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Tohto roku sa v Martine konal už 92. ročník súťaží slovenských divadelných sú-
borov pod názvom Scénická žatva. Ide v podstate o vrcholnú prehliadku amatér-
skeho divadla na Slovensku, na ktorej by sme mali mať možnosť vidieť tie najzaují-
mavejšie a najkvalitnejšie výsledky inscenačnej práce neprofesionálnych divadelných 
súborov či jednotlivcov. Výber na festival podlieha výsledkom postupových súťaží 
a prehliadok v jednotlivých krajoch alebo regiónoch. Amatérske divadlo oveľa viac 
než profesionálne, ktoré svoje festivaly zvykne diferencovať na základe druhovej či 
žánrovej klasifikácie, dodržiava vekovú kategorizáciu tvorcov a publika – teda, či je 
daná inscenácia určená dospelému alebo detskému divákovi, prípadne či jej tvor-
covia sú deti hrajúce pre deti alebo dospelí hrajúci pre dospelých.1 Zrejme aj to sa 
podpísalo pod tohtoročnou nevyváženou dramaturgickou skladbou prehliadky. 
Samozrejme, uvedomujeme si, že výber podlieha jestvujúcemu stavu a nastaveným 
pravidlám. Napriek tomu skladba programu, ktorá pozostávala v dominantnej miere 
z inscenácií detskej dramatickej tvorivosti (zaradenie do súťaže zo Zlatej priadky), 
divadla mladých (postup z Fedimu v Tisovci) či divadla hraného deťmi pre deti (po-
stup z Rimavskej Soboty), otvára viaceré zaujímavé otázky. Keď si uvedomíme, že 
v programe sa ocitli už niekoľký rok po sebe len tri inscenácie divadla dospelých 
(postup z Exitu v Levoči), zistíme, že táto disproporcia je vlastne podporovaná spôso-
bom organizácie amatérskeho divadla a jeho súťaží či prehliadok na Slovensku. Prečo 
nastal tento stav by bolo hodné zamyslenia sa, no je možné, že je to len prirodzené 
vyústenie vývinových tendencií v tomto článku divadelnej kultúry na Slovensku.

Ako náhle sa totiž pre divadelníkov otvorila možnosť zakladania vlastných ne-
závislých divadiel, ochotníckej pôde, zdá sa, zostali vo väčšinovom zastúpení práve 
tí neskôr narodení a základné umelecké školy. Nepevná hranica medzi amatérskym 
a nezávislým (profesionálnym) divadlom však v mnohom problematizuje pohľad 
na smerovanie, kvalitu i financovanie domácej divadelnej tvorby na oboch stranách 
jednej mince. Amatérom akoby chýbali výrazné osobnosti a invenčné nápady, nezá-
vislá tvorba (česť výnimkám) je infikovaná vysokou dávkou neprofesionálnosti vo 
všetkých divadelných zložkách. Boli u nás pravdaže aj také časy, keď sa ochotnícke 
divadlo s profesionálnym rovnalo, ba v mnohom ho silou svojej tvorivosti a experi-
mentátorských úsilí úspešne atakovalo. Zmenu tohto stavu však nemožno pripisovať 

1 Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Je to prehliadka, ktorá 
je vyústením práce divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zapájajú do postupových okresných, kraj-
ských a celoslovenských prehliadok. Tieto postupové prehliadky zahŕňajú oblasti divadla, ako napr. ama-
térske divadlo dospelých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, divadlo poézie, detská 
dramatická tvorivosť, umelecký prednes, divadlo dospelých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo 
mladých, divadlo poézie, detská dramatická tvorivosť, umelecký prednes poézie a prózy.
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len tomu, že kedysi bol priestor ochotníckeho divadla oveľa slobodnejším ostrovom 
tvorby než priestor oficiálneho profesionálneho divadla a prekonávanie zaužívaných 
konvencií či možnosť slobodného sebavyjadrenia podnecovali kreativitu. Zatiaľ čo sa 
ostrov slobody v divadelnom prostredí rozrástol aj do iných sfér, ochotníci, premeno-
vaní na amatérov, sa vrátili o niekoľko desiatok rokov späť, k tráveniu voľného času 
„divadelnou zábavkou“, bez väčších ambícií a vízií, ale aj stôp na mape slovenskej 
divadelnej kultúry.

Pravdaže, túto stagnáciu netreba brať generálne. Keď sa pozrieme na niekoľko 
ostatných ročníkov Scénickej žatvy ako pars pro toto, badať aj silnejšie ročníky (napr. 
rok 2012, ktorý bol zároveň jubilejným 90. ročníkom, keď sa v programe ocitlo nie-
koľko invenčných, originálnych a spoločensky relevantných inscenácií tak v divadle 
mladých, ako aj v divadle dospelých), no išlo skôr o výnimku. Kvalitatívna úroveň 

Samuel Beckett: Čakanie 
na Godota. Divadlo Homo 
Fuge, Púchov. Réžia Anton 
Šulík. Foto archív Scénic-
kej žatvy 2014.
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jednotlivých ročníkov sa dlhodobo len málokedy diametrálne líši. Ako by medzi se-
bou bojovali dva prúdy, vypovedajúce o stave a prístupe tvorcov k divadlu, ktoré 
poznamenali aj tento, 92. ročník. Na jednej strane je to nápad, avšak s oslabenými pre-
pojeniami na aktuálne spoločenské deje alebo zákutia ľudskej psyché, ktoré sme už 
podobným spôsobom videli stvárnené toľkokrát predtým (ono povestné objavenie 
dávno objaveného), častá nekoncepčnosť, absencia spolupráce medzi dramaturgiou 
a réžiou, príklon ku komediálnym či osvedčeným inscenačným formám, neschopnosť 
dostať sa od povrchu (formy) k osobnej výpovedi, hlbšie k autentickému osobnému 
postoju. Aj keď je prítomná premyslená interpretácia dramatických textov či divadel-
ných adaptácií, posuny od ustálených či overených výkladov sú len zriedkavé. Na 
druhej, sťaby opačnej strane zas nachádzame dôraz kladený na generačné videnie 
a cítenie tvorcov, hľadanie vlastných tém a ich stvárnení, ktoré majú silu osloviť di-
váka, hoci za cenu menej zvládnutého divadelného remesla, snahu o disciplinované 
ansámblové herectvo a systematické režijné vedenie herca, veľkú schopnosť komuni-
kovať s divákom prostredníctvom pútavého, nie nudného divadelného jazyka.

Kde teda hľadať pozitíva Scénickej žatvy? Je zrejme, že je potrebné vyrovnať sa so 
zníženou vekovou kategóriou súťažiacich v súboroch a tomu podriadiť aj nároky či 
očakávania. Scénická žatva je v dobrom slova zmysle vhodnou „tréningovou základ-
ňou“ pre prípadných neskorších divadelných profesionálov. Stále totiž koncentruje 
a organizuje umelecký a spoločenský život mnohých ľudí pôsobiacich v amatérskom 
divadle, ktorých celoročné snaženie je ocenené vtedy, ak sa prebojujú na túto vrchol-
nú prehliadku. Preto je azda namieste konštatovanie, že pomáha vytvárať istú diva-
delnú základňu a motivovať jej prácu. Keď by sme sa pozreli na prvým pohľadom 
neviditeľné prepojenia, zistili by sme, že má dosah na umelecké školstvo, divadel-
nú kritiku, iné festivaly. Na umelecké odbory či do profesionálnych divadiel zväčša 
prichádzajú ľudia, ktorí sa dostali do kontaktu s amatérskou divadelnou tvorbou, 
otestovali si svoj talent a vystupovanie pred obecenstvom v praxi, dokázali prijímať 
i poučiť sa z kritických názorov odborníkov. Mladá divadelná kritika totiž získavala 
prvé skúsenosti s verbálnym prejavom „z očí do očí“ či rýchlym a presným písaním 
recenzií pre festivalový denník aj na tomto festivale. Dôležité je spomenúť úsilie orga-
nizátorov o mnohorakú optiku a kontinuálnu generačnú obmenu, čo sa týka hodnoti-
teľov, lektorov či pomocného organizačného štábu. Organizácia a štruktúra Scénickej 
žatvy sa stala v mnohom inšpiráciou pre znovu založené profesionálne divadelné 
festivaly. Tie v podstate prebrali jej štruktúru a na nej mohli ďalej stavať, kreatívne 
ju pretvárať. To nie je zanedbateľné status quo. Nemožno tým ale ospravedlňovať 
rezervy, ktoré v nezmenených podmienkach naberajú hrubšie kontúry. Máme na 
mysli to, že Scénická žatva naráža na ustrnutie v rozvíjaní možností zmien v postu-
povom systéme, ale aj organizovaní amatérskeho divadelného života v jednotlivých 
regiónoch príslušnými inštitúciami (vyhľadávanie nových súborov), ako aj vyvíjania 
pozitívneho tlaku z pozícií centrálneho riadenia. Niekoľkoročná snaha projektové-
ho manažéra Michala Ditteho o rozprúdenie dialógu medzi amatérskou divadelnou 
komunitou a napr. Národným osvetovým centrom (NOC), o rozprúdenie diskusie 
medzi tvorcami, úradníkmi MK SR a NOC narazila na spokojný nezáujem komunity 
amatérskeho divadla. Aj pokus založiť Radu pre neprofesionálne divadlo vyústil do 
jej pohodlného, slabého záujmu byť v umeleckých a spoločenských veciach aktívnou 
zložkou. Je to zrejme symptomatické pre celé slovenské divadelníctvo, že komunitný 
charakter je mu cudzí. Komunita sa totiž snaží navrhovať, zlepšovať a ovplyvňovať 
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veci zdola. Centrálne zastrešenie jej má len uľahčovať orientáciu. Iniciatíva sa na Slo-
vensku aj v tomto segmente tvorby končí pri vlastnej tvorbe, spoločenské pôsobenie 
umelcov v záujme kontinuálneho rozvoja celku v podstate nejestvuje, kým sa niekto 
alebo niečo neocitá v ohrození (spomeňme napr. hrozbu zániku časopisu Javisko či 
samotnej Scénickej žatvy). 

Scénická žatva je však zvnútra každý rok predsa len trochu iná. Vďaka ľuďom, 
ktorí ju programovo kreujú, v praxi organizačne zabezpečujú a pomáhajú zmyslu-
plne každý rok naplniť, je miestom pravých divadelných zážitkov a nespočetných 
debát o divadle, divadelnom živote i hľadaní takpovediac bočných chodníčkov, ako 
amatérsky svet aspoň na pár dní oživiť, stimulovať, inšpirovať. Tradične je výborne 
organizačne zabezpečená a jednotlivé zložky od poroty2 až po tím festivalového den-
níka pracujú na vysoko profesionálnej úrovni, aby vytvorili počas piatich dní otvore-
ný festival, ktorý ostane aj pomerne podrobne zdokumentovaný. 

Štruktúra prehliadky tohto roku ako obvykle pozostávala z divadelných pred-
stavení, vystúpenia recitátorov, rozborových seminárov, tvorivých dielní EDU-
ART, vzdelávaco-popularizačných prednášok, festivalového denníka, sprievodného 
programu v podobe pančlajnu, hudobných koncertov, digital media art, a tiež festi-
valového stanu ako miesta pre neformálne večerné stretnutia. V rámci festivalu sa 
uskutočnilo aj valné zhromaždenie zástupcov členských štátov CEC AITA/ IATA3. 

Festivalový výbor a programová rada Scénickej žatvy sa každoročne snaží už po-
čas roka zisťovať, aké aktivity by mohli byť účastníkom festivalu ponúknuté. Tvorivé 
dielne sa tohto roku zamerali na dramaturgiu a réžiu (lektori Miroslav Dacho a Lu-
káš Brutovský), dramaturgiu detského diváka (lektori Ľubomír Šárik a Alexandra 
Štefková), divadelný manažment (lektor Michal Somoš), svetelný dizajn (lektor Ján 
Ptačin) a pohybové divadlo (lektorka Maja Danadová). Prednášky, ktoré viedol fil-
mový vedec a zakladateľ filmového portálu Kinema.sk Peter Konečný boli venované 
filmovému umeniu. Po seminároch o najzaujímavejších európskych inscenáciách išlo 
o podnetnú zmenu, rozširujúcu obzor aj o iný druh umenia, keďže v súčasnosti je 
intermediálne a transmediálne poznanie pre divadelníkov priam nevyhnutnosťou. 

Hlavný program pozostával z trinástich predstavení domácich súborov, kom-
ponovaného programu recitátorov a vystúpenia dvoch zahraničných hostí z českej 
republiky a Dánska.4 Hoci bol program druhovo i žánrovo pestrý, celkovo možno 
povedať, že prehliadka priniesla len štandardnú úroveň inscenácií. Najväčšie zastú-
penie mali, ako sme už spomenuli, detské súbory a súbory divadla mladých, poväč-
šine fungujúce pri či pod ZUŠ. Je to pozitívny signál, že mladí ľudia sa o divadlo za-
ujímajú, jeho prostredníctvom sebarealizujú, ale predsa len ide o základné umelecké 
vzdelávanie. Iba málokedy sa stretneme s ďalším, spoločným pôsobením ich členov 
mimo časového rámca vymedzeného školskou dochádzkou (ak samozrejme nebe-
rieme do úvahy pôsobenie vedúcich týchto súborov a pokračovanie s novým tímom 
ľudí pod rovnakým názvom súboru). Obmena je prirodzená vec, lenže narážame tu 

2 Tohto roku tvorili odbornú porotu Miroslav Zwiefelhofer (predseda), Karol Horváth, Dáša Čiripová, 
Ján Šimko a Miriam Kičiňová. 

3 CEC AITA/ IATA (The Central European Committee AITA/ IATA) je Stredoeurópsky výbor medziná-
rodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/ IATA.

4 Spoločnosť Jozefa Kronera udelila Cenu Jozefa Kronera za celoživotný prínos v hereckej tvorbe v ne-
profesionálnom divadle Milanovi Brežákovi, hercovi Divadla DISK z Trnavy.
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aj na problém dočasnosti, resp. veľmi krátkodobej saturácie amatérskeho prostredia 
umelecko-vzdelávacím procesom, ktorý má charakter záujmového krúžku. A hoci 
sa na krajských prehliadkach stretneme aj s predstavením tvorby novo vzniknutých 
súborov, na Scénickej žatve sa napokon väčšinou prezentujú tie isté (známe) súbory. 
Na jednej strane to vypovedá o schopnosti zabehnutých súborov kontinuálne tvoriť 
na takej úrovni, aby si zabezpečili postup na Scénickú žatvu z prehliadky Exit Levo-
ča. Nezriedka si vypomáhajú režisérmi či hercami z profesionálneho divadla alebo 
aspoň vysokoškolsky vzdelanými umelcami v daných odboroch. Prepojenie medzi 
amatérskou a profesionálnou scénou je teda stále živé, azda aj inšpirujúce, pokiaľ nej-
de o hru na istotu (pretože v amatérskom prostredí stále funguje istá forma pozitívnej 
súťaživosti, ale aj komerčné úmysly súborov). Na druhej strane je tu však zistenie, že 
nové súbory neprichádzajú s ničím výrazne originálnym, zasadeným do dnešného 
aktuálneho spoločenského i umeleckého kontextu, a to je alarmujúce. 

Zaujímavé je, že podobne ako v profesionálnom divadle, aj na amatérskej pôde 
zaznamenávame zvýšený záujem o inscenácie pôvodne nedivadelných textov. Epic-
ká a lyrická látka ako inšpiračný zdroj absolútne prevládla nad staršími i novými 
dramatickými textami. To zo sebou prináša aj riziko zvládnutia prenosu nedramatic-
kej predlohy na javisko. V niektorých prípadoch sa poviedkový či poetický charak-
ter predlohy podpísal pod konečným inscenačným tvarom, ktorý trpel nadmierou 
rozprávačských polôh, epickej narácie na úkor dramatickej (akcie), prílišnou epizo-
dickosťou (ba až budovaním sledu akýchsi scénických obrázkov), síce poetickými, 
no predsa len ilustráciami alebo v značnej miere bez hlbšej, význam (vzťah) prináša-
júcej, mizanscény. Do tejto skupiny predstavení, ktoré diváci videli, patrí adaptácia 

Martin McDonagh: Osamelý západ. Divadlo Gasparego, Liptovský Mikuláš. Réžia Ján Kuráň. Foto          
archív Scénickej žatvy 2014.
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novely Marka Haddona Čudná príhoda so psom uprostred noci pod názvom Christopher, 
s ktorou sa predstavil DS Lano z Bratislavy (réžia Matej Čertík). Detektívny príbeh 
pátrania po vrahovi psa sa v priebehu deja zmenil na rodinnú drámu, v ktorej mla-
dý chlapec pátra po príčinách rozpadu ich rodiny. Počas pátračskej cesty si vytvára 
vzťah k okolitému svetu, vníma ho a hodnotí z perspektívy svojej autistickej povahy. 
Inscenácia, založená na divadelnom znaku pi identifikácii postáv, bola viac divad-
lom rozprávania na javisku, než dramatického konania či akcie. Dokresliť vnútorné 
rozpoloženie hlavných postáv pomáhal chór okolo stojacich pozorovateľov, ktorí tak 
mohli prirodzene vstúpiť do deja a zaujať miesto niektorej z hlavných postáv. Tema-
ticky vhodne zvolená predloha umožnila mladým tvorcom načrtnúť viaceré aktuálne 
a naliehavé témy, no ostalo len pri náčrte. Podobné črty mala inscenácia Čertov švagor 
Divadla Gong z Bratislavy (réžia Peter Varga). Trochu modifikovaná ľudová rozpráv-
ka mala ambíciu poskytnúť hercom priestor pre hravosť a vyskúšanie používania 
rôznych divadelných prostriedkov (činoherné herectvo, prvky tieňového divadla). 
Inscenácii nechýbal vtip a niekoľko naozaj sviežich gagov, lenže tieto často narúšali 
fabulu, ktorá držala príbeh pokope. Spočiatku sa herci vzdali reči a slov, aby získali 
väčšiu istotu až v tých častiach inscenácie, kde sa mohli oprieť o slovo, jeho podtext 
či prevrátený význam. 

Nebývalo na Scénickej žatve po minulé roky zvykom, že sa do programu dostali 
aj inscenácie síce slovenské, ale inojazyčné (národnostných menšín). Červená čiapoč-
ka Bábkarskeho súboru Manócska z Galanty (réžia Andrea Mészáros) sa netradične 
odohrávala v maďarskom jazyku. O to viac prekvapujúce bolo, keď žiaci osemročné-
ho gymnázia priniesli sviežu, príbehom aj scénograficky nápaditú bábkovú inscená-
ciu. Klasickú rozprávku obohatili mladíckou recesiou, sami si vytvorili scénografické 
prvky, kostýmy a bábky (spojenie maňušky a látkového panáka), ktoré mimoriadne 
zručne animovali. Vidieť bábkové divadlo na amatérskej pôde je vzácnosťou o to viac, 
že malo dobrú technickú úroveň, ktorá umožňovala hercom sústrediť sa naplno na 
ich vlastnú interpretáciu a rozprúdiť hravosť nápadov. Kdesi na pomedzí rozprávky 
a autorskej tvorby sa nachádzala inscenácia Modrého divadla z Vráblov Spod periny...
rozprávka o čakaní na Kuba (réžia Štefan Foltán). Ponúkla ironickú hypotézu o tom, čo 
sa deje doma s dievčatami, keď ich ľudový rozprávkový hrdina, milý Kubo, putuje 
svetom. Využívanie folklórnych a ľudových prvkov v naračnej, scénografickej i kos-
týmovej rovine malo nápad – spájalo tradičné s novým – miestami však ani zábava 
nedokázala zamaskovať temporytmické problémy inscenácie. Cenné na nej boli po-
hľady mladých dievčat na mužsko-ženské vzťahy, v rôznych obmenách predvedené 
čakanie na vysnívaného princa (všetky štyri netušiac čakali na toho istého), ktorého 
cieľom bolo rozveseliť a ponúknuť kultivovaný humor. 

Druhú skupinu predstavení, ktoré bolo možné na prehliadke vidieť, predstavo-
valo už spomenuté poeticky ladené divadlo, s dominanciou pohybového a výtvar-
ného výrazu, ktoré sa snažilo o sprostredkovanie intímnej výpovede alebo osobného 
postoja mladých tvorcov k problémom, prináležiacim k ich veku. Kým kohúty noc 
zaženú Divadelného súboru Zasesmelendve z Nitry (réžia Marica Šišková) bolo vo 
svojom základe inscenovanou (zdivadelnenou) poéziou. V minulosti sa nám ten-
to súbor predstavil na Scénickej žatve s pomerne vydarenou inscenáciou Psychózy 
4.48 britskej autorky Sarah Kane. Tentoraz si zvolili tri balady K. J. Erbena, ktoré sa 
ukázali byť pre dievčenský kolektív doplnený jedným mladým mužom hrajúcim na 
gitaru vhodnou voľbou. Herečky dozreli a postúpili od používania zástupných rek-
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vizít ako znakov pre postavy, do ktorých vstupovali, k prežívaniu vzťahov a budo-
vaniu kontextov obsiahnutých v baladách. Centrálnou témou bol žensko – mužský 
vzťah, avšak uprostred pôsobenia archetypálnych a jungovsky animálnych síl. Dob-
re poskladaná inscenácia nezaprela zmysel pre rytmus a muzikalitu. Odpútala sa 
od zvádzajúceho psychologického registra, od ilustrovania a v citlivo budovaných 
mizanscénach priniesla veľmi intímnu výpoveď. Napätie medzi slovom a gestom, 
pohybom a priestorom, textom a podtextom stalo sa jej devízou. Naopak, inscenácia 
Projekt: Vzťahy (kol. Divadelného súboru Čiarový kód veľ. L., réžia Petra Hulino-
vá) bola v tvare menej kompaktnou pohybovou kolážou na všeobecnú tému medzi-
ľudských vzťahov. Inscenovať abstraktné či príliš všeobecné témy prináša so sebou 
značné riziká. O čo sa oprieť? Herečky našli východisko v kreovaní dvojíc, ktoré 
sa nachádzali v rôznych vzájomných tenziách (spolužiačky, lesbičky, samotárka 
vs. extrovertky, hudba vs. slovo, ...). Hodiny, ktoré fyzicky zahrali vlastným telom 
na scéne, hovorili o premenách vzťahov, o tom, že raz prežívame radosť, inokedy 
smútok, raz sa škeríme, inokedy plačeme. Inscenácia nedodržiavala jednotný javis-
kový kód. Najskôr sa vyjadrovala pohybom, potom hudbou a ku koncu aj slovom. 
Bola krátkym defilé možností, aké vzťahy nás v živote obklopujú, bez ich hlbšieho 
prepojenia či koncentrovanejšej výpovede. Kultivovaný prejav a pokus o navodenie 
intímnej atmosféry spoznávania zákutí ľudskej duše narazil na síce efektnú, no málo 
emocionálne vzrušivú popisnosť.

Do krajiny koní Detského divadelného súboru Prvosienka zo Zakamenného (ré-
žia Zuzana Demková) koncepčne nadviazala na ich predchádzajúcu tvorbu. Svedčí 
o tom aj používanie rovnakých inscenačných prvkov, ako napr. sizyfovské nesenie 
zemegule na ľudských pleciach, využitie tieňového a pohybového divadla či projek-
cie (kresby, PC animácie a fotografie) na zadnom projekčnom plátne. Kontinuálnosť je 
zrejmá najmä v tematickom zábere, posolstve, ktoré sa dievčenský kolektív odhodlal 
sprostredkovať. Inscenácia tentoraz využila príbehový rámec Gulliverovho cestova-
nia svetom ľudským i svetom fantázie. Lenže necestuje Gulliver, ale Stella a chlapec 
Jonathan – obľúbená metafora Čajky Jonathana Livingstona, vypovedajúca o spozná-
vaní skutočných hodnôt i stavu sveta z nadhľadu, ktorú súbor opakovane používa. 
Obe postavy putujú do zasľúbenej krajiny koní. Krajiny, kde nie sú klamstvá ani zlo-
ba, no na svojej ceste musia prekonať nástrahy tohto sveta a videnia dospelých. Pohy-
bovo mimoriadne disciplinované herečky vystupovali ako presne naprogramovaný 
stroj. Pohyb, zvuky tela, synchrónne i skupinové mizanscény pripomínali matematic-
ké vzorce na javisku, ktoré neomylne diváka dovedú k pochopeniu ich posolstva – čo 
sú skutočné hodnoty pre súčasného mladého človeka. Škoda len, že vedúca súboru 
nezohľadnila pripomienky porotcov z minulých rokov a nevyužila možnosť prejsť od 
zvládnutých cvičení s týmto (aj v obmenách) disponovaným súborom k vlastnému, 
individuálnejšiemu výrazu jej zverenkýň. Ten nechýbal hercom Divadelného súbo-
ru Bodka z Veľkého Krtíša v inscenácii Genesis (réžia Silvia Svákusová), no je ťažké 
inscenovať široko stanovenú tému zázraku života a strachu zo smrti, fungovania ro-
diny. Išlo o voľné verše o vrabčekovi – dieťati, ktoré túži po láske, ale dostáva sa mu 
len jej náhrad. Inscenácia neponúkla nijaké zobrazenie konkrétnych vzťahov či prob-
lémov, ilustrovala emócie, ktoré navodzovalo rozprávané slovo.

Spoločensky angažované inscenácie založené na autorskej a tímovej tvorbe ponú-
kli Divadlo Sob na ceste z Levíc a Divadlo Trma-Vrma z Popradu. Prvé sa predstavi-
lo so Škaredým káčatkom (réžia Renata Jurčová), druhé s inscenáciou Poprad mám rád 
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(réžia Alena Váradyová). Škaredé káčatko načrtlo viacero naliehavých tém dneška, ako 
napr. rasizmus, odsudzovanie na základe inakosti (hoci len zdanlivá homosexualita), 
neustále uplatňovanie predsudkov. Namiesto intímnej spovede a silného, sugestív-
neho výrazu hercov však ostala pri doslovnom podaní stručných téz. K jednoznačne 
najzaujímavejším inscenáciám patrila Poprad mám rád. Podtatranský bedeker histó-
riou, pamätihodnosťami i dneškom východného Slovenska bol vynaliezavo skompo-
novaný, ani príliš náučný či popisný, ani príliš epický. Jednoducho živý sprievodca 
Popradom a okolím, ktorý prepájal históriu so súčasnosťou, faktické informácie s do-
mysleným príbehom havranej komunity, ktorá si k sebe navzájom i k jednotlivým 
zastávkam ich letu buduje vzťah. Vtip, slovné hračky, pohrávanie sa s rečovým ak-
centom, použitie zmysluplnej mizanscény umožnili hercom robiť si žarty aj so seba 
samých (keďže sú Popradčania). Cenný je tiež mimoumelecký prínos inscenácie, pre-
tože tá bola len pokračovaním projektu zostavenia knižného sprievodcu súborom. 
Takáto divadelná popularizácia miesta, kde žijem, je nevšedným zjavom.

Inscenácie určené dospelému divákovi tvorila trojica inscenácií Čakanie na Godota, 
Osamelý západ a Opulentná sviňa. Čakanie na Godota (Homo Fuge Púchov, réžia Anton 
Šulík) prekvapilo zmyslom pre herecky takmer civilné stvárnenie absurdnej Becket-
tovej hry, ale tiež výkladom, ktorý potvrdil jej aktuálnosť v dnešnej dobe. Voľba titulu 
bola zároveň vyjadrením osobného postoja púchovských divadelníkov na stav diva-
delného života v ich meste, ale i stav pretrvávajúci v tejto krajine, v ktorej sa miesto 
aktivity a iniciatívy radšej čaká a točí v kruhu, nevedno ako dlho. Veď vykročiť z kru-
hu by mal niekto prvý, iný než ja sám. Divadlo Gasparego z Liptovského Mikuláša 
sa prezentovalo s umne postavenou inscenáciou Osamelého západu autora Martina 

Blaho Uhlár a kol.: Opulentná sviňa. Divadlo DISK, Trnava. Réžia Blaho Uhlár. Foto archív Scénickej 
žatvy 2014.



321ZMENOU METÓDY K ZMYSLUPLNEJŠEJ VLASTNEJ AMATÉRSKEJ TVORBE 

McDonagha (réžia Ján Kuráň), založenou predovšetkým na vyspelom herectve. Dob-
re vymyslené režijné riešenia inak pomerne dramaticky plochého a v slovenskom 
preklade nuansy pôvodiny strácajúceho McDonaghovho textu však nedokázali do-
cieliť to, na čom bol text postavený – vrstviť vzájomné slovné i fyzické ataky, krutosť, 
iróniu, zneprehľadniť rozdiel medzi realitou postáv a ich hrou na... tak, aby došlo cez 
vyvolaný smiech ku katarznému poznaniu bezvýchodiskovosti hrdinov v zajatí za-
padákova. Vystúpenie Gasparega vyvolávalo veľké očakávania. Súčasná írska dráma 
nie je v repertoári amatérskych súborov častým javom. Navyše súbor pred dvoma 
rokmi, na Scénickej žatve 2012 získal Cenu za tvorivý čin roka za výnimočnú a odbor-
nou kritikou vysoko cenenú inscenáciu Koltésovho Boja černocha so psami (réžia Ján 
Mikuš), na základe čoho dostali pozvanie na hosťovanie do Činohry SND. Cena za 
tvorivý čin roka Scénickej žatvy 2014 však tentokrát bola udelená na základe takmer 
jednohlasného rozhodnutia poroty inscenácii Opulentná sviňa (DISK, Trnava, réžia 
Blaho Uhlár) s celkom odlišnou poetikou než Osamelý západ. Ktovie, či zavážili viac 
kvality inscenácie, ktorá nepresiahla štandard ostatných réžií Blaha Uhlára v tom-
to divadle. Autorská tvorba, ironická skladačka epizódnych príhod, inšpirovaných 
našou každodennosťou, nebola ničím výnimočne zaujímavá. Niektoré výstupy boli 
deskripciou životnej reality na javisko aj so všetkými danosťami reči, na ktoré sme 
u Uhlára zvyknutí, iné mali funkciu metafory. Môžeme sa len domnievať, že svoju 
úlohu zohral fakt koncíznejšieho smerovania omladnutého súboru, ktorý má poten-
ciál generačnej výpovede, ale potrebuje nájsť vlastnú tému (svet je nefunkčný a my 
sme schopní len ironických úškrnov) aj poetiku (než je postmoderná dekompozícia), 
keďže prezentovaná „poetika vecnosti“ zdá sa byť v tomto momente pre slovenské 
divadlo prekonaná. 

Máloktoré divadlo i režisér nemenia v toku času svoju poetiku a štýl. Je to prirodze-
ná cesta vyčerpania nápadov, aj zmyslu tvoriť stále rovnako alebo podobne. Nemusí 
ísť pritom o stratu inscenačného či režijného rukopisu. Jednoducho rôzne vývinové 
stupne súborov, divadla a zmenené spoločenské okolnosti prirodzene vedú aj k po-
kusom o iné, nové uchopenie témy, hľadanie ďalších výrazových možností divadla, 
komunikačných prostriedkov. V tomto smere slovenská amatérska scéna výrazne 
stagnuje. Ani návrat k tradičnejším formám neznamená návrat k známej ludickosti, 
divadelnej vynaliezavosti povedať jednoduchým divadelným jazykom mnoho. Tu by 
mohla byť pre našich tvorcov inšpiráciou hosťujúca dánska inscenácia Everything has 
been said, they say v podaní Theater Arrièregarden (réžia Magnus Errboe). Išlo v pod-
state o modelový príbeh: Dvaja vojaci putujúci svetom prostredníctvom rôznych situ-
ácií, v ktorých sa ocitnú, si medzi sebou budujú rôznorodé vzťahy, pričom nad týmto 
modelovým uchopením sa črtajú oveľa filozofickejšie súvislosti, ako napríklad úvahy 
o živote, vojne, smrti, bezpečí, ohrození a nemožnosti žiť človeku bez ľudí. Hravé, 
veľmi muzikálne a pohybovo dynamické predstavenie pracovalo len s materiálom 
herca (jeho pohybom a hlasom), základnej rekvizity (hudobného nástroja v rukách 
herca) a veľmi nápaditou prácou s divadelným znakom. Jednoduché, zrozumiteľné, 
transparentné, a predsa s hlbokou ľudskou výpoveďou o dnešnom svete a hodno-
tách, ktoré by sme si mali nanovo uvedomiť. Oproti tomu sa hosťujúce Divadlo Point 
z Česka predstavilo s komerčným zábavným titulom Andrzeja Saramonowicza Tes-
tosterón a inscenáciou identických kvalít (réžia Jakub Hyndrich). Testosterón poznáme 
aj z repertoáru Divadla Andreja Bagara v Nitre. Zábava je tiež regulárnou súčasťou 
divadla. Je však zarážajúce, že sa na vrcholnej prehliadke ocitne (ako vzor pre domá-
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ce súbory?) v takom primitívnom tvare. Gag pre gag, humor hnaný ad absurdum, až 
to nie je ani vtipné, vyzliekanie, nadávky, povestné uvravené divadlo, veľmi kolísavá 
herecká súhra a priveľa populárnych piesní garážovej kapely, pripomínali miestami 
karaoke, prerývané nevydarenou travestiou. Ak sa niečo podobné ocitne na Scénickej 
žatve, dá sa to interpretovať rôzne. Možno bolo ambíciou len zabaviť amatérsku di-
vadelnú pospolitosť, sústredenú v Martine počas prehliadky, možno povzbudiť ich, 
že je na tom naša amatérska scéna podobne rozpačito ako tá v Česku. 

Záverečné otázky stoja, ako a čím by sme dokázali tvorbu amatérskych divadel-
níkov stimulovať a podporiť jej progresívnejší rozvoj („Chce to zmenu!“, bolo aj kré-
dom minulého ročníka Scénickej žatvy), a tiež, či za každú cenu premýšľať pri výbere 
víťaza (ktorý dáva ostatným divadelníkom zároveň akýsi orientačný signál, smeruje 
ich v zameraní tvorby) medzi súbormi tvoriacimi pre dospelého diváka. V minulosti 
sa stalo, že zvíťazila recitátorka. Odvtedy sa podobný akt nezopakoval. Aj tohto roku 
recitátori neponúkli viac, než kultivovaný prednes známych textov poézie a prózy5. 
Pravdou je, že dnes nevieme predpokladať, ako by podobný, možno precedens (ako 
napr. víťazstvo detského súboru), ovplyvnil – aj vzhľadom na súvislosti, ktorým sme 
sa širšie venovali v úvodnej časti – budúcnosť, podobu a funkcie takej prehliadky, 
akou je Scénická žatva. Vedomosť o tom, akú by mala mať dnes vrcholná súťažná 
prehliadka (ale aj jej postupové súčasti) funkciu, je pritom zásadná a momentálne na 
Slovensku v podobe jasného zámeru divadelnou komunitou bližšie neartikulovaná.

CHANGING METHODS TOWARDS MORE MEANINGFUL 
AMATEUR PRODUCTION 
(Scénická žatva 2014 – The Grim Reality of Contemporary Amateur Theatre in Slovakia)

Elena KNOPOVÁ

The 2014 Scénická žatva (The Scenic Harvest), the 92nd edition of this annual com-
petition showcasing the work of amateur theatre companies in Slovakia, presented 
a number of fundamental concerns worth reflecting upon. This festival once again 
highlighted the state of gridlock in the system of advancement in regional theatre, in 
specific events at a regional level and in the organization of regional amateur theatre. 
It also highlighted the state of stagnation in creativity and in the search for new forms 
of theatricality and the role of theatres in this area. Even though the festival program-
me was varied in terms of type and genre, the performances themselves were only 
of a mediocre standard. The audience was mostly treated to productions based on 
non-theatrical texts and poetically infused theatre with a dominance of movement 
and visual expression. There were fewer works which were socially engaging. The 
festival programme traditionally featured “authorial theatre” as well as theatrically 
interesting productions of plays by Samuel Beckett and Martin McDonagh. The the-

5 Komponovaný program recitátorov bol v réžii Miloša Lauka doplnený folkovými piesňami Petra Jan-
ků a na zadné plátno premietanými zábermi, napr. nedávnych vojnových udalostí, čo nebolo práve naj-
vhodnejšou voľbou pre vytvorenie adekvátnej atmosféry pre prednes intímnej poézie. Recitátori totiž in-
terpretovali texty G. Appolinaira (Víťazstvo), N. Ružičkovej, J. Préverta (výber z poézie), F. G. Lorcu (Sonety 
temnej lásky) či D. Légéra (Príbeh...krásy plynúceho času) bol takýmto spôsobom ilustrácie úplne rozrušený.
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atre companies with the largest presence at the festival were those involving children 
and young people, and for the most part these were associated with or directly a part 
of elementary schools of art. Here is a clear problem of temporariness presented itself 
in the very short-term saturation of the amateur environment by the artistic and edu-
cational process. Even though newly-formed companies of adult actors can be found 
at regional theatrical events, Scénická žatva just presents the same old theatre compa-
nies offering the same old mediocre fare. Important questions which the community 
of amateur theatre enthusiasts should ask and seek answers to include: How and by 
what means can the productive output of amateur theatre groups be stimulated and 
supported so that it develops progressively (“Change is needed!” was the slogan for 
the previous year’s Scénická žatva event)? When selecting the winner (who gives the 
other groups a signal as to artistic focus) is it really worthwhile thinking about those 
groups aiming their work at the adult spectator? What primary function should this 
top-level competition (and its performative aspects) have? These questions have been 
asked in the past, but they remain unanswered in any great detail by the amateur 
theatre community. 

Príspevok je výstupom grantového projektu VEGA 2/0187/12 – Pravda a metóda v di-
vadle.


