
Report k festivalu Divadelná Nitra 

Dva z najzaujímavejších a najviac spomínaných termínov počas festivalu boli fikcia a 

realita. Či už ako opozitá, alebo ako cnosť či výhrada, boli tieto slová takmer vždy prítomné. 

Myslím si, že do veľkej miery to bolo spôsobené veľkým podielom divadelných inscenácií, 

ktoré pracovali s dokumentárnymi prvkami alebo autentickým materiálom. Bolo zaujímavé si 

všímať, ako presne to menilo, zlepšovalo alebo zhoršovalo zážitok z predstavenia po tom, čo 

sa divák dozvedel, že to, čo videl, bolo  „reálne”. Samozrejme, najčastejšie sme sa stretli 

práve v situácii, keď nikto z nás nevedel odpovedať na otázku, či to bola realita alebo fikcia. 

A práve to ma nútilo uvažovať nad tým, ako sa s takýmto pocitom dá u diváka narábať. V 

inscenácii Piesok v očiach nás Rabih Mroué previedol príbehom z jeho súkromia. Stačí malý 

kúsok snahy a takýto príbeh (s vidinou jasného cieľa) vie vytvoriť ktokoľvek z nás. 

Podporený fotografickým materiálom, ktorý vizuálne dopĺňal príbeh, sme boli doň vtiahnutí 

tak, že som vôbec neuvažoval nad tým, či vymyslený je alebo nie. Postupne sa ale bizarnosť 

príbehu dostávala do úrovní neuveriteľnosti, s ktorou som už nevedel narábať. Je naozaj 

možné, že to všetko, o čom rozpráva, sa mu stalo? Na túto otázku vlastne neexistuje odpoveď 

a koniec koncov je podľa mňa úplne zbytočná. Počas diskusie s poľským súborom, ktorý 

prišiel s predstavením Môj boj, sme od režiséra Michała Borczucha taktiež počuli mnohokrát 

vyjadrenie, že to, čo sa odohrávalo na javisku, bola realita, ktorú autor Karel Ove Knausgård 

len opísal. Je ale slovo realita v tomto vyjadrení na mieste, keď to bol vlastne zaujatý postoj 

jedného človeka? Subjektívny názor na veci, situácie, ľudí z autorovho života. Nie je to 

potom taktiež „len" fikcia? Prečo by ale fikcia mala byť niečo menej ako to, čo nazývame 

realita? Práve pri diskusii Michalom Borczuchom sa na veľmi podobnú otázku vyjadril Ján 

Šimko podľa môjho názoru veľmi trefne. Ide len o to, akým spôsobom sa 

materiál inscenácie spracuje. Ako napríklad práve v inscenácii Môj boj – použité video z 

balkóna na sídlisku. Lacné nahrávacie zariadenie, trochu skúmania, ako by mala vyzerať 

takzvaná „found footage", a veľmi jednoducho sa takéto video dá vytvoriť. Dôkazom sú 

všetky mockumentaries ako Rodriguez, prípadne filmy ako Blearwitch. 

Asi najdôležitejšie je poznamenať, že tento fakt si uvedomujú všetky konšpiračné 

médiá. Zem nie je guľatá. Alebo? 




