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Festival otázok  

 színház  

Nitriansky Divadelný Festival 2016 
... bez jediného politického vyhlásenia alebo názoru zachytáva podľa môjho názoru podstatu 
politického divadla: povzbudzuje k mysleniu a konaniu. 

Medzinárodného divadelného festivalu s názvom Divadelná Nitra, ktorý oslávil v septembri tohto roku 
svoje jubilejné 25. výročie, som mala to šťastie zúčastniť sa po druhýkrát: v minulosti v rámci seminára pod 
vedením francúzskeho divadelného vedca Patricea Pavisa, teraz ako pozvaný hosť festivalu.  

 

Warum Lauft Herr R. Amok?  / foto: Ctibor Bachratý 

Darina Kárová, riaditeľka festivalu, spolu s najužším pracovným tímom z roka na rok vyberie tému, od 
ktorej sa celý festivalový program odvíja: minulý rok bola hlavným tematickým prvkom empatia, tento rok 
ju nasledovala Óda na radosť? s otáznikom na konci, čo sa odzrkadlilo aj v snahe festivalu klásť otázky 
namiesto podsúvania hotových odpovedí. Tentoraz to bola najmä otázka obrany európskych hodnôt pred 
rozrastajúcim sa globalizmom a skepticizmom, ako aj otázka toho, akým spôsobom Európa dokáže reagovať 
na aktuálnu politickú situáciu – napríklad otázku migrácie – a vôbec, aká budúcnosť ju čaká. Považujem za 
príkladné, akým spôsobom otázky dotýkajúce sa Európy tento festival zameraný na V4 kladie, v podobe 
rôznych koncertov, besied, výstav a divadelných predstavení.  



 

Warum Lauft Herr R. Amok?  

 

Napriek tomu, že tento rok sa predstavenia prvej polovice festivalového programu kvalitou nevyrovnali 
takým skvelým produkciám, ako napr. Štvavé rádio Mila Raua, alebo Starý Monk Josse De Pauwa a Krisa 
Defoorta, ktoré sme mohli vidieť minulý rok, tri tohtoročné inscenácie si nepochybne zaslúžia byť 
spomenuté. Otváracím predstavením festivalu bola inscenácia režisérky Susanne Kennedy s názvom Prečo 
pána R. postihol amok?, založená na filme R. W. Fassbindera s rovnomenným názvom, ktorá zobrazuje 
plytký život priemerného muža strednej triedy. Mladá režisérka sa markantným spôsobom a svojským 
štýlom obracia k príbehu Fassbinderovho „človeka – hocikto,“ a projektuje jeho prázdny a odcudzený život 
prostredníctvom silikónových masiek zakrývajúcich myšlienky a pocity hercov, ako aj oddelením zvuku od 
reči. Na javisku vidíme bezduché bábky, ktoré rezignovane trpia, ako za nich niekto iný hovorí – často 
s chybami – a z nahrávky: zajatci uväznení v trezore, podobní postavičkám z videohry, mechanicky 
vykonávajúcim rozkazy, a nemo otvárajúcim ústa, cez ktoré nevychádza žiaden zvuk, a ktorých myšlienky 
sprostredkúvajú  reproduktory… Dokonca sú zbavení aj tých najosobnejších zvukov ako hltanie či žuvanie. 
Herci sú na javisku (ne)prítomní svojím strnulým držaním tela, odmeranými pohybmi a neustále udržujú od 
seba odstup, aby prezradili o sebe čo najmenej. Stratu vlastnej identity naznačuje aj ich zameniteľnosť: 
Postavu Pána R. stvárňujú traja herci a jeho manželku 2 herečky, pričom sa neustále striedajú, oblečení v 
identickom kostýme a rozpoznáme ich len podľa rozličnej výšky hercov. Kontrapunktom bezduchých 
a neosobných postáv na javisku je objavenie sa starých dám a pánov bez masiek, ktorých však do poslednej 
chvíle vidíme len na plátne, a tým aj oni strácajú pravdivosť a stávajú sa iba pustou projekciou túžby. 



 

Ruže  

Dramaturgia predstavenia sa podobá štruktúre videohry: Spojivom jednotlivých scén je hlavný hrdina, ktorý 
však – v kontraste s hrdinami videohier – nie je schopný postúpiť na vyššiu úroveň, ale namiesto toho znova 
a znova opakuje predošlé úrovne. Pomalé tempo scén a ich repetitívna štruktúra plodí priam neznesiteľné 
napätie a v divákovi vyvoláva túžbu vidieť aspoň raz strhujúci citový výbuch Pána R., ktorý by ho snáď 
vyslobodil zo zajatia vlastného povrchného bytia. Hlavný hrdina však s beznádejným pokojom a vecnou 
bezcitnosťou vykonáva úlohy, medzi inými aj zavraždenie vlastnej rodiny a svojho suseda. Napätie v nás len 
stúpa a sa v nasledujúcej scéne sa objaví stará žena, ktorú sme doteraz videli len na plátne, a ktorá sa 
s rozpustenými vlasmi púšťa do veselého, bezstarostného tanca radosti. Akoby nás chcela provokovať 
a naznačiť, že o takomto oslobodzujúcom stave môže Pán R. ako aj hocikto sediaci práve v sále, vrátane 
mňa a teba, milý divák, len snívať. 

 



Ruže  

Po uvidení minuloročného ukrajinského predstavenia R+J, ktoré malo podľa môjho názoru obrovskú 
energiu a čaro, som tento rok očakávala freak cabaret zoskupenia Dakh Daughters Band s názvom Ruže s 
podobne veľkou zvedavosťou. Tento titul v minulosti spracovalo aj známe maďarské divadlo Bárka pod 
vedením Vlada Troitského. Predstavenie som netrpezlivo čakala aj preto, lebo už aj po minuloročnom 
festivale som žiaľ musela skonštatovať, že konflikt, ktorý vrie na východe Ukrajiny, sa takmer úplne vytlačil 
na perifériu môjho zorného poľa, odkedy sa v domácej dennej tlači a médiách nezaraďuje medzi hlavné 
správy. Predstavenie skupiny Dakh Daughters Band mi však pomohlo znovu upriamiť pozornosť na to, čo sa 
dnes deje v Ukrajine, a to nie sprostredkovaním konkrétnych udalostí, politických postojov a názorov, ale 
formou koncertu, resp. koncertu - divadla, ktorý odzrkadľuje pocity a dojmy dnešných mladých ľudí žijúcich 
v Ukrajine. Javisko svojou nevyčerpateľnou energiou ovláda šesť neskutočne muzikálnych a talentovaných 
performeriek, ktoré pri každej skladbe hýbu masami divákov tak, že ku koncu predstavenia sa už postojačky 
burácajúce publikum na chvíľu dostáva do pocitu, ktorý pravdepodobne zažívali demonštranti v Ukrajine v 
decembri 2013 na námestí Maidan, kde mala táto čisto ženská kapela nemenej energický koncert. Skoro 
dvojhodinové predstavenie, ktorého tvorcovia sa inšpirujú svetom dadaistických kabaretov a spájajú rôzne 
hudobné žánre, napríklad rap a ľudovú pieseň (folk rap), bez jediného politického vyhlásenia alebo názoru, 
zachytáva podľa môjho názoru podstatu politického divadla: povzbudzuje k zamysleniu a konaniu. Toto 
všetko pritom dosiahnu tak, že – okrem jedinej piesne, ktorá má anglický text – vôbec nerozumiem, o čom 
spievajú, a napriek tomu mám pocit, že vďaka silnej a presvedčivej prítomnosti tvorcov a v pozadí 
projektovaných obrazov intuitívne rozumiem ich odkazu.  

 

Solo Lamentoso 

Ako politické divadlo by sa dala definovať aj monodráma Slávy Daubnerovej s názvom Solo Lamentoso, 
ktorá spracúva príbeh založený na skutočnej udalosti pomocou prostriedkov dokumentárneho  a pohybového 
divadla. Inscenácia zdôrazňuje fenomén zameniteľnosti rôznych uhlov pohľadu, keď spočiatku hľadíme na 
osamelý život Evy N. z pohľadu obyvateľov predmestskej štvrte a neskôr (vďaka rýchlej a šikovnej zmene 
scenografie) už vidíme udalosti z pohľadu samotnej Evy N. – priamo z jej obývačky. Pohybové sekvencie 
slovenskej performerky zachytávajú proces zmeny vonkajších vplyvov a zmien na vnútorné, neznesiteľné 
napätie, ktoré vzniká napríklad takou bizarnou vecou, ako je neustávajúci psí štekot, ktorý postupne vedie až 
k posadnutosti hlavnej postavy.  

O dlhoročnom konflikte medzi Evou N. a ostatnými obyvateľmi štvrte, teda o jej reakcii na neustály psí 
brechot, o ohlušujúcej árii, ktorú púšťa od šiestej rána do desiatej večer deň čo deň po dlhé roky, 
o záplavách protestov a sťažností jej susedov, až napokon o vyhlásení Evy N. za šialenú sa dozvedáme 
z fragmentov nahrávok a televíznych reportáží, ktoré sú spočiatku humorné a prekvapivé, ale, žiaľ, ich 



repetitívny charakter im po čase odoberá zaujímavosť a stávajú sa prázdnymi, priam nudnými. Žiaľ, ku koncu 
predstavenia sa aj pohyby a choreografie stávajú schematickými. Napriek tomu sa však táto inscenácia 
nepochybne zaoberá dôležitými a relevantnými otázkami, ako sú téma jednotlivca a spoločnosti, privátneho 
a verejného, hraníc osobných práv a tolerancie. Aj napriek tomu, že v súvislosti s niektorými inscenáciami 
tohtoročného festivalu – akým je napr. spomínané Solo Lamentoso –  mám trošku zmiešané pocity, zúčastniť 
sa nitrianskeho festivalu bola pre mňa potešením.  
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