali rukojemníkmi ná-
padu. 

Hovorí sa, že v jednoduchosti je genia-
lita, ale tá zostala opäť u Shakespearea. 
Z letného euforického, dielčieho koketo-
vania sa stal celoročný vzťah, zaručený 
ľúbostný románik. A sme zase vo Verone, 
stop a gong. 

Základným inscenačným princípom 
bolo okresanie mnohovrstevnej, košatej 

tragédie na kľúčové slová a gestá. Zosta-
li repliky, ktoré navodili atmosféru nultej 
hodiny vyučovania cudzieho jazyka a ges-
tá prepožičané z každodenných banálnych 
situácií. Namiesto životom prekypujúcich 
tínedžerov by vystupovali prehľadné báb-
ky, keby ich nenahradili farebne rozlíšené 
ruky. Modrí Montekovci, červení Kapule-
tovci, žltý Paris, oranžová Dojka a čierny 
Vavrinec. 

Symbolika farieb sa neodkrýva, divák 
nedostane bližšie informácie, nespájajú sa 
so slovami, so situáciami, sú danosťou. Z re-
citácie prológu sa stane síce nevýrazné, ale 
prelínavé opakovanie kľučových pojmov, 
ktoré vyústi  do hád-
ky, no ani jedno slovo 
nezvíťazí, potrebujeme 

jednoznačné znaky ako meno a gesto. Pohľad 
je zdravo drzý, uchopenie je nerozvážne bez-
problémové, situácie sú parodické, komuni-
kácia je elementárna, dianie je nemenné. Ne-
chýbajú svieže nápady, vynaliezavo a zábavne 
sa predstaví Paris, pôvabne pukajú srdiečka, 
temporytmicky umne a prekvapujúco zomrú 
Mercucio a Thybalt. Ale znaky sa opakujú, 
a neposúvajú, pravidlá hry nie sú narušené, 
no často skĺzavajú do náhodilosti a vyprázd-
nenosti, hlasové možnosti sú zanedbané, 
s akustickou a melodickou rovinou sa hrá mi-
nimálne a nešikovne. Vtipy a gagy nevystačia 
na celú, aj keď telegrafickú inscenáciu.

 MIKLÓS FORGÁCS

Máme hole v ruce!

kriticky proti násiliu

Beseda na Februárke
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Sestrička

r eci TaČ n e, hororovo, 
rú F usovsk y

Počas tretieho dňa Scénickej žatvy bola 
hojne zastúpená tvorba Milana Rúfusa. 

Jeho báseň Priveľa napadlo snehu a jeho 
preklad Hrubínových Lešianskych jasličiek 
uviedli recitátorky, z jeho tvorby čerpali aj 
detské divadelné súbory Zrkadlo z Kremni-
ce a Slúchadlo z Nitry.

Kremničania pod vedením Petra Luptov-
ského uviedli rozprávku Sestrička. Režisér 
dôsledne pracoval s premenou rekvizity. 
Princíp práce so stoličkami bol premyslený – 
okrem klasických stoličiek použil aj ich mi-
niatúry predstavujúce malé deti. Keď v prí-
behu premení bosorka batoľatá na šteňatá, 
vymenia herečky stoličky za konáriky. 

Svietením, tempom i tajomnom malo 
prerozprávanie príbehu, čerpajúceho aj 
z rozprávky o troch zhavranených bratoch, 
hororovú atmosféru. Svoje vyznenie nezme-
nilo ani v závere, keď došlo k šťastnému roz-
uzleniu príbehu o deve, ktorá vytrvalým ml-
čaním oslobodí svojich bratov spod kliatby.

Menej známy príbeh Zabitá sestra in-
scenovali Nitrania. Je to zaujímavý výber. 
Príbeh o dievčati, ktoré zo žiarlivosti za-
bije svojich súrodencov, nesie v sebe silný 
odkaz aj k téme dnešných vzťahov. V roz-
právke dievča vraždí kvôli malichernosti – 
malinám. A aj v živote si často ubližujeme 
kvôli banalitám. Nitriansky súbor bol dis-
ponovaný, vynikol aj veľmi dobrý prednes 
a jeho zrozumiteľnosť. 

Okrem náhodou podobného kostýmo-
vania hercov sú spoločným znakom mini-
inscenácií aj niektoré ich kvality.

LenKA DzADíKOvÁ

Osem starožitných stoličiek usporiada-
ných do polkruhu už na začiatku vo-

vádza divákov do pochmúrnej atmosféry, 
v ktorej bude následne ožívať Milanom Rú-
fusom prebásnená rozprávka o troch zhav-
ranených bratoch „Sestrička“. Stolička, 
ako základný výtvarný prvok inscenácie, 
na seba následne naberá rôzne významy, 
prostredníctvom ktorých nám osem detí 
DDS Zrkadlo z Kremnice pretlmočí pred-
lohu do pôsobivého javiskového tvaru. Aj 
keď súbor v bulletine hovorí o ilustrácii, 
máme dočinenia s veľmi dôslednou prácou 
s javiskovou metaforou, ktorá rozohráva 
imagináciu diváka a sugestívne ho vťahu-
je do deja. (K čomu prispieva aj práca so 
svetlom a jeho hladinami.) Pred nami tak 
vznikajú novotvary, poskladané z rôznych 
tvarových charakteristík stoličiek a ma-

nipulácie s nimi. Na škodu je istá mecha-
nika inscenácie, ktorá takmer pravidelne 
oddeľuje javiskovú akciu od deklamovania 
samotného textu predlohy. Ten nám navyše 
občas uniká v dôsledku preexponovanej re-
produkovanej hudby, ktorá je však zvolená 
vhodne. Vyššie uvedené výhrady však nija-
ko neznižujú zážitok z inscenácie, na kto-
rej súbor z Kremnice divadelne podrástol. 

Detský recitačný kolektív Slúchadlo 
z Nitry si ako predlohu zvolil inú Rúfuso-
vu prebásnenú rozprávku „Zabitá sestra“. 
Na rozdiel od Kremničanov, pre ktorých 
bola akoby prvoradou práca s javiskovou 
výtvarnou metaforou, pre nitriansky súbor 
je základom práca s textom a jeho predne-
som. Tu musíme oceniť deklamačné schop-
nosti súboru, zmysel pre pauzu a zvládnu-
tie jazykových výrazových prostriedkov. 

Zaujímavou je práca so štruktúrovaním 
zboru, ktorý si prostredníctvom jednodu-
chých, vhodne zvolených rekvizít (džbán 
– znak sestry, klobúk – znak otca, šatka – 
znak matky) medzi sebou rozdeľuje posta-
vy predlohy. Výnimkou je predstaviteľka 
zabitej sestry, ktorá je zo zboru vyčlenená 
aj kostýmovo. Predstavenie funguje aj tem-
porytmicky a vytvára s témou korešpondu-
júce dramatické napätie. Zbor v prípadoch 
rozohrávania jednotlivých situácií dianie 
voyersky pozoruje, čím akoby si členovia 
súboru vytvárali k jednotlivým situáciám 
postoj, komentovali ich a hodnotili. Pred-
stavenie tak v sebe nesie rovinu výpovede 
a snahy vyrovnať sa s archetypálnou té-
mou, ktorá sa prostredníctvom záverečnej 
repliky: „Kain, kde máš brata?“ dotýka aj 
prítomných divákov.  Peter Janků

Máme hole v ruce!

kriticky proti násiliu

» autor: M. Rúfus ~ réžia: Marica Šišková ~ DRK Slúchadlo ~ Nitra «

Zabitá sestra

Sestrička

Zabitá sestra
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S vedúcim súboru Zrkadlo Petrom Luptovským 

ako ste prišli k tomuto textu? Mali ste ho 
v pláne dlhšie?

P. L.: Nebol dlho plánovaný. Bol v širšom 
výbere.

ako sa vám pracovalo s takýmto smutným 
príbehom? vybrali ste vážnejšiu tému 
schválne?

P. L.: My už máme s takýmto textom 
skúsenosti. Po klasických rozprávkach, 
neskôr komédiách, ktorými deti na ZUŠke 
prechádzajú, to bolo logické vyústenie dra-
maturgickej práce so súborom. Bola to pri-
rodzená cesta – dostať sa k takejto poetike, 
vyskúšať si ju.

v inscenácii účinkujú herečky v rôznom 
veku. aké boli špecifiká pri spracovaní 
takejto smutno-vážnej témy s vekovo pes-
trým kolektívom?

P. L.: Keď inscenácia vzniká, tak si sad-
neme, diskutujeme o texte. Samozrejme, 
tie menšie vnímajú smútok a tragédiu inak 
ako staršie. Ale nemyslím, že tam boli neja-

ké výrazné rozdiely. Skôr si myslím, a aj sa 
mi to ukázalo pri iných inscenáciách, že je 
dobré pre tie menšie, že sa učia od starších. 
Veď o tom je život, že sa navzájom okuká-
vame a učíme. 

S vedúcou súboru Slúchadlo Maricou Šiškovou

Čo vás viedlo k výberu rúfusovho textu?
M. Š.: V tomto súbore sú celkom zdatní 

recitátori a každý z nich už má aspoň mini-
málnu skúsenosť s Milanom Rúfusom. Bola 
to spoločná srdcová voľba. Táto balada nás 
všetkých oslovila. Je síce minimalistická, 
jednoduchá, ale s hlbokým posolstvom. 
Deti hneď na prvé prečítanie pochopili, že 
je to téma, ktorá sa ich týka.

ako sa vám s takou smutnou témou pra-
covalo? 

M. Š.: Je to zdatný súbor aj v empatii – 
veľmi rýchlo pochopili, že to nie je neak-
tuálny príbeh, uvedomili si súrodenecké 
a kamarátske vzťahy. Riešili sme, aký to 
bol skutok  - či plánovaný alebo náhly. Deti 
pomenovali, že sa zločin odohral v afekte 
a že sami sú často pod stresom, obrovským 
tlakom školy, rodičov, povinností, a že sa 
ľahko môže stať, že sa dostanú k stene 
a urobia niečo, čo si ako tragédiu ponesú 
so sebou. Pochopili, že je to veľmi prítomné 
a že sa ich to dotýka. Dokázali s týmto tex-
tom štyri mesiace pracovať. 

–LDz–

Beseda na Februárke

Sestrička

Zabitá sestra

J. T.: Po vlaňajšom, azda najkrízovejšom 
roku v novodobej histórii tohto podujatia, 
keď boli organizátori nútení skrátiť festi-
val o jeden deň, si opäť môžeme vychutná-
vať päťdňový festival, ktorý v rámci svojho 
programu prináša historicky najviac diva-
delných inscenácií nominovaných progra-
movou radou z celoštátnych postupových 
súťaží a prehliadok, ktorých vyhlasovate-
ľom je Národné osvetové centrum z povere-
nia Ministerstva kultúry SR.

Záver programových bulletinov je urče-
ný partnerom a sponzorom Scénickej žatvy. 
Predstavme si ich:

1989
Závody ťažkého strojárstva, kombinát 

Martin, vyrába: stavebné stroje, stroje pre 
zemné a cestné práce, rýpadlá, poľnohospo-
dárske traktory a motory, lesné kolesové ťa-
hače, hydraulické prvky a agregáty, účelové 
nákladné automobily, piestové motory, rieč-
ne, jazerné lode a plávajúce technické plavi-
dlá, tvárniace stroje, prevodové zariadenia, 
priemyselné roboty a manipulátory, podzo-
stavy koľajových vozidiel, strojárska meta-
lurgia, vývoz investičných celkov, poľnohos-
podárske stroje a zariadenia, priemyselné 
mazacie zariadenia, vysokozdvižné vozíky.

Martimex, účastinná spoločnosť pre za-

hraničný obchod 
Turčan, š. p. Martin – šitie kožuchov 

a kožušinových doplnkov, spracovanie ov-
čích koží i z diviny.

Opravíme: kožuchy, kožený tovar, obuv, 
rádiá, televízory, elektrospotrebiče.

201 1
Ministerstvo kultúry SR, Národné osve-

tové centrum, Mesto Martin, Facebox, Javis-
ko, Martinsko, Rádio Zet, Dosky.sk, Patriot.

Náklad výtlačkov programových bulle-
tinov v roku 1989 bol 1500 kusov, v roku 
2011 je to 400 kusov. MIROSLAv DAChO

Závodník (pokračovanie zo str. 1) 
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» recitátorky z 57. ročníka Hviezdoslavovho Kubína ~ réžia: Jaroslava Čajková «

Komponovaný program recitátorov

sl ová spoJ e n é Červ e nou 
s T u hou

Režisérka komponovaného programu 
recitátoriek Jaroslava Čajková ho na-

zvala Od šťastia k šťastiu. Hoci je šťastie 
subjektívny pojem, mohli sme ho v predne-
soch nájsť. Ak nie v obsahu prednášaného 
diela (neviem, ako je to v prípade prózy, ale 
vraví sa, že šťastní ľudia nepíšu básne), tak 

v samotnom prednese isto. 
Je zjavné, že na Scénickej žatve vystúpili 

najúspešnejšie recitátorky uplynulej sezóny. 
Všetky mali technicky dobrý prednes, neza-
nedbali očný kontakt s poslucháčmi, artikulá-
ciu, zrozumiteľnosť. Skrátka, išlo o prednesy 
na vysokej úrovni a bolo na vkuse poslucháča, 
ktorý si obľúbi, a či si ho vyberie na základe 
poetiky prednášaného textu či miery použitia 
výrazových prostriedkov umeleckého predne-

su. Videli sme zaujímavú škálu recitátorských 
výkonov, z ktorých každý bol jedinečný. 

Jaroslava Čajková ich spojila červenou 
stuhou. Rozvinula ju medzi divákov – omo-
tala zábradlie a každá z recitátoriek mala 
jej kúsok pripnutý na odeve alebo rekvizite. 

Recitátorky opäť potvrdili, že sú žiadu-
cou súčasťou Scénickej žatvy, jej príjem-
ným spestrením i estetickým zážitkom.

LenKA DzADíKOvÁ

Rozhovor s recitátorkami Adrianou Lengyelo-
vou, Henrietou Virágovou, Michaelou Visku-
pičovou, Renatou Jurčovou a Janou Mrázovou. 
Recitátorka Elena Ovečková sa rozhovoru ne-
zúčastnila.  

aké sú vaše požiadavky na text, ktorý si 
vyberáte na prednes?

J. M.: Musím cítiť, že je to text pre mňa. 
Pôvodne som mala vybraný úplne iný text, 
ale akonáhle som otvorila knihu beatnic-
kej poézie a našla som túto báseň, povedala 
som si, že je vlastne úplne o tom, čo si roz-
právam každý deň pred zrkadlom. Vykašľa-
la som sa na prózu a šla som do básne, pri-
čom básne bohvieako nerecitujem. Bol to 
teda risk, ktorý sa podaril, keďže po desia-
tich rokoch som sa konečne dostala sem. 

R. J.: U mňa je to vždy ťažké. Veľa čítam, 
hľadám, ale väčšinou pre mojich žiakov. 
Keď mám vybrať niečo sebe, zrazu neviem. 
Text ma osloví možno podvedome niečím, 
čo práve riešim, čo prežívam. 

A. L.: Mne s textami pomáha moja pani 
učiteľka, ktorá ma už dobre pozná. Vyberie 
mi niekoľko diel, kníh, textov, potom ich 
mesiac, dva čítam a skúšam, čo by mi išlo, 
čo nie. Nakoniec si vyberiem najviac dva. 

Na jednom pracujem už na súťaž a druhý je 
skúsenosťou. 

H. V.: Text mi vyberá Reňa Jurčová. Ona 
má takú zvláštnu, zázračnú schopnosť, že 

veľmi dobre pozná ľudí. Keď si niečo číta 
a vie, aké mám obdobie, príde za mnou, 
odporučí mi knihu a ja zistím, že je presne 
o mne. 

Aj tohto roku sa už tradične v programe 
Scénickej žatvy predstavili recitátori, 

ktorí boli tým najlepším z 57. Hviezdosla-
vovho Kubína. V réžii Jaroslavy Čajkovej sa 
nám predstavili v komponovanom progra-
me obohatenom o klavírny doprovod Ondre-
ja Krajňáka, ktorý dostal názov Od šťastia 
k šťastiu. Recitačná tradícia na Slovensku 
má hlboké korene. Opäť možno konštato-
vať, že výsledky aj tohto roku zodpovedajú 
bohatej skúsenosti a systematickej práci 
najmä s mladými ľuďmi. A opäť možno kon-
štatovať, že záujem o prednes bol aj tohto 
roku reprezentovaný predovšetkým žen-
skými interpretkami. Zmenou oproti pred-
chádzajúci dvom ročníkom Scénickej žatvy 
bol v tom, že sa medzi známe mladé tváre 
dostala aj zástupkyňa staršej generácie.

Výber textov a tém bol pestrý rovnako, 
mali sme možnosť vypočuť si poéziu i prózu, 
staršie i súčasnejšie texty, ktorých jednotným 
menovateľom bola aktuálnosť, modernosť 
a relevantnosť témy vo vzťahu k interpretovi, 

ale aj divákom. Navyše je vždy veľmi príjem-
né, ak sa stretneme aj s technicky veľmi dobre 
disponovanými a pripravenými recitátormi. 
O tom, že šestica, ktorá sa nám  predstavila 
v exteriéri SNLM – SNK, zvláda recitátorský 
kumšt na dobrej úrovni netreba zbytočne dis-
kutovať. Vďaka tomu sme si mohli vychutnať 
práve ich interpretačné schopnosti a osobný 
vklad. Teda nechať sa uniesť raz príbehom, 
inokedy s prirodzenou ľahkosťou navodenou 
atmosférou. Vtedy to má asi zmysel, keď ne-
vnímame len slovo a jeho primárny význam, 
ale uvedomíme si, že to slovo ožilo a preho-
vára k nám blízkym spôsobom, že môže byť 
nositeľom energie a predovšetkým emócie. 
A tak som si s potešením a pôžitkom vypoču-
la Renatu Jurčovú s Baladou o fortúne F. Vil-
lona, Janu Mrázovú so žensky orientovanou 
Meditáciou pred zrkadlom A. Waldman, Ad-
rianu Lengyelovú s veľmi intímnou a krehkou 
Serenádou na trúbke od S. Popovej, Henrietu 
Virágovú s vtipnou, ale tak trochu krutou In-
fekciou Jána Ballu, vlaňajšiu víťazku Scénic-

kej žatvy Michaelu Viskupičovú s nie príliš 
radostným podobenstvom „betlehemského 
príbehu“ F. Hrubína Lešianske jasličky a Ele-
nu Ovečkovú s takpovediac slovenskou klasi-
kou Priveľa snehu napadlo od M. Rúfusa.

Snáď najväčším zážitkom pre mňa (na-
priek vyslovene subjektívnemu názoru som 
presvedčená, že v tomto tvrdení nie som so-
litérom) bola Henrieta Virágová. Zaujímavý 
a rafinovaný text Jána Ballu ponúka viacero 
rovín, ktoré sa môžu stať dobrým materiálom 
pre jeho recitačné stvárnenie. Virágová má 
zmysel pre pointu, kontrapunkt, iróniu, od-
krývanie spomínaných rovín, temporytmus 
a zmysel priniesť humor. No hlavne, okrem 
toho, že prezentuje autorov text, dokáže ním 
vyjadriť vlastný názor. Svojím prednesom 
nás len tak ľahučko viedla od všeobecného 
ku konkrétnemu, od úsmevu na perách k ne-
čakaným humorným zvratom, od anonym-
ného príbehu konca jedného priateľstva ku 
konkrétnejšej osobnej ľudskej výpovedi.

eLenA KnOPOvÁ  

Máme hole v ruce!

kriticky proti násiliu

Beseda na Februárke
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v eČ n é cigá nsk e h ľ a da n i e 

Cesta Cigána Milana bola veľmi stras-
tiplná. Stratil rodinu, prešiel mnohý-

mi krajinami, stratil lásku, žil v chudobe. 
A maľoval. Až kým jeden dobrý človek ne-
vykúpil všetky jeho obrazy. Príbeh, ktorý 
by v každom inom prípade smrdel telenove-
lou. Teraz, keďže ide o Róma, dáva zmysel. 
Je to metafora cesty, neustáleho, storočia-
mi potvrdeného cigánskeho kočovania. 

S využitím niekoľkých rekvizít he-
rec Matthias Hochradel ilustruje svoj 
príbeh. Rozpráva sugestívne a vytvorí 
aj niekoľko zaujímavých výtvarných ob-
razov (keď rozotrie hlinu po plachte, na 
ktorej predtým s milou piknikovali, a ak 

z nej urobí jej hrob). 
Výtvarno bolo natoľ-
ko zrozumiteľné, že 
aj tí diváci, ktorí ve-
dia po nemecky málo, 
sa mohli zorientovať 
v slede epizód.

Spolupráca rakúskych 
divadiel Abtenau a Hol-
zhausen, ktorá spojila 
režisérku a protagonistu, 
priniesla divákom inten-
zívny zážitok s výpoveďou 
o večnom hľadaní, o ceste 
životom, o ceste za šťas-
tím. 

DÁRIA F. FehéROvÁ

v eron i k a a M aT T h i as. ei n e 
r eise

Rozhovor s Veronikou Pernthaner, režisérkou 
inscenácie Milan.Eine Reise.

ako vznikla vaša spolupráca s hercom 
Matthiasom hochradelom?

Napísala som túto hru ako darček 
k Matthiasovým 60. narodeninám. Bol to 
taký špeciálny dar. Spolupracujeme spolu 
už 20 rokov. Pravidelne spolu robíme in-
scenáciu, hoci každý máme vlastné ama-
térske divadlo. Začali sme pred 20. rokmi, 
keď bol Matthias hercom v mojom divadle. 
Potom sa nejaké veci zmenili a ďalším kro-
kom bolo hrať spolu na tom istom javisku. 
Teraz 6-7 rokov režírujem v jeho divadle. 
A asi každý druhý rok robíme niečo spolu, 
režíruje nás niekto iný a my hráme. Toto je 
prvý raz, čo som ja napísala hru preňho.

Spomenuli ste, že máte amatérske diva-

dlo. Čo robíte v skutoč-
nom živote?

Študovala som za 
sestričku na psychiatrii. 
Pracovala som na mno-
hých miestach – ako učiteľka telesnej výcho-
vy, pracovala som s deťmi… Ale už som všet-
ko ostatné zastavila a robím iba divadlo.

odkiaľ ste čerpali inšpiráciu pre túto in-
scenáciu?

Naša spolupráca často vyzerá tak, že 
Matthias vidí nejaký obraz. V tomto prí-
pade si želal hrať v monodráme na svoje 
narodeniny. Nemohli sme nájsť správny 
text. Matthias mi povedal: Počúvaj, vidím 
takýto obraz – starý muž s batožinou. To 
bolo ono. Mali sme príbeh. Nebol hotový, 
ale bol to nápad. Cítila som, že to musí byť 
príbeh o živote, o rozlúčke. Hľadala som 
správne prostredie pre  muža, ktorý chce 
a musí ísť. Vtedy som prišla na myšlienku 
zasadiť to do rómskeho prostredia. Začala 

som si veľa študovať o rómskej komunite, 
stretla som rómskeho básnika a zaradili 
sme aj básne. 

a čo robí Matthias hochradel v skutoč-
nom živote? 

Pracoval manuálne, potom na minister-
stve kultúry v Salzburgu, ale teraz je z neho 
živnostník, takže má veľa času na divadlo.

Je režírovanie monodrámy zložité?
Je to veľmi zvláštne, ale nie, nebolo to 

zložité. Je dôležité, aby si herec a režisér 
rozumeli. Mám rada zmenu. Rada režírujem 
veľký kolektív, ale raz za čas je príjemné 
urobiť inscenáciu s jedným, dvoma, tromi 
hercami. Sústrediť sa na text, na podstatu 
z pohľadu hercov.  –DaF–

» autori: Jovanovic, Nikolic, Stojka ~ réžia: Veronika Pernthaner ~ Theater Abtenau/Holzhausen ~ Rakúsko «

Milan.Eine Reise

kriticky proti násiliu

Beseda na Februárke

M. V.: Spolupracujem s pani magistrou 
Eliškou Sadílekovou. V podstate sa spoloč-
ne zameriavame na viaceré texty. S nápa-
dom prednášať Františka Hrubína som pri-
šla ja a myslím, že najťažšie bolo  upraviť 
text do výslednej podoby, ktorá sa dá inter-
pretovať. Nevyhýbam sa próze, ale poézia 
si na mňa vždy nájde čas. Rada siaham po 
klasike, zahraničných autoroch, ktorí píšu 
skôr epickú poéziu ako čisto lyrickú.   

na Scénickej žatve vystupujete v kompo-
novanom programe. ako pracujete v sku-
pine a ako sa v nej ovplyvňujete?

M. V.: Každá vystupujeme samostatne, 
máme vlastný čas, počas ktorého máme 
možnosť prezentovať naše texty. Je na re-
žisérovi, ako nás skomponuje všetkých 
šiestich do jedného celistvého programu. 

Vzájomne sa však dopĺňame, poradíme si, 
pomôžeme, ak niečo potrebujeme. 

Na javisku má každá svoju chvíľu, v kto-
rej súťažíme. Keďže však spolu trávime 
dlhší čas, ako na postupovej súťaži, viac si 
rozumieme, sme lepšie kamarátky. Naprí-
klad máme spoločné jazykové rozcvičky.     

R. J.: Zároveň sa ovplyvňujeme v nuan-
sách. Napríklad ja som na scéne prítomná 
celý čas, musím s ostatnými udržiavať očný 
kontakt. 

J. M.: Reňa akoby ukrývala všetky naše 
príbehy. 

Spomenuli ste spoločné jazykové rozcvič-
ky. to sú aké?

J. M.: Napríklad: Annamária namaľova-
la krásny tmavý rám. Aubex oubex. Bubli-
na bablina. Na klavíri hrala Klára Kráľová. 
Tieto vieme predovšetkým od našich uči-
teliek. A medzi sebou sme sa naučili: Šašo 
suší osušku. To ti tuto, tato, táto teta tyká? 

Zvláštne zázračný odkaz pre Renatu Jurčovú: 
Heňa a Janka milujú Reňu.  –SaP–
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Beseda na Februárke

Máme hole v ruce!
ch l paT ý slu h a pá na Fa r á r a

Inscenácia je sledom epizód, pospájaných 
krátkymi naračnými monológmi, ktoré 

posúvajú príbeh svojrázneho farára Oskari 
Huuskonena od okamihu, keď príde o gaz-
dinú, až po okamih, keď sa prostredníc-
tvom mimozemského posolstva dozvie to, 
čo vedel už na začiatku. 

Tvorcovia vedome upustili od vytvára-
nia dramatických situácií a sústredili sa 
na precízne a často mimoriadne invenčné 
aranžovanie epizód z putovania Oskari-
ho a jeho medveďa Ahaho. Jožo Krasula je 
ako scenárista, a hlavne režisér, úžasným 
výmyselníkom, ktorý v spolupráci s ko-
lektívom hercov (v tomto prípade takisto 
mimoriadne zdatným) dokáže v tom naj-

lepšom slova zmysle zapachovať a ovládnuť 
divadlom každý kúsok priestoru. 

Napriek tomu, že antiiluzívnosť je v tej-
to inscenácii dovedená miestami až ad 
absurdum, je táto stále zrozumiteľná, ko-
munikatívna, všetky gagy sú poctivo vysta-
vané a vypointované.

Inscenácia svojou výstavbou a perfekci-

onizmom pripomína dobre fungujúci diva-
delný stroj, ktorý sa však v poslednej štvr-
tine hýbe zo zotrvačnosti.

V každom prípade však s radosťou kon-
štatujem, že som bol svedkom divadelnej 
radosti a radosti z divadla, ktorá nie je kaž-
dodenná.  karol horváth

F í nsk y Fa r á r a J eho sex

Chlpatý sluha pána farára je medveď. 
Sprevádza svojho pána, luteránskeho kňa-
za Oskariho na misijných cestách. Oskari je 
vskutku netradičný farár, hneď prvý obraz 
ho odhalí trtkajúceho cudziu ženu. Potom 
ho podvedie jeho vlastná žena, potom on 
odíde a má ďalšie frajerky. Medzitým spo-
chybní výklad biblie a preto ho exkomuni-
kujú. Rozprávačom príbehu je medveď. Jeho 
príbeh vytvára vlastnú líniu, ktorá sa k zá-
veru vytratí. Ďalšiu líniu tvorí babka, ktorá 
zhorela, ale teraz v nečakaných okamihoch 
prerušuje dej a straší ostatné postavy. 

Jozef Krasula zrežíroval mimoriadne 
dynamickú inscenáciu, bez jediného hlu-
chého miesta. Rýchlostný model, ktorý 
herci na začiatku nastavili, sprvu nútil 
k prirýchlej kadencii v prehovore (najmä 
u medveďa a manželky Sáry), ktoré viedli 
k nezrozumiteľnosti. Našťastie Ján Homol-
ka skúsene vycítil tieto miesta a snažil sa 
situácie ovládnuť a upokojiť. 

Herci využívali prvky komédie dell’ar-
te a hrubozrnný humor. Vo viacerých prí-
padoch však išli komediálne akcie mimo 
textu a rušili tak jeho vnímanie (napr. keď 
medveď vypúšťa pneumatiku). Situačná ko-
mika fungovala samostatne a neprepojila 
sa, resp. prebila hlavné dianie na javisku. 
Preto je aj otázkou, či inscenátori vôbec 
chceli nastoliť nejakú myšlienku, alebo 
išlo len o číročistú zábavu. Vedúcou líniou 
je totiž cestovanie hlavných predstavite-
ľov. Fakt, že ide vlastne o farára, ustúpil 
do úzadia a nestal sa predmetom kritiky. Je 
to teda zvláštny príbeh, plný sexu. Hoci – 
umne zrežírovaný. 

DÁRIA F. FehéROvÁ

» autor: A. Paasilinna ~ réžia: Jozef Krasula ~ Divadlo „A“ a divadlo Shanti ~ Prievidza «

Chlpatý sluha pána farára

kriticky proti 
násiliu

i nsce náci u sa sna ž í M u roBi ť 
z v n ú T r a

Rozhovor s Jozefom Krasulom, režisérom in-
scenácie Chlpatý sluha pána farára

Medvedík ahaho si v inscenácii Chlpatý 
sluha pána farára osvojil hygienické návy-
ky. ako sa očisťuješ pri tvorbe a od tvorby?

V prípade tejto inscenácie to nebolo 
jednoduché. Bola to drina. Trvalo to do-
konca dlhšie ako zvyčajne. Každá skúška 
bola veľmi náročná. Napriek tomu, že in-
scenácia nakoniec vyzerá ľahko a radost-
ne, tvorba taká vždy nebola. A od tvorby sa 
očisťujem tak, že idem na Oravu, na cha-
lupu. Tam zoberiem psa, nášho jazvečíka 
Denyho. Spolu si tam varíme, chodíme na 
prechádzky a to je najlepší relax. 

v inscenácii je aj vianočný obraz. kedy 
máš vianoce v divadle?

O mne je známe, že milujem Vianoce. 
Dokonca zbieram ľudové a také všelijaké 
betlehemy. Vždy sa snažím mať takmer celý 

december voľno preto, aby som si Vianoce 
užil. V divadle mám Vianoce, keď u mňa 
nastane zážitok a nemusí to byť nejaká fa-
mózna muzika. Keď je inscenácia úprimná, 
pravdivá a urobia ju premýšľajúci ľudia. 
Nestáva sa to však často. 

Práve pri obraze vianoc si použil krásnu 
gýčovú rekvizitu Santa Clausa. ako by si 
definoval gýč a ako sa podľa teba prezen-
tuje v divadle?

To je veľmi subjektívna záležitosť. Pod-
ľa mňa ide o gýč vtedy, keď to nie je zvnút-
ra. Keď sa snažím podliezať nejakému ši-
rokému vkusu. Dať tam to, čo si myslím, 
že sa bude páčiť. Ak použijem niečo, čo je 
vo všeobecnosti považované za pekné ale-
bo neviem aké, vtedy väčšinou vzniká gýč, 
a nemusí to byť výlučne trpaslík v záhrade. 
Preto sa snažím urobiť inscenáciu zvnút-
ra. Poctivo. Aby sme si za tým v divadle 
stáli. Dúfam, že sa v inscenácii nič také 
nevyskytne. Keď sa napríklad vyskytne 
rekvizita, tak je tam naozaj veľmi zámerne 
použitá, má svoju funkciu.  –SaP–
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roM eo a J ú l i a – gong, 
Br aT isl ava

Miklós Forgács: 
Hráme o tých sladkých zbytočnostiach.•	

Peter Janků: 
Možno si prídeme na svoje aj my star-•	
ší, ktorí toľko neesemeskujeme.

Karol Horváth: 
Ak vyhodíme celý text z dramatického •	
textu, je to problém.

Elena Knopová: 
Súboru nešlo o prerozprávanie  •	
Shakespearea.

Karol Horváth: 
To sme si všimli.•	

Elena Knopová: 
Netvári sa to ako vysoké umenie, že by •	
sa chceli stať majstrami sveta v insce-
novaní Shakespearea.
Shakespeara potom ubudlo a to nás •	
zvádzalo na kritické myšlienky.

Karol Horváth: 
To je ako keď máte Rolls-Royce Phan-•	
tom, zoškriabete z neho lak, vyberiete 
motor, urobíte z neho káričku a môže-
te sa spúšťať dolu briežkom.

Miklós Forgács: 
Príliš veľa toho Shakespeara tam bolo.•	

Elena Knopová: 
Ja sa stotožňujem s Peťom.•	
Odovzdávali si farby.•	

Vladimír Štefko: 
Romeo a Júlia sú povinní odovzdávať •	
si farby.

dl a n e, pr ask l i n y… 
a osoBnos T i – 

z asesM el e n dv e, n i T r a

Peter Janků: 
Trošku veľmi ďaleko na to, aby som •	
absolvoval vašu intímnu cestu.
To, čo niekde zafunguje, niekde ne-•	
funguje.

ses T r iČk a – dds z r k a dl o, 
k r eM n ica / z a Bi Tá ses T r a – 

dr k slúch a dl o, n i T r a

Peter Janků:
Včera som rozmýšľal nad pomenova-•	
ním rúfusovský blok, čo môže zna-
menať aj to, že má tvorca blok, keď si 
vyberie Rúfusa, pretože nie je dosta-
točne tvorivý. (…) Ale nie!
Nie je to rúfusovský blok, je to príjem-•	
ný zážitok.

Karol Horváth: 
Mohol by som vám zfleku vymenovať •	
niekoľko softvérov, žiaľ, ani jeden nie 
je freeware.

Elena Knopová: 
Začínam si myslieť, že detské predsta-•	
venia sú na Scénickej žatve pre mňa 
najzaujímavejšie.

Miklós Forgács: (nevie si spomenúť, čo 
chcel povedať). 

Hm… hm… už som to mal.•	

Elena Knopová: 
Ak si chceš spomenúť, tak si spomeň.•	

Miklós Forgács: 
Už to mám!•	

koM ponova n ý progr a M 
r eci TáT orov

Elena Knopová: 
Človek niekedy nemá také rýchle •	
myslenie, ako rýchlo ony vedia klásť 
tie slová.

ch l paT ý slu h a pá na Fa r á r a – 
di va dl o „ a“ a di va dl o sh a n T i, 

pr i e v i dz a

Jozef Krasula: 
Ja sa bojím.•	

Vladimír Štefko: 
To je správne.•	

Štefan Orság: 
Ja som urobil chybu. Zmenil som pohla-•	
vie – povedal som, že som medvedica.

Vladimír Štefko: 
Ako hovoril český fotograf Karel Hájek: •	
„Pánové, všechno jde, jen se to musí umět.“

Miklós Forgács: 
Inscenácia je pre mňa príjemne zákerná.•	
To ako čestný feminista zazlievam, že •	
to pôsobenie žien je nedôstojné.

Elena Knopová: 
Pošepkala som Karolovi, že feministky •	
nemajú zmysel pre humor.

Vladimír Štefko: 
Nielen preto ich máme radi.•	

Peter Janků: 
Ja som večer premýšľal nad tým… no… •	
večer… v noci… nadránom… skrátka, 
keď som dopísal…

Vladimír Štefko: 
No, nedávno.•	

Peter Janků: 
Myslel som na tatka Umberta Eca.•	

Elena Knopová: 
To hádam nie – že Ježiš je komunista, •	
ľavičiar!

Jozef Krasula: 
Hovorili sme na skúške o Bohu, keď •	
nám zrazu vypadla elektrina. Hovorím 
si, panebože, on sa na nás pozerá.  

zOStAvIL –MRD–

Tráva v raňajkách pre šikovné 
ručičky
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Zdá sa vám festivalový stan primalý? 
Myslíte si, že už v ňom nie je taká 
zábava, aká by mala byť? Že sa už 
nedokážete poriadne odviazať? Že 
catering nespĺňa ani zďaleka vaše 

nároky ?

Potom nadišiel čas, aby ste si postavili 
svoj vlastný stan! 

Nie je to nič ťažké! 

Váš žatevný denník vám prináša 
v spolupráci so spoločnosťou 

Technolen, n.p. exkluzívny návod:


