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Iluminárium - svet chce byť klamaný 

 

Prihovárajú sa nám duchovia? Môžu ľudia čítať myšlienky a predpovedať udalosti? 

Sú čary ozajstné, alebo za nimi stojí len šikovnosť? Alebo je všetko inak? Práve na 

týchto otázkach stojí vydarená autorská inscenácia režisérky Slávy Daubnerovej 

Iluminárium (kabinet kurióznych úkazov). 

Najnovší divadelný počin herečky a režisérky Slávy Daubnerovej, ktorej inscenácia 

M.H.L. získala v ankete Dosky cenu za Objav sezóny 2010, je podobne ako viaceré 

jej predchádzajúce inscenácie vybudovaný autorskou kolážou. Do centra pozornosti 

sa dostávajú tri výrazné osobnosti Daniel Home – preslávený svojou schopnosťou 

levitovať, Eusapia Palladino, ktorá v stave hlbokého tranzu spôsobovala desiatky 

paranormálnych javov, a Viktor Ponrepo, ktorý sa z eskamotéra a kúzelníka šikovne 

rekvalifikoval na jedného z prvých českých filmárov. 

Osudy týchto troch osobností a ich súčasníkov sa hemžia duchmi, víziami, lietajúcim 

nábytkom, čarami a ilúziami. Pre Daubnerovú, ktorej inscenácie sú typické výraznou 

estetikou a dôvtipným využívaním videoprojekcie, je táto téma viac ako vďačná. 

Krásne historické kostýmy Marije Havran a videoart Lukáša Kodoňa nielenže spĺňajú 

kritéria absolútnej funkčnosti, ale oplývajú aj výrazným pôvabom. Prelínaním 

viacerých projekcií vidí divák takmer „skutočného“ ducha, predmety v miestnosti sa 

hýbu a zmena kostýmu jasne charakterizuje premenu postáv a ich vzťahov. Škoda len, 

že toto divadelné čarovanie redlo s pribúdajúcou inscenáciou a v závere sa mu 

dostáva takmer minimálny priestor. 

Iluminárium však nie je inscenácia ťaživá a strašidelná. Naopak, Sláva Daubnerová a 

Emil Leeger na javisku ukazujú, že za úspechom Daniela Homea stála predovšetkým 

podpora doby prajúcej výmyslom a báchorkám, Eusapia Palladino vyvolávala isté 

stavy tranzu najmä vďaka výraznej sexualite a Viktor Ponrepo bol hlavne šikovný 

obchodník. Vizuálne čary sú prekladané priehľadnými kúzelníckymi trikmi, humor 

zámerne jemne paroduje všetko nadprirodzené a inscenácia tak ukazuje známu 

pravdu, že svet chce byť klamaný. 



Za slabinu inscenácie sa istotne dá považovať aj určitá tematická neaktuálnosť a 

menšia koncentrovanosť na jasnú ideu. To je však pravdepodobne „daň“ za 

predchádzajúce výnimočné inscenácie. Aj tak je však Iluminárium inscenácia, ktorú 

treba vrelo odporučiť. 
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Festival Dotyky a spojenia 2012 v Martine 

MICHAELA SUCHÁ 

 

Dotyky a spojenia 2012 - Iluminárium 

 

Divadlo P. A. T. je slovenskou platformou pre súčasné divadlo, tanec a nové média. 

Na festivale sa predstavilo v polnočných hodinách inscenáciou Iluminárium. 

  

Iluminácia je vo filozofii chápaná ako zvláštny Boží vplyv, pri ktorom sa uskutočňuje 

poznanie človeka. Inscenácia Slávky Daubnerovej tento pojem zachytáva aj v 

kombinácii s javiskovým a filmovým zobrazením. Pohráva sa s existenciou 

posmrtného života veľmi efektným spôsobom, cez prácu so svetelnou technikou. 

Svetlom je zaplavená každá scéna, menia sa iba jeho druhy. Prostredníctvom 

rozprávania Daniela Homa,Eusapie Palladinovej a Viktora Ponrepa prechádzame od 

levitácie k eskamotérovi a filmu. (Z Ponrepa sa po kúzelníkovi vykľul jeden z prvých 

českých filmárov). 

  

Spojenie s Bohom je nám predkladané ako niečo naivné aj v súvislosti s tvrdeniami 

ľudí, ktorí sa prostredníctvom média kontaktovali so svojimi blízkymi. Temná 

atmosféra pripomínajúca tmavé komnaty je dotváraná svetlom sviečok. Na scéne sú 

umiestnené štyri stojany s priesvitným plátnom, na ktorých sa premieta projekcia 

rôznych priestorov. Pracuje sa aj rýchlym rolovaním projekcie ako prvkom 

narušujúcim realitu, hlavne v prípade nadnášania médií. Náboženské motívy 

diabolských síl striedajú spirituálne seansy. V druhej časti sa inscenácia premieňa na 

varietné výstupy eskamotérov, čiastočne zosmiešňujúce ich prácu. Dvaja herci 



pracujú s hyperbolou vo svojom hlase, schválne karikujú naučenú intonáciu ľudových 

kúzelníkov. Inscenáciu zakončuje výstup namyslenej herečky, ktorá nakoniec súhlasí 

so zvečnením v biografe. 

  

Príbehy ľudí, ktorých spája svetlo, sú monologickými výstupmi s premieňajúcimi sa 

významami. Muž hovorí vážene a faktickým spôsobom objasňuje svoje 

nadprirodzené sily. V protiklade k nemu, žena jej osvietenie chápe ako niečo 

nadpozemské a zázračné. Keď sa dvaja špiritisti stretnú, muž sa premieňa na 

diabolského doktora. Vyšetruje ženu ako gynekológ a naznačuje sexuálny akt. 

Následne sa obhajuje, že vyšetrenie média musí byť detailne, aby sa vylúčila 

falošnosť nadpozemskej sily. 

  

Staromódne kostýmy pracujú s istým druhom univerzálnosti. Frak muža znásobuje 

význam jeho slov, krinolína ženy zase jej naivitu a snovosť. Pri doktorskej prehliadke 

je žena vyzlečená do spodných vrstiev oblečenia. Hudba v prvej časti evokuje temné 

šumy, striedajúce sa s nepríjemným tikaním hodiniek alebo ťahavými sláčikmi. V 

druhej časti nadobúda výrazne výsmešné rysy a zvonením gongov a zvončekov 

podporuje formu varietného vystúpenia. 

  

Inscenácia je zvláštne hraničná. Na jednej strane podporuje prítomnosť 

nadprirodzených javov, na strane druhej sa im vysmieva. Citát „Svet chce byť 

klamaný“ sa objavuje napísaný na tabuli v doskách ako jedno z kúzelníckych trikov. 

Interakcia s divákom a pohľady do javiska nabádajú na prepojenie témy s divadlom a 

filmom. V dnešnej dobe plnej rôznych paranormálnych javov a myšlienkovom 

prekračovaní hraníc zdravej reality, je inscenácia výborným vkladom. Či už z 

hľadiska nejednoznačného uchopenia, alebo upozornením na to, aká je hranica 

vnímania tenká, priam neviditeľná. 

  


