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Závodník
V roku 1989 sa 67. ročník súťaží sloven

ských divadelných súborov konal od 
23. do 28. októbra. Festival otváral riaditeľ 
Osvetového ústavu v Bratislave Dr. Andrej 
Greš. 89. ročník otvoril riaditeľ Národného 
osvetového centra PhDr. Ján Tazberík, CSc. 
spolu s riaditeľom SKD Františkom Výrost
kom a zástupcom primátora Mesta Martin 
Alexandrom Lilgem, ktorý pripomenul ne
dávne 150. výročie Memoranda národa slo
venského a ochotníkom zaželal „pozitívne 
vnútorné uspokojenie“.

V roku 1989 sa Scénickej žatvy okrem 
domácich zúčastnili i zahraniční pozorova
telia: Marcel Cremmer z Belgicka, Michal 
Hazag z Maďarska, Guy Brousse z Monaca, 
Franz Witting z Nemeckej spolkovej repub
liky, Ivan Dzidić z Juhoslávie, Halina Wa
laszewska z Poľska, Morag Hirdová z Veľ
kej Británie, Gusaira Adžibeková a Ivan 
Tatarov zo Sovietskeho zväzu. Na otvorení 
89. ročníka privítal moderátor Tibor Kubič
ka pozorovateľov: prezidenta stredoeuróp
skeho výboru medzinárodnej organizácie 
amatérskeho divadla AITA/IATA pána  Jo
sefa Hollosa z Rakúska, pána Karla Tomasa 
a lektora Františka Zborníka z Česka, diva
delníkov – zahraničných Slovákov zo Srb
ska, z Celoštátnej slovenskej samosprávy 
z Maďarska a Rakúska.

V roku 1989 sa na Scénickej žatve zú
častnilo 18 domácich a 5 zahraničných sú
borov. V roku 2011 uvidíme predstavenia 
18 domácich súborov, 1 vystúpenie recitá
torov a 4 zahraničné súbory.

Lektorský zbor 67. ročníka SŽ pracoval 
v tomto zložení: Milan Polák (predseda), 
Marián Mikola, Jaroslav Černý, Ľubomír 
Šárik, Jaroslav Rihák, Peter Kováč, Eliáš 
Galajda, Alexander Neszméry, Brigita Kop
pová a Jaroslava Čajková. Členmi odbor
nej poroty 89. ročníka sú Vladimír Štefko, 
Miklós Forgács, Elena Knopová, Peter Jan
ků a Karol Horváth.

Festivalový denník na poslednej pred
novembrovej Žatve tvorili Alena Štefko
vá, Mišo A. Kováč, Ladislav Bariak a Jozef 
Švolík. V posledný augustový týždeň tohto 
roka sú v redakcii Sandra Polovková, Sa
muel Trnka, Miroslav Dacho a dopisovateľ
ky Dária F. Fehérová a Lenka Dzadíková.

V októbri 1989 som bol v poslednom 
ročníku Materskej školy, tento rok som 
ukončil posledný ročník vysokoškolského 
štúdia.  Miroslav Dacho    

Organizátori tohtoročnej Scénickej žatvy sa 
rozhodli vytvoriť paralelu medzi 89. roční-

kom festivalu a Nežnou revolúciou. Dovoľujeme 
si i my uverejniť pripomienku – možno trochu 
moralizátorské memento. Vášne v medziach 
kultúry je článok Romana Poláka k udalostiam, 
ktoré sa stali 17. novembra 1989. 

Toto obdobie určite zrodí veľa mýtov, 
veľa hrdinov, vznikne veľa informácií i dez
informácií, spätne bude mnohým jasné, 
ako sa konať malo, ako sa konať nemalo, 
napíše sa veľa slov, veľa múdrych slov, ale 
i veľa fráz. (…)

Keď som v pondelok 20. 11. 1989 prišiel 
spolu s hercom Matejom Landlom do Marti
na s petíciou, ktorú sme deň predtým podpí
sali v Umeleckej besede v Bratislave, Martin 
žil pokojným rytmom dlhoročného stereoty
pu. Nik z nás netušil, čo sa naozaj pod týmto 
pokojom skrýva, aké krivdy, životné prehry, 
deformácie žijú v jednotlivých osudoch ľudí 
i pracovných kolektívov. (…)

Na druhý deň bol prvý verejný dialóg 
v hľadisku divadla namiesto plánovaného 
predstavenia. I tu bolo cítiť psychický nátlak – 
anonymný telefonát oznámil, že za pol hodinu 
vybuchne v hľadisku bomba. Ďalšie telefonáty 
upozorňovali na nedodržiavanie bezpečnost
ných predpisov. Napriek tomu tento dialóg 
uvoľnil napätie v prítomných a rozchádzali 
sme sa plní viery, že sme sa našli na správnej 

strane. Ďalší dialóg v hľadisku divadla na dru
hý deň bol naozaj prelomový. Už po sedemnás
tej hodine sa pred divadlom zhromaždil dav, 
ktorý sa vehementne dožadoval vstupu do 
divadla, napriek tomu, že dialóg mal začať až 
o 19. hodine. Pripomínalo mi to útok na Zim
ný palác. Nezvládnuteľný dav sme postupne 
púšťali v malých skupinkách do hľadiska di
vadla, pretože nereagoval na výzvy k pokoju 
a trpezlivosti. Stál som pri vchode, cítil som 
alkoholický dych väčšiny dobýjajúcich sa. Bol 
to môj najšokujúcejší zážitok v živote. Miest
ni predstavitelia moci sa pokojne prizerali 
a upozorňovali nás na to, že včera sme tu mali 
študentov, ale dnes tu máme skutočných pra
cujúcich z tovární. Nálada v hľadisku bola po
značená výkrikmi z ulice: To je naše divadlo! 
(…) Žijete z našich peňazí! (…)

V týchto dňoch z mnohých úst sa ozývali 
otázky, prečo sa divadelníci miešajú do poli
tiky. Za dvadsať rokov sa „podarilo“ v našej 
spoločnosti izolovať od národa významných 
ľudí všetkých vedných odborov. (…) Práve 
preto museli túto iskru prebrať herci, kto
rých jediných národ poznal a mohol im uve
riť. Toto je memento do ďalších dní. Národ 
musí poznať múdrych ľudí zo všetkých sfér 
spoločenského života, musí poznať ich ná
zory, aby dokázal byť naozaj národom a nie 
iba stádom, ktoré ovláda mocenský aparát. 

spracovala –DaF–

Téma: AD REVolution
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» autor: M. de Ghelderode ~ réžia: Anton Šulík ~ DS Homo fuge ~ Púchov «

Derniéra alebo Traja herci a hra

T r i pos Tav y h ľ a daj ú au T or a

Púchovský súbor Homo Fuge naštudo
val Ghelderodeovu hru inšpirovanú 

neprestajne fascinujúcim prostredím diva
delného zákulisia a mechanizmom vzniku 
a existencie divadelného diela. Veď nebyť 
divadla v divadle, nebol by usvedčený vrah 
Hamletovho otca, šesť postáv by nenašlo 
autora a musela by sa zmeniť aj koncep
cia najnovšej interpretácie Hollého Kuba 
v SKD Martin. A ešte mnoho iného.

Hra Derniéra alebo Traja herci je však 
nad možnosti súboru. To, čo malo byť chao
tické naoko a nepodarené zámerne, je ne

podarené dvakrát 
a chaotické nechce
ne. Nezrozumiteľ
nosť celej inscenácie 
zvýrazňuje aj slabá 
artikulácia Juraja Špalka. Dramaturgicky 
nezvládnutá je postava Šepkárky. 

Ako Trepľov v Čechovovej Čajke vraví: 
„treba nám nové formy“, Albert v Gheldero
deovi kričí: „Potrebujeme komické prvky!“ 
Tie sa však do inscenácie nedostali. Neved
no, kedy sa hrá komédia a kedy tragédia. K 
paródii sa herci kvôli nedôslednej štylizácii 
neprepracovali. Vo výsledku je inscenácia 
zdĺhavá a chýba jej interpretácia. Neved

no, čo si o svete divadla v divadle tvorcovia 
myslia, či koho majú na mysli, keď hrajú 
trojicu skrachovaných hercov, ich šepkár
ku a autora. 

A tak na Autorovu (či Ghelderodeovu) 
otázku „Je moja hra skutočné divadlo alebo 
nie?“ možno v prípade Homo Fuge odpove
dať: Vaša hra je dobrá, ale divadlo nie.

lenka DzaDíková

N eex is T u j e sl ovo – „N edá sa“

Rozhovor s režisérom inscenácie Derniéra 
alebo Traja herci a hra Antonom Šulíkom

ako ste sa zoznámili s púchovským súbo-
rom homo Fuge? Kto koho našiel?

Iniciátorom tohto stretnutia bol púchov
ský rodák, architekt, scénograf, výrobca 
organov Roman Muška, ktorý bol môj spolu
žiak. Ponúkol mi, či by som sa nechcel pozrieť 
na miestnych ochotníkov. Tak som sa stretol 
s týmito ôsmimi ľuďmi v krčme. Pýtal som sa 
ich, prečo robia divadlo, oni povedali, že pre 
potlesk. Tak ma to zarazilo, že z toho vznikla 
láska „na prvý pohľad“. Zaujalo ma, kde sa v 
nich berie takýto čistý naivný postoj. 

Herci mi porozprávali, čo robili doteraz 
– samé veľké tituly. Bolo mi jasné, že tadiaľ 
cesta nepôjde. Povedal som si, že by bolo 
lepšie objaviť ich samých, takých, akí sú, po
vedzme v tej púchovskej krčme. Tak som sa 
ich pýtal, či by nechceli hrať sami o sebe. A 
keď som sa bol vyčúrať, spomenul som si na 
Ondra Spišáka, ktorý robil túto hru niekedy 
v deväťdesiatych rokoch s Teatrom Tatrom. 

Keď som to vtedy videl, bol som nadšený. 
Porozprával som im príbeh. Hneď to chceli 
robiť. Varoval som ich, že na konci hry sa 
postavy zastrelia, a nebude nasledovať po
tlesk, kvôli ktorému robia divadlo. 

Keď sme si hru prečítali, nastalo hro
bové ticho. Zdalo sa im to ťažké, ale že o 
tom porozmýšľajú. Po týždni mi najväčšia 
rebelka zo súboru zavolala, že do toho idú. 
To bol signál, že sú to odvážni a hľadačskí 
divadelníci. Potom nasledoval nádherný 
polrok spoznávania ľudí, ktorým sa chce 
strašne robiť, ktorí sú tomu odovzdaní. 
Všetko, čo vidíte na javisku je ich robota, 
okrem fundusových kostýmov. Ale tepa
né brnenie, vytesané javištiatko – všetko 
si urobili sami. Je to inscenácia, ktorá má 
ešte veľmi veľa chýb, ale najsilnejší zážitok 
je to, čo sme spolu prežili. 

Neukázalo sa však, že hrať sám seba – čo 
ste si zvolili ako východisko – je napokon 
to najťažšie?

To sa vždy hovorí – že najťažšie je hrať 
sám seba. Obnažiť sa, pomenovať sa. Vidieť 
sa v zrkadle prísne a kruto so všetkými fal

dami, plochými nohami, ohryzenými nech
tami, plešatými hlavami. Vidieť sa takí akí 
v skutočnosti sme. To, čo sa nám zdalo byť 
najľahšie v rovine rozprávania – že bude
me hrať divadlo s tým, že si z neho budeme 
robiť srandu, sa vo chvíli, keď sa s tým má 
herec konfrontovať na javisku face to face, 
ukáže ako najťažšie. Preto hovorím, že pre 
mňa bola najdôležitejšia práca samotná – 
skúšobný proces, ktorý by som možno na
zval skôr workshopom, akýmsi stretnutím 
a pokusom sa k sebe priblížiť. Najlepšia na 
tom je cesta, ten polkrok, ktorý urobili. Pol
krok k sebe samému. To si vážim najviac. 
Ostatné je len „šmé“.

Keď sme skúšali, hovorím: „Tam by 
malo byť také brnenie.“ Na druhý týždeň 
priniesli brnenie: „Myslíš takéto?“, hovo
rím: „Dobre, dobre…, ale ešte tam musí byť 
prilba...“ Na ďalší týždeň mi priniesli dve 
vytepané prilby – „Chceš túto vajcovú ale
bo takúto plochú?“ Hovorím – „Ste normál
ni…?!“, vraj – „…aby si si mohol vybrať…“ U 
nich prosto neexistuje slovo – nedá sa. Ta
káto úcta, pokora k divadlu – to sa málokde 
vidí. To je vzácnosť.  Miroslav Dacho       

Najsilnejšími stránkami púchovskej 
inscenácie sú ambícia a dôsledná prí

prava dramaturgickorežijnej koncepcie. 
Príbeh autora a zlých hercov, ktorým sa 
stratí hranica medzi divadelnou realitou 
a „civilným“ životom, je vo výklade Antona 
Šulíka vystavaný na striedaní repetitív
nych pasáží, groteskných a parodických 
výstupov, citácií, parafráz (z oblasti lite
ratúry, dramatiky a hudby), civilného a vy
soko štylizovaného herectva. Cieľom je, 
na základe, zdá sa, serióznej a invenčnej 
analýzy východiskového textu, komuniko
vať s divákmi o relativite nielen divadelnej, 
ale i všeobecnej reality. Teda, zjednoduše
ne, nie všetko, čo sa nám ako skutočnosť 
javí, skutočnosťou naozaj je. A v divadle to 
platí dvojnásobne. Zaujímavým je pritom 

hľadanie odpovede na otázku – Môže mať 
za následok nekonečné opakovanie istých 
dramatických situácií ich transpozíciu do 
skutočného života hercov? Zdá sa, že áno.

Veľmi zaujímavá koncepcia však na
ráža na jeden, zato zásadný, problém – na 
hercov. Režisér na nich naložil príliš veľa. 
Štylizácia do zlého ochotníckeho herectva 
bola síce miestami vtipná, no oveľa častej
šie pôsobila vo vzťa
hu k celkovému tva
ru skôr degradujúco, 
pretože herci nezvlá
dali často jemné, no 
nevyhnutné prechody 
medzi jednotlivými 
hereckými postupmi 
a najvypuklejšie sa 

to prejavilo, paradoxne, pri ich „civilných“ 
výstupoch. Vtedy celá umne vymyslená 
konštrukcia zostala „iba“ konštrukciou, 
hierarchia inscenačných zložiek sa stáva
la nezrozumiteľnou a inscenácia zostala 
umne vymyslenou intelektuálnou divadel
nou hračkou, pretože sa síce nadýchla, ale 
nestihla ožiť.   karol HorvátH

Máme hole v ruce!

Kriticky proti násiliu

Beseda na Februárke
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poly l óg, K T orý N eply N i e, 
N ez N i e a N epr i Náša 

posol s T vá? 

Trnavský amatérsky divadelný súbor 
DISK sa predstavil trochu netradične 

s inscenáciou Polylóg (Tok času). Netra

dične preto, že sme doteraz v inscenáciách 
režiséra Blaha Uhlára boli zvyknutí na 
vebalizovanie a banalizovanie dôležitých 
a pálčivých tém dneška – súčasného člove
ka a jeho spôsobu bytia či skôr prežívania. 
Pre vzájomnú spoluprácu hercov z Kopán
ky a režiséra Uhlára bola typická metóda 
autorského divadla a tímovej tvorby, ktorá 
bola založená na postupne fixovanej impro
vizácii. Medzi ďalšie znaky tvorby patrila 
dekompozícia, polytematizácia, epizodic
kosť, fragmentácia (deja i postáv), motivic
ká difúznosť, ale aj deštrukcia základných 
hodnôt ako kritické zrkadlo spoločnosti. 
Inscenácia Polylóg je však v čomsi iná. Aj 
tu síce jasne rozoznávame princíp autor
ského divadla a výraznú epizodickosť, táto 
však nie je výsledkom dejovej fragmentá
cie, dekompozície alebo polytematizácie. 
Ide skôr o pokus  priniesť na javisko holé 
schémy, zámerne „vykostené“ atribúty, 
z ktorých by sa mohli za istých okolnos
tí črtať vzťahy, motívy či situácie. Mohli, 
keby… Keby zámerom tvorcov zrejme nebol  
pravý opak. Demonštrovať neschopnosť 
človeka rozoznať význam slova, vytvoriť 
vzťah, poznať skutočnosť, oddať sa i odolať 

iracionálnemu svetu nevedomia či podve
domia. Inscenácia je neverbálna, čitateľ
ná ako sled obrazových výjavov (dokopy 
je ich 35), ktoré sú vzájomne neprepojené 
a odťažité. A predsa v inscenácii ako celku 
sú rozpoznateľné isté témy ako symptómy 
strateného (márneho?) ľudského času. Ta
kého, v ktorom sa vysoké mieša s nízkym, 
doslovnosť s metaforou, erotika a mužsko – 
ženské vzťahy sa menia na fyzično a širšie 
chápaný voyeurizmus, rodové odlišnosti na 
výsmech, zmysluplné konanie na mecha
nickosť bábok, strata vlastnej individuali
ty sa ako hrozba mení na zbraň s hlavňou 
namierenou na celé ľudstvo, náboženstvo 
sa stáva utópiou a čakanie vedie k utrpeniu 
kreatúr, ktoré boli kedysi ako my teraz.

Medzi prednosti inscenácie patrila 
aj hudba Jozefa Belicu. Medzi prednosti 
divadelného súboru a hercov zas patrila 
disciplinovanosť, pokus hľadať a nájsť po
etiku, ktorá by spájala viac generačný he
recký potenciál. Zatiaľ ostávajú v rovine 
hľadania transgeneračnej témy (čo je však 
úloha priam sizyfovská) a v zajatí minima
listických, no časom pre diváka monotón
nych mizanscén.  ElENa KNopová 

» autor: B. Uhlár a kol. ~ réžia: Blaho Uhlár ~ Divadlo Disk ~ Trnava «

Polylóg (Tok času)

Máme hole v ruce!

Kriticky proti násiliu
h er ec T vo, K T or é j e

Uhlárovi herci sa nebabrú. Jednoducho 
sú, existujú. Vypĺňajú divadelný priestor 

činnosťami. Tieto činnosti navonok nesúvi
sia, netvoria jednu myšlienkovú líniu. Sú to 
obrazy, často priame a jednoznačné, každý 
ponúka nejakú myšlienku, resp. vetu. Čo ob
raz, to veta. Nevytvára metaforické obrazy, 
ale konkrétne a priamočiare. Tieto vety sa 
skladajú za sebou plynule, no nevytvárajú je
den celok. Tvoria, ako napovedá názov, poly
lóg. Naozaj ide o mnohohlas, v ktorom si kaž
dý hrá „tú svoju“. Súzvuk tém a výrazových 
prostriedkov núti načrieť do svojho vnútra, 
ale nehodnotiť. Hranica medzi tým, ako „po
stavy“ vidia skutočnosť a medzi akousi sno
vou realitou je tenká. Výstupy sa vzájomne 
spájajú a prelínajú, aj keď v nich ťažko nájsť 
jednotiacu líniu, aj keď do popredia vystupu
jú témy voyerizmu a pohlavnosti. 

V rozhovore pre Javisko v roku 1989 
Blaho Uhlár povedal, že divadlá prestali 
hrať a otvorili sa pre diskusie. Že diskusie 
na verejnosti sú naliehavejšie a zaujíma
vejšie ako akákoľvek divadelná hra. Ak za 
divadelnú hru považujeme text, prediera sa 
na povrch úvaha o hodnote slova v dnešnej 
spoločnosti, keďže inscenácia Polylóg ab
solútne potlačila slovo. Obrazmi v pohy
be nastoľuje témy, ktoré si (napokon, ako 
vždy) divák interpretuje sám. To núti k ešte 
jednému návratu do roku 1989, v ktorom 
sa DISK zúčastnil Scénickej žatvy s insce

náciou TANAP. Jaroslav Černý ju hodnotil 
v tom istom Javisku nasledovne: „…jedineč
né postavenie zaujíma slovo herca, ktoré sa 
v rozmere grandiózneho monológu stáva 
aj slovom básnikovým.“ Túžba z roku 1989 
vyvolať verejnú diskusiu  sa transformova
la do ponoru do vnútra človeka, do pozoro
vania samého seba. Napokon, aj jedna z po

sledných inscenácií DISKu sa volala Ponor. 
V kontexte hereckých a režijných po

stupov v ochotníckych súboroch patrí DISK 
stále medzi jedinečné zjavy. Je to súbor, kto
rý prezentuje, hrá sám seba. Otázkou je, ako 
dlho tieto sebaprezentácie môžu zostať ori
ginálnymi a navyše pútavými pre diváka. 

  Dária F. FEhérová
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roz hovor s ja roM l acKoM

Tisovský súbor sa dostal na scénickú 
žatvu s inscenáciou, ktorá ma výlučne 
ženské obsadenie. ako vnímali herci, že 
sa tentokrát nedostali k slovu?

„Táto inscenácia vznikla na podnet 
herečiek, ktoré samy cítili potrebu trochu 
viac sa prejaviť. Skôr šlo teda o to, aby si 
dievčatá, ktoré hrávajú už pätnásť rokov, 
skutočne to divadlo užili. Herci, ak budú 
chcieť, sa môžu ozvať budúci rok. Neprotes
tovali. Bolo by to aj tak zbytočné. Dievčatá 
sa rozhodli, bola to ich slobodná vôľa, kto
rú som rešpektoval. Chlapci ani neprejavili 
vôľu, niečo takéto vyskúšať, takže sa s tým 
museli zmieriť.“ 

akého diváka má inscenácia, ktorá vypo-
vedá o ženských osudoch?

„Osobne som bol veľmi prekvapený, že 
táto inscenácia, o ktorej by sa dalo povedať, 

že je určená hlavne ženám, si našla svojho 
diváka vo všetkých vekových kategóriách. 
Bez ohľadu na to, či sú to muži alebo ženy. 
Je to hádam prvýkrát v mojom ochotníc
kom živote, že som zažil inscenáciu, ktorá 
mala skutočne vrúcne prijatie nielen medzi 
obyčajnými divákmi, ale aj divadelníkmi. 
Myslím, že každý divák si v nej našiel nie
čo z vlastného života, a že Triptych o túžbe 
nezanechal stopu iba v herečkách, ale aj 
v každom divákovi.“

literárne predlohy, napriek tomu, že opi-
sujú ženské osudy, sú vytvorené autormi. 
prečo si pri inscenovaní ženských život-
ných príbehov siahol práve po dielach 
mužských autorov?

„Nešpecifikoval som, či sú to predlohy od 
mužov alebo od žien. Vychádzal som z typov 
herečiek, ktoré som mal a z typu divadla, 
ktoré chcela hrať každá z nich. Všetky mali 
predstavu o postave, ktorú chceli hrať, a to 

bolo pre mňa kľúčové. Nakoniec bolo možno 
lepšie, že predlohy napísali muži, lebo ja ako 
režisér a upravovateľ týchto predlôh, som 
muž. Spojenie ženského a mužského princí
pu dalo dokopy tvar, ktorý vznikol. Asi keby 
bola režisérkou žena, vzniklo by niečo úplne 
iné. Výhodou inscenácie je to, že nebol prvý 
text, ale herečky a rozhovory s nimi. Dá sa 
povedať, že herečky sú aj spoluatorkami kon
ceptu, lebo v textoch sa odzrkadlili aj situá
cie z ich skutočného života. Nedá sa povedať, 
že by to bol výlučne mužský scenár.“

skús si predstaviť, že si sa narodil v roku 
1989. ako by vyzeral tvoj život?

„Mal by som viac slobody a absolútne iné 
detstvo. Myslím, že by som sa snažil viac ve
novať divadlu. Vďaka štátnemu zriadeniu, v 
ktorom som žil, som sa nedostal k tomu, aby 
som mal divadelné vzdelanie. Vyrástol som 
ako ochotník a ním som aj ostal. To by som 
sa snažil zmeniť.“ –sap–

roz hovor s Bl a hoM u h l á roM

Dnes začal 89. ročník festivalu scénická 
žatva, na ktorom sa súbor DisK divákom 
predstavil s inscenáciou polylóg (Tok 
času). v roku 1989 ste sa na festivale zú-
častnili s inscenáciou TaNap. aké sú sú-
vislosti medzi týmito inscenáciami? ako 
by ste zhodnotili posun vo vašej tvorbe?

„Aj TANAP, aj Polylóg sú hlavne never
bálnymi inscenáciami. TANAP mal politic
ké konotácie, dotýkali sme sa predovšetkým 
témy slobody. Dnes akoby už tá sloboda bola, 
teda nie je ani jednou z tém Polylógu. Lanča
rič, Brežák, Rampák hrali v TANAPE a hrajú 
aj v Polylógu. Priznám sa, že aj keď ich ne
návidím, lebo zabúdajú texty, mňa na nich 
fascinuje, že to divadlo robia stále a dokon
ca v súbore najaktívnejšie. Netrúfam si ich 
hlboko analyzovať z hereckého hľadiska.“ 

Dobová tlač sa zmienila, že práve revoluč-
ný ročník scénickej žatvy bol plodným na 
autorské divadlo, ktoré ste na slovensku 
prezentovali už v roku 1986. ako sa podľa 
vás ujal tento druh tvorby na slovensku?

 „Neskromne musím priznať, že v ob
rovskej šírke. Keď som v roku 1986 začal 
s týmito ľuďmi robiť inscenáciu bez textu, 
bolo to niečo nepredstaviteľné. Dokonca aj 
v profesionálnom divadle. Napriek tomu, 
že DISK prijal výzvu pracovať bez scenára, 
onedlho to ľutoval. Dnes už nestojí na za
čiatku otázka, či musí byť scenár, kvantum 
iných súborov pracuje bez toho, aby mali 
na začiatku scenár. Vidím to ako obrovskú 
zmenu v myslení. Už sa to nevníma ako nie
čo nemožné, ale úplne samozrejmé.“

prečo ste sa v inscenácii polylóg rozhodli za-
merať predovšetkým na obraz, bez slova?

„Na začiatku, popri voľnej improvizácii her
cov, sa mi začali výtvarne páčiť ich nezmyselné 
akcie, ktoré nemali žiadnu logiku. Už na prvej 
skúške som si povedal, že to by mohla byť ho
tová inscenácia. Dokonca Lančarič je pre mňa 
natoľko magický, že sa na neho niekedy doká
žem pozerať, aj keď nič nerobí. Ďalším zázra
kom je Jozef Belica, ktorý nepozná noty a zrazu 
mi priniesol hudbu, ktorú sám zložil. Hudba je 
prítomná v celej inscenácii a je možno práve 
o to silnejšia, lebo samotný Belica je hercom 
a sám najlepšie vie, o čom by mala byť.“

skúste si predstaviť, že ste sa narodili 
v roku 1989. ako by vyzeral váš život?

 „Dúfam, že by som už nežil v tomto štá
te. Je možné, že by som ostal pri divadle, 
ale možno by som zistil, že existujú aj zau
jímavejšie veci. Neviem. Teraz o tom budem 
taký týždeň – dva, premýšľať.“   –sap–

Spoločnosť Jozefa Kronera udeľuje cenu pome-
novanú po tomto významnom slovenskom 

hercovi od roku 2001. V spolupráci s Národným 
osvetovým centrom udeľuje od roku 2004 toto 
ocenenie aj  hercom z ochotníckych divadiel. 

V roku 2011 sa jej nositeľom stal herec Diva-
dla DISK Trnava Pavol Lančarič. Lančarič naštu-
doval viac ako štyri desiatky divadelných postáv 
v súbore Vysokoškolák Trnava a v Divadle DISK 
na Kopánke, za ktoré získal viacero ocenení.

pred chvíľou ste získali cenu Jozefa Kro-
nera za celoživotný prínos v hereckej 
tvorbe v neprofesionálnom divadle. ako si 
spomínate na tých niekoľko desiatok ro-
kov, ktoré ste v ňom prežili?

„Začínal som ako sedemnásťročný pri 
práci na klasických textoch, napríklad pod 
vedením režiséra Mikiho Fehéra som hral 
v Čechovových hrách. Koncom 80. rokov 
sme začali spolupracovať s Blahom Uhlá

rom, s ktorým robím dodnes, a to je niečo 
úplne iné. Snažíme sa, aby na javisku bol 
život. Napríklad nahota na javisku, nie je 
žiadna pornografia, zvrhlosť. Jednoducho 
ide o biblický príbeh, ktorého obrázky sú 
všelikde a sú vnímané ako bežná súčasť 
života. Ja osobne dúfam, že táto mladá ge
nerácia už má iný životný štýl a aj úplne 
inak vníma divadlo. Napríklad keby insce
náciu Polylóg videla moja manželka, bola 
by zhrozená. Ďalej okrem pravidelného 
hrania v DISKU som prednedávnom dotočil 
polhodinový film, ktorý je drámou vojaka. 
Rád si teda zahrám aj v komédii, dráme ale
bo spolupracujem na Uhlárovej inscenácii. 
Každý rok sa snažíme  o niečo nové. V sep
tembri budeme mať premiéru inscenácie, 
ktorá bude takmer ako kino. Prvýkrát sme 
totiž využili v divadle kameru.“ 

vizuálom 89. ročníka scénickej žatvy je 

revolúcia. ako ste pociťovali revolúciu 
’89 v divadle a myslíte si, že je potrebná 
aj dnes?

„Dnes potrebuje divadlo revolúciu 
hlavne v tom, aby bol dostatok peňazí. Je 
množstvo dobrých hercov, režisérov a nič 
sa nerobí. Neostáva nám kultúrne dedič
stvo a nekultúrny národ – to nie je národ. 
Konečne by sa mohli niektorí ľudia prebrať 
a začať s tým niečo robiť. V osemdesiatom 
deviatom sme hrávali zadarmo, spávali, kde 
prišlo, ale chceli sme. Určite sme ochotní 
takto hrávať aj dnes.“ 

skúste si predstaviť, že ste sa narodili 
v roku 1989. ako by vyzeral váš život?

„Určite by som sa venoval divadlu. Od 
mala som chodieval na americké grotes
ky, nemé filmy. Pri nich som začal nasávať 
umeleckú atmosféru a odvtedy som skúšal, 
či ma niekde vezmú hrať.“  –sap–

Beseda na Februárke

Beseda na Februárke

cena jozefa Kronera
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Máme hole v ruce!

Spojiť do jednej inscenácie Švantnerovu 
Nevestu hôľ, Plánku Garciu Lorcu a Zo

lovu Nanu sa zdá byť na prvý pohľad odváž
nym a ťažko zvládnuteľným orieškom. Reži
sér Jaroslav Lacko zo Studia Poetica Tisovec 
sa túto úlohu rozhodol vyriešiť vytvorením 
troch monodrám pre tri svoje herečky, kde 
každá z nich predstavuje ústrednú postavu 
predlohy. Hneď na začiatku je potrebné po
dotknúť, že vytvoriť priestor, v ktorom by 
si mohli herečky otestovať svoje herecké 
schopnosti, je pre režiséra na pôde amatér
skeho divadla zmysluplným a veľmi akcep
tovaným krokom. Mariana Perenčajová, 
Martina Vlčeková a Jitka Mertinyaková sa 
tejto úlohy zhostili so cťou. Najmä posledne 
menovaná v postave Nany sa ukázala ako 
veľmi disponovaná herečka. 

Odvrátenou stránkou spojenia niekoľ
kostostranových predlôh je nutnosť redu
kovať a selektovať rôzne motívy, ktoré sa do 
monodrámy v takom krátkom časopriestore 
jednoducho nezmestia. V tomto prípade však 
nie je vhodné hovoriť o dramatizácii, nakoľ
ko predlohy sú prakticky iba jednoducho 
prerozprávanými príbehmi, ktoré herečky 
deklamujú. Z predlôh sa stráca historicko

sociálny kontext, ako aj, a to najmä, drama
tickosť situácií. Zdá sa, že jedinou situáciou, 
spoločnou pre všetky herečky je situácia roz
právania niečoho niekomu. Okrem autorom 
deklarovanej vnútornej prepojenosti predlôh 
v motíve túžby (Triptych o túžbe), vnímame 
určitú spojitosť aj v motíve dieťaťa, od čoho 
sa zrejme odvíja aj radenie jednotlivých mo
nodrám za sebou (Zuna dieťa nechce, Plánka 
po ňom túži, Nane nevytúžené dieťa umiera). 
Škoda však, že tento motív sa objavuje len 
v sujetovej rovine a nie je nijako javiskovo 
podporený. 

V prológu vidíme na javisku dva svetelné 
kužele, v jednom z nich sa postavy stretnú 
a každá si prináša charakteristické rekvi
zity. Tie sú z hľadiska charakteristiky po
stavy zvolené vhodne (Zuna – drevá obalené 
koženkou, Plánka – kôš s kameňmi, Nana 
– prepravka s fľašami). Prakticky však slú
žia len ako ilustrácia hovoreného slova. Je 
to pochopiteľné z hľadiska potreby herečiek 
o niečo sa oprieť, alebo si sprítomniť posta
vy, o ktorých hovoria. Z hľadiska vytvore
nia významovej nadstavby, ktorá by mohla 
jednotlivé opusy spojiť aj javiskovo, však 
práca s rekvizitami nefunguje. V každej mo

nodráme sa akoby opakoval ten istý stere
otyp narábania s rekvizitou, ktorý v celku 
inscenácie nijako negraduje. (Ak niekomu 
stačí ako pointa záverečný obraz, v ktorom 
sú v jednom kuželi svetla rozhádzané rek
vizity a v druhom tri postavy, jedna druhú 
opierajúc, tak budiž, mne nie.)

Ďalším partnerom herečiek je reprodu
kovaná hudba. Výber a narábanie s jednot
livými motívmi je prinajmenšom otázne. 
Spojiť Zunu a súčasnú českú Radúzu? Nanu 
a Edith Piaf? Navyše, ak v prvom prípade 
slová, ktoré spieva Radúza, akoby dopove
dávali alebo komentovali príbeh („jednou 
to pomine…“), tak v prípade Nany a Edith 
Piaf herecká kreácia „madonny“ ide abso
lútne proti zmyslu textu piesne „No, je ne 
regrette rien“. 

Odhliadnuc od vyššie uvedených te
atrologických námietok či poznámok, je 
potrebné konštatovať, že súboru sa tento 
tvrdý dramaturgický oriešok podarilo roz
lúsknuť dôstojne, svojským spôsobom a na 
úrovni, ktorú divák ocení. A podľa závereč
ného potlesku v sále aj ocenil. 

peter Janků

T r i p T ych o Bez r a dNos T i

Na začiatku bol veľmi dobrý nápad – vy
brať tri hrdinky zo svetovej i sloven

skej literatúry a spojiť ich v jednej insce
nácii, ktorá bude vypovedať o ženských 
túžbach. Tam sa ale pozitíva inscenácie 
končia. Všetky ďalšie zložky sú problémo
vé. Režisér Jaroslav Lacko nechal herečky 
v bezradnosti pohybovať sa bezcieľne po ja
visku. Akoby neprebehla prvotná analýza 
textu a herečky nezaujali postoj k svojim 
postavám. Ide skôr o ilustrovaný prednes 
než o herecký prejav. Situácie emočného 
vypätia sa stávajú nechcene komickými.

Režisér od prvej chvíle ilustruje vo 
všetkých zložkách. Najmarkantnejšie je to 
v hudbe. V prvej monodráme použil piesne 
českej speváčky Radůzy tendujúcej k folku 
a aj použitím harmoniky v jej hudbe v pr
vom pláne pasuje do monodrámy čerpajú
cej z poetiky ľudovosti. Režisér však vybral  
úryvky s opisným textom. Ten – v češtine – 
a s ostrými strihmi o to viac pôsobí rušivo, 
pateticky, ba priam neprístojne. Absolútne 
zbytočné, kontraproduktívne je použitie 
parostroja. Nevhodne je zvolený i princíp 
komunikácie s divákom. Oslovovanie divá
kov ako stromov vyznelo humorne. Vôbec 
sa nepodarilo navodiť magickú atmosféru 
lyrizovanej prózy a zobraziť mnohovrstev

natosť tajomnej Zuny. 
Nemenej náročná je Plánka Federica 

Garcíu Lorcu a príbeh rovnomennej hlav
nej hrdinky. I tam chýbala dôsledná dra
maturgická práca – náročný príbeh ženy 
herečka len prerozprávala. Používala nea
dekvátne dôrazy, nedostala sa pod povrch 
textu, neprecítila ho. Aj kvázi flamenco 
bolo v konečnom dôsledku len povrchným 
prostriedkom.

Herečka tretieho príbehu zobrazujúce
ho Nanu mala nevhodné kostýmovanie – jej 
šaty necharakterizovali parížsku prosti
tútku – v kombinácie so silonovými pan
čuškami a podivnými čiernymi sandálmi 

vôbec neevokovalo francúzske prostredie. 
Jitka Mertinyaková Nanu zjavne ironizova
la. Táto herečka však disponuje javiskovou 
prirodzenosťou. Nepotrebuje sa neustále 
dotýkať svojich pŕs a stehien, dokáže Nani
no videnie samej seba vyjadriť aj bez tohto 
lacného a nadužitého gesta.

Inscenácia Triptych o túžbe je vlastne 
na začiatku svojej cesty. Bolo by vhodné ve
novať sa podrobnej analýze textu a postáv, 
odstrániť z inscenácie klišé a popisnosti. 
Bude škoda, ak tento zaujímavý dramatur
gický pokus a priestor pre herečky súboru 
ostane len vo forme prvoplánového náčrtu. 

 lENKa DZaDíKová

» autor: J. Lacko ~ réžia: Jaroslav Lacko ~ Studio poetica ~ Tisovec «

Triptych o túžbe

Kriticky proti 
násiliu
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Vážení divadelníci,  
amatéri, ochotníci!

Vaša šanca zažiariť vo filme, reklame 
alebo na billboardoch! 

Príďte sa zaregistrovať bezplatne do 
castingovej agentúry FACEBOX počas 
Scénickej žatvy do foyer martinského 

Slovenského komorného divadla. 

S Pochovali porotcovia vaše ambície? 
Zakopali vás hlboko pod čiernu 

ochotnícku zem? 

Neváhajte kontaktovať non stop 
pohrebnú službu 

Silencia  
0907 47 70 70

slušnosť – serióznosť – profesionalita

der N i ér a a l eBo T r aja h erci 
a h r a – ds hoMo F uge, púchov

Karol Horváth: 
Rozdiel medzi profesionálnym a ochot•	
níckym hercom je ten, že profesionálny 
chodí načas na skúšky, a že vie fixovať.

Peter Janků: 
Filozofujete a prezradíte mi fóry v pr•	
vých dvoch častiach.

Miklós Forgács: 
Uvedomil som si tu v Martine, že človek •	
nevstúpi dvakrát do tej istej d/Derniéry.
V Bojniciach som si to nazval: ambient•	
né divadlo. 
Kaukliarske je v konfrontácii voči to•	
mu halocinogénnemu.
Len taký občasný perverzák ako ja si •	
to vychutnáva neustále.
Divák sa stráca v patetickej hypnóze.•	
Celý čas som mal déjà vu. Moje mozgo•	
vé závity škrípali.

Elena Knopová: 
Neviem, či som to zhrnula… zhruba.•	

Herec DS Homo Fuge: 
Bolo to také, aké to bolo.•	

Vladimír Štefko (rozpráva, odrazu zakňučí 
prísediaci pes): 

Prepáč, môj, som zlé povedal niečo?•	
Je tu Miro? (Pozrie sa na Dacha.) My si •	
hovoríme, že divadlo je veľká sviňa.
Herci sú otrávení ako malajské šípy.•	
Česi majú terminus technicus – rytír•	
na. V slovenčine by to mohla byť rytia
reň, ale to by asociovalo niečo iné a ho
dilo by sa k inému súboru.
Ochotníci sú frajeri, tí si to môžu lajsnúť.•	
Keby som vedel režírovať, nebudem sa •	
živiť divadelnou kritikou a podobnými 
nezmyslami.
(V. Š. pichne osa.) Už ani tie osy ma ne•	
majú rady.

poly l óg (T oK času) – di va dl o 
disK, T r Nava

Elena Knopová: 
Divadlo autorskej tvorby patrí k mojim •	
najobľúbenejším.
Priznám sa, mala som problém s od•	
krývaním.

Peter Janků: 
Hrať všeobecne o všeobecných témach •	
je veľmi nebezpečné.
Nazval som to hľadanie esencií v me•	
dziľudských vzťahoch.

Elena Knopová: 
Ako kľúč som sa snažila použiť bulle•	
tin. To, po čom voláme, bolo možno zá
merom inscenátorov.

Miklós Forgács: 
Polylóg je pre mňa záhadnou inscenáciou.•	
Veľmi rád sa nechám vtiahnuť do tých •	
pascových polí, ktoré na mňa nastraží 
kolektív.

Dobre, Forgácsik, tu si, tak si nájdi.•	
Nezvyčajné premiešanie sentimentu •	
a cynizmu.
Deskriptívna zombie kámasútra.•	
Pomiešanie kozmogónie a kopulácie.•	
Naraz je to aj pornografické, aj subtilné.•	
Je to vaša pekelná brána.•	

Elena Knopová: 
Miešanie doslovnosti a metafory exis•	
tuje, čo divadlo divadlom je.

Karol Horváth: 
Blaho Uhlár a Blaho Uhlár s Diskom, •	
Disk bez Uhlára sú značky.

Blaho Uhlár: 
Starí sú senilní, nevedia si zapamätať •	
text a mladá fejsbuková generácia pre
kvapivo tiež nie.
Ďakujem, že v tom hľadáte významy.•	
Ja nemám takú predstavivosť, mojich •	
predstáv je takých 3035%.

Pavol Lančarič: 
Mne sa pri mladých herečkách sníva, •	
keby som mal tak o dva roky menej.

Ján Rampák: 
Ja by som potreboval mať o 15 rokov •	
menej.

Monika Babicová: 
Myslíte si, že sme odvážne? Že by sme •	
mohli inšpirovať aj ostatných ochotníkov?

Elena Knopová: 
Vyjadriť názor na určitý segment živo•	
ta je odvážne.

Pavol Lančarič: 
Pre mňa bola táto inscenácia dôležitá •	
v tom, že som v nej nepovedal ani jedno 
vulgárne slovo.

T r i p T ych o T ú ž Be – s T u dio 
poe T ica, T isov ec

Elena Knopová: 
Pokiaľ ide o hudbu, ja by som nad tým •	
až tak neuvažovala ako Peter Janků.
Keby sme chceli, dalo by sa veľa vyčí•	
tať, ale v celku to fungovalo.

Vladimír Štefko: 
Čučoriedkam medzi 14 a pol a 15 a pol •	
roka určite zvlhli nohavičky, cvrkli si 
do textilu.
Keď hovorím: veľmi často, myslím veľ•	
mi často.
Poviem to veľmi jednoducho, aby som •	
tomu sám rozumel.
Nechcel som slečne z Trnavy pokaziť •	
zvyšok dňa, keď sa pýtala na odvahu, 
lebo nonverbálne divadlo poznáme už 
asi takých dvetisíc rokov.

Karol Horváth: 
Lančaričovho vtáka už všetci poznáme.•	

Elena Knopová: 
Ja ako veľmi veľký alergik ďakujem za •	
účasť.      –MrD–

Komponovaný program najlepších re
citátorov 57. ročníka Hviezdoslavov

ho Kubína sa mal konať na streche Domu 
odborov Strojár. Miesto jeho konania sa 
zmenilo. Recitátori vystúpia v piatok 2. sep
tembra o 17.00 na pevnej pôde Slovenskej 
národnej knižnice – Slovenského národné
ho literárneho múzea známeho pod skrat
kou SNK – SNLM.

recitátori 
spadli zo 
strechy!

Tráva v raňajkách
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