
Recenze 

Festival zahájila atmosféra naděje 

 
Mezinárodní festival Divadelná Nitra (25. – 30. 9. 2020) byl zahájen inscenací Norma Divadla 
z Pasáže, kterou režírovala Monika Kováčová. Divadlo z Pasáže je profesionálním divadlem 
komunitního typu z Banské Bystrice, které angažuje mentálně a zdravotně znevýhodněné herce. 
Právě z jejich osobních příběhů námět vzešel. Herci svým autentickým, přirozeným provedením 
inscenaci dodali nový rozměr. S velkou odvahou ukázali své příběhy o šikaně i omezování svobody 
ochranitelskou snahou blízkých a normami společnosti. Na diváky zapůsobila silným emočním 
zážitkem subjektivita příběhu vycházejícího ze skutečnosti, ve které jinakost je překážkou pro 
konvenční normy společnosti. Inscenaci tak zcela naplnilo téma letošního festivalu – ÚZEMIE ÉTOS. 

Introdukci zahájil příchod herce Petra Hudeca coby asistenta, který gestem zavolal ostatní aktéry. 
Každý z nich se usadil na osvětlenou kostku, na určitý vymezený prostor. Na hlavě měli čelovky 
symbolizující blikající světýlka kamer, nebo oči, sdělující, že jsme pořád pozorováni. Během inscenace 
jim byly sdělovány paragrafy a úkoly, prostřednictvím puštěné nahrávky autoritativního hlasu Evy 
Ogurčákové, který představoval normu. Hlas, také napomáhal v orientaci dramatické výstavby 
inscenace. Silným privátním momentem bylo například znázornění narození aktérů. Ze svítících 
krychlí si vytvořili lávku, na které hrály s figurativními, flexibilními, výtvarně čistými loutkami typu 
manekýn. 

Vyznění těchto znakových prvků umožnila jemná minimalistická scéna scénografky Ivany Mackové 
koncipovaná z performativního prostoru s černou páskou vyznačenými cestami, vytvářejícími 
geometrické vzorce. Dominantním geometrickým objektem na scéně však byly krychle - boxy. Krychle 
byly vyplněné plochou jen asi z 3 stran, což umožnilo větší variabilitu a hratelnost s těmito objekty. 
Mnohé z nich měly uvnitř zabudované světlo, které mělo převážně estetický a občas i metaforický 
význam. Celá scéna byla podpořena, a někdy i vytvářena, efektním světelným designem Jána Čiefi 
v podobě osvětlení jeviště čistě zaostřenými čtverci, které vytvářely přesně ohraničené prostory, a 
uvnitř těchto čtverců se pak herci pohybovali. Více než na mluvený projev, byl kladen důraz na jejich 
pohyb a řeč těla pomocí gest. 

Díky antiiluzivnímu rámci inscenace, mohli aktéři hrát přirozeně o svém vlastním prožívání a životní 
cestě. Jejich herecké vystupování podporovaly i jednoduché kostýmy, které mnohdy zrcadlily 
konkrétní události, jako na příklad černé šaty s výraznou bílou čárou na zádech herečky, která chodila 
po vyznačených liniích cest. Kostýmy byly střihově zajímavé, ale jednoduché černé s bílými detaily. 

Inscenace se s otázkami normy a normality vypořádává skrze několik klíčových bodů v životě člověka. 
Prvním zastavením je již zmíněné samotné narození, kde se radost z narození dítěte střetává se 
zmatkem a rozhořčením. Na zrození plynule navazuje příběh o vyrůstání a odsouzení jejich jinakosti 
ostatními dětmi, které vyústilo až do šikanování. Tyto zážitky byly demonstrovány různými 
metaforickými obrazy, pomocí pohybu herců, hlasu Normy, variability scény a důležitého světelného 
designu. Jednotlivé scénické obrazy dále citlivě přechází až do znázornění dospělosti a touhy herců 
plnit si sny. Snaží se osvobodit od omezení společností a postupně se vymaňují z rozkazů vydávanými 
hlasem Normy. Nakonec se všichni zcela otevřeně vzbouří proti této diktátorské snaze o disciplínu a 
oslaví to radostným tancem plným naděje. Tyto příběhy ze života aktérů přímo, nebo úzce souvisí 
s etickými hodnotami společnosti. 

Profesionální vyznění inscenace, i práce samotného souboru, spočívala v adekvátním formálním i 
obsahovém uchopení tématu, které pouze povrchně „nerespektovalo“ handicap herců, ale těžilo 



z něj a z jednotlivých hereckých osobností inspiraci. Zároveň je vítězstvím herců nad problémy, se kterými 
se v životě setkali a zprávou pro společnost i pro další osoby s mentálně zdravotním znevýhodněním. Protože 
přehnaná lítost, ani odsouzení osob s různými handicapy nikomu nepomůže.  

Projekt Ako na divadlo. 

Marie Bernardová 
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