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ABSTRAKT  

 

Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť návrhy, realizáciu a následnú reflexiu ku 

kostýmovej a scénickej výprave ročníkových inscenácií Roger Vitrac: Viktor alebo vláda 

detí a Max Frisch: Don Juan alebo láska ku geometrii. V práci dochádza ku konfrontácii 

dvoch tvorivých procesov a dvoch rozdielnych a v mnohom podobných tvorivých 

prístupov. Ďalej táto práca sleduje aj formovanie tvorivého nápadu, výpovedi vlastných 

názorov, zrenie a formovanie v čase štúdia dvoch semestrov na druhom stupni.  

Štruktúra práce je rozdelená do niekoľkých systematických častí. Čitateľa uvádza do 

základných vzťahov s autorom, zasadením divadelných hier a ich postáv do kontextu, cez 

prístup dramaturgie a réžie k inscenácií, až po opis výslednej formy.  

Diplomová práca poukazuje na jeden proces, individuálne zmýšľanie a subjektívny 

výtvarný prístup. 

 

Kľúčové slová: farba, gesto, objem, symetria/asymetria, geometrické tvary, proporcia, 

parafráza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ABSTRACT 

  

 The purpose of this Diploma involved the following two plays; Roger Vitrac’s 

“Victor  the rule of children” and Max Frisch’s “Don Juan or love of geometry”.  The work 

initially involved the creation of design concepts, realization  and production of costumes 

and scenic backdrops through to its staging and production and finally the reflection on 

how these worked. The plays involve two different creative styles yet there are many 

similarities in their approaches. This work records the exploration of creative ideas, 

witnessing of personal ideas, evolution and maturing of these during two semesters on the 

second level of graduation. 

The structure of the work consists of a few separate systematic parts. It commences by 

acquainting the reader with the authors, introducing their characters in context with the 

plays, the type of direction and production values involved with the performances and 

evaluation of the results. 

In my opinion the outcome of the Diploma was to understand dramatic procedure, develop 

individual thinking and individual scenic approaching.  

 

Key words: color, gesture, volume, symmetry/asymmetry, geometric shape, proportion, 

paraphrases 
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Zoznam skratiek a značiek 

   

VŠMU  – Vysoká škola múzických umení 

Lab   – Divadlo Lab VŠMU 

NS  – Nová Scéna 

SND  – Slovenské národné divadlo 

lat.   – latinsky 

expr.   – expresívne 

div.   divadelný 

atď.   a tak ďalej 
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Úvod 

 

„Každá neobyčajnosť dospeje k bodu, kedy sa zúfalo podobá obyčajnosti.“ 

 (Frisch) 

 

Ak by bolo naším jediným cieľom v tejto práci naplniť deväťdesiattisíc znakov, 

bolo by tu napísané asi niečo takéto:  

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbcccccccccccccccccccdddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeefffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiii… 

 

Keďže je však napísať súvislý text na stanovený počet znakov „jedinečnou“ a zároveň 

možno i jedinou šancou v bežnej kariére scénografa, rozhodli sme sa pristúpiť k tomuto 

zadaniu zodpovedne. 

V diplomovej práci opisujeme a zároveň porovnávame dve inscenácie (Viktor alebo vláda 

detí /R. Vitrac/ a Don Juan alebo láska ku geometrii /M. Frisch/), ktoré považujeme 

svojim spôsobom za podobné. Podobné sú aj režijným prístupom, rovnako tak i herecké 

obsadenie tvoril ten istý ročník. Ďalšie podobnosti sme zhodnotili v bodoch: 

 Konštrukcia textu  – Vitrac aj Frisch svoje texty konštruujú. 

 Model ideálu až idolu – Viktor je vzorom ideálu, zosobňuje nadpriemerné dieťa. 

Don Juan vystupuje ako idol, ženy po ňom túžia, muži sa mu chcú podobať.  

 Vláda verzus láska  – v oboch prípadoch ide o vášeň. V oboch inscenáciách ide 

o boj, o lásku, zmocňovanie sa toho druhého a odhaľovanie právd. 

 Borenie mýtov  – opäť je badateľná zhoda, kedy obaja hlavní hrdinovia 

rúcajú zaužívané, všetkým známe informácie a hodnoty, ktoré sú však len mýtami.  

 Zdanie     hlavní hrdinovia vyvádzajú diváka z omylov   

 Negatívny hrdina – hlavní hrdinovia sú záporní, no zároveň sú divákovi svojim 

spôsobom sympatickí. 

Ako prvý opisujeme proces inscenácie Viktor alebo vláda detí. Vychádzame z časovej 

následnosti. Venujeme sa dvom prístupom s pomerne veľkým časovým odstupom. 

Viktor mal premiéru takmer o rok skôr ako Don Juan. Badateľný je rozdielny prístup, 
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ovplyvnený režisérom a témou, ale aj spoločná línia, ktorú sledujeme ako výtvarníci. 

Predstavenia, sú síce z rozdielnych prostredí a z odlišnej doby, sú však zvláštne 

prepojené. Prostredníctvom diplomovej práce ponúkame manuál, ako pripraviť 

divadelnú inscenáciu. Nevyhýbame sa ani popisu chýb, ktoré nastali. Ich zaznamenanie 

považujeme za varovanie, v našom prípade sa im už nedalo vyhnúť, no treba ich 

vnímať ako výstrahu a treba sa z nich poučiť.  

Ďalej je cieľom tejto práce pripraviť pre čitateľa súhrn divadelnej tradície opisovaných 

predstavení u nás. Venujeme sa inscenáciám komplexne, čitateľa uvádzame do 

základných vzťahov, od autora hry, cez všeobecné nazerania na tému hry , cez pohľad 

autora a nášho inscenačného tímu, až po jeho realizáciu v našom školskom prostredí a 

s našimi podmienkami.  
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Roger Vitrac 

 

Narodil sa v roku 1899 v Pinsacu. V roku 1910 sa s rodičmi presťahoval do Paríža. 

Bol francúzskym surrealistickým básnikom a dramatikom, ovplyvneným symbolizmom 

a spisovateľmi ako Jarry, či Lautréamont. Jeho literárnym debutom bola zbierka básní Le 

Faune noir. Spolu s ďalšími spisovateľmi (Arland, Limbour, Crevel a.i.) vydávajú literárnu 

revue Aventure (Dobrodružstvo). V roku 1922 spolupracuje s revue Littérature (Literatúra) 

a neskôr v tom istom roku sa Vitrac stal členom Bretonovho hnutia surrealistov. Podieľal 

sa na manifeste surrealizmu a vydávaní La Révolution. Zo skupiny surrealistov bol však 

zakrátko vylúčený. Zoznámil sa s Antoninom Artaudom a spolu s Robertom Aronom 

založili v roku 1927 Divadlo Alfréda Jarryho.  

V roku 1928 malo v Artaudovej réžii premiéru predstavenie Viktor alebo vláda detí. 

Predstavenie bolo prijaté s nevôľou. Divák mal po predstavení prejsť akousi zmenou, mal 

byť otrasený. Do hľadiska sa vhadzovali smradľavé guľôčky, lebo diváci to neprijali 

kladne. Väčšina predstavení v Jarryho divadle bolo sprevádzaných škandálmi a Viktor bol 

poslednou uvedenou inscenáciou. Divadelná hra sa hrala najbližšie až v roku 1962, 

v Anouilhovej réžii.  

Vitrac je známy predovšetkým dielami ako Mystériá lásky, Kamelot, Trafalgarský úder, 

Slečinky zo šíravy, Vlkolak, Šabľa môjho otca, Odsúdený. Písal aj dialógy k filmom, 

spomenieme napríklad Človek znikadiaľ, Makao alebo Pekelná hra, Bethsabé. 
1
      

 

 

Mýtus Viktor alebo divadelná tradícia 

 

 „Mýtus – expr. Výmysel, blud, viera v niečo neskutočné, vybájené.“ 

„Mýtický – vybájený, bájny, neskutočný, vymyslený  (Ivanová-Šaligová, 1988). 

Detské role boli v literatúre vždy. No v divadle boli po mnohé roky skôr prekážkou ako 

zvykom, lebo obsadiť role detí je obtiažne. Nebolo tomu inak ani v období osvietenstva, 

keď sa pozornosť začala venovať deťom a ani príťažlivé učenie J. J. Rousseaua o deťoch to 

nezmenilo.  

                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Vitrac (voľný preklad) 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aventure&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Vitrac
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Vitrac prvýkrát vytvoril detskú postavu v roku 1922, a to vo svojej hre Maliar. Ku detskej 

postave sa vracia znova v roku 1929, ale oproti Maliarovi, detská rola je kľúčová. Hlavnou 

postavou je deväťročný chlapec. Nemalý vplyv na autora pri písaní, či formovaní tohto 

diela malo aj prekladanie Freudovej tvorby do francúzštiny.  

Hra Viktor alebo vláda detí, ako sme už načrtli, to v svojich počiatkoch nemala 

jednoduché. Hra je príliš realistická na surrealizmus a príliš surreálna na realizmus, tak 

znel ortieľ a možno aj preň si len ťažko hľadala svoje inscenovanie.  

Na Slovensku mala táto hra premiéru len raz a to v réžii Petra Mikulíka. Kostýmy 

realizoval Milan Čorba a scénu Ladislav Vychodil. Premiéra sa uskutočnila v roku 1969 na 

Malej scéne SND. V našom prostredí bola prijatá tiež rozpačito. Hra je náročná na 

interpretáciu, no je v nej neprávom ignorovaný potenciál. 

Viktor je hrou mnohých úskalí, ale i mnohých kvalít. Je krutá a zároveň bolestne pravdivá, 

až tak, že miestami vyznieva smiešne a nelogicky. Využíva surrealistickú nadsádzku 

a nepravdepodobnosť.  

Viktor oslavuje deviate narodeniny, v deň oslavy prechádza zásadným prerodom, prestáva 

ho baviť hra na „dobré dieťa“. Na svojej oslave chce vysloviť všetko, čo v ich rodine, 

okolo neho a v ňom zrelo po mnohé roky. Klamstvá, polopravdy, trojuholníky. Nevera 

otca, rezignácia matky, násilie páchané na deťoch a rovnako násilie páchané na dospelých. 

Nevera je síce v literatúre známa už mnohé roky, no Vitrac ju priekopnícky opisuje 

detskými očami.  

Viktor si uvedomuje, že v tomto svete, za týchto podmienok, nemá cenu byť „dobrým 

dieťaťom“. Viktor si uvedomuje, že v tomto svete sa neoplatí byť. 
2
 

 

 

Obrázok č. 1: Victor, alebo vláda detí, SND, Malá scéna, 30.3.1969 (A. Šmotlák) 

 

                                                
2 http://www.theatre.sk/isrecenzie/579/97/Viktor-alebo-hrajme-sa-na-dospelych/?cntnt01origid=97/ 

 

http://www.theatre.sk/isrecenzie/579/97/Viktor-alebo-hrajme-sa-na-dospelych/?cntnt01origid=97/
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Kto je Viktor?  

 

 „Viktor je možno trápne dielo. A viem veľmi dobre, že rozpaky sú nepriateľom 

zábavy. 

Ale kto bráni obecenstvu zabávať sa na účet autora?“ (Vitrac, Figaro 11.11. 1946)  

Sám autor priznal, že v diele Viktor a vláda detí využíval mnoho reálií z vlastného detstva, 

dokonca v celej jeho tvorbe sú badateľné inšpirácie a odkazy z vlastných detských 

zážitkov. Dalo by sa povedať, že postava Viktora je priam autobiografickou postavou 

akýmsi zahmleným, autorovým zrkadlom. Priznáva, že meno hlavného hrdinu – Viktor, 

nebolo náhodné, ale vychádzalo z prešmyčky písmen v jeho priezvisku.  

Tak isto ako hlavný hrdina Vitrac bol tiež jedináčikom, na svoj detský vek bol neobyčajne 

vysoký a priznal aj zhodu rodinného pôvodu postáv so svojím buržoáznym pôvodom. 

Načrtáva tiež intímne, choré vzťahy medzi členmi rodiny. Podobné vzťahy boli aj v jeho 

rodine. 

Viktor je teda akousi vyslovenou traumou Vitraca.  

„Hoci autor charakterizoval Viktora ako drámu – až po záver sa na nej divák zabáva ako 

na surovej komédii. Viktorove repliky a drzé „nedetské“ hry rozosmievajú publikum, ktoré 

sa často zabáva na svoj účet. A táto skutočnosť je vari tragickejšia ako groteskná smrť 

ústredných postáv.“ (Panoráma, 1969) 

V oboch prípadoch inscenácií (Viktor/Don Juan) sa autori pohrávajú so zdaním, vidíme 

veci inak ako sú v reály. Je to problém vtedajšej témy divadla. Rozpráva pravdu, no 

zároveň umne klame. Je to zaujímavá úloha nielen pre herca, ale aj výtvarníkov – navodiť 

falošné  ilúzie, ale predovšetkým pravdivú skutočnosť.  

Rodina Paumelleovcov je ideálnou, vzornou rodinou, no to čo sa nám spočiatku zdá, syn 

Viktor veľavravne odhaľuje rodinné súžitie ako lož.  

Je to deväťročný chlapec, ktorý úspešné borí predstavy o svojej dokonalej rodine. 

V príbehu je rozprávačom a zároveň najaktívnejším elementom, ktorý spúšťa časovanú 

bombu – „hru na pravdu“. Viktor je chlapec, ktorý práve oslavuje svoje deviate 

narodeniny. Na pozadí rodinnej oslavy šikovne odkrýva tajomstvá a predstieranie 

dospelých, nastavuje zrkadlo svojím blízkym, poukazuje na ich nelichotivé vlastnosti. Ničí 

aj neviditeľné, spúšťa domino, ktoré podpaľuje situácie. V deň svojich narodenín sa stáva 

pre dospelých nepohodlným, lebo nahlas vyriekol nepríjemné pravdy, kladie im 

zlomyseľné otázky, usvedčuje svojich rodičov z cudzoložstva a pokrytectva. V závere ho 
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rozbolí brucho a zomiera s trpkým poznaním, že „jediným zdrojom  jedinečnosti je smrť“.
3
 

Viktor v príbehu vystupuje ako manipulátor a ostatné postavy sú jeho hračkami. Tento 

výjav je čitateľný už v prvom dejstve, kedy je na javisku jeho obrovský narodeninový 

darček v podobe bieleho balíka s červenou mašľou. Keď Viktor darček rozbalí, pred 

divákmi sa objavia ďalší aktéri – v tomto obraze vystupujúci však ako jeho „vojačikovia“. 

Viktor, je rozhodnutý nebyť viac „dobrým chlapcom“. Svoje narodeninové vyčíňanie 

začne trápením slúžky Lilly. Nastraží na ňu pascu, zhodenie skrine s porcelánom, za ktorú 

by ju rodina istotne vyhodila, keby však nemala isté výhody plynúce z tajomnej pozície 

milenky pána domu. Viktor odhaľuje aj podstatnejší mimomanželský vzťah svojho otca 

Charlesa, ktorý udržiava s rodinnou priateľkou Therese. Tá je v hre krutá nielen k svojmu 

manželovi Antoineovi, ktorého privádza na pokraj duševného zdravia, ale aj k svojej 

a Charlesovej dcére Esther 
4
 

„Hra na pravdu“ je veľmi krutá a bolestná, zároveň komicky cynická a sarkastická. 

Príbeh Viktora, ako ho napísal Vitrac bol značne prehodnotený, režisérka spolu 

s dramaturgičkou text mierne upravili. Posunov bolo viacero. Niektoré postavy sa zlúčili, 

iné úplne zmizli a tým pádom sa z časti zmenili aj ich motivácie. 

 

 

Obrázok č. 2: Viktor alebo vláda detí, VŠMU, 4.2.2011, „Viktorovi vojačikovia“  

(O. Synak) 

                                                
3 ŠULEK, M.  Krutá komédia. In: Večerník, 1969  
4 http://www.theatre.sk/isrecenzie/579/97/Viktor-alebo-hrajme-sa-na-dospelych/?cntnt01origid=97/ 

http://www.theatre.sk/isrecenzie/579/97/Viktor-alebo-hrajme-sa-na-dospelych/?cntnt01origid=97/
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Hra na deti 

 

Nosná téma v našej školskej inscenácii bola „hra na detstvo“.  Kým herci hľadali 

paralely medzi príbehom a vlastnými spomienkami a zážitkami, z hľadiska kostýmovej 

výpravy sme sa zamerali na skúmanie aktuálnej doby. Pozorovanie detskej módy, ale aj 

detí ako takých a ich maniere. Inšpiratívne bolo všetko. Smerodajným fenoménom sa stal 

akýsi dnešný trend, túžba vyzerať stále mlado. Toto sa naplno odzrkadlilo i v kostýmoch. 

Mladí vyzerajú ako ich rodičia a dospelí sa snažia, čo najviac zakryť svoj vek. Tento 

fenomén je vo svete badateľný po roku 1990, vtedy dochádza medzi jednotlivými 

generáciami až k priepastným rozdielom. Dochádza k paradoxu, akým je, že deti učia 

svojich rodičov. Rodičia sa stávajú menej gramotní vo veku technologického pokroku, 

v práci s počítačom, mobilným telefónom, internetom, či v znalosti cudzích jazykov, čím 

dochádza k opačnému procesu, že deti sú v istých smeroch vzdelanejšie a zručnejšie ako 

ich rodičia. Stierajú sa hranice. Vek je ťažšie odhadnuteľný, „hra na pravdu“ je zložitejšia. 

Ďalším údajom bol fakt, že rodičia často realizujú svoje nenaplnené túžby prostredníctvom 

detí. To už sa ale odzrkadlilo skôr v réžii, ako vo výprave, ale tento fakt tiež prispel 

k uvažovaniu.  

 

 

 

 

Obrázok č. 3: „Detská skica“, návrh kostýmov k inscenácii Viktor alebo vláda detí  

(V. Keresztesová) 
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Hľadanie detí v kostýmoch 

 

 Ako sme už opísali, generálny nápad bol ovplyvnený fenoménom aktuálnej doby. 

Vychádzali sme preto z inšpirácie v móde – mladí chcú vyzerať staršie, starí sa za každú 

cenu omladzujú. Tento príklad sa podarilo zobraziť v postave generála – dedka, ktorý 

vyzerá ako mladík. Heslom sa nám stal výrok: „Dospelé deti a detinskí dospelí“.  

Ako už bolo spomenuté, za nosnú inšpiráciu sme si vybrali detstvo. Hľadali sme deti aj 

v sebe, ale stali sme sa najmä pozorovateľmi doby a jej výstrelkov. 

Okrem toho sme prirodzene vychádzali aj z koherencie so scénou. Snažili sme sa vytvoriť 

ku scéne kostýmy, ktoré sú súdržné a súvisiace, dopĺňajú ju a tvoria spolu dobrých 

partnerov. „Inscenáciu prospešne dopĺňali aj dvaja hudobníci, no najmä scéna Michala 

Lošonského a kostýmy Veroniky Keresztesovej, ktoré spoločne tvorili atmosféru živého sna. 

Priestor, ktorý pre inscenáciu vytvoril Michal Lošonský, bol nielen praktický a maximálne 

vhodný pre tvorbu mizanscén, ale aj mimoriadne estetický vo svojej jednoduchosti. Bielej 

vzdušnej scéne okrem nevyhnutných bielych kusov nábytku dominovali biele závesy. 

Symbolikou farieb, kombináciou historizujúcich a súčasných motívov, detskosti aj 

dospelosti, vytvorila Keresztesová kostýmy, ktoré rovnako ako scéna výborne spájali 

estetickú, symbolickú aj funkčnú rovinu.“ (Smolková, 2011) 

Režisérka Rázusová vyniká schopnosťou, z ponúknutých rekvizít vyťažiť maximum. 

Disponuje veľkou mierou predstavivosti a intuície. Scéna pozostávala len z pár funkčných 

predmetov, ako boli pásy bieleho linolea, biela skriňa, stoličky a lampa s dvadsaťpäť 

metrov dlhým červeným káblom. Rázusová spolu s Michalom Lošonským mizanscénou 

z linolea vyčarila obrovský narodeninový balík, posteľ, stenu vo fotoštúdiu. Razom sa 

ocitáme v obývačke Paumelleovcov, hneď sme zase v telocvični, inokedy na kolotočoch, či 

v triede. Z jednej lampy je schopná vyčariť narodeninovú tortu, misku plnú pukancov, 

fotoaparát… 

Na bielu farbu v scéne sme nadviazali v kostýmoch. Tak isto, ako aj scéna, nemali zostať 

neporušené a mali prispieť k dynamike predstavenia. „Jednoliate biele prostredie scény 

uchopila kostýmová výtvarníčka Keresztesová Veronika ako hárok nepopísaného papiera. 

„Detskými“ očami malého Viktora rozmaľúva pestrofarebný obrázok charakterových 

siluet postáv. Čistými farebnými tónmi ovládne priestor a divákovu pozornosť.“ 

(Lošonský, 2011) 
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Ešte skôr, akoby sme vedeli aká bude definitívna verzia scény, pre kostým bolo vopred 

jasné, že bude farebný. Použili sme však len nevyhnutnú a primeranú škálu farieb.  

Dominantnými boli biela, čierna, červená, žltá a zelená. Niektoré postavy (rodina 

Paumelleovcov vrátane slúžky Lilly a dedka generála) boli v čierno-bielej kombinácii 

a charakteristickým sa im stala silueta a tvar odevu. Rodina Magneanovcov bola odetá do 

farieb. Matka Theres bola v žltých šatách a otec Antoine mal zelený zvršok. Deti Viktor 

a Esther boli v bielo-červenej kombinácii. Efektívne sme využili symboliku a psychológiu 

farieb. Farby boli použité trefne, v čierno-bielej a farebnej kombinácii sa spoľahlivo a 

vecne vynímali, deti v červenej a bielej. Téma farby bol náš generálny nápad. Bol to 

nápad, ktorý mal mať ešte nadstavbu. 

Jeden nápad nestačí, a ak by sme sa predsa uskromnili len s jediným, pre dôkladnejšiu, či 

alternatívnu úvahu bolo treba nápad rozšíriť o varianty. Mali sme vymyslených niekoľko 

riešení, no zostali len vo verbálnej podobe. Scénu sme poňali ako biely papier a postavy na 

nej sa nám javili ako „namaľované“, miestami dekonštrukciou „zdeformované“ figúrky.  

Režisérka Rázusová si poznamenala do režijného scenára hry: „Viktor odhaľuje a vidí 

dospelých akoby v obrázkoch na bielom papieri. Ich správanie skresľuje svojím videním, 

odhaľuje naše nevedomie.“  

  

 

 

 

Obrázok č. 4: Priebežný návrh kostýmov k inscenácii Viktor alebo vláda detí  

(V. Keresztesová) 

 



20 

 

Čo našiel Viktor? 

 

Kostýmy balansovali medzi súčasným a historizujúcim. V úvode, na oslave, každý 

reprezentoval sám seba tak, ako by chcel, aby ho videli ostatní. V poslednom dejstve, keď 

je už po príšernej oslave, sa zobliekajú z naškrobených šiat a odkrývajú krehké, 

pokrytecké, alebo naivné povahy. V noci sa stávajú členovia rodiny Paumelleovcov 

odhalenými. Kostýmová výprava je videná, či ak chceme deformovaná detskou optikou.  

Rodina Paumelleovcov je ladená v čierno-bielom videní. Čierna farba je najtemnejšou z 

farieb a tak ako biela, nie je za farbu považovaná. Uprednostňujú ju ľudia, odmietajúci svoj 

osud, rebeli, ľudia skrývajúci nejaké tajomstvo a ľudia, ku ktorým je ťažko preniknúť. Je to 

farba vzdoru a protestu, skrytého tajomstva, ničoty a smrti. Môže tiež prezrádzať vnútorný 

konflikt.  

Postava matky predstavuje upnutú dámu, ktorá však klame svojou silou a dokonalosťou. 

Emilie je citlivou ženou, ktorá zároveň pevnou rukou vedie domácnosť a snaží sa nevidieť 

manželove prehrešky. 

Jej kostým pozostával z obtiahnutých čiernych elegantných nohavíc, bieleho obtiahnutého 

trička a saka s výrazne, takmer secesne nariasenými rukávmi. Riasenie zobrazovalo jej 

skrytú, skutočnú silu, v prenesenom význame to boli „svaly“ Emilie – Viktorova 

karikatúra. Obuté má vysoké lodičky. Jej celkový výzor pôsobil dôstojne, uhladene 

a chladne. Počas nočnej scény si vyzliekla nohavice aj sako a z trička sa stávajú krátke 

šaty. Pridaním bielej riasenej tylovej sukne, nočný odev zrazu zdôrazňuje jej infantilnosť, 

zraniteľnosť  a asexualitu. „Kostým sa takto na viacerých miestach inscenácie stal viac ako 

len odevom. Stal sa charakteristikou.“ (Smolková, 2011) Tylová sukňa pripomína baletné 

sukničky a tým sme sledovali nenaplnenú túžbu Emilie. Do postele sa chystá ako nevinná, 

očistená od všetkého akoby zabudla na všetko čo v ten deň zažila. Teraz sa stala baletkou, 

ktorou nikdy nebola. Pomocou kostýmu dochádza ku odosobneniu. 

Otec Charles je zvodca, ktorý je ale slabší ako jeho manželka. Tvári sa ako hlava rodiny, 

vystupuje ako zabávač, v skutočnosti je to neschopný muž, ktorý nič nedokázal a aj za 

svoje blaho vďačí jeho rodine.  

Takisto ako jeho manželka, oblečený je v čierno-bielej farebnosti. Je oblečený moderne, 

ľúbivo, pútavo. Má na sebe košeľu s kravatou, tmavosivé nohavice dobrého strihu, čierne 

poltopánky a čierny rolák. V priebehu inscenovania sa počas jedného roku rolák pri praní 

zmenšil. Tento proces však nebol na škodu, práve naopak, síce vyznie postava Charlesa 
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komicky, to však len podporuje jeho skutočnú neschopnosť. V nočnej scéne jeho oblečenie 

pozostáva z bielej košele (je to tá istá, ktorú mal aj dovtedy, no poslúžila aj ako pyžamo)  

a bielych nohavíc. Tie reprezentovali opäť jeho neschopnosť. 

Slúžka Lilly je drzá a lenivá, dokonca o tom svedčí aj jej odev. Lenivá je natoľko, že 

v prvom obraze vystupuje v mužskej košeli (reprezentuje jej nočný odev) a dlhých 

vlnených ponožkách. Jej oblečenie je mylné natoľko, že si divák chvíľu myslí, že je 

členkou rodiny. Je lenivá, ale zároveň zaneprázdnená, keďže robí všetko na poslednú 

chvíľu. Nie je schopná sa ani len poriadne obliecť. Taktiež vystupuje v čierno-bielej 

kombinácii. Na Emiliine upozornenie si oblieka čierny dlhý sveter, ktorý nahrádza 

rovnošatu. No nemá pod ním už oblečené nič. Je ľahko manipulovateľná, prostá, výstredná 

a odvážna.  

Generál – dedko, ťaží stále zo svojej minulosti, dáva si záležať na názore druhých. 

Chce vyzerať mladistvo. Vlasy má však poprášené „šedinami“, obutý je v 

bielych športových topánkach. Tie sú „ozdobené“ aj zabudnutou visačku. Generál však 

nebol nedôsledný. Visačka bola skôr zámerom ako upútať na svoje nové a moderné 

topánky. Okrem výstredných topánok je klasik. Na sebe má čierne nohavice, košeľu 

a sako, je to parafráza svojho syna. V jednom obraze sa naraz stretávajú všetci „muži“ 

z rodiny a všetci sú rovnako oblečení. Dokonca aj ich pohyby a gestá sa dôsledne na seba 

podobajú. Tu sme sledovali podobnosť, aká je badateľná v rodinách. Deti sa podobajú na 

svojich rodičov nielen geneticky – výzorom a správaním, no dnešným trendom je ich 

dokonca aj obliekať rovnako (matky často obliekajú rovnako ako sú ony aj svoje dcéry). 

Členovia rodiny Magneauovej boli farebnejší ako Paumelleovci. 

Theres je odetá v šatách, ktoré odhaľujú viac ako zakrývajú a isté časti má deformované. 

Deformáciou sme opäť sledovali Viktorove karikovanie. Jej šaty reprezentuje žltá farba, 

ktorá je veľmi výrazná. Maximum slnečného žiarenia je práve v oblasti žltej farby a 

ľudské oko je na žltú farbu mimoriadne citlivé. Z toho dôvodu sa žltá používa na upútanie 

pozornosti ako varovanie. Žltá farba je aj farbou závisti. Theres je falošná a chce pôsobiť 

mladistvo. Má dcéru na ktorej si vybíja svoju zlosť a odpláca sa jej za všetko, čo sama 

nemohla mať.  

Jej manžel Antoin je chorobomyseľný dobrák, ktorý síce na verejnosti chodí v pyžame, ale 

v skutočnosti je jedinou čistou dušou. Je nemilovaným manželom, správa sa neprístojne, 

púta na seba pozornosť, je to však len spôsob, ako zabudnúť na vlastné trápenie. Oblečený 

chodí v pyžame bielej farby, aj na verejnosti. V niektorých prípadoch si oblieka zelený 

zvršok. Zelená farba je najupokojujúcejšia, s účinkom na nervovú sústavu. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slnko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oko
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Deti tvoria najvýraznejšie elementy v hre. Oni sú hýbateľmi a tvorcami príbehu. Pre tie 

sme hľadali výraznú a zároveň hravú, detskú farbu. Rozhodli sme sa pre červenú, ktorá 

púta pozornosť a zo všetkých farieb disponuje najväčšou silou. Je farbou cholerickou, 

prudkou. Farebné kombinácie v spojení s červenou, sú najpôsobivejšie, najsilnejšie. 

Červená je absolútna, plná odvahy, asertivity, bezočivosti a extrémnosti. 
5
 

Viktor ako sme už opisovali má oblečené takmer identické nohavice a košeľu ako jeho 

otec. Na nej má červený sveter. Viktor je jedináčik, z bohatej rodiny, žije v prepychu 

a patrične si to uvedomuje. Zo začiatku pôsobil veľmi uhladene, v priebehu jeho vyčíňania 

sa aj jeho výzor poslušného chlapca zmenil na rebela.  

Malá Esther má tiež bielo-červenú kombináciu, v ktorej sa snúbi detská hravosť, s naivitou 

a čistotou. V prvom dejstve, keď ju divák vidí prvý raz, prichádza obutá v obrovských 

červených lodičkách. Tým sme chceli upriamiť pozornosť na snahu malých dievčat 

podobať sa mamám, alebo ich túžbu rýchlo dospieť. Má hrubé biele pančuchové nohavice, 

ďalej je obutá len v teniskách s červenými šnúrkami, oblečené má biele čipkované šaty 

s čiernym opaskom a červený kabátik.  

Podstatnými sa pre nás stali aj detaily – Theres mala na každom prste prstene, ktoré 

reprezentovali jej bohatstvo, ale poslúžili jej dobre aj ako zbraň. Na jednom prste mala aj 

niekoľko prsteňov. Obuté mala veľmi vysoké topánky, ktoré podporili jej lascívnosť. 

Topánky boli využité aj režijne, z kostýmu sa stala funkčná rekvizita. Malá Esther zahrala 

etudu so zabudnutou topánkou Charlesa a Theres. Kým sa nevinne hrala s topánkami, 

zároveň opisovala neskorú návštevu Viktorovho otca u nich doma. Esther však nerozumela 

tomu čo vraví a s topánkami hrala len naivné bábkové divadlo. Ďalej to boli detaily, ktoré 

sme už spomenuli, ako napríklad topánky s visačkou, ktorú si divák všimol v druhom 

pláne, narážka Emiliinho saka na jej silu, podobnosť mužov z rodiny – syn vyzerá ako otec 

a ten zase ako jeho otec. Práca Viktora s nohavicami, tie mal spočiatku vytiahnuté v páse, 

vyzeral uhladene, poslušne, no ako sa prejavoval jeho „nový“ charakter, tak klesali aj jeho 

nohavice (disponovali zníženým sedlom), a tak zmenil pomocou kostýmu svoj výzor 

a charakter. 

Ako už bolo povedané, mali sme viac návrhov ako vyriešiť kostýmovú výpravu. Zamerali 

sme sa hlavne na nápad, že kostýmová výprava je detskou skicou. Vychádzali sme 

z plošnosti, postavy sa stali farebnými škvrnami na scéne. Tieto „škvrny“ sme chceli 

doplniť o veľké papierové detaily. Tieto doplnky mali prepojiť scénografiu s kostýmami 

                                                
5 ČORBA M. . Kostýmová tvorba. Prednášky, s. 189  
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a mali nadviazať na surrealizmus. Každá postava mala mať svoj absurdný doplnok, ozdobu 

z kartónu, ktoré mali ešte viac umocniť detské videnie. Každý doplnok totiž zastupoval 

nejakú vlastnosť svojho majiteľa, vlastnosť takú akú vidí len Viktor. Napríklad Emilie 

mala mať papierovú korunku, ako mama – princezná. Generál by mal papierovú šabľu, 

Charles obrovské kartónové hodinky. Pre Esther by to bola ihlanová, papierová čiapka – 

klobúčik aký sa používa na oslavách, pretože ona je ešte čisté, skutočné dieťa, ktoré sa 

naozaj pripravilo na oslavu.  

Ďalším doplnením, iným variantom malo byť dokresľovanie postáv. Buď zmývateľnou 

fixkou, alebo fixkou, ktorá je viditeľná len pod ultrafialovým osvetlením. Niektoré scény 

mali pôsobiť ako „preludy“. Výjavy „dokreslené rukou Viktora“ mali zaostriť na detské, 

skutočné videnie. Fixka zostala ako nápad, no uplatnila sa skôr len v scénografii. Počas 

skúšania, ako to často v divadelných procesoch býva, sa mnoho vecí vylúčilo, a tak sme 

zostali oprostení o „nadstavbu“. Celkový nápad teda vychádzal z plošnosti a farebnosti, 

zodpovedal však nárokom a hodnotíme ho ako postačujúci.   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 5: Niektoré z návrhov kostýmov k inscenácii Viktor alebo vláda detí  

(V. Keresztesová) 
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Skúšobný proces 

 

Tradíciou, či skôr pravidlom pre proces skúšania režisérky Júlie Rázusovej sa stalo,  

že herci musia „prekračovať svoje hranice“, „prebúravaním blokov“  fyzických, či 

psychických. Snaha „prekonať samých seba“, dostať sa ďalej, ako boli dosiaľ.  

Medzi jedno z prekonaní sa, patrí aj oslobodenie svojho tela a do určitej miery aj mysle. 

Počas skúškového obdobia herci niekoľkokrát, spravidla raz do týždňa, absolvovali 

dvojhodinový tréning „parkouru a free runu“. 

Parkour je športová disciplína francúzskeho pôvodu. Je to disciplína, ktorá by sa dala 

špecifikovať ako umenie pohybu alebo umenie premiestňovania. Jej cieľom je prekonávať 

prekážky v meste, či v inom náročnom teréne, za pomoci vlastného tela. Parkour sa 

zameriava na tréning účinných pohybov, a rozvoj tela a mysle, aby sa človek vo všetkých 

situáciách, a predovšetkým kritických, vedel pohybovať pokojne a sebaisto. Tento druh 

tréningu sa rozšíril aj vo Veľkej Británii, no časom sa obohatil o nové prvky a tým sa od 

parkouru odčlenil a vzniká nová disciplína free run. 
6
 

Podstatným aspektom pre tieto disciplíny je chápanie slobody. Možnosť dostať sa aj tam, 

kam iní nedokážu. 

Režisérka pre objasnenie svojich motivácií využiť parkour v inscenácii tvrdí: „Parkour  

a free run sa v inscenácii mali objaviť vo forme, ničomu sa neustupujúcich ľudí, ktorí nikdy 

neobchádzajú ľudí, ale vrhajú sa oproti nim. Mojim zámerom bolo vytvoriť špecifický 

telesný jazyk pohybu po scéne, kde sa nikto nikomu neustupuje, či je to živý objekt, alebo 

neživý. Bežný divák si túto okolnosť nemal vôbec nejako výrazne všimnúť, spomínané 

pravidlá mali vytvoriť autonómny jazyk pohybu, ktorý je v rámci sveta javiska 

samozrejmosťou.“ 

 Obrázok č. 6: Parkourový tréning (M. Lošonský) 

                                                
6 http://www.parkour.sk/parkour-c1.html 

http://www.parkour.sk/parkour-c1.html
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 „Autonómny jazyk pohybu“ bol limitujúci aj pre kostýmy. Tie dostali nový rozmer a nové 

zásady. Odev musel byť estetický a zároveň funkčný. Mal vystihovať povahu postavy 

a malo byť ľahké v ňom vykonávať aj náročnejšie pohyby. Neznamenalo to však, že herci 

budú Viktora hrať v „telocvični“ a v „teplákoch“, stále sme boli na narodeninovej oslave 

malého chlapca. To, že idea parkourového pohybu bola naplnená len ako pomôcka, 

nezmenilo režisérske nároky na kostým. Kostým musel byť stále pohodlný, prispôsobený 

pohybu a estetický zároveň. Tieto dva fakty sa nesmeli vylučovať. Dokonca aj topánky do 

inscenácie boli hľadané s týmto dôrazom.  

 

 

Skúšky kostýmov 

 

 „Kostým – druh typického odevu, úboru herca, artistu a pod. na scéne“  

(Ivanová-Šalingová, 1988) 

Pre každý skúšobný prístup a pre každú novú inscenáciu je skúška kostýmu svojský 

„rituál“. Poučení sme predchádzajúcim skúšobným procesom, alebo sme len prispôsobení 

novým podmienkam. Skúšanie kostýmov pre inscenáciu Viktora predstavovalo odlišný 

prístup ako v nasledujúcom procese Dona Juana. Keďže herci skúšali každý deň 

v rovnakom intervale, bolo ľahko predvídateľné, kde sa nachádzajú a vzhľadom na dlhé 

skúšky bolo aj zložitejšie ich skoordinovať, alebo dohodnúť si s nimi iný termín. Preto ako 

ideálna nám vznikla možnosť skúšať kostýmy priamo v skúšobni v priebehu skúšok, alebo 

bezprostredne po nich. Herec bol konfrontovaný priamo režisérom, ale aj hereckými 

kolegami.  

Pre tento skúšobný proces bola špecifická priebežná sumácia. So všetkým čo sme nakúpili, 

ušili, sme šli za hercami, keď sa to osvedčilo, zostalo to v skúšobni k dispozícii. Pravidlom 

sa stáva, že herci neradi skúšajú v kostýmoch veľmi zavčasu, ale režisérsky prístup v tomto 

prípade bol komplexný a okrem herca bol zameraný aj na rekvizity a kostým. 

Kostýmy, ktoré boli vyhovujúce, zostávali priamo v skúšobni, ktorá nám bola na istý čas 

k dispozícii a tak bolo umožnené hercovi skúšať v kostýme skôr. Toto bola výhoda 

a zároveň aj požiadavka režisérky na nás výtvarníkov. Herci si tak mohli skôr zvykať na 

reálne a nie zástupné predmety a oblečenie. No a režisérke bolo poskytnuté tvoriť a skúšať 

s konkrétnymi zložkami, ktoré sú počas inscenačného procesu k dispozícii. Zvyčajne sa 
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skúša v náhradnom oblečení – ak vopred vieme, že herečka bude vystupovať v sukni, 

snažíme sa jej sukňu, akúkoľvek, na skúšobný proces zaobstarať.  

Niektoré kostýmy boli ušité na zákazku v krajčírskej dielni (Emiliine sako, žlté Theresine 

šaty). Bol to zaujímavý proces, ako z návrhu vznikalo reálne oblečenie. Zvyčajne, najmä 

pre finančné podmienky sa kostým šije v škole, realizáciu vykonávame my, výtvarníci. Ak 

ide o zložitý návrh, alebo to financie dovoľujú, je pohodlnejšie zadať zákazku do 

krajčírskej dielne. Bola to pre nás zaujímavá skúsenosť, pri ktorej došlo ku simulácii 

profesionálnych podmienok. Boli sme nútení komunikovať tak, aby bol niekto iný schopný 

pre nás vytvoriť repliku našej predstavy. V prvej fáze sa hľadali  spoločné riešenia, ako 

kostým zrealizovať. V ďalšom štádiu, počas realizácie prebiehalo mnoho skúšok, ktorých 

súčasťou bolo korigovanie, opravy, až došlo k želanej konečnej fáze. V prípade šitého 

kostýmu pre Theres nebolo nutné priebežné skúšanie. Postačili miery herečky, strih 

a predstava. Strih bol voľnejší, a tak zabezpečil požadovaný výsledok aj bez skúšania.  

„Kostým vždy oblieka herec, ktorý má svoje zvyklosti, predstavy, návyky a spôsoby.“ 

(Čorba, 2009) Do úvahy treba brať mimiku, gestá a postoje herca. Pre kostýmového 

výtvarníka nie sú zanedbateľné. Herci inscenácie Viktor alebo vláda detí boli študentmi 

 hereckého ročníka, s ktorým to nebola naša prvá spolupráca. Niekdajšie spolupráce 

poskytli výhody, ako vytvoriť koherentný celok. Rátali sme s fyzikálnymi danosťami 

a hereckými schopnosťami jednotlivcov. Stali sme sa partnermi a mali sme spoločný cieľ. 

Vytvoriť celok, v ktorom sa divák bude môcť dobre orientovať. 

 

 

Obrázok č. 7: Viktor alebo vláda detí, „skúšanie kostýmov“. Zábery z inscenácie  

(O. Synak) 
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Max Frisch 

 

Narodil sa v roku 1911. Bol významným švajčiarskym architektom, neskôr sa 

zaoberal žurnalistikou a u nás je známy najmä ako spisovateľ a dramatik.  

Popri Friedrichovi Dürrenmattovi, sa stal najvýznamnejším dramatikom celej nemeckej 

jazykovej oblasti.  

V roku 1947 spoznal v Zürichu Bertolta Brechta a v roku 1951 odišiel na Rockefellerovo 

štipendium do USA. 

Max Frisch sa zúčastnil v roku 1948 na Mierovom Kongrese vo Wroclawi. V roku 1955 

definitívne zatvoril svoju kanceláriu architekta a od tej doby sa venoval výlučne literárnej 

tvorbe. Počas svojej kariéry bol mnohokrát za svoju prácu vyznamenaný rôznymi 

literárnymi cenami (napr. cenou Georga Büchnera, cenou Friedricha Schillera a cenou 

Hermanna Hesseho). 
7
 

Hoci Frischove literárne začiatky spadajú ešte do obdobia medzi dvoma vojnami, ťažisko 

jeho tvorby je v dielach povojnových, kedy definitívne zanechal svoje povolanie architekta 

a venuje sa výlučne literatúre. Dielo tohto švajčiarskeho spisovateľa poznamenáva 

výsostný humanizmus, odmietanie akéhokoľvek násilia, vojny a všetkého, čo ľudí 

rozdeľuje. Je hlboko myšlienkovo fundované a vychádza z dokonalej znalosti súčasného 

sveta, súčasného myslenia, súčasného spoločenského i filozofického smerovania v 

celosvetovom meradle. Frisch sa snaží postihnúť a zachytiť stav myslenia západného 

intelektuála, poznamenaného úzkosťou z uvedomenia si nemohúcnosti svojho bytia 

v daných spoločenských podmienkach. V mnohých svojich dielach sa vracia k  druhej  

svetovej vojne, lebo práve v takýchto dielach môže najvýraznejšie prejaviť svoj 

nekompromisný ľudský postoj. 

Dielo Maxa Frischa tvorí desiatka kníh prózy (romány, novely, denníky) a o čosi viac 

divadelných a rozhlasových hier. Osobitný zmysel v jeho živote malo jeho cestovateľské 

obdobie, kedy prešiel celou Európou a istý čas strávil aj pobytom a cestovaním po 

Amerike. Tieto svoje cesty spracoval žurnalisticky a zaznamenané sú v takzvaných 

Denníkoch (1946-49, 1966-71). Do tohto obdobia spadá aj napísanie diela Don Juan alebo 

láska ku geometrii. 
8
   

Spomedzi jeho románov si spomeňme aspoň Stiller, Homo Faber, Mein Name sei 

Gantenbein (Volajte ma Gantenbain). Frisch písal aj divadelné hry. Medzi jeho 

                                                
7 DACHO M. Bulletin Don Juan alebo láska ku geometri,2011  
8L.O. „Kto je Max Frisch“In: Bulletin k inscenácii Don Juan alebo láska ku geometrii, 1964 
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najznámejšie patria: Santa Cruz, Nun singen sie wieder (A zase spievajú), Die chinesische 

Mauer (Čínsky múr), Graf Öderland (Gróf Öderland), Biedermann und die Brandstifter 

(Biedermann a podpaľači), Andorra. Hra Don Juan alebo láska ku geometrii je z roku 

1953. V tom istom roku, v máji mala novú premiéru v zürišskom divadle Schauspielhaus, 

ktoré uviedlo všetky Frischove hry. 
9
 

 

 

Legenda Don Juan  

 

„Legenda – <lat.> rozprávka o neobyčajnej, vymyslenej, neskutočnej, udalosti; 

rozprávanie nepodložené skutočnosťou o historickej, vynikajúcej, populárnej osobe 

a pod.“ (Ivanová-Šalingová, 1988) 

Prečo Juan stále fascinuje? Prečo je táto téma stále obľúbená? Čo nabáda režisérov, aby si 

zvolili Dona Juana? A čo láka diváka?  

„Prečo Juanovi ženy samy natáčajú sukne a vrhajú sa mu do náručia? Rozvášnené volajú 

po jeho potrestaní, aby ho vzápätí ukryli v teple lôžka? Tieto otázky sú stále zaujímavé a 

nezodpovedané, možno preto sevillský zvodca už tristo rokov nezišiel z divadelnej 

scény.“(Dvořáková, 1991) 

Na tieto otázky nám odpovie ľudská fantázia. Traduje sa totiž, že Don Juan kedysi 

v skutočnosti existoval. Žil v španielskej Seville, čo je doložené v sevillskej kronike. Jeho 

príbehu, len čo zišiel zo sveta sa zmocnila ľudová fantázia a opriadla ho novými 

legendami. K tradovaniu výdatným podielom pomohla aj cirkev. Hoci Juana zabili mnísi 

v kláštore, cirkev rozšírila legendu, že sa rúhal Bohu a kamennej soche komtúra, ktorého 

zavraždil a zato sa na mieste prepadol do pekla. Cirkev príbeh interpretovala tak, aby 

vystupoval ako výstražný príklad. Don Juan podľa cirkevnej interpretácie žil ako 

bezbožník, zhýralec, zvodca. Dostával pestré a negatívne podoby a vlastnosti. Paradoxne 

tak začal byť príťažlivý pre ženy a zaujímavý pre mužov a nepochybne i pre literatúru. 

Legendy sa chopil španielsky mních Gabriel Telléz, známejší pod literárnym menom Tirso 

de Molina (umrel 1648), Tirsova veršovaná hra o Donovi Juanovi sa nazývala Sevillský 

klamár a kamenný hosť a vyšla tlačou v roku 1630. De Molina podporuje cirkevnú verziu 

a v závere prenecháva osud Juana do rúk cirkvi a diablovi. Prelínajú sa tu tendencie 

renesančného ducha, no záver je v duchu baroka. Dielo nie je umelecky veľmi hodnotné. 

                                                
9 http://sk.wikipedia.org/wiki/Max_Frisch 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Max_Frisch
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Tirsovi náleží zásluha, že do literatúry uviedol typ, ktorý sa čoskoro zaradil medzi tzv. 

univerzálne typy.  

Juanovská téma zaujala aj autorov ako Molière, Goldoni, Puškin, Grabbe, Zorilla, A. K. 

Tolstoj, Rostand, Shaw, Unamuno, Audiberti,  Anouilh, Vailland, Figueiredo, Frisch, 

Čapek, a iných autorov.  

Spomeňme, že Don Juan je známy aj z iných literárnych žánrov. Z týchto diel vyčnieva 

Byronova báseň Don Juan a neopomenuteľná je i Mozartova opera Don Giovanni.  

Don Juan prešiel mnohými zmenami, počnúc Tirsom de Molina, až po G. B. Shawa, ktorý 

urobil v „donjuanovskej“ téme priam revolučný krok. V tomto Donovi Juanovi sa úlohy 

vymenili.  Žena sa aktivizuje a muž sa stáva pasívnym. Toto spracovanie sa mohlo objaviť 

len v protestantsky liberálnom Anglicku, v Darwinovej vlasti, v krajine, ktorá ako jedna z 

prvých zažila emancipáciu žien a kde je žena považovaná ako rovnocenný partner muža. 

Tak začína pre Dona Juana nová éra. Don Juan je moderný a každý z nich je iný. Napríklad 

Anouilhov skladá piesne, Vaillandov je kapitánom v leteckého priemyslu, no a ten 

Frischov miluje geometriu. 
10

  

Práve ten milujúci geometriu, sa u nás na Slovensku inscenoval v rôznych spracovaniach 

len štyrikrát.  

 

 

 

Obrázok č. 8: Don Juan alebo láska ku geometrii, Nová Scéna, 20.9.1964 (A. Šmotlák) 

 

                                                
10 BOOR, J. Don Juan. s. 497-503  
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V roku 1964 sa prvý touto témou zaoberal súbor Novej Scény. Režisérka Magda 

Husáková-Lokvencová v spolupráci s výtvarníkmi D. Gálikom a S. Vaníčkovou pripravila 

predstavenie, ktoré malo pôsobivú atmosféru, dobrý spád i niekoľko zaujímavých 

hereckých výkonov. Na spolupráci s výtvarníkmi si režisérka dala záležať. Scéna 

naznačovala akýsi princíp divadla na divadle (nadpis nad portálom, náznak, že ide 

o divadlo). Mierne historizujúce kostýmy, boli výrazné farebne, strihovo, i detailmi. 

Historická téma zvádzala občas k okázalej teatrálnosti na úkor aktuálneho vyznenia textu. 

Takto len náhodne zaznieval autorov súčasný, aktualizujúci akcent.  

V hlavnej úlohe účinkoval hosťujúci člen činohry SND Ctibor Filčík a jeho alternáciou bol 

Ivan Mistrík. 
11

 

Druhýkrát sa témy chopili študenti štvrtého ročníka herectva VŠMU. Inscenáciu režíroval 

prizvaný Roman Polák. Predstavenie bolo uvedené v Redute v roku 1991. Inscenácia 

pozostávala z dvoch častí, a viacerých divadelných štýlov. Prvá časť je výsostne divadelná, 

vychádza priamo z Frischa a druhá je inšpirovaná Mozartovou operou. Do sály vpochoduje 

orchester a Dona Juana nahrádza Don Giovanni. Na konci Juana unáša dvojmetrová bábka 

komtúra. Výtvarnú stránku riešila Karolína Šimáková. 
12

  

 

Obrázok č. 9: Ženy, Juan alebo láska ku geometrii, Nová Scéna, 24.4.1991  

(J. Nemčoková) 

                                                
11 SPIŠSKÝ. J. Legenda naruby, čiže Don Juan pod papučou. In: Večerník, 1964 
12 DVOŘÁKOVÁ B. Don Juan a ženský faktor. In: Smena 
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Ďalej sa Don Juan inscenoval opäť na Novej scéne, a to pod názvom Ženy, Juan alebo 

láska ku geometrii. Premiéra bola v roku 1991, pod hlavičkou NS v Dúbravke. Inscenáciu 

režíroval Emil Horváth, zaujímavá bola čierna scéna Miloša Pietora ml., i čierno-biele 

kostýmy Petra Čaneckého. 
13

  

 

 

Obrázok č. 10: Don Juan alebo láska ku geometrii, BDNR, Banská Bystrica, 1996  

(M. Oľha) 

 

Donjuanovské hry sa hrávali a hrávajú často, no nie tak často na slovenských javiskách a 

na bábkových vôbec, snáď v tradičnom spracovaní „Dona Šajna“ (Don Šajn – legendárna 

postava tradičného bábkového divadla, replika na činoherného Dona Juana). Jediný krát sa 

na Slovensku inscenoval v bábkovom divadle, a to v Bábkovom divadle na rázcestí 

v Banskej Bystrici, v réžii Wojciecha Szelachowskweho, kostýmy a bábky realizovala Eva 

Farkašová a scénu navrhoval Ján Zavarský. Premiéra sa uskutočnila v roku 1995. 

Hoci má hra Don Juan alebo láska ku geometrii veľký potenciál, podobne ako Viktor alebo 

vláda detí, v mnohých prevedeniach a v mnohých krajinách bola prijatá s rozpakmi. Aj 

sám autor si do denníka poznačil o jednej uvedenej inscenácii: „Moskva 23./26. 6. 1968 – 

Predstavenie v Divadle satiry – Don Juan alebo láska ku geometrii – bez závažnejších 

nedorozumení. Mirinov je herec prvého rangu. V plnej sále je 35-stupňová horúčava; 

                                                
13 STANČEK Ľ. K inscenácii Frischovho Dona Juana na Novej Scéne v Bratislave.Inteligentné divadlo. In: 

Pravda, 1991 
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prevažne mladí diváci. Po predstavení stretnutie s režisérom a tromi hlavnými 

predstaviteľmi; títo ľudia, na rozdiel od funkcionárov, dychtia po vedomostiach. 

Predstavenie sa hrá už pol roka a oficiálne kruhy hru odsudzujú.“ (Frisch, 1997) 

 

 

Kto je Don Juan? 

 

Don Juan, akého predstavuje Frisch, nemá nič spoločného s tým, aký obraz Donov 

Juanov nám bol doteraz známy z literatúry či divadla. Dokonca nemá nič spoločného ani s 

tým Juanom, ktorého nám na divadelné javisko  priviedol  po  prvý  raz Tirso de Molina, 

ba ani s podobou, ktorá zväčšila a básnicky umocnila juanovskú nesmrteľnosť 

prostredníctvom talentu francúzskeho komedianta Molièra (r. 1665).  

Táto téma bola mnohokrát spracovaná. Autori od Molinu po Brechta pátrali po 

odpovediach na otázky svojich časov. Brecht zostal tiež viac-menej pri tradičnej 

interpretácii juanovskej témy a zdôraznil iba, že pohrávanie sa do nekonečna s ľudskou 

dôverou nie je beztrestné. I keď toto zdôraznenie je krok dopredu, predsa je len závislý na 

Molièrovi.  

V päťdesiatych rokoch prichádza švajčiarsky dramatik s úplne novým, moderným 

spracovaním. U neho je tiež badateľná závislosť na Molinovi, ktorého spracovanie sa 

opiera o zápis v sevillskej kronike. Dramatického básnika Molinu zaujala zrejme len časť 

kronikárskeho záznamu, ktorú v podstate poznáme ako základnú fabulu všetkých 

doterajších spracovaní, – zvodca žien a bezbožník Juan je potrestaný nebesami. 

V skutočnosti to nezariadilo nebo, ako sa v hrách tvrdí, ale jeho zástupcovia na zemi. To je 

však myšlienka druhej časti zápisu sevillskej kroniky, ktorá bola pre Frischa práve 

východiskom a inšpiračným zdrojom k novému a originálnemu spracovaniu – Juan 

(historický) sa dopustil ako zvodca v Seville okrem násilia a vrážd, aj vraždy významnej 

osobnosti, ktorú pochovali v kostole. Mnísi, ako udáva zápis, neprestali Juana 

prenasledovať. Jedného dňa sa im ho podarilo vlákať do kostola, kde bol pochovaný 

komtúr. Tu ho zavraždili a pohotovo rozšírili po Seville chýr, že sa Juan rúhal pomníku 

významnej osobnosti a preto bol ňou strhnutý do pekiel. 
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Frisch sa odvážil vo svojej hre predviesť na tristo ročnej legende priehľadný a primitívny 

trik. Jeho Juan je ako zvolanie: Pozor na legendy! História je hodnovernejšia. Zamlčať 

polovicu pravdy a legenda sa vydarí! 
14

 

Frischov Juan, je človekom nebezpečným pre spoločnosť, nie však túžbou užívať slasti 

života a porušovať jestvujúci spoločenský poriadok, ale svojím intelektom, čo prevyšuje 

svoje okolie. 
15

 

Frischova hra je persifláž mýtu: Juan je inscenátorom vlastnej legendy a je zároveň aj 

sprostredkovateľom demystifikácie histórie. Nosnou témou tejto inteligentnej komédie je 

neúnosnosť pravdy v živote jednotlivcov i spoločnosti. 

Nie pravda, ale lži pretrvali celé veky. Juan svoj zápas prehral: pravda sa ukázala 

„neužitočná“. Toto je filozofický rozmer, ktorým Frisch rozšíril všetky doterajšie chápania 

juanovskej legendy. „Sloboda je v pravde, ale totálnej a tá je nezlučiteľná s ľudským 

priemerom. Veľká osobnosť bojujúca s polopravdami malých človiečikov je nakoniec 

rovnako tragikomická ako oni sami. Konflikt Frischovho Juana so svetom je konflikt 

osobnosti s priemerom.“ (Maťašík, 1964) 

Korene Frischovho Juana sú v Brechtovi a jeho negatívnom hrdinovi. Použil brechtovskú 

intelektuálnu dialektiku a v svojej divadelnej situácii vytvoril filozofiu: človek sa nemôže 

vymaniť svojmu určeniu, a dnešné jeho určenie je kapitulácia pred tvrdou skutočnosťou. 

Frischov dramaturgický oblúk sa uzatvára, Juan – nepriateľ žien, sa dostane do postavenia, 

pred ktorým sa tak bránil. 
16

 

„Nesmieme zabudnúť na prostriedky moderného a dnešného divadla. K dispozícii máme 

zaujímavú tému, poéziu najintímnejších ľudských vzťahov, situačnú komiku, zmysel pre 

použitie vtipu a irónie. Predstavením moralizovať ani riešiť osudové problémy. Skôr sa 

nám tomu všetkému treba vysmiať, možno aj tomu mechanizmu vytvárania mýtov, ktoré  

v podstate vždy balamutia adresáta.“ (Maťašík, 1964) 

Od posledného uvedenia inscenácie na Slovensku uplynulo šestnásť rokov, v Labe ju 

inscenoval doktorand Katedry réžie a dramaturgie Juraj Bielik, ktorý hru pripravil 

s absolventským ročníkom herectva. 

Podobne ako v predošlom prípade Viktora, aj v tejto inscenácii došlo k radikálnym škrtom 

v texte a niektoré postavy sa dokonca úplne zrušili. Inscenácia bola absolventským 

predstavením hereckého ročníka. Obsadený bol celý ročník, pre veľký počet postáv 

                                                
14 –sm– „Juan“ In: Bulletin k inscenácii Don Juan alebo láska ku geometrii, 1964 
15 MAŤAŠÍK. Scéna  činohra, 90/91. Max Frisch: Don Juan alebo láska ku geometrii 
16 MAŤAŠÍK. Scéna  činohra, 90/91. Max Frisch: Don Juan alebo láska ku geometrii 
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v Donovi Juanovi, bolo nevyhnutné, aby v niektorých prípadoch hrali tí istí herci viac 

postáv. 

Oproti inscenácii Viktor alebo vláda detí, bolo pre nás riešenie výtvarnej stránky pre Dona 

Juana komplexnejšie. Popri predchádzajúcej inscenácii kde sme riešili len kostýmovú 

výpravu, tu sme navrhovali a realizovali zároveň kostýmovú výpravu, scénografiu 

a grafiku.  

V ďalších častiach diplomovej práce opisujeme proces hľadaní a riešení pre výtvarnú 

stránku inscenácie Don Juan alebo láska ku geometrii.  

 

 

Hľadanie 

 

Divadelná scénografia, a vôbec umelci v divadle sú všetci odkázaní na 

komunikáciu, tvorí sa inscenačný tím. Prvotné impulzy vychádzajú od jednotlivca, no 

v závere dochádza vždy k spoločným rozhodnutiam. Dalo by sa povedať, že aj miera 

zodpovednosti je rozložená na viacero jednotlivcov. Dobrá spolupráca je zárukou lepšieho 

výsledku. Nie je to samozrejme pravidlom, v mnohých prípadoch sa v záujme tímu 

vzdávame aj dobrých nápadov. To sa však ťažko hodnotí, keďže neboli nikdy 

konfrontované s hercom a príbehom. Treba vždy vychádzať z toho, na čom sa tím 

kompromismi dohodne. V našej profesii je dôležité stáť si za svojim názorom, no niekedy 

je dôležitejšie prijať prevažujúcu mienku. Treba byť flexibilný, schopný kompromisov 

a najdôležitejšie je veriť svojim a spoločným nápadom.  

Proces tvorby jednej inscenácie sa skladá z troch rozličných fáz. Prvou je hľadanie, 

vymýšľanie, prijímanie rôznych impulzov a inšpirácií. Vychádzame z rôznych podnetov 

a navrhujeme. Ak sú návrhy jasné, nasleduje taktiež hľadanie, v ktorom ide o zhmotnenie 

predstavy. V tejto fáze dochádza ku konfrontácii návrhov s reáliami. Sme limitovaní 

rozpočtom, rôznymi hereckými dispozíciami a vzniknutými potrebami režiséra. To všetko 

sa zohľadňuje už aj pri prvotnom navrhovaní. Treťou fázou je už skúšanie a dolaďovanie 

„zhmotnených predstáv“. 

Metódy tvorby sú rozličné. Umelec je individualista. I keď v divadelnom prostredí, ako 

sme spomenuli, ide skôr o inscenačný tím. Umelci tvoria spočiatku individuálne. Pohnútky 

pre tvorbu sú rozmanité. Vychádzajú z vnútorného presvedčenia, vlastných pocitov, 

zážitkov a emócií. Zároveň ide o systematický a postupný typ práce, ktorý je inšpirovaný 
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sprostredkovanými impulzmi, je tu väčší priestor na analýzu ale aj o tvorivú intuíciu. 

Celkový prístup by sa dal nazvať racionálnym. 

V prípade Dona Juana bol prípravný proces podrobený dôslednej analýze inscenačným 

tímom. 

Inšpirácie sme čerpali z histórie, ale taktiež z vlastného prostredia a módy. V prípade Dona 

Juana, sme si osvojili heslá ako: dandy, vášeň, boj, farba, geometria.  

Určením témy, sme si kládli otázky, a na tie sme si hľadali odpovede.  

Ak sme si povedali, že Juan je dandy, kto je to vlastne dandy? Podľa Arthura Breiskyho: 

„Existujú len dva druhy mužov: dandyovia a ostatní. Víťazi nad životom a jeho otroci. 

Dandy prekonáva život svojím ja. Je rodeným individualistom. Je dôsledným skeptikom, 

ale má jednu veľkú vieru: vieru v seba samého. Život ho nedokáže ničím sklamať, keďže 

nič od neho neočakáva, očakáva všetko od seba.“ Dalo by sa povedať, že Juan spĺňa 

predpoklady byť dandym. Rubin tvrdí: „Nastal koniec človeka homo politicus a prichádza 

éra človeka homo psychologicus, lačného po vlastnom blahobyte a vyššej životnej úrovni. 

(…) Narcis posadnutý sám sebou nezaháľa, nedrieme a nesní, ale  naopak usilovne pracuje 

na oslobodení svojho Ja, na dosiahnutí autonómie a nezávislosti: jeho najvyššou métou je 

zriecť sa lásky, aby „mohol mať rád seba samého natoľko, že by ku šťastiu nikoho iného 

nepotreboval.“ (Lipovetsky, 2008) 

Dandyovia sa však nezaujímajú skutočne o nič, teda okrem svojej krásy. Tu už narážame 

na nezhodu. Dona Juana skutočne nezaujíma nič, možno okrem „geometrie“, jeho výzor je 

skôr ležérny, nenáročný a nevyzerá, že ho výraznejšie zaujíma. Práve naopak Don Juan je 

vzdorovitý, je nepriateľom celého sveta, no nechce na seba pútať pozornosť. Dandyovia sú 

hedonisti, ktorí si pripravujú rafinované osobné pôžitky, ale nikdy sa nimi nenechajú 

ovládať. Sú umelci mystifikácie. Dokážu mystifikovať gestom, rovnako ako pohľadom, 

úsmevom, pózou, či hlasom. 

Vo vzťahu k ženám sa javí opäť ako dokonalý dandy. Dandy nepozná lásku k žene. Váži si 

ju niekedy ako virtuóz svoj nástroj. Je mu však ľahostajná a opovrhuje jej inštinktívnosťou. 

Dalo by sa teda povedať, že Juan je dandy, no akýsi nedôsledný. Oplýva prirodzeným 

šarmom a aj bez akejkoľvek snahy vzbudzuje záujem.  

Vychádzali sme zo základu hry, z epického divadla, zamerali sme sa najmä na výraz, 

formu a nie na obsah. Ten mal byť v druhom pláne. 

Našim hlavným námetom sa stala geometria. Odrazili sme sa z geometrizujúcej tendencie 

kostýmov. Nechali sme sa inšpirovať svetom módy. Kostýmy mali byť prísne strohé, 

štylizované. Siluety mali sledovať rozmanité geometrické tvary – trojuholník, obdĺžnik, 
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kruh… Postupne sme však od tohto ustúpili. Použitím niektorých materiálov sme sa začali 

vzďaľovať aj od prísnej vecnosti. Režijne sa mnoho scén postavilo na princípe 

ochotníckeho divadla, na princípoch „divadla na divadle“ a dôležitou zložkou sa stal aj 

pohyb. Do vecného Frischa vstupovalo veľa psychologizácie. Všetko bolo nutné 

zohľadniť.  

Určili sme si dve cesty. Jednou bolo sledovať farbu a tvar. A druhou, bolo dať im 

obsahovú formu. Keď sme si naštudovali historický, teoretický podklad hry, zamerali sme 

sa na vnútorné, emotívne, „naše“ pocity z Dona Juana. Divákovi sme v konečnom 

dôsledku neukázali Frischovho Juana, ale nášho mladého Dona Juana z VŠMU.  

Ako prvé sme si vybrali farebnosť. Dominantnou bola sivá farba. S inscenačným tímom 

sme vychádzali zo subjektívneho pocitu a v konečnom dôsledku sa našlo aj mnoho 

argumentov na obhajobu tejto voľby.  

Sivá farba nám vyhovovala svojou nenápadnosťou, vecnosťou. Nazvali sme si ju ako 

„nefarba“ a pri farebnosti sme využili farebný valér sivej. Okrem sivej farby, podobne ako 

pri Viktorovi sme použili farebný akcent v doplnkoch a pri niektorých šatách. Prevažovali 

však sivé odtiene – vecná, „brechtovská“ farba sivá, je symbolom všednosti a obyčajnosti. 

Sivá farba označuje niečo medzi zlom (čiernou farbou) a dobrom (bielou farbou). Tzv. 

„šedá zóna“ je výraz pre hranicu medzi zákonným a nezákonným. 
17

 

Sivá je taktiež farbou neutrálnou, ale zároveň neživou a prezrádza strach, únavu, či 

nedôverčivosť. Majú ju radi ľudia, ktorí nemajú vlastný názor, ľudia opatrní, nezúčastnení, 

ktorým vyhovuje stereotyp, alibisti, ale i ľudia unavení životom.  

Sivá farba môže byť chápaná aj ako symbol staroby alebo vyzretosti (šediny) – to sme 

využili pri poslednom dejstve, keď hlavný hrdina Don Juan vyzerá stále rovnako, 

badateľné sú len zmeny v detailoch.  

Pri tvare sme boli ovplyvnení geometriou. Tvary oblečenia boli lineárne, miestami 

geometrizujúce. Využili sme objemnosť textílií, strohosť tvaru. Jadro kostýmovej 

a scénickej výpravy tvorila tvarová jednoduchosť. Snažili sme sa zostať vecní a chceli sme 

upútať inými prostriedkami. Napríklad pomocou detailu. Ťažisko malo byť v kostýmoch, 

herci v nich mali pútať pozornosť. Scénografia, ktorá vychádza najmä z režijných 

požiadaviek, bola ponímaná ako „falošné hľadisko“. 

                                                
17 http://sk.wikipedia.org/wiki/Siv%C3%A1 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Siv%C3%A1
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Prvé kroky smerovali k diskusii. Analyzovalo sa s režisérom a dramaturgom. Rozoberal sa 

text a hľadali sa spoločné riešenia. Robili sa rozbory charakterov jednotlivých postáv, 

konfrontovali sa naše nazerania na situácie a povahy.  

 

 

 

Obrázok č. 11: „Farebné nálady“ a inšpirácie ku kostýmovej výprave (V. Keresztesová) 

 

Ďalej nasledovala fáza, kedy sme hľadali inšpirácie. Tie sme si vygenerovali do formy 

koláží, určili sme si farebnosť a s ňou sme si spojili všetko čo bolo inšpiratívne. Vytvorili 

sme si „farebné nálady“, ku ktorým sme priradili inšpirácie zo sveta módy, výtvarného 

umenia, alebo divadla. Tejto farebnosti sme sa snažili pridŕžať. Od inšpirácií bývajú 

východiská zvyčajne ďaleko, ale posúvajú nás v rozmýšľaní. Dá sa z nich vybrať len 

detail, alebo motív, pomocou ktorého my vytvárame originál.  

Ako hlavnú tému pre kostýmy sme si zvolili – spomienky. Efemérne, sivasté, nepodstatné 

„spomienky“. Balansujúce so živelnosťou. Pomocou takéhoto abstraktného pojmu sme sa 

snažili poňať celú výtvarnú zložku inscenácie. Vychádzali sme najmä z nášho emočného 

postoja. V emóciách sa prejavuje subjektivita, vzťahovosť prežívania k obsahu prežitého. 

Vychádzali sme z vlastných emócií, snažili sme sa pritom udržať si odstup. Vizuál môže 

byť poznačený naším cítením a našimi názormi, dokonca to považujeme za výhodu, ale 

vhodné je, ak je názor výtvarníka objektívny. Je výhodou ak má výtvarník vlastný rukopis, 

no pri divadle, kde sa často pracuje s rôznymi, často novými inscenačnými tímami je 

vítaná aj tvárnosť a schopnosť reagovať na nové podnety.  
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Obrázok č. 12: Niektoré z návrhov kostýmovej výpravy (V. Keresztesová) 

 

 

Skúšanie 

 

Akonáhle bola jasná farebnosť a smer, ktorým sa budú návrhy uberať, začali sme 

druhou fázou, ktorou je realizácia návrhov.  

Nesmieme opomenúť podmienky poskytnuté vysokou školou. Na jednej strane imituje 

podmienky profesionálneho divadla, no na druhej strane tieto snahy zlyhávajú na 

nepochopiteľných byrokratických problémoch. Možno oproti iným školským divadlám sú 

finančné podmienky vyhovujúce, samozrejme, záleží na tom, o aké predstavenie sa jedná. 

Absolventské predstavenia majú vyšší rozpočet, čo je menej obmedzujúce a výtvarníkom 

poskytujú väčšiu slobodu pri tvorbe. Rozpočet je limitujúci, delí sa na scénografickú 

a kostýmovú zložku. Keďže zvyčajne každú túto zložku rieši iný výtvarník, financie sa 

rozdeľujú „spravodlivo“ napoly.  

Po prvotných nápadoch a po rozpísaní jednotlivých zložiek, vzišla dohoda, ktorá zložka 

dostane aký podiel z rozpočtu. Pri kostýmoch sa niekedy podarí ušetriť, čo pomáha 

scénickej výprave, alebo aj naopak. 
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Keďže v prípade inscenácie Don Juan alebo láska ku geometrii výtvarnú zložku, či už 

kostýmy, či scénu, riešil jeden výtvarník, „kompromis“ bol jednoduchší.  

Podobne ako pri predchádzajúcom procese sa kostýmy skúšali priebežne. Oproti minulému 

skúšobnému procesu, nebol rozvrh skúšok tak presný a herci trávili viac času mimo školy. 

To, čo sa nám pri Viktorovi zdalo nevýhodné, sme už pri tomto procese nevnímali ako 

prekážku. Herci mali menej času na školskú produkciu a kostýmy dlho čakali na svoju 

„skúšku“. Oblečenie sme „zhromažďovali“ na vešiakoch. Priebežne sa skúšali a potom 

sme ich opäť zavesili na vešiak. Niektoré preto, že potrebovali dostať nový rozmer a iné 

zas pre režijný prístup Bielika, ktorý nebol závislý na kostýmoch a rekvizitách.  

Prvý obraz inscenácie je situovaný na plese v maskách. Nárokom inscenačného tímu bolo 

vyrobiť pre hercov masky. Hoci boli herci v maskách len jeden výstup, požiadavkou bolo 

vytvoriť autentické a osobité masky pre každého jedného herca s výnimkou Dona Juana. 

Pre každého sme vyrobili „individuálnu“ masku zo sadry. Každá bola originálom, pretože 

okrem toho, že masky imitovali tvár jednotlivca, každá mala jedinečný výrez. 

 

 

Obrázok č. 13: Výroba masiek do inscenácie Don Juan alebo láska ku geometrii  

(V. Keresztesová) 
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Niektoré kostýmy, podobne ako pri Viktorovi boli ušité v krajčírskej dielni. Na rozdiel od 

predchádzajúcej skúsenosti, v tomto prípade išlo o väčší počet kostýmov. Skúšanie bolo 

náročnejšie a celý proces bol zdĺhavejší. Šili sa zväčša dámske kostýmy – dlhé šaty, 

dámske sukne, košeľa pre Dona Juana. Dalo by sa povedať, že každý jeden prvok 

v kostýmovej výprave prešiel úpravou a z každého sa stal originál.  

V kostýmovej výprave sme často narábali s parafrázou. Ženy boli oblečené v dlhých 

šatách, ale každé šaty sa líšili drobnými nuansami. Opäť sme uplatnili pohľad na postavy 

prostredníctvom hlavného hrdinu. Don Juan vnímal všetky ženy rovnako.  

Pre túto inscenáciu boli špecifické aj tanečné vsuvky. Výrazným prvkom boli choreografie 

tanga, ktoré tvorili pomerne veľkú časť z celku. Vďaka tancu došlo k zásadnému 

problému. Tango sa totiž vyznačuje vysokou pohybovou úrovňou. Herci neboli skúsenými, 

a najmä profesionálnymi tanečníkmi, a tak vyplynul problém s topánkami. Nevyhnutné 

bolo dodať obuv, ktorá bola stabilná a zároveň estetická. Limitujúca bola aj cena. Hercov 

sme nemohli uvádzať do neistoty, preto sa stalo prioritnou otázkou, aká obuv zabezpečí 

adekvátnu podporu, statiku a neobmedzí herca tancovať. Táto podmienka značne predĺžila 

realizačnú fázu, vzniklo mnoho konfliktov a nedorozumení, ale v konečnom dôsledku sme 

hercom vyšli v ústrety.  

Oblečenie, ktoré sa nešilo priamo na herca sme nakupovali a priebežne upravovali. Tak 

isto muselo vyhovovať našej predstave a vychádzať aj z požiadaviek inscenačného tímu 

(choreografia, réžia). Oblečenie sme nakupovali my, výtvarníci, často s asistenciou herca. 

To je ideálnym príkladom. Vhodné bolo skúšať a nakupovať priamo s hercom, pre ktorého 

malo byť vyhliadnuté oblečenie. Na vešiaku vyzerajú šaty inak ako na postave. Preto sme 

si šaty aspoň pre približnú predstavu skúšali na sebe. Do úvahy sme brali reálnu 

fyziognómiu herca a nutné bolo domyslieť aj ich danosti. Vyskúšanie si odevu na sebe 

napomáha aj pochopiť herca, alebo pocítiť nakoľko pohodlný odev je.  

 

Obrázok č. 14: Skúšanie oblečenia do kostýmovej výpravy (V. Keresztesová) 
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Nachádzanie 

 

Kostým 

 

 „Kostým preberá funkciu odevu a zároveň významovú a estetickú funkciu. Kostým 

je určujúci pre herca aj pre diváka. Kým u herca prebúdza inšpiráciu pre myšlienku 

a konanie, u diváka sa presadzuje divadelným znakom a spoludešifruje zmysel obsahu 

inscenácie, lebo divák kostým vníma v kontexte s inými kostýmami, scénou a divadelnými 

zložkami. Obaja, herec i divák si užívajú estetickú hodnotu, ktorá uspokojuje zmysly, 

zároveň význam a rituálny podtext.“ (Čorba, 2009)  

Kostým je pre herca v jednotlivých divadelných inscenáciách jeho druhou kožou, ideálne 

je, ak hercovi kostým v ničom nebráni, ba dokonca mu pomáha pri zobrazení postavy. 

Podobne ako pri Viktorovi, zamerali sme sa s režisérom na farebnosť. Farba bola našou 

témou. Vytvorili sme si obrazec celku a od toho sa odvíjal vzhľad jednotlivcov.  

Inscenácie na tému Dona Juana sú už legendou, majú vlastný svet. Preto sme sa rozhodli aj 

štýl inscenácie poňať svojsky. Svet Dona Juana, má originálny svojský autonómny svet, 

s vlastnými pravidlami a vlastným štýlom. Našou snahou bolo ukázať realitu, ale nie tú 

našu, realitu aká sa nám zdá byť známa, no spoznávame ju len z diaľky. Je to realita 

„juanovská“. Vychádzali sme z epického divadla, ktoré mení aj kostým na vlastnú realitu. 

„Vytvára ju na základe demonštrácie, predvedenia, ktoré odmieta stotožnenie sa diváka 

s postavou príbehu, a tým dôslednejšie alebo úplne opúšťa teritórium reality konkrétnych 

zmyslových objektov. Robí to procesom „odmýšľania“ a abstrahovania.“ (Čorba, 2009)    

Nechceme divákovi ukázať to, čo môže vidieť bežne na ulici. Išlo nám o zdivadelnenie 

reality a príbehu, ktorý nám priniesol Don Juan.  

„Inscenácia sa začína v rýchlom, strihovom tempe „predsvadobnej“ karnevalovej noci, 

kde nikto nevie, kto je ten druhý, ale každý po niekom/niečom túži. Dialógy sú podfarbené 

hudbou vášnivého tanga, ktoré ostáva súčasťou inscenácie počas celého jej trvania.“ 

(Mišovic, 2012) 

Ako sme už spomenuli, v prvom výstupe vystupovali herci „inkognito“ v maskách. Tie 

boli sadrovými odliatkami tvárí hercov a zámerne neboli ďalej adjustované. Pri kostýmoch 

sme narábali s podobnosťou a parafrázou. Dámske kostýmy tvorili najmä dlhé šaty, zmena 

bola vo farebnosti a v strihových detailoch. Podobne sme postupovali aj pri výstupe vdov. 

Pre malý počet hercov tieto postavy hrali herečky, ktoré už zastupovali v inscenácii 
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pôvodne iné postavy. Zmenili sme im líčenie, účesy a tváre mali prekryté subtílnymi 

klobúčikmi s tylovou aplikáciou. Vdovy mali dlhé čierne šaty, s veľkým golierom. Všetky 

šaty boli identické. Väčšie ženské role teda vystupovali v dlhých šatách. Napríklad postava 

Inez mala dlhé priliehavé šaty s dlhým rukávom a rozšírenou sukňou. Rozšírenie 

dovoľovalo voľný pohyb, ktorý bol pri tangu nutnosťou. V páse boli šaty obopnuté 

výrazným opaskom sivej farby. Šaty boli bordovej farby. Veľmi podobné mala postava 

matky Dona Juana, Doňa Tenorio. Jej šaty boli tiež podobného strihu, ale rozdiel bol vo 

farebnosti a postava Done Tenorio mala väčší výstrih. Tenorio mala takisto opasok, ale 

farebnosť bola vymenená. Šaty boli sivej farby, opasok bordový a vynikal najmä 

zvláštnym strihom. Anna mala dlhé šaty bez rukávov s výstrihom na chrbte, no 

a s podobným princípom sme narábali aj pri postave Mirandy. Jej šaty mali však pútavú 

mahagónovú farbu. Boli tak isto dlhé, ale strihovo úplne odlišné. Celé šaty boli vpredu na 

zapínanie. Kvôli tanečným vsuvkám sa prispôsobilo viacero kostýmov. Mirandin bol 

obohatený o rázporky. Miranda bola po Donovi Juanovi druhou postavou, ktorá prešla 

najväčším charakterovým vývojom. Mala aj najviac kostýmov. Z rozviatych šiat, sa na 

chvíľu objavila v svadobných šatách, identických s Anninými. Anna bola nevestou Dona 

Juana, no ten v deň svadby od sobáša odstúpil.  Miranda sa chystala na lesť, chcela šatami 

oklamať Dona Juana a potajomky, skrytá za závoj, sa za neho túžila vydať. Tento úskok jej 

však nevyšiel a s Donom Juanom sa stretávajú až po mnohých rokoch. Miranda je však už 

dáma. Na scénu vstupuje s uhladeným účesom, v saku a nohaviciach. Ako jediná zo žien 

vystupuje v nohaviciach. Tie predstavujú jej nový status vdovy. Postava kupliarky 

Celestíny je tak trochu iná ako ostatné postavy. Objavuje sa zväčša len v intermezzách. 

Túto postavu znázornili dve herečky. Prvou alternáciou sme z Celestíny vytvorili dámu, no 

zároveň bojazlivú matku. Vystupovala v obrovskej dlhej sukni. Druhou alternáciou sme 

zas nadviazali na status ženy, ktorá hľadí na seba a svoje živobytie. Druhá alternácia 

zosobňuje odev nikdy nestarnúcej „dámy“. 

Rôznorodosťou, alebo skôr kladením dôrazu na niektoré postavy sme docielili gradovanie. 

Pozornosť unaveného diváka sme prilákali paradoxne preexponovaným svadobným 

kostýmom. 

Mužské postavy boli rôznorodejšie. Pôsobili menej zaujímavo, menej vynikali, ale v ich 

prípade sme už nenarábali tak s parafrázami. Každý jeden mal svoj vlastný charakter. Don 

Juan  ideál mužov, idol žien. Sám je však flegmatik. Evidentné je to aj na jeho výzore. 

V hre je časový posun, pôvodne bol naším zámerom odzrkadliť ho na výzore Juana. 

Časom vznikol obraz Dona Juana, ktorý je stále rovnaký, nezmenený, nepodlieha trendom, 
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nedbá na výzor, a preto chodí stále v tom istom. Jediné zmeny, ktoré sa objavia sú 

badateľné len minimálne a zamerané sú skôr na detaily. Don Juan mal na sebe sivú košeľu, 

s akcentujúcim bordovým rubom, ktorý mal po celý čas poodhalený. Keď sa dostal do 

situácie, kedy začne žiť klasickým stereotypom a stáva sa z neho skrotený manžel, začne 

sa zakrývať. Košeľu má zapnutú až po krk a jeho charakterová zmena je odzrkadlená aj 

v účese. 

Dôraz, ako sme spomenuli, bol kladený aj na obuv, a to nielen pre pohodlnosť, ale aj pre 

zvýraznenie jednotlivých charakterov. Doňa Tenorio mala nízke, zároveň komfortné 

topánky, ktoré boli v rozpore s jej šatami, no súčasne podporili charakter ustráchanej 

matky. Miranda mala naopak zvodnú obuv s najvýraznejšími opätkami. Ďalšie postavy 

mali primeranú obuv k oblečeniu. U pánov sme tiež podporovali povahy postáv topánkami. 

Páter Diego dol dokonale upravený, no obuv mal ošúchanú. Roderigo mal obuté vysoké 

topánky na šnurovanie, pripomínajúce vojenskú obuv. Don Gonzalo mal zase jazdeckú 

obuv. Čižmami sme naviedli diváka na súvis s postavou Elvíry. V tomto prípade výber 

tejto obuvi nebola tá najlepšia voľba. Herca sme zámerne postavili do situácie, ktorá sa mu 

stala výzvou, neodzrkadľuje sa to na jeho herectve, ale takýto typ obuvi nebol vhodný na 

tancovanie. Dostali sme sa do sporu idey a praxe. Vyhral nápad. Limitovaný sme boli 

v tomto prípade aj financiami, a tak sme využili čižmy, ktoré boli k dispozícii u nás 

v sklade – funduse. 

Farebnosť je strohá, využívame spomínanú škálu sivej, na odľahčenie a upútanie divákovej 

pozornosti používame výrazné farby – purpurová, žltá, bordová, modrá. Táto farebnosť sa 

objavuje vo viacerých odevoch. Používame tie isté textílie, no využité sú rozmanito na 

rôzny účel. 

 

 

Obrázok č. 16: Kostýmová výprava (V. Keresztesová) 

Obrázok č. 15: Návrh kostýmovej výpravy (V. Keresztesová) 
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Scéna 

 

 „Scéna – divadelné javisko“  

„Scénograf – 1. náuka o javiskovom výtvarníctve 2. Výtvarné práce na výprave div. 

a televíznych hier a filmov“ (Ivanová-Šalingová, 1988) 

V predstavení Viktor a vláda detí sa scéna stala akousi oporou a partnerom zároveň. 

V prípade Dona Juana sa to celkom povedať nedá. Rozhodli sme sa, riešiť priestor ako 

divadlo. Heslami pre nás sa stali bojisko a divadlo. Mnoho scén v inscenácii bolo 

postavených na princípe „divadla na divadle“. Z tohto titulu sme upriamili pozornosť, na 

priestor, ktorý je nám daný (Divadlo Lab). Jeho danosti sme chceli vyzdvihnúť a podporiť. 

Vymysleli sme princíp falošného hľadiska, kde sa divák pozerá na svoje zrkadlo. Využili 

sme divadelné prvky, ako praktikáble, stoličky z prvého radu, reflektory, ktoré slúžili aj 

ako dekorácia a zároveň mali osvetľovaciu funkciu, ktorou sme podčiarkovali atmosféru. 

Aj rekvizity boli všetky z prostredia divadla. Namiesto zbraní sme použili kovové tyče, 

nájdené kdesi v zákulisí divadla. 

 

 

Obr. č. 17: Návrh realizácie scénickej výpravy (V. Keresztesová) 
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Divadlo Lab sme chceli využiť vo väčšej miere. Pôvodne sme chceli na celé javisko 

vystavať pomocou praktikáblov falošné hľadisko. Postupom času však začali mať prevažné 

slovo tanečné zložky a celého hľadiska sme sa oprostili na akési torzo. Vychádzalo to 

čiastočne aj z myšlienky deštrukcie. Týmto fenoménom sme sa zapodievali aj pri kostýme.  

Pôvodným zámerom bolo ukázať scénu po akejsi apokalypse. Jednotlivé prvky mali prejsť 

deštrukčným vplyvom našich rúk. V priebehu skúškového obdobia, došlo k úplnému 

oprosteniu, očisteniu. Na rozdiel od Rázusovej, ktorá využíva každý detail a mení ho 

pomocou herca – bábky na iný predmet, Bielik pracuje s hercom a scénou iným spôsobom. 

Vplyvom Bielika a Frischa dochádza k antiiluzívnemu divadlu, čo sa odzrkadľuje 

i v scéne. Vplyvom Rázusovej práve naopak dochádza k maximálne iluzívnemu divadlu. 

Využíva všetky prvky divadelnosti, a to nielen prostredníctvom herca, ale i pomocou 

výtvarného umenia. „Je zaujímavé, že scénografia Veroniky Keresztesovej asociuje typické 

brechtovské antiiluzívne javisko (reflektory a niekoľko sedadiel z Labu priamo na javisku) 

a réžia k odcudzovaciemu efektu odkazuje len čiastočne. Scéna tak pôsobí príliš 

samostatne a málokedy sa zapojí do priameho diania na javisku. Najúčinnejšie sa do neho 

začlení v scéne svadby, keď zúčastnení obsadia dva rady sedadiel na ľavej strane a páter 

snúbencov oddáva vpravo na praktikábli s jedným (ale v inscenácii nie často využitým) 

sedadlom. Bielik sa akoby dištancoval od potenciálu scénografie a sústredil sa len na 

hereckú zložku.“ (Mišovic, 2012) 

Don Juan síce hrá „veľké divadlo“, no zdá sa, že akosi zabudol využiť potenciál prostredia. 

„Život je jedno veľké divadlo plné špecifických pravidiel, v ktorom človek svojmu osudu aj 

tak neunikne, alebo, skrátka a jednoducho, pred bizarnými zákonmi väčšiny sa večne 

unikať nedá.“ (Miloslav Juráni, 2012) 

 

 

Grafika 

 

Grafická časť inscenácie pozostáva z návrhu a realizácie plagátu a bulletinu. 

Zvyčajne ich realizuje scénograf. Teoretické podklady dodáva dramaturg a vo výsledku 

dochádza, tak ako aj pri navrhovaní scény, či kostýmov ku dohode inscenačného tímu.  

Formát bulletinu navrhol dramaturg. Veľkosť bola formát A6 a výsledná podoba bola 

drobná knižka. Spočiatku sa zdal formát primalý, no v konečnom dôsledku, vo vytlačenej 

forme bola veľkosť príjemná. Obsah prešiel mnohými korekciami, z prvotnej takmer len 
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dvojstranovej verzie sme sa prepracovali asi na desaťstranovú variantu. Text bulletinu bol 

vtipný, výstižný a okrem uvedenia predstavenia Don Juan vypovedal mnoho i hercoch. 

Don Juan bolo absolventské predstavenie hereckého ročníka. Bulletin bola knižka, akýsi 

úvodník hercov na druhom stupni.  

Plagát vychádzal z obrazu Pieta Mondriana. Narábali sme s klišé a so symbolom. 

Pozvánka v elektronickej podobe, vychádzala z výslednej formy plagátu. Zmenené boli len 

proporcie, myšlienka sa zachovala. 

 

 

Obr. č. 18: Pozvánka na inscenáciu v elektronickej forme (V. Keresztesová) 

 

 

Sumarizácia 

 

Spoločné menovatele alebo komparácia 

  

„Sumácia – odb. sčitovanie, sčítanie; nahromadenie, nakopenie, zhrnutie, súhrn“ 

(Ivanová-Šalingová, 1988) 

V poslednej stati, by sme radi rozviedli to, čo sme v úvode načrtli a v jadre „rozkreslili“. 

Pre obe inscenácie je retrospektívne badateľných mnoho súvisov.  

V oboch prípadoch, ako bolo načrtnuté, ide o konštrukciu textu. Ide o kompozíciu 

pomocou konštrukcie, ktorá môže vyvolať emotívny šok, oslobodenie od logického 
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myslenia. Používa sa nelogickosť deja, vytrhnutie z kontextu, popieranie hodnôt, 

negativistický postoj, otvorenosť významu… 
18

 

Opäť si zhrňme, no tentoraz už retrospektívne, paralely dvoch opisovaných inscenácií 

v bodoch:   

 Pohyb – pohodlnosť – tanec/parkour  

Pravidlom je, že divadelný kostým má herca podporovať a pomáhať mu pri zobrazovaní 

charakteru postavy. Pre naše dve porovnávané inscenácie sa stal ťažiskovým hlavne pohyb. 

Preto bolo zásadou vytvoriť kostým, ktorý herca nebude obmedzovať a bude aj veľmi 

pohodlný.  

 Slávnosť – narodeniny/svadba 

V oboch inscenáciách sa jednalo o svet osláv. Dochádzalo však k protikladným situáciám. 

 Alebo/alebo 

Polemika – hlavný hrdina verzus problém 

 

 

Posledná bodka alebo prvý detail 

 

Kostým nie je kostýmom, kým nie je doplnený adekvátnym účesom a líčením. 

V inscenácii Viktor alebo vláda detí sa líčenie malo stať dokonca ťažiskovým. S režisérkou 

sme sa domnievali, že si ho hra vyslovene žiada, no keď sme to vyskúšali, zistili sme, že 

skôr ruší, odpútava pozornosť a líčenie nie je potrebné v takom extrémnom podaní. Zvolili 

sme si výraznú farebnosť (žlté, fialové, červené očné tiene a výrazné farby rúžov), ktorú 

sme si ponechali, a použili sme ju v menšom meradle. Líčili sa i muži, herci. Pri postave 

Antoina sme práve líčením chceli podporiť jeho chorobný výraz, použili sme zelené očné 

tiene, ktoré sa nanášali okolo celých očí. Pri postave Viktora sme zvýrazňovali tak isto oči, 

jeho pleť je považovaná za „monochrómnu“ a je výhodou líčiť ho na každý druh 

predstavenia. Pri postave generála sme maľovali vrásky a u Charlesa sme len podčiarkli 

výraz.  

V účesoch sme sa tiež nebáli. Používali sme veľké objemy (tupírovanie), napríklad pri 

postave slúžky Lilly, vďaka účesu jej výzor pôsobil arogantne a bol neadekvátny pre 

podriadenú, „pokornú“ slúžku. Predstaviteľka postavy Theres disponovala kučerami, to 

sme podporili a v konečnom dôsledku bol jej účes tiež „extrémne“ objemný. Paradoxne 

                                                
18 ČORBA M. Kostýmová tvorba. Prednášky, s. 75  



49 

 

postava Emilie mala dokonale upravený, uhladený účes, ktorý zosobňoval jej perfektnú 

povahu a dokonale dôslednú prípravu. Mužské účesy boli korigované len mierne. 

Najväčšia zmena bola pri postave generála, ktorého vlasy boli upravované špeciálnym 

sprejom, ktorý vytváral efekt šedín. 

Pri inscenácii Don Juan alebo láska ku geometrii sme nelíčili výrazne, snažili sme sa 

zachovať „civilnú vecnosť“. Len v niektorých prípadoch sme použili výraznejší rúž, alebo 

očné tiene (Doňa Elvíra). Muži sa nelíčili vôbec.  

Účesy boli postavené, podobne ako pri Viktorovi, na objeme. Pri postave Dona Juana 

dobre poslúžil dlhší strih vlasov. Pomocou účesu sme znázornili časový odstup a nové 

postavenie Dona Juana v spoločnosti. Na začiatku mal „neskrotené“, neupravené vlasy. 

V závere, keď bol sám „skrotený“, jeho sloboda a túžby boli premožené ženou, sa Juanovi 

uhladil aj účes. Pri tomto príklade nám dobre poslúži frazeologizmus, že Donovi Juanovi 

„spľasol hrebienok“. Tento detail si však všimne len pozorný divák. Ako bol na začiatku 

„neovládnuteľný živel“ Don Juan, podobne sme riešili aj postavu Mirandy. Spočiatku mala 

v spoločnosti iný status ako v závere, a to sme znázornili aj v jej účese. V úvodných 

obrazoch mala objemné rozpustené vlasy, v závere upravené a uhladené. 

 

 

Odpovede hercov na „anketové otázky“ 

 

Hercom bývajú predložené návrhy zvyčajne na prvej spoločnej skúške – „čítačke“. 

Ak nie sú kompletné, vždy sú konfrontovaní s ich nasledujúcou formou. Neočakávame, že 

by rozumeli skiciam, často sú nepresné, no poskytujú aspoň približný obraz o celku 

a o zložkách, ktoré kostým pravdepodobne bude obsahovať. Mnoho sa mení počas 

realizácie, redukuje sa, dopĺňa a niekedy dochádza ku radikálnym zmenám. Herci boli 

vždy informovaní. Počas skúškového obdobia si priebežne skúšali jednotlivé časti 

kostýmu. Na ich názor na kostým k Viktorovi a taktiež inscenácii Don Juan alebo láska ku 

geometrii, sme sa následne spýtali formou malej ankety. Pre uľahčenie, sme im položili 

zopár priamych otázok, týkajúcich sa ich kostýmov, alebo častí ich kostýmu. Tieto otázky 

zodpovedali, nám už aj tak, známe odpovede. Herci pri ankete spolupracovali 

a s výnimkou niektorých jednotlivcov, takmer všetci odpovedali.  

Otázky boli zamerané na kostýmy k obom inscenáciám a na scénu k Donovi Juanovi. 

Takto znelo pár položených pomocných otázok: 
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 Pomohol ti kostým ku zvýrazneniu charakteru postavy?  

 Pomohol ti, či skôr bránil. Tešíš sa naň? Či je to pre teba stresujúce mať tie 

kostýmy oblečené? 

 Cítiš sa na scéne a v kostýmoch pohodlne? 

 Ak bol v niečom problém, v čom ho vidíš ty… 

 

V prípadoch, kedy sme boli presvedčení o nejakom probléme, položili sme otázku 

smerujúcu priamo naň (napríklad ako veľkosť topánok, výška opätku, nahota na javisku, 

výstrihy, atď.).  

Tieto otázky sme nazvali ako pomocné otázky, niektorí z hercov sa ich pridŕžali, iní 

odpovedali voľne podľa vlastného úsudku. 

Hercov citujeme, neškrtali sme a odpovede sme získali prostredníctvom osobnej 

komunikácie. 

Tu sú odpovede:  

 

Roman Poláčik  

 

„Nakoľko považujem kostým a scénu za vrchol skúšobného procesu, vždy sa teším 

na ten, pre mňa slávnostný akt, prvý krát si obliecť kompletný kostým a cítiť v ňom skúšku. 

Je to taký zvláštny pocit, že človek a kostým si musia navzájom nejakým spôsobom zvyknúť. 

Ak dobre padne je to radosť sa doňho obliekať. A teda musím Veronika povedať, že ty si mi 

tak vypracovala kostým, že som mal veľkú radosť z predstavenia už v šatni. Mám pocit , že 

kostým mi vždy dopomôže k dokresleniu charakteru postavy. Konkrétne kostým Viktora bol 

špecifický tým, že prišiel v istú chvíľu, dá sa povedať, že o 5 minút 12, ale to je samozrejme 

problém labu, no a vyriešil problém prvého dialógu s Lili. Pretože sa stal plnohodnotnou 

súčasťou textu, keďže som bol doňho prezliekaný priamo na javisku a hralo sa s ním ako s 

plnohodnotným partnerom. Na scéne sa cítim v kostýme pohodlne a ak nie, tak to 

považujem skôr za údel postavy, než ne komfort herca. Prevleky mi problém nerobia, 

pretože je to akt, ktorý na javisko aj za javisko patrí.  

Juan je zase o čosi iný – odev je pohodlný, ba až ležérny a veľakrát mám pocit nahoty. Čo 

opäť vnímam ako pocit postavy, ktorá je naozaj veľakrát , „nahá“ pred očami ostatných 

postáv na javisku. Tam sa do poslednej chvíle čakalo na kabát, ktorým sa mal rozlíšiť 

časový posun. No viem z akých príčin neprišiel. Čo som opäť nevnímal ako veľký problém. 
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Možno naopak – to čo sme mali, nás prinútilo kreatívne naložiť len s tým. A ako málo 

stačilo aby sa aspoň ako taká premena udiala – zapnúť gombíky, vytiahnuť nohavice… Ak 

si to nevšimol divák, uvedomil som si to aspoň ja… veď sme – boli – na škole, takže sme 

ešte mohli trošku súkromníčiť :D a aby som neopmoneul scénu – je funkčná, divadelno-

divadlená, síce imobilná ale prispôsobivá. A páči sa mi :)“ 

 

Jana Dobiášová 

 

„Kostým beriem ako nevyhnutnú súčasť každej postavy, ktorú hrám. V Donovi 

Juanovi ma nijako kostým neobmedzuje, hrá sa mi v ňom pohodlne, prezleky mi taktiež 

nerobia problém. Môj prvý kostým je trošku dlhší a tak pri tancovaní si musím dávať väčší 

pozor, aby som si naň nestúpila – ale nie je to nič nezvládnuteľné. Topánky pri tancovaní 

mi sedia, sú stabilné na nohe a pevné, preto je to tiež bez problémov. Vo svadobných 

šatách sa cítim trochu ako „buchtička nafúknutá“, ale to je spôsobené šírkou sukne, 

voľnejším vrchom, ktorý ma moc neobťahuje a tak vytvára „sklady“ na bruchu. V podstate 

mi je to ale jedno, nejako mi to nebráni v ničom na javisku a nesťažujem si. Svadobný pás 

nedrží svoj tvar, s tým naozaj dosť bojujem aby sa mi neustále nezhŕňal.  Problém (pre 

mňa typický) s príliš veľkým výstrihom, to sa ale vyriešilo jeho „zapošitím“, závoj je 

nestabilný a niekoľko krát mi už spadol z hlavy počas predstavenia, ale to sú veci , ktoré mi 

nevadia nejako zvlášť na javisku, pri hraní.  Vo vdovskom kostýme sa cítim super, klobúk 

je úplne „šik“ (len si ho treba správne uchytiť) a tam nič nevadí.“ 

 

Michal Rosík 

 

„Moje odpovede budú závisieť od toho, že kostým vo Viktorovi sa mi veľmi páčil a 

v Juanovi až tak nie. 

 

 Pomohol ti kostým ku zvýrazneniu charakteru postavy? „Vo Viktorovi áno a veľmi, v 

Juanovi skôr nie.“ 

Pomohol ti, či skôr bránil. „Vo Viktorovi pomohol, v Juanovi bránil, ale nie veľmi.“ 

 

Tešíš sa naň? Či je to pre teba stresujúce mať tie kostýmy oblečené? „Na oba sa teším, 

okrem čižiem v Juanovi.“ 

http://kt.ma/
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Cítiš sa na scéne a v kostýmoch pohodlne? „Vo Viktorovi najpohodlnejšie zo všetkých, 

ktoré som kedy mal, je to môj najobľúbenejší kostým, ani v Juanovi to nie je zlé, akurát mi 

trochu prekážal veľký kabát a veľké čižmy.“ 

 Robili ti problémy napríklad vrstvy oblečenia v Juanovi, či topánky? „Nakoľko som 

„hyperpotiaci“ sa herec, tak trošku vadili, ale neprekážalo mi to. Jedine ten väčší kabát a 

čižmy – nemal som potrebnú oporu v nohách.“ 

  

Ak bol v niečom problém, v čom ho vidíš ty. „Vo Viktorovi nebol, v Juanovi len tie dva 

spomínané a tiež sa mi zdalo trochu čudné, že mám historický kabát, jazdecké čižmy, no 

modernú (súčasnú) košeľu i kravatu. Páčila by sa mi väčšia kontinuita jednotlivých častí 

môjho kostýmu.“ 

 

Zuzana Marušinová 

 

„Myslím si, že oba kostýmy, boli robené tak, aby zvýrazňovali daný charakter, 

myslím že je to aj základná požiadavka…:) zhodou okolností, v týchto dvoch inscenáciách 

som s kostýmami nemala problém, možno na začiatku s topánkami Therese, ale zvykla som 

si… Šaty na Therese sú pohodlné, ľahko vyzliekateľné, tak ako treba… Nemala som 

problém ani s kostýmom Elvíry… Výstrih mi problém nerobil, keďže som bola obnažená 

ešte viac ako len to :)… Sukňa je veľmi pohodlná dokonca aj pekná :)… Vdovské šaty sa 

mi tiež páčili, aj keď sa v nich trošku ťažšie chodí, ale nakoniec to tiež vychádzalo z 

charakteru… takže ok… 

Scény tiež vychádzali z toho, čo sme potrebovali… 

ja som spokojná… Zatiaľ si mi urobila vždy bezproblémové kostýmy.“ 

 

Dano Ratimorský 

 

„1.  – Kostým vo Viktorovi – dedo – nebránil mi v ničom, kým je pohodlný, je vždy 

ok.  Podporil moju mladícku/mladistvú formu, vzhľad a životný štýl, podporil režijnú 

koncepciu, možno takisto aj nejakú sexuálnu dispozíciu (že ešte stále „môžem“ ženy). 

Scéna – Viktor – atmosférická, funkčná. 

 2. – Kostým Juan – podporil moju postavu kňaza v tom, že som mal kostým kňaza. 

Teším sa naň, ale to v zásade závisí skôr od celkovej inscenácie ako od kostýmu. Kostým 
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má v tom, či sa teším zásadný vplyv iba vtedy, ak je niečím špecifický (nepohodlný /napr. 

Mechúrik Koščúrik – kostým medveďa – teplo – letné mesiace – teším sa menej/). 

Scéna – Juan – je asi menej výstižná, menej funkčná, menej využitá, menej atmosférická, 

antiiluzívna – ale mne osobne vyhovujúca…“  

 

Gabriela Marcinková 

 

„Najprv Don Juan: 

Na prvej čítačke sa môj návrh niekam zapatrošil, tak som bola veľmi zvedavá, ako to bude 

vyzerať. Keď som ho videla, vytvorila som si jasnú predstavu o tom, ako by mala moja 

postava vyzerať (taká ustarostená mamka, okolo ktorej stále veje dlhá sukňa). To, že sa mi 

v konečnom dôsledku nepodarilo naplniť predstavu, bola z veľkej časti chyba mojej 

hereckej prípravy. 

A teraz k otázkam :-)  

Kostým mi pomohol (resp. svoju predstavu som odvíjala od návrhu, ktorý som videla počas 

procesu skúšania). Pači sa mi dlhá sukňa, s ktorou sa dá výborné hrať.  

Viem si predstaviť Celestínu aj v kostýme, ktorý má moja alternácia, ale môj sa mi pači 

viac  

:-)  

Pre mňa bolo hlavne dôležité, aby sa Celestína nepodobala predchádzajúcej postave pani 

Toothovej (elegantnej a chladnej dámy) – úzky kostým by podľa mňa viac zvádzal k takejto 

interpretácii. V kostýme sa cítim celkom pohodlne, aj keď v priebehu skúšania som občas 

mala problémy s tým, že sukňa aj opasok boli dosť úzke, čo v bežnom stave neprekážalo, 

ale keď sme mali v krátkom čaše za sebou niekoľko choreografií (resp. dva štylizované 

prechody a jeden tanec), a ja som potom hneď mala ťažký monológ, bola som väčšinou 

dosť zadýchaná (čo je spôsobené aj maskou, v ktorej dýcham len cez dve malé dierky – 

otvor na ústa moja maska nemá). A ešte sme mali mierny problém s tým, ako by sukňa 

mala vyzerať (s kosticou alebo bez kostice). Keďže som generálky skúšala s kosticou, 

trochu som sa bála, keď si sa rozhodla dať ju na premiéru preč. Našťastie to nebol veľký 

rozdiel a kostým bol rovnako pohodlný :-)“ 

  A čo sa týka Viktora: 

 Tento kostým patrí k mojim obľúbeným. Je to asi tým, že veľmi intenzívne vnímam 

estetické prednosti celej inscenácie a páči sa mi, akým spôsobom ich dopĺňa aj môj kostým. 

Pripadám si v ňom elegantná a predsa trochu stiesnená (presne, ako sa má cítiť moja 
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postava). Páči sa mi aj zmena, ktorá nastane počas „prestavby“ na druhú časť … keď 

ostávam iba v tričku a sukničke. Myslím, že tento kostým je veľmi funkčný, vtipný a veľa 

vypovedá o charaktere postavy. Mierny problém sú topánky, ktoré sú dosť vysoké a nesedia 

mi až tak dobre. Minule som neudržala rovnováhu, keď na mňa Mišo vyskočil a skončili 

sme na zemi.“ 

 

Adela Mojžišová 

 

„…Všetky tvoje kostýmy boli super :P“  

  

Soňa Hatalová 

 

„Kostým mi vyhovoval. Snažila som sa protestovať počas skúšok, no môj protest 

bol len ohľadom topánok, vtedy mi nevyhovovali tie špicaté, pretože sa v tom skutočne 

nedalo hýbať. Dĺžka kostýmu bola v norme, aj keď som sa sem tam do sukne zaplietla, ale 

vedela som sa kostýmu prispôsobiť, keď som si naň zvykla, teda zistila som ako sa taký typ 

látky správa pri pohybe, kam ma pustí elasticita látky a pod. Ale v celku som bola 

spokojná, myslím že sa k mojej postave hodil… 

Vdovy boli komplikované v tom, že boli menej elastické číže pohyb bol menej flexibilný, ale 

myslím, že mi to skôr pomáhalo, pretože vdovy boli charakterovo strnulejšie, teda 

vyžadovali si štylizáciu v pohybe, čo som využila napríklad drobčením, menšie krôčiky, 

myslím, že to mojej vdove pomohlo ku akejsi štylizovanej afektovanosti…“ 

 

Tomáš Kostelník 

 

„S kostýmom Dona Baltazara Lopeza som veľmi spokojný. Veľmi sa mi páči po 

estetickej stránke, veľmi sa mi páči ten žltý lem čo si mi tam všila, či nafarbila, či čo si s 

tým urobila a cítim sa v ňom dobre. Nie len preto, že mi rozmerovo sedí, ale aj preto, že sa 

mi páči, ale hlavne, páčim sa v ňom sám sebe :) Takže keby som ho mal zhodnotiť 

očíslovaním od jedna do desať, kde desať je najviac, udeľujem mu 10 bodov. Úplná 

spokojnosť. Akurát topánky sa mi ťažšie obúvajú a rezu ma, ale to nemá s tebou nič 

spoločné, boli z fundusu a pôvodne z Tesca za 19 eur, takže je to pochopiteľné :) 

A maska mne sedí, dobre sa mi s ňou narába a neobmedzuje ma. Dobre sa mi v nej aj 
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dýcha, na rozdiel od, myslím Gabiky. Takže tento scénografický doplnok som prijal, keďže 

sa mi neprieči a neprekáža mi.  

Scénu takisto hodnotím kladne, páči sa mi, neviem, čo ti na tom opísať, veď ju poznáš :) 

Páči sa mi. Takže za mňa, ako za herca môžem povedať, že som s tvojou prácou na tomto 

predstavení spokojný.  

Aj plášť a klobúk biskupa z Cordoby sa mi páči, vyhrávam si s týmito doplnkami „etudky“. 

Vlastne, keď sme pri tých „etudkách“, tak môžem povedať, že viem hrať s mojimi 

kostýmami, sú vďačné na domyslenie si drobných „mini-etudiek“  ako naprávanie vesty v 

rámci postavy…, takže ho aj funkčne využívam, a nie len ho nosím.“ 

 

Miro Dacho 

 

„Pokúsim sa odpovedať aspoň na niektoré otázky:“ 

 

Pomohol ti kostým ku zvýrazneniu charakteru postavy? 

„Kostým Leporella určite zvýraznil najmä jeho spoločenský status. Z hľadiska hereckého 

možno za najvýraznejšie považovať topánky – bagandže, ktoré nútia človeka k istému typu 

chôdze a vydávajú zároveň výrazný zvuk. 

Vesta, ktorú má Leporello zase umocňuje istú submisivitu, podriadenosť pánovi.“ 

 

Pomohol ti, či skôr bránil. 

„Brániť mi určite nebránil. Azda je v ňom len trocha teplejšie. Čo a ako mi pomohlo som 

sa snažil zodpovedať vo vyššie uvedenej otázke.“ 

 

Tešíš sa naň? Či je to pre teba stresujúce mať ten kostým? 

„Stresujúce to rozhodne nie je. Ak sa teším, teším sa na „bagandže.““ 

 

Cítiš sa na scéne a v kostýmoch pohodlne? Ak bol v niečom problém, v čom ho vidíš ty… 

„Problém je len a len vo zvýšenej teplote a vo vysúkavaní trička z nohavíc.“ 
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Záver 

 

 Z úvodu a záveru by mal aj nestranný čitateľ pochopiť, aké boli ciele diplomovej 

práce. My však zo záveru vyvodíme skutočný zámer.  

Ako sme v úvode uviedli, naším cieľom bolo vytvoriť súvislý text, v ktorom sa 

porovnávajú dve inscenácie s dlhým časovým odstupom. Vytvorili sme „autoreflexiu“, v 

ktorej pozorujeme podobnosti a odlišné prístupy. V oboch prípadoch sme prijímali podnety 

z okolia, ovplyvnení sme boli aktuálnymi vplyvmi a osobným rozpoložením. 

 Výsledky porovnávaných inscenácií sú rôzne a reakcie divákov a kritiky tiež.  

Zatiaľ čo pred inscenáciou Don Juan alebo láska ku geometrii ešte len stojí jej „inscenačná 

tradícia“ na pôde VŠMU, inscenácia Viktor alebo vláda detí ju už má za sebou.  Dali by sa 

teda vyvodiť závery.  

Nielen rok inscenovania Viktora, ale nepochybne aj moment, že celý inscenačný tím sa 

dobre poznal, prispeli ku kompaktnosti. Rázusová vyniká ojedinelým režijným prístupom 

v našom divadelnom prostredí. V inscenačnom tíme vládli dobré vzťahy a nespočetné 

predošlé skúsenosti, to zabezpečilo všetkým jej zložkám isté záruky. Výsledok bol oproti 

„rozbitejšiemu“ Donovi Juanovi celistvejší. Režijný prístup Bielika bol pre mnohých 

výzvou. Výsledok bol však menej koherentný.  

Počas inscenovania týchto hier máme všetci možnosť reflexie, výtvarníci si môžu všímať 

trvácnosť scény a kostýmov, réžia, či herci môžu sledovať aktuálnosť hry.  

Obidve inscenácie opisujú veľké a večne aktuálne témy. Ak inscenátori myšlienku 

pochopia a zároveň správne uchopia, dobrý výsledok je zaručený.     

Pre úplnu retrospektívu si dovoľme zpakovať výstižný výrok pre obe hry: 

 

 „Veľká osobnosť bojujúca s polopravdami malých človiečikov, je nakoniec rovnako 

tragikomická ako oni sami.“ (Maťašík, 1964) 
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Prílohy 

 

Príloha A 

Obrazová príloha k inscenácii Viktor alebo vláda detí 

Fotografie: Ondrej Synak 
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Príloha B 

Obrazová príloha k inscenácii Don Juan alebo láska ku geometrii 

Fotografie: Martin Deko 
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