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Recenzia 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre 
Predstavenie Dom 

Federico García Lorca, Anna Saavedra 
Réžia: Marián Amsler 

 

Osoby a obsadenie: 

Bernarda – Daniela Kuffelová 
María Josefa (Bernardina matka) – Žofia Martišová 
Adela (Bernardina dcéra) – Nikolett Dékány 
Poncia (slúžka) – Eva Pavlíková 
Angustias (Bernardina dcéra) – Lenka Barilíková 
Martirio (Bernardina dcéra) – Barbora Andrešičová 
Magdalena (Bernardina dcéra) – Andrea Sabová 
Federico García Lorca (básnik) – Peter Oszlík 
Muž (kulisár, popravca, Ramon Luis Alonzo – falangista, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Rafael 
– Tomáš Stopa 
 
 Inscenáciu Dom som mal možnosť zažiť a vidieť na festivale Divadelná Nitra, ktorý bol 
tento rok kvôli opatreniam plný zmien a prekvapení, no napriek tomu posledným miestom, kde 
sa dalo divadlo vychutnať. Na inscenáciu Dom som bol veľmi zvedavý a bol som plný 
očakávaní a rozhodne ma táto interpretácia v réžii Mariána Amslera nesklamala. Oceňujem 
režijný posun, ktorý nám dáva možnosť pozrieť sa na príbeh z perspektívy autora, ktorý je celý 
čas na scéne a ženské postavy v hre len znázorňujú jeho vnútorný stav. Hra je preklenutá 
vysokou sexualitou Bernardy Alby a jej dcér, ktorá je potláčaná a skrývaná, a ktorá tlie 
a mocnie ako sopka pred výbuchom. 

Pre mňa je hlavným odkazom tohto diela skrývanie, nesloboda a strach. Na inscenácii 
ma upútalo že sa v ňom prelínajú dve doby. Počas predstavenia počujeme z rádia správy 
o Lorcovi a zároveň sa vraciame do doby dávnej minulosti, v ktorej žije Bernarda Alba a jej 
dcéry.  

Scénografia  

Scéna Juraja Kucháreka je veľmi expresívna a znázorňuje nám jednak väzenie Lorcu, 
hrob, dom Bernardy Alby a nočnú Edenskú záhradu. Na scéne je strom, ktorý oživuje celú 
temnú izbu väzenia. Scéna je variabilná a rozoberateľná a je navrhnutá tak, že je do nej možné, 
a priam sa do nej pýta, expresívne a surrealistické herectvo. Pomáha hercom a dotvára ilúziu 
snovosti a neslobody.  
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Svetlá 

 Sú použité neónky a halogénové svetlá vo vnútri boxu, čo podporuje ilúziu škaredosti 
a neestetickosti (väzenia). Industriálne svetlo sa prudko mení, vytvára rôzne tiene na tvárach 
postáv a scéna je len sčasti dosvietená divadelným svietením. V nepríjemných situáciách sa 
používa industriálne svetlo a len príjemné záblesky v predstavení sú prisvietené divadelným 
osvetlením. 

Kostýmy 

Ženy v Lorcovej hlave sú oblečené od renesancie až po súčasnosť. Podľa môjho názoru 
tým chceli tvorcovia podčiarknuť hlavnú myšlienku, ktorá bola aktuálna v minulosti a je 
aktuálna aj dnes. Pri kostýmoch máme znázornený prechod z čiernej až k bielej, čo vnímam 
ako najväčší smútok, z ktorého sa dá postupne vyzliecť alebo krutosť doby, ktorá sa pomaly 
zmierňuje. Kontrast bielej a čiernej pôsobí na mňa veľmi výrazne. Obzvlášť pri postave Poncie, 
ktorú stvárnila Eva Pavlíková oceňujem ako sa kostymérka Marija Havran pohrala so 
synchronizáciou kostýmových prvkov všetkých postáv v postave slúžky (táto postava má každú 
časť oblečenia z inej doby, akoby bola pospájaná z Bernardy Alby a jej dcér). 

 
Na záver by som sa ešte rád podelil so svojím autentickým zážitkom z inscenácie. Ide 

predovšetkým o veľkou výrazovosťou nabité momenty. Utkveli mi v recepčnej pamäti najmä 
tri obzvlášť rezonujúce obrazy: trhanie jablka z pomarančovníka (odkazovanie na biblický 
strom poznania), skladanie košieľ (uchovávanie spomienky na zakázané)  a enigmatický výkrik 
Evy Pavlíkovej (reakcia na smrť najmladšej dcéry Bernardy Alby). Ďalej chcem vyzdvihnúť 
pohybové partitúry, ktoré s hercami spravila Stanislava Vlčeková. Tieto pohybové partitúry 
dodali inscenácii hry Anny Saavedry na motívy F. G. Lorcu expresivitu a moderný cveng. Text 
do tejto formy pozdvihla Marie Špalová a rozhodne túto inscenáciu odporúčam. 

 

 


