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Svetová premiéra hry AUGUST: Osage County sa uskutočnila
v júni 2007 v Steppenwolf Theatre Company, Chicago, IL;
Martha Lavey, umelecká režisérka a David Hawkanson,
výkonný režisér.

Hra August: Osage County mala premiéru na Broadway
v Imperial Theatre 4. decembra 2007. Bola produkovaná
Jeffrey Richards, Jean Doumanian, Steve Traxler, Jerry
Frankel, Ostar Productions, Jennifer Manocherian, The
Weinstein Company, Debra Black, Daryl Roth, Ronald
Frankel, Marc Frankel, Barbara Freitag, Rick Steiner and
Staton Bell Group.

Slovenské komorné divadlo
v Martine uvádza
v slovenskej premiére
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Hra Tracyho Lettsa August na konci Ameriky (August: Osage County) získala v roku 2008
Pulitzerovu cenu za drámu a tiež cenu Tony za
najlepšiu hru a stala sa celosvetovým hitom.
V Slovenskom komornom divadle ju uvádzame
v slovenskej premiére.
Americký herec a dramatik
Tracy Letts (1965) sa narodil v Tulse v štáte Oklahoma. Obidvaja jeho rodičia
pôsobili na malej miestnej
univerzite; mama bola spisovateľka a otec univerzitný profesor. Letts ako
17-ročný zanechal štúdium
a rozhodol sa, že sa stane hercom. Ako dvadsaťročný odišiel do Chicaga, kde
s malými prestávkami žije dodnes. Je stálym členom
slávneho a uznávaného divadla Steppenwolf Theatre,
kde pôsobí ako herec aj dramatik. V jednom rozhovore o tom povedal: „Herectvo ma naučilo veľa o divadle.
Viem, že vďaka nemu som lepším dramatikom. [...]
Písanie a herectvo pochádzajú z úplne odlišných častí mojej osobnosti, som pomerne introvertný človek
a herectvo posilňuje moju verejnú stránku.“ Tieto dve
umelecké aktivity sa podľa neho navzájom dopĺňajú,
ťažko povedať, kde sa jedno začína a druhé končí: „Písanie je veľmi súkromná záležitosť a pre mňa veľmi intuitívna. Neviem, odkiaľ veľa vecí prichádza, nikdy neviem
spätne povedať, odkiaľ mám konkrétny námet na hru,
zlievajú sa mi dokopy viaceré zdroje. Tvorivá časť písania je pre mňa intuitívna a záhadná. Inscenovanie textu
považujem skôr za remeselnú prácu. Riešite problémy,

staviate dom. Myslím, že lepšie rozumiem tomu, čo sa
odo mňa vyžaduje ako od herca, než od dramatika.
Ako herec prekladám pre diváka dramatikovo dielo, to
je môj hlavný cieľ. V našom type divadla ide o to, aby
sme obecenstvo vtiahli do sledovania deja a jednotlivých charakterov. Písanie a herectvo sa určite navzájom
ovplyvňujú, oboje je o rozprávaní príbehu, o hľadaní
najvhodnejšieho spôsobu, ako príbeh vyrozprávať.“
Ako dramatik debutoval Letts začiatkom deväťdesiatych rokov hrou Zabijak Joe (Killer Joe) a zaradil sa do
generácie divadla „in yer face“ (u nás býva označovaná
ako tzv. cool drama), ku ktorej patrili aj britskí dramatici
Sarah Kane, Mark Ravenhill či Martin McDonagh. Vždy
s odstupom niekoľkých rokov nasledovali potom Bug
(Chrobák), Man from Nebraska (Muž z Nebrasky),
za ktorú získal Letts nomináciu na Pulitzerovu cenu,
a v roku 2007 hra August na konci Ameriky. Medzi
zatiaľ posledné divadelné texty Tracyho Lettsa patrí komorná hra Superior Donuts (Najlepšie šišky) a adaptácia Čechovovych Troch sestier.
Námet hry August na konci Ameriky nosil jej autor
podľa vlastných slov dlho v hlave. „Hra je postavená na
skutočných udalostiach predovšetkým z môjho detstva, ale neoznačil by som ju za autobiografickú, pretože takou nie je. Žiadna z postáv nepredstavuje mňa,“
upresňuje Letts. „Keď som mal desať rokov, môj starý
otec, otec mojej mamy, spáchal samovraždu utopením a moja stará mama následne prepadla dlhoročnej
závislosti na liekoch: to je odrazový bod mojej hry. Tá
sa potom posúva smerom k fikcii, sú tam miesta, ktoré som si požičal zo svojej rodiny, z iných rodín, no iba
postava Violet je jediná založená na skutočnosti a do

veľkej miery vychádza z mojej starej mamy. [...] To, čo sa
stalo, vo mne zanechalo stopu, roky som rozmýšľal, ako
by som mohol vyrozprávať ten príbeh... O svojich hrách
premýšľam dlho predtým, ako si sadnem a začnem písať,
a v tomto prípade som premýšľal dlhé roky. [...] Dúfam, že
moja hra povie ľuďom niečo aj o ich vlastnej rodine, o manévrovaní v rozbúrených vodách rodinného života.“
Hra o rozklade jednej americkej rodiny býva označovaná
aj ako metafora stavu celej krajiny – v tom prípade Westonovci zosobňujú Ameriku (nie náhodou sa v koreni ich
mena nachádza slovo west, čiže západ). Preto sme sa pri
hľadaní vhodného prekladu názvu hry (anglický názov
August: Osage County odkazuje na konkrétnu rezerváciu
Osedžanov a autor si ho požičal z básne Howarda Starksa)
priklonili s prekladateľom Martinom Solotrukom k názvu
August na konci Ameriky, ktorý má nielen konkrétny,
takpovediac geografický, ale aj symbolický význam. V hre
nájdeme viacero odkazov na to, že oklahomský dom rodiny Westonovcov v horúcom lete uprostred nekonečných
plání je vlastne Amerika ako taká. Tému prináša autor prostredníctvom postavy Indiánky, o ktorej povedal: „Johnna
pozoruje, čaká. Verím v kolektívnu vinu a Oklahoma je
najlepším príkladom toho, na čom je založená táto krajina.
Oklahoma bola indiánskym územím predtým, než sa stala štátom. [...] Každý obyvateľ tohto štátu sa môže obzrieť
okolo seba a povedať si, že toto je výsledok genocídy spred
mnohých rokov; a keď to zbadáte v jednom štáte, vidíte to
v celej krajine. V tej zemi nie je iba ropa, ale aj krv. Myslím,
že za to treba zaplatiť niečo ako karmickú cenu – možno ju
platíme teraz.“ Johnna pripomína jeden z dvoch zakladateľských zločinov Ameriky – prvým bolo otroctvo, druhým
genocída pôvodných obyvateľov kontinentu. Ale Johnna
nie je obeťou. Je, takpovediac, nad Westonovcami.

Letts napísal svoju hru ako reakciu na narastajúci trend
prevažne komorných hier s malým obsadením a nenáročnou scénou. Svoju rozsiahlu drámu rozvíja v prológu
a 3. dejstvách. Už po chicagskej premiére sa rozpútala
živá diskusia medzi jej priaznivcami, ktorí hru označovali ako hlboké a závažné umelecké dielo o nefunkčnosti
americkej rodiny, a tými, ktorí v nej videli len šťavnaté a zábavné pseudo-spomienky. Chicagská režisérka
Lisa Portes, členka poroty Pulitzerovej ceny, povedala,
že porota bola úplne unesená kolektívnymi výstupmi
v Lettsovej hre. „Už samotná scéna rodinného obeda
v druhom dejstve by mohla dostať Pulitzerovu cenu,“
povedala. Našli sa však aj opačné názory. Redaktor New
Yorkeru Hilton Als prirovnal obedovú scénu k hlúpučkým skečom a Lettsa nazval provinčným autorom. Peter Marks, predseda poroty Pulitzerovej ceny za drámu,
napísal na hru zdrvujúcu recenziu do Washington Post
a nazval ju „sklamaním a prázdnym zážitkom“. Charles Isherwood z New York Times hru naopak označil
za „najvzrušujúcejšiu novú americkú hru za posledné
roky“. Hra býva označovaná aj ako „prvá veľká americká
hra 21. storočia“ a prirovnávaná k veľkým dramatickým
dielam 20. storočia, akými sú Dlhá cesta do noci Eugena O‘Neilla, Konečná stanica túžba Tennesseeho Williamsa či Kto sa bojí Virginie Woolfovej od Edwarda
Albeeho.
Hoci sa názory kritikov líšia, nemožno podceniť silu,
akou na Lettsovu hru reaguje publikum na celom svete. August na konci Ameriky Tracyho Lettsa je jednou
z najúspešnejších amerických hier všetkých čias.
Monika Michnová
zdroj: www.en.wikipedia.org; www.nytimes.com; www.latimes.com;
www.time.com; www.musicomh.com; www.avclub.com; www.vimeo.com

Lucia Jašková, Ján Kožuch; v pozadí: Zuzana Kronerová

V diele Tracyho Lettsa zohráva dôležitú úlohu
poézia. Fragment z básne T. S. Eliota Prázdni
ľudia rámcuje dej hry August na konci
Ameriky. Eliotova báseň vlastne predstavuje
metaforu celej hry.
T. S. Eliot
Prázdni ľudia
Mister Kurtz – on mŕtvy.
A penny for the Old Guy
I.
My sme tí prázdni ľudia,
vypchatí ľudia
opretí o seba,
hlava plná slamy. Žiaľ.
Naše vyprahnuté hlasy,
keď si šepkáme,
sú pokojné a bez významu,
akoby vietor v suchej tráve vial
či noha potkana po úlomkoch skál
v suchej pivnici.
Predstava bez tvaru, tieň bez farby,
sila rozložená v geste bez pohybu.

Dominik Zaprihač, Miroslava Časová

Tí, čo sa previezli, nesklopiac oči,
v iné kráľovstvo smrti,
pamätajú, ak si nás pamätajú,
že nie sme zatratenci drsných duší, lež iba
prázdni ľudia,
vypchatí ľudia.

II.
Oči, ktorých sa bojím v snoch,
tie v snovom kráľovstve smrti
sa nezjavujú.
Tam oči sú
slnečným svitom v troskách stĺporadia
a strom sa ticho kníše
a hlasy sluchu pútnika,
vo vetre vzdialené i bližšie,
čoraz slávnostnejšie ladia,
jak hviezda, ktorá zaniká.
Kiež nie som o nič bližší
v snovom kráľovstve smrti
a nech sa sotva líšim
od iných svojou premyslenou maskou:
skrížené tyčky, kabát potkaní a telo vranie
v poli
vanúci, ako vietor vanie,
o nič bližší –
tomu konečnému stretnutiu
v kráľovstve tieňov.
III.
To je tá mŕtva krajina,
krajina kaktusov.
Kamenné modly stoja,
keď mŕtvi
prosia rukami, lebo už nieto slov
vo svite hviezdy, ktorá zaniká.

Tak
v druhom kráľovstve smrti,
keď osamelí sotva driemu
v hodinách,
keď krehkosť chveje ako slák
perami, ktoré cítia tlak
po bozku v modlitbách ku kameňu zborenému.
IV.
Tie oči tu nie sú,
nijaké oči nie sú
v údolí zomierajúcich hviezd,
v tom prázdnom údolí,
zborenom pažeráku stratených kráľovstiev.
Posledné miesto našich stretnutí,
habkáme k sebe
a vyhýbame sa reči
na brehu vzdutej rieky zhromaždení.
Bezzrakí, kým
sa nám oči opäť zjavia
ako stálica –
ruža stolistá
v kráľovstve tieňov,
jediná nádej
prázdnych ľudí.
V.
Chodíme dokola okolo topoľa
chodíme dokola chodíme dokola
chodíme dokola okolo topoľa
o piatej nad ránom.

Medzi predstavu
a skutočnosť
medzi pohnútku
a čin
padá Tieň
		
Lebo Tvoje je Kráľovstvo
Medzi zámer
a dielo
medzi cit
a odozvu
padá Tieň
		Život je veľmi dlhý
Medzi túžbu
a kŕč
medzi možnosť
a bytie
medzi podstatu
a pád
padá Tieň
		
Lebo Tvoje je Kráľovstvo
Lebo Tvoje je
Život je
Lebo Tvoje je Krá
Teda takto sa svet končí
Teda takto sa svet končí
Teda takto sa svet končí
Nie treskom ale skučaním.
v roku 1966 preložil Ján Buzássy

Zuzana Kronerová

Dominik Zaprihač, Petronela Valentová

Zuzana Kronerová, Ľubomíra Krkošková

August na konci Ameriky:
americký kultúrny kontext
Tragikomédia Tracyho Lettsa August na konci Ameriky
(August: Osage County) ponúka okrem originálneho
umeleckého zážitku tiež nevšedné stretnutie
s americkou kultúrou. Hoci najvýznamnejší americkí
dramatici Eugene O‘Neill, Tennessee Williams a Arthur
Miller písali tragédie, zostal tento žáner v americkom
divadle raritou vďaka americkému idealizmu, podľa
ktorého je človek „kapitánom svojho osudu“. V tomto
zmysle sa patrí pripomenúť, že univerzálne témy hry
– narušené rodinné vzťahy, sex, incest, alkohol, drogy
– majú tiež svoju špecifickú interpretáciu v rámci dejín
USA, predovšetkým ako „zeme Indiánov“.

František Výrostko, Viliam Hriadel; v pozadí: Zuzana Kronerová

Americká tragédia
Do kontextu porozumenia tejto mimoriadnej hre sa
pridáva fenomén jej nezvyčajne nadšeného prijatia
americkým publikom. Ešte sa dá vysvetliť, že divadelní
odborníci oceňujú kvalitnú, hoci„neamerickú“, tragédiu,
ale ako je možné, že postmoderná dráma bez happyendu nachádza taký ohlas medzi divákmi? Americká
divadelná kritika chápe úspech hry ako vyjadrenie
hladu po dráme väčšieho rozmeru po dlhšom období
komorných diel a zároveň prehlasuje Tracyho Lettsa
za pokračovateľa Eugena O‘Neilla a Edwarda Albeeho.
Sám autor sa pri preberaní Tony Awards smial nad
absurdnosťou situácie amerického divadla, keď
žartovne ďakoval producentom za odvahu „uviesť
na Broadwayi americkú hru s americkými hercami“.
V rozhovore pre verejnoprávny rozhlas NPR Tracy Letts
vysvetľoval, že úspech jeho stratégie spočíva vo využití
„schopnosti divákov smiať sa tragickým scénam na
základe ’rozpoznateľne známeho’“.

Postmoderná situácia
Príbeh rodiny Westonových, ktorá sa zíde v plnom
počte na usadlosti kúsok od oklahomskej Tulsy, aby
riešila zmiznutie patriarchu Beverlyho, je príbehom
zlyhania západnej civilizácie v USA. „Základné práva“
Jeffersonovho Vyhlásenia nezávislosti z roku 1776 na
„život, slobodu a dosiahnutie šťastia“ v postmodernej
situácii fungujú iba ako spomienka na dobu „veľkých
rozprávaní“. Hrdinovia a hrdinky hry August na konci
Ameriky nemajú žiadnu reálnu spásonosnú ideológiu
ani náboženstvo, ani riešenie, iba svoje vlastné príbehy,
trinásť príbehov predstaviteľov troch generácií, ktorých
charakterizuje celková úzkosť nad stratou možnosti
človeka slobodne konať.
Do generácie šesťdesiatych rokov sa vkladala nádej
– premena spoločnosti k lepšiemu sa zdala nielen
možná, ale i nevyhnutná. Hlavná dvojica Beverly
a Violet zažila počas tejto doby vzostup od detstva
bezdomovcov, ktorí prežívajú v aute, až po strednú
vrstvu a univerzitnú elitu. Hra ich zastihuje v momente
pádu, ako ľudské trosky, závislé v prípade Beverlyho
na alkohole a v prípade Violet na liekoch na predpis.
William Burroughs popisuje závislosť ako vírus, ktorý
„znesväcuje obraz človeka“, kedy treba stále väčšie
množstvo látky na udržanie ľudskej podoby. Z nádejnej
dekády zostali Beverlymu, básnikovi ovenčenému
cenami a univerzitnému profesorovi, knihy. Beverly
závidí T. S. Eliotovi silu dať manželku do blázinca, čo
on urobiť nemôže, pretože sa cíti previnilo za neveru
s Violetinou sestrou Mattie Fae.
Najväčší priestor v hre zaberá Violet, alebo tiež Ultra
Violet, ako ju podľa Warholovej superstar nazvala kritika.
Zatiaľ čo Beverly je schopný rozoznať neriešiteľnosť
situácie, zoženie chorej manželke pomocnicu, odchádza
z domu a zachová si ľudskú dôstojnosť, lásku a úctu dcér,
Violet svoju tragédiu nechápe, jej závislosť a šialenstvo
prekročili hranice schopnosti reflektovať vlastné činy.

Zostáva zrozumiteľnou ľudskou bytosťou len na základe
pochopenia jej minulosti ako obete násilia v detstve.
Jej relikviou zo šesťdesiatych rokov sú platne Erika
Claptona. Atmosféra hnutia za ľudské práva a práva
menšín sú Violet na smiech. Ironizuje politicky korektné
označenie Indiánov ako „pôvodných Američanov“
a namiesto dedičstva druhej vlny feminizmu v podobe
základnej úcty k ženám zahŕňa dcéry mizogýnnymi
urážkami. Violet je desivá a neľútostná Gorgona, ktorej
jedovaté poznámky neutralizuje iba strata schopnosti
artikulovať. Dcéry pochopia, že jej pomätené
„víťazstvo“ nad manželom v podobe zmocnenia sa
sejfu s peniazmi a šperkami spôsobilo Beverlyho smrť,
ale nemôžu matku ani obviniť, pretože sa nachádza na
„druhom brehu“. Z nádejí generácie vzostupu, hippies,
psychedélie, oslobodenia, premeny vedomia a voľnej
lásky zostala závislosť a incest.
Druhú generáciu predstavujú tri dcéry, Barbara, Ivy
a Karen a ich „partneri“ Bill, Malý Charles a Steve.
Partneri sú doslova symbolickí, pretože ani jeden pár
nie je funkčný. Z hľadiska Violet a Beverlyho zlyhávajú
dcéry na základe samozrejmosti príslušnosti k strednej
vrstve, samozrejmosti univerzitného vzdelania, akéhosi
zaspania na vavrínoch. Violet zatrpknuto hovorí
o sebaobetovaní deťom a ich neschopnosti pracovať
tak tvrdo ako ich rodičia. Barbara je najstaršia, otcova
vyvolená, literárne nadaná, bojuje súčasne s návalmi
súvisiacimi s klimaktériom, rozpadom manželstva,
výchovnými problémami s dcérou Jean a obviňovaním
zo zavinenia smrti otca. Urobí niekoľko pokusov
ovládnuť situáciu, skonfiškuje matke lieky, pokúsi sa
zabrániť vzťahu Ivy s Malým Charlesom, ale pochopí,
že nemôže uspieť. Sociologička Naomi Klein pripomína
v bestselleri Bez loga situáciu tejto generácie... „naši
rodičia ešte mali kam ísť, ale kam sme sa pozreli my,
tam boli len vyjazdené koľaje“.
Tretiu generáciu zastupuje Jean, dcéra Barbary a Billa.

Zdá sa byť úplne bezmocná, zadusená rodičmi. Meno
po bohémskej herečke Jean Seberg ju predurčuje
k tomu, že v štrnástich rokoch, za tichej podpory otca,
fajčí pravidelne marihuanu a je ochotná nechať sa
Steveom zviesť.
Johnna je jedinou vyložene kladnou postavou hry.
Jej sila spočíva ani nie tak v odpustení, a už vôbec nie
v kresťanskom zmysle, ale skôr v zmierení sa, prijatí
ducha miesta i ducha doby.
Indiánska zem
Tracy Letts poukazuje na situáciu Indiánov nenápadne,
celá história genocídy je v hre ľadovcom, z ktorého
vidíme iba tichú Johnnu. Vieme, že je v ťažkej situácii
po smrti otca, že musela prerušiť štúdium a z núdze
prijíma miesto pomocnice u Westonových.
Hra, kde postavy prežívajú úzkosť z krízy schopnosti
konať, je polemikou s duchom amerického idealizmu.
Na tragédiu rodiny nemá západná civilizácia liek, ani
radu, ani ideológiu vrátane psychoanalýzy.
Tracy Letts sa pripája k americkým autorom, ktorých
charakterizuje podozrievavosť k ľudskej schopnosti
autonómnej reakcie ako Thomas Pynchon, Don De
Lillo, Margaret Atwood, Norman Mailer, William Gibson,
Kathy Acker, Kurt Vonnegut, Josepf Heller, Ken Kesey
alebo William Burroughs. Prináša otázky ducha miesta
a ducha doby, ktoré nie sú tak celkom pod našou
kontrolou. Na druhú stranu uvedením indiánskej zeme
na scénu Broadway zostáva Tracy Letts avantgardistom
vo svojej viere v silu divadla.
Pavla Jonssonová

Miroslava Časová, Martin Horňák

Autorka je kultúrna teoretička, amerikanistka. Text uvádzame so
súhlasom Činohry Národného divadla Praha. Z  češtiny preložila
Monika Michnová. Krátené.

Jana Oľhová, Zuzana Kronerová

inscenácia ako krasohľad
József Czajlik (1975)
ukončil v roku 2002 štúdium divadelnej réžie na
Vysokej škole múzických
umení v ročníku prof. Juraja Nvotu. Erika Gadusová (1970) absolvovala
v roku 1996 divadelnú scénografiu na VŠMU v ročníku
prof. Jozefa Cillera a prof.
Milana Čorbu. Pravidelne
spolupracujú od roku 2001,
pôsobili v divadlách v Maďarsku (Bárka Színház v Budapešti), v Poľsku (Teatr Boguslawskiego v Kaliszi) a na
Slovensku (Jókaiho divadlo
v Komárne, Divadlo Astorka
Korzo ´90, Štátne divadlo
Košice, Slovenské národné
divadlo).
Kým Erika Gadusová sa
pred niekoľkými rokmi
podieľala ako kostýmová
výtvarníčka na viacerých
inscenáciách martinského
divadla, spoločne s režisérom Józsefom Czajlikom spolupracovali so Slovenským
komorným divadlom po
prvý raz práve na inscenácii
August na konci Ameriky.

Pracujete spolu už desať rokov, pôsobili ste v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Viete porovnať prístup k príprave divadelnej inscenácie v jednotlivých krajinách?
József Czajlik: Pokiaľ ide o herectvo, v Poľsku sú
herci veľmi vnímaví, maďarskí herci sú dosť prešpekulovaní, chcú poznať aj mentálne pozadie postavy a všetky fakty. Herci na Slovensku sú zase veľmi citliví.
Erika Gadusová: Jeden zo zásadných rozdielov
spočíva v tom, že na Slovensku aj v Maďarsku nasleduje po odovzdaní výtvarných návrhov vždy ako prvá
otázka: „Koľko to bude stáť?“ a nie: „Prečo to tak vidíte?“. Poliaci sa k tvorbe stavajú slobodnejšie, sú tvárnejší a húževnatejší, vedia si maximálne užiť skúšobný
proces a využiť ho vo svoj prospech. Nezaťažujú sa
zbytočnosťami a sústreďujú sa na hľadanie. V Poľsku
sa kladie väčší dôraz na prácu výtvarníka. Režisér spolu
s výtvarníkom majú oveľa väčší priestor na presadenie
vlastnej predstavy. Keď sme si, napríklad, vymysleli niečo odvážnejšie, nikdy sme sa nestretli s odmietnutím,
naopak, podporovali nás v tom, aby sme sa nápadov
nevzdávali a hľadali spôsob, ako ich uskutočniť.
József Czajlik: Zároveň s nami intenzívne komunikovali, po vysvetlení koncepcie sme o nej dva dni diskutovali a konfrontovali svoje predstavy o inscenácii.
Teraz pracujete v Martine. Čím vás zaujala hra Tracyho Lettsa August na konci Ameriky?
Erika Gadusová: Pred dvoma rokmi som v Budapešti videla inscenáciu divadla Vígszínház v réžii Enikő
Eszenyi. Hra ma ako diváka upútala, je veľmi vďačná
pre hercov, už menej pre výtvarníka. Výtvarník má dosť

obmedzené možnosti, má takpovediac zviazané ruky,
pretože všetko sa odohráva v jednom priestore domu
a divák musí mať pocit, že dej inscenácie sa skutočne
v tomto priestore mohol odohrať, že nie je iba vymyslený. V Budapešti postavili na javisku celý prierez poschodového domu so všetkými izbami. Pôsobil ako monštrum a podľa mňa inscenácii nepomohol. My sme sa
snažili o zachovanie podstaty textu a zároveň o určitý
výtvarný posun. Často vidíme krásny dom a povieme si,
že v ňom určite býva nejaká šťastná rodinka, pričom za
stenami sa odohrávajú veľké tragédie a vôbec nie rozprávkové životné príbehy. Naším výsledkom je skelet
domu, ktorý vyzerá akoby zastrešoval rodinu, ale jeho
steny sa nespájajú, nemá povalu, celý sa stráca do tmy.
Veď ľudia, ktorí v ňom žijú, sú tiež už len kostrami tých,
ktorými kedysi boli. Tak ako dom, aj oni sú narušení.
Bližšie k divákovi sa nachádzajú úplne konkrétne veci,
ale čím ideme v scéne dovnútra, reálny priestor sa postupne stráca a mení sa na štylizované plochy.
József Czajlik: Pre mňa bolo podstatné, že ma zaujal
samotný text, napätie vo vnútri situácií a v rámci vzťahov
medzi postavami. Nikdy som nepracoval s podobným
typom textu, ktorý je do takej miery založený na slove.
V texte je stále prítomné napätie, čítal som ho skoro ako
napínavý filmový scenár. Je to veľmi rozsiahla hra, ale
napriek tomu vzťahové a situačné napätie nepoľavuje.
Vyžaduje si tento typ textu aj iný režijný prístup?
József Czajlik: Áno, aranžmán inscenácie je mentálne. To, čo sa udeje vo vnútri postáv – v ich psychológii
a v rámci situácií, už znamená istý posun, isté aranžmán,
určitú kompozíciu. Ako keby to bol krasohľad, v ktorom

sa pri minimálnom pohybe udejú obrovské zmeny.
Nejde o výraznú dynamickú zmenu v rámci situácie
alebo o prudké kompozičné či pohybové zmeny,
samotná konverzácia mení
okolie. Moja úloha ako režiséra spočíva v pomenovaní
a dobrej analýze jednotlivých postáv a v hľadaní
priestoru na to, aby sa tieto zmeny mohli udiať pred
očami diváka a aby si ich
divák nemusel domýšľať.
Jednotlivé situácie musia
byť vypracované konkrétne do detailov. Od začiatku
do konca sme v jednom
priestore bez výraznej scénografickej zmeny, skoro
ako v klasických hrách,
ktoré dodržiavajú jednotu
času, miesta a deja. Keď sa
všetko odohráva v jednom
priestore, režisér musí nájsť
vnútorný kľúč k jednotlivým scénam. Zdanlivo je
to obmedzenie, ktoré však
zároveň dáva priestor na
kreativitu.
-mm-

pripravujeme...
Jozef Hollý
KUBO
premiéra: 8. apríla 2011
Jeden z najslávnejších titulov martinského divadla,
ale i slovenského divadelníctva, opäť ožije na javisku. Dve inscenácie textu Jozefa Hollého sú rodinným
striebrom nášho divadla – prvé uvedenie (1949) v réžii
Ivana Geguša s nezabudnuteľným Jozefom Kronerom
katapultovalo protagonistu do SND, a vďaka následnej
televíznej inscenácii mu zabezpečilo nesmrteľnosť; divadelnou udalosťou však bolo i druhé uvedenie Kuba
na martinskom javisku v roku 1981 v réžii Ľubomíra Vajdičku s Petrom Bzdúchom v hlavnej úlohe. Ambíciou
inscenačného tímu na čele s režisérom Dodom Gombárom je nielen pripomenutie si slávnych predchodcov,
ale predovšetkým originálna interpretačná výpoveď
nadväzujúca na Tajovského Nový život, ale aj autorských Štúrovcov. Kubo dnes, Kubo v súčasnosti, Kubo
interpretovaný súčasnými vyjadrovacími prostriedkami. Akoby na javisku v jednom čase prebiehali dva
paralelné príbehy – ten prvý vyjadrený Hollého textom
je príbehom dedinského prostáčika, ktorého všetci
manipulujú v prospech mamonu; druhý – metapríbeh
súčasnosti, vyjadrený pohybom, hudbou, výtvarnou
zložkou, interpretáciou textu, charakterov a vzťahov.
Slovenská klasika stará viac ako sto rokov môže mať
svoje tajomstvá. Kto je Kubo? Možno ten, kto je iný, ten,
komu nerozumieme, ten, koho nepoznáme. Možno
hudobník Marián Varga či raper Rytmus, alebo možno
martinský výtvarník Peter Šabo. Kto vie?
Michal Gazdík, Dominik Zaprihač

Róbert Mankovecký

František Výrostko, Zuzana Kronerová, Jana Oľhová
v pozadí: Michal Gazdík, Ľubomíra Krkošková, Eva Gašparová,
Miroslava Časová, Petronela Valentová

generálny partner

www.nadaciaslsp.sk

Svojou podporou
sa radi podpíšeme
pod dobré projekty

Záleží nám na ľuďoch a prostredí okolo nás. Preto radi
podporujeme verejnoprospešné projekty v oblasti vzdelávania,
kultúry, športu, charity a ochrany životného prostredia v každom
regióne Slovenska. Viac informácií o našich aktivitách
a grantových programoch nájdete na www.nadaciaslsp.sk.

hlavnÝ partner

hlavnÝ partner

www.novymartin.sk

hlavnÝ partner

partner

www.martinky.com

WINTER PARK MARTINKY

Martinské hole, Malá Fatra (1150 - 1456 m n. m.) :
6 dopravných zariadení, 12 zjazdoviek
celkovou dĺžkou viac ako 9 kilometrov

partner

partner

ZNALECKÉ POSUDKY

z odborov
stavebníctvo, elektrotechnika, strojárstvo,
ekonómia a manažment, ekonomika a riadenie
podnikov, bytové zariadenia, energetika,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
keramika, koža a kožušnícke výrobky, obuv,
textílie, drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny,
doprava cestná, priemyselné vlastníctvo,
strelné zbrane a výbušniny

ENERGETICKÉ AUDITY
objektívne posúdenie nákladov na energie,
optimalizácia spotreby a návrhy opatrení

DODÁVKY VODOMEROV
suchobežné, mokrobežné vodomery
Kontakt:

Sládkovičova 10, 036 01 Martin

Tel.: 043/4222 628, FAX: 043/4308 311
e-mail: jhs@jhs.sk, web: www.jhs.sk
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www.martinky.com

WINTER PARK MARTINKY

Martinské hole, Malá Fatra (1150 - 1456 m n. m.) :
6 dopravných zariadení, 12 zjazdoviek
celkovou dĺžkou viac ako 9 kilometrov
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partneri

Veľkoobchod
so slnečnými okuliarmi a čiapkami
Kollárová 58, 036 04 Martin
tel., fax: 043 42 37 363
www.gemasro.sk
Dovoz kvalitných vín z Francúzska

Kvetinové koše na premiéru venovala
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SLOVENSKÁ SPRAVODAJSKÁ TELEVÍZIA

Slovenské komorné divadlo
Divadelná 1, 036 80 Martin
☎ 043/ 422 40 98 (spojovateľ)
www.divadlomartin.sk
riaditeľ František Výrostko
umelecký šéf Peter Gábor
šéf výpravy Jozef Ciller
Zriaďovateľom
Slovenského komorného divadla
je Žilinský samosprávny kraj.

