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Divadlo žije aj ďaleko od centra 

 

Hoci kritických konštatovaní o nedvižnosti divadla na Slovensku je za ostatné 

dvadsaťročie neúrekom, stav sa nemení. Ak sa predsa len niečo udeje, je to malý zázrak. 

Za tajuplnou značkou Divadlo P.A.T. Prievidza sa skrýva ambiciózna hľadačka 

výrazových prostriedkov moderného antiiluzívneho divadla Slávka Daubnerová. 

Spočiatku ako amatérka, od roku 2006 ako profesionálka vyhľadáva najmä v 

nedramatickej literatúre atraktívne témy, ktorými by naplnila minimalistické javiskové 

tvary. 

Také boli Cely, podľa autobiografie mexickej avantgardnej maliarky Louise Bourgeois 

(2006), i variácia na Shakespearovskú tému Heinera Müllera Hamletmaschine (2007). 

Obe inscenácie sú zaujímavými hereckými monológmi samotnej Slávky Daubnerovej. 

Starý námet, nový pohľad 

Pre tretiu premiéru Divadla P.A.T. našla inšpiráciu v románe nórskeho spisovateľa Jona 

Fosseho Melanchólia. Fragmentovaná skladačka pocitov, postrehov a postojov 

autentického hrdinu nórskeho maliara Larsa Herterviga (1830 - 1902) pripomína pomerne 

známy pôdorys analýzy psychicky labilného introverta, ktorý nedokáže prirodzene 

komunikovať s okolím. Dramatický text, hoci s vďačným a overeným námetom 

(psychiatrická liečebňa), ponúka nové pohľady do sveta výnimočného jedinca. To preto, 

že dramatizátorka vytvára útržkami románu sled dialógov a situácií. Z nich spolu s 

hercami artikuluje sugestívne atmosféry výstupov. Podstatnou je výtvarná koncepcia 

inscenácie. Experimentátorský scénograf Dušan Krnáč zavesil na ťahy obnaženého 

javiska kusy nábytku. Z nich herci vytvárajú priestory scén. Mechanizmus narábania s 

predmetmi harmonizuje s témou manipulácie ako divadelnou výpoveďou. 

Dobrá manipulácia  

Traja herci sa dôsledne vyhýbajú psychologizovaniu. Sústreďujú sa predovšetkým na 



demonštrovanie mechanizmu odhaľovania psychických stavov hlavného hrdinu a súčasne 

na strojovú manipuláciu so scénickými prvkami. No aj s minimom výrazových 

prostriedkov napĺňajú inscenáciu hutnými atmosférami. Divadlo P.A.T. najnovšou 

premiérou ponúka nezvyčajný, pritom ľahko zrozumiteľný opus alternatívy v najlepšom 

slova zmysle. 

 

Salto 

časopis o pohybovom a alternatívnom divadle 

roč. VII, č. 1-2/2009, s.86. 

ELENA KNOPOVÁ 

Kabinet divadla a filmu SAV  

 

Fosseho melanchólia ako Polylogue 

 

Na Slovensku je zatiaľ rozsiahla tvorba, najmä tá dramatická, súčasného nórskeho autora 

Jona Fosseho pomerne málo známa a väčšia časť nie je ani preložená do slovenského 

jazyka. Fosse u nás nepatrí medzi často inscenovaných dramatikov napriek tomu, že jeho 

dramatické dielo je rozsiahle. V roku 2002 uviedlo v slovenskej premiére jeho Sen 

ojeseni divadlo Astorka vréžii Juraja Nôtu avroku 2006 to isté dielo inscenovali v 

Jókaiho divadle v Komárne v réžii Adiny Lévay. Polylogue (scenár a réžia Slávka 

Daubnerová) je ďalším pokusom prievidzkého zoskupenia P.A.T. priniesť na slovenskú 

divadelnú scénu absentujúci žáner experimentálneho divadla. 

Inscenácia Polylogue vychádza z Fosseho dvojzväzkového románu Melanchólia (1995). 

Ide o experimentálnu prózu, tzv. odkaz nového románu, za ktorý bol Fosse v roku 2001 

nominovaný na prestížnu cenu Severskej vlády za literatúru. Fosseho štýl môžeme 

vnímať ako poctu Joyceovmu Odysseovi či knihám Thomasa Bernharda. 

Z hľadiska dramaturgickej línie, ktorou sa P.A.T. už niekoľko rokov koncentrovane uberá 

je výber tohto titulu a žánru veľmi presne cieleným krokom k napĺňaniu ich programovej 

štruktúry. To isté možno povedať aj o divadelnej poetike, pre ktorú sú téma aj štruktúra 

Melanchólie veľmi blízke. 

Hlavnou postavou príbehu je nórsky maliar Lars Hertervig (1830–1902), ktorý študoval 



na akadémii umení v Düsseldorfe u slávného maliara Hansa Gudeho. Hertervig bol vo 

svojej dobe považovaný za psychicky narušeného človeka so schizofrenickými sklonmi, 

ktorý bol dokonca pre svoju chorobnú melanchóliu hospitalizovaný v psychiatrickej 

liečebni v Gaustade. Napriek historickým súvislostiam Melanchólia nie je maliarovou 

biografiou. Ide skôr o monológ osamelého, neistého a odvrhnutého človeka o hľadaní 

zmyslu života, lásky aBoha. Tento monológ je nositeľom melancholickej atmosféry, 

ktorá sa však vo vnútri viet triešti na cyklický sled rozkývaných emócií od prvotného 

rozčarovania až k melanchólii, ktorá takéto hľadanie bezprostredne sprevádza. Fosseho 

román prirovnávajú k maliarskemu plátnu – vety ako opakované ťahy štetcom postupne v 

nepatrných variáciách skladajú celý obraz, celkovú náladu: únavu z istého druhu 

umelcovej posadnutosti a smútok z toho, že napriek obrovskému talentu maliara 

krajinkára sa Hertervig nikdy nedokázal skutočne dotknúť tohto sveta. 

Autorka scenára a režisérka v jednej osobe Slávka Daubnerová sa aj pre inscenáciu 

rozhodla použiť formu, ktorú Fosse zvolil pre román. Na maliarov život nahliadame z 

dvoch perspektív. Prvá je pohľadom maliarovho vnútra pred a po duševnej kríze, ktorú 

zažil v Düsseldorfe. Druhá je záznamom uvažovania spisovateľa Vidmeho, ktorý sa 

chystá písať o Hertervigovi knihu. Obrazom píšuceho Vidmeho začína celá inscenácia, 

potom sa nám stratí, aby sme na konci pochopili, že spisovateľ vošiel v tretej osobe do 

vnútra útržkov udalostí arozdelil sa medzi presne fázované premeny štylizovaných 

postáv. 

Daubnerová označila Polylogue za scénický koncept, ktorý vychádza z cyklického 

opakovania a modifikovania viet, myšlienok, obrazov, dialógov, situácií, odohrávajúcich 

sa v priebehu jedného jesenného popoludnia v roku 1853. Fosseho záznam roztrieštených 

myšlienok umelca ju inšpiroval k vytvoreniu rekonštrukcie kľúčových udalostí, ktoré 

viedli kumelcovej duševnej kríze: ne/schopnosť tvoriť; ne- viem/chcem/môžem/musím 

maľovať; sme/nie sme milenci. Vzhľadom na to, že všetky tri časti Melanchólie 

nevykazujú časovo príliš rozkošatené udalosti, naopak príznačná je nedejovosť a istá 

plochosť, Daubnerová sústredila pozornosť len na tie, ktoré mali kľúčový význam pre 

život a myslenie hlavnej postavy Herterviga (hrá ho Emil Píš). Predovšetkým to bola 

nenaplnená láska k mladučkej Helene (hrá ju Slávka Daubnerová), klauzúry výtvarných 

prác a štúdium krajinomaľby u Hansa Gudeho ako aj postoj Heleninho otca k 



Hertervigovi (oboch hrá Vanda Mesiariková). 

Celé predstavenie tvorí neprerušovaný tok cyklicky sa opakujúcich a obmieňaných viet, 

ktoré herci mechanicky, monotónne, ale vo vysokom tempe opakujú, čím určujú rytmus 

predstavenia. Tempo vypovedaných myšlienok je hektické, miestami zmätené, s 

občasnými zastávakami a návratmi. Miestami sa herci nechajú doslova uniesť slovami 

avzrušene ich dookola poslušne odriekavajú, aby sa vzápätí vrátili do takmer 

bezemocionálneho rozpoloženia. Presne tak, ako nám v hlave plynú myšlienky a naša 

myseľ sa nimi raz nástojčivo zaoberá, aby ich potom potlačila alebo ich jednoducho 

prestala analyzovať, nechala ich voľne plynúť. Lexikálna úspornosť (veľmi obmedzená 

slovná zásoba) azámerne štylizovaný, hyperbolizovaný, až strojový pohyb a opakovaná 

herecká akcia (prehnané napodobenie chôdze, strojené sadanie na stoličku, výrazný 

náznak búchania na dvere, pripažené skákanie na pružinách postele, imitácia mužského 

sexuálneho aktu, ...) sú základným výrazovým prostriedkom inscenácie. Tomuto 

prispôsobili aj chladnú doslova klinickú scénografiu a kostýmy (Dušan Krnáč). Na 

javisko sa postupne a stále dookola spúšťajú v súlade s odriekavanými slovami a 

hereckou akciou stôl stolička, umývadlo, posteľ, kufre, rám nevyplnených kovových 

dverí zavesené na kovových reťaziach a skladajú a rozkladajú sa pásy z tabúľ zrkadiel. 

Helena je oblečená do lesklých ružových šiat, vlasy raz pevne zopnuté, potom slobodne 

rozpustené. Hertervig nosí čierne nohavice a krátke dvojradové vínovočervené sako do 

pása. Vanda Mesiariková v úlohe otca Heleny, Hansa Gudeho a ďalších malých 

postavičiek z Hertervigových spomienok, nosí čierny frak, bielu košeľu a cylinder 

apánskou paličkou. Rekvizity jej pomáhajú vizuálne vydeliť postavu, ktorú práve 

stvárňuje a ktorá je vždy starostlivo ústne pomenovaná. 

Vybočením ztakéhoto toku inscenácie bol len tanec Herteviga sobrovským náhrdelníkom 

z bielych polystyrénových perál. Veľmi ladné, jemné neštylizované pohyby striedajúce sa 

s únavnými pokusmi oslobodiť sa od náhrdelníka a zavrieť ho do kufra akoby odrážali 

stav jeho duše, ktorá sa raz zaľúbene pohráva s melanchóliou, a potom jej úplne prepadá. 

Tanečná vsuvka pôsobila koncepčne trochu rušivo, no zámer je jasný a štýlovo ide v 

podstate o čistý tvar. 

Je trochu škodou, že oproti Melancholii sa z Polylogue vytratiljeden motívy, hoci v 

replikách ich postavy spomínajú niekoľkokrát a opakovane. Ide o Hertervigov rodný 



Stavanger, ktorý sa stal inšpiračným žriedlom jeho snových krajinomalieb a zároveň 

umeleckých duševných nepokojov. Naopak veľmi silne bol rozohraný motív toho, že bol 

synom kvakera, teda sám bol kvaker. Kvakeri boli totiž protestantské hnutie, ktorého 

členovia verili, že každý človek je vedený vnútorným svetlom Božieho hlasu. A 

Hertervig, tak ako sme ho vinscenácii mohli vidieť, postupne začal trpieť skepsou, že je 

netalentovaný. Nádeje, ktoré doň a do jeho maliarskeho talentu vkladali ľudia z jeho 

rodného mesta sa v jeho rozpoložení neistoty, strachu a vlastného odvrhnutia premietali 

na sklamanie a osobné zlyhanie. Ako a kam ho potom vedie spomínané svetlo Božieho 

hlasu? Prečo práve on ... je zatratený, nehodný, odvrhnutý? Scéna, v ktorej Hertervig čupí 

v lúči svetla a snaží sa ho uchopiť, ako aj nasledovné naháňanie svetelných lúčov a 

kruhov po podlahe všetkými postavami a neustále vyslovované pochybnosti smerované 

maliarovi, ťahanie obrovského náhrdelníka Hertervigom pomedzi tieto svetelné kruhy 

bola emocionálne silná, vizuálne monštruózna a presne artikulovaná. 

Melanchólia je románom o hľadaní zmyslu života, lásky a Boha. Polylogue je 

inscenáciou, ktorá sa pokúša preniknúť do vnútorného sveta hlavnej postavy tohto 

románu. Formálne avýrazovo zaujímavá anevšedná inscenácia spustila sondu do 

Hertervigovho najintímnejšieho vnútra, ktoré akoby odfotila či skenovala, miestami jej 

však unikala poetickosť a obraznosť, ktorá sa v románe skrývala za zdanlivo známymi, 

cyklicky opakovanými slovnými kombináciami. 

 

kød – konkrétne o divadle  

3. ročník, 2009  

číslo7 (september), s.19 

Festival Nová dráma/ New drama 2009 

PETR CHRISTOV 

Teatrológ 

 

New drama 2009 – a co je to tu vlastně nového? 

 

[…]	  Pozoruhodným, ačkoli v mnoha ohledech take nikterak převratným dílem je 

inscenace Divadla P.A.T. Prievidza Polylogue v režii S.Daubnerové, která je rovnež 



(spolu)autorkou textové předlohy. Dramatizace Fosseho románu s sebou nese přirozeně 

velké komplikace – Fosse s dramatickou formou nakládá I ve svých hrách velmi svébytně 

– ve výsledku se však režisérce podařilo na jevišti vybudovat vizuálně poutavou 

scénickou kompozici, která sa výrazně inspiruje v principech absurdního divadla. 

Mechanické opakování scénických akcí a takřka geometrické rozčlenění scénického 

prostoru s vertikálně pohyblivými objekty nejsou v mnoha ohledech nijak nové, ani 

provokativní, presto však poměrně úspěšně vytvářejí divadelní svět, v nemž se hlavním 

tématem stávají otázky (ne)porozumění, mnohohlasé (ne)komunikace a mezilidských 

(ne)vztahů. Svého druhu se jedná o křehkou, lyrickou scénickou báseň, jejíž jazyk není 

snadno srozumitelný, nabízí však divákům možnost vícevrstevnatého čtení […] 

 

kød – konkrétne o divadle  

3. ročník, 2009  

číslo7 (september), s.23 

Festival Nová dráma/ New drama 2009 

ROMAN	  SIKORA	  

novinár a dramatik 

 

Kožená nová drama 

	  

[…]	  Formálně	  pozoruhodným	  projektem	  se	  na	  festivalu	  představilo	  Divadlo	  P.A.T.	  

z	  Prievidze.	  Jeho	  dramatizace	  románu	  Jona	  Fosseho	  Melancholie	  pojednávajícího	  

o	  osudech	  někdejšího	  outsidera	  a	  blouznivce	  a	  dnes	  uznávaného	  norského	  malíře	  

Larse	  Herterviga	  a	  jeho	  nenaplněné	  lásce	  k	  mladičké	  Heleně	  nesla	  název	  Polylogue	  

a	  vyznačovala	  se	  chladnou	  až	  technicistní	  formou,	  která	  byla	  zpočátku	  velmi	  

důsledně vnášena i do hereckého projevu: herci promlouvali striktně bez emocí čelem k 

divákům, dávali si s příchody na čas, což výrazně oddělovalo jednotlivé výstupy. 

Pozoruhodná byla take scénická výprava, ktorá za pomoci tahů umožňovala nebývale 

prudké proměny scény, takže chvílemi vznikal dojem, jako bychom měli možnost 

sledovat dobře fungující stroj. Jenže nakonec chyběla důslednost ve vyprávění i 

modelování tématu. A take v udržení nesnadné formy a jejího smysluplného propojení s 



pojednávanou látkou. Chladné, většinou monologické herectví se zcela neodůvodněně 

přelilo do špatně zahraných psychologicko- realistických dialogů, začaly se zjevovat 

nijak valně zatančené a zbytečné taneční výstupy a rázem bylo po kouzlu a provokaci, 

kterou se podobně modelované představení s velmi pomalou ale formálně vycizelovanou 

akcí mohlo stát. Osud Larse Herterviga se nakonec ještě začal jevit jako příběh nezralého 

pomatence, ktorý se beznadějně zamiluje do mladé puberťačky, jež jeho lásku ani není 

schopna opětovat, pokud je vůbec schopna pochopit, co to láska je. Nejspíš to celé měla 

být tragédie lidské výjimečnosti odsouzené okolím k zneuznání a k outsiderství, ale v 

důsledku se sem nechtěně vloudily tragikomické až groteskní rysy […] 

 

kød – konkrétne o divadle  

3. ročník, 2009  

číslo 6 (jún - júl), s.24 
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KAMILA BITALOVÁ 

študentka FF UKF Nitra 

	  

Nová drama/ New drama 2009 

	  

[…]	  Názov	  inscenácie,	  zámena	  mono	  za	  poly,	  nám	  dáva	  prvý	  a	  zároveň	  hlavný	  kľúč	  

k	  rozlúšteniu	  jej	  tajomstva.	  Postupne	  však	  prichádzame	  na	  to,	  že	  s	  každým	  novým	  

kľúčom	  sa	  ocitáme	  v	  tej	  istej	  miestnosti,	  do	  ktorej	  vedie	  niekoľko	  dverí.	  V	  jej	  centre	  

žije	  Lars	  Hertervig,	  jeho	  duša	  a	  všetky	  „dvere“	  k	  nej	  sú	  podobné.	  Vedú	  nás	  k	  nim	  

„polylógy“	  postáv,	  ktoré	  sú	  často	  takmer	  totožné.	  Nepatrná	  zmena	  slovosledu,	  

deklamácie	  nás	  zo	  začiatku	  mätie,	  možno	  zavádza,	  jemne	  manipuluje	  a	  jej	  význam	  sa	  

nám	  odkrýva	  až	  postupne.	  

Od	  začiatku	  máme	  pocit,	  akoby	  sme	  sa	  ocitli	  v	  ne-‐priestore.	  Chlad,	  tajomnosť	  až	  

nejasnosť	  situácie	  na	  nás	  doliehajú	  nielen	  zo	  scénografie,	  ale	  aj	  z	  hereckého	  prejavu.	  

Herci	  sa	  pohybujú	  rýchlo,	  nástojčivo,	  svoje	  postavy	  tvarujú	  do	  krajnej	  detailnosti.	  

Nesledujeme	  klasický	  príbeh	  s	  dialógmi,	  len	  akýsi	  výsek	  zo	  života	  Larsa	  Herterviga.	  

Zdvojenie	  až	  ztrojenie	  replík	  nás	  od	  počiatočnej	  zmätenosti	  prenáša	  do	  postavy	  



a	  čím	  hlbšie	  kráčame,	  tým	  skľúčenejšie	  sa	  cítime.	  Z	  naivného	  krajinkára	  sa	  stáva	  

človek	  na	  pokraji	  šialenstva.	  Stráca	  sa	  sám	  v	  sebe.	  

Fragmentárnosť,	  redukcia	  deja	  na	  opakujúce	  sa	  vety,	  ktoré	  svojou	  strohosťou	  

pripomínajú	  skôr	  akési	  rozkazy	  než	  repliky,	  prepracované	  mizanscény	  a	  plynulý	  

prechod	  hercov	  z	  jednej	  postavy	  do	  druhej	  –	  tak	  by	  sa	  v	  skratke	  dala	  

charakterizovať	  táto	  inscenácia.	  Takýto	  opis	  nám	  o	  samotnej	  inscenácii	  povie	  však	  

len	  veľmi	  málo.	  Môžeme	  ju	  nazvať	  svetom	  Larsa	  Herterviga,	  no	  to	  by	  sme	  tiež	  veľmi	  

zjednodušili.	  Ocitáme	  sa	  vo	  zvláštnom,	  čímsi	  nepokojnom,	  intímnom,	  chladnom,	  

možno	  až	  snovom	  svete,	  ktorý	  sa	  nám	  otvára,	  no	  to,	  či	  doň	  vstúpime	  a	  necháme	  sa	  

unášať,	  je	  len	  na	  nás.	  […] 

 

 

 

 


