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Inakosť ma bytostne zaujíma
V rámci sekcie Junior sa v prvý festivalový deň predstavili aj študenti a študentky Vysokej školy múzických umení v Bratislave s inscenáciou Equus v réžii Kateřiny Quisovej. Inscenácia otvorila otázky
viery, sexuality a inakosti, a to za využitia prostriedku live cinema.
Equus je tvojou treťou školskou
inscenáciou. Režírovala si inscenácie
Lebensraum (2019) a Manon Lescaut
(2021), a tiež inscenáciu Opatruj sa,
Júlia! (2021) v rámci projektu Anómia
21. Aj keď sa inscenácie líšia, dá sa
uvažovať o spoločných prienikoch
v otázkach slobody, vášní a temnôt
ľudskej duše. Vnímaš tieto témy ako
kľúčové pre svoje sebavyjadrenie?
Každý výber vychádza z mojej momentálnej potreby, o čom chcem rozprávať.
Je pravda, že vášne a tolerancia sú témy,
ktoré ma zaujímajú a v rôznych podobách
sa objavujú aj v mojich inscenáciách, ale
zatiaľ ešte nedokážem definovať vlastnú
poetiku.
Prejdime k inscenácii Equus. Peter
Shaffer vychádzal pri písaní textu
z vlastnej skúsenosti, keď sa dozvedel,
že istý chlapec oslepil za jednu noc
šesť koní a následne skončil hospitalizovaný na psychiatrickej liečebni.
Shaffera tento príbeh natoľko vnútorne rozrušil, že sa z neho „potreboval
vypísať“. Ako je to v tvojom prípade,
vyjadruje inscenácia aj tvoje vnútorné
nepokoje?
Text ma kedysi zaujal svojou hodnotou
i formou. Neskôr som si uvedomila, že
ublíženie blízkemu človeku alebo bytosti,
nech je to kôň alebo syn, je téma, ktorú
v sebe riešim a potrebujem ju vyjadriť.
Teraz, keď sa na to pozerám s časovým
odstupom a pocitom, že mám túto tému
už spracovanú, sa mi zrazu zdá, akoby sa
mi inscenácia vzdialila. A to neprešiel ani
rok od premiéry.
V inscenácii ste pracovali s live cinema,
v čom vidíš jeho najväčšie prínosy?
V tom, že nám umožnilo vytvoriť kompaktnosť. Potrebovali sme dva priestory.
Prostriedok live cinema nám ponúkol
možnosť inej optiky, pretože situácie,
ktoré boli premietané, majú byť opozi-

tom k prežívaniu a svetu protagonistov
v činoherných pasážach. Na vyjadrenie
dvoch odlišných svetov som potrebovala niečo iné než divadlo, nejaký hybrid,
a film sa ponúkal ako dostatočne odlišné
médium, ktoré zároveň súznie s výsledným tvarom. Hranie aj réžia v live cinema
sa dosť líšia od činoherného divadla,
ale zároveň nejde ani o film. Mala som
výhodu v tom, že herci s tým už mali
základnú skúsenosť, takže vedeli, ako
tomu prispôsobiť herectvo a tiež, aké je
to hektické. Prvotná idea bola, že live
cinema pôjde simultánne po celý čas
s akciou na javisku, no neskôr sme zistili,
že to nefunguje, pretože divák stratí
pozornosť.
Zmenou oproti pôvodnému textu je
vaše rozhodnutie zosobniť esenciu

koňa hercom. Z čoho vyplynul tento
zámer?
Chcela som diváka naviesť k pochopeniu
alebo aspoň k súcitu s postavou Alana,
aby si dokázal predstaviť jeho vnútorný
svet. Preto je v inscenácii postava, ktorú
iné postavy nevnímajú, ale Alan ju vníma
veľmi dobre a nedokáže sa jej zbaviť.
Chcela som poukázať na to, že nejde
len o uctievanie objektu, ale o prežívanie
vzťahu. Keby som obsadila do postavy
koňa ženu, tak by išlo skôr o vyjadrenie
„normálu“, no ja som potrebovala vyjadriť
odchýlku. To, že som obsadila muža,
automaticky smeruje k ťažiskovej téme
inakosti, ktorá ma bytostne zaujíma.
Za rozhovor ďakuje
Alexandra RYCHTARČÍKOVÁ

DOTYK S DOTYKMI
V rámci bonusového programu sa v pondelok na festivale predstavilo Divadelné
centrum s autorskou dokumentárnou
inscenáciou Nahlas. Doobedie patrilo aj
vzdelávaciemu workshopu Rozhodovanie
a aj prvej časti workshopu nezávislého
zoskupenia Odivo Od telesnosti k materiálu
a späť. Večer zakončil koncert Biológia
politika – Fouché!!!, ktorý oživil piesne
zderniérovanej inscenácie SKD Martin.
Príjemná atmosféra koncertu sa o pár
minút neskôr „prehupla“ do neplánovaného prídavku v podobe niekoľkých piesní,
nielen z ďalších inscenácií repertoáru SKD
Martin.
					
Michaela HRIŇOVÁ

OZNAMY
– Festival Dotyky a spojenia vyhlasuje
zbierku stravných lístkov pre komunitné
centrá v Turci, ktorá prebieha od pondelka
20. júna do nedele 26. júna. Do zbierky
môžete prispieť v akreditačnom centre
festivalu, čiže vo foyer Štúdia martinského
divadla. Stále je to veľmi potrebné a vopred ďakujeme.
– Tento rok si môžete natlačiť festivalový slogan SOM TU na svoje obľúbené
tričko ‒ tak si ho nezabudnite priniesť!
Rozhodli sme sa tak preto, lebo je to
ekologickejšie a zároveň zábavnejšie. Od
utorka 21. júna do piatku 24. júna od 14.00
do 18.00. Potlač tričiek je zadarmo, máte
to od nás ako darček.
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HODNOTENIE DŇA
Prvý festivalový deň už tradične patril mladému divákovi – a vo viacerých prípadoch aj mladým tvorcom a tvorkyniam. Ráno sme začali s apelatívnou inscenáciou
Nahlas v réžii Jána Šimka, ktorá násťročné publikum oslovovala veľmi konkrétne,
možno až tézovitým odkrývaním ekologických tém. Verme, že mládež bola schopná to prijať.
Skrytý zmysel Adriany Totikovej upriamil pozornosť na dôležitosť slobody. Akadémia umení ponúkla inscenáciu Nakúpené, ktorá pôsobila ako akási arteterapia jedného hereckého ročníka. To nebolo na škodu, aj keď ako nezainteresovaní diváci
sme cítili najmä úžasnú chuť hrať a tvoriť, menej už obsah jednotlivých osudov.
Deň uzavrela VŠMU ich interpretáciou hry Equus. Pozornosť bola upriamená na
prirodzenú pudovosť a inakosť, ktorú nám ukázali kvalitným herectvom a modernými divadelnými prvkami. Po oboch posledných inscenáciách sme diskutovali
s tvorcami. Diskusie budú prebiehať celý týždeň a rád vás na nich uvidím. Pokiaľ
sa bude celý festival niesť v duchu prvého dňa, je jasné, že sa máme na čo tešiť
– nielen na kvalitný program, ale hlavne na rozporuplné diskusie vo večerných
hodinách.
Max Sobek, divadelný režisér a moderátor študentskej platformy
Tohtoročné Dotyky a spojenia otvorila sekcia Junior v už tradičnom poradí. Ako
prvá sa predstavila Akadémia umení z Banskej Bystrice. Tentokrát na festival priniesli inscenáciu Nakúpené, ktorá vznikla pod režijným vedením Jána Luterána a je
podľa ich vlastných slov autentickou spoveďou dvanástich študentov.
V svietiacich batôžkoch na javisko priniesli nielen svoje problémy a túžby, ale aj
svoje roly (dcéra, žena, herec, syn, kamarát...), s ktorými sa potýkajú počas života.
Pripomenuli nám, že nikdy nevieme, čo má človek v tom svojom batôžku už „nakúpené“, a preto by sme sa mali správať citlivo ku každému človeku.
O citlivom prístupe k jedincovi bolo aj druhé predstavenie dňa, Equus študentov
Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktoré zas poukázalo na krehkosť ľudskej duše a to, čo sa z nej môže stať, keď s ňou iní zle zaobchádzajú či manipulujú.
Tamara Vajdíková, študentská platforma

Ísť od bodu nula bolo veľmi vzrušujúce

Inscenáciu Nakúpené v pondelok na festivale uviedli študenti a študentky Akadémie umení
v Banskej Bystrici. Ján Luterán bol ako externý režisér pri zrode a následnej realizácii tohto
autorského projektu.
Bola spolupráca na takomto type autorského diela pre vás novou skúsenosťou?
Autorská tvorba je mi veľmi blízka. Absolvoval som VŠMU s autorskou inscenáciou Bola
raz jedna trieda, ktorá bola tiež o drámach
zo školských lavíc. Štyria ľudia spomínali na
svoje detstvo a dívali sa na to, čo ich bude
čakať po škole. Špecifikum Nakúpeného je
v tom, že som nemal tému, čo sa mi doteraz
ešte nestalo. Študentom som nič nezadal, musel som ich najprv bližšie spoznať
a vyabstrahovať to zaujímavé. Chcel som na
javisku divadelným spôsobom ukázať, akí
rozdielni sú a aké rôzne farbičky majú. Preto
sme nehľadali jednu spoločnú tému. To bola
moja úloha ‒ ísť od bodu nula ku konečnému
výsledku, čo bolo zároveň veľmi vzrušujúce.
Ako sa v tejto pozícii cítili herci
a herečky?
Z ich strany som cítil voľnosť. Takýto typ
inscenácie musí ísť zo dňa na deň. Každú
skúšku sa niečo urodí a na druhý deň sa to
využije. Samozrejme, vzniká veľa odpadu,
ktorý je treba vyabstrahovať. To už však bola
moja úloha. Ponechať to, čo boli ochotní
povedať bez toho, aby im to bolo nepríjemné a zároveň, aby to bolo aj zaujímavé.
Z divadelného hľadiska môžu mať ľudia na
túto inscenáciu rôzne názory, no pre nás je
veľmi špecifická a najmä citlivá. Akokoľvek
to môže znieť pateticky, tak nás neustále
dojíma. Hercom v nej skáče hlas, aj keď to
nemajú narežírované. Pri istých veciach,

ktoré hovoria za seba, sú jednoducho
autentickí a cítia emócie. Práve preto sa im
to hovorí ťažko. Bude to vždy „srdcovka“
a osobná inscenácia, aj keď zachytáva iba
nejakých päť týždňov počas lockdownu. Už
predsa len prešiel nejaký čas, takže sa veľa
vecí zmenilo, no je to taká konzerva stavu,
v ktorom sme sa vtedy nachádzali.
Študenti hovorili, že o sebe počas procesu veľa zistili a stále zisťujú. Čo ste sa
o sebe dozvedeli vy?
Tak to by ste museli so mnou urobiť Nakúpené. Aj keď je pravda, že v niečom som im
závidel. Nemali to ľahké, no ten pocit a možnosť hovoriť sú iné. Ja som bol iba prijímateľom, o ktorom sa dozvedeli pramálo, čo
bolo možno menej vyrovnané. Mal som málo
času zahlcovať ich mojimi vecami, takže som
bol len moderátorom, ktorý prijíma to, čo mi
dávali. A teraz spätne sa neviem ubrániť dojatiu. Keď o niektorých veciach hovoria, tak
viem, že ide o reálne veci, ktoré sa im stali.
Zrazu, keď máte reálny podklad, máte aj
väčší citový vzťah a všetkých som si naozaj
obľúbil. Aj preto, že som videl, ako idú s kožou na trh a nemohol som dovoliť, aby sme
vypustili niečo, čo by ich mohlo zosmiešniť
alebo by mohlo byť dezinterpretované.
Pomohol im tento typ tvorby aj v hereckej
technike?
DOTYKY
A SPOJENIA
Pre mňa je najmä dôležité, aby si
vyskúšali
byť na javisku autentickí a sami za seba.

Takúto skúsenosť si potom môžu vziať
a použiť v ďalšej práci, napríklad na klasickom texte. Myslím si, že to má zmysel a je
to pre nich dôležité. Ja pochádzam z VŠMU
a niečo takéto mi tam vždy veľmi chýbalo.
Vadia mi inscenácie, v ktorých študenti interpretujú, no nevedia, o čom hrajú, pretože
im chýba skúsenosť. Na VŠMU sa robia Tri
sestry donekonečna, no mladí ľudia nemajú
šancu vedieť, o čom sú a len sa to formálne
pláta. Zmysel to má, ale ako inscenácia pre
mňa nie. Vždy si radšej pozriem takýchto
Nakúpených ako klasické tituly, v ktorých
hrajú mladí ľudia a tvária sa, že vedia, kto je
Hamlet a čo prežíva.
Viete si predstaviť podobnú inscenáciu
v profesionálnom divadle s etablovanými
hercami a herečkami?
Už som dostal podobnú otázku od Riša
Sanitru. Najprv som povedal, že v žiadnom
prípade, no na druhý deň som si uvedomil,
že si to viem predstaviť. V ideálnom prípade
s ľuďmi, ktorých poznám. Lámať palicu
a nútiť niekoho sa nedá. Títo študenti sa
totiž kompletne odovzdali mojej dôvere.
Autorské divadlo sa totiž nedá robiť tak, že ja
budem hovoriť, akým spôsobom by sa mali
odhaľovať. Je to náročnejšia a riskantnejšia
práca, ktorá si vyžaduje časový a emocionálny odstup.
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OTÁZKA DŇA

SPOJENIA S DIVÁKMI

Poučiť alebo zaujať? Aká je úloha divadla
pre mladých?

NAKÚPENÉ, AKU BB

Ján Luterán (režisér): Vždy, keď sa takto otázka vyhraní, tak je možné, že ani jedno.
Ale tiež by som to nešpecifikoval iba pre mladých. Úloha divadla, o nej by sa dalo
hovoriť ako takej. Čo všetko je úloha divadla? Tak toho je asi fakt veľa. Môžeme začať
od psychohygieny, ale to najhlavnejšie je to, čím človek je ‒ tvorivou bytosťou a divadlo
je forma umenia, ktorá mu to umožňuje. Dovoľuje mu vyjadriť sa na nejakú tému cez
pohyb, svetlo, hudbu, zvuk, emóciu, vzťahy. Divadlo obsahuje všetko. Ak by ste chceli
mladého diváka poúčať, tak to je veľmi citlivé. Keby som si mal vybrať ja, tak si vyberiem skôr zaujať ako poučiť.
Barbora Mináriková (dramaturgička): Myslím si, že mladí diváci vytvárajú pre nás
priestor, aby sme si získali publikum v dlhšom časovom horizonte. Je to veková hranica, ktorú potrebujeme zachytiť. Ak ju nezachytíme a neprivedieme do divadla, tak nebudeme mať ďalšie generácie publika. Je možno na mieste uvažovať, že umelci majú
niekedy pocit vlastnenia pravdy a svoje publikum musia automaticky poúčať. Malo by
však ísť o obojstrannú komunikáciu, konfrontáciu. Divadlo tak otvára celospoločenskú
diskusiu a tým pádom spĺňa aj svoje poslanie – robiť spoločenské zmeny. Tie sa ale
musia diať na oboch stranách. V prípade tínedžerského publika je to ešte silnejšie, potrebnejšie. Treba mu ukazovať spoločenské vzory, otvárať otázky a nie len ho mentorsky poúčať, pretože tam automaticky narazíme na stenu. Diváci v tínedžerskom veku
sa zablokujú a nebudú chcieť nad vecami premýšľať. Dôležitá je diskusia, učiť ich,
o čom je divadelná forma, že je to živý kontakt, ktorý sa dokáže veľmi rýchlo dynamicky meniť. Priviesť ich k poznaniu, že tí herci tam prichádzajú len raz, konkrétne pre nich
a v tom je to špecifikum, ktoré by malo byť pre nich zaujímavejšie ako napríklad film.
Paulína Grolmusová (študentka kulturológie): Témy, ktoré riešia mladí ľudia, by
malo otvárať študentské divadlo. Či už je to politika, otázky rovnosti, feminizmus,
rasizmus, alebo celkovo globálne témy. A to hlavne z toho dôvodu, že keď mladí komunikujú s mladými, tak to všetko dokáže publikum aj lepšie prijať. Možno si ten názor
vedia zobrať skôr od rovesníkov ako od dospelých ľudí v divadle.
Jaroslav Voľanský (dramaturg): V súčasnom slovenskom divadle by sa „poučiť a zaujať“ malo skĺbiť. Poúčania mladých ľudí veľmi nezaujímajú, keďže divadlo považujú
skôr za konzervatívne umenie. Nie sú si vedomí toho, aké nové impulzy prichádzajú zo
zahraničia na slovenské javiská. Zaujať ich je druhá vec, preto je „poučiť a tiež zaujať“
ideálna cesta. Musíme však nájsť takých tvorcov na Slovensku a určite ich v tomto
type tvorby podporovať.

Som v úplnom úžase, veľmi ma to bavilo.
Sú to veľmi šikovní ľudia, ktorí predviedli
úžasné výkony a som rada, že som ich
mohla vidieť.
(Valentína, maturantka)
Veľmi sa mi páčili herecké výkony, scéna a
réžia. Krásne. Užila som si to.
(Katarína, maturantka)
Táto inscenácia bola dôležitejšia pre
samotných protagonistov ako pre diváka.
Oceňujem jej pedagogický a terapeutický
rozmer. Otázne je, čo z dôležitých tém
prešlo aj do hľadiska…
(Zuzana, študentka)
EQUUS, VŠMU
Cítim momentálne toho veľa, neviem úplne
pomenovať, čo to je… Mám pocit, že
tomu, čo som videla, rozumiem.
(Ema, študentka)
Predstavenie sa mi veľmi páčilo, najmä
som si užila live cinema. Ja som to tak nejako vycítila a mám z toho krásny umelecký
zážitok.
(Monika, študentka)
Páčila sa mi téma, spracovanie a herecké
výkony. S live cinema som sa ešte nestretla, nerozumela som tomu. Ale keď som
zistila, ako to funguje, tak som z toho teraz
prekvapená, očarená. Posúva ich to na
vyšší level. Skvelé predstavenie.
(Paulína, študentka)
Trpia mi kolená!

(Andrea, študentka)
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