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Multimediálnosť a komunikatívnosť výrazových kvalít diela, ich 

adekvátnosť a potenciál, v prepojení na archetypálny text, resp. pretext a 

jeho súčasnú modifikáciu, resp. posttext 

(Modifikácie antickej témy v divadelnom a rozhlasovom priestore) 

 

Diana LACIAKOVÁ 

 

 Cieľom tejto mikroštúdie je pokúsiť sa zanalyzovať a zachytiť výrazové špecifiká 

súčasného dramatického textu. Na dvoch textoch, resp. ich adaptáciách (rozhlasová hra 

Domov z plastelíny a divadelná hra Domov z plastelíny) spojených spoločným archetypálnym 

základom antického príbehu o Faidre a jej nešťastnej láske, sa pokúsime nájsť a pomenovať 

ich vlastné, jedinečné, ale aj spoločné výrazové modely. Čo im primárne určuje žáner, kam 

posunuli tieto hranice a s akými prostriedkami pracujú. Tento náčrt spoločných menovateľov 

a rozdielností toho istého textu v dvoch formách (rozhlasová a divadelná) nemá ambíciu 

recenzovať, pokúša sa len demonštrovať odlišné tendencie v ich spracovaní smerujúce k 

využívaniu nových médií, k multimediálnosti ako osobitného a postmoderného umeleckého 

výrazu. 

 

1 Aká je výrazová ponuka divadla a rozhlasu ako médií, sprostredkovateľov  

 a tlmočníkov myšlienok, významu? 

 

1. 1 Dosky znamenajúce svet 

 

Divadlo je ako druh umenia kultúrnou nadstavbou reálneho, praktického života. Je 

špecifickým priestorom vytvárajúcim podmienky pre jedinečné kódovanie názorov, javov, 

života vôbec a zároveň komunikačným kanálom umožňujúcim vytvoriť iný, nový svet s 

vlastnými pravidlami, vzťahmi a kauzalitou. Divadelné umenie dnes pracuje v kultúrnom 

ovzduší postmoderny. Nadväznosť na tradíciu, práca s ňou, prehodnocovanie a transformácia 

v aktuálnom kultúrno – spoločenskom systéme sú základnými princípmi, s ktorými pracuje. 

Takáto atestácia hodnôt má vplyv aj na formu a spôsob komunikácie umeleckého diela. 

Okrem klasických komunikačných kanálov – herec, scéna s rekvizitami, kostýmy, hudba a 

svetlo, pracuje veľmi výrazne aj s ďalšími – projekcie, kamery, rôzne zvukové nahrávky 

a efekty, výrazná interakcia s priestorom a v neposlednom rade s publikom. 
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Herec často pracuje s improvizáciou a vychádza zo stavu, aktivity a naladenia publika. Ak s 

ním aj nepracuje priamo (performance, happeningy a pod.), vyžaduje minimálne jeho duševnú 

aktivitu, čo vyplýva z novej kvality súčasného textu pracujúceho a polemizujúceho s ďalšími 

zásadnými dielami (literárnymi, filozofickými, filmovými, kritickými atď.). Mediátorom 

tohto prepojenia a zárukou správnej interpretácie je v prvom rade režisér a dramaturg a v 

konečnej realizácii herec, na ktorého sú kladené požiadavky, a to nielen intelektuálne 

dispozície, ale aj zanietenie pre naštudovanie a pochopenie a nadšenie pre tému (výrazne 

napríklad v dokumentárnom type divadla). 

Scéna a rekvizity sú maximálne flexibilné, nekomplikované, realistické, no kontextovo 

metaforicky naplnené. Často fungujú na podobnom princípe ako „molekulárna kuchyňa“12 

(Zichová, 2009, s. 160). Sú premenlivé, jednoduché, napriek tomu výrazné a výpovedné, 

originálne. Menia sa častejšie, nielen po jednotlivých dejstvách a výstupoch, ale aj počas nich. 

Kostýmy sú realistické a tiež spoliehajú na jednoduchosť a presnosť. 

Hudba predstavuje nielen akustickú semiózu skutočnosti, ale aj - a najmä - jej nadstavbu, 

atmosféru, zmysel. Často sa stáva textovej zložke rovnocenným partnerom, vydávajú sa 

soundtracky k inscenáciám. 

Existujú však aj nové, modernejšie prostriedky práce s významom, ktoré dnes divadlo 

využíva. V ostatnej dobe je to najmä videoprojekcia zvyšujúca intenzitu vizuálneho zážitku 

diváka a podporujúca konkrétnosť jeho predstáv. Jej úskalím je ale to, že triešti divákovu 

pozornosť, podsúva mu možné alternatívy, v istom zmysle ponúka interpretačné barličky. 

Každopádne je výzvou pre každého režiséra, ktorý má cit pre syntézu niekoľkých spôsobov a 

foriem komunikácie, ktorá sa v nemálo prípadoch stáva problémovým bodom inscenácie. 

Ďalším zaujímavým predmetom na scéne sa stala kamera. Pôžička od filmárov získava na 

javisku vlastné špecifické čaro. Divák pozoruje celý proces vzniku projekcie, má možnosť 

porovnávať, sledovať odchýlky, priamo vo chvíli odčítať zmeny a pracovať s nimi ako so 

samostatnou informáciou. Pocit človeka neustále sledovaného okom kamery, a to v 

akejkoľvek podobe, sa aj takto prenáša na javisko. Elektronika, technika, či výtvarná činnosť 

prebiehajúca priamo pred očami divákov je v umení postmoderny až nevyhnutnosťou. 

Stierajú sa hranice medzi jednotlivými druhmi umenia - od vzájomného využívania 

pracovných postupov a techník a prácou s jeho typickými konkrétnymi auditívnymi alebo 

vizuálnymi zážitkami po formu prezentácie a manipulácie s artefaktom. Platí to aj o hudobnej 

stránke - zvukoch, nahrávkach, živej hudbe, tichu, ktorá podporuje, často ako rovnocenný 

partner herca až supluje dej, slová, myšlienky hry. 

Divadelné umenie má jednu podstatnú charakteristiku, ktorá je neprenosná a nezameniteľná  
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 s inými umeniami. Aktuálnosť a situačnosť vyplývajúca z prítomného času, v ktorom sa 

príbeh odohráva, z reálneho stretu hercov a publika, z ich interakcie, z interakcie publika a 

divadelného priestoru (i toho mimodivadelného) kreujúca pulzujúci, živý divadelný tvar. A s 

nimi nemôže rátať ani film, ani rozhlas (nehovoriac o vlastnom výtvarnom umení, ktoré je v 

určitej forme vždy prítomné na scéne). 

 

1. 2 Fenomén rozhlasu 

 

 Kým v divadle možno počítať s vizuálnou stránkou interpretovaného, a to často v 

dominantnej pozícii, v rozhlase nie. Ten, vďaka svojej audio podstate, pracuje výlučne s 

hercom (zvuková stránka jazyka – fonetika a suprasegmentálne stavy3) a hudobnou zložkou 

(hudbou samotnou, zvukmi, ruchmi a tichom – dôležitý dramatický komponent). Hlavnú 

funkciu má však slovo. To, vedené dramatickými zákonitosťami, akustickým princípom a 

rešpektujúce psychológiu poslucháča vyvoláva v ňom audiovizuálny obraz. 

Špecifikom rozhlasovej práce a zároveň jej výhodou je, že môže výrazne meniť a spracovávať 

priestor a čas, pričom priestor nemusí byť konkrétne vykreslený, často je fiktívny a jestvuje 

vo vedomí poslucháča len ako predstava toho reálneho a takisto čas využívaný na rýchle 

prechody, skoky dopredu i späť, čo umožňuje rozvíjanie aj niekoľkých dejových línií naraz. 

Od deja žiada rozhlasový poslucháč strmšiu krivku spádu deja, čo súvisí s menším priestorom 

na motivácie konania postáv, ktoré však musia byť o to hlbšie. Každá nová postava 

prichádzajúca do deja znamená napätie, len ak je hlasovo exponovaná, pretože nedisponuje 

vizuálnou stránkou. Podobnými zákonitosťami sa riadi aj fabula, ktorá musí byť jasná, silná, 

všadeprítomná. V rozhlasovej hre musí byť tiež všade prítomné napätie, najmä to vnútorné, 

aby obraz vo vedomí poslucháča nezmizol, ale rozvíjal sa. Nároky na hudbu sú väčšie, hudba 

plní svoju úlohu len vtedy, ak má schopnosť dej viesť, prehlbovať a zvýrazňovať hodnoty 

myšlienok. 

Rozmanitejší priestor a väčšie možnosti imaginácie ako vytvára rozhlasová hra nevytvára 

žiadne iné umenie; no po multimediálnosti niet v rozhlase ani stopy. 

 

 

2 Faidra 

 

 Antický námet známy najmä z Euripidovej verzie putoval dejinami literatúry, cez jeho 

klasicistické spracovanie Jeanom Racinom, až do hry Karola Horáka Domov z plastelíny 
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(pôvodne Zaváranina z domácich malín), kde nadobúda novú platnosť. Zasadenie príbehu do 

súčasného sveta verifikuje jeho nadčasovosť a archetypálne kvality. V rodine zomrie žena, 

matka jediného potomka. Muž, otec sa znovu ožení, vezme si mladú ženu. Potom, čo odíde za 

obchodom do zahraničia, mu ona syna zvedie... Z pôvodného príbehu uchoval Karol Horák 

vo svojom texte nezmenený len incestný vzťah. Nešlo mu o mechanické prebratie, 

prekopírovanie archetypálneho príbehu, ale o jeho konfrontáciu. Pojednanie o takomto 

vzťahu, o jeho príčinách, dôsledkoch, chorobnosti (v antických tragédiách niet šťastnej 

rodiny) vytvorilo základ, priestor, na ktorom sa rozohrávali ďalšie vzťahy, nastolili a rozvíjali 

súčasné problémy a otázky (tak ako je tomu v literatúre, obzvlášť dramatickej spisbe, 

dodnes). Incestný vzťah a Faidrin príbeh boli v alternatívnom umení po roku 1989 naozaj 

exkluzívnymi témami a inšpirovali mnohých postmoderných autorov k tomu, aby sa nimi 

začali zaoberať a literárne ich spracovali. A takto, v nových súvislostiach a spracovaniach 

získali široké portfólio divákov.  

Na začiatku vznikol text Zaváranina z domácich malín (2003 – 2005). Postmoderný, 

postdramatický diskurz mal slúžiť ako východisko pre prácu v jednom z workshopov 40. 

ročníka Akademického Prešova 2006 Antická téma v modernej interpretácii. Dielňa 

profesionálneho režiséra Jána Šimka s amatérskym kolektívom postupne prešla s víziou 

spolupráce a prepojenia neprofesionálneho a profesionálneho súboru do tvorivého priestoru 

Divadla Alexandra Duchnoviča. A išlo nielen o prepojenie umeleckých súborov, ale najmä o 

témy Faidry, ktorá sa tiahla a tiahne dejinami literatúry (Euripides, Seneca, Jean Racine, 

Jacques Pradon, Per Olov Enquist, Sarah Kane) a prepája ich s dnešným spoločenským 

kontextom (slovenské, až východoslovenské reálie, psychológia jednotlivých sociálnych rôl, 

ale aj postáv). „Zlomový okamih zrejme dochádza v momente, keď si dramatik (Karol Horák) 

uvedomuje otvorenú množinu variantov, jej obsiahlosť, prekypenie a následne problém 

nastolenia invariantu príbehu.“ (Babiak, 2006, s. 140) A následne už režisér spolu s 

dramaturgom Mironom Pukanom a scénografom Jergušom Opršalom pracujú nielen v 

profesionálnom prostredí, ale aj s výlučne profesionálnym hereckým súborom Divadla 

Alexandra Duchnoviča na inscenácii s názvom Domov z plastelíny. 
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3 Kybernetickosť, dialogickosť, intertextuálnosť, aluzívnosť, divadelnosť a 

multimediálnosť ako vyjadrovacie možnosti textu, ako výrazové kvality diela 

 

3. 1 Kybernetickosť výrazu 

 

 Ide o jednu z nových, moderných výrazových kategórií, s ktorými dnes pracuje 

umenie veľmi výrazne. Odkazuje recipienta na riadené digitálne technológie, ktoré kooperujú 

na výslednom tvare diela. 

„Východiskom kybernetiky je (...) teória informácie, pretože riadenie sa uskutočňuje na 

základe príjmu, uchovania a spracovania informácie.“ (Hyhlík – Nakonečný, 1977, s. 80, vl. 

preklad) Kybernetické postupy poskytujú umelcom „nové médium, virtuálnu realitu, ktorá je 

trojrozmerná, interaktívna, a divák sa stáva jeho súčasťou“. (Plesník, 2008, s. 123) Hovoríme 

najmä o vizuálnej podobe kybernetickosti, ktorá je najmarkantnejšia.  

Najčastejším finálnym produktom je projekcia známa najmä z divadelného prostredia. 

„To, čo robí ideu virtuálnej reality lákavou, je aj fakt, že odstraňuje priepasť medzi umelou a 

reálnou skutočnosťou. (...) obrazy na monitoroch počítačov nie sú len simulakrami, ale majú 

rovnakú vážnosť ako každý iný predmet. Dôsledkom takto priebežne virtualizovaného sveta 

je zmiznutie diferencie (rozdielu), ktorá existuje medzi divákom a tým, na čo sa pozerá – 

stráca sa teda základný rozdiel medzi videním a videným. Zdá sa preto, že končí fáza toho 

projektu obrazu vo výtvarnom umení, ktorý vo svojej stáročnej histórii ťažil práve z 

uvedeného rozdielu: obraz poskytoval v prvom rade výklad sveta, nemohol nahradiť 

skutočnosť, bol len jej modelom, zastupoval ju vo funkcii znaku. Virtuálna realita – na rozdiel 

od obrazu – skutočnosť samu nahradiť môže. Multimediálne orientovaný iluzionizmus 

virtuálnej reality využíva svoju perfektnosť na to, aby znejasnil rozhodovanie diváka o statuse 

reality, tzn. o postavení toho, čo vidí.“ (Plesník, 2008, s. 123) 

 

3. 2 Dialogickosť výrazu 

 

 Postmoderna je založená na komunikácii, dialógu (autora) vznikajúceho textu s jeho 

inšpiračným impulzom. Či je ním teoretické, kritické dielo alebo dielo umeleckej literatúry; či 

ide o jedno dielo, o súbor diel alebo o niekoľko odlišných diel, vzniká diskusia. Tá môže mať 

rozdielnu kvalitu: buď myšlienku rozvíja, popiera alebo prehodnocuje. Zapájaním diel do 

takéhoto dialógu dochádza v literatúre (aj v ostatných umeniach, aj medzi nimi) k takmer 

ideálnej situácii priaznivej pre umelecký vývoj vôbec. Autori, resp. diela zachovávajú tému, 
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motívy, problémy a nachádzajú im ich nové miesto v dnešnom spoločenskom priestore. 

Dialogickosťou výrazu sa teda „vyznačujú také vyjadrenia, ktoré sa otázkou obracajú na 

nejakého adresáta a hľadajú odpoveď (nielen formou výslovnej otázky, ale aj skryto, formou 

napovedania), či naznačujú porovnávanie (spor, konflikt) s doterajšou výpoveďou. Dialogické 

sú rovnako výrazy, ktoré zároveň obsahujú pochybnosť o tom, čo tvrdia (vnútorná 

dialogickosť). Poukazujú teda na vlastnú odlišnosť, protiváhu, rozdiel, protiklad, kontrast.“ 

(Plesník, 2008, s. 125) 

 

3. 3 Intertextuálnosť výrazu 

 

 Intertextuálnosť výrazu úzko súvisí s dialogickosťou, možno tvrdiť, že stoja vedľa 

seba a rozlišujú sa iba pri istom uhle pohľadu. Intertextuálnosť, teda nadväznosť môže mať 

dve podoby: komplexnú a marginálnu. Pri komplexnej nadväznosti vzniká vzťah prvotného 

textu, tzv. pretextu a druhotného textu, tzv. posttextu. Vzťah je priamy, buď afirmatívny 

(zväčša pri adaptácii literárnych diel na texty dramatické) alebo opozitný (v období 

postmoderny prevládajúci). Pri marginálnej nadväznosti je primárny, vzorový text iba 

východiskom nového, ostávajú po ňom len hrubé rysy, resp. najpodstatnejšie rozlišovacie 

znaky (postavy, dejové motívy, ...). Existuje aj „systémové nadväzovanie“, tzv. „architext“ 

(Plesník, 2008, s.129), pri ktorom neexistuje iba jeden pretext, ale celý súbor textov (texty 

odkazujúce na určitú konvenciu, na biblický alebo mýtický námet, či parodickým spôsobom 

na žáner vecnej literatúry a pod.). 

„V súvislosti s divadelným dielom možno hovoriť o intertextovom charaktere všetkých jeho 

inscenačných zložiek: slovesnej, hereckej, výtvarnej, zvukovej i réžijnej. Intertextuálna je 

sama štruktúra divadelného diela a intertextuálny je aj proces jeho vzniku a realizácie.“ 

(Plesník, 2008, s.129) S touto zložitou štruktúrou súvisí aj intertextuálna pojmológia 

jednotlivých výstupov tohto špecifického druhu komunikácie. Autori rozlišujú „architext“ 

(ktorý ešte nie je upravený koncepčnými pravidlami inscenácie), „pretext“ (ktorý je 

podkladom svojej ďalšej, novej existencie), „text“ (vlastný dramatický text), „metatext“ (teda 

výpoveď o predchádzajúcom texte) a „kvázimetatext“ (ako súhrnné pomenovanie pre texty 

usilujúce sa o vyčerpávajúcu výpoveď o texte, ktorý ale nemali k dispozícii na analýzu). 

Základom intertextuálneho vzťahu je pochopenie, že pozornosť sa presúva z dvojice realita – 

text na vzťah text – text, že „text je zrozumiteľný len ako hra textov, ktoré mu predchádzali a 

ktoré ho prostredníctvom transformácie ovplyvňujú a spracuvávajú“ (Pavis, 2004, s. 215) a 

výsledkom je podnet k hľadaniu vzťahov medzi textami a priestor na nachádzanie súvislostí 
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medzi nimi a na rozširovanie spôsobov ich čítania. 

 

3. 4 Aluzívnosť výrazu 

 

 Aluzívnosť, a síce systém skrytých odkazov a narážok na iný text. Ide o akýsi 

predstupeň k intertextualite na jednej strane (nepriamým odkazovaním a pomenovaniami 

autor riskuje nepochopenie) a jej nadstavbou na druhej strane (zvyšuje štylistickú hodnotu, 

pôsobí ozvláštňujúco). Aluzívnosť je takým menším útočiskom pred cenzúrou, zároveň 

ďalším hodnotným rozmerom kvalitného diela. Prezrádza veľa o autorovi, o jeho názoroch, 

intelektuálnom statuse a pod. 

 

3. 5 Divadelnosť výrazu 

 

 Divadelnosť diela je ovplyvnená vizuálnosťou, akustickosťou, jasnosťou názoru, 

blízkosťou a reálnosťou príbehu, pričom podobnosť diela s realitou je už vnímaná spoza 

hraníc reálnosti. V tomto zmysle je divadelnosť akýmsi protipólom prirodzenosti, ale so 

schopnosťou reálneho, skutočného poznávania a transformácie reality. Indikátorom 

divadelnosti textu je forma dialógov, resp. monológov s (p)opismi v zátvorkách, vyčlenený 

hrací priestor, vzťahy a situácie dramatické, istým spôsobom vždy tragické, vypäté a akčné a 

hyperbolizované, expresívne a emocionálne konanie postáv. Divadelnosť výrazu nie je 

príznačná len pre postmodernú estetiku, funguje v umení od počiatku, ale dnes sa ako 

kategória využíva práve kvôli jej výraznosti diel, ktoré nasledovaním jej prostriedkov získali 

punc divadelnosti .  

 

3. 6 Multimediálnosť výrazu 

 

 Multimediálnosť násobí informačné zdroje a komunikačné dráhy. Na stavbe 

inscenačného tvaru sa môžu podieľať všetky dostupné médiá (prehrávače zvukových i 

obrazových nosičov), samozrejme, s podmienkou, že budú využívané podľa istých kritérií, 

režijnej koncepcie, inscenačného zámeru a s tendenciou k symbióze. Inak by mohlo dôjsť ku 

kontraproduktívnemu efektu, ku chaosu v hierarchickosti, lineárnosti a vôbec rozbitiu formy i 

významu diela. Ak sa však využijú umne, remeselne, môžu vytvoriť nevšedné, rôznorodé, no 

napriek tomu vo výsledku syntetické a homogénne diela, ktorých každá časť má svoje presné 

miesto a význam. 
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4 Dva artefakty jedného prototextu a ich výrazovosť 

 

 Ako som v predchádzajúcich kapitolách naznačila, postmoderný, či postdramatický 

text nadväzuje dialóg s iným textom, často až archetypálneho charakteru. Aj text Karola 

Horáka Domov z plastelíny zodpovedá tejto charakteristike. Je intertextuálne spätý so 

súborom textov spracúvajúcich námet Faidry (antický príbeh nešťastnej lásky dcéry kráľa 

Minoa k svojmu nevlastnému synovi Hyppolitovi). Prapôvodne autor vychádzal aj z 

klasicistického prevedenia tejto témy Jeanom Racinom, no postupne od toho upustil a stavil 

na lokálne reálie a psychologickú kresbu novodobých hrdinov fungujúcich v chorobnej 

rodinnej štruktúre (z literatúry známej už od antiky). Samotný motív Faidry tvoril len pozadie 

príbehu mestskej rodiny na prelome storočí, no najmä príbehu o mladom Hyppolitovi, resp. 

obrazu a reflexií Hyppolita. Dospievajúci v rozpadávajúcej sa rodine, bez autority otca a 

zasiahnutý incestným správaním nevlastnej matky sa búri, prehodnocuje svoje životné 

hodnoty a snaží sa nájsť svoje korene v spomienkach na matku. Ako sa autor Karol Horák 

vyjadril, zaujala ho aj „téma osamelej ženy, ktorá je posadnutá vášňou. A problém mladej 

generácie a jej vyhorenosti.“ (Horák, 2007, internetový zdroj) Polemizuje teda s problémami 

mnohých z dospievajúcej generácie. Nevyhýba sa napríklad ani otázke alkoholu, či drog. 

Reflektuje privátne problémy súčasného človeka vôbec (vzťah rodičia a deti, láska – nenávisť, 

citová vyprázdnenosť atď.). Po formálnej stránke v texte niet rýmu, či básnického jazyka, 

chýba postava pestúnky, ktorú nahradil postavou vychovávateľa a pribudla aj postava 

sesternice. V menšom prepise rukopisu na divadelný scenár a následne na rozhlasový scenár 

došlo k niekoľkým zmenám, ktoré boli podmienené už spomínanými osobitosťami 

divadelných a rozhlasových techník a postupov, čo malo vplyv aj na spôsob spracovania a 

práce s výrazovými prostriedkami (im vlastnými, ale aj sledovanými - kybernetickosť, 

dialogickosť, intertextuálnosť, aluzívnosť, divadelnosť a multimediálnosť). 

 

4. 1 Divadelné spracovanie 

 

Réžia: Ján Šimko, dramaturgia: Miron Pukan, scénografia: Jerguš Opršal, hudba: Ľubomír 

Šramo a František Výrostko. 

Herecké obsadenie: Eugen Libezňuk, Ľubomír Bukový, Ľudmila Lukačíková, Vladimíra 

Brehová, Jozef Tkáč. 

Premiéra: február 2007. 
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 Moderná, alternatívna, experimentálna inscenácia mladej slovenskej divadelnej 

generácie tvorcov a hereckého ansámblu Divadla Alexandra Duchnoviča. Poetika civilizmu 

(Inštitorisová, 2007, s. 16) v miestami expresívnej adaptácii Horákovho textu. Tvorivý tím 

postavil základy inscenácie na dôkladnej analýze, čo možno odsledovať na dramaturgii a na 

type herectva, prístupu k postave. Kostrou inscenácie je jej scénografické riešenie (charakter 

jednotlivých izieb, exteriéru, prechod medzi nimi, umiestnenie premietacieho plátna) a 

Hyppolitov príbeh. Zastrešením príbehu je princíp rozporuplnosti, vnútorného napätia a 

hľadania, ktoré ale nič nenachádza. Inscenácia znie dvomi jazykmi, rusínskym a slovenským. 

Táto jazyková multikultúrnosť v hre funguje ako otvorený kultúrny dialóg (stretnutie 

slovenských tvorcov a rusínskych hercov), ako dištančný znak (slovenčinou hovorí len 

Hyppolit - odmietnutie prispôsobiť sa) a ako dištinktívny prvok (signalizujúci ústrednosť 

postavy Hyppolita). Jazyková diferenciácia ale nie je jedinou. Režisér nám ponúka aj ďalšiu, 

a to prostredníctvom herectva. Koncepčné herectvo odstupu, resp. herectvo osobnostné sa 

významovo strieda s prvkami psychologického herectva sa podieľa na vytváraní charakteru 

postáv, odkrýva ich vzťah k životu, rodine, k sebe i ich rodinný a spoločenský status. Jednou z 

najpôsobivejších inscenačných zložiek je scénografia. Jerguš Opršal45 vytvoril spolu s Jánom 

Šimkom6 scénu charakterizujúcu a kopírujúcu situáciu rodiny a každého jej člena zvlášť. 

Pôsobí ako prechodné bydlisko súťažiacich v reality show – obmedzený priestor, uzavretosť 

rodiny voči okoliu, pocit všadeprítomného oka kamery, ktorého ako vrcholom ľadovca je 

videoprojekcia slúžiaca ako telemost na komunikáciu s odcestovaným otcom. Chorobný pocit 

a túžba otca (v prepojení s projekciou pôsobiaci ako „big brother“) ovládať, cez fiktívne 

presvedčenie o tom, že takýmto spôsobom možno manipulovať s rodinou a pocit pokusného 

zvieraťa (laboratórium života – v spojení s tematickým archetypom aj laboratórium života a 

dejín) z neustáleho sledovania členov rodiny, ktorý sa paradoxne mení až na letargický, keďže 

s ním prichádza aj istota, že sledovaní sú aj ostatní členovia rodiny, ktorí sú o tom presvedčení 

tiež, poukazuje na paradoxnosť, ktorá sa v porovnaní predstav a predpokladov s realitou 

neustále potvrdzuje. Na javisku je okrem výraznej, „všadeprítomnej“ projekcie aj niekoľko 

iných rekvizít pracujúcich s týmto významom. Je to napríklad aj skartovačka, ktorá postavám 

slúži ako prostriedok na zničenie záznamov o nich, o sledovaní a tým aj ako priestor na 

vybúrenie sa, čo ale opäť nerieši základný problém. Opršal vytvára (jeden z postupov 

postdramatického divadla) „divadlo rekvizít. Javisko sa mení na hraciu plochu (alebo 

smetisko; smetisko dejín – ide o archetypálny námet so svojím systémovým intertextuálnym 

spracovaním) preplnenú predmetmi, spismi a znakmi, chaoticky roztrieštenými asociáciami 

(...) vyvoláva pocit zmätku, nespokojnosti, dezorientácie, smútku a (...) strachu z prázdna.“ 
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(Lehmann, 2007, s. 103) Priestor je, presne ako rodinní príslušníci, rozdelený na niekoľko 

samostatných sémanticky naplnených častí. Na proscéniu izby domu, priestor medzi nimi, 

záhrada a prechod do nej. Interiéry v popredí zahŕňajú premietacie plátno vyzerajúce ako 

veľká obrazovka. V prednej časti sa pohybujú všetky postavy, najvýraznejšie rodinný 

vychovávateľ, ktorý riadi domácnosť i jej členov (z poverenia otca). V zadnej časti, za 

plotom, je záhrada s kríkom, ktorý je Hyppolitovým úkrytom, spomienkou na matku. 

Zdvojenosť svetov (cez jazyk, herectvo, priestor aj médium) je odrazom neustáleho, miestami 

až romantického napätia, rozporu, vzbury, niekedy až čiernobieleho videnia a oscilovaním 

medzi týmito pólmi. Dokonca aj postavy získavajú akoby dva statusy – otec – manžel, hlava 

rodiny a otec – vinník, pôvodca problémov, syn – svojho otca, hľadajúci sa dospievajúci 

človek a syn – ignorant, milenec nevlastnej matky, vychovávateľ – zamestnanec rodiny, 

vykonávateľ otcových príkazov, ale aj jediný človek s nadhľadom, sesternica – zakríknutá a 

nedocenená, matka – manželka a milenka. 

Hra ma multimediálny charakter vďaka svojmu virtuálnemu rozmeru. Videoprojekcia v sebe 

spája niekoľko priestorových premís a odkazuje na latentne prítomnú „druhú realitu“, čo je 

spojené aj s ponímaním postavy otca, ktorý takto neostáva len akousi „postavou z inej hry“, 

ale „reálne“ prítomnou. 

Divadelná verzia využila a zinscenovala všetky roviny a významy textovej predlohy, ponúkla 

ďalšie a vďaka dramaturgicko – režijnej koncepcii využila všetky multimediálne možnosti (v 

širšom zmysle zahŕňajúce nielen projekciu, ale aj jazyk, aj skartovačku papierov - akési 

emocionálne médium) realizácie. 

 

4. 2 Rozhlasové spracovanie 

 

Réžia: Henryk Rozen, dramaturgia: Egon Tomajko, hudobná spolupráca: Ľubomír Šamo, 

majster zvuku: Peter Janák. 

Herecké obsadenie: Marek Geišberg, Martin Horňák, Renáta Rundová, Jana Pilzová, Michal 

Gazdík, Ivana Danková, Vladimír Kivader, Ondřej Daniš a Dominik Zaprihač. 

Premiéra: november 2008. 

 Poľský režisér (okrem iného držiteľ ceny Grand Prix Italia za rozhlasové réžie) stavil 

na dynamickosť formy a generačnosť výpovede. Pre jeho rozhlasovú verziu sú príznačné 

prudké prechody z jedného prostredia do druhého - až strihového charakteru (záhrada – dom, 

domáce prostredie – zahraničie, spoločnosť - intimita), časové prechody (minulosť – 

prítomnosť a v rámci toho istého času prelínanie dejov z rôznych priestorov), psychické stavy 
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postáv prechádzajúce z reálu do fikcie a opačne (či už pri rojčení alebo v stavoch po užití 

narkotík). Celková klipová kompozícia sa svojou metódou strihu blíži poetike filmu, no 

zachovala si svoju príslušnosť typickej rozhlasovej akustickej semiózy skutočnosti. O 

štruktúre možno hovoriť ako o dramatickej, čo súvisí s využívaním základného dramatického 

postupu – preferenciou dramaticky vypracovaného dialógu s pestrou varietou sémantických i 

výrazových odtieňov (irónia, paródia, persifláž,...) a dramaticky účinného krátenia 

(zachovávajúceho primárne konflikt, resp. problémový bod). V takomto postavení veľmi 

účinne pôsobia situácie spoločenskej samoty (s istou slobodou spojený domáci žúr, ktorý však 

neprináša uspokojenie, naplnenosť) a intímnej samoty, ohlušujúceho ticha (pozorovanie 

motýľa v telefónnej búdke – alúzia na Leovu vnútornú situáciu vzopätia, spomienku na 

matku, predstavu o nej. 

Podstatnú zložku a funkciu plní, samozrejme, zvuk, ktorý disponuje semiotickou, 

aktivizačnou a orientačnou funkciou. Semiotická súvisí s vnášaním významu do poetiky 

rozhlasovej hry a konkrétnej hry – príbehu Hyppolita – v tejto verzii Tea, s čím súvisí aj 

leitmotív hry, ktorý v tomto prípade deklamuje generačný chór Teových kamarátov, ktorí s 

ním žúrujú, no najmä pociťujú a zažívajú. Aktivizačná funkcia atakuje imaginatívnosť 

poslucháča, necháva doznievať jednotlivé sekvencie a orientačná mu pomáha orientovať sa v 

čase a prostredí príbehu. Hudobná zložka využíva niekoľko druhov zvukov a ruchov, 

konkrétnu hudbu, pop music, umelé zvuky i rôzne kakofónie. Zaujímavým prvkom je refrén 

prednášaný skupinou Teových kamarátov, akéhosi chóru (alúzia na antický chór), ktorí v 

skandátach variujú podoby nedôvery, chaosu a zmätku a tým podporujú sugestívnosť 

výpovede o hodnotovej vyprázdnenosti človeka (a to nielen mladého). 

Postavy v rozhlasovej adaptácii dramatik premenoval, čím získali až symbolický význam. 

Idealizovaná matka jednoducho ako Matka, mladá nevlastná matka ako Mia, smutný klaun 

života - syn Teo, otec Leo vyjadrujú ich inklináciu k určitým hodnotám a stavom. 

Keďže ide o akustickú verziu textu, teda rozhlasovú hru, multimediálnosť, podobne ako 

kybernetickosť je prítomná len latentne - prostredníctvom telemostu. Dialogickosťou, 

intertextuálnosťou, aluzívnosťou a divadelnosťou textu je pretkaný celý rozhlasový scenár a 

úspešne komunikuje nielen s architextom, ale vďaka novému kontextu, prenesením dôrazu na 

Hyppolita, resp. Tea, dobovému nadhľadu a jasnému odkazu aj so súčasným svetom a 

človekom.  
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5 Rozdielna výrazovosť mediálne odlišných spracovaní toho istého textu a architextu 

 

 Hoci vychádzali režiséri Ján Šimko a Henryk Rozen z rovnakého textového základu, 

vytvorili dve rôzne autonómne diela. Kým generačne mladší Ján Šimko sa pustil 

alternatívnym smerom a zaexperimentoval s formou i výrazom, Henryk Rozen využil tradičné 

postupy rešpektujúce prostredie, v ktorom výsledný tvar vznikal (verejnoprávne médium 

Slovenský rozhlas). Šimko tvoriaci na pôde Divadla Alexandra Duchnoviča mal k dispozícii 

alternatívnejší priestor a predpoklad výberového diváka (ako jediná profesionálna alternatívna 

scéna v Prešove; ktorá má svojho stáleho diváka a z veľkej miery z vysokoškolského 

prostredia), Rozen mohol experimentovať len s hudobnou zložkou a kompozíciou. Výsledná 

dynamická verzia je tak ekvivalentom tej divadelnej. 

Možno teda konštatovať, že aj keď je rozhlas ochudobnený o výrazové prostriedky (vizuálne), 

dokáže cez výstavbu textu a dôslednú prácu s hudobným výrazom simulovať spôsob, akým na 

diváka táto vizualita a (multi) mediálnosť vplýva. A na druhej strane musí mať tvorivý 

divadelný tím na jednej strane odvahu a skúsenosti, no na druhej strane najmä cit pre využitie 

týchto prostriedkov.  

 

Vysvetlivky: 

                                                 
1  „(...), ktorá sa pohráva s chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami ingrediencií a využíva na to 
potravinárske technológie.“ Jednoducho: „Žiadne jedlo nie je to, ako na prvý pohľad vyzerá, a nechutí po tom, 
po čom vonia.“. Ešte nikto pred slávnym šéfkuchárom ešte známejšej reštaurácie v El Bulli, Ferranom Adríaom, 
„nepredložil pred hosťa polystyrénovú škatuľu s parmezánovou penou a malinovým müsli, nevyrábal cukríky z 
olivového oleja a päť rôznofarebných kúskov želatíny s arómou dreveného uhlia nevydával za grilovanú 
zeleninu“.  
2 
 � Suprasegmentálne javy - dynamika, tempo, rytmus, intonácia, melódia, sila, kvantita, dôraz, emfáza a 
pauza. 
 
 3 Jerguš Opršal (1980), scénický a kostýmový výtvarník, svetelný dizajnér. Študoval na University of 
Calgary, École internationale de théâtre Jacques Lecoq v Paríži a na Katedre scénickej a kostýmovej tvorby 
Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave u profesorov Jozefa Cillera a Milana Čorbu. Od 
roku 2005 žije vo Vancouveri. Venuje sa scénickej tvorbe, v ktorej hľadá možnosti integrácie priestoru, svetla a 
projekcie. Ako scénograf pracuje v Kanade i na Slovensku. Výber posledných realizácií: Domov z plastelíny – 
DAD Prešov (scéna a kostýmy), Winter's Journey – Banff Centre (scéna), Werewolves – Pi Theatre (scéna), Kurz 
orientálneho tanca – Nová dráma / SND (scéna a kostýmy), Panika – Činoherní studio Ústí nad Labem (scéna) a 
ďalšie.  
 
 4 Ján Šimko (1976), režisér a dramaturg,. Vyštudoval psychológiu na FF UK a na Katedre divadelnej 
vedy, v súčasnosti doktorant na FF UK v Prahe. Externý dramaturg Slovenského rozhlasu, dramaturg 
Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra, redaktor časopisu VLNA, lektor a porotca divadelných 
prehliadok. Venuje sa prekladom, publicistike, divadelnej teórii, ako režisér pracuje s postupmi dokumentárneho 
divadla, je špecifický originálnou politicko – spoločenskou interpretáciou hier a prácou s hercom využívajúcou 
postupy epického divadla. Žije v Bratislave, pôsobí na Slovensku a v Čechách. 
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