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PROGRAM
AKADEMICKÉHO PREŠOVA 2014

1.5.2014 Štvrtok

13. 00 hod.
Prezentácia divadelných workshopov ŠD FF PU 

K. Horák: Verbo. Motus. Imagena (Téma slovenskej gastarbeiterky v 
multimediálnom div. diele) skúšobňa ŠD FF

14. 00 hod.
Déjá my KFJL FF PU M. Pascal: On ne peut pas s´entendre avec tout MS DAD ON

15. 00 hod.
Prezentácia divadelných workshopov 

ŠD FF PU, NAJ s.r.o.  J. Jendrichovský, P. G. Hrbatý: Podzemie MS DAD ON

16. 00 hod.
Divadelná spoločnosť Jany Micenkovej (ČR) J. Micenková: NEKROgames VS 

DAD OFF OFF

18. 00 hod.
Slovenské komorné divadlo Martin 

P. Ouředník: Europeana - Stručné dejiny 20. storočia HB DJZ OFF

Slávnostné ukončenie festivalu  MS DAD

20. 00 hod.
Divadlo DNO (ČR) Den Dna MS DAD OFF OFF ZRUŠENÉ

21. 15 hod.
Koncert: TROJKA Zuzany Homolovej Christiania

VYSVETLIVKY
ON Súťažné divadelné predstavenia

OFF Nesúťažné divadelné predstavenia
OFF OFF zahraničné nesúťažné profesionálne alebo alternatívne divadelné súbory

VS DAD  Veľká scéna Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov
MS DAD  Malá scéna Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov

Experimentálna sála DJZ  Hlavná budova DJZ Prešov
UK PU  Univerzitná knižnica  PU Prešov

Skúšobňa ŠD FF PU  Starý internát PU, suterén

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu. Sledujte na:
http://www.ff.unipo.sk/ap/index.php?page=program

Vstup na všetky podujatia voľný.

POďAKOVANIE:
„...tROCHU sENtIMENtálNE...“

A ešte niečo na záver...

Dovoľte mi, aby som v mene redakčnej rady a organizačného štábu poďako-
vala všetkým, ktorí sa spolupodieľali na kreovaní výsledného tvaru 48. ročníka 
– medzinárodného divadelného festivalu AP. Z roka na rok sa stretávame s kle-
sajúcou ochotou zapojiť sa do modelovania podujatia s dlhoročnou tradíciou, 
preto chceme i takto vyjadriť naše uznanie tým, ktorí tak učinili. 

Pevne verím, že na nás nezanevriete v očakávaní a realizovaní toho budúce-
ho. Zbohom 48. a vitaj 49. ročník Akademického Prešova!

Veľké ďakujeme patrí: Š. Koľšovskému, M. Patlevičovi, M. Sokolovi, A. Štofa-
nikovej, S. Džadoňovej, A. Brőstlovej, A. Šafranovej, I. Pajkošovej, V. Sojkovej, L. 
Kobulskej, K. Haľkovej, M. Mihálikovej, D. Laciakovej, T. Pavličovi,  G. Bodnárovi, 
L. Makkymu a v neposlednom rade všetkým členom ŠD FF PU:  V. Olexovej, B. 
Repkovej, D. Hvizdošovej, J. Jendrichovskému, J. Štukovej, R. Pazerovi, D. Novot-
nému, M. Petrincovej, P. Hudákovi, Š. Slovinskému, M. Fedorovi, M. Zubkovej, D. 
Pačanskej a jedno veľké ďakujem patrí P. G. Hrbatému

OCENENí NA AKADEMICKOM PREŠOVE 2014
UMElECKÝ PREKlAD

1. miesto Michaela Gáliková (James Ross: Pohľadnica)
2. miesto Alena Podhorová (Jerome David Salinger: Choď k Eddiemu)

3. miesto Ivona Setteyová (Claire Keegan: Antarktída)

Čestné uznanie: Michal Mikuláš (O princovi Dobromilovi - poľská ľudová rozprávka)

VlAstNá lItERáRNA tVORbA

POÉZIA
1. miesto Katarína Hrabčáková

2. miesto Ester Gaherová
3. miesto neudelené

Čestné uznania: Ivánuška Fekete Kobjelska, Stanislav Olejár 

PRÓZA
1. miesto Radovan Potočár

2. miesto neudelené
3. miesto Matúš Mikšík

Čestné uznania: Martin Bednařík, Sonja Tokárová, Michal Mitrík, 
Radka Komžíková, Nikol Kovácsová, Dominik Petruška

ďAKUJEME RtVs
Za spoluprácu ďakujeme RtVs, ktorá 

festival AP podporila zverejnením 
pútača.

stV 2:

Štvrtok 20.00 hod. Zahraničný dokument
sobota 20.00 hod. slovenský film

sobota 21.00 hod. slnko v sieti
Nedeľa 17.00 hod. Cyklistika

Nedeľa 20.00 hod. Divadlo nás baví
Pondelok 20.00 hod. Zahraničný dokument

Pondelok 21.00 hod. správy a komentáre
Pondelok 21.25 správy a komentáre

Pondelok 21.55 hod. Magazín VAt
Pondelok 22.10 hod. Európske kino Klub

ŠtUDENtsKÉ DIVADlá

V KAtEgÓRII ŠtUDENtsKÉHO DIVADlA 
sA lAUREátMI stAlI:

ŠD FF PU Prešov za inscenáciu Konšpirácia alebo Homo etudiensis. 
ŠD OZ Ja a My Nitra za scénické miniatúry (Martina Palfiová: Tančiareň; Stanislava 

Koníčková a kol.:  Projekt).
ŠD VYDI Nitra za autorskú inscenáciu Martiny Doričovej Dišputa Verejná (O princovi a koňovi).

INDIVIDUálNE CENy:
Teatru Colorato Bratislava a hercovi Petrovi Pavlíkovi za invenčný prístup 

v sólovej dramatickej forme.
Divadelnému súboru KG FF UPJŠ Košice v inscenácii H. von Kleista Rozbitý džbán a za herecké 

stvárnenie dramatickej postavy richtára Pavlovi Hučkovi. 
Za umelecké aktivity Andrei Šafranovej v performatívnych produkciách 

(Médea, Gastarbeiterka).
Za dramaturgicky objavný prístup Diane Laciakovej a Divadlu poézie Malá scéna Bratislava / 

Prešov v produkcii Hviezdoslavov.
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tVORIVÉ DIElNE
Divadelná skúška ako téma predstavenia alebo Etuda: Partner – kolektív. (29. – 30. 4. 

2014) (K. Horák, M. Pukan, E. Kušnírová)

Monodráma ako umelecký druh. (25. – 26. 4. 20014) (D. Laciaková, F. Franko)

Performance alternatívnych divadelníkov: Potkan ako téma. (30. 4. – 1. 5. 2014)
(J. Jendrichovský, P. G. Hrbatý)

Klasický dramatický text a jeho moderná inscenačná podoba. N. Machiavelli: Mandrago-
ra. (22. 4. – 24. 4. 2014) (V. Kozmenko-Delinde, E. Kušnírová)

Téma slovenskej gastarbeiterky v multimediálnom divadelnom diele. 
(29. 4. – 1. 5. 2014) (D. Laciaková, M. Pukan, K. Horák, J. S. Sabol)

Akademia Ruchu Warszawa: Podmienky vizuálnej komunikácie. (25. 4. – 26. 4. 2014) 
MS DAD (piatok: od 10.00 do 12.30, od 16.00 do 19.00)  (sobota: od 10.00 do 14.00, od 

16.00 do 20.00) (J. Krukowska, J. Bałdyga) 

Scénický pohyb a tvorba divadelného výrazu. (23. 4. – 24. 4. 2014) (J. Letenay) 

Ostatné workshopy budú realizované v Skúšobni ŠD FF PU (Starý internát PU)

Upozorniť chceme na štvrtkové prezentácie výsledkov divadelných worksho-
pov ŠD FF PU. Účastníci tvorivej dielne pracovali počas niekoľkých dní na via-

cerých performatívnych produkciách. Vo výpovedi sa pokúsia divákovi priblížiť 
kolobeh ľudstva a hľadanie vlastnej identity.  Srdečne pozývame!

13.00 hod. K. Horák: Verbo. Motus. Imagena (Téma slovenskej gastarbeiterky 
v multimediálnom divadelnom diele).

15.00 hod. Prezentácia tvorivej dielne ŠD FF PU: Konšpirácia alebo Homo 
etudiensis.

Z PONDElKOVÝCH 
NáVRAtOV

V pondelok večer vystúpila na Ms v 
DAD-e legendárna poľská alternatívna 
divadelná skupina, Akademia Ruchu z 
Varšavy. Pôvodne išlo o študentský sú-
bor, ktorý (podobne ako teatr Proviso-
rium a teatr Ósmiego Dnia – ten bol hos-
ťom AP v roku 2006 a 2013) v 70. rokoch  
20. storočia zohral významnú úlohu v 
poľskej divadelnej reforme viažucej na 
seba boj proti komunistickému režimu, 
boj za umeleckú slobodu a divadelný ex-
periment. 

Legendárne divadlá, inscenácie a divadelní tvor-
covia sú spoločne so znalosťou kontextu jedinečným 
zdrojom poznania divadelného vývoja. Po istom čase 
sa však naskytá otázka aktuálnosti ich produkcií. 
Niektoré ostanú späté s miestom a časom svojho 
vzniku a niektoré potvrdia svoju nadčasovú kvalitu. 
To sa absolútnym spôsobom podarilo aj Akademii 
Ruchu. Divadelná skúsenosť z ich konceptuálneho, 
výtvarného, silne vizuálneho predstavenia s nielen 
estetickým účinkom, ale aj s jasným, rezonujúcim, 
podnetným a súčasným (!) odkazom bola silná a oča-
rujúca.

Po takejto prezentácii nebolo najľahšie vystúpiť 
súčasným študentom so svojimi malými javiskovými 
tvarmi, divadelnými scénami, vlastnou muzikálnos-
ťou. Napriek tomu sa na to vo Výpredaji (s menším 
časovým posunom o 22:00) na MS v DAD-e podujali 
Andrea Šafranová (2. ročník, EsB) a Mário Gaži (4. 
ročník, Konzervatórium KE). Spoločne predviedli 
dialóg M. Lasicu a J. Satinského Hamlet. Minimalis-
ticky kostýmovaní, s istou aktualizáciou textu sa su-
verénne zmocnili divadelného priestoru i komuniká-
cie s publikom. Ťažili zo špecifického humoru textu, 
jednotlivé situácie mali vymyslené, hoci v hereckom 
predvedení niektoré zanikli. Záverečná pointa o di-
vadle, ako možnosti prežívania iných, aj slávnych prí-
behov, najlepšie inak ako v skutočnosti prebehli, bola 
sémanticky podporená gestom Guildensternovej/
Šafranovej – zložením parochne z hlavy. Isté význa-
mové a výrazové nedokonalosti vystúpenia absolút-
ne vyvážil živý divadelný duch a energia plynúca z ich 
hereckej aktivity.

Po divadelnom dialógu nasledoval minidrumbľový 
koncert Tomáša Ježa Pavliča (5. ročník, EsM). Kineti-
ka mladého herca a hudobníka súznela s improvizo-
vanou, no sústredenou umeleckou formou, ktorú na 
javisku predviedol – poloha tela oscilovala medzi „tu-
reckým sedom“ a ľahom. Krátky, no o to intenzívnejší 
a očarujúcejší zážitok vyvrcholil potleskom publika, 
ale aj kvapkou krvi, ktorú Tomášov „drumbľový prst“ 
umelecky/umeniu obetoval.

Diana Laciaková

[reflexieutorok]

UNIVERZItA  lItERAtÚRy
P. MIlčáK A KOl.: AKO sA čítA básEň

Končí sa apríl, pre mnohých mesiac symbolizujúci bláznovstvá a na rad pri-
chádza tridsaťjeden dní venovaných  zamilovaným. Možno smiešna paralela, 
ale určite istá spojitosť. Najefektívnejšie prepojenia práve tohto splynutia od-
zrkadľuje, pre dnešnú dobu, už starosvetské prenesenie svojich myšlienok do 
básnického textu. Cit, vášeň a zanietenie by mohli byť dostatočne silná moti-
vácia pre písanie básní. A teda nielen medziľudská láska, ale potreba vyjadriť 
istý postoj, núti básnikov tvoriť. Práve tí, odhodlaní opísať svetu svoj postoj, sú 
často nepochopení. Téme „Ako čítať básne“ bola venovaná aj prednáška pánov 
Mariána a Petra Milčáka. Ak patríte do kategórie ľudí, ktorí bažia po umení, 
no v tom poetickom sa často strácajú, nie je nutné hádzať hneď flintu do žita. 
Návod, ako pristupovať k interpretácii poetického textu ponúka i kniha „Ako sa 
číta báseň“. Pokiaľ ste zapálení pre daný druh umenia, určite vás neodradí ani 
to, akej cieľovej skupine je kniha venovaná. Začať s pochopením umenia nie je 
nikdy neskoro.                                                                                                    

Súčasťou tejto prednášky boli okrem predstavenia výtlačku aj praktické úlo-
hy, napr. tzv. očistenia textu (korektúry básne). Ak vášmu všednému životu chý-
ba farebnosť básní, táto kniha, ponúka možnosti, ako im porozumieť.

Ivana Pajkošová
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Foto: Teatro Colorato - Noemova archa

UNIVERZItA  lItERAtÚRy
Z RZEsZOwA DO PREŠOVA A sPäť (MODERUJE 
P. KáŠA)

Z Rzeszowa do Prešova cesta blízka...

Znie to ako začiatok ľudovej piesne z poľsko-slovenského pohraničia, ale tú 
sme si zaspievali až po ukončení zaujímavého programu hostí z Rzeszowskej 
univerzity, ktorí vystúpili v rámci festivalu v časti Akadémia literatúry. Najprv, v 
pondelok večer v kaviarni Christiania sa konal literárno-umelecký večer, ktorí 
otvorili dva vstupy do umeleckých časopisov. Poľsko-rzeszowské šťastné tri-
náste číslo slovenského časopisu Enter predstavil jeho šéfredaktor Richard Kit-
ta. O poľskom časopise Fraza a o trendoch v súčasnej poľskej literatúre hovorili 
a diskutovali slovenskí prekladatelia Ján Gavura a Marek Mitka, šéfredaktorka 
časopisu Fraza Magdalena Rabizo-Birek a literárny kritik a básnik Janusz Pas-
terski z Rzeszowskej univerzity. Predstavila sa aj poetka Krystyna Lenkowska 
a jej básne zazneli v poľštine, v zhudobnenej verzii, ale aj slovenských prekla-
doch. V utorok diskutovali poľskí hostia v priestoroch Univerzitnej knižnice PU 
Prešov, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o trendoch v najmladšej 
poľskej literatúre, ale aj o svetoznámych klasikoch (Cz. Milosz, Z. Herbert, T. 
Rózewicz), ktorí sú známi aj vďaka slovenským prekladom. Presvedčili sme sa, 
že z Rzeszowa do Prešova je cesta nielen blízka, ale sme si blízki i v umení a 
literatúre. Podujatie pre festival pripravila Katedra stredoeurópskych štúdií FF 
PU Prešov v spolupráci s nadáciou Visegrad Fund.

doc. PhDr. Peter Káša, CSc.

Z Rzeszowa do Prešova a späť

Utorková prednáška z Univerzitnej knižnice PU nás len utvrdila v tom, že 
z Rzeszowa do Prešova nie je ďaleko ani v umení a ani v literatúre. Hostia z 
Rzeszowskej univerzity, šéfredaktorka časopisu Fraza Magdalena Rabizo-Birek 
a literárny kritik a básnik Janusz Pasterski, poukázali na trendy súčasnej poľ-
skej literatúry a umenia. Predstavila sa aj poetka Krystyna Lenkowska. Posled-
ný vystúpil šéfredaktor literárno – umeleckého časopisu Enter, Richard Kitta. 
Časopis nie je orientovaný len na literatúru, ale aj na ostatné umelecké formy. 
Jednotlivé čísla sú venované rôznorodým oblastiam. Jedno súčasnému media 
art-u Made in Japan, iné číslo venované poľským autorom, ďalšie sa zaoberá 
slovinským a sčasti slovenským umením vo vzájomnej konfrontácii a pod. Vyšlo 
aj rozšírené vydanie vo francúzštine či švédčine. Poslucháči mali možnosť pre-
listovať si stránky časopisu, ktorý hneď zaujme invenčnou grafickou úpravou 
a veľkorysým priestorom poskytnutým obrázkovej prílohe. Ďakujeme za ďalší 
inšpiratívny zážitok!

Lenka Kobulská

tEAtRO COlORAtO bRAtIslAVA
NOEMOVA ARCHA 
AlEbO NEZAbUDNI NA slONA

Autor textovej predlohy: Juraj Fotul; Peter weinciller | Dramatur-
gia: Juraj Fotul | scéna a  kostýmy: Miriam Horňáková | Hudba a hra 
na akordeóne: Adam Hanzl | Réžia: Peter weinciller

Predstavenie Noemova Archa alebo Nezabudni na slona sa realizovalo pod 
režisérskou taktovkou Petra Weincillera. Prostredníctvom uvádzača sme sa 
v prológu dozvedeli, že sa nám prestavia dvaja interpreti. Prvý z nich, Adam 
Hanzl, bol viac hudobník ako herec. Odetý v košeli a menčestrákoch dotváral 
hrou na akordeón atmosféru javiskovej prezentácie. Vytváral metaforu dusné-

ho mestského ovzdušia a života v ňom. Interpret bol 
súčasťou kolobehu, bol pouličným hudobníkom a no-
toricky známymi melódiami, typickými pre akordeón 
robil svet a mestský ruch znesiteľnejším. Do situácie 
vstupuje herec – Peter Pavlík, v reflexnom oblečení 
pracovníka údržby ciest. Prácu si kráti úvahami, ktoré 
ústia do zúfalstva. V momente stretu hereckých per-
són dochádza k rozohrávaniu príbehovej línie. Herci 
na minimalistickej scéne (vytvorenej z ready made 
tovaru – využitie odpadkov, plastových fliaš, škatúľ, 
ktoré predstavovali Noemovu archu, hadica vysáva-
ča – slon, staré pančuchy – žirafa atď.) rozohrávali 
modelovú situáciu. Využitím spomínaného mobiliáru 
sa pokúsili priblížiť známy biblický príbeh o potope 
sveta, avšak ten prešiel výraznou transformáciou, 
napr. tvorstvo, ktoré Boh prostredníctvom sms správ 
(zošúľané noviny padajúce z neba) mieni uchovať 
pre budúce generácie. Pavlík s energickým hereckým 
nasadením znázorňuje chaos pred nalodením sa na 
archu. V procese potopy vtipne komentuje počasie 
prostredníctvom rádia, napr. „Vitajte na vlnách rádia 
Archa“. Herec jednotlivé scény predvádza s výraznou 
pohybovou zručnosťou – kabaretné tanečné prvky, 
artistný prejav či niektoré zvolené postupy charakte-
rizujúce bábkové divadlo.

Pointa príbehu odkazuje na nedostatky v charakte-
re ľudí, podobne ako v Biblii, avšak humorným spô-
sobom. Hra má jednoznačne didaktický potenciál. 
Svojím scénickým tvarom pôsobí najmä na detského 
diváka, ktorému približuje biblický príbeh o Noemo-
vi. Príbeh končí vytiahnutím obrovskej zátky z odto-
ku (opäť transformácia, ktorej cieľom je priblížiť sa 
súčasnému divákovi). Všetko, čo sa udialo hriešni-
kom v minulosti, sa dnes môže pokojne zopakovať. 

Gabriel Bodnár

 Názov hry indikuje, že téma predstavenia sa týkala 
náboženskej problematiky. V príbehu boli zjavné isté 
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Foto: VŠMU - Talk to me

posuny a aktualizácie. Spracovanie príbehu prebehlo 
hravou a modernou formou. Modelovú situáciu rozo-
hrali dvaja herci – harmonikár, ktorý sprevádzal roz-
právača príbehu hudbou a samotný rozprávač, ktorý 
zároveň stvárňoval rôzne zvieratá z archy ako i Noe-
ho. Herecký výkon bol pôsobivý.

Napriek komickému tónu predstavenia v závere 
odznela veta, ktorá rezonovala a nútila sa zamyslieť: 
„Človek dostal od Boha druhú šancu... Uvedomuje si 
to?...“ A práve v tomto momente sa potvrdzuje motto, 
že divadlo dokáže diváka nielen pobaviť, ale môže ho 
i niečomu priučiť.

Katarína Haľková 

ŠtUDENtsKÉ DIVADlO 
KAtEDRy gERMANIstI-
Ky FF UPJŠ KOŠICE
H. KlEIst: ROZbItÝ DžbáN

Talentom obdarení a pre divadlo zapálení študen-
ti z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika nám predviedli 
hru  spracovanú voľne podľa motívu Heinricha von 
Kleista Rozbitý džbán. Myšlienka vytvoriť amatérsky 
divadelný súbor a nacvičiť s nimi hru, sa zrodila v 
myšlienkach nemeckého lektora. Aj napriek tomu, že 
to bola ich prvá spolupráca, zrejmá bola ich herecká 
súhra. Pri vchode sme si mohli všimnúť neporiadok 
na javisku, ktorý symbolizoval chaos v súdnom systé-
me zobrazovaného mestečka. Nezodpovedný sudca, 
„nabrúsená“ žalobkyňa a neexistujúci vinník (námet 
nanajvýš aktuálny). Čo sa vlastne stalo s džbánom? 
Sudca sa pri vypočúvaní vykrúca, vymýšľa, zahovára. 
Jeho konanie je všetkým zúčastneným podozrivé – 
vinníkom je skorumpovaný sudca. Spravodlivosti sa 
však nedočkáme, lebo v závere z priestoru uniká.

Alica Bröstlová

Foto: Študenstké divadlo Katedry germanistiky

A. ŠAFRANOVá
DNEŠNá MÉDEA; HAMlEt AbsURDItA

Andrea Šafranová (študentka odboru estetiky) nám predstavila spracovanie 
dvoch miniatúr na doskách VS DAD Prešov. Prvou bola monodráma Dnešná 
Médea. Novodobá Médea je žena, ktorá trpí rovnako ako tá, ktorú poznáme z 
antických čias. Tá súčasná má však iné problémy – súčasné. Rozvádza sa s mu-
žom, ktorého ešte stále miluje a svoj žiaľ utápa v alkohole. Jediného syna zrazí 
auto, a tak sa jej utrpenie stupňuje. Šafranová sa roly zhostila profesionálne. V 
civilnom živote je pedagógom na konzervatóriu v KE a so svojimi študentmi 
si pripravili ešte jednu krátku etudu s názvom Hamlet absurdita. Témou, kto-
rú spracovali bol náznak, zlomok z hereckého cvičenia. Repliky boli svieže a 
humorné. Etude Hamlet absurdita by som však vytkla pridlhý časový rozmer. 
Menej je niekedy viac... 

Stanislava Džadoňová

VŠMU bRAtIslAVA
J. sAUNDERs: tAlK tO ME

Preklad: Oliver Méres | Réžia: Jana smokoňová | Dramaturgia: 
Katarína Cvečková | Úprava: Jana smokoňová, Katarína Cvečková 
| scéna: Ema teren | Kostýmy: gabriela timoranszká | Produkcia: 
Dominika Zelinková, Patrícia Kovaľová | Hudba: Richard Autner                                                                                                                                          
Hrajú: barbora Andrešičová, Richard Autner, Martin Durkáč , Jana 
labajová , Viktória Predanociová, Dávid Uzsák

Divákov nesmierne potešila inscenácia študentov herectva s názvom Talk 
to me. Podarilo sa im diváka vtiahnuť do deja nielen samotným príbehom, ale 
aj pôsobivými výkonmi. Žiadna z rekvizít nebola na scéne náhodná. Diváci sa 
mnohokrát zabávali aj na vynikajúcich režijných nápadoch, s využitím rekvi-
zity ako funkčného a významovo nasýteného znaku. Mnohé dopĺňali význam 
dialógov a ozvláštňovali text a tak vznikali vynikajúce herecké kreácie. Práca 
s priestorom bola dôkladne premyslená. Herci hrali na malej scéne takmer 
uprostred divákov. V predstavení sa striedali komické situácie s vážnymi a di-
váci si vychutnávali každý detail. Skvelým  nápadom  bolo  aj využitie spevu 
a hudby v rámci dialógov. Hra so svetlom bola premyslená, výborne dopĺňala 
význam textu. Ústrednou rekvizitou bolo jablko, ktoré každá z dvojíc používala 
v inom „kontexte“. Vynikajúco spracovaná réžia so skvelým hereckým obsade-
ním, premyslená práca so scénou, to všetko bezpochyby divákom spríjemnilo 
večer na Akademickom Prešove.

Andrea Šafranová
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J. saunders: talk to me

Po miernom časovom zdržaní sa malá scéna DAD naplnila divákmi, ktorí ne-
trpezlivo vyčkávali, čo nám nesúťažne predvedú študenti VŠMU. Nesklamali. 
V stiesnených podmienkach, kľučkujúc pomedzi improvizovane posadených 
divákov, zvládli svoje roly bravúrne. Na začiatku nám spevom pripomenuli 
vypnutie si mobilných telefónov. Hudobná zložka nás sprevádzala celým pred-
stavením a dotvárala príbehy párov. Inscenácia Talk to me, ako už prezrádza 
samotný názov, je o vzťahoch, neschopnosti komunikovať, o nedorozumeniach, 
vášňach a rezignácii. Núka nám pohľad do každodenného života troch mladých 
párov, ktoré prešli štádiom spoznávania, zamilovania, spolužitia, vášne a nako-
niec rezignácie, či odcudzenia. Rodina, vzťahy a sex sú témy, ktorým sa Saun-
ders, jeden z najvýraznejších britských dramatikov zo začiatku druhej polovi-
ce dvadsiateho storočia, venoval. Nosnou rekvizitou, s ktorou herci pracujú je 
jablko, ktoré možno interpretovať ako Eridino jablko, jablko sváru. Predstavuje 
všetko, čo do vzťahu prinášajú, to, čo ich spája a naopak, oddeľuje. Inscenácia 
nás prinútila zamyslieť sa nad naším správaním, vážiť si jeden druhého a vyťa-
žiť z každého dňa čo najviac.

Lenka Kobulská

bábKOVÉ DIVADlO KOŠICE
O. žIUgžDA: POtKANIAR

Réžia: Oleg žiugžda | Preklad: Juraj Andričík | Dramaturgia: Ivan 
sogel | scénografia: Valerij Račkovskij | Hudba: Pavel Kondrusevič
Asistent réžie: Miroslav Kolbašský | Účinkujú: beáta Dubielová, Eri-
ka Molnárová, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Peter Orgován

Nemecká stredoveká legenda o Potkaniarovi, ktorý svojou zázračnou hrou na 
píšťalke zachráni mesto Hameln nad Vezerou pred zničujúcim premnožením 
potkanov, je všeobecne známa. Potrebné je však uviesť, že cieľovou skupinou 
nie je detský divák. Zrejmá je snaha interpretov o filozofické ladenie tejto me-
taforickej legendy, a preto si vyžaduje zrelšieho a vnímavejšieho recipienta. V 
tomto smere sa divadlo obrátilo na bieloruského režiséra Olega Žiugždu, ktorý 
námet spracoval.                                  

Režisér sústredil svoju pozornosť najmä na postavu Poetky (Erika Molnáro-
vá), ktorá na predscéne rozpráva, komentuje a zaznamenáva (dokonca na pí-
sacom stroji) dramatické situácie odohrávajúce sa v mestečku Hameln. Stáva 
sa zastupujúcou osobou Potkaniara, kľúčovej postavy legendy. Jeho meno ne-
nájdeme ani medzi postavami uvedenými v programe. Z Potkaniara sa stal iba 
Flautista (Peter Creek Orgován), čím bol herec prakticky zbavený svojej iden-
tity s postavou, ba dokonca sa s postavou nemohol ani stotožniť (rovnaký po-
stup bol využitý i pri postave mešťanostovej dcéry Gréty, ktorá sa do Potkaniara 
nielenže zamiluje, ale stáva sa pre neho rozhodujúcou podmienkou i prísľubom 
mešťanostov na likvidáciu potkanov). Do mesta prichádza Potkaniar, pred-
stavovaný bábkou, odetý v dlhom červenou plášti s kapucňou na hlave, ale v 
slovnom prejave ho zastupuje Poetka. Za nedostatočné považujem to, že ne-
dochádza k priamemu, vyhrotenému stretnutiu Potkaniara s predstaviteľmi 
mesta, ktorí mu nesplnili daný sľub. Nazdávam sa, že týmto rozhodnutím osla-
bil režisér nielen ústrednú postavu hry, ale tiež dramatickosť príbehu. Cvetaje-
vovej poéma hovorí implicitne cez postavy o láske, pomste a nenávisti, zatiaľ 
čo v inscenácii preberá túto rozhodujúcu úlohu Poetka. V predstavení, naopak, 
oceňujem výtvarnú zložku a využitie bábkových postupov. Typické prostredie 
nemeckého, usporiadaného mestečka s dominujúcim kostolom na vŕšku. Hra 
využíva technologicky jednoduché riešenie bábky – marionety, takže členovia 
magistrátu sa majú možnosť pohybovať po kašírovanom poprsí Matróny a ona 
zasa môže brať bábky do rúk. 

Nejasným sa stal i záver „tragédie“, kedy sa na scéne objavuje dieťa, ktoré 
v spievaných veršoch vyrozpráva príbeh o Potkaniarovi (podľa legendy, práve 

to slepé dieťa, ktoré bolo zachránené pred utopením 
vypovedalo kompletne príbeh mešťanom – zastupuje 
značne zdeformovaná maska).  Z príbehu však nie je 
jasné, kto vlastne v hre Potkaniara zastupoval a kým 
v skutočnosti bol – diablom, kúzelníkom alebo oby-
čajným človekom...

J.Š.

Foto: Bábkové divadlo Košice - Potkaniar

VÝPREDAJ
NAJ s.R.O. E.M.K. – ÉtER MA-
sOVEJ KUltÚRy

Vystúpili: t. Pavlič, P. Hrbatý, J. Jendrichov-
ský

Performatívne a happeningové produkcie sú prí-
značným atribútom Výpredajov, ktoré sa realizujú 
počas AP vo večerných hodinách, ako istá možnosť 
generačnej výpovede a možnosti študentskej seba-
prezentácie.                                                                                                                                                                 

P. G. Hrbatý a J. Jendrichovský v úvode privítali 
divákov, viedli krátku diskusiu o slobode prejavu a 
potom odovzdali slovo hlavnému performerovi T. 
Pavličovi. Ten stanovenú tému rozvíjal od popolud-
ňajších hodín, keď na prešovskom námestí putoval a 
recitoval vlastnú tvorbu, ktorou na seba bezprostred-
ne pútal a strhával pozornosť náhodne okoloidúcich 
osôb. Pointou rozohrávanej situácie bol dôkaz o tom, 
že sloboda prejavu vlastne neexistuje. Traja účastníci 
happeningu v divadelnom i nedivadelnom priestore 
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vytvorili umelecky osobitý obraz skrz chcené i ne-
čakané situácie, napr. akt stretu s mestskou políciou 
ako výsledok mnohých sťažností bežných občanov 
(videoprojekcia ako dokument). Performancii ob-
vykle totiž predchádza autorov projekt, a pretože je 
jedinečná, bývajú z nej robené záznamy, tak ako tomu 
bolo i v tomto prípade. Funguje totiž v súradniciach 
„tu a teraz“ – zdôrazňuje prítomnosť a nemožno ju 
opakovať.  Úsilím performačného umenia je dosiah-
nutie reálnej skúsenosti, v tomto prípade ju predsta-
vovala myšlienka – slobodný prejav a jeho hranice.  
Neskôr sa slobodne cítiaci performer presunul opäť 
do ulíc Prešova, avšak už spolu s hosťami výpreda-
ja. Hereckí kolegovia z úvodu, J. Jendrichovský a P. G. 
Hrbatý, v závere slobodný prejav T. Pavliča prerušili, 
čím dokázali okolitému svetu masovej kultúry, že aj 
keď sa tvári otvorene a demokraticky, slobodný pre-
jav znemožňuje.                                                                                    

Performer je ten, kto hovorí a koná vo svojom 
vlastnom mene a z tejto pozície sa obracia na diváka.  
To sa performerovi jednoznačne podarilo.

A.Štofaniková; J. Š.

[reflexiestreda]

UNIVERZItA DIVADlA
DOC. MgR. M. bAllAy, PHD. 
(FF UKF NItRA): POEtIKA ME-
DZINáRODNÉHO DIVADElNÉ-
HO ŠtÚDIA FARMA V JEsKyNI

V strede týždňa nás svojou prítomnosťou poctil 
divadelný kritik, teatrológ, estetik a vysokoškolský 
pedagóg z Katedry kulturológie Filozofickej fakulty 
UKF, doc. Mgr. M. Ballay, PhD. V komornej atmosfére 
192-ky nás svojím pútavým a nadšeným rozprávaním 
vtiahol do umeleckej činnosti medzinárodne uznáva-
ného režiséra Viliama Dočolomanského. V roku 2001 
založil v Prahe vlastný súbor Farma v jaskyni, ktoré-
ho prvým projektom boli Sonety temné lásky. Frag-
ment z umeleckej činnosti spomínaného súboru sme 
videli v závere prednášky. Jedinečnosť tvorby tohto 
režiséra spočíva v interkultúrnych divadelných po-
stupoch, teda v expedíciách do topograficky nových 
terénov, čím súbor čerpá inšpirácie ako realistickej-
šie stvárniť herecké roly. Dočolomanského tvorbu 
možno zaradiť do obradovej formy divadla alebo do 
rituálu. Výrazným špecifikom sú postavy bez mien, 
nedodržiavanie techník, držania tela, túžba neobme-
dzovať sa textom a indiferentný postoj ku kamenným 
divadlám. M. Ballay nás „zahltil“ informáciami o po-
zadí vzniku inscenácií ako Sonety temné lásky, Cesta 
do stanice, Emigrantova píseň, Čakáreň, Divadlo, In-
formátori a pod.  V závere sme boli pozvaní na vy-
stúpenie Študentského divadla VYDI Nitra, ktoré na-
sledovalo bezprostredne po prednáške v priestoroch 
DAD Prešov.

Lenka Kobulská

DIVADElNÝ wORKsHOP ŠD VyDI  
NItRA
M. KRálIKOVá, M. DORIčOVá A KOl.

Napriek počiatočným ťažkostiam s malým počtom návštevníkov sa Workshop 
vydaril. Stretli sa na ňom dva svety: ten divadelný so svetom umeleckej fotogra-
fie, ktorú reprezentovali študenti strednej odbornej školy v Prešove. Študenti 
si mali možnosť vyskúšať viacero kolektívnych cvičení na uvoľnenie atmosféry, 
spoznávanie sa, získavanie si dôvery v rámci kolektívu či utužovania vzťahov. 
Vyskúšali si techniky, ako napríklad zrkadlenie (cvičenie v dvojici, keď je hlav-
ným cieľom pohybová zručnosť a synchronizácia, úlohou dvojíc je tvoriť zr-
kadlový obraz – pohyb svojho partnera), ďalšou technikou bola tvorba živého 
obrazu na zadanú tému, kde sa mali možnosť zapojiť všetci študenti. Tvorili 
obraz podľa vlastnej fantázie. Najúspešnejším cvičením bola hra na „Bábku a 
Bábkara“, kedy účastníci v dvojiciach tvorili pohyblivé sochy, či odohrávali roz-
ličné situácie so svojou „bábkou“.

Mária Mihaliková

Foto: VYDY - Dišputa verejná

ŠtUDENtsKÉ DIVADlO VyDI NItRA
M. DORIčOVá: DIŠPUtA VEREJNá (O PRINCOVI 
A KOňOVI)

scenár a réžia - Martina Doričová | Dramaturgia - Marcela Králiková
technická spolupráca - Jakub Jobko | Inscenáciou sprevádza - Zuza-
na glatzová | Hrajú: Podúčinkujúce - Alžbeta balková, barbora 
Michaliková, Veronika slezáková | Figuranti - Jakub Prok, Matúš 
turčan, tomáš truchlík

V stredu Nás svojou prítomnosťou poctilo študentské divadlo VYDI z Nitry. 
Divadelníci sú už dlhé roky účastníkmi  Akademického Prešova. Tohto roku  si 
naň pripravili aj Workshop  pod vedením Marcelky Králikovej a Maťky Doričo-
vej. 

Popoludní sa nám ŠD VYDI UKF Nitra predstavilo s autorskou hrou Martiny 
Doričovej. Nosnú myšlienku predstavenia tvorili medziľudské vzťahy mladých 
žien, ktoré sa učia nadväzovať partnerstvá a udržať ich nielen s mužmi, ale aj 
medzi sebou. Inscenátori pracovali s výrazovými prostriedkami bábkového di-
vadla a inými, kombinovali všetko so všetkým, čím sa zrejme „zakryla“ podstat-
nejšia myšlienka inscenácie. Tému manipulácie a podsúvania množstva „dob-
rých“ rád z médií či tlače pohltili gagy. Je to škoda, pretože téma ovplyvňovania 
mienky populácie je aktuálna. Predstavenie bolo odľahčujúce aj vďaka mladíc-
kemu humoru súčasnej generácie. 
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tEAtR PRZEDMIEśCIE RZEsZÓw (Pl)
ADAMsKA: ObIEtNICA

Posledná poľská produkcia AP 2014 Obietnica bola zaujímavou autorskou 
prácou s prvkami autobiografie  A. Adamskej – život jej matky, rôzne peripe-
tie a zároveň moment, ktorý ju zasiahol ako ženu a matku natoľko, že si ho 
neustále, cyklicky, v určitých životných etapách rekapitulovala: „Moja matka 
plače vždy, keď začína svoje rozprávanie... Viac ako tridsať rokov ma ponára 
do mýtickej krajiny svojich zážitkov a vnútorného hlasu, odhŕňajúc iný, nový 
závoj tajomstva, ktoré sa kedysi odohralo.“ Predstavenie je reminiscenciou mi-
nulosti. Adamska spracovala tému dočasnej straty dieťaťa zaujímavo, ale evi-
dentná bola i jej snaha o zachovanie autentického potenciálu, ktorý bol zrejmý 
napr. z úvodnej a záverečnej sekvencie, kedy sa v divadelnej tme ozýval hlas 
ženy (matka Adamskej, s ktorou vedie autorka dialóg, v ktorom ju oboznamu-
je s prípravou inscenácie, ktorá lemuje kus jej života). Produkcia pracovala s 
jednoduchou scénou pripomínajúcou tzv. chudobné divadlo J. Grotowského. 
Centrálnu časť scény tvoril drevený stôl, v jej ľavej časti sedel autorkin syn, 
ktorý stvárnil postavu anjela, ale i hudobného sprievodu. Jednoduché scénic-
ké riešenie však odkazovalo k hereckým výkonom, ktoré opäť potvrdili, že i 
triviálna, všedná téma, môže byť spracovaná umelecky prierazne a originál-
ne.                                                                                                                                                     

Oceňujem prácu troch hercov, ktorí striedali svoje roly v reálnom (nemoc-
ničný priestor, opilci, staré ženy atď.) i nereálnom svete (imaginárne predsta-
vy, halucinácie, nočné mory atď.). Práca s pohybom versus výrazom sa stala 
mementom hry, napr. sekvencia, keď žena strácajúca svoje dieťa stojí v strede 
scény a mužskí protagonisti sa v uzavretom cykle pohybujú a komunikujú s 
ňou – neodpovedá, iba stojí a prežíva jednotlivé okamihy, ktoré dynamickým 
spôsobom vystihujú tragické momenty a plynúci čas. Zrejmá bola kreatívna 
prepojenosť všetkých tvorcov.                                             

Záver však ubral na komplexnom výraze predstavenia, finálny obraz bol pre 
mňa jednoznačným odkrytím zaujímavo vypointovaného príbehu.

J.Š.

Foto: Teatr Przedmieście Rzeszów - Obietnica

NAJ s.R.O. ( J. JENDRI-
CHOVsKÝ, P. g. HRbAtÝ)
POtKAN POtKANOVI člOVE-
KOM 

V priestoroch Univerzitného pastoračného centra 
sa dvojica J. Jendrichovský a P. G. Hrbatý pokúsila o 
performatívne spracovanie témy animálneho sprá-
vania sa ľudí. Na pomerne veľkom priestore stvár-
nili potkanov, ktorí žijú vo vymedzenom biotope a 
telom chránia svoje teritórium. Pri tejto príležitosti 
a v súvislosti s pobytom členov Akademie Ruchu mi 
napadá myšlienka W. Krukowského: „Teraz, keď ne-
existuje protivník, vzniká nová otázka: kde môžeme 
nájsť neustáleho dodávateľa tém?“ V tomto prípade 
ide o nekonečný zápas s chorobami spoločnosti, na-
rušením humánnych kanónov, atď. Protivníkmi sme 
my sami, preto téma nebude vyčerpaná nikdy. Herci 
pracujú s princípom úplnej slobody a vízie vlastnej 
dokonalosti ľudí – originálna skratka na vyjadrenie 
egoizmu ľudskej rasy. V princípe ide o zobrazenie 
predurčenosti, ktorej výsledok má výrazne deštruk-
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tívnu podobu. Obaja herci sú pohybovo nadaní a 
práca s gestom, mimikou pridávala na stvárnení etic-
kého problému.  V závere by sme mohli konštatovať, 
že ak sa interpreti zaoberajú etickým problémom 
morálnych hodnôt, nemôžu sa nezaoberať estetikou. 
Umelecká hodnota predstavení rozhoduje o tom, či 
sa všetky idey dostanú k divákovi. Estetika videnej 
performance má bezpochyby svoje korene v prezen-
tovaní konkrétneho etického postoja tvorcov, i keď je 
otázne, či bola potrebná až taká expresivita výrazu. 

J.Š.

Jendrichovský, Hrbatý – study and busy

Predstavenie sa hralo v átriu, čo bolo príjemným 
ozvláštnením. Scéna bola kruhovo riešená a lemova-
lo ju hľadisko. V hlavných úlohách sa nám predsta-
vili dvaja študenti Prešovskej univerzity a členovia 
Študentského divadla FF PU. Príbehom bol život 
dvoch potkanov túžiacich po ľudskosti. Chceli robiť 
a vlastniť všetko to, čo ľudia. Jediné, čo však ovládať 
nemohli, bola smrť.

Alica Bröstlová

Foto: Potkan potkanovi človekom

DIVADlO tHálIA KOŠICE
P. KáRPátI JEDERMANN

Dramaturgia: Forgács Miklós | Vizuálna kon-
zultantka: gadus Erika a.h. | Pohyb: Kántor 
Kata | Hudba: lakatos Róbert | Hrajú: Már-
kus Judit, Nagy Kornélia, Illés Oszkár, lax 
Judit, szabadi Emőke, Varga lívia, Petrik 
szilárd, Havasi Péter, Nádasdi Péter, bocsár-
szky Attila

Jedermann, v preklade každý človek, je hrou o živote a smrti. Postava ženy 
predstavujúca ľudstvo, je centrálnym bodom inscenácie. Prebíja sa ťažkosťami, 
ktoré jej život kladie do cesty a pritom jediný, na koho sa môže spoľahnúť, je len 
ona sama. Od začiatku hry sa viackrát stretávame s náznakom smrti pomocou 
postavy s bielym šálom. Predstavenie končí skokom do jej náruče.

Alica Bröstlová

DIVADlO P.A.t. bRAtIslAVA
s. DAUbNEROVá: M. H. l.

scenár, výtvarný koncept, réžia, performer: sláva Daubnerová 
Dramaturgia a zvukový dizajn: Pavel graus | Videoart: lukáš Ko-
doň | Pohybová spolupráca: Emil Píš | Odborná spolupráca: doc. 
PhDr. Nadežda lindovská | Partner: Divadelný ústav, bratislava                                                                                                                           
Produkcia: P.A.t. platforma pre súčasné divadlo a Štúdio 12, bra-
tislava

kød – konkrétne o divadle
4. ročník, č. 4 (apríl) 2010, s. 23
SOŇA SMOLKOVÁ, divadelná kritička

Monodráma autorky, režisérky a herečky Slávy Daubnerovej sa logicky sú-
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streďuje na tri najzávažnejšie okruhy udalostí zo života postavy. Osobný a ro-
dinný život Magdy Husákovej – Lovkencovej, profesionálnu kariéru a politic-
ké zmeny, ktoré ovplyvňovali a nivočili obe oblasti jej života.Daubnerová ako 
autorka textu má už skúsenosť s tvorbou textu fragmentárne poskladaného z 
viacerých informačných zdrojov. Jej text vychádzal z komentárov, rozhovorov 
a súkromných denníkových záznamov francúzskej výtvarníčky Louise Bour-
geois. V prípade scenáru k inscenácii M.H.L. zachádza Daubnerová ešte o kus 
ďalej. Na vytvorenie komplexného obrazu života Magdy Husákovej – Lokven-
covej využíva okrem súkromnej korešpondencie a rodinného archívu aj režij-
né poznámky, dobové kritiky a početné dokumenty pochádzajúce z archívov 
Ústavu pamäti národa, Divadelného ústavu v Bratislave, Bezpečnostných složek 
v Prahe či Ústavu pro stadium totalitárních režimů v Prahe. Daubnerová tak vy-
tvorila text, ktorého hodnota je nielen vysoko umelecká, ale aj dokumentárna. 
(...)Tam, kde už končia osobné východiská, motivácie a túžby, a do hry vstupuje 
politika a jej “vyššia moc”, používa Daubnerová videoprojekciu alebo zvukové 
záznamy. Tieto formy javiskovej výpovede sa však neobmedzujú striktne len na 
dokreslenie politického vývoja, ale Daubnerová ich aplikuje napríklad aj ako 
demonštráciu umeleckého vývoja Lokvencovej. (...) Využila prepojenie medzi 
dokumentárnym divadlom a divadlom s katarzným účinkom, medzi divadlom 
odstupu a divadlom priamo útočiacim na emócie, medzi divadlom osobným a 
divadlom so všeobecnou výpovednou hodnotou.

Slovo – spoločensko politický týždenník 
ročník XII, č.19, s. 35
VLADIMÍR BLAHO,
divadelný publicista

(...) Pojednania o tejto nevšednej umelkyni sa dnes musia vyrovnať s dvoma 
rizikami. Prvým je hrozba ideologických predpojatostí, druhým pokušenie in-
terpretovať v jej turbulentných životných osudoch isté momenty tak trocha na 
hranici bulváru alebo módneho feminizmu. Obom týmto rizikám sa úspešne 
vyhla dokumentárna monodráma Slávy Daubnerovej (...)

Dekodér,  príloha časopisu kød – konkrétne o 
divadle číslo 7 , september 2010
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ,
teatrologička

(...) Vyvolávalo to alúzie na Brechtovo epické di-
vadlo, kde nemožno city a vášne prežívať, ale na ne 
poukázať a vyvolať tak schopnosť porozumenia a ná-
sledného premýšľania nad ich nastolením ešte aj po 
inscenácii. Sláve sa to podarilo vo všetkých zložkách, 
vďaka ktorým umne prepojila umenie s politikou, 
jednotlivca so spoločenskými podmienkami, prácu a 
sám krehký život.(…)

NADEŽDA LINDOVSKÁ, teatrologička
 „Ženy z minulosti“. In: Podmaková, Dagmar a 
kol.: Podoby a premeny hrdinu v súčasnom di-
vadle, Bratislava. Ústav divadelnej a filmovej 
vedy Slovenskej akadémie vied, s.46. (ISBN: 
9788096728381)

(...) Daubnerová precízne vytvára uzavretý priestor 
javiskovej spovede, do ktorého vstupuje až po svoj-
ráznom prológu a z ktorého občas vystupuje. Nedá 
sa povedať, žeby do minulosti vstupovala zo súčas-
nosti, skôr si buduje istú nadčasovú rovinu v ktorej 
je viac Slávou Daubnerovou, než Magdou Husáko-
vou – Lokvencovou. (...)Na záver divadelnej sezóny 
2009/2010 inscenácia M.H.L. získala až dve nomi-
nácie, napokon si Sláva Daubnerová odniesla cenu v 
kategórii Objav sezóny.” (…)
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Foto: VŠMU - Talk to me
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Foto: S. Daubnerová - M. H. L.


