
Elfriede Jelinek: Winterreise/Zimná cesta 

alebo 

Intermediálne okno do neurodiverzity 

Réžia, koncept, spev: Peter Mazalán 

Dramaturgická spolupráca: Miro Dacho 

Svetelný dizajn: Ján Ptačin 

Kostým, masky: Simona Vachálková 

Zvuková spolupráca: Dominik Novák 

Odborná spolupráca: Veronika Kita Mazalánová 

Klavír: Peter Pažický 

Elektronika, Soundart, zvuk: Fero Király 

Franz Schubert (1827) Winterreise, op. 89, D 911 

výber piesní 

preklad: Otakar Zielecky, 1906 

Klavírna transkripcia: Franz Liszt 

Účinkujú: Jana Oľhová, Annamária Janeková 

 

Predstavte si, že prídete na koncert. Počúvate vášho obľúbeného Schuberta, nechávate sa 

unášať hudbou, ktorú už poznáte naspamäť – hodiny a hodiny ste všetko počúvali, na 

Youtube máte v sekcii Reccomended výhradne vážnu hudbu. Prekladáte si všetky texty. 

A konečne máte príležitosť prísť a počuť všetko naživo, nechať sa uniesť vaším obľúbeným 

kusom umenia. A presne to vám Peter Mazalán nedopraje. Má totiž oveľa dôležitejšie 

poslanie ako kvalitne zreprodukovať Schuberta, či odrecitovať texty Elfriede Jelinek. Mazalán 

sa s vami chce porozprávať o autizme a to tak, že vás nechá nazrieť do mladučkej a zvláštnej 

duše úplne zblízka – no napriek tomu akoby cez plexisklo. 

Inscenácia Winterreise je intermediálnym dielom Petra Mazalána – barytonistu, ktorý je 

samotný jedným z objektov/vystupujúcich. Ide o projekt Štúdia 12, ktorý vznikol ako 

spolupráca operného speváka Petra Mazalána a dramaturga Miroslava Dacha. 

Základom inscenácie je spojenie dvoch rovnomenných umeleckých diel – hudobného 

cyklu Winterreise a rovnomenného dramatického textu Elfriede Jelinek, ktoré sú ďalej voľne 

interpretované hereckým prejavom ako hovory o autizme. 



Ťažko zrozumiteľná hudobná aj textová stránka inscenácie rozpráva sama o sebe 

o autizme. Už len určitá nezrozumiteľnosť, určitá bariéra, ktorú pre hudobne nevzdelaného 

človeka vytvára Schubertova hudba, nám dáva istý pocit odcudzenia – pozeráme sa na formu, 

na niečo hľadíme, ale hľadíme na to zvonku. A jediný, kto sa na toto všetko pozerá zvnútra je 

mladé dievča, ktoré ruší koncert a snaží sa dostať sa na javisko, ktoré je úplne napojené na 

hudbu, do ktorej sa my ponoriť nevieme.  

Autizmus, hoci je nosnou témou celej inscenácie, viditeľný skoro v každom jednom prvku, 

však nie je jedinou témou, ktorú ako diváci máme možnosť zbadať. 

Téma materstva sa vynára hneď, ako prídu dve herečky – narušiteľky koncertu – do sály. 

V momente ako vstúpia sa začína ich herecký koncert, ktorý sa odohráva hlavne v mimike, 

jemných gestách a výrazoch tváre. Tieto drobučké no presné pohyby rozprávajú o dospievaní 

a materstve, hovoria o vzťahu matky a dcéry a všetko, čo o ich vzťahu potrebujete vedieť sa 

dozviete takýmto spôsobom ešte predtým, ako sa dostanú na javisku, ako povedia čo i len 

jediné slovko. 

Repetitívnosť prvkov, opakovanie slov, to všetko v divákovi vyvoláva istý pocit súženia, 

ktorým sa opäť raz približujeme k životnému pocitu, pocitom frustrácie, strachom z priveľa 

vnemov, atď., človeku, ktorý sa nachádza na autistickom spektre. 

Matka (Jana Oľhová) rozpráva príbeh slovami, dokým dcéra (Anamária Janeková) svoj 

príbeh prežíva pod klavírnym krídlom, v izolácii svojho vlastného sveta – aj takýto kontrast 

na javisku vzniká. Dcérina inakosť je rozoberaná z rôznych perspektív no vždy sa nakoniec 

dostaneme k tomu istému bodu, z ktorého sme vychádzali. Nedá sa robiť nič iné, len sa s tým 

zmieriť. A tak sa matka zas a znovu zmieri s osudom a poruchou svojej dcéry. 

Účel inscenácie – teda zviditeľnenie tejto neviditeľnej poruchy, postihnutia, sa naplnil. 

Diváci dostali jedinečnú možnosť nazrieť do veľmi prísne stráženého vnútorného sveta 

takéhoto človeka a to nie cestou, ktorá by sa v nás snažila vyvolať súcit, pripodobniť nás 

k danému dievčaťu, ale iba jednoduchou ukážkou toho, že existuje a prežíva – hoci aj inak 

ako my.  

 

Martina Havierová 


