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RECENZIE A SPRÁVY

Vzdelávanie festivalom?

Medzinárodný festival Divadelná Nitra má nezastu-
piteľné miesto v kontexte dramaturgie kultúrneho života 
tradične vždy na začiatku nového akademického roka. 
Tvorí stabilne renomovanú kultúrnu udalosť (pokiaľ tak 
vnímame festival) ako rýdzo významnú kultúrnu prezen-
táciu interkultúrneho charakteru.

Rovnako prítomnosť festivalového podujatia zaujíma 
i osobité postavenie v profilácii študentov odboru kulturo-
lógia. Stáva sa symbolickou introdukciou zimného semes-
tra konkrétneho akademického roka. Študentom kulturo-
lógie poskytuje zreteľný edukačný potenciál: t. j. využiť 
divadlo na vzdelávanie, vzdelávať sa divadlom najmä 
veľkou rozmanitosťou tém jednotlivých inscenačných 
výpovedí, či rôznymi inovatívnymi postupmi súčasného 
divadla atď. Týmto spôsobom je každý festivalový ročník 
poslucháčom kulturológie k dispozícii prevažne ako kom-
plementárny študijný materiál s unikátnou možnosťou 
nadobudnúť vzácny, pozoruhodný prehľad  v trendoch 
súčasného európskeho divadla. 

Ďalším neodmysliteľným spojivom medzi pracovis-
kom našej katedry a Divadelnou Nitrou je forma spolu-
práce v podobe kontinuálnej línie dobrovoľníctva na tom-
to festivale. Je nielen súčasťou praxe v Bc. a Mgr. štúdiu, 
ale aj svojím spôsobom  určitou prestížou. Participácia na 
najväčšom medzinárodnom divadelnom festivale na Slo-
vensku predstavuje nepochybne pre študentov cennú skú-
senosť napríklad pre koordináciu, tímovú spoluprácu, fle-
xibilitu komunikačných kompetencií, jazykovú zručnosť 
a v neposlednom rade dobrý pocit a zážitok z úspešného 
priebehu festivalového podujatia.

Blízka spriaznenosť našej katedry s festivalom svedčí 
do istej miery o kulturologickom záujme o festival a vy-
plýva taktiež i zo zreteľnejšej potreby jeho teoretickej 
reflexie. Inými slovami povedané – odbor kulturológia 
zjavne potrebuje festival kvôli permanentnému monitorin-
gu súčasného divadla, praxi, rešeršovaniu, hľadaniu, vzde-
lávaniu i recepčnému obohateniu. Na platforme festivalu 
sa rysujú pre kulturológiu neraz zásadné otázky vyslovene 
kulturologických tematických okruhov: divadlo ako miesto 
interkultúrneho dialógu, festival ako forma kultúrnej pre-
zentácie, kultúrna mobilita a jej výzvy, kultúrna diploma-
cia a jej jednotlivé stratégie, aktuálne trendy umeleckej 
kultúry, kultúrnej politiky, dramaturgie kultúrneho života, 
kultúrnej teatrológie, globalizácie kultúry, multikultu-
ralizmu, minorít v subsystéme kultúry a pod. Na ploche 
zrealizovaného festivalu sa každoročne odrážajú mnohé 
zo spomenutých kulturologických otázok. Aj posledný ju-

bilejný ročník medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 
2016 nebol výnimkou a poskytol priestor pre načerpanie 
ďalších vzácnych impulzov pre teoretickú reflexiu.

Špecifikom posledného ročníka Divadelnej Nitry (23. 
– 28. 9. 2016), ale aj tých ostatných predchádzajúcich roč-
níkov tohto festivalu je ich špeciálne zameranie. Už často 
samotná téma (naposledy to bola Óda na radosť?) neraz 
implikuje, ba priam vyzýva k teoretickým reflexiám, uvažo-
vaniu o rôznych oblastiach kultúry a jej súdobých, aktuál-
nych problémoch. Festival na vzorke množstva pozvaných 
inscenácií a performancií dominantne rastruje akútne spo-
ločenské otázniky a prostredníctvom divadla/divadelných 
výpovedí, či jednotlivých modusov vplyvov na publikum 
z recepčnej perspektívy núti ku konfrontácii, často aj žiadu-
cej provokácii. Rovnako je dôležité zdôrazniť, že festival 
(Divadelná Nitra) aj so svojou zabehnutou dramaturgickou 
koncepciou  treba „čítať“ de facto ako príbeh, resp. sle-
dovať jeho príbeh v kontexte prebiehajúceho ročníka fes-
tivalu. Programová štruktúra k tomu jednoznačne nabáda. 
Celostný zážitok zo sumy videných a zažitých predstavení 
možno dekódovať prioritne v kontexte festivalu. Vzniká 
neraz raritná situácia: cez prizmu divadelného diela za-
ostriť cielene na festival a jeho tematické určenie, príp. 
z festivalovej (generálnej) témy zase pristúpiť individuálne 
k sledovaniu konkrétnej divadelnej produkcie/performancie 
atď. V tom tkvie zároveň náročnosť vnímania i zakúšania 
festivalu ako sviatku – špeciálnej, unikátnej nekaždodennej 
udalosti v bezprostrednom oddávaní sa divadelnej recepcii 
par excellence. Výnimočnosť tohto festivalu zaiste stojí na 
tejto intenzite. Je to predovšetkým ideálna možnosť vidieť 
na malej ploche (šiestich festivalových dní) takú kolekciu 
produkcií, ktorá svojim návštevníkom otvára brány ku 
kultúrnej prezentácii, interkultúrnemu dialógu, percepcii 
„iného“ divadla, prinášajúceho na domácu pôdu potrebnú 
prieraznosť už len napríklad jazykových rozmanitostí etc.

Podobne sa na každom konkrétnom ročníku prezen-
tujú viaceré režijné osobnosti (osobitosťou festivalu je, že 
sa za svoju existenciu špeciálne orientuje na vyhľadáva-
nie, objavovanie mladých, začínajúcich hviezd európske-
ho súčasného divadla) s ich vyhranenými režijnými ruko-
pismi: provokujúcich nielen tematikou, ale aj formálnou 
invenčnosťou, príp. neobvyklými využitými prostriedka-
mi a pod. Dramaturgická rada festivalu Divadelná Nitra 
v určitom zmysle už trvalejšie testuje kapacitu prijímania 
i porozumenia pomerne náročným výpovediam v insce-
načnej rovine, príp. inovatívnym výrazovým a vyjadrova-
cím prostriedkom. Aj v tomto náročnom rastri dynamicky 
pulzujúceho divadelného jazyka sa týmto spôsobom ove-
ruje univerzálna reč divadla. 
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Režisér Ondrej Spišák poskytol v rámci festivalu vo 
svojej najnovšej inscenácii Cirkus Charms (Teatro Tat-
ro Nitra, 2016) svoju víziu románového diela Daniila 
Charmsa: Cirkus Šardam ako univerzálne, humánne po-
solstvo nielen pre detského diváka. Predstavil šarmantný 
(bábkový) cirkus so „živými“ hercami, prezentujúcimi 
de facto antiilúziu samotného bábkového cirkusu, kde 
rôznymi trikmi a vlastnou sugesciou prezentovali jednot-
livé nezvládnutia artistických, cirkusových čísel. Herci 
akoby ich naschvál nevedeli predviesť a v tom spočíval 
rozkošný fígeľ. Pre diváka univerzálneho vekového typu 
sa zdanlivá, sympatická poloha nešikovnej akrobatickej 
zručnosti stala bravúrnou prehliadkou komickej lapidár-
nosti, triviálnej efektnosti a priznanej antiilúzie par ex-
cellence. O. Spišák umne kombinoval divadelnosť s cir-
kusovými prostriedkami, čo je pre poetiku tohto kočov-
ného (exteriérového) divadelného združenia kontinuálne 
vôbec príznačné. 

Holandská režisérka Susanne Kennedy razantne pri-
stúpila k extrémnemu popretiu herectva tým, že jednotli-
vým hercom v inscenácii Prečo pána R. postihol amok? 
(Münchner Kammerspiele, Mníchov, 2015) eliminovala 
celkový verbálny prejav. Hlas hercov sprostredkoval da-
bing, keďže na tvárach mali silikónové masky. Museli 
k nemu prispôsobiť pohyb do najjemnejších nuáns. In-
scenácia podľa rovnomenného scenára Michaela Fenglera 
a následného filmu Reinera Wernera Fassbindera z roku 
1970 zjavne iritovala, provokovala, ale aj udivovala ne-
všednou disciplinovanosťou hercov, ktorých nadabované 
repliky reprodukovaných hlasov temer synchronizovali 
s pohybom postáv v maskách na javisku. Išlo o zreteľný 
príklad prieniku iných médií do divadla, ktoré sú vždy 
viac-menej razantnou provokáciou i výzvou na prehodno-
tenie živosti (autentickosti) divadla. 

Rovnako aj „scénický“ koncert Ruže (Dakh Daugh-
ters Band, Kyjev, Ukrajina, réžia: Vlad Troitsky) otvoril 
polemiku adekvátnosti divadla v spojitosti s koncertom. 
Hudobné performerky v extravagantných kostýmoch 
spracúvali zväčša ukrajinský folklórny materiál, ale v tex-
toch piesní aj napríklad citácie zo Shakespearových So-
netov či iných textových žánrov. Ich živý koncert doslova 
roztancoval publikum vo Veľkej sále Divadla Andreja 
Bagara v Nitre. Tento koncert s divadelnými prvkami 
(spektakulárnou kostýmovou zložkou, podmanivou vi-
zuálnou videoprojekciou) zaujal značnou politickou an-
gažovanosťou, z ktorého sa viacnásobne vydierali apela-
tívne roviny účinkov (hudobná kapela takýmto spôsobom 
vehementne vystúpila v decembri roku 2013 na Majdane  
v Kyjeve). Aj v tomto prípade možno upozorniť na zrejmé 
prelínanie viacerých umeleckých druhov a ich hraničných 
presahov: hudobný koncert v divadle – divadlo v koncer-
te, resp. určitá symbióza divadla (divadelnosti) v živom 
vystúpení hudobníčok v rámci koncertu a pod. Ukrajinské 
hudobníčky z kapely Dakh Daughters Band, Kyjev zre-
teľne roztancovali na festivale publikum vo Veľkej sále 
Divadla Andreja Bagara v Nitre.  Zarezonovali živou 
intervenciou tematicky ladeného koncertu v istom dra-
maturgickom koncepte a „príbehovosti“ v kontexte kon-

certného vystúpenia s niekoľkými presahmi k zvýšenej 
divadelnej performancii. 

Poľská inscenácia Kantor Downtown (Teatr Polski 
Bydgoszcz, réžia: Wiktor Rubin) by sa tiež dala zaradiť 
do radu experimentov s funkciou divadelnosti, jej pre-
hodnotenia, inovovania, transformovania. Tvorcovia a re-
alizátori tejto inscenácie zjavne odkazovali na osobnosť 
poľského divadla, významného predstaviteľa réžie druhej 
polovice 20. storočia Tadeusza Kantora (1915 – 1990), 
jeho niekdajšieho i súčasného chápania alternatívnymi 
divadelníkmi zo súčasnej perspektívy spomienok. Tvor-
covia zdanlivo chceli na scéne s identickými školskými 
lavicami pripomenúť jeho azda najlegendárnejšiu in-
scenáciu Umarła klasa/Mŕtva trieda (1975). Namiesto 
hercov/manekýnov, ktorí si usadali do školských lavíc 
(preživší s mŕtvymi) sa objavili dvaja súčasní performeri 
citujúci výpovede jednotlivých Kantorových manifestov 
a v samotných laviciach sa nachádzali veľké plazmové 
obrazovky, na ktorých sa projektovali rozhovory s pred-
staviteľmi americkej i európskej kontrakultúry (Lee Bre-
uer, Linda Chapman, Ozzie Rodriguez, Lola Pachalinski, 
George Ferencz, Jill Godmilow, Penny Arcade). Mladí 
poľskí tvorcovia namiesto rekonštrukcie Kantorovej 
Mŕtvej triedy (1975) nás dostali viac-menej do roviny 
percepcie video dokumentu o víziách, vzletoch, osudoch, 
túžbach niekdajších predstaviteľov alternatívnej kultúry 
ovplyvnených T. Kantorom v konfrontácii so súčasnou 
podobou a víziami alternatívy vo všeobecnosti. 

Slovenská performerka Sláva Daubnerová vo svojej 
performancií Sólo lamentoso (P.A.T. 2016) odkryla inten-
zifikujúcim spôsobom v rámci dokumentárnych divadel-
ných postupov skutočnú kauzu tzv. spievajúceho domu 
v Štúrove. Jeho nevšedná obyvateľka Eva N. jednostaj 
dennodenne počas niekoľkých rokov súvislo púšťala stále 
tú istú opernú áriu v podaní Placida Dominga od 6.00 do 
22.00 h., pretože jej vraj prekážal brechot psov zo sused-
ského okolia. Stala sa z toho nevšedná rarita Štúrova. S. 
Daubnerová sa v tomto zmysle  podujala na krutú sondu do 
psychiky tajomnej osamelej ženy ako aj hlbších etických 
otázok: či má človek (čestný, pracovitý, svedomitý trpiaci 
zjavnou inakosťou a sociofóbiou) vôbec právo na pomstu. 
Neustále prejavované ataky okolia na čudnú obyvateľku 
viedli svojím spôsobom k rezistentnej obrane – šíreniu 
hudby v určitom tolerovanom, povolenom rozsahu inten-
zity. Išlo doslova o boj s okolím prostredníctvom hudby 
šírený nemenne deň čo deň! S. Daubnerová poskytla vo 
svojom najnovšom diele opätovne jasný presah fyzické-
ho divadla / performancie s inými médiami autentickými 
reportážami komerčných televíznych staníc, zachytávajú-
cich bulvárnym spôsobom túto štúrovskú atrakciu. Rovna-
ko kombinovala svoj fyzický jazyk pohybového prejavu 
s reprodukovaným hlasom z iného médiá, čím vskutku 
zostala verná svojej scudzujúcej tendencii v hraní, fyzic-
kých, zväčša komponovaných partitúrach. Mohli by sme 
povedať, že artikulovala vo svojom pohybovom diele Solo 
lamentoso individuálne odhodlanie obyčajnej, osamelej 
ženy, vnútorne nešťastnej občianky, vehementne bojujúcej 
so spoločnosťou, systémom nekompromisne i svojrázne.
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Ďalšiu sortu tohtoročnej dramaturgie festivalu Diva-
delná Nitra tvorili inscenácie, ako napr.: Vypočutie (Ko-
morná scéna Aréna Ostrava, 2015), Vtedy v Bratislave 
(Slovenské komorné divadlo Martin, 2015), Jama deravá 
(Astorka Korzo ´90 Bratislava, 2015), ktoré rezolútne za-
tínali do pamäti kultúry, sebaspytovania svedomia z tráum 
minulosti ako aj problematiky národnej identity. Český re-
žisér Ivan Krejčí v inscenácii hry Tomáša Vůjtka Vypoču-
tie priblížil v podobe osudov Adolfa Eichmanna nielen fa-
šistickú ideológiu, klíčiaci antisemitizmus, ale tiež skryté 
mechanizmy xenofóbie, latentnej nenávisti a akýchkoľvek 
predsudkov. Ich atavizmy sú citeľné v celom stredoeuróp-
skom priestore (vrátane Slovenska!). Martinskí tvorcovia 
v inscenácii Vtedy v Bratislave sprítomnili obdobie ko-
munistickej totality v bývalom Československu. Režisér 
Patrik Lančarič v inscenácii zdramatizovaného rovno-
menného autobiografického románu Žo Langerovej Vtedy 
v Bratislave (autor dramatizácie: Peter Pavlac) prostred-
níctvom retrospektívnych monológov Žo (Jana Oľhová) 
a hlavne dialógov so svojimi dcérami pred i po emigrácii 
do Švédska tlmočil reflexívnu sondu do tienistej totalitnej 
doby plnej paradoxov, hrôzostrašných i strastiplných sve-
dectiev. Bratislavskí tvorcovia sa zase v inscenácii Jama 
deravá namiesto historickej rekonštrukcie, príp. dramati-
zácie pustili spolu s režisérom Michalom Vajdičkom ko-
lektívne, autorsky evokovať nelichotivý obraz Slovenska 
na základe dokumentárnych štatistických údajov. Artiku-
lovali často nie celkom ideálnu správu o mentalite národa, 
stereotypoch, tradíciách ako aj netransparentných politic-
kých aférach, kauzách či škandáloch, ktorými sa nie vždy 
reprezentatívne preukazujeme navonok najmä v rámci 
predsedníctva v EÚ.

Jubilejný 25. ročník medzinárodného festivalu Diva-
delná Nitra priniesol ako vidieť patričnú pluralitu, rôzno-
rodosť i pestrú zmes režijných poetík viacerých osobností 
režisérov súčasného európskeho divadla. Sumárne možno 
konštatovať, že sa tvorcovia poväčšine zameriavali na 
inovatívnu rovinu využitých experimentálnych divadel-
ných postupov: autorských kolektívnych prístupov (Jama 
deravá),  prieniky viacerých umeleckých druhov križujú-
cich sa vedno na rozhraní (Prečo pána R. postihol amok?), 
rekonštrukcie minulosti a súvislejšie sprítomnenia kultúr-
nej pamäte (Vypočutie,  Vtedy v Bratislave), intervencie 
performatívnosti do jednotlivých divadelných produkcií 
(Solo lamentoso, Kantor Downtown), apelatívnosť a ak-
tuálna komunikatívnosť, resp. artikulácie posolstiev vý-
razne v súčasnosti rezonujúcich (Ruže, Piliere krvi, Zrazu 
noc), príp. univerzálne humánne posolstvá pre akékoľvek 
vekového kategórie publika (Cirkus Charms). 

Takmer zo všetkých festivalových predstavení tohto 
ročníka Divadelnej Nitry sa predsa len predierala na po-
vrch komunikačno-artikulačná dimenzia divadelného 
posolstva akejsi ľudskej výpovede, ktorú je evidentné 
vziať do úvahy ako relevantnú správu o akosti sveta. Na 
festival je preto dozaista potrebné nazerať ako na účinnú 
diagnostiku celkovej spoločensko-kultúrnej atmosféry. 
Vďaka takýmto parametrom komunikatívnosti festivalu 
a jeho príbehu sa črtá priam modelová platforma vzde-

lávania. Z programovej vzorky festivalu Divadelná Nitra 
2016 si možno vytvoriť ucelenejší obraz  nielen o aktu-
álnych trendoch súčasnej inscenačnej praxe. Frekvencia 
určitých tém festivalu vždy o čomsi svedčí. Nejde pritom 
len o zážitok zo samotného festivalu. Z jednotlivých in-
scenačných posolstiev festivalových produkcií sa v ur-
čitom zmysle čiastočne naznačili recipientom odpovede 
na otázky ako porozumieť súčasnému zložitému svetu. 
Aj v tomto smere sa potenciálne festival môže využiť na 
zreteľné edukačné platformy neformálneho vzdelávania, 
príp. viacnásobne poslúži ako výskumný materiál pre ve-
decké, študijné účely nielen odboru kulturológia. Práve 
v tom podnetne prebieha už niekoľkoročne vzdelávanie 
festivalom v podmienkach kulturologickej profilácie ab-
solventov našej katedry. 

Miroslav Ballay

Michal Reiser: Možnosti smrti.  
Nik nie je odsúdený na život

Najnovšia knižná publikácia Katedry kulturológie FF 
UKF v Nitre nesie názov Možnosti smrti. Nik nie je odsú-
dený na život. Jej autorom je interný doktorand katedry 
Mgr. Michal Reiser. Publikácia vznikla v rámci riešenej 
grantovej úlohy VEGA (1/0410/14) (De)tabuizácia smrti 
v súčasnej kultúre.

Autor sa v texte primárne venuje výskumu fenoménu 
samovraždy ako aktu slobodnej vôle. Svojou štúdiou vy-
medzuje akési pomyslené hranice slobody (nielen) v sú-
časnej spoločnosti. Ide o súbor prípadových a čiastkových 
štúdií, ktoré spája do uceleného diela leitmotív dobrovoľ-
nej smrti. Reiser často konkretizuje a uvádza príklady 
demonštrujúce diferentnosť a roztrieštenosť v kontextoch 
vnímania samovraždy spoločnosťou. V texte deskribuje 
a zároveň podrobuje kritike myšlienkové prúdy z rôznych 
historických období. Autor využíva tzv. sieťový model 
koncipovania textu, čo znamená, že jednotlivé kapitoly 
na seba lineárne a kontinuálne nenadväzujú a umožňujú 
tak čitateľovi ľubovoľne komponovať ich sled počas číta-
nia. Z tohto dôvodu mi pripadá táto vedecká monografia
skôr ako zborník jednotlivých, samostatných Reiserových 
pohľadov. Pokladám za dôležité stručne charakterizovať 
každú z nich, pretože obsahom i metodológiou sú viac-
-menej rozrôznené. 

Prvá kapitola nesie názov Landsberg. V nej sa autor 
venuje otázkam kresťanskej viery (cirkvi) v kontextoch 
samovraždy (ako formy eskapizmu). Kapitolu rámcuje 
dvoma myšlienkovými prúdmi, a to odsudzujúcimi ná-
zormi sv. Augustína a oponujúceho Landsberga. Čita-
teľovi tak ponúka akési kontrastné videnia a uchopenia 
problematiky kresťanstva vs. siahnutia si na život „vlast-
nou rukou“, ktoré vzájomne komparuje. Text neskôr do-
pĺňa o ďalšie diferentné a vzájomne sa vylučujúce teórie 
k danej problematike. Prvú kapitolu tak Reiser koncipuje 
doslova mozaikovo. 


