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Slovo „ilúzia“ spája všetkých ľudí, ktorí sú v tejto knižke
Alexander Bárta pokrstil počas festivalu prvú knihu fotografií Jána Dobríka s názvom Ilúzie. S krstom
bola spojená aj vernisáž vybraných fotografií. Ján Dobrík je členom hereckého súboru SKD Martin
a fotografovaniu dokumentárnych portrétov sa ako nadšenec – amatér venuje už niekoľko rokov.
Tvoja zbierka na fundraisingovej platforme
StartLab zaznamenala okamžitý úspech.
Čakal si to? A čomu to pripisuješ?
V tejto dobe zbierať peniaze na vydanie knihy
fotografií, ktoré sú pritom voľne dostupné na
mojom Instagrame, mi v istom momente prišlo
nemožné. Na druhý deň som už ale veril, že sa
to podarí. Myslím si, že to vyšlo vďaka silnej
kampani, ktorá bolo robená prostredníctvom
známych tvárí.
Ako prebiehal výber fotografií, ktoré sa do
knihy dostali?
Výber fotografií mal na starosti grafický
dizajnér Martin Gross, bez ktorého by knižka
nikdy nevznikla. Poslal som mu viac ako 1300
fotografií, ktoré som za osem rokov vytvoril.
A prečo vyberal fotky on? Pre jeho vetu: „Keby
si ich vyberal ty, tak sú poznačené sentimentom a tvojím vzťahom k danému človeku,
alebo k danej chvíli a to nie je dobre.“
Ako vznikla idea vytvoriť z fotografií knihu?
Keď si Martin Gross pozrel moje portfólio, čo
bolo tesne pred tým, ako sa počas covidu
všetko zastavilo, prišiel s nápadom urobiť
z fotografií výstavu alebo knihu. Urobiť výstavu
v čase covidu by nebolo úplne šťastné rozhodnutie, takže sme ten pandemický čas venovali
rozprávaniu sa o knihe.
Ako vznikol názov knihy?
Raz som si spomenul na rozhovor s Edom
Kudláčom, ktorý režíroval inscenáciu s názvom
Ilúzie, kde som aj hral. V tejto inscenácii sa
najmä rozprávalo a Kudláč vtedy povedal, že je
to podľa neho ideálny názov, pretože divák si
musí všetky naše slová predstaviť. Vo výsledku
si tak vlastne vytvára nejakú ilúziu. Povedal
som si, že práve toto slovo spája všetkých
ľudí, ktorí v mojej knižke sú. Vnímam to tak,
že keď napíšeš hru, je to tvoja ilúzia, následne
ju zoberie režisér a ten vytvára zase tú svoju.
Herci sa každý jeden večer postavia pred ľudí
a opäť je to ilúzia. Momenty a výrazy, v ktorých
som svojich kolegov zachytil, sú iné oproti
tomu, ako ich ľudia bežne poznajú. Opäť si tak
robia o nich ilúzie. Napríklad je ilúziou to, keď
nejaká herečka hrá mrchy a ľudia ju tak potom
vnímajú aj ako osobu.

Máš v pláne pracovať aj na pokračovaní
tejto knižky?
Ťažko povedať. Dnes by som si veľmi rád
vydýchol, že je to za nami. Hoci ešte nie
úplne, keďže musím knižky poposielať ľuďom,
ktorí ma podporili. Dnešným krstom sa pre
mňa končí ročná práca. Nehovorím, že úplne
intenzívna, lebo s Martinom sme na knihe
pracovali vo voľných chvíľach. Ďalšia knižka
možno bude a možno nie, je to momentálne
vo hviezdach. Dnes som rád, že má krst táto
prvá.
Na základe čoho si si vybral krstného otca?
Ňusi Bárta je jediný zo slovenských hercov
a herečiek, ktorý ma požiadal, aby som ho
nefotil a ja som to akceptoval. Raz v šatni, po
tom, ako si pozrel moje portfólio, povedal, že
keď raz budem vydávať foto-knihu, tak bude
krstným otcom. Ja som súhlasil. Rtok sa s rokom stretol, a keď som vydával knižku, zavolal
som mu a on si stál za slovom.
Ako na teba reagujú kolegovia v divadle
a televízii, keď prichádzaš s fotoaparátom?
Otravujem ich s tým už tak dlho, že sa z toho
stal folklór. Je bežné, že ma vidia s foťákom

počas chvíľ, kedy nemusím byť na javisku alebo pred kamerou. Keď som začínal, tak som
fotil s veľkým objektívom. Bol som nápadný
a neznámy mladý herec, takže sa často pýtali,
pre koho to je, kto som, kde to uvidia.... Alebo
povedali – nefoť ma.
V čom vidíš čaro fotografie?
Najväčšie čaro vidím vtedy, keď si človek môže
fotografiu chytiť – či už je to obraz, kniha, alebo
je iba vytlačená v rodinnom albume. To malo
pre mňa čaro od malička. Je to možno dôvod,
pre ktorý som si raz povedal, že budem fotiť
rodinu, výlety alebo dovolenky a tie fotky nikdy
neostanú len v počítači.
Prečo čiernobiela fotografia?
Myslím si, že dokumentárna a reportážna
fotografia má väčšiu silu, keď je čiernobiela.
Podľa mňa sa tak človek môže viac sústrediť
na výraz, svetlo a moment. Urobiť knižku, ktorá
je konzistentná a sú v nej len farebné fotografie
je veľmi náročná práca. Zároveň sa mi čiernobiela fotka páči.
Za rozhovor ďakuje
Michaela HRIŇOVÁ

DOTYK S DOTYKMI
Voda je najzákladnejší element nášho sveta a prúdila, miestami doslova,
i tretím festivalovým dňom. Od okrajových environmentálnych úvah vytryskla
smerom k inscenáciám pre detského aj
dospelého diváka.
Uvažovali ste niekedy nad kolobehom
vody ako nad vodnými pretekmi? Kvapka Medarda áno a popritom stihla uhasiť
požiar, priniesť šťastie, poskytnúť obživu
i elán vital. A čo vy? Kto chcel, mohol
svedčiť na krste Ilúzií a ovlažiť si rozhorúčené čelo koktailom.
Tretí deň ukázal, že mnoho tvorcov považuje vodu najmä za liečivú substanciu.
Panta rhei – ako pripomenul aj vnor do
vnútra každého z nás. Vďaka re-performancii sme spoločne vstúpili do takmer
tej istej rieky, aj keď na scéne bolo päť
vodou napustených vaní. Protagonisti Pintérovho textu sa topili v kalnom
bahne neľudskosti a jediní nedošli
k možnosti očistenia.
Zato my sa možno zbavíme svojich
ohavností cez ponúknutý groteskný
kúpeľ. Človek (zatiaľ) nie je vodný tvor –
nesmie sa zabudnúť poriadne nadýchnuť
a hlavne sa vynoriť, či vystríhať sa čiernych hlbín. Voda je archívom príbehov
ako umenie. Tancuje aj spieva. Divadlo
bude fungovať dovtedy, kým ho tiež
nezaleje voda.
Našťastie nepršalo.
Alexandra RYCHTARČÍKOVÁ
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HODNOTENIE DŇA
V Martine je každý deň niečo nové, nie ako na západe... Aj v divadle Ludus je v posledných sezónach vidieť zmeny. Inscenácia Na západe nič nové je dôkazom, že si
v divadle volia nielen vhodné dramaturgické tituly, ale väčšou otvorenosťou k novým spoluprácam či formám sa aj kvalitatívne posúvajú. Pri inscenácii Kolobeh
vody sme si akurát tak povzdychli, bodaj by bol človek ako voda - čistý a ochotný
nezištne pomáhať.
Avšak vieru v dobro ľudstva nám vzalo Slovenské národné divadlo, ktoré pripomenulo, že ani jeden z nás nie je bez špiny. Na druhej strane, vieru v našu prvú scénu
nám to skôr prinavrátilo. Navyše, scéna ochotníckeho vystúpenia z tejto inscenácie by si zaslúžila aj osobité miesto v programe!
Neskôr sme sa už ponorili do vlastných životných strastí. Tak, ako performerka na
baletizole, aj v nás vírili vlastné spomienky a vynárali sa všemožné emócie, ktoré
sme už chceli dávno potopiť. Skvelá hudba, choreografia aj výtvarné riešenie
vyústili v silno sugestívne dielo, ktoré dôležitú tému asistovanej starostlivosti nielen
otvára, ale aj podnecuje k vlastnej autoreflexii.
festivalová redakcia
V tretí deň festivalu sme v sekcii pre mladé publikum videli inscenáciu divadla
Ludus Na západe nič nové v réžii Kamila Žišku. Táto inscenácia je o hrôzach
nielen 1. svetovej vojny. Silnú výpovednú hodnotu má momentálne aj kvôli vojne
na Ukrajine.
V sekcii Junior sme mali možnosť vidieť študentov Vysokej školy múzických umení
v Bratislave s autorskou inscenáciou Umlčané, ktorú vytvorili Katarína Jungová
a Patrícia Rotterová. Inscenácia reflektovala život žien v Afganistane po tom, ako
vládu v krajine prebral extrémistický Taliban.
V línii hlavného programu sme videli inscenáciu nezávislého divadelného zoskupenia Odivo s názvom Vnorená, ktorú režírovali Mária Danadová a Monika Kováčová.
Priniesli ťaživú tému čoraz hlbšieho ponárania sa do reality, ktorú nevieme úplne
zastaviť a môžeme sa len prizerať. Ide o dielo re-performancie, vďaka čomu je každá repríza výnimočná interpretáciou performera/ky. Jednotlivé aspekty ako hudba,
text, scénografia a pohyb dodali tomuto umeleckému kusu veľmi kvalitnú, priam
až dych berúcu atmosféru.
Paulína Grolmusová, študentská platforma

Teším sa, keď viem, že hráme Špinu

V marci tohto roka sa však na dosky národného divadla dostala Špina. Inscenácia vychádza z dramatického textu maďarského autora Bélu Pintéra. Ten svoje texty píše priamo pre svoj vlastný divadelný súbor počas skúšok. Monika Hilmerová v inscenácii SND stvárňuje jednu z hlavných postáv.
Béla Pintér a jeho divadelný súbor bol
už niekoľkokrát aj na festivale Divadelná Nitra. Poznali ste jeho literárnu
alebo divadelnú tvorbu?
Nie, žiaľ, žiadnu inscenáciu som nemala
možnosť vidieť. Nepoznala som ho ani
ako autora. Celé to bolo pre mňa veľmi
napínavé. Ja to však tak mám najradšej.
Aj keď som vedela, že je možnosť vidieť
nejaký záznam, zámerne som si ho nepozrela. Nechcela som byť niečím ovplyvnená. Teraz by som sa však išla veľmi rada
pozrieť na jeho inscenácie.
Aké boli teda vaše pocity po prvom
prečítaní textu?
Najprv som bola zarazená, nevedela som
si úplne predstaviť niektoré veci, no postupne som celý text spracovávala. Veľmi
ma zaujímalo, akým spôsobom k tomu
bude režisér pristupovať, pretože som
mala pocit, že možností je naozaj veľmi
veľa. Hneď na prvej čítačke som však
pocítila, že mi to bude vyhovovať.
Pintér má pomerne špecifický štýl
písania svojich hier. Ovplyvnila táto
skutočnosť skúšobný proces?
My sme k tomu pristupovali už ako k hotovému textu. Pintér na začiatku pracuje
iba s jednou stranou a postupne k nej

dopisuje zvyšok hry a všetky charaktery.
To všetko sa deje v priebehu skúšok.
Náš prístup bol iný, keďže sme nemohli
zasahovať do textu autora.
Textová predloha a inscenácia poukazujú na niekoľko spoločenských problémov, akými sú napríklad rasizmus,
postavenie žien, nefunkčný sociálny
systém a pod. Ktorý z nich je podľa
vás najaktuálnejší?
Ja by som nechcela vypichnúť iba jeden,
pretože sa mi páči pestrá škála tém,
ktoré hýbu ľuďmi. Každý si tam vie totiž
niečo nájsť a je zaujímavé vnímať to
v kontexte celého príbehu.

hra veľmi silná a aj skúšobný proces som
intenzívne prežívala, padol mi vhod. Rola,
ktorú hrám, sa mi veľmi páči a celkovo
som šťastná, že obsadenie je také, aké
je. Myslím si, že sme mali a máme výbornú chémiu a sme dobrá partia. Pre mňa
je to každý večer zážitok a teším sa, keď
viem, že hráme Špinu.

Viem, že ste dnes mali technické problémy. Ako sa vám hralo v martinskom
divadle?
Trochu som mala na začiatku stres, pretože ťahy nefungovali takým spôsobom,
akým by mali. Keď sme mali pred predstavením skúšku, tak som z toho mala
až závrat. Bolo mi fyzicky nevoľno a mala
Je niečo, čo vás počas skúšok prekva- som strach, že ten domček na nás spadne, pretože sa nad nami triasol aj počas
pilo?
zdvíhania. Bolo mi to naozaj nepríjemné.
Počas čítania ma prekvapilo konanie
Dokonca z toho domčeka niečo padlo
konkrétnych postáv a niektoré situácie,
tesne vedľa Vladka Obšila, takže som
ktoré v hre nastali. Totiž veľakrát, keď
nemala vôbec dobrý pocit. V priebehu
čítam nejakú hru, mám pocit, že už viem
predstavenia som to však potom vôbec
predvídať, čo a akým smerom pôjde.
neriešila a absolútne som sa tým nezaV tejto hre tomu tak nebolo.
oberala. Pochopila som, že scénografia
sa už nedá zdvihnúť a budeme to musieť
Divadelná hra Špina je často označospraviť jednoducho inak.
vaná za kontroverznú. S akými reakZa rozhovor ďakuje
ciami ste sa zatiaľ stretli? DOTYKY A SPOJENIA
Šimon FROLO
Nechcem to zakríknuť, ale reakcie sú
zatiaľ veľmi pozitívne. Pre mňa je táto
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OTÁZKA DŇA

SPOJENIA S DIVÁKMI
Na západe nič nové, Divadlo LUDUS
Perfektné! Asi najlepšie, čo som v tomto
meste videl.
(Samo, študent)

Kde je pri inscenovaní spoločensko-politických
tém hranica medzi angažovanosťou a pózou?

Na základnej škole sa nepreberá táto literatúra, ale aj napriek tomu si myslím, že je to
aktuálna téma. Bolo to pekne spracované.
Oceňujem, že tam boli priamo state z knihy.
(Ivana, učiteľka)

Soňa Jánošová (divadelná kritička): Neviem presne, kde je hranica medzi angažovaným divadlom a pózou, ale myslím si, že tuším, aký je medzi nimi rozdiel.
Angažované divadlo vznikne z potreby hovoriť o konkrétnej téme, vďaka osobnej
skúsenosti alebo z hlbšieho porozumenia a štúdia. Pozérskemu divadlu väčšina
a niekedy aj všetky tieto aspekty chýbajú.

Umlčané, Divadlo Lab VŠMU
Dúfam, že takéto skvelé predstavenie uvidí
viac ľudí, ktorí možno o tom až tak veľa nevedia, lebo ja sa takýmto témam venujem,
Bolo pre mňa naozaj podstatné to vidieť.
(Kristína, študentka)

Dodo Gombár (režisér): Ja si myslím, že hranica je v úprimnosti. Pokiaľ človek angažovanosť myslí úprimne a hlboko sa ho veci, o ktorých chce rozprávať, dotýkajú,
tak sa póze vyvaruje. Pokiaľ je to len potreba sa prispôsobiť akejsi módnosti alebo
trendu, tak pravdepodobne už toto rozhodnutie je pozérským.

Špina, SND
Ja som očakávala asi niečo iné, keďže sme
sa pred predstavením rozprávali o filme Špina. Ale bolo to veľmi zaujímavé a potrebujem ešte chvíľu, aby som to vstrebala.
(Margaréta, študentka)

Alžbeta Vakulová (scénická a kostýmová výtvarníčka): Angažovanosť by mala
priniesť aj nový pohľad. Angažovaný umelec by sa nemal nechať strhnúť sympatickým riešením väčšinového vkusu a automaticky sa k nemu prikloniť. Angažovanosť by mala byť neutrálna a držať sa faktov, bez ohľadu na to, ako pôsobia, či sú
pozitívne alebo negatívne. Nemusí priniesť riešenie. Na druhej strane, póza je veľmi
podriadená sympatickým názorom väčšiny.
Milo Juráni (divadelný kritik): Hranica je v tomto prípade jediná, pretože základom
je odpovedať si na otázku: čo je angažovanosť? Je to nejaký úprimný záujem tvorcu
o istý problém, ktorému venuje dostatočnú pozornosť. Zároveň však prenikne
dostatočne do jeho hĺbky, aby ho dokázal kvalitne reflektovať. Tak si ja predstavujem ideálnu angažovanosť - zhorieť pre danú tému. Póza začína vtedy, keď pre tú
tému zhorím iba z pocitu, že je trendová. Môže sa to stať pri témach, ktoré zrazu
začne riešiť priveľa ľudí naraz. Som takmer presvedčený, že v divadle to až taký
vypuklý problém nie je. A to z dôvodu, že spoločensky angažovaná dramaturgia
na Slovensku zas až taká rozšírená nie je, aby tu bol priestor pre nejakú pózu.

Som vášnivý fanúšik divadla, hlavne martinského. Tento festival podporujem, som
na ňom už štvrtý rok. Predstavenie Špina
na mňa pôsobilo veľmi príjemne. Nevedel
som, čo od toho čakať, keďže to malo
hviezdne obsadenie. Bolo to modernejšie
prevedenie, obsahovalo to veci na zamyslenie aj zasmiatie. Dnes budem domov
odchádzať s dobrým pocitom.
(Andrej, športovec)
Vnorená, Odivo
Musím povedať, že už dávno som nezažil
tak silný emočný zážitok. Ak, tak toto je pre
mňa divadlo! Spojí sa myšlienka s emóciou,
dotkne sa ma to - racionálne aj emocionálne. O tom to má celé byť.
(Adam, študent)
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