DOTYK S DOTYKMI
Utorkový bonusový program sa začal
Divadlom ŠiBe a jeho inscenáciou Hora.
Vďaka nej sme sa vrátili do prírody, a to
nielen myšlienkovo, ale aj fyzicky. Malý aj
veľký človek sedel na vonkajšej trávnatej
ploche vedľa divadla. Niektorých detských
divákov myšlienka inscenácie zaujala
natoľko, že svojim rodinným príslušníkom
nenápadne zapichovali do vlasov konáre.
Samozrejme, veď sa ich snažili infiltrovať
do prírody... To sme ale ešte netušili, že
toto sú posledné záblesky našej radosti.
Festivalový deň pokračoval ťaživou témou
spojenou s psychickým ochorením. Aj keby
sa mohlo na prvý pohľad zdať, že Divadlo
ŠiBe má niečo spoločné s touto inscenáciou, nie je tomu tak. Tvorcami inscenácie
EVE boli totiž študenti VŠMU.
Dominika TEKELOVÁ

OZNAMY
– Upozorňujeme na zmenu v piatkovom
programe. Predstavenie Dukla, údolie smrti
je zo zdravotných dôvodov zrušené.
Predstavenie Ponížení a krvilační divadla
Uhol_92 uvedieme v piatok 24. 6. o 19:00
v Štúdiu SKD Martin. Vstupenky zakúpené
na pôvodné termíny 24. 6. o 16:00 a 22:30
do Národného domu sú platné.
Bližšie informácie vám poskytneme v pokladnici SKD: 043/422 22 12, pokladna@divadlomartin.sk. Ďakujeme za pochopenie.
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HODNOTENIE DŇA
Festivalový utorok nemal spoločného menovateľa, no surrealisti by možno povedali že bol „krásny ako náhodné stretnutie šijacieho stroja s dáždnikom na pitevnom stole“.

Potešili sme sa z vynikajúcej inscenácie pre deti od zoskupenia Odivo O vlkovi,
ktorý vypadol z knižky. Aj pri tvorbe pre deti sa dajú použiť postupy umenia performancie, na javisku môžu byť spolu drevené bábky, kopírka, skartovač a šijací stroj.

Aby sme sa neoddávali čírej radosti zo života pridlho, poobede sa herci z Divadla
Petra Mankoveckého stali Prevádzačmi. Všetci sme si tak zopakovali, že o smrti sa
bavíme neradi.
Čepiec z Divadla Jozefa Gregora Tajovského rozpitval aj ďalšie nemilé témy, napríklad to, aké je nemôcť žiť vlastný život, ale napĺňať očakávania a normy rodiny,
komunity či spoločnosti.

(Lenka Dzadíková, divadelná kritička)

Druhý festivalový deň začal sekciou pre najmladších divákov ‒ inscenáciou O
vlkovi, ktorý vypadol z knižky. Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo prinieslo na
festival jemnú, hravú, úprimnú a originálnu rozprávku dotýkajúcu sa tém hľadania
a prijatia.

Absolventi VŠMU sa v sekcii Junior predstavili autorskou inscenáciou EVE, ktorá
reflektovala život Chris Costner Sizemore a hovorila o postupnom nástupe disociatívnej poruchy osobnosti. Režisérka a autorka Veronika Frtúsová sa s témou
tejto duševnej choroby popasovala prostredníctvom autentického vykreslenia
života hrdinky. Pôsobivý bol najmä prenikavý a koncentrovaný herecký výkon Sáry
Polyákovej.

V závere dňa festival oficiálne otvorilo predstavenie Divadla Jozefa Gregora
Tajovského zo Zvolena. Inscenácia Čepiec zanecháva po zhliadnutí veľa otázok.
Povedal by som, že mierne eklektická zmes tém i javiskového tvaru však znamená
pre posun konkrétneho divadla viac ako pre posun slovenského divadla celkovo.

Tomáš Baňacký, študentská platforma

Nebojme sa povedať, čo cítime

V druhý festivalový deň uviedlo Divadlo Petra Mankoveckého v rámci hlavného programu
inscenáciu Prevádzači v réžii Šimona Ferstla. Inscenácia otvorila tému smrti, sociálnych sietí,
ale aj duševného zdravia.
Prečo podľa teba fascinuje divadelníkov
a ľudí celkovo téma smrti?
Mám pocit, že cez koronu sa ľudia
všeobecne pozreli viac do seba a začali
sa im vynárať dlhodobo nevyriešené témy.
Zároveň sa v umeleckom svete v rokoch
2019 a 2020 stalo niekoľko tragédií, kedy
sa výtvarný, filmový a divadelný svet sa
musel vyrovnať s dobrovoľnou smrťou
viacerých umelkýň. Začali sme to riešiť a
mnohí sme aj uvažovali rovnako. Silne sme
to celé vnímali, ale zároveň videli aj kontrast sociálnych sietí, kde sa zrazu všetko
začalo zdieľať. Človek je z toho zháčený
a uvažuje, či je to prejav úcty, alebo sa to
deje len kvôli egu.
Bolo pri tvorbe textu dopredu dané, že
sa chcete venovať téme smrti a sociálnym sieťam?
Popri vnútornej téme smrti, boli v texte od
začiatku prítomné aj sociálne siete. Lenka
ako autorka textu a dramaturgička nám
priniesla štúdiu Smrť na Facebooku, ktorá
je sociologickým úvodom do toho, ako sa
rituály dostavajú do online sveta. Bol to
pre nás štart, ako sa na danú problematiku
pozrieť aj z iných strán. Nielen subjektívne
z toho, čo vypozorujeme. Rôzne rituály
majú veľa podobností a tie sme videli aj na
sociálnych sieťach.

Ako si hľadal mieru pri práci s tak citlivou témou, ako je smrť?
Mám pocit, že som to nikdy neprehnal. Aj
keď sme skúšali nejaký vtip alebo situácie s nadhľadom či štylizáciou, vždy som
k tomu pristupoval s úctou. Zároveň som
nemal pocit, že by som si mal dávať pozor
na to, či to nie je „cez“.
Chceli ste od začiatku o ťaživej téme
smrti hovoriť s humorom?
To patrí k Lenkinej autorskej poetike, ktorá
úplne zapadá do našej koncepcie. Nechceli
sme vyrobiť z diváka trúchliaceho človeka,
ktorý je manipulovaný. Táto téma je natoľko
citlivá a neustále prítomná, že sme nechceli
diváka nasilu dohnať k nejakým nanúteným
pocitom. Humor je zároveň pre mnohých
metóda, ako sa s týmito udalosťami vyrovnať. Preto je aj v inscenácii potrebný ako
terapia, ktorá očisťuje.
V inscenácii je silno prítomná aj rovina
psychického zdravia. Vnímaš potrebu
otvárať túto tému v divadle?
Štyria členovia hereckého a inscenačného
tímu učia deti pod osemnásť rokov. Každý
z nás vníma, že téma psychického zdravia je stále viac prítomná a aj sa omnoho
viac rozoberá. Na povrch vystúpili
rôzne
DOTYKY
A SPOJENIA
poruchy osobností, o ktorých sa predtým

nehovorilo. Vidíme to a žijeme tým. Prišlo to
teda prirodzene s tým, že by sme sa nemali
báť povedať, čo cítime, aj keď to navonok
môže vyznieť negatívne.
Pristupoval by si k inscenovaniu textu
inak, keby si ho neuvádzal v nezriaďovanom, ale v kamennom divadle?
Nikdy som nerežíroval v kamennom divadle.
No nikdy som ani nerozmýšľal nad tým, kto
na predstavenie príde. Témy, ktorým som
sa doteraz venoval, boli vnútorné a autentické. Takže z mojej strany tam nikdy nebol
žiadny náznak kalkulu.
Zasahovala Lenka Garajová ako autorka
textu a dramaturgička v priebehu skúšobného procesu do tvorby inscenácie?
Jasné, a okrem nej tam bol prítomný aj hudobník, scénografka a človek zodpovedný
za kameru a svetlá. Ja som od tohto tímu
schopný akceptovať pripomienky akéhokoľvek typu. Každý to vidí po svojom. Myslím
si, že Lenka sa veľmi podieľala na vytváraní
situácií a rozumeli sme si. Nebola dramaturgom, ktorý by proces len ticho sledoval, ale
aktívne sa na vytváraní inscenácie podieľala. A to som aj chcel.
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OTÁZKA DŇA

SPOJENIA S DIVÁKMI

Ako zobrazovať tradície v súčasnom divadle?
Emil Horváth (herec): Mám taký dojem, že tradíciu si v sebe nesieme. V živote je
najdôležitejšie, aby mal človek kontinuitu. Keď je táto kontinuita pretrhnutá, je to
chyba. Tradície prinášajú do súčasného dramatického umenia istú nadstavbu. Je
veľmi dôležité, čo mladšia generácia preberie od tej staršej, a aký vklad tejto tradícii
prinesú. Prináša to aj istú nadstavbu názorom tejto mladšej generácie na život
a spoločnosť.
Erik Žibek (herec): Všetko musí mať zmysel. Nemôžu byť v inscenácii iba na dotvorenie atmosféry, ale musia mať aj výpovednú hodnotu. Inscenácia nemôže byť iba
o peknom tanci, speve a ukázaní všetkých pekných zvykov, ktoré máme. Folklór by
mal slúžiť obsahu, nie len forme.
Martina Mašlárová (teatrologička): Tvorcovia majú v súčasnosti tendenciu
tradície zobrazovať netradične. Snažia sa obracať optiku a nejakým spôsobom ju
dekonštruovať, alebo sa pýtať, čo tradície znamenajú pre dnešných ľudí. Aj preto je
úlohou súčasného divadla očistiť tradície od často skomercionalizovaných nánosov.
V rámci divadelnej tradície sa už pravdepodobne nebudeme vracať k štýlu hrania,
ktorý bol využívaný pred sto rokmi, ale prikloníme sa skôr k nadhľadu. Myslím si, že
práve takto to robí aj súčasne divadlo.
Michal Hába (režisér): Asi je nějak nabourat… nebo s nimi dělat cokoli, jen je
nepotvrzovat.

O VLKOVI, KTORÝ VYPADOL Z KNIŽKY,
ODIVO
Bolo to dobré. Páčil sa mi vlk, ktorý bol u
dinosaurov.
(Matúško, 6 rokov)
Najviac sa nám páčilo, že to nebolo klasické. V inscenácii sa priamo pred deťmi
kreslilo a pracovalo sa s rôznymi technikami. Bolo to iné, zaujímavé a pekné. Navyše
vlk nebol hrôzostrašný.
(Pani riaditeľka MŠ)
HORA, Divadlo Šibe
Najkrajšia bola motorka a jeleň.
(Melanka, 5 rokov)
EVE, Divadlo Lab VŠMU
Je veľmi podstatné hovoriť o týchto témach.
Duševné zdravie je stále tabu téma a nič sa
pre jej zlepšenie nerobí.
(Richard, nezamestnaný)
PREVÁDZAČI, Divadlo DPM
Inscenácia ma trochu strašila, pretože sme
doma riešili smrť maminých rodičov, ktorí
zomreli náhle po sebe. Mamina sa teraz
cíti ako ďalšia na rade. Aj ja sa s tým teraz
snažím vyrovnať, no nie je to ľahké. Preto
som rada, že sú takéto predstavenia, ktoré
mi pomáhajú upratať si myšlienky.
(Anna, študentka)
ČEPIEC, DJGT Zvolen
Bolo to výtvarne zaujímavé. Je fajn dozvedieť sa čosi o slovenských tradíciách aj z
javiska. Malo by sa o tom hovoriť častejšie.
(Erik, IT pracovník)
Čepiec bol zaujímavý po hudobnej aj
výtvarnej stránke. Rovnako bola rozvinutá
aj tematika rómskej otázky. Celkovo sa mi
páčili aj herecké výstupy. Toto predstavenie
som si užila.
(Paulína, učiteľka)
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Telo v nových súvislostiach

Počas 17. ročníka festivalu sme už mohli vidieť performerku Máriu Danadovú v inscenácii O vlkovi,
ktorý vypadol z knižky a na workshope Od telesnosti k materiálu a späť. V režisérskom tandeme s Monikou Kováčovou však na festivale ešte uvedú inscenácie Vnorená a Mauglí.
V rámci workshopu ste pracovali s termínmi, ako sú napr. dané okolnosti, zvládanie stresu a koncentrácia. Je možné ich
vnímať ako „abecedu performera“?
Workshopy máme zacielené na to, čo
riešime v našej Odivo tvorbe – skúmanie
viacvrstvového vzťahu subjekt – objekt,
telesnosť a materiál, aktívne bytie tu a teraz.
Ide o vedomé bytie a vnímanie všetkých
daných okolností cez rôzne hravé cvičenia,
pretože hru považujeme za základ kreatívnej
tvorby. Je však rozdiel medzi tým, keď sa
človek zabáva a stráca koncentráciu a tým,
keď sa človek baví, ale vie byť v tvorbe koncentrovaný. Verím, že je to obohacujúce aj
pre samotný život, pretože nestaviame choreografie alebo pohybové partitúry, ale celý
pohyb vychádza z účinkujúcich a my sa im
snažíme ponúkať nové uhly pohľadu. Veľmi
sa nám to osvedčilo vo vzťahu s materiálom.
Keď účinkujúci nemajú materiál, zvyknú pohyb estetizovať a aj sami chcú vyzerať dobre.
Zmena nastane, keď im dáme do ruky palicu.
Telo sa dostáva do úplne iných súvislostí
a účinkujúci nevnímajú to, že sa hýbu.
Vidíte rozdiel medzi prácou s týmito
technikami v zriaďovanom divadle, napr.
v Bratislavskom bábkovom divadle, a prácou vo vašom zoskupení Odivo?
V zriaďovanom divadle je to v niečom náročnejšie. Máme dlhú prípravnú fázu, ale nikdy
neprichádzame s hotovým scenárom, ktorý
by sa ilustroval počas skúšobného procesu. Je pre nás dôležité, aby bol preformer
spolutvorcom. Prinášame mu libreto, tému
aj vízie, ale potrebujeme, aby k nim pristúpil
autorsky. Z tohto dialógu vzniká finálny proces. Počas skúšania inscenácií Mauglí alebo
Neviditeľní prebiehali dlhé hľadačské fázy.
Najväčšie nároky sme kládli na performerovu
schopnosť multitaskingu. Pri Neviditeľných
išlo o systém „sound-flow“ a „word-flow“,
keď sme improvizovali, veršovali a rapovali.
V Mauglím spočíval multitasking v tom, že sa
herci hýbali, zvládali prácu s bábkou a pritom maľovali na steny legendy z džungle.
Keď robíme v Odive, proces je ročný alebo
dvojročný a ponúka oveľa väčší priestor pre

experimentovanie. Zaujímavá je však jedna
aj druhá skúsenosť.
Vo vašej tvorbe sa objavujú témy stôp
a pamäte, ale aj antropologický či až
rituálny pohľad na človeka. Je to pre
vás otázkou témy, alebo vás na tom láka
samotná telesnosť?
Myslím, že to súvisí viac s telesnosťou, ale
je pre nás dôležitý aj rituál spätý s procesuálnosťou, ktorú ponechávame viditeľnú aj
vo výsledných tvaroch. Veľa vecí vzniká pred
očami diváka. Aj keď sú procesy istým spôsobom prednájdené, sú otvorené a prinášajú
performerovi základ absolútne pravdivého
reagovania na daný podnet. Rituál sa u
nás spája s telesnosťou, procesuálnosťou
a opakovaním akcií v cykloch. To sme využili
v performanciách pre dospelého diváka –
Stopy v pamäti, Vnorená, a v istom príklone
k spiritualite aj v Svetlonosovi.
V inscenácii Vnorená pracujete s princípom re-performancie, čo znamená, že
v každej repríze účinkuje iná performerka.
Prečo ste zvolili tento prístup?
Súvisí to s otvorenosťou procesu. Téma

Vnorenej rozvíja príbeh o akútnej potrebe
starostlivosti o blízke osoby, ktorý je prepojený s princípmi nádychového potápania.
Performerka absolvuje tri hĺbkové ponory
do tejto témy, pričom každý ponor spracúva
inú skúsenosť starostlivosti a autorsky sa
vzťahuje k autentickému príbehu Zuzky Galkovej. Zaujímalo nás, ako sa zmení fyzické
telo v priestore, keď príbeh interpretuje iná
performerka. Ide o vopred dané pohybové
princípy, ktoré sme objavili s Livkou Méndez
Balážovou. Daná je aj zvuková a hudobná
rovina, ktorá drží tvar performancie, hudobníci sú zároveň aj dirigentmi pre re-performerku. Tá má priestor pre domácu prípravu,
dostáva od nás akýsi manuál, ktorý zahŕňa
záznam predstavenia, audio-roviny, dramaturgickú explikáciu ku každému ponoru
a potom je už len na nej, ako sa autorsky
telesne a pohybovo vztiahne k tejto téme.
V priestore má vždy len dve skúšky a na
tretíkrát ide pred divákov. Aj pre nás je to
veľmi osviežujúce a sme trošku nervózne,
ako to „vypáli“.
Za rozhovor ďakuje
Alexandra RYCHTARČÍKOVÁ

