tiché
zamyslenie
odborníčky
PhDr. Eleny
Knopovej, PhD.

...
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Ticho akcentuje moment zrodu
zvuku, tónu či slova. Ticho je priestor, z ktorého vstupujú do nášho
sveta myšlienky, vibrácie meniace
sa na zvuky či plné tóny, ego, ktoré
sa učí vnímať seba i tento svet, formulovať svoj postoj k svetu navôkol
aj k ľudským hodnotám. Koniec
koncov, čo je to svet? Možno je svet
v každom momente len vnem človeka, jeho vlastná (osobitá) interpretácia vzťahov ako širokého spektra
rôznorodých sietí, racionálne i emocionálne zakúšanie každodennosti,
ktoré sa časom vpečatí do pamäti

(osobnej, kolektívnej, historickej,
emocionálnej, priestorovej, atď.).
Priestor ticha je preto reflexívny
a zákonite vedúci k potrebe tvorby
(vzniku čohosi). Je to liaheň drobných a nevybrúsených nápadov,
ktoré môžu v konečnom dôsledku
viesť k dialógu - vyjadreniu postoja človeka samého k sebe, k času,
ktorý je schopný vcelku postihnúť
(teda k dobe), ku svetu ako istému
osvojenému systému hodnôt,
s ktorým však takmer osudovo vedie neustály „zápas“.
27

vnímanie
divadla ako
staggionu
kultúry
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Možno aj týmito úvahami sa zaoberali diva-

môžeme zaradiť dramaturgičku a umeleckú šéf-

delní (a iní) tvorcovia a zakladajúce osobnosti

ku Viki Janouškovú, divadelného, rozhlasového

viacúrovňovej platformy TICHO a spol., keď

režiséra Roba Horňáka a literárneho autora,

hľadali zastrešujúci názov pre svoje aktivity, no

pesničkára, ale i divadelníka Miloša Janouška,

predovšetkým pre to, čo najlepšie vystihuje ich

priniesli do komorných priestorov bývalého

postoj tvorivého človeka k umeniu a súčasné-

Miestneho kultúrneho centra na Školskej prá-

mu svetu.

ve tento nový dramaturgický zámer - „uchope-

TICHO a spol. je združenie tvorcov, ktoré

nie“ a vnímanie divadla ako staggionu kultú-

začalo v roku 2010 pôsobiť ako divadelný a iný

ry, náročných kreatívnych výziev, miesta pre

klub v Staromestskom klube 10x10 na Školskej

medziumelecký a medzikultúrny dialóg, ale

ulici. Pod trochu tajuplným označením „iný“

i sprostredkovanie rýdzo osobnej filozofie a po-

však treba hľadať len prirodzené prepojenie

stoja tvorcov, ktorých spája spoločná skúsenosť,

stálej divadelnej scény a Platformy nezávislé-

podobný svetonázor. V tomto zmysle sú „spoloč-

ho divadla hosťujúcich divadelných súborov

níci ticha“ na Slovensku skôr outsidermi, ojedi-

s pesničkárskou scénou a literárnou scénou,

nelým javom, podobne ako nimi s úctou a za-

výtvarnými aktivitami, filmovými projekciami,

nietením rozvíjané umelecké žánre, ktoré stoja

či umelcami v našich končinách pomerne málo

na periférii záujmu ostatných tvorcov.

iniciovanými debatami s výraznými osobnosťa-

Pôsobenie TICHA a spol. vo viacerých líni-

mi nášho spoločenského života o aktuálnych té-

ách teda predstavuje konkrétnu a premyslenú

mach, ako napr. sebadefinícia jedinca, definícia

koncepciu, ktorá bola známa už pri jeho zrode.

hodnotovej hierarchie súčasného človeka, spek-

Inšpiráciou im bolo pražské divadlo Viola, kto-

trum možností a obmedzení rôzneho druhu,

ré začínalo v 60. rokoch ako poetická vináreň,

v neposlednom rade konštruovanie vlastného

ostrov tvorivej slobody pre mladých tvorcov

„ja“ vo svete plnom protirečení. Jednoducho veľ-

a divákov. Viola „bola miestom stretávania sa

ký svet a veľké vízie v malom priestore, kde má

slušných ľudí, oázou kultúrnosti a morálky. Zá-

človek ku človeku zrazu akosi bližšie. Je zvlášt-

roveň dbala na myšlienkovú, autorskú insce-

ne, že z hľadiska umeleckých a spoločenských

načnú kvalitu (...). Zámerom Violy je pestovanie

funkcií umenia nám príde prepojenie divadla

umelecky náročných programov a predstavení

ako iniciátora medzidivadelného (poetického)

(...). Dramaturgicky záber siaha od scénického

dialógu, divadla a drámy, literatúry, hudby, vý-

čítania cez komorné divadlo až ku kabaretom.“

tvarného umenia či otvorenej diskusie o hodno-

V takejto vlastnej vytýčenej ceste (aj názo-

tách súčasnej spoločenskej (občianskej) a ume-

rovej) programovo tvorcovia od jeho vzniku

leckej kultúry ako automaticky nevyhnutné, no

pokračujú, uplatňujúc skúsenosti aj z mimodi-

v skutočnosti sa s takýmto umeleckým progra-

vadelných zdrojov. Svoj stály priestor si v pre-

mom u nás stretávame len veľmi ojedinele. Za-

menovanom Staromestskom klube 10x10 našlo

kladajúci členovia TICHA a spol., medzi ktorých

rozhlasovými postupmi inšpirované divadlo

faktu, divadlo poézie, hravé feérie s prvkami sci-

postoj, no predovšetkým vízia divadla, ktoré ne-

fi, pesničkárska bluesová a folková scéna (pô-

bude len krátkodobou zábavkou, či hodinovým

vodný cyklus stretnutí Stopy vedú do TICHA),

(hoci emócie stimulujúcim, predsa len bezpeč-

Klub vydavateľov (prvé stretnutie Fragmenty

ným) relaxom.

z Fragmentu) venovaný náročnejšej literatú-

Aby sme však lepšie pochopili súvislosti

re a prezentácii malých vydavateľstiev, Klub

a mohli pristúpiť ku konkrétnostiam, k výni-

dramatikov venovaný súčasnej dráme, ktorý

močnej poetike „myslieť a cítiť divadlom“ (alebo

umožnil vznik internetovej databázy súčas-

ak chceme umením) v rámci ideového pôdorysu

ných slovenských hier a autorov ako bázy dát

divadla TICHO a spol., je potrebné vrátiť sa naj-

pre prácu dramatikov, dramaturgov i režisérov

skôr o krok späť. Parafrázujúc známu americkú

či moderovaná platforma rozhovorov so zaují-

psychoanalytičku, kulturologičku a literátku

mavými hosťami Nahlas v TICHU (od sezóny

Clarissu Pinkolu Estés, niekedy musíme urobiť

2012/1013). V neposlednom rade má vo filozofii

krok späť, aby sme v prítomnosti uvideli aj mož-

(divadla) TICHO a spol. svoje pevné miesto aj di-

nú budúcnosť. Aj myšlienka TICHA a spol. ako

vadlo ako forma arteterapie, búrania bariér stra-

kultúrneho staggionu a divadla ako do umelec-

chu a inakosti, pestovania vzájomnej citlivosti,

kej praxe prevtelenej poetiky „myslieť divadlom“

konkrétne spoločná tvorba s klientmi DSS Pri-

– poznávať a hľadať svoju životnú cestu pro-

ma v rámci divadelného zoskupenia Stopy snov

stredníctvom tvorby divadelného diela - dozrie-

a otváranie sa novým inšpiráciám či pozitívnym

vala postupne a mala svoje predobrazy.

konfrontáciám prostredníctvom organizovania
celoročného festivalu mimobratislavských nezávislých divadiel Uhol pohľadu (vznik v sezóne

poznávať a hľadať svoju životnú cestu
prostredníctvom tvorby divadelného diela

2010/2011). Strechu nad hlavou si tu našiel aj 6.
ročník unikátneho medzinárodného festivalu

TICHU predchádzalo a.ha. Viacúčelový

Arteterapia s tematickým zacielením Bezmocní

priestor bývalého Miestneho kultúrneho centra

mocným (terapia spoločnosti prostredníctvom

na Školskej, dnes už spomínaný Staromestský

moci divadla rozprávať o bezpráviach, ktoré sa

klub 10x10, bol v minulosti najmä divadelníkom

stále dejú) ako aj divadelný súbor Zrakáč, ktorý

známy ako devätnásťročné pôsobisko bývalého

zastrešuje tvorbu zrakovo postihnutých diva-

Divadla a.ha, ktorého zakladateľmi boli súro-

delníkov.

denci Štefan Korenči (režisér) a Viki Janoušková

Ako vidno, viaceré iniciatívy a dramaturgic-

(dramaturgička a neskôr aj spoluzakladateľka

ká profilácia TICHA a spol. sa stretáva v centrál-

Ticha a spol.). V súvislosti s týmto divadlom sa

nom bode doširoka roztvoreného divadelného

stretávame najčastejšie s charakteristikami ko-

umenia – a to takého, v ktorom má svoje neza-

morné, rodinné, intímne či divadlo symbiózy

stupiteľné miesto literatúra, hudba, tvorivý dia-

prvkov, ktoré dáva vyznieť hercovi. Divadlo a.ha

lóg, angažovaný ľudský, umelecký a občiansky

od svojho vzniku v roku 1991 vytváralo alterna
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tívu voči vtedajším bratislavským i mi-

skrátka vidieť to povestné svetlo na konci tma-

mobratislavským divadlám predovšetkým žán-

vého tunela. Umeleckej šéfke V. Janouškovej

rom komorného divadla, ale aj osobitým zmys-

a ďalším zakladajúcim členom divadla TICHO

lom pre symbiózu jednotlivých inscenačných

a spol. sa podarilo okolo seba sústrediť tvorcov,

zložiek a veľkú intímnosť divadelného tvaru

ktorí sa stotožnili s týmto pomyselným divadel-

i výpovede. Ak sme v tlači a odborných člán-

ným manifestom „divadla ako spôsobu života

koch zachytili vyjadrenia, že divadlo TICHO

a konštruktívneho dialógu o súčasných hod-

a spol. v tom najlepšom slova zmysle nadväzuje

notách“, a to v každej z inscenačných zložiek –

na a.háčsku tradíciu, potom treba dodať aj to, že

od réžie, herectva, až po scénografiu (výtvarné

ju v tomto zmysle aj pozitívne prekračuje sme-

divadelné riešenia) a scénickú hudbu. Vytvorila

rom k celistvosti vnímania postavenia a úlohy

sa tak vzácna protiváha k tvorcom prílišne pod-

divadla a divadelného (či iného) tvorcu v spoloč-

liehajúcim prevádzkovým tlakom, no najmä

nosti či umeleckom kontexte, minimálne tom

tlakom bez hlbšieho zdôvodnenia preferujúcim

slovenskom.

iba štandardné tvorivé riešenia a zachytávajú-

To by azda nebolo možné bez toho, aby Viki
Janoušková v roku 2002 na osem rokov diva-
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cim javy často vzdialené realite (vonkajšej i vnútornej) človeka súčasnej doby.

delné prostredie opustila a venovala sa práci

Divadelný umelecký program TICHA s pol.,

v iných oblastiach, ktoré ju ako človeka – homo

resp. jeho konkretizáciu v podobe divadelnej

ludens natrvalo ovplyvnili. Najmä rozhlasová

tvorby nesúcej výrazné črty originálnej poetiky

skúsenosť analyticko-publicistických rozhovo-

tvorcov, v súčasnosti už môžeme zhrnúť do nie-

rov s vedcami a dramaturgie rozhlasových diel

koľkých základných bodov:

ju nasmerovala k novému, inému chápaniu

1. Prostredníctvom divadelnej tvorby vstú-

zmyslu divadla a podstaty tvorby ako sebare-

piť do diskurzu o stave súčasného človeka

alizácie i verejného dialógu s divákom: tvorivo

a sveta (divadelne konštituovaná hodnota

hľadať a nachádzať vízie riešení súčasnej situ-

vs. hodnoty súčasného sveta). Divadlo má

ácie i problémov jednotlivcov, analyzovať javy

byť miestom, kde je možné hľadať riešenia

s cieľom konštruktívneho východiska, dospieť

problémov, ktoré žijeme „tu a teraz“ a má

k syntéze javov nie len ich negáciou či kritikou,

zachytávať dobu, ktorú žijeme. Divadelná

ale spôsobom znovunastolenia rovnováhy vecí,

a dramatická postava, situácia i príbeh sú

1
Homo ludens je pojem, pod ktorým v rámci tejto štúdie rozumieme človeka, rozvíjajúceho svoje schopnosti a možnosti prostredníctvom hry. V divadelnom kontexte teda môžeme túto charakteristiku vztiahnuť na človeka – tvorcu, ktorý objavuje
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Sústredenie sa na málo inscenované
a komorné divadelné žánre, akými sú divadlo faktu
(dokumentárne divadlo), divadlo poézie, groteskná
divadelná feéria či fantasy (sci-fi).

praktikám

v posttotalitnej spoločnosti), alebo ako re-

tory, bábkovému divadlu, klauniáde, kúzel-

prezentanti nájdenej sily nespreneveriť sa

níctvu či scénickému čítaniu. Réžia výrazne

vnútornému presvedčeniu, ktorým je viera

spolupracujúca s výtvarnou a hudobnou

v slobodu, spravodlivosť, humánnosť, po-

zložkou v každom ohľade dáva vyznieť he-

zitívny prístup. V neposlednom rade je tu

rectvu, tvorivému a hravému prístupu herca

prítomné vnímanie divadelnej tvorby aj ako

k zobrazovanej téme, a to tak aby inscená-

záväzku (nie iba možnosti), pokúsiť sa cez

cia ako celok prinášala divadelnú metaforu

obzvlášť autorskú tvorbu pomenovať vlast-

nami denne prežívanej skutočnosti. Diva-

né chápanie úlohy divadla v umení a v spo-

delné predstavenie je tvorcami chápané ako

ločnosti.

rozhovor s divákmi, ktorým nie sú podsúva-

2. Sústredenie sa na málo inscenované a ko-

né odpovede, ale ambíciou je u nich stimu-

morné divadelné žánre, akými sú divadlo

lovať pozitívne premýšľanie vedúce k vlast-

faktu (dokumentárne divadlo), divadlo po-

ným diváckym odpovediam na otázky: kto

ézie, groteskná divadelná feéria či fantasy

sme, akí sme, čo chceme, kam ideme a aké

(sci-fi).

sú naše hodnoty. Divadlo má byť totiž jed-

3. Vytváranie vlastného divadelného jazyka
stojaceho na báze syntetického prístupu

ným zo spôsobov rozmýšľania o sebe, o nás
a o dobe.

k inscenačnému tvaru, v ktorom jednotlivé

4. Svojou tvorbou vytvárať nielen alternatívu

zložky vzájomne korešpondujú a komuni-

voči ostatným profesionálnym divadlám, ale

kujú dbajúc na symbiózu, intimitu a úprim-

predovšetkým dopĺňať divadelný a insce-

nosť výrazu (inscenačného gesta). Tento di-

načný priestor o to, čo v ňom chýba. Tvarom

vadelný jazyk využíva divadelné prostriedky

i témami stopovať a vypĺňať biele miesta

a postupy blízke iným umeleckým druhom,

na našej divadelnej a kultúrnej scéne.

Tvarom
i témami
stopovať
a vypĺňať
biele miesta
na našej
divadelnej
a kultúrnej
scéne.

napr. rozhlasovému fičeru, metóde oral hisskrz divadlo svoje schopnosti a sám sa vďaka tomuto poznaniu vyvíja. Hravosť je pritom založená na slobode rozhodovania,
konania, predpokladá vlastné myslenie a zretie prostredníctvom skúseností.
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...laboratórium ticha, v ktorom sa divadlo prinavracia naspäť k človeku, pomyselný
inkubátor, v ktorom sa pestuje, testuje i kríži ľudská skúsenosť s darom nebývalej originality
a tvorivosti, a do tretice miesto, na ktorom prebýva odvaha ísť vlastnou cestou v domácom
divadelnom prostredí tak potrebnej „inakosti“...
A tak TICHO a spol., podobne ako bývalé

medziľudských vzťahov je schopný priniesť.

Divadlo a.ha, rovnako sídli učupené v tieni ešte

Na druhej strane hravosť, zmysel pre expe-

stále pomerne novo vyzerajúcej výškovej bu-

riment, odvážne názorové gesto, výtvarnosť,

dovy Národnej banky Slovenska, aby nás úzke

hudobnosť, poetickosť sprevádzaná spontán-

chodníky uprostred trávy lemované vyzdobe-

nosťou, variabilitou a citom pre mieru (v jedno-

nými smetnými košmi (ktoré v dobrom zmysle

duchosti metafory ukrytá krása reálneho citu),

slova vyludzujú úsmev na tvári okoloidúcich)

schopnosť divadelne fungovať aj v skromných

doviedli pred jeho vchod. Na jednej strane pú-

podmienkach, brať divadlo ako potešenie a zá-

tače a plagáty vlastných divadelných inscenácií,

roveň smrteľne vážne. Brať divadlo ako to, čo

na druhej strane akýsi betónový kváder slú-

chcem robiť, ako jazyk, ktorým chcem preho-

žiaci ako logo amatérskemu súboru Ívery. Aká

várať ku svetu o svete, k súčasníkom o človeku.

iná divadelná poetika (než tá, ktorú sme vyššie

Amatérska scéna totiž neraz v tomto tú profe-

charakterizovali) by mohla zodpovedať tomuto

sionálnu predstihla. Dodajme len, že aj mnohé

miestu? Na jednej strane súčasnosť, spoločnosť

prvky tvorby nachádzajúce sa v inscenáciách

...hravosť, zmysel pre experiment, odvážne
názorové gesto, výtvarnosť, hudobnosť, poetickosť
sprevádzaná spontánnosťou, variabilitou
a citom pre mieru...

divadla TICHO a spol. by sme vedeli zaradiť
do prúdu poučených divadelníkov nasledujúcich tie najinšpiratívnejšie snahy amatérskeho
a študentského divadla spred roku 1990.
Podobná atmosféra návštevníkov zasiahne
aj v interiéroch divadla. Po stenách foyeru visia
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preorientovaná a poznačená hodnotami eko-

fotografie z divadelných predstavení a ďalších

nomického trhu, spoločnosť, ktorá tak trochu

umeleckých aktivít Ticha a spol., nezriedka sa

preskočila jeden dôležitý míľnik svojho vývoja –

tam stretneme s výstavou výtvarných prác

vyrovnanie sa so zmenou režimov (aj na úrovni

mladých ľudí a študentov, s koncertom celkom

vyznávaných hodnôt), z čoho vyplýva aj vyrov-

naživo, bez playbacku, alebo priestorom poču-

nanie sa s tým, za čo je každý z nás zodpovedný:

jeme znieť literatúru, šum zanietených rozho-

akú víziu progresu či vzájomného budovania

vorov. Na poschodí sú bežnému zraku ukryté

kancelárie, ktorých zariadenie dýcha časom. Minulosť sa prelína so súčasnosťou, stopy pamäti

Ich blackbox prináša človeka - herca uprostred
priestoru a situácie

pomáhajú zorientovať sa v prítomnosti a urobiť
krok dopredu. Kdesi uprostred tohto všetkého

médií buduje vzťahy medzi postavami, vnútor-

je onen povestný komorný javiskový priestor

né napätie inscenácie, pričom núti divákov byť

10x10 metrov včítane hľadiska. Čierny blackbox,

v strehu, aby pochopili nadväznosť jednotlivých

laboratórium ticha, v ktorom sa divadlo prina-

myšlienok či posolstiev, tak divadelný jazyk na-

vracia naspäť k človeku, pomyselný inkubátor,

šich domácich tvorcov (dramaturgičky, režiséra,

v ktorom sa pestuje, testuje i kríži ľudská skúse-

hercov, scénografov atď.) TICHA a spol. je pres-

nosť s darom nebývalej originality a tvorivosti,

ne opačný. Ich blackbox prináša človeka - herca

a do tretice miesto, na ktorom prebýva odvaha

uprostred priestoru a situácie, priestor a situá-

ísť vlastnou cestou v domácom divadelnom

cia pritom pôsobia paralelne na herca, určujú

prostredí tak potrebnej „inakosti“.

kvalitu ním zdieľanej a zároveň odovzdávanej
myšlienky a emócie, aby sa táto udalosť stala

Ak sa dnešní domáci i zahraniční divadel-

súčasťou prežitia tej krehkej rezonancie súčas-

níci uberajú cestou vymožeností nových mé-

ťou ktorej je človek – divák. Jednoducho pove-

dií a technológií, ktoré majú podľa očakávaní

dané, od človeka k človeku, spoločné zakúšanie

obohatiť divadelný jazyk (možno aj rozrušiť

divadla ako miesta hry (v ktorej je zakódovaný

tradičný či konvenčný divadelný komunikačný

život sám – povestné teatrum mundi), ale aj pre-

kód), tak divadelníci z TICHA a spol. sa uberajú

citnutia, očisťovania, zázrakov či cesty k osob-

opačnou cestou priblíženia sa k živému materi-

nému poznaniu – istá forma skúsenosti získaná

álu herca (duša a telo, alebo ak chceme psycho-

divadelnou cestou. Divák totiž nie je pre nich

lógia a fyzično) a jeho stvárňovacím kvalitám,

len lakmusovým papierikom, ale partnerom,

nachádzajúcim oporu v obyčajnej ľudskej či

s ktorým chcú a potrebujú komunikovať, na-

kolektívnej (kultúrnej) skúsenosti. Pre porov-

chádzať prieniky porozumenia, spoločných tém

nanie, ak napr. svetovo uznávaný a Európskou

a hodnôt, pre ktoré sa ešte stále oplatí myslieť

cenou za divadlo ocenený belgický režisér Guy

a cítiť (čiže žiť) divadlom.

spoločné
zakúšanie
divadla ako
miesta hry

Cassiers vynašiel a zdokonalil veľmi sugestívny
divadelný jazyk, v ktorom technológie prehlbujú emócie a na zachytenie univerza emócií
a pamäti vyvinul špeciálnu čiernu miestnosť,
v ktorej za pomoci vizuálnych a zvukových

33

tiché
zamyslenie
odborníčky
PhDr. Eleny
Knopovej, PhD.

...
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Na repertoári divadla sa do konca
sezóny 2014/2015 ocitlo šesť vlastných inscenácií, ktorými tvorcovia
cieľavedome postupne napĺňajú
svoj zámer, ba možno povedať, že
veľmi skalopevne šíria svoje divadelné posolstvo. Dramaturgicky
sa žánrový záber koncentrovane
rozvíjal od divadla inšpirovaného
dokumentárnymi postupmi, cez
divadlo poézie, grotesknej feérie až
ku komornému divadlu klasickejšieho typu, voľne inšpirovanému
skutočnými udalosťami. S výnimkou inscenovania jedinej hry Ostrov
trojice zahraničných autorov ide
takpovediac o divadlo fungujúce na autorskej báze, ktoré čerpá
inšpirácie z domácich zdrojov, a pre
ktoré napísala dramatické texty či
divadelné scenáre Viki Janoušková,
v prípade groteskných feérií v spoluautorstve s Milošom Janouškom.
Centrálnou témou prepájajúcou

všetky inscenácie je človek, ktorý
dokáže nájsť v sebe odvahu prekonať svoj strach, oberajúci ho o
vnútornú slobodu, a ktorý je schopný v súlade so svojimi morálnymi
zásadami vykonať gesto vzdoru
voči sile rozrušujúcej jeho integritu
a obmedzujúcej ho - ľudsky, psychicky, citovo, morálne, svetonázorovo,
pracovne, z hľadiska rozvoja jeho
tvorivosti, politicky. Človek, ktorý
často vedie zápas aj sám so sebou,
aby mohol lepšie porozumieť svojej
úlohe v danej situácii a dobe, obhájiť sa pred vlastným svedomím či
ďalšími pokoleniami, ktorým dláždil
cestu, hoci si to možno ani neuvedomoval. Vykonať v danom momente rozhodnutie alebo čin, ktorý
je nevyhnutný, lebo je motivovaný
zmyslom pre pravdu a spravodlivosť, nie je len vecou možnosti, ale
predovšetkým záväzku.

...človek,
ktorý dokáže nájsť
v sebe odvahu prekonať svoj
strach, oberajúci ho o
vnútornú
slobodu...
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Neponúka hrdinský čin, ale bežnú,
normálnu zodpovednosť za dobu,
ktorú spoluvytváram a žijem.
Divadlo faktu na motívy pamätí Hany Po-

vynucovaného antihnutia, no najmä k dodnes

nickej Dych Lukavických zápiskov (réžia ko-

aktuálnemu problému strachu z mocenskej

lektív tvorcov, 2011) nás cez proces osobného

autority. Kde je hranica medzi zachovaním lo-

dozrievania spisovateľky k zásadnému roz-

jality voči „šéfovi či inému mocnému“ a kde

hodnutiu vystúpiť z davu a verejne dať najavo

už sa stávam tým, kto ticho trpí, a tak vlastne

svoj svetonázor, uvádza do normalizačnej doby

podporuje napr. stále živé totalitárne praktiky?

podpisovania Charty 77 a následného politicky

Dokážem byť servilný voči režimu, voči nadradenosti, ktorá odmieta akýkoľvek dialóg a popri
tom slobodne tvoriť, alebo chrániť takouto servilnosťou svoj pokoj, šťastie, rodinu? Tvorcovia
inscenácie pripomínajú verejnosti na Slovensku akoby dávno zabudnutú úlohu spisovateľov, divadelníkov, umelcov a mienkotvorcov zaujať jasný životný postoj voči javom okolo seba,
nie iba kritizovať a nadávať na pomery. Úlohu
motivovať k pozitívnej zmene, hoci aj za cenu
straty vlastného pohodlia. Hana Ponická v hereckom stvárnení Aleny Horňákovej postupne
prekonávajúc úzkosť, strach, pocit márnosti
a bezmocnosti odmieta byť naďalej zgniavená
a spoluvinná na všetkom, čo deformovalo túto
krajinu aj literárnu tvorbu. Odmietla byť človekom bez tváre, ktorý v tichosti Lukavického
mlyna „len“ píše rozprávky pre deti, sýti denník
spomienkami, súkromnými poznámkami, tajne
uznanlivo nesúhlasiac so zákazom tvorby svojich kolegov. Jednoducho, nedokázala v sebe
zaprieť ľudskosť, kresťanskú morálku a zmysel
pre demokraciu. Prevzala na seba okrem súkromnej úlohy manželky a matky aj úlohu spoločenskú. Prekročila prekážku, ktorá jej bránila
byť v danej dobe slušným človekom. Slušný človek to nemá ani dnes ľahké. Kvári ho hanba za
iných, trápi nemožnosť (prípadne neschopnosť)
prekročiť svoj tieň. Zmieta sa v pochybnostiach,
či urobí správnu vec, neublíži najbližším. Zrejme
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aj Hana Ponická si všetko toto dobre uvedomovala, všetky príkoria, ktoré budú nasledovať.
Dych Lukavických zápiskov kolektívu tvorcov
TICHA a spol. však spracovaním témy toho autobiografického románu posúva hranicu individuálneho, možno krátkozrakého, ďalej smerom
k spoločnosti, budúcnosti. Neponúka hrdinský
čin, ale bežnú, normálnu zodpovednosť za dobu,
ktorú spoluvytváram a žijem. Čo a ako môžem
či mám urobiť, aby som sa nemusel raz hanbiť
v spleti výčitiek...
Podobne Izrafel alebo Cúvanie do pamäti s označením divadlo bá – snenia (réžia Ró-

(tom vonkajšom i vnútornom) prostredníctvom

bert Horňák, 2011) priniesla na javisko tvorbu

svojej tvorby a vďaka nej sa aj oslobodzujú. Lás-

a postoje trojice slovenských básnikov Jána

ka, mier, svet krásnych snov, vlastná tvár, byť

Ondruša, Miloša Janouška a Jána Koleniča,

vrahom seba i iných v istom historickom čase

žijúcich zdanlivo v troch rôznych časopriesto-

alebo situácii, byť obeťou či priniesť obeť? To

roch, vyrovnávajúcich sa zdanlivo s tromi rôz-

sú zásadné hodnoty i otázky pri sebareflexii

nymi spoločensko-politickými až generačnými

človeka, ktorý nedokáže životom len tak plávať

skúsenosťami, disponujúcimi zdanlivo tromi
rôznymi pohľadmi na život, píšucimi zdanlivo
tromi rôznymi poetickými jazykmi. Cúvaním
do ich pamätí a básní, ale tiež do našich dôb mi-

Je to Izrafel – patrón tvorivých ľudí, ktorých chce
poľudštiť a prostredníctvom kladenia prekážok
priviesť na druhý breh.

nulých, spoznávame nielen ich životné osudy,
pocity, názory, ale aj nesmierny dar senzibility

v akomsi šedivom filtri jeho vnímania. Je príliš

skrz to intímne, nástojčivo pomenovať čosi več-

citlivý na to, aby bol nevšímavý. Postavy zjedno-

né a dôležité. Večné vyrovnávanie sa človeka

cuje postoj vzdoru voči negatívnym javom sveta

s dobou, prekážkami, ranami, cestou za vnú-

i súkromnej bolesti, ale aj zmysel pre krásu. Od

tornou slobodou a zmierom so sebou samým.

detských čias až po miesto, kam posielame svo-

Beznádej, samotu, túžbu, vášeň, sny i rojkovstvo

je modlitby, nás sprevádzajú rôzne prekážky –

strieda uhrančivá rýchlosť, niekedy prekvapi-

v žití, no bohužiaľ aj v myslení. V tomto smere je

vo rebelsky milý vzdor ducha voči pravidlám

zaujímavou postava Ženy (Judita Hansman). Je

zväzujúcim dušu. Herci Michal Jánoš ako Sta-

to Izrafel – patrón tvorivých ľudí, ktorých chce

rý, Dano Heriban ako Stredný a Pavol Plevčík

poľudštiť a prostredníctvom kladenia prekážok

ako Najmladší nachádzajú spoločný rytmus

priviesť na druhý breh. Tak aj v poradí druhá in-

(hudobný i básní) vtedy, keď rozprávajú o svete

scenácia TICHA a spol. prináša typic
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kú črtu, ktorou je vnímanie obmedzení rôz-

ra, „talentovaného ako opica“. Okrem nebýva-

neho druhu ako jeden z darov na ich prekoná-

lého dramatického a filozofického talentu bol

vanie pozitívnym spôsobom. Všetko to, čo do-

Lahola vlastne človek so zranenou dušou a

kážeme prežiť, treba prijať, lebo skúsenosť nás

zároveň nevšednou mravnou silou a pokorou

môže posilniť. Záleží na tom, či si ruka v ruke so

k životu. Inscenácia je akousi paralelou Dob-

zlou skúsenosťou vieme uchovať tvár dobra, či

šinského rozprávky Lomidrevo (ktorý do sveta

všetky nedostatky dôb minulých vedia v nás vy-

išiel, aby zistil, jak ľudia žijú, ale sa chcel domov

volať konštruktívny a nie deštruktívny spôsob

vrátiť a na starobu sa o svoju mamku postarať

myslenia a konania. Ešte je priskoro na to, aby

a ľuďom nikdy neubližoval) a samotného Laho-

sme sa vzdali, priskoro na smrť, priskoro vztý-

lovho (v hereckom stvárnení Michala Ďuriša)

čiť bielu vlajku diktátu, ktorý ničí jedinečnosť a

života. V inscenácii Laholu prenasledovala rie-

slobodu. Najstarší básnik vraví: „tak vchádzam

ka, všade, kam sa pohol, bola, prenasledovala

do tváre, beriem ju na seba, nosím ju kvôli prav-

ho ako pes, tiekla ním ako život, ktorého zmy-

de, ktorú zastrie, pustím ju napred, predhodím

sel opodstatňujeme každým svojim dychom,

ju a prichádzam až po nej, nahotovo“. Nevdojak

myšlienkou, skutkom. Život aj Laholu dotlačil

sa z magického priestoru básnivého snenia vy-

robiť presne tie veci, ktoré robiť nechcel. Nikdy

nárajú pálčivé otázky: Aká je tvár pravdy nášho

nechcel byť hrdinom, opustiť domov, bojovať

sveta a akú tvár pravdy svetu dáme my?

proti inému človeku. Napriek tomu sa musel

O dva roky neskôr inscenácia Všade tá rie-

popasovať s tragickým osudom, ktorý mu otvo-

ka (réžia Viera Dubačová, 2013), venovaná Leo-

ril „dieru do pekla“ tu, na tomto svete. Akoby ho

poldovi Laholovi a svetu, ktorý nami preteká

rany stvorili a neustále si ho nachádzali. Prežil

(aj keď o ňom nevieme), priniesla na komorné

smrť svojej matky a židovských rodinných prí-

javisko divadla TICHO a spol. osobnosť, tvorbu

slušníkov, ktorí skončili v koncentračnom tábo-

a filozofiu ďalšieho slovenského spisovateľa,

re, pracovný tábor v Novákoch, vyrovnával sa

filmového režiséra Leopolda Arje Friedmana.

s obdobím II. sv. vojny, keď ako partizán musel

Tvorcu, podľa slov jeho priateľa Juraja Špitze-

vraždiť (prežiť sa dalo len tak, že si na mieste

svojich obetí predstavil sám seba ako zabitého),

otázku kto som a akú správu svojim životom

s rozhodnutím odísť do cudziny, kde nie možné

a tvorbou o tom zanechám.

nič iné, len zlyhať, alebo sa stať tulákom bez do-

Spomenuté inscenácie spája aj veľmi prí-

mova a bez rodného jazyka, v ktorom výlučne

buzný kompozičný postup. Dramatické texty sú

tvoriť vedel. Ostal nažive preto, aby sa stotožnil

tvorené s použitím citácií z tvorby autorov, ktorí

so svojim osudom bez toho, aby sa zriekol svojej

sa stali samotnými postavami hraných príbe-

osobnosti, stratil svoju tvár, do ktorej „každý po-

hov, ale aj citácií z pera autorov iných. Spojivom

hyb duše vtlačí svoju neviditeľnú pečať“. Všade

je myšlienková koncíznosť celku, metaforickosť

tá rieka nie je len o Laholovej púti, strastiplný ži-

zakliata v slovách, vetách i tichu medzi nimi.

votný príbeh spisovateľa a režiséra. Je aj o pria-

Tak napr. v Dychu Lukavických zápiskov okrem

teľstve, ktoré odpúšťa zlyhania poznačené vy-

pamätí Hany Ponickej nájdeme aj rozhlasové

kĺbenou dobou (ako vykĺbené rameno, čo nie je

citácie a nahrávky spisovateľkiných detí – Kata-

v poriadku a bolí), ktoré nepoznačí čas ani odlúčenie. Je o veľkej viere v ľudskú etiku, ktorú nezlomí ani krutosť človeka. Protirečivosť doby sa
tu zrkadlí v protirečeniach jednotlivcov. Cestou
ku záchrane je tvorivosť a čestnosť. Nikto nedokáže sám zvrátiť chod dejín, ani zmeniť svet. Ale

Je aj o priateľstve, ktoré odpúšťa zlyhania poznačené vykĺbenou dobou (ako vykĺbené rameno, čo nie
je v poriadku a bolí), ktoré nepoznačí čas ani odlúčenie. Je o veľkej viere v ľudskú etiku, ktorú nezlomí
ani krutosť človeka.

každý si môže uchovať dôstojnosť, neplatiť za
pohodlie zbabelosťou, chrániť si to jediné čisté

ríny Juskovej a Juraja Žáryho – vyjadrenia psy-

miesto v duši – azyl myšlienok na domov, kde

chológa Imricha Ruisela, politika Jána Budaja,

sme prežili detstvo, azyl, kde sa rodí a pestu-

politológa Miroslava Kusého, vydavateľa Olega

je úsmev, pocit ľudskosti, ktorú treba neustále

Pastiera. Izrafel je tvorený okrem básní a textov

obnovovať. Lebo, „myšlienka, pokiaľ je dobrá, sa

Jána Ondruša, Miloša Janouška, Ivana Koleniča

zachová v človeku a pretavuje sa. Nevedno kedy

aj odvolávkami na E. A. Poea. A do tretice, Vša-

a ako na niečo iné. Popol zúrodňuje aj vtedy, keď

de tá rieka prepája v sebe citácie Laholu, Pavla

je jediným zvyškom spálených myšlienok...“.

Dobšinského, Juraja Špitzera, Jána Roznera,

Túto trojicu inscenácií sme nesústredili do

Agneši Kalinovej, či Zuzany Szatmáry. Tieto ci-

jedného celku náhodne. Samozrejme, je zjavné,

tačne rôznorodé materiály zjednocuje rukopis

že ich spájajú postavy spisovateľov, literatúra,

dramaturgičky a autorky textov pre divadlo Viki

ktorá sa stala súčasťou divadelného diela, ale

Janouškovej. Nehľadať len vnútornú či myšlien-

spája ich čosi oveľa dôležitejšie. Autentickosť

kovú logiku medzi celkami, ale logiku a myšlien-

osudov, kvalita myšlienok zrodených uprostred

ku celku. Ten je predovšetkým citlivou metafo-

rôznych dôb, dobových zriadení, vypätých si-

rou dneška, odvolávajúcou sa na postmoderne

tuácií a predovšetkým hľadanie odpovede na

pospájanú minulosť (postmoderne v zmysle
„dekonštruktivistického“, a preto
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...súčasnosť
je veľmi
podobnou
paralelou
minulosti,
minulosť
zas odpoveďou na
prítomnosť.

slobodného, hľadania nového významu/ ob-

Tak hlas Hany Ponickej vynárajúci sa z ticha na

sahu, nie usporiadavaním a vrstvením význa-

konci inscenácie so smiechom vraví, že prijme

mov v opakovaní ich interpretácií). Janoušková

všetko, čo ešte prežije, tak hlas ženy v Izrafelo-

ponecháva vývinovej a časovej línii voľnosť po-

vi... kladie tajomnú otázku, či veríme snom, tak

hybu – súčasnosť je veľmi podobnou paralelou

Leopold Lahola vyznáva, že neželie za ničím,

minulosti, minulosť zas odpoveďou na prítom-

čo neostalo, lebo aj nové myšlienky sú možno

nosť. Premyslene sa jednotlivé príbehy vracajú

ukryté predom v inom človeku. V prvom rade

akoby z minulosti či vynárajú z „priestoru ticha“

však treba pripomenúť, že nemáme ani náho-

tu a teraz, aby sa v danom momente zjavil člo-

dou dočinenia s divadlom úryvkov či akýchsi

vek, ktorému bolo ponechané detstvo, proces

bonmotov alebo aforizmov. S myšlienkou aj po-

zakúšania života (niekedy vedúci až k odstupu,

merne náročne komponovaným a štruktúrova-

keďže postava má schopnosť nadhľadu mŕt-

ným textom sa narába ako s materiálom drama-

veho), dar vyjadriť a postaviť sa životu a dobe

tickým, divadelným. Nezriedka je slovo v ústach

zoči-voči. Čo je však mimoriadne zaujímavé, už

herca na javisku sprevádzané zvukom, tónom,

v texte a následne v inscenácii (herectvo a réžia)

piesňou, ktoré sa šíria v presnom rytme a sym-

sa často stretávame s prvkom detskej hry ako

biotickej atmosfére priestorom 10x10 metrov.

oslobodzujúcim aktom, s divadlom ako tera-

Ešte menší rozmer javiska než 10x10 metrov

piou duše a v konečnom dôsledku s divadlom

je zakaždým novou výzvou pre scénografov.

ako vyjadrením postoja ku vlastnej tvorbe. Na

Ako vytvoriť intímnu zónu divadla v malom

Ako vytvoriť intímnu zónu divadla v malom priestore tak, aby komornosť a krehkosť neboli len výsledkom daností rozmerov?

priestore tak, aby komornosť a krehkosť neboli len výsledkom daností rozmerov? V dychu
Lukavických zápiskov Pavol Andraško navrhol
rozmiestnenie hracieho priestoru predeľujúce
divákov na dve polovice. Cez dianie na javisku,
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to zvyčajne ako podporný prostriedok v štruk-

situáciu a herca sa tak diváci vzájomne zrkadlili

túre drámy i inscenácie slúžia monológy ako

jeden v druhom. Jednoduchý vozík na kolies-

okná do duše, aj ako očakávanie nových časov.

kach a kufor evokovali cestu, vlak i život. Rozde-

lenie pravej a ľavej hracej časti javiska súkromie

spravodlivo uväznení vo väzení na ostrove skú-

a verejný priestor – jednoduchosť a funkčnosť

šajú Sofoklovu Antigonu. Divadlo je pre nich

smerovali pozornosť divákov k hercovi a ná-

jediným spôsobom úniku pred sizyfovským

sledne do svojho vnútra. Podobne v Izrafelovi

prenášaním piesku z miesta na miesto na ostro-

P. Andraško využil úspornú čierno-bielu fa-

ve. „Divadlo ako azyl duše“, možnosť spodobiť to

rebnosť. Priestor s klavírom a bielymi „krivka-

povestné teatrum mundi cez vlastnú optiku im

júcimi“ stoličkami, zapadnutý spomienkami

prináša existenciu vlastného vnútorného ostro-

a nánosmi dejov sa zjavil v silnom svetle prichá-

va slobody a cti, ktorá tomu nášmu svetu akosi

dzajúcom z tajomnej diaľky, aby sa básnici – baz-

často chýba. Terapia divadlom upevňuje priateľ-

nici v scénickom usporiadaní do kríža vyrovná-

stvo väzňov, stáva sa zdieľanou víziou, túžbou

vali so svojim údelom aj tvorbou. Dušan Krnáč

vypovedania pravdy, zachovania vnútorného

zas vo Všade tá rieka okrem sivých farieb vyu-

presvedčenia. Nie je to zábavka na krátenie

žil jednoduchý princíp posuvného a deliaceho

času, ani provokácia okolia. Je to nevyhnutné

sa paravanu, na ktorom okrem fotografického

gesto bytosti trpiacej bezprávím a necitlivosťou

odtlačku objavovali sa hry svetla a tieňa. Fareb-

tohto sveta. Zároveň stav, aký nám inscenácia

nosť odkazujúca na neveselosť doby, rekvizity

predostrela, je stavom tak blízkym našej nedáv-

(kufre, hudobné nástroje), kostýmy skôr civilné,

nej minulosti, no bohužiaľ aj súčasnosti. Ešte

než výpravné vracajú divadlu jeho čaro imagi-

stále jestvujú mocenské praktiky, diktát strachu

natívneho umenia.

a bezdôvodného ubližovania na duchu. Miesto

V podobnom jednoduchom a funkčnom

dialógu panuje presadzovanie atmosféry mlča-

scénografickom (Jakub Branický) a scénickom

nia. Minulá doba a politické zriadenie zakorenili

ladení a doterajší dramaturgický záber rozširu-

väzenie do každého z nás, a preto väzenie trvá.

júcom tematickom zameraní sa v TICHU a spol.

Nezmyselný stav plodí nezmyselné činy, ak sami

pokračovalo inscenáciou hry Athola Fughar-

nevidíme naše vlastné právo na zmysluplnosť

da, Johna Kaniho a Winstona Ntshona Ostrov

bytia. Aj symbolická vzbura prameniaca z vnút-

(réžia Robo Horňák, 2013). Dvaja muži (Vlado –

ra nášho presvedčenia môže viesť k stavu slobo-

Vladimír Jedľovský a Dano - Dano Heriban) ne-

dy. Ostrov v interpretácii TICHA a spol. neriešil

Dôležité
nie sú len
úspešné výsledky, ale
aj pokusy
o ne.
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Ide teda o to, zachovať si radosť
detskej hry, „dospelácku“ špekuláciu
a presvedčiť, že zázraky na javisku
sú možné a je možné ich preniesť aj
do nami prežívanej reality...
len otázku, čo je viac – zákon Boží alebo zákon ľudský. Otvoril aj otázku hodnoty ľudského
hlasu, hodnoty gesta, o ktorom vieme, že bude na
prvý pohľad márne. Dôležité nie sú len úspešné
výsledky, ale aj pokusy o ne. Nebyť útrpne pasívnym, nezľaknúť sa a nevzdať boj s neprávosťou a morálnym pokrytectvom. Niekedy totiž
aj ten na prvý pohľad najneslobodnejší človek,
ktorý je pod neustálym tlakom násilia, fyzického či psychického teroru, dokáže byť paradoxne
víťazom slobodného ducha a myslenia. Inscenácia v princípe veľmi pripomína mechanizmus uplatnenia tzv. koncepcie transgresívneho
človeka, podľa ktorej sa človek v záujme obrany
vyšších hodnôt dokáže postaviť na odpor silám,
ktoré ich ničia, ktorá bola témou prvej inscenácie TICHA a spol. Dych Lukavických zápiskov.
Taktiež dopĺňa jednu z ústredných tém tvorcov
tohto zoskupenia, ktorou je miesto tvorivosti/
divadla v živote.
Trochu iným smerom, ale v identickej tematickej línii sa uberali inscenácie dvoch groteskných feérií Déjà vu (réžia Robo Horňák,
2012) a Zaplavenie (réžia Robo Horňák, 2014).
Feéria je žáner na slovenských javiskách
takmer neznámy. Stretávame sa s ním len veľmi sporadicky a ak, tak v ostatnom čase práve
vďaka inscenáciám Ticha a spol. Čarovná, fantaskná rozprávka, ktorá predpokladá bohatý
výtvarný jazyk, kladie nároky nielen na scénografov, ale aj na hercov. V tomto prípade nešlo
o rozprávku pre deti, ale o filozoficky i tvarom
pomerne náročnú tvorbu pre dospelých. Ide
teda o to, zachovať si radosť detskej hry, „dospelácku“ špekuláciu a presvedčiť, že zázraky
na javisku sú možné a je možné ich preniesť aj
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do nami prežívanej reality, lebo tá rozprávka je
vlastne podobenstvom o nás. Veď aj dospelí si
zaslúžia príbeh s dobrým koncom, a to nielen
v rozprávke pre nich určenej.
Obidve hry sú inšpirované tvorbou Miloša
Janouška, pre ktorú je typické rozhranie sveta
reálneho a fantastického či sci-fi. Neraz sa v nej
stretáme so zákonitosťami „kvázimiest“ a „kvázičasov“, plynutím času s vlastnými pravidlami
či prvkami patafyziky. Dramaturgička Viki Janoušková dokázala tieto prvky vybrať, obohatiť
a usporiadať tak, aby tvorili zomknutú príbehovú líniu a okrem náčrtu filozofických téz, tematizujúcich často absurdnosť ľudského konania,
stvoriť dramaticky pútavé postavy v podstate
ľudsky známych situáciách. Ich problémy sú aj
našimi problémami, teórie o fungovaní či zániku sveta tvoria len rámec pre hlbšie pochopenie
prítomnosti a voľby, ktorú ďalej ponúka. Každopádne sú obidva texty aj ich inscenovaná podoba výsostne divadelné a divadelnosti v ústrety
vychádzajúce. Sú plné hravosti, metaforickosti,
kúziel, nádeje, katarzie a výnimočných postáv
schopných stvoriť výnimočné veci, výnimočné
chvíle.
V Déjà vu sa dramaturgicko-režijný tandem
Viki Janoušková a Róbert Horňák zaoberal otázkami, aké by to bolo, keby sme vedeli rozumne
využiť náš čas tu na zemi, porozumieť si napriek
tomu, že sme rozdielni. Prostredníctvom intímneho príbehu trochu čudného manželského
páru Arfa a Maaty sledujeme neľahký proces
očisty partnerskej, rodinnej a individuálnej krízy, ale dostávame aj návod, akým spôsobom je
to možné. Akým spôsobom sa človek môže prinavrátiť k viere vo svoje výnimočné schopnosti,
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prijať toho druhého napriek chybám a inakosti, napriek tomu, že sa odklonil od našich

a vieru v lepšie časy, v ktorých sa chyby minulosti už nezopakujú.

predstáv a život sa nám tak trochu rozbil na

V Zaplavení sa tvorcovia od jednotlivca,

márne kúsky. Návod, ako sa hoci aj prostredníc-

stojaceho na prahu skeptickej súčasnosti a ne-

tvom divadla liečiť, očistiť dušu od žiaľu i z neho
prameniacej izolácie do komunikačnej samoty.
Je riešením otvoriť ulitu zväzujúcej a neriešenej

...prostredníctvom divadla liečiť, očistiť dušu od
žiaľu i z neho prameniacej izolácie...

minulosti v ústrety novému životu? Postavy
Arfa (Pavol Plevčík) a Maaty (Jana Lieskovská)

známej budúcnosti, ktorý by mal urobiť isté

zväzuje vlastný strach a neriešená traumatická

zásadné rozhodnutie, posúvajú ďalej smerom

minulosť. Už nedokážu slobodne myslieť a ko-

k otázkam vyznávaných hodnôt celého ľudstva

nať. Boja sa toho, čo príde, pretože prišli o to, čo

a ich overovaniu v toku historického času. Dô-

bolo kedysi na nich vzácne – dar zhmotňovať

ležitým prvkom je pritom práve čas. Niekedy

myšlienky či túžby a dar destilovať čas tak, že si

je dôležité postrehnúť výnimočnosť jediného

ukladáme jednu sekundu šťastia za druhou do

okamihu, inokedy nestačia ani stáročia náno-

pamäti, aby sme ju už nikdy nestratili, ba prá-

sov, aby človek dokázal zaujať postoj k hodno-

ve naopak, aby sme ju neustále sprítomňovali.

tám, ktoré by jeho život mohli a mali pozitívne

Uzavreli sa do seba natoľko, že sa vzdali svojej

formovať. Inscenácia predostiera zaujímavú

podstaty, ktorá ich robila vzájomne šťastnými.

hypotézu armagedonu (vzbura pozemských

Bol ňou dar rozumieť si cítením, hoci aj bez slov.

hodnôt proti duchovným) a apokalypsy (zá-

Môže prebytok zhmotneného šťastia viesť na-

nik a znovuzrodenie sveta) na prahu nového

pokon k nešťastiu? A čo ak sa zhmotní priveľ-

tisícročia, teda aký bol, je a mohol by byť svet,

ká túžba, prípadne sa zhmotní „dobrá“ túžba,

čo sme chceli, chceme a mohli by sme dokázať.

ale z nepravého dôvodu? A ak sa tak stane, aké

Prostredníctvom míľnikov ľudstva dve postavy

východiská sa ponúkajú? Postavy manželov na-

anjelov (Jana Lieskovská a Pavol Plevčík) ozrej-

chádzajú východisko vo vzájomnom rozhovore

mujú a formulujú vzťah človeka k duchovnému

a hre – v divadle, ktoré očisťuje hrou. Zo starých

svetu (hodnotám), polemizujú s jeho právom

a človečinou ustráchaných „iných“ bytostí sa po-

(správnosťou) na často egocentrickú, i keď po-

stavy časom menia vďaka vzájomnému dialógu

chopiteľnú realizáciu vlastných pohnútok, ale

a oživovaniu hravej fantázie na mladé, ľudskos-

mapujú aj využitie evolučných daností a prá-

ťou a porozumením naplnené bytosti. Dalo by

va na slobodu ľudského konania v prospech či

sa dokonca uvažovať o tom, že oživením viery

neprospech symbiózy medzi človekom a jeho

vo vlastné sily a krásu jedinečnosti, otvorením

mravným (prípadne spoločenským) kódexom.

sa fantázii a ludickosti je možné získať späť

Inscenátori pritom pred diváka kladú závažné

nádej, ktorá vie opäť zhmotniť stratené šťastie

otázky, na ktoré nedostáva jednoznačnú od

...výnimočnosť jediného okamihu...
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Fantázia
pracujúca
s jednoduchosťou
a vtipom...

poveď, ale je nabádaný k vlastnej, súkromnej

Žáner divadelnej grotesknej feérie dáva

aktivite, k prehodnocovaniu výkričníkov, ktoré

priestor scénografom aj hercom, aby preukázali

sa k nemu ako výstrahy dennodenne dostáva-

svoj talent. A, povedzme si pravdu, v podmien-

jú, ktoré dláždia históriu ľudstva i naše osobné

kach nezávislého divadla často ide o to, aby za

dejinné výseky. Predstavme si, aké by to bolo,

málo peňazí napr. scénograf či hudobník stvoril

keby sme dokázali absorbovať ľudské poznanie

javiskovo fungujúci zázrak. Jakub Branický sa

a skúsenosť minulosti, avšak poznajúc záro-

v tomto smere ukázal byť scénografom, ktorý

veň ich dôsledky v budúcnosti? Akými ľuďmi

vníma potreby réžie i hercov. Spolu s režisérom

by sme boli, čo by bolo pre nás dôležité, ako by

Robom Horňákom ponúkli nášmu divadelnému

sme sa správali k sebe navzájom, k hodnotám

kontextu inscenácie originálnym spôsobom vy-

vs. realizácii egocentrických pohnútok, ale aj k

užívajúce prvky bohatého výtvarného divadla

budúcim pokoleniam? Ako by sme sa postavili

i bábkového divadla. Nie je na našich javiskách

k zákonom Božím a ľudským, k evolučným vý-

zvykom, aby sa v podobnom prípade inscená-

dobytkom a hodnote slobodného ľudského ko-

tori vyhli prílišnej ozdobnosti či ilustratívnosti.

nania? Čo je pre nás dôležité a koľko varovných

Scénicko-výtvarné riešenia posledných dvoch

znamení ešte potrebujeme, aby sme prestali ko-

spomenutých inscenácií však spočívajú v meta-

nať proti sebe, ale začali byť konštruktívni? Koľ-

forickom, znakovom systéme divadla dbajúce-

ko nešťastných a strastiplných príbehov ešte

ho na prácu so všetkými použitými výtvarnými

potrebujeme spoznať, aby sa realizácia pozitív-

prvkami – od rekvizít, cez multifunkčné rieše-

nych hodnôt stala súčasťou našej genetickej vý-

nie scény, až po líčenie, masky, kostýmy. Fantá-

bavy? Sloboda totiž priniesla so sebou aj chaos,

zia pracujúca s jednoduchosťou a vtipom aj na

robenie správnych vecí nesprávnym spôsobom,

úrovni hudby (viacero tvorcov) jednoducho pre-

či dokonca nesprávnych vecí nesprávnym spô-

kvapuje a „baví“ divákov, vizuálne i významovo

sobom. Avšak svet tvorcov TICHA a spol. nemô-

osviežuje inscenácie. Typické je pritom stieranie

že fungovať ani na základe zákonov sily, moci,

hraníc medzi jednotlivými divadelnými druhmi,

chaotickej slobody, ale mohol by fungovať na

spôsobmi hereckej tvorby a pod., čím sa vlastne

základe iných zákonov/vyznávaných hodnôt,

darí veľmi prirodzene emancipovať feériu ako

ktoré by sa zriekli osudového pokušenia páchať

divadelný žáner pre dospelých.

zlo v jeho mnohorakých formách.
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V súvislosti s herectvom a hereckými vý-

samým, divákom ako rovnocenným partnerom,

konmi v inscenáciách TICHA a spol. sa často

dobou, ktorú žijeme a hodnotami, ktoré vyzná-

stretávame s mimoriadne pozitívnymi ohlasmi

vame. V tomto svete „ticha“ sa herci ocitli ako

a hodnoteniami v diváckej i kritickej obci. Ne-

postavy rôznych príbehov, stojacich na rozhraní

zriedka ide o prekvapivé vymanenia sa hercov

svetov, ciest, životov, istôt aj rozhodnutí. Bolo

z ich zaužívaných typizácií, ktoré sú nám zná-

im však umožnené to, čo málokde. Zvestovať,

me z ich domovských divadiel. Nejde pritom

že je stále šanca na reparát a obnovu ľudskosti.

len o herecké príležitosti, ktoré sú podmienené

Akú väčšiu a zásadnejšiu výzvu nám súčasné

žánrom alebo viac či menej zaujímavou posta-

divadlo do dnešných, občas naozaj skrúšených,

vou. Domnievame sa, že v tomto prípade ide

dní môže dať?

predovšetkým o divadelnú poetiku, ktorá všetkých zainteresovaných spája napriek tomu,
že TICHO a spol. nemá stabilný domáci súbor.
Táto okolnosť divadlu vlastne umožnila spoluprácu s hercami, s ktorými sa dramaturgičke,
režisérom a ďalším inscenátorom darilo postup-

V tomto svete „ticha“ sa herci ocitli ako postavy
rôznych príbehov, stojacich na rozhraní svetov,
ciest, životov, istôt aj rozhodnutí. Bolo im však
umožnené to, čo málokde.

ne nachádzať okrem spoločnej divadelnej reči
a prvotného zanietenia aj spoločné názorové
hodnoty, systém tvorby slobodného a hravého
ducha, ktorému ľudsky konvenuje inscenovaná
téma, ale aj rovnaký postoj ku svetu. Herci Alena
Horňáková, Tomáš Vravník, Daniel Heriban, Pavol Plevčík, Michal Jánoš, Judita Hansman, Vladimír Jedľovský, Jana Lieskovská, Michal Ďuriš,
Ivan Martinka môžu byť jednoducho v TICHU
a spol. iní. Každou divadelnou skúškou aj reprízou smú podávať správu o tom, že divadlo nie je
mŕtve, že je stále jedným z najúžasnejších spojení so svetom, spôsobom komunikácie so sebou
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tiché
zamyslenie
odborníčky
PhDr. Eleny
Knopovej, PhD.
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V poetike porozumenia a ľudskosti TICHO a

Aleny Horňákovej, ale aj zamestnancov a špeci-

spol. spolupracuje aj v prostredníctvom platfor-

álnych pedagógov DSS Prima. Spolu s klientmi

my Stopy snov a platformy hosťujúcich nezávis-

domova vytvorili stabilne fungujúcu komunitu,

lých divadiel. Zoskupenie Stopy snov vzniklo v

ktorej divadelnú činnosť môžeme považovať za

rámci spolupráce Divadelného klubu TICHO a

typ alternatívneho divadla, pre ktoré je typické

spol. s klientmi a pedagógmi DSS Prima pre ľudí

hľadanie umeleckej inovácie spojené s hľada-

s mentálnym a telesným postihnutím. Podobný

ním zmyslu a funkcie divadla nielen v umení,

typ práce a spolupráce v profesionálnom diva-

ale aj v kultúre či živote. Stopy snov (ako ko-

delnom prostredí nebol donedávna na Sloven-

munita) tvoria prostredníctvom vzájomného

sku bežným javom. Až postupne sa takáto for-

dialógu, arteterapeuticky, hľadajú vlastné témy

ma spolupráce stáva u nás etablovanou, hlavne

a vlastné výrazové divadelné prostriedky. Do-

vďaka známemu Divadlu z Pasáže (zakladateľ-

teraz spoločne naskúšali päť inscenácií. Prvou

ka Viera Dubačová), ktoré v mnohom uľahčilo

bola Paťa a pastieri (réžia Viki Janoušková, 2010)

cestu prijímania divadelnej a inscenačnej prá-

oboznamujúca divákov s klientmi domova, ich

ce so zdravotne postihnutými ľuďmi/hercami

činnosťami, ktorým sa venujú v chránenej diel-

aj v radoch odbornej verejnosti. Stopy snov sú

ni. Inscenácia bola rámcovaná vianočným prí-

ďalšími pokračovateľmi a rozširovateľmi radov

behom klaňania sa malému Ježiškovi, ktorému

divadla nielen ako umeleckej aktivity, a to aj

klienti už ako herci prinášali vlastnoručne vyro-

vďaka úsiliu Patrície Jarjabkovej-Garajovej, Viki

bené darčeky. Metaforicky teda prinášali darče-

Janouškovej, Miloša Janouška, Dáše Rúfusovej,

ky z lásky postave Ježiška, ktorý je vlast

Stopy snov
(ako komunita) tvoria
prostredníctvom
vzájomného dialógu,
arteterapeuticky, hľadajú vlastné témy
a vlastné
výrazové
divadelné
prostriedky.
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ne kultúrnym symbolom lásky venovanej

nosti. Zatiaľ poslednou inscenáciou je Princ, kde

ľudstvu. Druhá inscenácia Stopy snov (réžia

si? (réžie sa po prvýkrát u „Stopákov“ ujal Robo

Viki Janoušková a kol., 2011) hľadala a učila her-

Horňák, 2015) Inšpirácia pochádza z Exupéri-

cov, čo všetko sa môže divadlom povedať, ako sa

ho príbehu Malého princa. Vlastné predstavy

dá v divadle snívať. Štruktúru inscenácie tvo-

planét Malého princa sa pretavili do podoby

ril sled metaforických obrazov o snoch, ktoré

rovnako potrebných planét v našom reálnom

„Stopáci“ majú, rámcovaný hrou o zvieratkách

živote. Pre inscenácie zoskupenia Stopy snov sú

v Mirjaninom kráľovstve. Pustý ostrov (réžia

charakteristické okrem kolektívnej tvorby a vy-

Viki Janoušková, 2012) bol zas o ceste klientov

užitia fixovaných improvizácií, výstupov z krea-

Med a prach... sú veľmi vzácnymi predstaviteľmi
nesekularizovaného pohľadu na deje a problémy
tohto sveta...

tívnych a arteterapeutických worshopov či súkromných vyznaní klientov aj ďalšie prvky, ako
napr. postava centrálneho rozprávača, sprievodcu príbehom, postavy „pomáhačov“ v podobe do
deja zakomponovaných špeciálnych pedagógov

k divadlu a ich sebarealizácii prostredníctvom

a profesionálnych hercov ako partnerov klien-

hrania (stvárňovať postavu v istom príbehu),

tov a samozrejme dejotvorné pesničky, nebýva-

o tom, že práve divadlo im umožnilo „ožiť“ a na-

lý zmysel pre autentickosť hereckého prejavu či

plniť pustý ostrov, ktorý si nosíme každý v sebe,

zvláštny, spontánny zmysel pre humor, ktorým

vzájomnou citlivosťou. Hodnota tejto inscená-

disponujú azda len zdravotne postihnutí ľudia

cie spočíva aj v úprimnom vyznaní hercov, ktorí

vďaka ich skúsenosti každodenného vyrovná-

sprostredkovali a umožnili divákom spoznať tak

vania sa so svojím hendikepom v našom svete

trochu tajomný svet ich bytia – potrebu miesta

našich pravidiel „zdravých“. Ak sa ešte stále stre-

a činnosti, ktorou sa môžu realizovať, byť sami

távame s tvrdeniami, že pri práci v takomto type

sebou, cítiť sa užitoční. Ďalšia inscenácia Akože

divadla netreba prízvukovať jeho terapeutické

môžem (réžia Viki Janoušková, 2013) nasmero-

a socializačné výsledky, tak je potrebné pripo-

vala komunitnú výpoveď divadelníkov k téme

menúť aj pravý opak. Zmysel divadla zdravotne

cesty za prekonávaním vlastného strachu

postihnutých tkvie predovšetkým v tom, že sa

a obáv z rôznych vecí, cesty za plnením svojich

zlepšujú vďaka umeleckému napredovaniu her-

snov a túžob, ale aj učenia sa spolupatričnosti

cov - klientov aj ich komunikačné schopnosti,

a spoločnému dodávaniu odvahy a sily. V di-

rastie sebavedomie, sústredenosť, darí sa zlep-

vadle sa môže všetko, hnevať sa, plakať, kričať

šovať kolektívne vedomie, zmysel pre tímovú

i trucovať, ale aj povedať si prepáč, či vyčarovať

prácu a najmä - toto umenie prináša radosť na

úsmev. Na prvý pohľad základné a jednoduché

oboch stranách (tvorcov i divákov).

úkony aj emócie, ktoré zdivadelnením okrem
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didaktického charakteru získavajú metaforický

Široký a napriek tomu koncentrovaný záber

ráz – divadla ako priestoru slobody a zodpoved-

TICHA a spol. napĺňajú aj pohostinné vystúpe-

nia iných nezávislých divadiel. Ich tvorba stopu-

a umenie vôbec dokáže zaujať postoj ku svetu

je tiež tie povestné „biele miesta“ na našej diva-

a vie ľudí motivovať k presadzovaniu pozitív-

delnej mape. Či už je to zoskupenie Med a prach

nych hodnôt, konštruktívnemu uvažovaniu

s enkulturačnou funkciou ich divadla, ktoré sa

o veciach, ktoré sa týkajú našej každodennej

neskrývane hlási ku kresťanskej tradícii, filozo-

existencie a dotýkajú krehkej a tak zraniteľnej

fii a vyznávaným hodnotám, alebo jednoducho

duše i srdca.

povedané k životu vo viere. V dnešnom divadle
sú veľmi vzácnymi predstaviteľmi nesekularizovaného pohľadu na deje a problémy tohto

Elena Knopová

sveta, pretože ako jedno z mála profesionálnych

divadelná teoretička

divadelných zoskupení stavajú svoju tvorbu na

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

základoch sebareflexie súčasníka skrz prizmu
vyznávaných kresťanských hodnôt a formu-

Štúdia Myslieť a cítiť divadlom – z ticha ply-

lovania jeho postoja k životu. Alebo je to Preš-

núci dialóg (28 normostrán) vznikla v rámci pro-

porské divadlo s jeho poetikou hravej grotesky,

jektu VEGA 2/018712 Pravda a metóda v divadle.

divadlo PIKI zamerané na tvorbu pre detského
diváka, s obrovskou senzibilitou nachádzajúce
aktuálne témy pre deti, sprostredkované nápaditým jazykom súčasného výtvarného a bábkového divadla, ako aj tvorba spadajúca do okruhu
študentského divadla a pod.
Angažovanosť netkvie len v nastolení zásadných tém a otázok, ktoré korešpondujú
s umeleckým a spoločensko-politickým dianím (korektnými či schválne nekorektnými
interpretáciami týkajúcimi sa vecí verejných),

Prešporské divadlo s jeho poetikou hravej grotesky...
spoločensky relevantnými problémami a víziami ich možných riešení či v ponuke protiváhy
k iným podobám divadelnosti. TICHO a spol. za
prvých päť rokov svojej existencie artikulovalo
hlavne svoj postoj zanietených tvorcov, ktorí sa
pokúšajú potvrdiť nádej a vieru v to, že divadlo
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