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Inscenácia Roľa mala premiéru v Čunove 
pri Bratislave. Ako sa vám hralo na roli 
v Žabokrekoch? 
Toto dielo je postavené skôr na súmrak – rady 
hrávame okolo siedmej, ôsmej večer. Pred-
stavenie vtedy ide spolu so slnkom do šera. 
To dnešné prvé o 15:30 bolo náročné. Výkon 
to bol pre nás aj divákov. Premiéru sme mali 
pred rokom, všetky tie hlboko osobné texty 
sa nám už teda odležali a hrá sa nám túto se-
zónu lepšie. Všetko ide o čosi prirodzenejšie.

Výpovede performeriek sú veľmi osobné 
a vychádzajú zo súkromných rodinných 
koreňov. Prekvapilo vás pri ich spätnom 
skúmaní niečo?
Proces skúšania a tvorby bol očistný, až ako 
istá forma terapie. Všetky štyri herečky sme 
si napísali party a potom si ich čítali navzá-
jom. Hľadali sme to, čo je pravdivé, hodné 
zdieľania a pritom si to zvykneme nechávať 
pre seba. Veľké prekvapenia nás už nečakali, 
človek už asi vie, za čím ide a čo ho čaká, 
ale proces je niekedy ťažký, keďže ideme 
do hĺbky. Niekedy sme neverili, že to budeme 
schopné zdieľať. Vytvorili sme si tak intímny 
priestor, že sme sa vzájomne dokázali viesť. 
Potom sme ho ale museli odprezentovať, 
otvoriť verejnosti. Uvedomenie, že tu budú 
aj diváci, bolo na tom asi najťažšie.

Aké bolo pre vás odhaliť pred divákmi 
svoju dušu aj telo?
Je to proces a čím dlhšie to hráme, tým je to 
viac súčasťou nášho objavovania a zžívania 
sa so svojou existenciou v rámci rodovej línie. 
Zvykli sme si a zistili, že bez toho by neexisto-
valo ani vyvrcholenie celého procesu. Najkraj-
šie pre nás je, keď to ľudia prežívajú s nami.

Vo vašej inscenácii reflektujete predo-
všetkým ženské témy, dramaturgom je 
však muž – Marek Godovič. Ako vašu 
tvorbu ovplyvnila prítomnosť mužského 
elementu? 
Marek je člen tímu. Je to človek veľmi citlivý 
a vnímavý. Dramaturg na svojom mieste. 
Bol nám veľmi nápomocný. Zo začiatku sme 
do tohto procesu išli s tým, že sa budeme 
venovať ženským témam, ale zistili sme, že tu 

máme aj otcov. Sú súčasťou našich životov, 
ktorú nemôžeme vynechať. Vnímame to ako 
komplexný pohľad na rodinu a témy, ktoré 
nás trápili a nosíme si ich so sebou.

Ako sa cítite vy ako žena v dnešnej dobe?
Veľmi dobre. Hlavne keď sa obzriem do mi-
nulosti, tak som rada, že žijem v súčasnosti 
a v tejto krajine. Ešte stále to môže byť na 
mnohých miestach pre ženu oveľa ťažšie. 
Myslím si, že je úplne jedno, kde sa človek 
narodí a či je muž alebo žena, dôležité je, ako 
sa k tomu postaví. Viem, že každý má úplne 
inú štartovaciu čiaru, ale máme to v rukách my 
sami. Tomu verím a vždy si to hovorím, keď mi 
je ťažko. 

Podieľali ste sa na tvorbe choreografií pre 
inscenáciu Roľa, ale aj Čepiec, ktorý diváci 
mohli na festivale vidieť v utorok. Ako ste 
pristupovali k pohybu v oboch prípadoch? 
Cítili ste nejaký rozdiel pri týchto dvoch 
spoluprácach?
V oboch prípadoch som cítila absolútnu slobo-
du. Od režiséra inscenácie Čepiec, Petra Pali-
ka, som mala voľnú ruku, aj keď potom pocítil, 
že som išla do veľkého experimentu. Museli 

sme sa zladiť, čo si myslím, že sa nám podari-
lo. Som šťastná za proces a vďačná za výsle-
dok. Mohla som použiť svoju metódu, pri ktorej 
vychádzam z hercov, ich pohybov, osobných 
prežívaní a vnútorných procesov. Tento istý 
postup som použila aj pri Roli. Hľadali sme 
jednoduché gestické pohyby, ktoré vyjadrujú 
konkrétnu emóciu. Vybrali sme si štyri živly – 
oheň, voda, vietor, vzduch, ktorý každá z nás 
cítila, že ju poháňa a je zároveň bremenom. 
Tieto pohyby sme ďalej už len kumulovali, ja 
som ich používala ako abecedu a rôzne kom-
ponovala. Rovnako ako pri Roli, aj v inscenácii 
Čepiec je prítomná téma dedičnosti. Pri oboch 
som preto použila jeden pohybový motív, ktorý 
často rada využívam – rod v línii. To znamená, 
že stačí, keď sa postavíme za seba do radu 
a jeden z účinkujúcich sa otočí opačným sme-
rom – z pohybu je jasné, čo sa deje. Fascinuje 
ma absolútna pohybová čistota. Mám aj také 
heslo: čím menej tanca v divadle, tým lepšie, 
čo je, samozrejme, tak trochu vtip. Ide hlavne 
o pohyby, ktoré sú gestické a majú naozajstný 
význam a silu – či už na javisku, alebo na poli. 

Za rozhovor ďakuje 
Dominika TEKELOVÁ

Fascinuje ma absolútna pohybová čistota 
Štvrtý festivalový deň sme za inscenáciou Roľa cestovali na pole do Žabokriek. Libuša Bachratá sa na 
tomto site-specific diele podieľala ako choreografka, ale aj performerka.



Lovec plastov Zero Waste: Deti z Martina pod vplyvom podmanivej inscenácie prisa-
hajú, že už nebudú konzumovať cukrovinky z plastových obalov, ale iba zo surovín 
z bezobalových obchodov a domácej výroby. Ak by nešlo o ich budúcnosť, niekto by 
v tom mohol vidieť manipuláciu. Inak dúfam, že prísahu dodržia a nakazia aj dospelých. 
Napríklad mňa. 
Dobrý večer, sme z Ukrajiny: Angažované dramatičky nepíšu o vojne čiernobielo. Jeden 
z dramatických textov ženskej autorky demýtizoval ukrajinských vojakov. Koniec filmo-
vých hrdinov. Je to citlivá polemika, kritika do vlastných radov, pravdepodobne aj odzr-
kadlenie reality boja za slobodu vlasti. Pritom však ide aj o výstižný a dojímavý komentár 
k situácii na fronte. Klapky klavíra na plátne a „live cinema“ spojené s elektronickou 
hudbou ponúkli zase priestor novým  interpretáciám. Pripomínali napríklad pochodujúce 
kladivá z The Wall, údery telegrafu či padajúcich vojakov. 
Otec, matka, chľast: Maďarský herec Róbert Lucskay v slovenčine zimprovizoval recept 
na základe troch ingrediencií (špenát, rajčiny, orechy), ktoré mu určilo publikum. Za ne-
celé tri minúty z nich vytvoril interesantný pokrm medzinárodných rozmerov s radikálne 
slovenským názvom „Zapekaný baklažán“. Škoda, že len imaginárny. Napriek niekoľkým 
koncom inscenácie, prináša zamotaný text o „blbej“ rovnici chlap-chľast-chlapec-rodi-
na-nedostatok lásky silnú výpoveď. Najmä je však o tom, ako sa z traumy stane životný 
štýl. Varenie a čapovanie piva na javisku boli skôr bonus ako princíp. 

Milo Juráni, teatrológ

Program štvrtého dňa festivalu sa nedá charakterizovať inak, než neobyčajne pestrofa-
rebný (i horúci, vzhľadom na teploty siahajúce tak vysoko). Ponuka bola totiž viac ako 
rozmanitá, predovšetkým čo sa týka programu pre mladé publikum. Inscenácie ako 
Zlodejka kníh, Lovec plastov Zero Waste, Helverova noc či Plechová mína si odniesli 
burácajúci potlesk od svojich divákov a diváčok, mňa nevynímajúc. Hoci ide primár-
ne o inscenácie pre mladšie publikum, cítiť z nich úprimnú zaangažovanosť, kreativitu 
a univerzalitu, ktorá zabaví aj otvorí obzory nielen deťom a tínedžerom, ale i dospelým 
jedincom (netreba byť preto pri nich skeptický, práve naopak).  
Na záver dňa ovládli „divadelné“ námestie súbory SND a SĽUK inscenáciou Tancom 
k sebe. Tanečníci a tanečníčky svojimi temperamentnými telami rozpohybovali celé publi-
kum na ľudové či klasické piesne. 
Ak mal ešte niekto chuť tancovať, v stane na námestí bola skvelá a prelomová párty s ná-
zvom Silent disco. Návštevníci si ju mohli užívať až do neskorej noci (či skorého rána?).

Dominika Horváthová, študentská platforma
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HODNOTENIE DŇA
Pamätaj, že prach si a na prach sa 
obrátiš. Veta, ktorú počul už azda každý 
a mala by nám pripomenúť našu rovnosť 
a pominuteľnosť. Práve táto veta vo mne 
rezonovala počas celého štvrtého dňa 
festivalu.
Program začal diskusiou o udržateľnos-
ti umenia. Ekológiou poučení sme sa 
vybrali na inscenáciu Roľa. Pracovná, 
už okorektúrovaná verzia nášho festníka 
dostala druhú šancu a premenila sa na 
papierovú čiapočku, ktorá ma ochránila 
pred následkami globálneho otepľova-
nia (žiaľ, ekológia mala ešte donedávna 
veľmi slabý korienok). 
Roľa nás však prinútila zamyslieť sa nad 
koreňmi, ktoré sú zasadené pevne v na-
šich vnútrach. Vďaka inscenácii Plecho-
vá mína divadla PIKI si dospelí, no i deti 
uvedomili následky a hrôzy, ktoré spôso-
buje práve vykorenená ľudskosť. 
Mimofestivalová aktivita niektorých 
členov redakcie tiež súvisela s vykoreňo-
vaním. Burina na zanedbaných hroboch 
slávnych osobností, akými boli Hana 
Meličková, Ivan Stodola či Ferdinand 
Hoffmann sa stratila a hroby opäť získali 
dôstojnú podobu. 
Z pochmúrnej atmosféry nás na sklonku 
dňa vytrhol SĽUK a Balet SND, ktorí nám 
svojím tanečným umením pripomenuli 
naše tradície.

Šimon FROLO

DOTYK S DOTYKMI
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Pôsobili ste vo významných zahranič-
ných súboroch. Aká bola pre vás cesta 
návratu späť do Košíc? 
Keď som odišiel do Anglicka, kde žijem už 
dlhé roky, odstrihol som sa od priateľov. 
Chodieval som ale na Slovensko aj do 
Maďarska, kde sme sa niekoľkokrát stretli 
s Jozefom Czajlikom a Mikim Forgácsom. 
Nikdy sme však spolu nerobili. Stále som 
myslel na to, že s nimi chcem robiť a 
počas pandémie prišiel tento nápad. Moja 
manželka vtedy čítala knihu Adult children 
of alcoholics s podnadpisom This canʼt 
happen to me (Dospelé deti alkoholikov: 
Mne sa to stať nemôže, pozn. A.R.). To 
bola pre mňa prvá inšpirácia a impulz, aby 
som rozpovedal svoj príbeh. 

Inscenácia skúma váš súkromný aj pra-
covný život. Ako sa cítite, keď odhaľu-
jete svoje najtemnejšie spomienky?
Určite mám herecký odstup, ale zároveň 
ma táto téma silne vťahuje. Na javisku 
som však iba obyčajný človek, herec, 
ktorý rozpráva príbeh. Moje komnaty nie 
sú uzamknuté a je tam prítomná sloboda. 
Hocikto môže prísť aj odísť. 

Má pre vás inscenácia terapeutické 
účinky? 
Terapeutický a veľmi silný zážitok som mal 

skôr, keď som písal text. Aj keď terapia 
nemá v inscenácii dominantné postave-
nie, je v nej stále prítomná. Mení sa však 
postupom času – tak, ako sa mení aj 
samotný život. 
 
Nakoľko vstupovali do textu Miklós 
Forgács a József Czajlik so svojou 
osobnou skúsenosťou?
Nie som si istý, či sú v texte prítomné 
doslova ich osobné zážitky, ale prirodze-
ne sa to s nimi spája, pretože som s nimi 
vyrastal. Na otázky, či sa mi udalosti, 
ktoré spomínam v inscenácii, skutočne 
takto stali, zvyčajne odpoviem, že niečo 
sa stalo, niečo nie. Niečo je vymyslené, 
iné zase pochádza z knihy. Nikdy nepo-
viem všetko, pretože chcem zachovať 
isté tajomstvo. Nechcem, aby to bolo 
priveľmi konkrétne, ale ide mi o to, aby 
mal divák slobodu v uvažovaní. Je pre 
mňa veľmi dôležité mať tajomstvo, je to 
zábava. Každý herec si musí zachovať 
istú záhadnosť, ktorú chcú všetci diváci 
odhaliť. To ich zároveň drží v napätí a 
púta ich pozornosť. Nikdy nedôjde k 
úplnému odhaleniu, zato vždy dúfam, že 
sa podarí vytvoriť vzťah divák – herec, 
ktorí hrajú spoločne ako partneri. To mi 
hovoril herec a režisér Mark Rylance, prvý 
umelecký režisér Divadla Globe, s ktorým 

som spolupracoval v roku 2005. Vždy tvr-
dil, že divák je hercov „fellow-actor“, čiže 
akýsi spolu-herec. Ja k tomu pridávam 
ešte potrebu zachovať tajomstvo. 

Vaša postava sa v inscenácii volá 
Hladný herec. Po čom je hladná ona a 
po čom vy?
Môj hlad je po tom, aby som zdieľal 
vlastnú životnú skúsenosť a inšpiroval 
ostatných, ktorí majú podobné problémy, 
alebo tých, čo poznajú ľudí s takýmito 
starosťami. Túžim im zdeliť, že nie sú 
sami a  nie je to koniec sveta. Život sa 
nezastaví, život chce žiť. Mojím hladom je 
byť v živote šťastný, mať kamarátov, lás-
ku. To som sa naučil z budhizmu. V tomto 
sme všetci rovnakí, túžime byť šťastní. 
Ale zakaždým, keď by ste sa ma spýtali 
túto otázku, odpovedal by som asi ináč, 
lebo hlad sa môže meniť. A okrem toho, 
profil Hungry actor skutočne existuje na 
Instagrame. Mám tam veľa príspevkov s 
receptami. Ja varím veľa a rád. Varenie 
sme preto v inscenácii chceli mať, ale 
nemohlo sa stať hlavnou postavou.

Za rozhovor ďakuje 
Alexandra RYCHTARČÍKOVÁ

Hlad po zdieľaní vlastnej životnej skúsenosti

„Je to také krásne, až je to nepravda,“ hovorí v inscenácii Otec, Matka, Chľast Róbert Lucskay. Na 
každej repríze sa vracia do svojej minulosti, ale vždy s odstupom a poriadnou dávkou humoru. In-
scenácia zaujme okrem vnútornej hercovej sily aj netradičnou formou v štýle živej show o varení.
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František Výrostko (herec): A je neudržateľné? Bolo, bude a je udržateľné. Nikdy 
nezmizne a vždy bude existovať.

Janka Ovšonková (manažérka divadla): Ja si myslím, že divadlo udržateľné je, aj 
keď sa môže zdať, že nie. Máme tu nové formy umenia a doba ide dopredu. Ale ja 
osobne pociťujem, aj po covide, hlad po živom umení a hercovi. Stretávam sa s ná-
rastom počtu divákov. Veľmi sme sa báli, že záujem bude nízky, čo nebol, aj keď 
ešte nevieme, čo bude ďalej. Ale prečo by nemalo byť teraz udržateľné, keď tu je tak 
veľmi dlho a prešlo si už tak veľa nástrahami? Možno som prehnane optimistická, 
no verím v jeho udržateľnosť. 

Tomáš Grega (herec): Nemyslím si, že je divadlo neudržateľné, keďže je to živá 
vec. Divadlo sa stále prispôsobuje súčasnej dobe a moderným technológiám, 
aj tomu, ako fungujú eko-veci. Takže vie byť aj udržateľné. Keď sa rozprávame 
o ekonomickej stránke, tak to ide dole vodou, a to v rámci umenia vidíme. Takže 
je udržateľné len z lásky k divadlu. Ale po ekologickej stránke sa vždy vie prispôso-
biť súčasnej dobe a potrebám. 

Lukáš Kasprzyk (filmový zvukár): Z hľadiska udržateľnosti je podľa mňa najlepšia 
pantomíma, keďže nepotrebuje nič pre to, aby bola. A tým pádom je v tejto otázke 
na prvom mieste. Takže viac pantomímy!

OTÁZKA DŇA

Prečo nie je divadlo udržateľné?

SPOJENIA S DIVÁKMI

Helverova noc, Divadlo Akadémie umení
Prvýkrát som bola na takomto predstavení 
a som veľmi prekvapená, nečakala som, že 
to bude takéto, veľmi sa mi to páčilo. Som 
spokojná s výkonom hercov a bolo to veľmi 
pekné.

(Sabína, študentka)

Páčilo sa mi stvárnenie postavy Helvera, 
ktorý nie je mentálne úplne v poriadku, 
bolo naozaj autentické. Najskôr som veľmi 
vnímala jeho, no potom vystúpila do po-
predia aj jeho herecká partnerka. Udržala 
to na opratách, neprehrávala, popri ňom 
rozkvitla a vyrovnali sa. Veľmi sa mi to páči-
lo, som z toho nadšená.

(Iveta, lekárka)

Roľa, Divadlo NUDE
Bolo to báječné. Zanechalo to hlboké stopy 
na zemi aj na duši.

(Lukáš, architekt)

Vďaka tejto inscenácii prehodnotíme vzťahy 
a zamyslíme sa hlavne nad ženami, ktoré 
máme v rodine. Urobili to nenásilnou for-
mou. Aj sa trochu rozcítiš, aj zasmeješ, ale 
uvedomíš si, že všetko sa opakuje. Vzťahy 
medzi ženami v rodinách sú stále rovnaké, 
a to v nás vytvára pocit súdržnosti.

(Mirka, archivárka)

Otec, matka, chľast, Divadlo Thália 
Színház
Oni tam varili a ja som bola hladná.

(Kamila, živnostníčka)

Na inscenácii sa mi páčilo, že ten herec do-
kázal prepínať medzi rôznymi rolami. Trochu 
to ale potom bolo monotónne, až ma to 
uspávalo.

(František, účtovník)


