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Abstrakt: 

   V prvej časti diplomovej práce pod názvom Anton Pavlovič Čechov: Jubileum – Od 

teórie k praxi, opisujem tvorivý proces vzniku divadelnej inscenácie v školskom divadle, 

cez pohľad kostýmového výtvarníka. Hra Antona Pavloviča Čechova Jubileum mala 

premiéru 30. apríla 2012 v Divadlo LAB*. Mojou úlohou bolo navrhnúť a zrealizovať 

kostýmovú výpravu. Režisérkou predstavenia bola študentka réžie a dramaturgie 1. ročníka 

magisterského stupňa Janka Mikitková. Dramaturgiu robila jej spolužiačka Barbora 

Roháčová a scénografiu študentka divadelnej scénografie 3. ročníka bakalárskeho stupňa 

Anežka Tkáčiková. Reflexia okrem umeleckého výkonu (režijný koncept, výtvarný 

koncept, pohľad do realizácie kostýmu a propagácie predstavenia) obsahuje aj stručnú 

informáciu o autorovi a o hre a inscenačnú tradíciu na Slovensku. V druhej časti 

diplomovej práce pod názvom Nina Sadur: Čudná ženská – Od teórie k praxi, opisujem 

tvorivý proces vzniku školskej inscenácie, cez pohľad scénografa a kostýmového 

výtvarníka. Hra Niny Sadur Čudná ženská mala premiéru 20. novembra 2011 v Tanečnom 

dome Elledanse. Mojou úlohou bolo navrhnúť a zrealizovať scénografiu, kostým a plagát. 

Režisérkou predstavenia bola študentka réžie a dramaturgie 2. ročníka magisterského 

stupňa Veronika Pavelková. Reflexia okrem umeleckého výkonu (režijný koncept, 

výtvarný koncept, pohľad do realizácie kostýmu a propagácie predstavenia) obsahuje aj 

stručnú informáciu o autorovi a o hre. 

Kľúčové slová: charakterotvornosť, uniformita, funkčnosť 
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Abstract: 

   In the first part of the thesis I describe the creative process of the production at the school 

theater, which is called Anton Pavlovich Chekhov: The Anniversary – From Theory To 

Practice, through the eyes of a costume creative designer. Anton Pavlovich Chekhov's play 

The Anniversary premiered on April 30th 2011 in Divadlo LAB*. My role was to design 

and implement the costume setup. The director of the play was 1st grade master student of 

directing and dramaturgy Jana Mikitková. The dramaturgy was done by her classmate 

Barbora Roháčová and the scenography was done by Anežka Tkáčiková, a 3rd grade 

bachelor student of scenography. The reflexion of the artistic performance includes a brief 

survey about the author and the play, of the staging tradition in Slovakia, of the directing 

concept, of the artistic concept, about the regard in to the costume preparation and 

propagation of the play. 

In the second part of the thesis called Nina Sadur: Strange Woman – From Theory To 

Practice, I describe the creative process of genesis of the school staging, through the eyes 

of a costume creative designer. Nina Sadur's play Strange Woman premiered on November 

20th 2011 in Tanečný dom Elledanse. My role was to design and implement the 

scenography, a costume and a poster. The director of the play was Veronika Pavelková, a 

2nd grade master student.  The reflexion of the artistic performance includes a brief survey 

about the author and the play, of the directing concept, of the artistic concept, about the 

regard in to the scenography and costume realization and the propagation of the play.  

Key words: character forming, uniformity, functionality 
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Úvod diplomovej práce: 

   Cieľom diplomovej práce, reflexie umeleckého výkonu, je opísať tvorivý proces vzniku 

divadelnej inscenácie v školskom divadle, cez pohľad študenta divadelnej scénografie. 

Opísať tvorivý proces, ktorý by mal byť prípravou pre divadelnú prax a teda by mal byť 

predobrazom tvorivého procesu v profesionálnom divadle. Diplomová práca má podtitul 

Od teórie k praxi pretože vzdelávací program na všetkých školách je nastavený tak, že sa 

postupne od naučenej teórie študent dostáva k overiteľnej praxi. To, čo som sa naučila na 

akademických zadaniach v bakalárskom stupni, si teraz môžem overiť na pôde školského 

divadla ako študentka magisterského stupňa. Ale názov diplomovej práce má aj druhú 

rovinu, a to je už spomínaný opis tvorivého procesu cez pohľad výtvarníka. Aj tu totiž pre 

mňa platí rovnaký postup. Na začiatku vzniku inscenácie je množstvo informácii, 

množstvo filozofických rovín, režijný koncept, výtvarný koncept a iné, ktoré postupne 

preklenú v realizáciu. Cieľom inscenovania divadelného predstavenia v školskom divadle, 

pre študenta divadelnej scénografie, je okrem vytvorenia konceptu aj schopnosť 

predstavenie realizovať. Taktiež je cieľom diplomovej práce porovnať dve divadelné 

predstavenia. Jedno bolo realizované na pôde školského divadla, druhé v Tanečnom dome 

Elledanse. Prvé predstavenie je jednoaktovka Jubileum od Antona Pavloviča Čechova, kde 

bolo mojou úlohou navrhnúť a zrealizovala kostýmy, a druhé predstavenie je Čudná 

Ženská od ruskej autorky Niny Sadur, kde bolo mojou úlohou navrhla a zrealizovala aj 

scénografiu aj kostým. Obe predstavenia boli školské projekty, pričom tvorivý tím sa 

skladal vždy zo študentov Vysokej školy múzických umení pod odborným dohľadom 

našich pedagógov. Ambíciou práce je okrem iného porovnať divadelno-nedivadelný 

priestor, starú a novú ruskú hru, výtvarné východiská, ale najmä prístup dvoch režisérok. 

Ich prístup k literárnej predlohe, k tvorivému tímu, k realizácii a k hercom. Nakoniec by 

som chcela porovnať vzniknutý výsledok.  
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1. Anton Pavlovič Čechov: Jubileum – Od teórie k praxi 

   Ako som písala v úvode, každá moja práca začína teóriou, ktorá je pre mňa jedným 

z hlavných impulzov tvorby, zdrojom inšpirácie a neodmysliteľnou súčasťou celého 

tvorivého procesu. Je to veľké množstvo informácii, ktoré sú potrebné pre prípravu 

koncepcie a následne aj realizácie divadelného predstavenia.  

   Na začiatku každého divadelného predstavia stojí dramatický text. Divadelná hra, ktorú 

niekto napísal. Prácu na jednotlivých projektoch sa vždy snažíme začínať získaním 

základných informácii o autorovi a o hre. 

 

Obr. 1. – Anton Pavlovič Čechov – fotografia z roku 1883                                                            

Obr. 2. – Osip Braz – Portrét Antona Pavloviča Čechova, 1898 

 1.1. O autorovi – Anton Pavlovič Čechov  

   Anton Pavlovič Čechov sa narodil 17. januára 1860 v Taganrogu, v malom provinčnom 

mestečku na juhu Ruska. Narodil sa ako tretie dieťa v poradí v rodine kupca Pavla 

Jegoroviča Čechova a Jevgenije Jakovlevny Čechovovej, rodenej Morozovovej. Mal päť 

súrodencov – štyroch bratov a jednu sestru.  
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   „Rodina tvorila svojrázny súdržný klan, súrodenci boli talentovaní, prejavovali zmysel 

pre humor, svoje nadanie však naplno rozvinul iba Anton a o veľa rokov neskôr jeden zo 

synovcov Antona Pavloviča – geniálny ruský herec Michail Alexandrovič Čechov.“ 

(Lindovská, 2006) 

V Taganrogu navštevoval v rokoch 1868 až 1879 miestne gymnázium. 

   „Na jeseň 1873 Anton prvý krát navštívil divadlo a bol očarený operetou Krásna Helena. 

Stal sa nadšeným divákom.“ (Lindovská, 2006) 

   Antonov otec Pavol Jegorovič Čechov ako obchodník úplne zlyhal. Zadlžil sa pri 

výstavbe domu, do ktorého sa rodina nasťahovala v roku 1874.  

   „Pavol Čechov, otec Antona Pavloviča v tomto roku priviedol svoj prosperujúci obchod 

vďaka podvodom a nezodpovednému hospodáreniu k bankrotu, v dôsledku čoho sa musela 

celá rodina presťahovať do Moskvy, kde mladý Anton Pavlovič zo svojich príjmov živil 

celú rodinu. So svojim otcom sa síce celkom nerozišli, ale tento fakt mu nikdy nevedel 

odpustiť a téma krízy sa neskôr pretavila aj do jeho tvorby…“ 
1
 

Ako šestnásťročný sa stal živiteľom rodiny a takýto stav trval dlhé roky. 

   „V roku 1877 počas veľkonočných prázdnin navštívil rodičov, po prvý raz videl Moskvu, 

navštívil Malé divadlo, mesto si zamiloval.“ (Lindovská, 2006) 

Po úspešnom dokončení štúdia, po maturite sa prihlásil na Moskovskú univerzitu.
2
 

   Pre zborník Lekári, ktorí skončili štúdium na Moskovskej univerzite v r. 1884-1899 

Čechov píše:  

   „Ja, Anton Pavlovič Čechov, som sa narodil 17. januára 1860 v Taganrogu. Najprv som 

chodil do gréckej školy pri kostole cára Konštantína, potom do taganrožského gymnázia. V 

roku 1879 som nastúpil na Moskovskú univerzitu, lekársku fakultu. O fakultách som mal 

vtedy vôbec slabú predstavu a vybral som si lekársku fakultu – nepamätám sa, na základe 

akých úvah, ale výber som potom neľutoval. Už v prvom ročníku som začal uverejňovať v 

týždenníkoch a novinách, a tento záujem o literatúru už na začiatku osemdesiatych rokov 

nadobudol profesionálny charakter. V roku 1890 som cestoval na ostrov Sachalin, aby som 

                                                           
 
1
 Citované z bulletinu k inscenácii Jubileum, Divadlo Lab VŠMU 2012, zostavila: Barbora Roháčová   

2
   LINDOVSKÁ: Virtuálna univerzita divadelného umenia, 2006 
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potom napísal knihu o našej kolónii vyhnancov a odsúdených na nútené práce. Nepočítajúc 

súdne správy, recenzie, fejtóny, poznámky, všetko, čo sa písalo zo dňa na deň pre noviny a 

čo by dnes bolo ťažké vyhľadať a zozbierať, napísal som a vyšlo mi za 20 rokov literárnej 

činnosti vyše 300 autorských hárkov rozprávok a poviedok. Písal som aj divadelné hry.  

   Nepochybujem, štúdium medicínskych vied malo vážny vplyv na moju literárnu činnosť; 

významne rozšírilo oblasť mojich pozorovaní, obohatilo ma vedomosťami, ktorých 

skutočnú hodnotu pre mňa ako pre spisovateľa môže pochopiť len ten, kto je sám lekár. 

Mali aj určujúci vplyv  a vďaka blízkosti k medicíne sa mi určite podarilo vyhnúť sa 

mnohým chybám. To, že som poznal prírodné vedy, vedeckú metódu,  ma vždy držalo v 

ostražitosti, a usiloval som sa, kde to bolo možné, brať do úvahy vedecké fakty, a kde to 

nebolo možné – radšej som nepísal vôbec. Mimochodom podotýkam, že podmienky 

umeleckej tvorby neumožňujú vždy plnú zhodu s vedeckými faktami; na javisku nemožno 

zobraziť smrť spôsobenú jedom tak, ako prebieha v skutočnosti. Ale zhodu s vedeckými 

faktami je nutné pociťovať aj v takejto štylizácii, to znamená je potrebné, aby čitateľovi 

alebo divákovi bolo jasné, že je to len štylizácia, a že má do činenia so skúseným 

spisovateľom.  

   Nepatrím k literátom, ktorí majú k vede záporný vzťah, a k takým, čo na všetko prídu 

vlastným rozumom, by som nechcel patriť.“ (str. 271) 

   Ako osemnásťročný gymnazista napísal prvú rozsiahlu hru. Text bol nájdený a 

zverejnený až po jeho smrti. Jej názov sa nezachoval. Hra bola uvedená pod názvom 

Bezotcovščina alebo sa zvyčajne uvádza podľa mena hlavného hrdinu Platonov. V roku 

1884 vydal prvú knihu poviedok: Rozprávky Melpomeny, podpísanú menom Antoša 

Čechonte. Okolo roku 1886 sa stáva populárnym prozaikom. V tomto roku získava väčší 

publikačný priestor i prvé uznania kritiky.    

   V priebehu roku 1887 vyšli dva zborníky Čechovových poviedok. V tom istom roku 

Čechov dokončil prvú verziu hry Ivanov. Napísal jednoaktovku Medveď. V marci a apríli 

1891 cestoval po Európe. V Rusku sa sústredil na písanie knihy Ostrov Sachalin, na konci 

roka napísal jednoaktovku Jubileum. V roku 1896 dokončil hru Čajka, ktorá mala premiéru 

v Alexandrinskom divadle v Petrohrade a premiéra skončila fiaskom. Začiatkom roku 1897 

zverejnil novú hru Ujo Vaňa.  
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   V Moskve v roku 1898 vzniklo Umelecké divadlo (Moskovskij Chudožestvennyj teatr 

známe pod skratkou MCHT). Jedným z jeho spoluzakladateľov bol známy spisovateľ, 

dramatik a kritik Vladimír Ivanovič Nemirovič - Dančenko. On presvedčil Antona 

Pavloviča, aby dovolil Umeleckému divadlu inscenovať Čajku. Premiéra sa konala 

17.decembra 1898 a mala prekvapujúci úspech. Pre herecký súbor MCHT napísal v roku 

1900 hru Tri sestry a v roku 1903 Višňový sad. V roku 1901 sa oženil s herečkou Oľgou 

Leonardovnou Knipperovou. Posledná Čechovova hra Višňový sad mala premiéru 17. 

januára 1904 teda v deň štyridsiatych štvrtých narodenín Antona Pavloviča a bola spojená 

s oslavou dvadsaťpäťročného jubilea jeho literárnej činnosti.  

   Už v decembri 1884 údajne prvý raz na sebe spozoroval príznaky tuberkulózy. 

Tuberkulóza sa mu stala osudnou. Chorobe podľahol v noci z 1.na 2. júla (podľa 

gregoriánskeho kalendára 15. júla1904) vo veku štyridsaťštyri rokov.  

   Jeho hry majú epický ráz, predstavujú svojrázne rodinné ságy, zachytávajúce život Ruska 

na prelome 19. a 20. storočia. Čechovove hry popierali zaužívané pravidlá dramatickej 

spisby. Čechov netradičným spôsobom komponoval dej, konflikt, dramatické postavy a 

komunikáciu medzi nimi.
3
 

    „Na sklonku devätnásteho storočia viacerí priatelia, príbuzní a známi Antona Čechova 

radili prozaikovi, aby nepísal divadelné hry. Tvrdili, že necíti javisko, chýba mu zmysel 

pre divadelnosť a správne napísanú rolu. /.../ O ďalších sto rokov, na konci dvadsiateho 

storočia bolo všetko inak. Z Čechova sa stala divadelná legenda. Jeho dedičstvo tvorí 

významnú kapitolu svetového divadla a drámy. Čechov sa stal najslávnejším, 

najuznávanejším a najhrávanejším ruským dramatikom. /.../ Dnes Anton Pavlovič Čechov 

patrí do pomyselnej galérie najväčších osobností dejín svetového divadla. Jeho posmrtným 

údelom sa stala rozsiahla literárna a divadelná „čechoviana“ – obrovský prúd písanej 

a hranej, javiskovej, filmovej, ale aj hudobnej, baletnej a opernej recepcie čechovovského 

dedičstva.“ (Lindovská, 2012, str. 9) 

1.2. O hre – jednoaktovka Jubileum  

Žart v jednom dejstve 

   V roku 1887 Anton Pavlovič Čechov napísal poviedku Bezbranná bytosť, z ktorej neskôr 

vyšiel pri písaní jednoaktovky Jubileum. Tú nakoniec dokončil v roku 1891 a zverejnil ju 
                                                           
3
 LINDOVSKÁ: Virtuálna univerzita divadelného umenia, 2006 
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v roku 1892. V roku 1903 inscenovali Jubileum v Alexandrinskom divadle v Petrohrade. 

Premiéra sa konala 1. mája. Nebolo to však prvé uvedenie Jubilea v divadle. Predtým hru 

uviedli v Moskve, ale aj inde. Vďaka inscenáciám Moskovského umeleckého divadla bol 

Anton Pavlovič Čechov v čase uvedenia Jubilea v Petrohrade už uznávaný a etablovaný 

dramatik.   

   Autor predstavil deformovaný rituál osláv, usporiadaných v prostredí bankových 

úradníkov. Oslava v hre končí fiaskom. Čechov vytvoril bizarné panoptikum ľudí 

z malomestského prostredia. Dej jednoaktovky situoval do Vzájomnej kreditnej banky v 

anonymnom mestečku, ktoré sa mohlo nachádzať kdekoľvek v rozľahlej ruskej provincii. 

Autor vykresľuje pokus predsedu predstavenstva banky zrežírovať jubilejnú oslavu podľa 

vlastných predstáv. V dôsledku série nečakaných náhod končí jeho dlho pripravovaná 

oslava fiaskom. V závere hry sa postavy hry ocitajú na pokraji šialenstva.
4
       

   „Motívy sviatku, narodeninových, rôznych tradičných či iných osláv sú prítomné nielen 

v Čechovových jednoaktovkách, ale aj v jeho veľkých drámach. Autor sa opakovane 

vracia k téme zmarených osláv.“ (Lindovská 2006)  

   „V jednoaktovkách je autor k postavám oveľa tvrdší. Otvorene sa im vysmieva. Iróniu a 

pravú tvár im necháva zahalenú. /.../ Dáva svojim postavám, ktoré sa približujú k typom či 

dokonca k figúrkam, jasné črty. No na ich správanie im nedáva motivácie, a preto sa v nich 

často objavujú absurdné prvky. Odráža sa v nich zväčša spoločnosť a jej konvencie a 

následne aj deformácie, tak trochu hyperbolizované, aby sa nedali prehliadnuť. Spoločná je 

ich nadčasovosť. /.../ Aj v jednoaktovkách vystupujú do popredia predovšetkým 

medziľudské vzťahy. Neschopnosť postáv komunikovať. /.../ Čechovove jednoaktovky sú 

krátke výstupy, kde autor na malom priestore dokáže vykresliť typy postáv. 

Prostredníctvom hyperboly ukáže ich zákernosti a pokrivené charaktery. Tie sa blížia k 

figúrkam – typom, ktoré reprezentujú istý stav v spoločnosti.“ (Cibulková, 2006, str. 58 – 

59) 

1.3. Inscenačná tradícia jednoaktovky Jubileum na Slovensku 

   Inscenačná tradícia je ďalšia z teoretických informácii, ktorá je dôležitá aj pre 

výtvarníka. Väčšinou sa sleduje najmä inscenačná tradícia na Slovensku. Výtvarník ma 

možnosť s fotografií alebo videozáznamu vidieť a porovnať ako na ten istý problém 

                                                           
4
 LINDOVSKÁ: Virtuálna univerzita divadelného umenia, 2006 
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reagoval výtvarník pred ním. V tom istom prostredí, v tom istom divadle, v tých istých 

podmienkach. Čím sa inšpiroval, čo riešil a na čo prišiel.  

Divadlo: Ukrajinské národné divadlo v Prešove 

Premiéra: 28.apríla 1960 

Réžia: Jozef Feľbaba 

Scénografia a kostýmy: Zora Mathonová 

 

Divadlo: Divadelné štúdio – Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

Uvedené spolu s jednoaktovkami Medveď a Pytačky 

Premiéra: 25.septembra 1960 

Réžia / Pedagogické vedenie: Július Pántik 

Scénografia a kostýmy: František Perger (poslucháč V. ročníka) 

 

 

Obr. 3. – Jubileum, Divadelné štúdio VŠMU v Bratislave, 1960; Anton Šmotlák © 

Obr. 4. – Jubileum, Divadelné štúdio VŠMU v Bratislave, 1960; Anton Šmotlák © 
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Divadlo: Divadlo na korze v Bratislave – činoherný súbor 

Uvedené spolu s jednoaktovkou Svadba 

Premiéra: 10.mája 1970 

Réžia: Miloš Pietor a.h. 

Scénografia a kostýmy: Milan Čorba 

 

 

Obr. 5. – Jubileum, Divadlo na korze, 1970; Archív Divadelného ústavu. 

 

Divadlo: Divadlo slovenského národného povstania v Martine   

Uvedené spolu s jednoaktovkami Medveď a Labutia pieseň 

Premiéra: 23.októbra 1970 

Réžia: Ľubomír Vajdička 

Scénografia: Jozef Ciller 

Kostýmy: Gita Matisová 

 

Divadlo: Štúdio S Bratislava 

Uvedené spolu s jednoaktovkami O škodlivosti tabaku a Pytačky 

Premiéra: 26.novembra 1995 

Réžia: Vladimír Strnisko 

Scénografia a kostýmy: Milan Čorba 
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Divadlo: Divadlo Thália v Košiciach 

Uvedené spolu s jednoaktovkami Medveď, Pytačky a Svadba 

Premiéra: 4.decembra 1997 

Réžia: István Verebes a.h. 

Scénografia a kostýmy: Erika Gadusová 

 

Divadlo: Štúdio Kaplnka – Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

Premiéra: 21.mája 2001 

Inscenačný tím: Veronika Bubnášová, Peter Chmela, Tibor Liptaj, Michal Piško 

Pedagogické vedenie: Ľubomír Vajdička, Martin Huba, Emília Vášáryová, Peter 

Čanecký, Martin Ondriska, Peter Pavlac, Peter Šimun 

Scénografia: Katalin Bujnová 

Kostýmy: Lanka Kadlečíková 

 

   „V roku 1970 vznikli dve inscenácie Čechovových jednoaktoviek. Jedna v Divadle SNP 

v Martine v réžii Ľubomíra Vajdičku a druhá v legendárnom Divadle na korze v réžii 

Miloša Pietora. /.../ Do roku 1960, respektíve 1970 – režiséri inscenovali Čechovove 

jednoaktovky ako frašky. Ako hry, ktoré ukazujú istý typ ľudí. Figúrky, bez optiky 

súčasnej doby. Ako fraškovitosť, situačnú komiku. No Vajdičkova i Pietrova inscenácia 

mala iné ambície. Na pozadí Čechovových jednoaktoviek si našli súčasnú tému. Ukázali, 

že tieto žarty nemusia byť len o humore a situačnej komike. Zrazu si Čechovove typy našli 

svoje miesto v súčasnej spoločnosti. Vajdička vo svojej inscenácii dramaturgicky spojil 

aktovky veľmi netradične. Na jednej strane Jubileum a Pytačky a na druhej strane Labutia 

pieseň. V tých prvých dvoch ukázal pretvárku dnešnej spoločnosti, kde sa veľa vecí robí 

len naoko, neschopnosť ľudí byť k sebe úprimní /.../ Miloš Pietor v Divadle na Korze 

vytvoril inscenáciu, v ktorej spojil aktovky Svadba a Jubileum. /.../ v druhej aktovke večera 

(Jubileum) ukázal pretvárku úradov, ktorú doviedol až ad absurdum. Prostredníctvom 

týchto postáv sa režiséri vyjadrili k súčasnej spoločnosti, kedy sa nesmelo nahlas 

a úprimne povedať čokoľvek. Robil sa humbuk a sláva okolo zbytočných vecí, tak ako 

v Jubileu.“ (Cibulková, 2006, str. 60 – 61) 
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DSNP Martin, 1970  

„Režisér Ľubomír Vajdička v spolupráci so scénografom Jozefom Cillerom vytvorili 

čechovovský večer. So súborom martinského divadla, kde obaja od roku 1968 pôsobia, 

spojili do jednej inscenácie tri Čechovove jednoaktovky – Medveď, Jubileum a Labutia 

pieseň. /.../ „Dôležitá vec: reputácia!“ – prvou jednoaktovkou večera bolo Jubileum, ktoré 

hrali v preklade Martina Porubjaka. Scéna Jozefa Cillera nielenže dotvárala atmosféru 

jednotlivých aktoviek, ale mnohé už dopredu naznačovala. Ukazovala aj to nevypovedané. 

V Jubileu vytvoril prostredie pretvárky. Nič veľkolepé, skoro prázdna kancelária, 

ošúchaná, knihy pohodené niekde nad hlavami, akoby narýchlo upratané len pre delegáciu. 

Zabednené okno naznačovalo, že nik vlastne nevie ako to vo vnútri naozaj vyzerá. Ako 

jediný ruský prvok v miestnosti – samovar stojaci na malom stolíku. /.../ Scéna bola opäť 

veľmi výstižná a znovu sa stala rovnocenným partnerom všetkým zložkám inscenácie.“ 

(Cibulková, 2006, str. 62 – 68) 

 

Obr. 6. – A. Richter – Karikatúra z bulletinu, Jubileum, DSNP Martin, 1970 

Obr. 7. – Jubileum, DSNP Martin, 1970; Jaroslav Barák © 
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Divadlo na Korze, 1970 

V divadle na Korze mali vyhradenú poetiku, ktorú nazývali groteskný realizmus. Toto 

divadlo nemalo vopred stanovený repertoár, no výber hry musel prislúchať ich poetike. 

Zrejme je nevyhnutné spomenúť, že divadlo vzniklo v šesťdesiatych rokov, kedy sa zrušila 

cenzúra a konečne sa mohlo otvorene hovoriť. Pri vzniku stáli mladí divadelníci, ktorí 

chceli prezentovať svoje názory, najmä pomocou humoru. No nie pomocou prázdneho 

humoru. Humorom, ktorý ukáže minulosť v inom svetle, v tom grotesknom, pretože všetko 

to, čo sa dialo, bolo istým spôsobom groteska a divadlo.  

 „Veľmi dôležitý bol ich vonkajší aparát, ktorý bol v súbore kontrastný a využíval sa aj 

v inscenáciách. Často sa využíval najmä kontrast medzi Martinom Hubom a Mariánom 

Labudom. /.../ Labuda bol dokonalým partnerom Hubovi najmä v Jubileu, kde sa navzájom 

dokresľujú. Huba elegantný, štíhly, vysoký riaditeľ a Labuda malý, nervný, tučný úradník. 

/.../ V inscenácii nehrá scénografia dôležitú úlohu. /.../ v Jubileu drevené krídlové dvere, 

ktoré sa vždy otvoria, keď zbor spieva a máva karafiátmi.“ (Cibulková, 2006, str. 68 – 74) 

 

Obr. 8. – Jubileum, Divadlo na korze, 1970; Archív Divadelného ústavu. 
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Štúdio S 1995  

V roku 1995, dvadsaťštyri rokov po nedobrovoľnom zatvorení a zrušení Divadla na korze, 

sa jeho herci i režisér vracajú s Čechovom na scénu divadla Lasicu a Satinského, ktorí 

kedysi tiež museli opustiť Korzo. Podstatnú časť repertoáru tvorili po dlhé roky v Štúdiu 

S pôvodné texty Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Zrejme si obaja potrebovali 

oddýchnuť. Naštudovali však inscenáciu, ktorá je ich poetike a humoru veľmi blízka. 

Siahli po ruskej klasike a naštudovali jednoaktovky A. P. Čechova v réžii Vladimíra 

Strniska. /.../ Július Satinský sa v Jubileu predstaví ako Chirin. Úradníček so šálom okolo 

krku, nervný, chrlí samé nadávky a slušné správanie hodné pracovníka banky je mu cudzie. 

/.../ Lasicov Šipučin sa práve naopak snaží za každú cenu udržať si dekórum riaditeľa 

banky. /.../ Na to, aby v Štúdiu S predviedli Čechovove jednoaktovky pod názvom 

O škodlivosti tabaku, nepotrebovali k tomu žiaden špeciálny priestor. Scéna bola 

vytvorená iba náznakovo. (Cibulková, 2006, str.74 - 78) 

 

Obr. 9. – Jubileum, Televízna inscenácia, 1996;                                 

http://www.fdb.cz/film/62887-jubileum.html 
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1.4. O kostýme všeobecne 

   „Dejiny divadelného kostýmu sú späté s dejinami módy, hoci divadlo odev výrazne 

zveličuje a estetizuje. Kostým vždy existoval, niekedy vo veľmi viditeľnej a prehnanej 

podobe: až do polovice osemnásteho storočia sa herci obliekali čo najhonosnejšie do šiat, 

ktoré zdedili po dvoranoch svojich protektorov a predvádzali svoje ozdoby ako vonkajší 

znak bohatstva bez ohľadu na postavu, ktorú mali stvárňovať. Nástupom realistickej 

estetiky získava kostým na imitatívnej presnosti to, čo stráca na materiálnom bohatstve  a 

fantastickosti. /.../ Dnes sa často naďalej používa výlučne na identifikáciu postavy a 

obmedzuje sa na nahromadenie najcharakteristickejších a všetkým známych znakov.“ 

(Pavis, 2004, str. 245) 

Kostým – herecký ústroj, vyjadrujúci módnu zvyklosť doby, do ktorej je divadelná hra 

dramatikom položená. Rada uplynulých storočí, v ktorých sa spôsob obliekania postupne 

menil, kladie na zásobu kostýmov v divadle nesmierne nároky. Sklad kostýmov veľkého 

divadla zaberá mnoho miestností, kde sú uschované a odborne ošetrované kostýmy zo 

všetkých vekov až po dnešnú dobu.   

   Takto je vysvetlený pojem kostým v divadelnom slovníku, ktorý zostavil Jozef Teichman 

a vo vydavateľstve Orbis Praha vyšiel v roku 1949. Od tejto doby sa pohľad na kostým 

veľmi zmenil. Už to nie je iba herecký oblek vyjadrujúci módnu zvyklosť doby, ktorú 

predpisuje autor. Dnes je to omnoho komplikovanejšie. Pre mňa je divadelný, filmový či 

tanečný kostým samostatná výtvarná disciplína, ktorá na rozdiel od klasických výtvarných 

disciplín ako je maľba či socha, kde je autor myšlienky aj realizátor, nadobúda inú hodnotu 

a významovosť spoluautorstvom.  

Kostým (franc.: costume; Angl.: costume; Nem.: Kostüm; Špan.: vestuario) 

   „V súčasnom inscenovaní hrá kostým čoraz dôležitejšiu a rozmanitejšiu úlohu a skutočne 

sa stáva „druhou kožou herca“, o ktorej hovoril Tairov na začiatku 20. storočia. Hoci 

kostým v divadelnej akcii vždy predstavoval znak postavy a prestrojenia, dlho sa 

obmedzoval na úlohu, ktorou bolo jednoducho charakterizovať a obliecť herca podľa 

pravdepodobnosti spoločenského postavenia a situácie. Dnes nadobúda kostým v 

inscenácii oveľa ambicióznejšie miesto, znásobuje svoje funkcie a stáva sa súčasťou 

spoločnej práce na utváraní javiskových označujúcich. Len čo sa oblečenie objaví na 
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javisku, stáva sa divadelným kostýmom a podriaďuje sa efektom zveličenia, 

zjednodušenia, abstrakcie a čitateľnosti.“ (Pavis, 2004, str. 245) 

1.5. Neľahká cesta k Jubileu 

   Inscenácia Jubileum, Divadlo Lab VŠMU 2012,  je absolventskou prácou študentky réžie 

a dramaturgie Jany Mikitkovej a hereckým cvičením študentov herectva tretieho ročníka 

bakalárskeho stupňa. Do inscenačného tímu si prizvala ako dramaturgičku svoju 

spolužiačku Barboru Roháčovú. Anežka Tkáčikova a ja sme boli oslovené ako študentky 

divadelnej scénografie na výtvarné riešenie. Naša cesta k Jubileu nebola však jednoduchá. 

A to nehovoriac o tom, že môj vzťah k Čechovovi nie je práve najlepší. Samozrejme, že si 

Antona Pavloviča Čechova veľmi vážim a uvedomujem si v plnom rozsahu jeho význam, 

kvalitu hier a prínos pre divadlo. Napriek tomu, že ja ako kostýmový výtvarník nijakým 

spôsobom nezasahujem do výberu titulu, myslím si, že ja ako človek a divadelník nemusím 

s výberom titulu vnútorne súhlasiť. V divadelnej praxi je pochopiteľne situácia iná ako na 

pôde školského divadla. Úlohou študenta réžie, dramaturgie ale aj scénografie je naučiť sa 

správe čítať dramatický text, pochopiť ho, prijať ho a vedieť doceniť jeho kvality. Ale kým 

sa zo študenta stane skutočný profesionál je prirodzené, že nesúhlasí s výberom titulu. 

Najmä vtedy, keď výber titulu nezávisí len na vôli režiséra a dramaturga, ale je ovplyvnený 

názorom pedagóga a ďalšími aspektmi ako dramaturgický plán divadla, počet postáv, 

rozsah strán či danosti konkrétneho hereckého ročníka. Naša cesta k Jubileu a k jeho 

premiére nebola jednoduchá ale bola poučná. Najlepšie sa predsa učí plávať v hlbokej 

vode. 

1.6. Čo si myslí režisérka – režijný koncept  

   „Partnerský vzťah režiséra a kostýmového výtvarníka sa vyznačuje podobnými 

vlastnosťami ako iné partnerské vzťahy. Spočiatku sa približujú, hľadajú k sebe cestu, 

potvrdzujú si spoločné zmýšľanie a názory, neskoršie vzťah harmonizujú a zveľaďujú, 

alebo komplikujú spormi, a či naopak, posilňujú dopĺňaním vedomostí o sebe.“ (Čorba, 

2009, str. 83) 

   Režisérka Jana Mikitková je študentka réžie a dramaturgie prvého ročníka magisterského 

stupňa pod vedením prof. Vladimíra Strniska. Je pracovitá, bystrá a priama ale zároveň 

veľmi nežná v prejave, čo cítiť aj v jej réžii. Jubileum je jej prvá inscenácia v školskom 

divadle, no na doskách, ktoré znamenajú svet nie je žiadny nováčik. Jej réžia je poetická, 
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pravdivá, presná na tempo a čas. Školské divadlo a jeho systém inscenovania spája 

študentov rôznych odborov a ročníkov a tí následne vytvoria tímy a realizujú školský 

projekt. V tých lepších prípadoch, keď si ľudia z tímov porozumejú, môžu vzniknúť 

partnerstvá na celý život. Náš partnerský vzťah, režiséra a kostýmového výtvarníka sa 

začal v novembri 2011, keď sme sa prvý raz stretli ako tvorivý tím inscenácie Jubileum. 

Spoločnými stretnutiami a rozhovormi sme si k sebe našli cestu a potvrdili spoločné 

zmýšľanie a názory. V marci 2012 sme už ako tvorivé duo uviedli krátku inscenáciu pre 

deti v Divadle Ludus. Táto skúsenosť nás zharmonizovala a posilnila doplnením vedomostí 

o sebe, aby sme v omnoho zložitejšom a problematickejšom projekte Jubileum mali v sebe 

dôveru a oporu. 

   Už pri prvých slovách režisérky, v rozhovore prečo si z Čechovových jednoaktoviek 

zvolila práve Jubileum, som porozumela jej dôvodu. Jednoaktovka Jubileum je aktuálna 

práve prostredím, v ktorom sa dej odohráva, prostredím banky. Keď človek v dnešnej dobe 

počuje slovo banka, mnohokrát sa preľakne pretože toto slovo je spojené s pojmami ako 

poplatky, úroky, nedostatky, krach a podobne. Média nás dennodenne atakujú správami 

o finančnej kríze a s ňou spojených množstvo problémov. Odkiaľ prišla? Čo to znamená? 

A ako sa to skončí? Množstvo analýz, teórii a predpovedí, ale odpoveď žiadna. Dalo by sa 

povedať, že jednoaktovka Jubileum sa vďaka svojej nadčasovosti stala našou odpoveďou. 

Režijný koncept, tak ako bol na začiatku predložený, vychádza z myšlienky, že na mieste 

predsedu banky sedí človek nehodný tohto postu, človek nevzdelaný a nevychovaný. Jeho 

jediným záujmom je reprezentácia. Jeho neschopné hospodárenie prináša krach banky. 

Krach banky prináša zmätok vo finančnom systéme a ten vyústi až v konci sveta. Aj takéto 

desivé sú prognózy roku 2012. Čechovov text je žart, komédia, ktorá vyplýva so 

skutočnosti, že jedno sa na javisku hrá a hovorí, ale druhé sa deje. Všetky postavy sa 

tvária, že nepoznajú pravdu a tak rozprávajú, ohovárajú a klamú. Aj v tomto je pre mňa 

Čechovov text aktuálny. Ľudia zaslepení banalitami, nepoznajú pravdu, nechávajú za sebe 

rozhodovať iných, ktorí toho nie sú schopní. Krachuje človek, krachuje systém, padne 

svet?    

   Samozrejme v školskom divadle, kde režisérka a jej názor na divadlo a umenie sú 

ovplyvnení množstvom podnetov, nie vždy sa podarí naplniť režijný, ale aj výtvarný 

koncept tak ako bol na začiatku predložený. Jubileum samo o sebe nepotrebuje nadstavbu 

a inscenovanie Čechova „po starom“, stačí aby inscenácia nestratila kvalitu.  Napriek tomu 

si myslím, že je škoda zahodiť inscenačný kľúč, ktorý spojil Čechova s hypotekárnou 
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krízou. Z pôvodnej koncepcie ostal pád banky, spôsobený jej predsedom, ktorého po 

vyhodení nahradí nový predseda. Bohužiaľ, tak isto neschopný ako jeho predchodca.  

   „Prax inscenovania divadelných hier vytvára rôzne varianty vzťahov, závisí však 

predovšetkým od porozumenia a zdieľania spoločných názorov a postojov. Režisér a 

kostýmový výtvarník môžu vytvoriť dlhodobý tandem, ktorý sa vydáva na cestu spoločnej 

tvorby.“ (Čorba, 2009, str. 83) 

   Myslím si, že Jana Mikitková je veľmi zvláštnym, ale za to zaujímavým typom režiséra 

a myslím si, že sa oplatí s ňou vydať na cestu spoločnej tvorby. 

1.7. Kostým ako súčasť scénografie  

   Anežka Tkáčiková je študentkou tretieho ročníka bakalárskeho stupňa divadelnej 

scénografie. Na začiatku tvorivého procesu, keď nebolo jasné, kto si vezme na starosť 

scénografiu, kto kostým a mali sme sa dohodnúť, moja mladšia spolužiačka si vybrala 

ťažšiu cestu scénografie. A bohužiaľ musím povedať, že jej neskúsenosť a náročné 

podmienky realizácie sa odrazili aj vo výsledku. Samozrejme chápem, že tak ako my všetci  

bojovala s malým rozpočtom, s takmer nulovou technickou podporou zo strany školského 

divadla a taktiež s meniacou sa režijnou koncepciou, ktorá v našom prípade ovplyvňovala 

aj scénografiu a kostým. Napriek tomu si myslím, akokoľvek to vyznie zle, že sa dalo 

urobiť aj viac. Scénografické riešenie, najmä kvôli nízkemu rozpočtu, bolo už na začiatku 

procesu oslobodené od prvkov, ktoré boli náročné na realizáciu a ostali iba prvky potrebné 

na vykreslenie interiéru kancelárie predsedu banky a ani tie neboli dotiahnuté.  

   Dôležitým prvkom scénografie, z hľadiska kostýmu je svetlý koberec, vďaka ktorému sa 

svetlo lepšie odráža a podporuje viditeľnosť herca aj jeho oblečenia. Takisto drevo a jeho 

štruktúra, základný materiál stola, kresla a dverí, výborne kontrastuje s čiernobielymi 

kostýmami a zase farebný akcent v kostýmoch vyznieva na čiernom zamatovom pozadí. 

Moja snaha pri realizácii kostýmu, dodať súčasnému odevu prvky z minulosti, sa stretla 

s nábytkom, ktorý je v historizujúcom štýle. Scénografia a kostým spolu harmonizujú. 

   Školské divadlo – Divadlo LAB* je súčasťou novopostavenej budovy Divadelnej fakulty 

Vysokej školy múzických umení. Okrem tohto priestoru, kde sa inscenuje väčšina 

predstavení, disponuje škola ešte Štúdiom Kaplnka a takzvanou Burkovňov. Sú to 

priestory, ktoré slúžili ako školské štúdio, pred postavaním novej budovy Divadelnej 

fakulty. Dnes sa používajú ako skúšobne. Divadlo Lab je „black box“ bez javiska, s 



[25] 
 

rozoberateľným hľadiskom, ktoré je vlastne nerozoberateľné, bez bočného či zadného 

javiska, bez možnosti nástupov hercov z boku, bez možnosti rýchlej výmeny scény, bez 

ťahov, bez možnosti niečo zavesiť. Dovolím si poznamenať, že Lab je viac prednášková 

sála ako divadelné štúdio. Jeho povesť zachraňuje dobrá akustika, viacúčelové, často 

používané ochodze a ochotný personál.  

Neprijateľným zásahom školy do procesu skúšania, bolo postavenie nového 

rozoberateľného javiska, ktoré malo podvihnúť hraciu plochu z podlahy na výšku 40 cm. 

Toto javisko sa v našom skúšobnom procese objavilo z ničoho nič a prinieslo zo sebou 

množstvo problémov. Rozumiem ambícii školy podvihnúť úroveň plochy javiska kvôli 

uhlu pohľadu diváka, no nerozumiem prečo to bolo nutné stavať v rozbehnutej divadelnej 

sezóne a v procese skúšania novej inscenácie. Navyše bez podlahovej krytiny, na ktorú už 

asi neostali peniaze.  

 

Obr. 10. – Jubileum, Divadlo LAB* Bratislava, 2012; Gabriela Paschová © 
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1.8. Čo si myslí kostýmová výtvarníčka – výtvarné riešenie kostýmovej výpravy 

   V pôvodnej jednoaktovke vystupujú štyri postavy: predseda, jeho žena, účtovník a žena, 

ktorá prichádza pýtať peniaze. V našom predstavení, okrem týchto hlavných postáv 

vystupujú ešte štyria zamestnanci banky, ktorý sa na konci zmenia na členov delegácie. 

Všetci ôsmy herci sa navyše navzájom alternujú. Takéto nastavenie inscenovania, mi hneď 

na začiatku uvažovania o kostýmoch, nastolilo veľký problém. Zo štyroch kostýmov sa 

razom stalo šestnásť. Čo v školskom divadle s malým rozpočtom, nie je žiadna výhra. Je 

samozrejmé, že keď kostým navrhujem, hneď uvažujem aj o možnosti jeho realizácie. No 

v tomto prípade bol peňažný rozpočet určujúcim prvkom. V takejto situácii zase raz platí, 

že najlepšia škola je tvrdá realita. Keďže väčšina kostýmov sa skladala s požičaného alebo 

kupovaného oblečenia, musela som pri realizácii uvažovať o odeve v iných rovinách. 

Zvažovať skladanie jednotlivých prvkov a kusov, tak aby vznikol jednotný efektný celok.  

   Pôvodný výtvarný koncept pre kostýmy, tak ako bol na začiatku navrhnutý vychádzal 

z idei spojitosti súčasnej finančnej krízy s veľkou finančnou krízou, ktorá zasiahla svet 

v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Spoločne s režisérkou a dramaturgičkou sme 

hľadali dobu, v ktorej by sa naše Jubileum malo odohrávať. Uvažovali sme nad dobou 

Čechova, teda nad výtvarným riešením ako ho predpisuje autor, taktiež sme zvažovali 

súčasnosť a tridsiate roky najmä kvôli paralele s veľkou finančnou krízou. Nakoniec sme 

sa zhodli na poslednej možnosti. Môj návrh kostýmov, tak ako som ho zaznamenala 

v skiciach, vychádzal z naštudovania literatúry a obrazových záznamov a transformovania 

prvkov odevu tridsiatych rokov dvadsiateho storočia do dostupného súčasného oblečenia. 

No ako som už vyššie uviedla, nie vždy v školskom divadle sa nakreslená skica dostane na 

javisko. Pri realizácii kostýmov som sa snažila zachovať pôvodnú myšlienku (prvky odevu 

tridsiatych rokoch, najmä siluetu písmena I) ale aj tak je väčšina kostýmov súčasných. 

Napriek mnohým aspektom, ktoré menili režijnú i výtvarnú koncepciu, myslím si, že som 

aspoň čiastočne naplnila moju predstavu.  

   „Niekedy sa zabúda, že kostým ma význam len pre živý organizmus a na ňom. Nie je to 

pre herca len ozdoba a vonkajší obal, je to prepojenie s telom. /.../ Dnes sa kostýmoví 

návrhári usilujú o to, aby bol kostým pre herca látkou prebúdzajúcou zmysly a zmyslami 

vnímateľným znakom pre diváka. Zmyslovo vnímateľný znak kostýmu znamená jeho 

začlenenie do predstavenia, jeho schopnosť fungovať ako pohyblivá scénografia spätá so 

životom a so slovom.“ (Pavis, 2004, str. 246) 
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Obr. 11. – Jubileum, Návrhy kostýmov, 2012; Gabriela Paschová © 

 

Obr. 12. – Jubileum, Návrhy kostýmov, 2012; Gabriela Paschová © 
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1.9. Farebnosť a materiály kostýmovej výpravy 

   „Farba má veľmi silnú výpovednú a komunikačnú silu, vysiela často „farebné 

posolstvá“. Spôsobuje oživenie, môže priťahovať, odpudzovať, má svoju senzitívnosť 

(citlivosť), emocionálnosť (citovosť) a v neposlednom rade spiritualitu (duchovnosť). 

Farbami vyjadrujeme nálady, názory, neistoty, rafinovanosť, jednoducho duševné 

rozpoloženie. Farba môže mať symbolický význam, poznáme heraldické farby. Farba 

môže mať svoj kód, ktorým okolie upozorňujeme, varujeme, priťahujeme, má fascináciu, 

ktorá obsahuje často neprebádané významy. Farba môže charakterizovať alebo len 

dekorovať plochu.“ (Čorba, 2009, str. 186) 

   Musím sa priznať, že o farbe v scénografii a kostýme, som nikdy takto neuvažovala a 

pritom farba je jedným z výrazových prostriedkov, ktoré najčastejšie používam. Dôležité je 

dať pozor na obrovskú významovosť jednotlivých farieb, ich kombinácie ale zároveň sa 

nebáť a nepoužívať, iba čiernu, sivú a bielu farbu. 

   Pri tejto hre bol určujúci čierny smoking predsedu, ktorý ako postava je „najkrajší“ zo 

všetkých . Teda aspoň sa tak cíti. Lenže čierna farba, ktorá má byť najvýraznejšia a jej 

pozadím je čierny zamat, nepúšťa k slovu ostatné farby a tak som k nej volila bielu, rôzne 

odtiene sivej a lomené farby červenej a modrej ako akcenty. Jediná ostrá farba je zelená 

ktorá, je farba loga banky. Objavuje sa na kravatách a šatkách zamestnancov a tejto farby 

je aj motýlik predsedu. O málo tmavší odtieň tejto zelenej je dominantnou súčasťou 

scénografie, v ktorej sa objavuje ako logo alebo je to aj farba stuhy, ktorou sú previazané 

darčeky predsedovi. Takisto biela sa objavuje ako baliaci papier pre tieto darčeky alebo aj 

spisy, s ktorými účtovník Chirin pracuje. V kostýme je najmä v košeliach zamestnancov. V 

tejto výprave nepoužívam vzory, farby sú čisté a plošné. Jedinou výnimkou sú Chirinové 

papuče, ktoré majú pôsobiť smiešne. Rozdiel medzi jednotlivými kusmi oblečenia je v 

materiáloch. Smoking riaditeľa je zo smokingového materiálu, nohavice zamestnancov a 

saká delegátov sú z klasického čierneho oblekového materiálu. U žien som pracovala s 

kožou, kožušinou a bavlnou.    

   „Čierna je farbou dvoch tvárí. Predstavuje spoľahlivosť, vrodenú inteligenciu, prestíž, ale 

zároveň príchuť rebélie, moci a autority. Je vkusná a vhodná, zároveň súvisí so zlom, 

nebezpečím a vzburou. Je tajomná, erotická, vyžaruje neznáme a čosi zakázané. Pôsobí 

autoritársky. Zdôrazňuje siluetu, maskuje nedostatky, zoštíhľuje, pôsobí tiež stroho a 

prísne.“ (Čorba, 2009, str. 188) 
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Obr. 13. – Jubileum, Koláž z inšpirácii, 2012; Gabriela Paschová © 

 

1.10. Jedna postava za druhou 

   „Ozdoba alebo účinok prestrojenia či ukrytia sú vždy prostriedkom socializácie tela, 

ktoré vždy charakterizuje súbor príznakov veku, pohlavia, profesie a spoločenskej 

príslušnosti. Túto signalizačnú funkciu kostýmu strieda dvojitý proces. Vnútri systému 

inscenácie ako série znakov poprepájaných viac-menej koherentným systémom kostýmov 

a mimo javiska ako odkaz na náš svet, kde kostým tiež má význam. V inscenácii je kostým 

definovaný podobnosťou alebo rozdielnosťou svojich foriem, materiálov, strihov, farieb vo 

vzťahu k iným kostýmom. Dôležitý je vývoj kostýmov v priebehu inscenácie, význam 

kontrastov, komplementárnosť foriem a farieb. /.../ Výber kostýmov vždy narába s 

kompromisom a napätím medzi vnútornou logikou a vonkajším odkazom: je tu nekonečná 

hra odevných variácii. Oko diváka si musí všimnúť všetko, čo o deji, charaktere, situácii, 

atmosfére kostým vypovedá, ako nositeľ znakov, projekcie systémov do znaku / predmetu. 

/.../ Vývoj sa opäť pohybuje medzi jednoduchou identifikáciou postavy oblečením a 

samostatnou, estetickou funkciou odevnej tvorby, ktorá vyjadruje len samu seba.“ (Pavis, 

2004, str. 245 -246) 
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1.10.1. Andrej Šipučin 

Divadelné curriculum vitae (Ako to vidí režisérka?) 

postava: Andrej Šipučin, predseda správnej rady súkromnej úverovej banky 

vek: medzi 25 až 30 rokov  

sociálne postavenie: vyššia vrstva 

povolanie: predseda banky  

vzdelanie: nedostatočné na funkciu predsedu banky 

viera: papierový kresťan 

záľuby: vytváranie dojmov  

image: robí dojem 

správanie: robí dojem 

typický znak: pretvárka – jedno hovorí, druhé koná 

charakteristika:  

-Šipučin je človek neadekvátne umiestnený na vysokom poste, na mieste, kde nevie, čo má 

robiť, tak sa venuje iným nedôležitým veciam. Problém nastáva keď robí to, čo nemá a 

nerobí to, čo má, to čo je podstatné. 

-Šipučin je človek, ktorý sa robí Bohom, stále sa hrá na niekoho, kým nie je. O dobrých 

skutkoch len nadšene hovorí, ale nerobí ich. 

-,,Človek s veľkými fúzami a malým nadaním!“ (A. P. Čechov) 

-Šipučin je človek, ktorý žije na vysokej nohe, no zrazu sa ocitá bez miesta, bez kresla, 

dostal  výpoveď, padá dole. 

-Sám už počas hry vidí svoju neschopnosť, svoje zlyhania, ale voči pravde sa správa ako 

by bol slepý. Klame sám seba. 
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-Hlavnou náplňou práce predsedu banky Šipučina je všetko ostatné, len nie riadenie banky. 

Fitness, tenis, plávanie alebo veľakrát malichernosti – hádky so ženou, spory s Chirinom, 

tvorba dojmu... 

-Fyzický vývoj postavy – vzpriamený, hrdý, seriózny predseda, ktorý sa len občas potkne, 

ale hneď rýchlo vstane a hrá ďalej dobrý dojem – na konci hry padá pod ťarchou svojich 

balíkov. Padá až na kolená, až hubou na zem s pocitom, akoby dostal tyčou do zátylku. 

-Na záver musí Šipučin predložiť svoju bilanciu, ako hospodáril s bankou aj so svojím 

životom. Nastáva situácia kedy musí vyložiť vrecká. Vo vrecku však má len samé hmotné 

veci – kľúče od auta, mobil, peňaženku, kreditky, žuvačky,... Márne sa pokúša siahať 

znova a znova do vrecka, ako by tam ešte niečo malo byť. Skutočná hodnota tam nie je. 

-Padá pod ťarchou svojich balíkov, svojich peňazí, svojich hriechov. Prichádza bilancia 

toho, čo si v živote nazbieral – pár hmotných vecí zbalených do krabíc
5
 

Kostým pre Andreja Šipučina 

   Andrej Šipučin, predseda banky, človek na vyššom poste, ktorý by mal vedieť ako sa 

slušne správať a vhodne obliekať.  

   „Džentlmen pozná pravidlá, ktorými sa riadi oblečenie pozvaných na večierok. 

Neformálne (casual) oblečenie závisí od ročného obdobia: šortky a tričko v lete, džínsy a 

pulóver v zime. Pracovné (business casual) oblečenie znamená košeľu bez kravaty a 

športové sako. Poloformálne (semi-formal) znamená tmavé oblečenie a kravatu. Večerné 

(black tie) oblečenie je veľmi formálne. Predstavuje ho smoking s nevyhnutným 

doplnkom, ako je vesta alebo šerpa okolo pása, manžetové gombíky /.../ Slávnostné (white 

tie) oblečenie je najnáročnejšie oblečenie – kompletný frak a lakované kožené topánky.“ 

(Bridges 2007, str. 56) 

A teda by mal vedieť aj to, kedy a ako sa smoking nosí.  

   „Džentlmen si nikdy neoblečie smoking pred šiestou večer, bez ohľadu na to, čo robia 

iní. Ak má vlastný smoking, vezme si ho vtedy, keď sa na pozvánke uvedie, že sa vyžaduje 

alebo odporúča spoločenské oblečenie.“ (Bridges 2007, str. 20 – 21) 

                                                           
5
 Voľne vybrané z režisérskej knihy Jany Mikitkovej 
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   Avšak požiadavkou režisérky bolo aj cez kostým vyjadriť, že predseda banky Šipučin nie 

je hodný svojho postavenia, že si prispôsobuje pravidlá vo všetkých oblastiach, tak ako mu 

to vyhovuje. Preto je postava Šipučina celú hru oblečená v smokingu napriek tomu, že dej 

sa odohráva asi o druhej popoludní. Obliekol si smoking, ktorý mal nachystaný na večernú 

slávnosť a takto nevhodne oblečený chodí po banke a prijíma gratulácie. O tejto 

požiadavke režisérky som dlho uvažovala a niekoľkokrát konzultovala s pedagógom. 

Nakoniec som sa rozhodla vyhovieť. Postave Šipučina som navrhla smoking, a tak som 

porušila etiketu v obliekaní aby som podčiarkla charakter postavy.    

   Smoking patrí k slávnostným pánskym spoločenským oblekom. Skladá sa z 

tmavomodrých alebo čiernych nohavíc s lampasom na stranách. Nohavice sú bez manžiet. 

Topánky by mali byť hladké a bez šnurovania. Sako, ktoré má šálový golier musí farebne 

ladiť s nohavicami. Motýlik je čierny a košeľa biela.
6
 

   Šipučinov motýlik je zelený. Zelená je farba loga banky. Takýmto spôsobom vyjadruje 

predseda lojálnosť k svojej banke.  

   Päť rokov sedí Šipučin v kresle predsedu. Päť rokov si každý deň viaže kravatu. V deň 

Jubilea si uviaže motýlik, akoby si viazal slučku, motýlik ho nakoniec pomyselne zaškrtí.  

Ako sa viaže motýlik: 

1. Upravte si dĺžku motýlika. 

2. Dajte si motýlik okolo krku. Nechajte jeden koniec dlhší. 

3. Preložte dlhší koniec motýlika cez kratší. Potom si ho zozadu vytiahnite dopredu, 

ako keby ste začali viazať normálny uzol.  

4. Zahnite oba konce. 

5. Preložte kratší koniec tak, aby vznikla slučka. 

6. Pretiahnite dlhší koniec cez predok a potom poza výsledný uzol. 

7. Zvyšnú časť dlhšieho konca skrúťte tiež do slučky, ktorú treba prepchať otvorom 

za kratším. (Slučka dlhšieho konca sa končí za plochou časťou kratšieho.) 

8. Zatiahnite motýlik a natočte ho tak, aby vznikla pekná mašľa. (Nezabúdajte, že obe 

slučky sa musia ťahať zároveň. Inak motýlik povolí.) 
7
 

 

                                                           
6
 Schneider-Flaig: Lexikon slušného chování a forem společenského styku, 2007 

7
 Bridges: Ako byť džentlmenom, 2007 
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Obr. 11. – Jubileum, Divadlo LAB* Bratislava, 2012; Gabriela Paschová © 

 

1.10.2. Tatiana Šipučinová 

Divadelné curriculum vitae (Ako to vidí režisérka?) 

postava: Tatiana Šipučinová, jeho žena 

vek: 25 rokov  

sociálne postavenie: vyššia vrstva 

povolanie: nemusí pracovať 

viera: tak ako jej manžel 

záľuby: večierky, móda, klebety 

image: provokačný 

správanie: hrá sa na zvodkyňu a milenku, ale nie je ňou, predstavuje iba ilúziu o sebe, v 

skutočnosti je citlivá a nešťastná, má rada svojho manžela, ale je bez  jeho pozornosti, 
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preto ju neustále vyžaduje, stále chce pútať, vyprovokovať, čím si kompenzuje nedostatok 

záujmu o ňu, je krásna, dobrá, ale muž ju aj tak nemá rád 

sny: veľké, idealistické, ružové 

charakteristika: 

-Veľa slov v pomalom tempe, ale rýchlosť pohybov, sviežosť a dynamika tela. 

-Šipučinová dobre vie, že dnes sa koná oslava Jubilea, veď všade naokolo je nuda a všetci 

všetko vedia. Na oslavu príde nahodená poriadne vyzývavo. Šipučin  ju pošle domov 

prezliecť sa, lebo mu robí hanbu. Nedovolí jej dať si dole kabát. 

-Keď jej hovoria, čo nechce počuť, začne spievať! 

-Rozpráva banality, no napokon naozaj povie niečo zásadné.  

-Ponižuje svojho muža.  

-Aj ona spôsobí nehodný pohľad delegácie na počesť ich banky, a tým prispeje ku krachu a 

koncu sveta. Aj ona je vinná! 

-Šipučinová je neodbytná. Od svojho príchodu stále prítomná. 

-Šipučin na ňu však musí dávať pozor. Manželka predsedu banky sa nemôže správať a 

vyzerať ako ľahká žena a robiť z neho hoci len slovne paroháča, ponižovať ho. Ich 

manželstvo je manželstvo z rozumu, on chcel peknú inteligentnú mladú ženu a ona 

peniaze.
8
 

Kostým pre Tatianu Šipučinovú 

   Manželka predsedu banky, prichádza z cesty. Bola navštíviť svoju matku. Táto postava 

a postava Merčutkinovej prichádzajú z exteriéru do interiéru a keďže podľa dohody 

s režisérkou sa dej odohráva na jeseň, obidve ženy prichádzajú primerane oblečené. 

Tatiana Šipučinová má pekný červený cestovný kabát s veľkými perlovými gombíkmi, 

okolo krku má čierny kožušinový šál. Na hlave veľký čierny klobúk. Na podčiarknutie 

charakteru postavy, výstredná a vyzývavá žena, má oblečené čierne obtiahnuté šaty, ktoré 

zdôrazňujú jej postavu, pančušky so strieborným nádychom a vysoké čierne šnurovacie 

topánky. Kostým je doplnený ešte cestovnou kabelkou a výraznými zlatými doplnkami.   

                                                           
8
 Voľne vybrané z režisérskej knihy Jany Mikitkovej 
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   „Červená má povzbudzujúce vlastnosti, erotický náboj a vášeň, zvlášť žltočervený 

odtieň. Z psychologického hľadiska presadzuje sebadôveru a istotu, pôsobí dynamicky, 

zároveň hravo, koketne s miernou nadvládou. /.../ Je to farba moci, hrdosti, vášne 

a sexuálnej energie.“ (Čorba, 2009, str. 187) 

 

Obr. 12. – Jubileum, Divadlo LAB* Bratislava, 2012; Gabriela Paschová © 

 

1.10.3. Kuzma Chirin 

Divadelné curriculum vitae (Ako to vidí režisérka?)  

postava: Kuzma Chirin, účtovník banky 

vek: viac ako Šipučin, do 30 rokov 

sociálne postavenie: stredná vrstva 

vzdelanie: najvyššie zo všetkých postáv - absolvent vysokej školy 

viera: kresťan 
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záľuby: nemá na ne čas 

image: tradičný respektíve civilný, bez efektov 

správanie: vnútorne s ním nesúhlasí  

typický znak: krivda! 

charakteristika: 

-Chirin je zatrpknutý, vnútorne napätý, cíti sa ukrivdený, túži po uznaní. Je to nervák, 

ktorý napokon vždy vybuchne z potláčania vnútorných konfliktov, navonok však pôsobí 

pokojne. Je alkoholik. 

-Chirin žiarli na Šipučinovo postavenie, žiarli na jeho image krásavca, Dona Chuana. 

Šipučin sa stretáva s manželkou Chirina.  

„ŠIPUČIN: A ešte taká nepríjemnosť...Dnes ráno bola u mňa vaša manželka /pauza/ a zasa 

sa na vás ponosovala.“ (A. P. Čechov) 

-Chirin je človek pragmatický, urobí prejav, aký chce Šipučin, lebo má zaň sľúbenú 

odmenu. Nemoralizuje. 

-Chirin je aj pokrytec, pretože je vnútorne nespokojný, navonok pokorný, úlisný, ako verný 

služobník, ale všetci vedia, že nemá rád Šipučina, nenávidí jeho pretvárku, ako hrá všetko 

na vonkajší dojem a pritom si nevie napísať ani prejav. Žiarli na jeho peniaze, za ktoré sa 

ohákne a potom ho ponižuje, tým, že mu hovorí, ako zle vyzerá, ako zle sa správa, že je 

alkoholik, paroháč,... 

-Chirin túži po spravodlivom ohodnotení, po vyššom povolaní, po kresle predsedu, vie, že 

na to má, že on robí za šéfa, že on vie rátať, on sa v tom vyzná! 

-Chirin pozná pravdu, ale o tej sa nehovorí, pozná všetky Šipučinové praktiky a svinstvá, 

všetky jeho milenky, bankové podvody, neschopnosť. Tým, že je sám do toho zasvätený, 

stáva sa nedobrovoľným komplicom. 

-Chirin žije v tieni Šipučina. Oni sú rivali, vo všetkom spolu zápasia (o kreslá, o ženy, 

o uznanie) ako dvaja chlapci.  
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-V úvode vidíme Chirina ako sedí v kresle riaditeľa. Hrá sa na predsedu banky, predstavuje 

si  svoj sen ako vyhadzuje Šipučina. 

-Chirina charakterizuje pomalosť pohybov, presnosť, puntičkárskosť, počíta šálky, nože, 

vidličky, tanieriky, či všetko sedí.  

-Chirin je pracovitý, nedocenený, stále im to opakuje, hovorí, ale nikto to nechce vidieť, 

priznať, a preto na konci vybuchne a zavolá delegáciu.
9
 

Kostým pre Kuzmu Chirina 

   Kuzma Chirin je účtovník. Ako jeden zo zamestnancov, by mal dodržiavať „dress code“ 

banky. Aj pri tejto postave platí, že sa charakter podčiarkuje cieleným porušovaním 

pravidiel obliekania, tak ako ich predpisuje banka. Chirin pri svojej povahe, podporený 

vedomím v akom vzťahu je s predsedom, nie je schopný dodržiavať pravidlá, ktoré sa 

týkajú obliekania zamestnancov. A tak som pre postavu Chirina navrhla, že jediný 

predpísaný kus odevu, ktorý si naozaj oblieka je biela košeľa. K nej má oblečené svoje 

obľúbené sivé nohavice, v ktorých sa cíti pohodlne. Namiesto opasku nosí traky. Na 

začiatku hry sa dozvedáme, že Chirin je chorý, preto som navrhla ešte dlhý štrikovaný šál a 

teplé papuče.  

                                                           
9
 Voľne vybrané z režisérskej knihy Jany Mikitkovej 
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Obr. 13. – Jubileum, Divadlo LAB* Bratislava, 2012; Gabriela Paschová © 

 

1.10.4. Nastasja Merčutkinová 

Divadelné curriculum vitae (Ako to vidí režisérka?) 

postava: Nastasja Merčutkinová, vydatá žena v peleríne 

vek: viac ako Táňa, medzi 25 až 30 rokov  

sociálne prostredie: pochybné 

sociálne postavenie: podľa oblečenia lepšie na aké sa tvári, z mála vie vytvoriť veľa, teda 

dobrý dojem 

povolanie: pochybné 

vzdelanie: stredné odborné učilište (kozmetička, kaderníčka,...) 

jazyk: šťavnatý, hrubý, eroticko-exotický, nevhodné slová, výrazy a oslovenia na 

nevhodných miestach 
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správanie: používa všetky ženské polohy a odtiene, vydržiava si mladých mužov 

typický znak: opakovanie, návrat, neodbytnosť, falošnosť... 

charakteristika: 

-Merčutkinovú charakterizuje pomalosť pohybu, statickosť, ale rýchlosť slov. Nechce 

odísť, nepohne sa z miesta. 

-Keď jej hovoria, čo nechce počuť, tvári sa, že nerozumie.  

-Merčutkinová pochádza pravdepodobne z pochybného prostredia.  

-Prichádza ako solventná dáma, ale v skutočnosti je iná.
10

 

Kostým pre Nastasju Merčutkinovú 

   Kostým pre túto postavu bol pre mňa najkomplikovanejší. Autor o pôvode alebo 

charaktere tejto postavy prezrádza málo. Je to žena, ktorá prichádza do banky pýtať 

peniaze, s príbehom, ktorý nemusí byť pravdivý. Myslím si, že toto je postava, pri ktorej je 

dôležitý postoj režiséra. V našom prípade, je to mladá vydatá žena z pochybného 

prostredia, bez vzdelania, ktorá o sebe tvrdí, že je veľmi chudobná. No na druhej strane je 

to žena, ktorá si je vedomá, že peniaze od predsedu môže získať aj ženskými zbraňami. 

Oblečenú má bielu nemodernú blúzku s takisto nemodernou sivou sukňou a čiernu 

kožušinovú pelerínu, ktorá na prvý pohľad vyzerá draho a elegantne, ale podľa toho aká je 

obnosená a opotrebovaná vieme, že je  veľmi stará. Kostým je ešte doplnený vysokými 

koženými čižmami, vysokými koženými rukavicami a veľkým nemoderným čiernym 

klobúkom. Do banky prichádza s igelitkou. Našim cieľom bolo, aby táto postava nebola od 

začiatku jasne čitateľná ako chudobná, ale aby divák sám odhalil podľa správania jej 

ozajstný pôvod, ktorý sa snaží zakryť výzorom.  

                                                           
10

 Voľne vybrané z režisérskej knihy Jany Mikitkovej 
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Obr. 14. – Jubileum, Divadlo LAB* Bratislava, 2012; Gabriela Paschová © 

 

1.10.5. Zamestnanci banky 

   Funkcia drobných úradníkov: dokresľujú charakter Šipučina a reálny stav banky, 

napríklad konaním s balíkmi vyjadrujú svoj názor na svojho šéfa – najprv slušne prinesú 

jeden papier, potom celý spis, potom ich už hádžu ako psom. Na konci hry sa z nich 

stávajú členovia delegácie, ktorý prídu vymeniť predsedu.
11

 

   Pri tejto kostýmovej výprave som začala som zamestnancami, teda vedľajšími 

postavami. Ich oblečenie určuje „dress code“ banky, a preto bolo najprv potrebné navrhnúť 

tieto pravidlá obliekania zamestnancov v banke, aby sme ostané postavy potom z neho 

vyčlenili. „Dress code“ pre zamestnancov banky, ktorý prichádzajú do styku s klientom , je 

vo väčšine bánk rovnaký. Rozlišujú ich detaily, ktoré súvisia s korporátnymi prvkami 

banky (logo, jeho farba, typ písma...).  

 

                                                           
11

 Voľne vybrané z režisérskej knihy Jany Mikitkovej 
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   Základom u mužov je oblek tmavej farby, jednofarebná obleková košeľa alebo košeľa 

s jemným vzorom s dlhými rukávmi, jednofarebná viazanka (čierna alebo tmavomodrá) 

alebo viazanka vo firemných farbách, kožené topánky, čisté a v dobrom stave (mokasíny 

nie sú povolené), ponožky primeranej farby.
12

 

 

   „Čierne topánky sú ešte vždy oficiálnejšie a serióznejšie ako hnedé. V niektorých sférach 

– v justícii alebo v bankovníctve – sú jediná prijateľná obuv.“ (Bridges 2007, str.19.) 

 

   Pre ženy je to kostým čiernej, tmavomodrej – námorníckej, tmavosivej farby, 

nohavicový kostým, formálne šaty so sakom, dlhé sukne a sukne po kolená, blúzky, 

pančuchy prírodnej alebo tmavej farby, kožené topánky, čisté a v dobrom stave.
13

 

 

   Postavy zamestnancov v našej hre majú šatky alebo kravaty farby loga banky. Musia 

vyzerať slušne, seriózne a uniformne. Ich poslaním je reprezentovať banku.  

 

   „Náš vzhľad hovorí o nás veľa. Klient nás neraz posudzuje najmä na základe prvého 

pohľadu, pretože krátke stretnutie nedovoľuje viac. Negatívny prvý dojem už často 

nestihne zachrániť ani ústretový a priateľský prístup.“ 
14

  

 

1.11. Ako sa predstavenie propaguje? 

   Študenti scénografie majú za úlohu zabezpečiť aj propagáciu predstavenia, minimálne jej 

grafickú časť. To znamená plagát a bulletin. Plagát robila scénografka, bulletin bol mojou 

úlohou. Po dohovore s režisérkou a dramaturgičkou sme vymysleli zaujímavý interaktívny 

bulletin, ktorý je vlastne papier A4, po šírke poskladaný ako harmonika a v strede zviazaný 

gumičkou. Takto papier vytvorí motýlika, ktorého diváci dostanú pri vstupe do divadla. 

Pánska časť si ho môže dať ako motýlika na krk, dámska ako mašľu do vlasov. Z jednej 

strany je papier potlačený namnoženým logom banky, ktoré svojim tvarom pripomína 

bodku. Tak sa na prvý pohľad môže zdať, že motýlik je bodkovaný. Z druhej strany sú 

                                                           
12

 http://www.vub.sk/files/sekundarna-navigacia/o-banke/hodnoty-principy/komunikacne-principy-final-
15x15cm.pdf 
13

 http://www.vub.sk/files/sekundarna-navigacia/o-banke/hodnoty-principy/komunikacne-principy-final-
15x15cm.pdf 
14

 http://www.vub.sk/files/sekundarna-navigacia/o-banke/hodnoty-principy/komunikacne-principy-final-
15x15cm.pdf 
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informácie o predstavení. Takto „vyzdobení“ diváci sa stávajú súčasťou oslavy jubilea 

banky.    

 

 

Obr. 15. – Jubileum, Návod na poskladanie bulletinu, 2012; Gabriela Paschová © 
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Obr. 16. – Jubileum, Návod na použitie bulletinu, 2012; Gabriela Paschová © 
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2. Nina Sadur – Od teórie k praxi 

 

Obr. 17. – Nina Sadur – http://www.livelib.ru/author/14510 

Obr. 18. – Nina Sadur – Katarína Marenčinová, 1997 

 

2.1. O Autorke – Nina Sadur  

   Nina Sadur sa narodila v roku 1950 v Novosibirsku do rodiny básnika a učiteľky ruskej 

literatúry. Žije a pracuje v Moskve. Píše prózu, rozprávky a divadelné hry. V roku 1983 

dokončila štúdium na Literárnom inštitúte. Po škole si zarábala na živobytie ako 

upratovačka v Puškinovom divadle v Moskve. V roku 1987 jej vyšiel zborník ôsmich hier 

pod názvom Čudná ženská. V roku 1994 kniha poviedok Bosorkine slzičky a v roku 1997 

román Záhrada. Jej dcéra Ekaterina kráča v stopách matky. Taktiež študovala na 

Literárnom inštitúte a stala sa spisovateľkou. Na festivale Divadelná Nitra v roku 1994 

vystúpilo s tromi divadelnými hrami Nini Sadur (Bastard, Mesační vlci a Tak vyraz) 

petrohradské Mládežnícke divadlo na Fontánke. A práve nitrianske Divadlo Andreja 

Bagara, v ktorom sa festival uskutočňuje, uviedlo ako prvé na Slovensku hru Nini Sadur 

http://www.livelib.ru/author/14510
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Slečinka v réžii Mariána Pecka. Premiéra sa konala 31. októbra 1997 a premiéry sa 

zúčastnila aj samotná autorka.  

   „Nina Sadur začala publikovať svoje prózy a drámy až v roku 1987 a rýchlo sa stala 

jednou z najčastejšie inscenovaných autoriek Ruska. Na nedávnej premiére jej hry Slečinka 

v Divadle Andreja Bagara v Nitre sa zúčastnila osobne a pobudla u nás vďaka pozvaniu 

divadla niekoľko dní“ (Suballyová, 1997, str.15) 

   Režisér Marián Pecko o nej povedal: „Aká je Nina Sadur? Zvláštna. Ani sa nepoznáte a 

ona sa vás spýta nie že – piješ? ale – veľa piješ? Teraz sa príde pozrieť. Uvidíme, čo 

napíše. Aj sa bojím, aj sa teším.“  

   V Umeleckom štúdiu Vysokej školy múzických umení – Reduta, mala 23. apríla 1998 

premiéru inscenácia Zora zahorí. Bolo to spojenie dvoch hier od Nini Sadur: Bastarda 

a Mesačných vlkov v réžii Otta Novoa.  

   Do týchto čias bola tvorba Nini Sadur na Slovensku neznáma na rozdiel od iných 

európskych krajín a Ruska, kde bola a aj je často inscenovanou autorkou. V roku 1998 

vyšli na Slovensku v knižnej edícii feministického časopisu Aspekt autorke dve publikácie: 

divadelné hry po názvom Čudná ženská a iné hry a próza pod názvom Totálne zakázané. 

   "Moja túžba písať hry, to je zvláštna história. Začala som rozmýšľať o divadle z pohľadu 

literatúry. Zaujala ma danosť divadelnej formy. Ako do toho dostať, čo je literárne! Aké sú 

v divadle nekonečné scénické možnosti! Všetky tieto úvahy boli abstraktné a nespájala 

som ich s nijakou teatrálnou maniérou alebo estetikou. Keď ma porovnávajú s 

absurdistami, mýlia sa. Divadlo absurdity je vybudované na prísnej logike. A moje hry sú 

úplne iné, sú založené na impulze. Preto v nich nijakej chladnej racionálnej logiky niet. 

Moje hry nie sú západné. Nehlásim sa k nijakému umeleckému smeru. Patrím sama sebe. 

/.../ A ináč? V umení je každý sám. Umenie je vlčie remeslo." 
15
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 Vybrané z rozhovoru M. Zabolotnoj s N. Sadur v Peterburskom divadelnom časopise, 6.7. 1992 
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Obr. 19. – Slečinka, Divadlo Andreja Bagada Nitra, 1997; fotografia prebratá z bulletínu. 

Obr. 20. – Zora zahorí, Divadelné štúdio VŠMU Bratislava, 1998; Archív Divadelného 

ústavu © 

 

   Prekvapili ma kostýmy, pretože boli také európske nie ruské. Plášť, košele...povedala 

Nina Sadur na margo nitrianských kostýmov. Čo by asi povedala na naše?   

2.2. O hre – Čudná ženská 

   „Čo sa týka témy, zaujíma ma súčasný človek, nie však z hľadiska zmyslového vnímania 

a všedného života, ale na hranici iných svetov, o ktorých nič nevieme. No tieto svety 

jestvujú!“ Takto odpovedala Nina Sadur na otázku režiséra a dramaturga Svetozára 

Spružanského: Povedzte nám o svojich obľúbených témach. Čo pokladáte dnes za 

zaujímavé pre divadelného diváka? Mám pocit akoby myslela aj na Čudnú ženskú pretože 

z môjho pohľadu taká tá hra je. Súčasný človek ocitajúci sa na hranici iných svetov.  
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   „Zdá sa mi, že teraz nastáva epocha žien. Žena ešte nevypovedala všetko zo svojho 

vnútra, tak sa to historicky vyvinulo v kultúre, v duchovnej sfére. Až teraz dorástla do 

momentu, keď môže.“ (Sadur, 1997) 

2.3. Čudná ženská v čudnom priestore 

   Inscenácia Čudná ženská je absolventskou prácou študentky réžie a dramaturgie 

Veroniky Pavelkovej. Okrem Veroniky a mňa sa projektu zúčastnili ešte Gabriela 

Marcinková a Zuzana Marušinová, študentky druhého ročníka magisterského stupňa 

herectva a Matúš Kvietik, študent tretieho ročníka bakalárskeho stupňa herectva ako 

hlavné postavy, dvaja študenti prvého ročníka a dvaja hudobníci. Hoci je to školské 

predstavenie, neinscenovalo sa v školskom divadle ale v tanečnom dome Elledanse, kde 

Veronika pracuje ako produkčná. Elledanse je špecifický, trochu nedivadelný priestor, 

ktorý vznikol z bývalého bitúnku. Je to malé čierne štúdio, určené skôr pre tanečné alebo 

pohybové produkcie. Ale v našom prípade to vôbec nevadilo, práve naopak, tento priestor 

nám pomohol dotvoriť atmosféru hry. Malý projekt takéhoto charakteru si ani nežiada 

viac. Myslím si, že Veronika vybrala dobrý text, dala dokopy dobrú partiu a bez pomoci 

školy, ak nerátame možnosť zapožičania vecí z fundusu a malý finančný príspevok, 

zorganizovala predstavenie, ktoré podľa môjho názoru pôsobilo veľmi profesionálne. 

2.4. Čo si myslí režisérka – režijný koncept 

   Režisérka Veronika Pavelková je študentka druhého ročníka magisterského stupňa 

katedry réžie pod vedením pedagóga Petra Mikulíka. S Veronikou sme sa zoznámili ešte 

pred nastúpením na Vysokú školu múzických umení. Stretli sme sa v zákulisí po 

predstavení, ktoré Veronika režírovala v ochotníckom divadle. Bola to absurdná dráma, hra 

od Eugèna Ionesca s názvom Lekcia. Bolo to komorné, dusivé ale aj dynamické a živé. 

Predstavenie aj jeho režisérka, na mňa, sympatizanta absurdnej drámy a komorného typu 

divadla, urobili veľký dojem. Od prvého stretnutia mi bola Veronika ako sa hovorí po 

chuti. Nielen ako človek, ale aj jej názormi na divadlo. Neskôr, v druhom ročníku na 

Vysokej škole múzických umení, sme sa stretli pri spolupráci na akademickom zadaní. 

Spoločnou témou bol Molièrov Don Juan. Práca s Veronikou bola inšpiratívna a kreatívna. 

Ako tvorivý tím, režisérka a scénografka, sme nakoniec spolupracovali v štvrtom ročníku 

pri inscenovaní hry Petra Zvona Tanec nad plačom. Napriek negatívnym ohlasom zo 

strany pedagógov aj hercov, napriek nesprávnemu uchopeniu textu si myslím, že 
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predstavenie bolo dobré a najmä vďaka námetu, vtipu a vizuálnemu riešeniu, divácky 

atraktívne. 

   „To, čo zaručene funguje a tandem posilňuje, je schopnosť partnerov načúvať jeden 

druhému. Obidvaja by mali mať potrebu porozumenia a pochopenia, čím ovplyvňujú 

priebeh tvorby a jej potrebné korekcie. Prospešným sa javí, ak partner má pochopenie pre 

argumenty protistrany a vie spoľahlivo postrehnúť, čo chce druhý povedať.“ (Čorba 2009, 

str. 83 – 84) 

   Veronika Pavelková je emotívna, impulzívna a neuveriteľne bystrá osoba. Ale je aj 

talentovaná režisérka s nekonečnou energiou pre život a obrovským entuziazmom pre 

divadlo. Má umeleckého ducha a slobodné myšlienky. Jej povaha je jej výhodou aj 

nevýhodou. Myslím si, že jej ako režisérke viac vyhovuje komorný typ divadla, 

alternatívny prístup a slobodný text.   

   Keď mi Veronika prvý raz oznámila, aký text k inscenovaniu si vybrala, bola som veľmi 

prekvapená. Keď Veroniku prekvapilo ako veľmi som prekvapená, vysvetlila som jej , že 

tento text dobre poznám pretože už som ho raz realizovala. Bolo to v roku 2006, teda ešte 

počas strednej školy, kedy som sa intenzívne zúčastňovala života liptovského divadelného 

ochotníctva, zo začiatku ako herečka, neskôr už ako výtvarníčka. Predstavenie Čudná 

ženská vzniklo s iniciatívy herečky Renáty Jurčovej (vtedy ešte Kögelovej), ktorá v ňom 

hrala aj ho režírovala. Krátke komorné predstavenie s dvoma herečkami sa hralo 

v bábkovej sále Kultúrneho domu v Liptovskom Mikuláši a malo veľký úspech. Vyhrali 

sme s ním niekoľko súťaží. Toto predstavenie pokladám za svoj vstup do sveta scénografie 

a kostýmu.  

   Veronikino uchopenie textu bolo úplne iné, samozrejme omnoho profesionálnejšie 

a lepšie.   

Pôvodná hra a jej úprava (Ako si to režisérka vymyslela?) 

   Veronika si vybrala hru Niny Sadur Čudná Ženská, ktorá sa skladá z dvoch samostatných 

hier Pole a Kolegovia. V niektorých prípadoch sa inscenujú osobitne, inokedy spolu ako 

jedna hra. Tak to bolo aj v našom prípade. Veronika však neinscenovala jednu hru do 

druhej ale vymyslela zaujímavý princíp ako sa tieto hry prestupujú a tiež upravila pôvodný 

text.   
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-Časovo nadväzuje hra Kolegovia na hru Pole. 

-Hra Pole je výrazne skrátená o filozofické pasáže. Nosné situácie, aj celková stavba sú 

zachované.  

-Postava Čudnej ženskej je len Zlom sveta, vlastnosť Smrti jej bola odobratá pre 

rozporuplnosť pôsobenia javu smrti v hre. Najprv je Smrť vonkajším činiteľom, potom sa s 

ním Čudná ženská stotožňuje, ale nakoniec zase priznáva závislosť na niekom treťom, 

silnejšom.  

-Dejová línia je teraz nasledovná: Lýdia je zamestnancom na zájazde, stretne Zlo sveta – 

Čudnú ženskú, ktorá ju zmanipuluje a vďaka nej unikne Smrti. Smrť pohltila celý svet a 

preto Zlo sveta vytvorí náhradný svet pre jedinú zachránenú, Lýdiu, aby ostala nažive a 

ona na nej mohla parazitovať, kým vznikne nový svet a noví ľudia.  

-Lýdia si nie je istá tým, čo sa stalo. Či sa jej to celé iba nesnívalo. Pokúša sa dokázať, že 

to bol len sen a po návrate z poľa skúma celý svet, hlavne ľudí, a tých, ktorí sú jej najbližší, 

podrobuje skúškam. To sa odohráva už v hre Kolegovia. Postupne šalie, lebo nenachádza 

odpoveď a bojí sa odhaliť pred ostatnými svoje pochybnosti a zážitky. V hre Kolegovia 

sme svedkami tohto odhalenia. Lýdia sa zdôverí mužovi, nadriadenému, ktorého tajne 

miluje. On nie je schopný pochopiť Lýdiinu situáciu, pretože pôsobí bláznivo a žiadna 

odpoveď pre ňu nie je postačujúca. Lýdia v zúfalstve osloví so svojím problémom 

kolegyňu, ktorá zároveň závidí, že Alexander si vybral Lýdiu a nie ju. Preto obviní Lýdiu z 

bláznivosti. Alexander v strachu o vlastné duševné zdravie, pohnutý silou presviedčania, 

prikloní sa na stranu bezpečia a zavolá Lýdii záchranku, aby ju odviezli. 

-Lýdia sa ocitá v psychiatrickej liečebni, kde sa rozpráva so Zlom sveta a nevzdáva sa 

túžby zistiť pravdu. Tento rozhovor sa môže odohrávať len v Lýdiinej hlave, môže byť aj 

skutočný. 

-Hra Kolegovia bola zredukovaná na trojicu postáv, ktoré sú uvrhnuté do milostného 

trojuholníka. Z pôvodne starej kolegyne Jeleny je vytvorená sokyňa v láske. Túto postavu 

som zachovala kvôli protipólu v myslení a aktívnosti v hre. Túto aktivitu som si vysvetlila 

práve ženskou žiarlivosťou a snahou nahradiť Lýdiine miesto pri Alexandrovi. Alexander 

zostal ako jediný dôverník a partner pre Lýdiu. Romantická obojstranná láska však 

krachuje na jeho slabošstve.  
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-Z pôvodnej hry Kolegovia som tiež odstránila záverečnú pasáž, v ktorej sa na veľmi malej 

ploche niekoľkokrát nevysvetliteľne zvrtol celý dej. 

-Tieto dve hry majú ten problém, že dynamickejšia hra je prvá a druhá je skôr 

konverzačná. Preto som rozbila obe hry na jednotlivé situácie a zoradila ich tak, aby dej 

prvej hry pôsobil ako retrospektívy vsadené do druhej hry.  

-Ďalšia dôležitá úprava je vstupovanie postáv do priestoru, ktorý je ich laboratóriom. 

Predstavme si, že postavy dramatických textov žijú zatvorené v hre, v pomyselnom dome. 

V tomto dome sa za každými dverami nachádza jeden z priestorov hry a ony medzi nimi 

prechádzajú. A okrem týchto priestorov existuje súkromný, výskumný priestor, kde 

skúmajú vlastný život svojej postavy. Miesto, z ktorého sa na seba a svoje konanie a 

zmýšľanie, dokážu pozrieť zhora. Z účelu tejto miestnosti vyplýva, že je to malé 

laboratórium. Keďže je to aj miesto, z ktorého môžu komunikovať s divákmi, rozhodla 

som sa pozmeniť ju na prednáškovú sálu. Miesto na skromný výskum a skromné 

prehovory. Tým sa môžu postavy venovať v čase, keď nie je ich prítomnosť nevyhnutná v 

deji, kým nie sú nejakou vyššou silou privolané na konkrétne miesto deja. Systém takéhoto 

domu som aplikovala na tieto hry.  

-Toto miesto som vytvorila z týchto dôvodov: 

-Filozofická hra nestojí na takých silných filozofických dialógoch, akoby mala, preto sa 

dialóg stáva smiešnym, alebo fádnym. Zlo sveta -  Čudná ženská dostáva možnosť vysmiať 

sa  v svojej „prednáške“ z ľudskej snahy po poznaní pravdy zosmiešnením vedeckých a 

filozofických téz.  

-Neustále zmeny priestoru a času môžu miesť diváka, preto ho postavy takto uvádzajú do 

svojho konkrétneho problému a fungovania priestoru.  

-Je to priestor na dopovedanie a vyrovnanie síl v postavách – Alexander je len náčrtom 

postavy, preto pôsobí nereálne. Možnosťou predstúpiť pred diváka sa stáva reálny a 

úprimný. Vložením jedného vstupu pre strohú Jelenu vznikne podnet pre jej aktivitu v 

závere hry. 

-Upravený text hier neprechádza na konci zvratom. V skratke to vyzerá takto: Žena prežije 

niečo zvláštne, zblázni sa, tak ju zatvoria na psychiatriu. Preto som potrebovala vytvoriť 

ďalšie dramatické bojové pole pre postavy. Lýdia je od začiatku hrdinkou drámy. Snaží sa 
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nájsť pravdu, snaží sa chrániť pred klamstvami a hrozbou straty vlastného rozumu. Postava 

sa však dostáva na oboch frontoch, na poli, aj v laboratóriu do područia ostatných postáv. 

Celkovým víťazom sa zdá byť Čudná ženská. No v poslednej situácii v blázinci 

prekvapivo zvíťazí Lýdia silou vlastnej existencie nad ostatnými. Zosmiešnenú filozofiu 

použije ako zbraň proti čudnej ženskej. Donúti všetky postavy prejsť peklom tejto hry 

odznova. Vo vlastnom posadnutí pravdou. Žena, ktorej sme celý čas držali stranu, sa stáva 

krutou a nepochopiteľnou v tejto potrebe. Ona je tou ženskou, ktorá si robí, čo chce, len 

preto, lebo má zrnko poznania a slobodnej vôle. Z obete je tyran.
16

 

2.5. Čo si myslí scénografka – scénografický koncept  

   Scénografický koncept v podstate vychádzal z jednoduchého princípu vykreslenia 

chemického laboratória, v ktorom sa dej odohráva a v zachytení jeho atmosféry. 

Vychádzala som z fotografii rôznych laboratórnych priestorov a režisérke ponúkla 

niekoľko možných riešení. Nakoniec sme sa dohodli len na malom počte rekvizít 

potrebných pre hereckú akciu a zopár prvkov zastupujúcich a pripomínajúcich vedecké 

laboratórne pracovisko. Volili sme tak, nie kvôli rozpočtu, ale najmä kvôli režijnému 

konceptu, stojacemu na princípe prechádzania postav z jedny hry do druhej. Hra Kolegovia 

sa odohráva v laboratóriu, hra Pole na poli. Rýchla technická prestavba v týchto 

podmienkach by nebola možná, preto bolo lepšie hneď na začiatku sa vzdať scénografie 

ako potom počas skúšania zápasiť s jej neustálou prestavbou. Zaujímavým nápadom, ktorý 

do scénografie priniesla režisérka bolo využitie „divadelného skladu.“ Na zadnej stene 

javiska sú veľké kovové dvere a za nimi priestor, ktorý slúži na uskladnenie kulís 

a rekvizít. Ich otvorením vznikol pre diváka pohľad do skladu. Tento pohľad sa využíva 

v predstavení na začiatku a na konci. Na začiatku sa otvoria dvere skladu a vidíme v nich 

postavy z hry a dvoch hudobníkov. Živá hudba je dôležitou súčasťou celého predstavenia. 

Prvý vychádzajú laboranti, ktorý vynesú ostatné postavy do priestoru javiska. V otvorenom 

sklade ostávajú iba hudobníci. Postavy ožívajú a predstavenie sa môže začať. Na konci, 

keď postava Lýdia Petrovna rozhodne vrátiť všetko na začiatok, zatlačí ostatné postavy 

naspäť do skladu. Dvere sa zavrú. Koniec je otvorený. 

   Základ scény k hre Kolegovia, tvoril biely stôl na kolieskach, ktorý sa dal ľahko priniesť 

a odniesť. Na ňom boli poukladané banky s červenými a modrými chemikáliami a nádoby 

na pokusy. Ďalej tu bola biela „flipchart“ tabuľa a dva bielo - modré prenosné vozíky. 
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Základnou rekvizitou boli priesvitné červené a modré fólie veľkosti A4, ktoré postavy 

používali na zapisovanie výsledkov a fixky, ktorými písali na fólie a tabuľu. Scénografiu 

k hre Pole sme vytvorili iba svetlom. 

   Na svetlo oslovila režisérka profesionálneho svetelného dizajnéra Róberta Poláka, 

spolupracovníka Elledanse, ktorý ako sa na profesionála patrí zvládol svoju úlohu na 

výbornú.  Dôležitou súčasťou scény boli neónky, o ktorých sme uvažovali už v prvých 

nápadoch. Ich studené svetlo vytvorilo úžasnú atmosféru sterilného laboratória.  

 

Obr. 21. – Čudná ženská, Inšpirácia a návrhy scénografie, 2012; Gabriela Paschová © 

 

2.6. Čo si myslím kostýmová výtvarníčka – výtvarné riešenie kostýmovej výpravy 

   O kostýmoch som od začiatku uvažovala v polohe realistickej. Civilné súčasné 

oblečenie, podčiarkujúce charakter postáv s možnosťou rýchlej premeny na iný kostým 

alebo postavu.  
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Obr. 22. – Čudná ženská, Návrhy kostýmov, 2012; Gabriela Paschová © 

 

2.7. Farebnosť kostýmovej výpravy 

   „Biela znamená nevinnosť a ženstvo. Niet v nej klamu a temnoty. Vzbudzuje dôveru, je 

v nej čosi nadzemsky anjelské. Biela je farba cnosti a altruizmu. Vytvára pocit čistoty, 

bezpečia a otvorenosti. Biela je štatutárna farba“ (Čorba, 2009, str. 188) 

   Pri farebnosti som vychádzala z bielych pracovných plášťov, ktoré sú svojou 

snehobielou čistotou dominantným kusom oblečenia. Hra Kolegovia je farebne 

jednoduchá, základnú bielu dopĺňa sivá, čierna, ružová a červená. Jednotlivé kusy sú bez 

vzorov. V hre Pole je kostým farebný, živý a vzorovaný. Svetelné a pocitové strihy 

v pasážach, kde sa hry prestupujú som sa snažila podporiť farebnosťou a použitím vzoru. 

Keďže Elledanse je čierny priestor, v hre Kolegovia vďaka bielym plášťom postavy 

vystupujú dopredu a dobre je čitateľná silueta. V hre Pole obe ženy budia dojem, že sú 

súčasťou zeme po ktorej stúpajú, a keď sa zem odlúpi a scéna je nasvietená na zeleno - 

modro, teplé ľudské farby ostávajú iba na ich oblečení. Všetko ostatné, čo predstavuje 

život zmizlo.  
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2.8. Jedna postava za druhou 

2.8.1. Lýdia Petrovna 

Divadelné curriculum vitae (Ako to vidí režisérka? ) 

-Psychicky labilná, hysterická, vytrvalá, ale pri prvom dojme sa zdá byť slabá. 

-Je to skrytá beštia – cieľavedomá sadomasochistka. 

-Lýdia vie, že Jelene sa tiež páči Alexander. Panuje medzi nimi zdravá konkurencia, ktorá 

sa stupňuje do chorobnej neznášanlivosti. Lýdia túto vojnu prehrá. 

-Ženská je pre ňu najprv detský blázon, potom malý čert, potom neznámy desivý živel. 

Vzťah Lýdie a Ženskej sa preklápa na osi korisť – lovec. Čudná ženská sa mení v 

Lýdiiných očiach z dieťaťa na ženu. Spolupracujú v nevyhnutných situáciách, v princípe 

niečo za niečo. Navzájom si nedôverujú. Ženská má navrch. Ženská si môže dovoliť týrať 

Lýdiu.  

-Matka dvoch detí (Je potrebné, aby bola matkou? Ak áno, treba zvýrazniť jej materstvo.) 

-Lýdia nie je hlúpa. Je to múdra žena, ktorou zmietajú pochybnosti a ženská slabosť.  

-V Lýdii drieme sklon k posadnutosti pravdou. Prejavuje sa v jej prehovore postavy k 

divákom. Rozvinie sa až v závere. Posadnutosť vyplýva z pocitu osamotenosti, 

bezmocnosti a strachu, ktoré veľmi náhle vystrieda pocit moci. Oslabená bytosť reaguje na 

pocit moci tak, že sa v jej rukách mení na totalitu.
17

 

Kostým pre Lýdiu Petrovnu 

   Lýdia Petrovna je hlavná postava, ktorá na začiatku hry uvádza diváka do problematiky 

svojej postavy. Tá spočíva v tom, že ako postava z dvoch hier, ktoré sa prestupujú je 

nútená prechádzať z hry do hry. A tu nastáva problém aj pre kostýmového výtvarníka 

pretože to znamená, že herečka, ktorá hrá Lýdiu Petrovnu, laboratórnu pracovníčku v hre 

Kolegovia sa razom ocitá v hre Pole. Samozrejme v inom kostýme. Preto bolo pri tejto 

postave a pri postave Jeleny Maximovny potrebné vyriešiť rýchlu kostýmovú zmenu a to 

všetko pred očami diváka. A tak vchádzajú do hry ďalší pracovníci laboratória aby 

pomáhali. V mojom vnímaní hry sa stali symbolom prestupovania hier. Ako Lýdia 
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Petrovna v hre Kolegovia má herečka oblečené bordovo - čierne šaty v páse predelené 

decentným opaskom, s primeranou dĺžkou sukne, tesne nad kolená. Lesklé čierne lodičky 

majú, vďaka farebnému svieteniu, červený odlesk. K tomu má oblečené čierne pančuchy 

a biely pracovní plášť. Kostým je doplnený dioptrickými okuliarmi s hrubým čiernym 

rámom. Lýdia má pôsobiť ako slušná, elegantná a upravená žena. Ako Lýdia Petrovna 

v hre Pole má oblečené tie isté šaty, na ktorých má sivý sveter, obuté má kvetované 

gumáky, ktoré sa viac hodia do mesta ako na terénny výskum na zablatené pole. Takto 

nevhodne oblečená sa stratí a stretne čudnú ženskú. Rýchla kostýmová premena spočíva 

v preoblečení plášťa za sveter a preobutí lodičiek za čižmy.  

 

Obr. 23. – Čudná ženská, Elledanse, Bratislava, 2012; Martina Golianová © 

 

2.8.2. Jelena Maximovna 

Divadelné curriculum vitae (Ako to vidí režisérka?) 

-Je to chladná žena. Dokáže byť zvodkyňou s cigaretovým dymom. Elegantná, racionálna, 

falošná intrigánka. Vie o tom, že Alexander chce Lýdiu, vie aj to, že Lýdia chce 

Alexandra. Ostáva jej len vyčkávať a neustupovať z pozícií. Nemôže si dovoliť byť 
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odmietnutá. Nenávidí Lýdiu. Chce Alexandra tak chorobne, ako chce Lýdia vedieť pravdu. 

Ona chce, aby sa zmenil svet podľa jej vôle. Chce vidieť seba a Alexandra spolu. Na 

vhodnú chvíľu čaká dlho a keď príde, nebojí sa úplne vyrvať Lýdiu z jeho života. K 

Alexandrovi ju viaže taká istá túžba ako je tá Lýdiina a ona sa uchýli k tomu, že ju nechá 

zavrieť do blázinca. Sila jej túžby po svete, ktorého stredom bude Alexander, sa prejaví len 

v jej prehovore divákovi.
18

 

Kostým pre Jelenu Maximovnu 

   Pri postavách Jeleny Maximovny a Čudnej ženskej je kostýmový problém s 

prestupovaním medzi hrami rovnaký, ale významovo odlišný. Zatiaľ čo Lýdia Petrovna je 

postava z dvoch hier a prechádza z hry do hry, Jelena Maximovna a Čudná ženská sú dve 

samostatné postavy, ktoré hrá jedna herečka. Jelena je z hry Kolegovia, Čudná ženská z 

hry Pole. Kostýmová zmena preto v tomto prípade musela byť výraznejšia ako v prípade 

Lýdie Petrovny. Lýdia a Jelena sú rivalky v boji o jedného muža. Mojim cieľom bolo, aby 

to divák cítil aj cez kostým. Zatiaľ čo, vydatá Lýdia pôsobí žensky, slobodná 

a Alexandrom odmietaná Jelena sa oblieka vyzývavo. Táto postava má oblečené sivo - 

ružové šaty s minisukňou, čierne lodičky a biely pracovný plášť.  

2.8.3. Čudná ženská 

Divadelné curriculum vitae (Ako to vidí režisérka?) 

-Zlo sveta podľa Niny Sadur sa správa ako malé decko. Ako trdielko. Ako blázonko. Taká 

aj bude. Na prvý pohľad nevzbudzuje strach. Správa sa ako rozmaznané, vzpurné dieťa, 

ktoré kmáše, kope, vymýšľa si a privádza do zúfalstva. To, čo vytvára pocit hrôzy u Lýdie, 

sú veci, ktoré hovorí. Veci, ktoré vie a udalosti, ktoré ju sprevádzajú.  

-Dieťa sa mení na ženu a na zjav. 

-Ženská robí to, čo robí, preto, lebo musí. Tiež má strach, ako Lýdia. Niektoré veci sú pre 

ňu tajomstvom a tiež by chcela, aby vedela, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Má strašný 

osud. Aby prežila, musí sa priživovať. Ale nerobí len to, čo musí. Akoby z trucu na svoj 

osud trápi svoje obete. Ale robí to detským spôsobom. Nahováraním bludov, nútením, 

miernou šikanou a zosmiešňovaním. Je to jediná radosť v jej živote. 

-Nenávidí to, čo ju ovláda, čo ju núti žiť takýto život. Je najmenej slobodnou postavou.  
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-Jediný krát sa môže úplne slobodne prejaviť v jej prehovore na diváka. Vysmieva sa z 

ľudí a ich omylných presvedčení o vesmíre a svete. Je závislá na bytostiach, ktoré sú tak 

hlúpe, že si myslia, že sa vesmír riadi podľa ich egoistických túžob. Pre ňu sú ľudia deťmi, 

ktoré pečú koláče z piesku. A ona je bohužiaľ tá, čo ich musí jesť, aby prežila.
19

 

Kostým pre Čudnú ženskú  

   Zmena postavy Jeleny na Čudnú ženskú spočíva v tom, že si na šaty oblieka sivo - biely 

pásikavý sveter s dlhými rukávmi, ktorý jej ich celé zakryje. Namiesto lodičiek si obúva 

papučovité topánky s dierou na palci. Na krku má uviazanú červenú kvetovanú šatku. Táto 

postava má pôsobiť veľmi detsky a trochu úboho. Jedna malá zmena nastáva v kostýme 

tejto postavy, keď má Čudná ženská prehovor k divákovi. Vtedy si na šaty a sveter oblieka 

biely pracovný plášť a nasadzuje si dioptrické okuliare s bielym rámom, podobné ako má 

Lýdia. Prejavom a oblečeným Lýdiu paroduje.    

 

Obr. 24. – Čudná ženská, Elledanse, Bratislava, 2012; Martina Golianová © 
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2.8.4. Alexander Ivanovič 

Divadelné curriculum vitae (Ako to vidí režisérka?) 

-Muž. Miestny Apolón. V očiach miestnych žien.  

-V skutočnosti je to slaboch a hypochonder. 

-Je deprimovaný z práce, zo seba, neverí si.  

-Cíti sa zovretý medzi dvoma ženami. Veľmi nešikovne odbíja útoky Jeleny a už päť 

mesiacov sa nevie rozhýbať v prípade Lýdie. Páči sa mu tá, ktorá  je nedostupná. Tá 

vydatá. Tá, ktorá je zakázaná. Tá, ktorá je ženskejšia.  

-Divákovi sa zdôveruje so svojou depresiou. Týka sa toho, ako sú napísané jeho repliky. 

Ako neschopne prejavuje svoje city navonok. A on je ten, ktorý sa obáva pravdy. Nie je to 

rozum, na ktorý sa vyhovára, ale pravda.
20

 

Kostým pre Alexandra Ivanoviča 

   Postava Alexandra Ivanoviča je uväznená v hre Kolegovia, nemôže prestupovať do hry 

Pole, a preto je to jediná herecká úloha, ktorá sa počas hry neprezlieka. Je to vedúci 

Výskumného ústavu a jediný muž na scéne. Napriek tomu, že je vzdelaný, mladý a pekný, 

je staromódne oblečený. Má sivé nohavice s nemoderným strihom z 

nemoderného materiálu. Má svetlo sivú košeľu, čierne pánske topánky a biely pracovný 

plášť.  

2.8.5. Laboranti a hudobníci 

   Dôležitou súčasťou predstavenia sú laboranti, ktorí pomáhajú s preobliekaným postáv 

a rýchlou zmenou scén. Sú oblečení v čiernom a majú biele pracovné plášte. 

V prestavbách, kde sa čierna silueta stráca v tmavom priestore, to vyzerá akoby po scéne 

behali len biele plášte. Tým sa tieto postavy stávajú menej rušivé. Saxofonistka a huslista 

sediaci v „divadelnom sklade“ dopĺňajú reprodukovanú hudbu živou, v miestach, kde je 

situácia vypätá. Ich kvílivý zvuk nahrádza bolesť, ktorú cítia hlavné postavy.   
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 Voľne vybrané z režisérskej knihy Veroniky Pavelkovej 
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Obr. 25. – Čudná ženská, Elledanse, Bratislava, 2012; Martina Golianová © 

 

2.9. Čo na to kritika 

   „Výtvarné spracovanie Gabriely Paschovej je jednoduché, bez zbytočností a rušivých 

prvkov, vytvára bližšie neukotvený priestor, ktorý má slúžiť predovšetkým hereckej akcii a 

celkovému dojmu. Rovnako aj kostýmy sú takmer civilné, ničím výrazné, len dopĺňajú 

osobnosť toho-ktorého nositeľa.“ (Mašlárová, 2011) 

2.10. Ako sa predstavenie propaguje (Čudná ženská) 

   Pri predstavení Čudná ženská bolo mojou úlohou zabezpečiť plagát. Práca s režisérkou 

Veronikou Pavelkovou je vždy, tak ako ona, impulzívna. A tak nejako impulzívne vznikol 

aj plagát. Veronika mi doniesla na bielom papieri nakreslené ako si predstavuje, že by mal 

plagát vyzerať. Idea spočívala v nápade, ktorý sme mali v scénografii a to, že sme nahradili 

papier za priesvitné fólie, s ktorými pracujú postavy a píšu si na ne svoje poznámky. 

Veronika chcela aby sa tieto fólie objavili na plagáte. Na papier si nakreslila ako to má 

vyzerať a čo tam na fóliách má byť napísané. Tak som odfotila fólie, ktoré som 

nakomponovala do formátu, preskenovala Veronikin nákres, vyrezala písmo a umiestnila 
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ho na fólie tak aby pôsobili, že sú popísané rukou režisérky. Klasickým typom písma som 

dopísala iba dôležité informácie ako meno autorky, názov hry či obsadenie. Ďalším trikom, 

čo sa týka propagácie, bol Veronikin spontánny nápad vytlačiť mailovú komunikáciu 

medzi LITOU 
21

 a autorkou Ninou Sadur a rozvešať výtlačky po škole. A tak vo výťahu, či 

dokonca na toalete študenti lúštili maily v azbuke.  
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 LITA je autorská spoločnosť, od roku 1993 pôsobí ako občianske združenie registrované na Ministerstve 
vnútra SR, ktoré na základe zmlúv o zastupovaní tvorí v súčasnosti viac ako 1500 autorov (spisovateľov, 
scenáristov, režisérov, animátorov, choreografov, prekladateľov, autorov výtvarných diel a fotografie, 
architektov a autorov diel úžitkového umenia). Jej činnosť sa riadi Stanovami LITA, ktoré schvaľuje valné 
zhromaždenie členov. 
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Záver diplomovej práce 

   Profesor Čorba vo svojej knihe Kostýmová tvorba / prednášky rozdeľuje kostýmových 

výtvarníkov na niekoľko skupín. Keď som nad sebou a svojou tvorbou na škole objektívne 

zamyslela, zaradila by som sa do kategórie, ktorú pán profesor nazval: realisti.  

   „Realisti tvoria skupinu  praktikov s kritériom duchaplnosti, dômyselnosti, kreatívnosti. 

Hľadajú inšpiráciu v historickom kontexte, v autenticite, v logickej úvahe, nepohrdnú 

realistickou napodobeninou, opisnosťou, iluzívnosťou, často chcú ukázať, „aká je 

skutočnosť.“ Radi mixujú farby, vzory, vrstvy. Obľubujú pevnejšie estetické postupy. 

Medzi výtvarníkov realistov možno zaradiť aj vyznávačov „epického realizmu“ (Caspar 

Neher, Karl von Appen) a tzv. iluzionistov a hyperrealistov (Jacques Schmitd).“ (Čorba, 

2009. str. 159)  

   Obe kostýmové výpravy sú v konečnom dôsledku poňaté veľmi racionálne a realisticky. 

Nie sú v nich vložené vtipy ani absurdity. Verím tomu, že podľa fotiek a opisu, sa môžu 

kostýmy javiť nudné, ale myslím si, že divadlo je o hereckej akcii a mizanscénach a bez 

nich nemá kostým žiadny zmysel. Taktiež si myslím, že iba na realisticky uchopenom 

výtvarnom pozadí môže vyniknúť karikatúrnosť postáv Jubilea a absurdnosť života Čudnej 

ženskej.  

   Pozorný čitateľ si určite všimol, že aj farebnosť u oboch inscenácii je podobná. Myslím 

si že, používanie čiernej, bielej a sivej je istá módna vlna, ktorú som si všimla aj 

u ostaných spolužiakov z nižších ročníkov. Samozrejme môže to súvisieť s generáciou 

režisérov, ktorý si vyberajú hry, ktoré sú dobré keď sú realistické a oslobodené od farby 

a vzoru. A tiež to môže byť územím, dobou či mentalitou. Každopádne si myslím, že mi 

takéto ponímanie kostýmu vyhovuje a nadväzuje na moje „grafické“ výtvarné cítenie. To 

znamená , že grafika a kresba mi bola vždy bližšie ako maľba, čo sa odráža v mojej 

kostýmovej tvorbe. Obviňujem seba z dvoch zlých vlastností, ktoré mi do veľkej miery 

bránia v tvorbe. A to je bojazlivosť a opatrnosť. Bojazlivosť experimentovať s formou a 

strihom a opatrnosť vo výbere farby a materiálov. Myslím si, že to cítiť v celej tvorbe azda 

okrem predstavenia, čo sme robili pre deti.  

   Obaja, aj autor aj autorka realizovaných hier sú ruskej národnosti. Autor Anton Pavlovič 

Čechov je svetoznáma legenda, Nina Sadur je na našom území takmer neznáma. Napriek 

tomu, mi je ako človeku, bližšia jej tvorba. Ako divadelník mám radšej istú iluzívnosť 



[62] 
 

a hravosť ako realizmus aj keď jednoaktovka Jubileum ponúka prácu s karikatúrou 

a groteskou. Pravdepodobne je to aj tým, že Nina Sadur je súčasná autorka, zatiaľ čo medzi 

nami a Čechovom uplynulo už sto rokov. Národnosť autora však nie je rozhodujúca 

pretože obe hry sú napísané nadčasovo a môžu sa odohrávať kdekoľvek na svete. V tvorbe 

kostýmu viac zavážila národnosť autora, respektíve jeho doba v Rusku, v ktorej 

sa Jubileum odohráva. Keď sa na to pozerám s odstupom, jediné čo ostalo v Čudnej 

ženskej z Ruska sú mená postáv.  

   Zaujímavý je aj fakt, že v oboch predstaveniach, nezávisle na sebe, vznikol nápad 

doplňujúcich postáv – pomocníkov. V banke sú to jej zamestnanci, v laboratóriu laboranti. 

Uniformne oblečené postavy, ktoré pomáhajú hlavným postavám a dotvárajú atmosféru 

hry.  
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