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M. H. L.  

 

Dokumentárna monodráma inšpirovaná životom a dielom prvej profesionálnej 

režisérky Magdy Husákovej Lokvencovej. 

 

„Nedívate sa nikdy nazad, len vpred. Obdivujem Vás. Nevidíte tam niekde vpredu aj 

mňa? Len sa dobre dívajte, musím tam niekde byť a veľmi šťastná. Toto „má dať“ mi 

dlhuje život, ja som už svoje v zmluve vrchovato splnila.“  

/List sebe samej, 7.10.1962/ 

 

scenár, výtvarný koncept, réžia, performer: Sláva Daubnerová  

dramaturgia a zvukový dizajn: Pavel Graus  

videoart: Lukáš Kodoň  

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, Bratislava 

premiéra: 22. decembra 2010, Štúdio 12 Bratislava 

finančná podpora: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 

Ocenenia:  

Sláva Daubnerová - víťaz v kategórií Objav sezóny, anketa Dosky 2010 

Nominácia v kategórií Inscenácia sezóny, anketa Dosky 2010  

Výročná cena Literárneho Fondu v oblasti divadla a dramatickej tvorby za réžijné a 

herecké naštudovanie postavy M. Husákovej  

Nominácia a 3. miesto v kategórií Divadlo, Kultúrna udalosť roka 2010 vyhlasovaná 

denníkom SME 

 

Vybrané festivaly:  

46th Borštnikovo srečanje Maribor Theatre Festival 2011, Slovinsko 

19. Medzinárodný festival Divadlo 2011 Plzeň, Česká republika 

16. Mezinárodní přehlídka Divadlo jednoho herce 2011 Cheb, Česká republika 



Medzinárodný divadelný festival Bez granic/Bez hranic 2010 Cieszyn, Česká 

republika 

Medzinárodný divadelný festival Čtyri dny 2010 Praha, Česká republika 

Nová drama / New drama festival 2010 Bratislava, Slovenská republika 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2010, Slovenská republika 

Open air hudobný festival Bažant Pohoda 2010 Trenčín, Slovenská republika 

Divadelný festival Dotyky a spojenia 2010 Martin, Slovenská republika 

 

Magda Husáková (1916 – 1966), rodená Lokvencová vyštudovala právo na 

Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S jej manželom Dr. 

Gustávom Husákom sa zoznámila ešte počas štúdia na gymnáziu v Banskej Bystrici, 

v roku 1938 sa zosobášili. Popri zamestnaní v banke študovala dramatický odbor 

Štátneho konzervatória v Bratislave. Po vojne patrí Gustáv  Husák medzi 

najvplyvnejšie politické osobnosti na Slovensku a v roku 1946 sa stáva sa predsedom 

Zboru povereníkov. V tom istom roku Magda zanecháva povolanie právničky 

a nastupuje na cestu dramatickej umelkyne. Rýchlo sa uplatní ako asistentka réžie 

a herečka, neskôr ako samostatná režisérka. V r. 1950 sa v Československu začínajú 

politické procesy. 6. februára  1951 je Husák zatknutý. V novembri 1951 dostáva 

Magda Husáková výpoveď z divadla. Možnosť vrátiť sa do divadla za cenu rozvodu 

s perzekvovaným manželom odmieta.  Z predstaviteľky novej spoločenskej elity sa zo 

dňa na deň stane nežiadúca, ideologicky nespoľahlivá osoba, manželka „nepriateľa 

ľudu“, ktorá bojuje o materiálne prežitie.  

Napriek rôznym životným situáciám, ktoré bránili Magde Husákovej 

Lokvencovej v tvorbe, divadlu zostala verná celý život. Nevedela bez svojej práce žiť. 

A v momente, kedy sa jej celoživotný sen prakticky naplnil, umiera. M.H.L. je 

modelom celoživotného zápasu udržania sa pri povolaní, ktoré človeku dáva zmysel.  
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M. H. L.  
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