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Umierajúca funkcia vzťahu  

 

V súčasnosti nie je v slovenskom divadelnom kontexte veľa umelcov schopných nastoliť 

divákovi tému, ktorá by sa ho osobne dotýkala natoľko, aby ho vtiahla do intimity 

osobného zážitku. A to aj napriek tomu, že v okolitých krajinách sa s takýmto 

konceptom stretávame pomerne často (spomeňme aspoň Malé rozprávanie, 

performanciu Poliaka Wojteka Ziemilského na tohtoročnej Divadelnej Nitre, v ktorej 

rekapituluje svoju minulosť). 

 

Keď jeden z partnerskej dvojice odíde, akoby zomrel. Treba ho oplakať, pochovať a napokon 

na neho zabudnúť. S témou rozchodu a odlúčenia sa stretávame pravidelne, no často nie je 

tlmočená nástojčivo a inšpiratívne. A práve tak sa rozhodli povedať si svoje k prebolenému 

vzťahu Sláva Daubnerová a Pavel Graus vo svojom najnovšom javiskovom diele Some 

disordered interior geometries (Narušenie vnútorných geometrií).  

Obaja tvorcovia sú známi najmä spoluprácou v rámci združenia P.A.T. Obaja sa 

nechali inšpirovať celou škálou vizuálnych a literárnych impulzov: knihou fotografky 

Francesci Woodman, nesúcou rovnaký názov ako inscenácia, prózou Heinera Müllera Úmrtné 

oznámenie (Die Todesanzeige), rovnako jeho básňami, rozhovormi a autobiografiou či 

poéziou jeho manželky Inge.  

Na základe svojho výskumu – „expedície“ ku koreňom vzťahu, konkrétne k jeho 

poslednému štádiu rozpadu, vytvorili scenár plný fragmentov, náznakov situácií, resp. 

momentov, v ktorých sa obaja partneri v priebehu procesu rozpadu vzťahu nachádzajú. 

Výpovede vyrozprávané, zhudobnené a prespievané zahŕňali v sebe obžalobu, smútok, nostal-

giu, ale i jemné odľahčenie – spomienky v podobe krátkych dovolenkových videí 

nakrútených domácou videokamerou.  

Práca s dokumentárnym materiálom sa pre S. Daubnerovú (od jej prvého projektu 

Cely, 2006, až po dokumentárnu monodrámu M.H.L., 2009, na ktorej dramaturgicky spo-

lupracovala práve s P. Grausom) stáva metódou. Využíva jeho autenticitu, prirodzenosť, ktorá 



dokáže z dokumentárneho zápisu vydolovať silný zážitok potrebný pre divadelné spracovanie. 

Hodnota formy denníka, resp. dokumentu autobiografickej povahy je tak závislá od sily 

prežívania, od toho, akú emočnú stopu dokáže zanechať. Ako sme sa v Daubnerovej 

inscenáciách mohli presvedčiť, sila motivácie „zbaviť sa“ traumy z prežitého má veľký 

emočný potenciál divákov zasiahnuť.  

Inscenácia Some disordered interior geometries (Narušenie vnútorných geometrií) je 

tematicky silná, intenzita je však výrazne obmedzená dramaturgiou príbehu. Ten je veľmi 

voľný, asociatívny, posúva sa dopredu len málo, takmer negraduje. Absenciu bohatého 

rozvíjajúceho sa príbehu a s tým súvisiace očakávanie divákov však popiera už samotná téma. 

Rozpad vzťahu sa musí skončiť rozchodom, k ničomu inému totiž zvyčajne nespeje. Dianie 

smeruje iba k nádeji, že smrťou vzťahu sú zasiahnutí obaja a obaja zostanú na konci mŕtvi, 

nezostane nikto, kto by smútil.  

Sláva Daubnerová pracuje s podobnými pohybovým slovníkom ako vo svojich 

predchádzajúcich projektoch: náhla zmena gest a ich úsporné a presné použitie. Celé 

spomínanie na vzťah a pochovávanie vzťahu je však založené prevažne na hudobných 

výstupoch. Krátke výpovede o vzniku, prežívaní a zániku vzťahu sú striedané hudobnými 

výpoveďami. Ide o hudobné vyzliekanie sa z pocitu samoty, letargie a nostalgie. Hudobné 

výpovede sa štýlovo i obsahovo pohybujú na „caveovských“ osobných spovediach, no v 

menej rozorvanej polohe. Atmosférou sa vzájomne veľmi nelíšia. Tlmočia emočný stav konca 

vzťahu, neustále návaly spomienok, ktoré prinášajú tú istú otázku: Je návrat možný?  

Denníkové záznamy v inscenácii majú svoje presné miesto, pôsobia vecne a úderne, sú 

v kontraste k opatrnému prejavu oboch performerov. Ich spev je zmierený so stavom duše, 

zmierený s narušením vnútornej rovnováhy, geometrie vzťahov, rezignovaný, a ak miestami v 

tóne patetický, tak vzápätí niekoľkokrát zaspievaný odľahčene, s nadhľadom. A to najmä v 

podaní Slávy Daubnerovovej.  

Piesne (autorsky sa pod ne podpísal Pavel Graus) samy osebe pôsobia veľmi krehko, rovnako 

ako prejav interpretov. Ich hra na nástrojoch je bojazlivá, neovládajú ju dokonale. To je však 

technická záležitosť, ktorá sa dá časom, s pribúdajúcim počtom repríz vylepšiť. Na druhej 

strane treba podotknúť, takýto prejav robí celú hudobno-vizuálnu výpoveď ešte úprimnejšou a 

dodáva jej veľmi osobný charakter.  

Mužsko-ženské vnímanie vzťahu naznačuje aj atmosféra, ktorú obaja pereformeri v 

sebe na javisku nosia. Daubnerovej žena pôsobí emočnejšie, viac sa fyzicky vkladá do akcie, 

čo je opodstatnené, keďže je subjektom rozprávania muža. Graus hodnotí situáciu s od-



stupom, naznačuje problémy, trhliny. Situáciu komentuje, v inscenácii je rozprávačom, príbeh 

sa odvíja z jeho pohľadu.  

Rovnako ako scenár, aj priestor je fragmentárny: konkretizujú ho kukučkové hodiny a 

čiernobiele dlaždice vsadené na časť scény, bicie, gitara, piano, dve obrazovky. 

Je to priestor na zabúdanie, ktoré chce čas, a čas riadi aj emócie, ktoré vedú od bodu, v 

ktorom si obaja uvedomia, že ide o rozchod, až po posledný emočný výboj, pri ktorom 

Daubnerová hrá na bicích, pretáča ručičku kukučkových hodín, odchádza a Graus si líha na 

zem. Rovnaký výjav z úvodu – len v opačnom garde.  

Spomienky sa vizualizujú prostredníctvom dvoch obrazoviek, na ktorých sa objavujú 

do volenkové zábery z rôznych prostredí, v ktorých vzťah zažíva bezstarostnosť, ktorá ešte 

nie je poznačená problémami. V celej štruktúre performancie plnia tak trochu „nedra-

maturgickú“ úlohu ilustrácie idealizovaných spomienok. Vidno malé obrazovkové šťastie 

páru, ktoré sa v živej akcii mení len na stav duše tesne pred plačom. Žiaľ, rovnako ako 

pravidelnosť striedania piesní, slov a projekcie, obrazovým vsuvkám ubúda po čase 

schopnosť prekvapiť a napokon pôsobia príliš jednoznačne a vysvetľujúco.  

Predstavenia sa konajú v priestore bratislavského Alternatívneho divadla elledanse, 

ktoré je vďaka svojej komornosti vhodné pre podobný typ projektov. Avšak vizuálne nápady, 

ktorých je v predstavení v porovnaní s prílišnou zhustenosťou scénografie menej, by si z 

pohľadu diváka vyžadovali možno väčší priestorový rozostup. Nie sú tu rekvizity v pravom 

slova zmysle, ale nástroje, ktorými performeri najlepšie vyjadrujú svoje súkromné bolesti a 

prežívanie.  

Narušenie vnútorných geometrií je zatiaľ na našej scéne (nielen alternatívneho 

divadla) predstavením nevšedným, vymykajúcim sa z radu slovenských inscenácií. 

Akékoľvek porovnávanie s inými inscenáciami by nebolo celkom namieste, rovnako dokonca 

ani prípade porovnania s predchádzajúcimi inscenáciami samotného divadla P.A.T. Názov by 

sme mohli parafrázovať aj tak, že ide o narušenie zaužívaných dramatických šablón 

kamenných (a skamenených) divadiel. Jediné porovnanie, ktoré možno ponúknuť, je v rovine 

využívania nonverbálnej výpovede, s akou v minulosti pracovali Stoka či Debris company.  

V najnovšej inscenácie Slávy Daubnerovej a Pavla Grausa sú dôrazne načrtnuté 

mnohé tematické emočné vrstvy, ktoré však v istým momentoch zostanú uzatvorené v kruhu 

vlastnej inšpiratívnosti a až ďalšie podnety ich môžu dostať ďalej. A tak zostáva stále veľký 

priestor pre diváka na otázku: Čo som to vlastne videl?  

Namiesto odpovede zostávajú silné pocity.  

 



eKumšt.sk  

internetový magazín o kultúre a spoločnosti  

Publikované: 16. 11. 2011 

DAGMAR INŠTITORISOVÁ 

teatrologička 

 

Keď sa hrá samovražda, iné nezaváži 

 

Posledným projektom Some Disordered Interior Geometries sa Divadlo PAT, presnejšie Sláva 

Daubnerová, začalo venovať téme, ktorá často dominuje aj v médiách, aj v literatúre či 

fotografii. Je to téma samovraždy, ktorú do divadelného umenia výrazne priniesla hlavne 

dramatika nového brutalizmu, presnejšie in-yer-face.  

Inscenácií, ktoré sa jej na Slovensku venovali, nie je veľa. Daubnerová sa však, čo je pre ňu 

už typické, rozhodla ísť inou cestou, ako je príznačné pre nový brutalizmus. Jej kľúč je citlivý 

k partnerom aj okoliu budúcich samovrahov, nie je kľúčom, ktorý v expresívnom geste 

ukazuje celú šírku ich veľmi vypätého vnútorného stavu. Či už prostriedkami naturizmu alebo 

fyzického divadla. 

 

Projekt Some Disordered Interior Geometries, teda Narušenie vnútorných geometrií siahol po 

nových výrazových prostriedkoch súčasného divadla i rôznych scénických kompozícii. Vo 

svojej podstate je síce intertextuálnym a intertextovým útvarom, ale formou je novým typom 

scénického – divadelného – básnictva. 

 

Sláva Daubnerová v ňom v spolupráci s Pavlom Grausom na jednej strane prostredníctvom 

odkazov a rozmanitých citácií pracuje s dvomi typmi biografických materiálov, na strane 

druhej ním synteticky prepája rôzne druhy umení – „staré" divadelné, televízne, hudobné či  

tanečné – do formy, ktorá je poetickým zobrazením základnej kompozičnej línie. Názov 

projektu je totiž inšpirovaný názvom knihy americkej fotografky Francescy Woodman, ktorá 

ako 23-ročná spáchala samovraždu, a scenár pozostáva z množstva „spomienok" nemeckého 

dramatika, prozaika, básnika a esejistu Heinera Müllera na jeho manželku Inge, ktorá rovnako 

spáchala samovraždu, a z radu jej básní. 

 

Všetko je využité tak, že každý „čriepok" spomienky Muža (Pavel Graus) na Manželku (Sláva 

Daubnerová) je súčasťou veľkého emocionálneho oblúka. Spodobeného síce veľmi rôznorodo 



– tancom, pohybom, polorecitovaním, spevom na hranici blues či šansónu aj iba „strohých" 

televíznych dokrútok a dokumentárneho divadla, ale vždy esenciálne vyjadrujúcemu bolesť i 

utrpenie každého z manželov. 

 

„Búrka" fascinujúcich obrazov sa na diváka valí, akoby nič iné v okamihu / čase / či dobe 

plynutia predstavenia nebolo dôležité. Opäť symbolicky vyjadrené symbolickým 

pomenovaním postáv v projekte – Muž a Manželka každý ticho spievajú, tancujú či 

hovorením kričia o bolesti nad stratami, ktorá utrpeli dávno a do „teraz" na ne nemohli 

zabudnúť. 
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PETER MAŤO 

divadelník 

 

Zabúdanie na smrť podľa Daubnerovej 

 

Tragická smrť umelca vo vzťahu dvoch rovnocenne milujúcich sa partnerov je témou 

nadčasovou. Netýka sa to iba bežných partnerských spojení ženy a muža. Akékoľvek 

partnerské vzťahy narúšajúce tradičnú malomestskú pokryteckú geometriu správnosti koho a 

ako milovať, byť za každú cenu „úspešným“ v spoločnosti, v ktorej žijem, sa stávajú 

obťažujúcimi a čudnými  kultúrno-sociálnymi vzorcami. Tolerantnosť pre „iné“ partnerské 

vzťahy sa v našom  mestskom a „inom“ kontexte „naozajstne“ nachádza vlastne len 

zriedkakedy. Nehovoriac o umelcoch, ktorí sa dobrovoľne rozhodli v našej novodobej 

postkomunistickej demokratickej spoločnosti zobrať na svoje plecia status profesionála, ktorý 

v podstate ekonomicky a právne „neexistuje“. Ako sa ale máme dnes „pozerať“ na skutočnosť 

milujúcich sa partnerov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli kráčať „svojou“ cestou nezávislého 

a slobodného umenia? Sú to blázni alebo dobrovoľní samovrahovia? Aký nadčasový 

a univerzálny obsah sa vlastne spája s pojmom sloboda v našom domácom demokratickom 

kultúrno-spoločenskom kontexte? Skutočne sa tento pojem udomácnil v našich každodenných 

stereotypoch? Akú umeleckú slobodu to tu dnes, dvadsaťdva rokov po červenej totalite, 

vlastne žijeme? 



Dvojica performatívnych umelcov Slávka Daubnerová a Pavel Graus sa vo svojej poslednej 

svetovej premiére Some disordered interior geometries / Narušenie vnútorných geometrií 

inšpirovali fotografickou knihou Francesy Woodman toho istého názvu a krátkou prózou 

Henriho Müllera Die Todesanziege / Úmrtné oznámenie. Námetom pre ich vizuálno-hudobný 

koncept sa stali samovražedné, so smrťou sa vyrovnávajúce fragmenty a spomienky umelcov, 

ktorí milovali a boli milovaní. Hlavnou dramaturgickou líniou tohto autorského konceptu sa 

tak stali temné a ponuré výpovede dvoch javiskových postáv Ženy a Muža uväznených vo 

svojom životnom priestore preplnenom hudobnými a bytovými javiskovými rekvizitami, nad 

ktorými viseli kukučkové hodiny odbíjajúce posledné minúty hlavnej ženskej postavy. 

Naračné prehovory javiskových postáv ženy a muža sa niesli vo viacvrstevných otvorených 

literárno-dramatických štruktúrach. Autori pracovali s ľubovoľnými fragmentmi voľnej 

prózy, poézie, autentických autobiografických rozhovorov atď. manželov Müllerovcov tak, 

aby sa javiskové postavy verbálne nestretli v scénickom priestore. Vzťahy medzi ženou 

a mužom performeri volili prostredníctvom rôznych spoločných fyzických akcií 

charakteristických vypätou emotívnosťou. Fyzické duetá opusteného ženského tela v náručí 

bezradného muža na postupne sa rozpadajúcich čiernobielych kachličkách boli jedinými 

komunikačnými bodmi medzi javiskovými postavami. Chrbtom otočená Pieta muža držiaceho 

životom vyčerpané ženské telo evokovala renesančnú náhrobnú architektúru obdobia plného 

umenia a radosti z objavovania nových možností životného štýlu. 

Pomalé hudobné tempo a rytmus s celkovou introvertnou spomalenosťou sa stali hlavnými 

kontrastnými segmentmi k jasne zvolenej vizuálno-mediálnej koncepcii.  Performatívny 

artefakt o zabúdaní na smrť milujúcich sa ľudí sa prostredníctvom takýchto retardačných 

hudobných prejavov zbytočne ocitol v kategórii začínajúcej javiskovej nudy. Konceptuálny 

kompozičný artefakt tvoriaci hudobno-vizuálnu partitúru sa niekoľkokrát nevýrazne vracal 

k spomienke samovraždy. Tento opakujúci sa ženský hudobno-výtvarný motív nešťastnej, 

tragikomickej a bojujúcej umelkyne v konzumnej a ľahostajnej spoločnosti bol natoľko jasný 

a zrozumiteľný, že ho autori nepotrebovali divákovi takto emočne niekoľkokrát opakovať bez 

jasného konca spomienkovej smrti. Gradačný akcent  sa niekde vytratil ako láska medzi 

ženou a mužom na javisku. 

K silným stránkam tohto nebežného javiskového tvaru patrilo v prvom rade jeho výtvarno-

vizuálne priestorové riešenie uzavretých výstupov. Dominoval v nich výrazný, introvertný, 

ženskou nehou obdarený performatívny výkon ženy zmietajúcej sa medzi neznesiteľnou 

realitou „dneška“ a emotívnymi trhlinami spôsobujúcimi skratové jednania. Daubnerová 

nepláva na povrchu charakteru samovražednej, životom oklamanej manželky. Kreslí ju s jej 



typickou ženskosťou, plnou nehy, porozumenia a v každom momente dožadujúcej sa 

životabudiacej lásky. Muž plní funkciu naratívneho a pasívneho pozorovateľa vzťahu 

rútiaceho sa bohviekam. Grausov poddimenzovaný telesný habitus ozvláštnený gitarovými 

songami iba dokresľuje aj tak vopred prehratý boj o šťastnom a úspešnom živote ľudí 

kráčajúcich za poznaním a povznášajúcou krásou umenia. Umenie sa pre tieto spoločensky 

neukotvené ľudské geometrie stalo dôležitejšie ako tragická smrť jednotlivca. 

Nesentimentálne romantizujúce, ale zároveň odkazujúce na stratené, zabudnuté a nepoužívané 

morálno-spoločenské hodnoty našej každodennej slobodnej a demokratickej reality. Kto chce 

Tvoriť a byť „nezávislý“, musí sa dobrovoľne aj napriek svojmu „presvedčeniu“ vtesnať do 

štátnej úradníckej byrokracie Umenia, tragicky závislého od momentálnej politickej vládnucej 

garnitúry novodobých „súdruhov“. Umelci sa stávajú dobrovoľnými štátnymi otrokmi, ak 

nechcú zomrieť za živa. Lebo by mali  dobrovoľne prijať hru na úspech s dobre platenou 

servilitou, inak ich môže prekvapiť napríklad i geometrický vzorec duchovnej smrti. A tá má 

len veľmi blízko k tej pozemskej. 

Daubnerovej fragmentárna imaginácia poskytla kompletný, zrozumiteľný výtvarno-mediálny 

obraz príbehu o partnerskom zabúdaní na smrť. Javiskové postavy ženy a muža komunikovali 

v nepriamej reči, prostredníctvom hudobno-textovo-mediálno obrazových naračných plôch. 

Performeri vytvárali počas javiskového času rôznymi umeleckými druhmi ruptúry 

v realistickej ilúzii. Ruptúra (trhlina, zlom) je typickou črtou postmoderného písania. 

Autorkine performatívne umelecké ruptúry zneli ako rýchly filmový strih „zo situácie do 

situácie“. Daubnerovej pamäťová spomienka smrti takýmto spôsobom umožňovala okamžitý, 

v sekunde uskutočniteľný obsahový presun do inej výtvarno-mediálnej asociačnej roviny, 

neilustratívne vypovedajúcej o živote manželov zaoberajúcich sa literárno-dramatickým 

a výtvarným umením. 

Aj takýmto spôsobom sa dá budovať nebežná dramaturgická línia pre vzdelaného a náročného 

diváka. Inscenovať v nebežnom režisérskom kľúči hudobno-rytmizovaný naratívny text 

s interdruhovými výtvarno-mediálnymi prostriedkami je jedna z možných umeleckých ciest, 

ktorú ponúkli performeri vo svojom artefakte. Daubnerovej interdruhové výrazové 

prostriedky  sú charakteristické   otvorenosťou všetkým druhom umenia. Pracuje s viditeľným 

i neviditeľným živým hlasom, telesnými akciami „snímanými“ citlivým objektívom filmovej 

kamery, vrátane  rýchlych psychofyzických ruptúr, okorenených introvertným humorom 

a vtipom. 

Spochybňovanie bežného života ľudí na Zemi je Daubnerovej snahou o „každodenné“ 

prekračovanie zaužívaných a konvenčných  stereotypov – „ako žiť“.  Takéto javiskové 



nebežné umelecké „lastovičky“ sú u nás pozitívnym prínosom a prísľubom, že divadelné 

prostredie by sa mohlo časom stať rôznorodým  a iným... a možno i „slobodnejším“ 

priestorom pre inovatívne projekty. 
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KRISTÍNA JURČIŠINOVÁ 

žurnalistka 

 

Müller nájde mŕtvu ženu. A je z toho kvalitné divadlo 

Festival New Drama dnes uvedie nový projekt mladej režisérky Slávy Daubnerovej. 

 

Jeden z najznámejších nemeckých dramatikov Heiner Müller nemal ľahký život. 

Jeho žena Inge sa pokúšala niekoľkokrát o samovraždu. A práve tento silný príbeh stvárnilo 

bratislavské divadlo P.A.T. pod vedením Slávky Daubnerovej. 

Pár s tragickým osudom stvárnila sama Daubnerová so svojim priateľom Pavlom Grausom, 

ktorý je zároveň dramaturgom celého projektu. Some Disordered Interior Geometries je 

predstavením o rozchode a toho, čo po ňom zostáva. 

 

Hranie nie je samozrejmosť 

P.A.T. je malé nezávislé divadlo, ktoré vzniklo v roku 2006. Ročne naskúša jedno až dve 

predstavenia a posledné štyri roky sa dostávajú do úzkeho kruhu súťažných projektov. 

„Účinkovanie určite nie je samozrejmosť. Veľmi nás potešilo, že si nás vybrali, pretože je to 

nekomerčné a veľmi špecifické predstavenie. Navyše nie je veľa príležitostí, kde by sme sa 

prezentovali. Pre nás je hranie luxusom,“  podotkla Slávka Daubnerová. 

 

V princípe  totiž nejde o klasické činoherné divadlo. „Sú to predstavenia, ktoré kombinujú 

viacero žánrov, pričom pracujeme s hudbou a textom.“  Na margo aktuálneho predstavenia 

Some Disordered Interior Geometries (vo voľnom preklade Poruchy Vnútornej Geometrie) sa 

Daubenrová vyjadrila, že pôjde o inscenáciu medzi divadlom a koncertom s originálnou 

hudbou, v ktorej hlavnú úlohu budú hrať vzťahy a to, čo po nich zostáva: „Toto predstavenie 



je o partnerských vzťahoch a o vyrovnaní sa so spomienkami a predmetmi, ktoré nás k vzťahu 

viažu.“  

S Grausom sa pri tvorbe inšpirovali ich vlastným vzťahom a rozhodli sa poukázať na situácie, 

ktoré sa stávajú každému po rozchode v akejkoľvek forme. 

Vybrali si na to krátku prózu, v ktorej  Müller opisuje chvíľu, keď nachádza svoju ženu 

mŕtvu.  

 

Malé dejiny. Na začiatku tých veľkých 

Aj teatrologička Zuzana Ferusová oceňuje divadlo P.A.T. Jeho rukopisom je nezameniteľnosť  

dramaturgie titulov a výberu tém. Napriek tomu, že Daubnerovej aktuálne predstavenie má s 

predchádzajúcim MHL veľa spoločného, Some Disordered Interior Geometries je 

jednoznačným posunom v jej tvorbe. 

Ostáva síce existenciálna samota, no dodáva, že režisérka si ponecháva iróniu napriek takej 

vážnej téme, akou je smrť blízkeho človeka. „Inscenácia ma baví spôsobom, na aké väčšina 

našich divadiel rezignuje. 

Vyberá si zdanlivo malé dejiny, periférne osobnosti a ich témy, komorné introvertné a malé 

príbehy, ktoré vo mne ešte dlho ostávajú,“ dodala Ferusová. 

Festival New Drama ponúka okrem predstavení aj workshopy, scénické čítania, diskusie či 

výstavy fotografií. Tento rok ho pripravuje Divadelný ústav v spolupráci s Poľským 

inštitútom. Festival trvá do zajtra, 19. mája. Predstavenie Some Disordered Interior 

Geometries si budete môcť pozrieť dnes 18. mája o 19.00 v Elledanse.  

 

kød – konkrétne o divadle 
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MARTINA MAŠLÁROVÁ 

divadelná kritička 

 

Nová dráma sa vyfarbila a ukázala v dobrom svetle 

 

[…] V nadväznosti na Pokus okruh súťažných inscenácií uzavrelo divadlo P.A.T. titulom 

Some Disordered Interior Geometries. Performerka Sláva Daubnerová, ktorá na tejto 

inscenácii spolupracovala s Pavlom Grausom, je špecifickým dôkazom toho, že alternatívne 

divadlo má aj na Slovensku svoje miesto. Napriek tomu, že P.A.T. v skutočnosti svoje miesto 



nemá, a preto túto inscenáciu uvádza v divadle elledanse, sú jeho tvorcovia v snahe o 

posúvanie hraníc vlastnej tvorby a hraníc vnímania divadla úspešní. V porovnaní s Pokusom 

je tu opäť zreteľná opozícia verejného a intímneho z prvého festivalového večera, dokonca aj 

tematicky tu možno nájsť isté paralely. Osobná (Kukurova a Uhlárova) výpoveď o 

spoločnosti sa stavia do kontrastu s verejnou analýzou úzkych medziľudských vzťahov, 

témou smrti blízkej osoby a vnútorných hodnôt človeka, ako ich prezentuje Epos a Geometrie. 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


