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V čom je podľa teba William Shakespeare 
aktuálny a prečo si siahol práve po texte 
Sen noci svätojánskej?
Shakespeara som v profesionálnom divadle 
ešte nerobil. Relatívne dlho som sa na to ale 
odhodlával, pretože sme ho mali vždy na 
pomyselnom piedestáli. Netvrdím, že ako naj-
lepšieho dramatika, ale ako veľké meno. Túto 
sezónu sa nám v Martine stretli výrazné mená 
dramatikov a Shakespeare nám do skladačky 
prirodzeným spôsobom zapadol. Rozhodli 
sme sa teda siahnuť po komédii. U Shakes-
peara je to vo všeobecnosti tak, že ak je hra 
dobrá, dokáže vypovedať o živote. Sen noci 
svätojánskej je zdanlivo komédia o láske, no 
je to aj hra o divadle. Myslím si, že keď sa 
urobí funkčne, tak dokáže hovoriť o živote ako 
takom. Chceli sme urobiť inscenáciu, ktorá 
bude malým divadelným sviatkom, hereckým 
aj diváckym. 

Inšpiroval si sa niektorou z verzií uvedenej 
na Slovensku?
Pozreli sme si záznamy niektorých inscenácií, 
ale mojou predstavou bolo od začiatku konci-
povať inscenáciu  ako hereckú, múzickú a de-
koratívne minimalistickú. Pre mňa boli inšpira-
tívne úvahy Petra Brooka, ktorý sa na Sen noci 
svätojánskej pozrel múzickým až muzikálnym 
spôsobom. Chceli sme urobiť Sen, ktorý by bol 
dekoratívny, farebný. Nechceli sme ohňostroj 
vizuálny, ale herecký a hudobný.

K rozprávkovým bytostiam si nepristupoval 
úplne tradične, prečo?
To asi súvisí s pokusom vyhnúť sa romantickej 
predstave víl ako malých detí s krídlami na 
chrbtoch. Na druhej strane to súvisí s témou 
divadelnosti. My sme sa pokúšali vytvoriť 
zázraky, ktoré sú prítomné v texte, prostredníc-
tvom hudby a herca, nie výtvarne. Veľmi ťažko 
si predstavíme nejaké víly a neviem, podľa 
čoho by sme definovali, ako vyzerajú. Mňa na 
tom baví práve táto jednoduchosť, zbavenie sa 
ilustrativizmov.

Text obsahuje aj ochotnícke scény. Ako ste 
koncipovali tieto sekvencie? 
Snažili sme sa o civilný prejav, pri ktorom by 

mal mať divák pocit, že tieto postavy sú 
z nejakej inej inscenácie. Akoby sa Sen noci 
svätojánskej prerušil civilným vstupom ľudí 
odinakiaľ. Myslím si, že minimalistické he-
rectvo, ktoré je anti-divadelné, sa miestami 
podarilo vložiť do inscenácie. Môj obľúbený 
je výkon Jara Kyseľa, ktorý v istom bode 
skúšobného procesu pochopil, že nemá robiť 
nič. Pre činoherca je veľmi ťažké si to uvedo-
miť, upokojiť sa, nehrať a pôsobiť neutrálne.

Spolu s ostatnými divadlami, ktoré 
na festivale hosťovali, ste sa ocitli v no-
vom priestore. Inscenáciu ste preniesli 
do múzea a jeho záhrady. Ako tento 
proces prebiehal?
Keď sme pripravovali Sen noci svätojánskej, 
vedeli sme, že scéna bude minimalistická 
a schopná prenosu do exteriéru. Nerobili 
sme to kvôli tomu, ale mali sme tú ambí-
ciu. Primárne sme uvažovali o parkovisku 
za divadlom, no potom sme od tejto idey 
upustili. Bol tu istý časový deficit. Ak by 
sme od začiatku vedeli, že inscenáciu 
budeme reprízovať v priestore záhrady Slo-
venského národného múzea, vedeli by sme 
si na to vyčleniť čas. Stále je to hosťovanie, 

nie site-specific v pravom slova zmysle. Ak 
sa nám to na festivale podarí a budeme mať 
pozitívne reakcie, vôbec by som sa nebránil 
to zopakovať.

V inscenácii je veľmi dôležitá hudba, 
ktorá jej udáva tempo a rytmus. Ako 
prebiehal proces skúšania? 
Mám veľké šťastie, že Marián Frkáň je náš 
divadelný zvukár a zároveň je aj zdatný hu-
dobník. O tejto hre existuje veľa zvukových 
predstáv. Keď začneš uvažovať o tom, čo je 
hudba sveta víl, tak sa zamotáš v množstve 
všelijakých romantizujúcich, rozprávkových 
a čarovných možností. V istom momente 
som prišiel s nápadom, že by to mala byť 
naša verzia mágie. Hudba bude vznikať 
zo vzduchu a reagovať na pokyny a gestá 
zúčastnených. Najmä na Tomáša Gregu 
ako Puka. Vtedy vznikol nápad, že bubeník 
bude neviditeľný a bude kooperovať s tým, 
čo sa deje na scéne. Zvolili sme bicie, ktoré 
sú v niečom animálne, keďže nepracujú 
s melódiou, ale len s rytmom. 

Za rozhovor ďakuje 
Michaela HRIŇOVÁ

Hudba, ktorá vzniká zo vzduchu
Čo sa stane s inscenáciou, keď opustí svoje  domovské priestory? Svedkami takejto udalosti sme boli 
pri prenesení inscenácie Lukáša Brutovského Sen noci svätojánskej do záhrady Slovenského národné-
ho múzea. Príznačne sa to udialo práve na svätého Jána.



Hoci sme stále tu, v piatok sme precestovali rôzne dimenzie. Vďaka Bratislavskému báb-
kovému divadlu sme zažili rôzne vône a zvuky džungle a putovali po stopách do vlastného 
vnútra. Z exotiky sme sa potom presunuli do domovom nasiakutého múzea slovenskej ľu-
dovosti. Vysoko interaktívna hra v inscenácii DOBŠINSKÝ *ako som sa stal* bola príjemná 
aj pre silno introvertnú časť našej redakcie. 
Od Dobšinského rozprávok sme prešli k tragédii v americkom Spokane. Zdá sa, že so 
študentmi Akadémie umení sme v inscenácii Stratiť ruku v Spokane nehľadali iba stratenú 
ruku. Podobne rozpačito ako postava Carmichaela, keď uvažuje, či má ostatných zabiť a 
či je jedna z rúk skutočne jeho, sa cítil aj divák. Niekto sa smial na texte a niekto…
Do Údolia smrti sme sa v piatok nakoniec nevydali, avšak to nám nezabránilo potopiť sa 
do hlbín duševnej frustrácie. Našťastie nie z divadla. Uhol_92 na nás kričal a my vnútorne 
s ním. Hoci otvorených tém bolo možno až nadmieru, ocenili sme apelatívnosť a necen-
zurovaný názor tvorivého tímu. Toľko miest a pritom sme stále v Martine.

festivalová redakcia

Piatkový program festivalu bol vskutku pestrý, a teda vhodný pre všetky vekové kategó-
rie. Čo sa týka divadla, na svoje si mohli prísť najmladší (Mauglí, BBD), ale aj tínedžeri a 
dospelí (Stratiť ruku v Spokane, DAU). 
Oceňujem kreatívnosť organizátorov festivalu uviesť martinskú inscenáciu Sen noci sväto-
jánskej v priestoroch SNM, a to doslova počas svätojánskej noci. Tento nápad dozaista 
uvítal nejeden divák. Pri jeho realizovaní sa však mohli striktnejšie dodržiavať kapacitné 
možnosti a zbytočne ich neprevyšovať, aby diváci neboli ukrátení o zážitok a nasávanie 
absolútnej harmónie divadla s exteriérom. 
Každopádne, dokázal by som si predstaviť viac takýchto večerných festivalových 
predstavení mimo divadelnej budovy, v podobných atypických priestoroch. Niekedy je 
na škodu, že sa niektoré zaujímavé podujatia odohrávajú paralelne v rovnakom čase na 
rôznych miestach. No ale ako sa hovorí, „sto ľudí, sto chutí”.

Jaroslav Voľanský, študentská platforma
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HODNOTENIE DŇA
V posledných Dotykoch s dotykmi tohto-
ročného festivalu si spoločne spomenie-
me na nielen piatkový program. 
Už na začiatku týždňa som si totiž vši-
mol, že program posledných dní festivalu 
by v niečom veľmi ulahodil teatrológovi 
a zooturistovi Karolovi Mišovicovi. Väč-
šina inscenácií má totiž jeden spoločný 
prienik. Zvieratká! 
Veď uznajte. Bratislavské bábkové 
divadlo na začiatku dňa uviedlo svoju 
inscenáciu Mauglí. Tá sa síce viac ako 
zvieratkám venuje atmosfére džungle, 
no tie určite nestoja na okraji. Inscenácia 
Zvedavý sloník zase poučila deti o odva-
he a vytrvalosti. 
Aj Richard Autner prispel do martinskej 
minizoo – svojím, priam až slávičím hla-
som a piesňou o volovi a krave. 
Zvierací cyklus uzatvorila rozprávka 
O sliepke, ktorá sa nevzdala a koncert 
Dúhalky, ktorá deťom ukázala lietajúce 
jednorožce. Tie ale, žiaľ, nenájdeme 
v žiadnej slovenskej a dokonca ani ne-
meckej zoologickej záhrade.

Šimon FROLO

DOTYK S DOTYKMI
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So zoskupením Uhol_92 si spolupracovala 
už viackrát. Ako prebieha proces vašej 
tvorby s režisérkou Alžbetou Vrzgulou? 
S Betkou sme začali spolupracovať už na 
vysokej škole, takže sme sa „zrodili“ spolu. 
Začali sme od najjednoduchších scén a kos-
týmov.  Dnes sa snažíme dostať do nezávis-
lého divadla profesionalitu, čo si myslím, že 
sa aj deje. Nechceme byť zaškatuľkovaní, 
že nezávislé divadlo nemá peniaze na scénu 
a kostýmy. Chceme dodať našim dielam 
exkluzivitu. Sama periem a žehlím kostýmy, 
staviam scénu. Nevadí mi, že to robím, hoci 
som kostýmová výtvarníčka, pretože viem, že 
je to dôležité. Musíme to urobiť my, lebo nikto 
iný to za nás neurobí. Sedím na každej repríze 
a vždy rozmýšľam nad tým, či som to navrhla 
dobre. Je super, že to môžem stále vylepšo-
vať, čo sa v kamennom divadle nedá. 
Betka je nenápadná. Keď ma zavolá von, 
vždy nakoniec riešime aj prácu. Ja si uvedo-
mím až neskôr, že ona už vtedy rozmýšľala 
nad inscenáciou, ktorú napísala. Vyťahuje 
z ľudí dojmy a pocity, aj keď zo mňa asi veľmi 
nie, lebo ja rozmýšľam najmä vizuálne, ale 
rozprávame sa o tých témach. Ona je tá, 
ktorá príde so zaujímavými otázkami, ukáže 
mi veci, ktoré ju zaujali, nadchne ma a už sa 
proces rozbehne.

Považuješ inscenáciu za svoju (generačnú) 
výpoveď? 
Cítim, že som úplne iná generácia ako tá, 
ktorá dospieva teraz. V tomto období zisťu-

jem, že mám moc ovplyvniť svoju budúcnosť 
a nemám fňukať, že mi niekto sedí na mieste. 
Áno, vidím ľudí, ktorí pracovali celý život, 
aby sa dostali tam, kde sú, ale ja mám ten 
priestor teraz. Musím ukázať, čo vo mne je, 
lebo ak to neukážem, nikam sa nedostanem. 
O tom je život – cítiť sa nonstop pod tlakom. 
To popudzuje na veľký výkon. A že nemáme 
istoty? Kto ich kedy mal? Istoty možno ľuďom 
ani neprospievajú. Pochádzam z katolícke-
ho prostredia, ale vnímam, že starší ľudia 
sa pozerajú na všetko negatívne a nevidia 
podstatu. Ľudia zabudli, o čom je viera, čo sú 
hodnoty a ako sa máme správať k blížnemu. 
Staršia pani z diskusie ma však presved-
čila o tom, že nie všetci ľudia sú zahľadení 
len jedným smerom, ale že sú aj takí, čo sa 
snažia pochopiť našu generáciu a vidieť to, 
čo nás zaujíma a trápi. Som typ, ktorý sa vie 
rozhorčiť, ale nevie kričať na námestí. Pre mňa 
je táto inscenácia prostriedok, ako to všetko 
vypovedať. 

Aký bol tvoj vizuálny kľúč?
Rozhodli sme sa, že scéna bude techno 
nočný klub a postavy budú oblečené v 
súčasných tanečných kostýmoch. Mladé 
postavy som chcela štylizovať, ale ich aj 
nejako zaradiť – Kaťuša je športová, Lenka 
kancelárska krysa, Peťo mesiáš. Postavy sú 
individualizované, ale v istom momente si 
všetci dajú na seba merch. Vytvoril ho Johann 
(Peter Ondrejička, pozn. A.R.) a zjednotil ním 
svojich nasledovateľov. Mala som vidinu Peťa 

Ondrejičku na obláčikovom pozadí. Tak sme 
ho nafotili vo vyšívaných boxerkách s ružen-
cami a krížikmi a z fotiek som urobila grafický 
podklad, ktorým som dala potlačiť 30 metrov 
látky. Z toho som ušila celý merch. Každej 
jednej postave som upravila strih, ktorý by 
korešpondoval s civilným kostýmom na prin-
cípe vrstvenia a zároveň ich prepojil. S Beb-
čou sme sa rozhodli, že to urobíme naplno, 
dáme do toho všetko a dostali sme aj pod-
poru z FPU. Povedala som si, že si dám čas, 
ušijem to sama a nebudem ohŕňať nos nad 
tým, že v obchode nie je strih alebo potlač, 
ktorú chcem. A to je na tom super, lebo nezá-
vislé divadlo nemá dielne. Takže som dodala 
kostýmom exkluzivitu tým, že som ich ušila 
sama a  sú výlučne naše. Rovnako dala do 
toho úplne všetko aj Betka. 

Prečo ste zvolili modrú ako dominantnú 
farbu?
Určili sme si moderné farby, ktoré sú výrazné 
aj temné. Nechceli sme to robiť brutálne fa-
rebné. Zhodou okolností ide o farby Ukrajiny, 
čo pri vzniku inscenácie ešte nebola téma. 
Ľudia sa nás aj pýtali, či sme si zvolili túto 
farebnosť kvôli Ukrajine. V skutočnosti sa to 
odvíjalo od mojej predstavy Peťa na obláčiku. 
V inscenácii veľmi pracujeme so svetlom. 
Samotná scéna môže vďaka svetlu pripomí-
nať okrem klubu aj chrám – hudobníci hrajú 
za oltárom. 

Za rozhovor ďakuje
Alexandra RYCHTARČÍKOVÁ

Mesiáš na obláčiku a hudobníci za oltárom

Alžbeta Kutliaková (Bet Moth) podporila svojimi kostýmovými návrhmi mašinériu náboženského 
aj politického fanatizmu v inscenácii Ponížení a krvilační. Citeľné je to najmä vo vytvorení autentické-
ho merchu s vyobrazením herca Petra Ondrejičku v úlohe nového mesiáša. 
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Nadežda Lindovská (teatrologička): Ja nemám rada sci-fi. Dúfam, že to zostane 
na človeku. Ak človek prežije…

Marek Lupták (herec): Podľa mňa bude plné technológií a hologramov. Myslím si, 
že budú hrať aj herci, ktorí sú zosnulí. Už sa to vlastne deje.

Miroslava Košťálová (divadelná kritička): Divadlo v budúcnosti bude podľa mňa 
ekologickejšie aj vzhľadom na to, v akom stave sa nachádza naša planéta. Tvorco-
via budú viac recyklovať materiály a hľadať im využitie vo viacerých inscenáciách.

Róbert Mankovecký (dramaturg): Zatiaľ si to nepredstavujem. Pravdepodobne 
bude technologicky dokonalé. Teda z dnešného pohľadu, keďže dokonalé asi nikdy 
nebude. Bude však úplne inde, na inom poschodí. Verím, že stále zostane to, čo je 
zmyslom divadla a jeho najzákladnejším atribútom – živý človek tu a teraz. Človek, 
ktorý rozpráva, hýbe sa, spieva, tancuje a ja, druhý živý človek, sa na neho pozerám 
a vnímam, že je skutočný. Otázka je, či to bude ešte stále živý človek a či budeme 
vôbec schopní na to prísť. Či a ako to vôbec bude, to sa asi nedozviem.

Dagmar Podmaková (teatrologička): Vôbec nemám predstavu, lebo neviem, 
ako bude vyzerať príroda, a vôbec my všetci. Či budeme žiť v mieri a v akej časti 
sveta. Ja by som si len priala, aby divadlo prežilo čo najdlhšie, aby sa neuzatvori-
lo do seba a neriešilo témy, o ktorých si myslí, že zaujímajú viac divadelníkov ako 
divákov. Prajem divadlu, aby prežilo. No ako vidíte, nielen klíma, ale všetko vo svete 
sa mení.

Barbora Jombíková (kurátorka a kultúrna manažérka): Ja som tiež zvedavá, ako 
bude vyzerať. Zažila som už všeličo - divadlo bez divákov aj pre jedného návštevní-
ka. Myslím si, že divadlo určite prežije. 

Barbora Forkovičová (členka dramaturgickej rady festivalu): Myslím si, že ak 
ešte bude možný život na Zemi, tak aj o sto rokov si divadlo zachová svoju podsta-
tu. Bude o dialógu a živom stretnutí ľudí. Možno medzi tým prídu na rad aj hologra-
my, humanoidi, mimo-ľudskí aktéri a iné veci, ktoré si ani neviem predstaviť, no 
nepredpokladám, že natrvalo obsadia scény (nech už budú akékoľvek). Ale divadlo 
bude. A my BUDEME TAM!

OTÁZKA DŇA

Ako bude podľa vás vyzerať divadlo v 22. storočí?

SPOJENIA S DIVÁKMI

Mauglí, Bratislavské bábkové divadlo
Mohli sme opäť vidieť absolútne jedi-
nečný, experimentálny prístup, ktorý sa 
nesnaží podliezať pomyselnú latku pre 
mladého diváka. Mauglí je o rôznorodých 
podobách divadla, hľadaní domova, seba 
samého, ale aj o tom, že sme v podstate 
všetci rovnakí. Pretože moja stopa je i 
tvojou stopou.

(Dominika, študentka)

Stratiť ruku v Spokane, Divadlo Akadé-
mie umení
Po hodine som odišla. Viete, ako sa ho-
vorí, v najlepšom treba odísť.

(Jana, nezamestnaná)

Táto inscenácia bola šťavnatá ako sous 
vide panenka a odľahčená ako krehká 
pavlovka.

(Adam, študent)

DOBŠINSKÝ *ako som sa stal*, Zlaté 
schody
Divadlo sa mi veľmi páčilo. Mám rada 
alternatívu a keď sa divadlo hrá v iných 
priestoroch. Veľmi oceňujem, že festival 
vyberá aj takéto netradičné miesta. Rov-
nako forma, ktorá je pre veľmi úzky okruh 
ľudí, je zaujímavá a iná.

(Monika, riaditeľka múzea)

Ponížení a krvilační, Uhol_92
Najcoolovejšia vec, akú som videl. Bola 
to párty môjho života.

(Igor, študent)

Chcem to vytesniť.
(Juraj, študent)


