
Divadlo z Pasáže 

Norma 

 

,,Čo by ste želali vašej duši predtým, než sa narodí?“ 

,,Želala by som ti lásku, pochopenie, nádej…, želala by som ti druhý chromozóm.“ 

 

Banskobystrické Divadlo z Pasáže je jediným profesionálnym divadlom komunitného typu 

na Slovensku, ktoré pracuje so zdravotne nezvýhodnenými hercami. Na festivale Divadelná Nitra 

hosťovalo s inscenáciou Norma, ktoré vzniklo v spolupráci režisérky Moniky Kováčovej 

s kolektívom hercov s Downovým syndrómom. Norma bola prvou uvedenou inscenáciou, ktorú mali 

diváci možnosť vidieť a otvárala divadelný festival. 

 

Idea a téma 

Tematická línia inscenácie sa dotýka kontroverzných a tabuizovaných tém. Norma, určenie hraníc, 

limitov. Prečo sú zdravotne nezvýhodnení jedinci vyčlenení na okraj spoločnosti? Prečo 

sa nachádzajú mimo územia ,,normálneho“ chápania ľudskej osoby? Sú tieto sociálne skupiny 

pochopené? Monika Kováčová s dramaturgickou pomocou Evy Ogurčákovej významne uchopili 

témy, o ktorých sa medzi ľuďmi nehovorí. Komunikovali s hercami o ich problémoch, želaniach 

a o ich svete, v ktorom sa denno-denne nachádzajú. Zinscenované témy s veľkou úprimnosťou 

a autentickosťou priamo atakovali diváka a vtiahli ho do sveta mimo hraníc konvencií. 

Konflikt 

Rozpor spoločnosti a inak obdarených hercov sa dotýka každého z nás. Podvedome nevedomky 

zatvárame oči pred sociálnymi skupinami, označujeme ich sa ,,iné“ a ,,nenormálne“. Dramatický 

konflikt ukázal bežnému divákovi, ako situáciu vnímajú vyčlenení jedinci. Hovoril o tom, že aj tieto 

osoby sú ľudské, milujúce. Výrazné zobrazenie konfliktu sa ukázalo v tom momente, keď členovia 

hereckého kolektívu vytvorili polkruh a v jeho vnútri sa ocitla herečka, ktorá sa z neho snažila dostať 

von, prekonať vytýčené bariéry, no ,,spoločnosť“ ju nepustila. Rovnako silným okamihom 

sa stal obraz, kedy sa najmenšia herečka pokúšala postaviť z kociek vežu. Nedokázala však vyložiť 

poslednú kocku na vrch veže a tá jej zakaždým spadla. Do toho sa jej ostatní herci posmievali 

a pokúšali sa zmariť jej snahu. Prvok nahratého ženského hlasu vyznačoval despotický, riadiaci režim 

spoločnosti, ktorý má za cieľ všetkých ovládať. Manipulácia i nedostatok svojvoľného konania 

postihnutých jedincov tiež tvorili tému konfliktu. Inscenácia gradovala, až napokon vyvrcholila vo 

vzbure hercov. Avšak protest nespočíval v zobrazení čistého hnevu, ale aj túžby, príležitosti, vďaka 

ktorej mali herci po prvýkrát priestor vykričať do sveta to, čo by oni chceli, 

čo by si priali. 



Réžia a dramaturgia 

Tvorba inscenácie nebola založená na žiadnom textovom podklade, ani režijnom zámere. 

Východiskom sa stali členovia hereckého kolektívu. Monika Kováčová vybrala ich výpovede, vložila 

ich do divadelného diela a vytvorila pôsobivý koncept, ktorý plne splnil svoj zámer – otvoril divákom 

oči. Ideová i dramaturgická línia bola zachovaná a odkaz, odovzdaný publiku, fungoval. Všetky 

použité zložky ‒ práca s bábkou, materiálom, zvukový záznam hlasu i pohybová 

práca ‒ zapadali do seba a vzájomne sa dopĺňali. Dielo sa prezentovalo ako jeden kompaktný, živý 

organizmus, poskytujúci jedinečnosť myšlienky a okamihu, v ktorom ho môžeme vidieť. Veľmi 

ocenenými znakmi boli aj tempo-rytmus, dynamika a atmosféra inscenácie, ktoré vôbec neupadali, 

naopak gradovali. 

Herectvo 

Najvýznačnejšiu kvalitu herectva predstavoval úkaz, že herci nehrali. Stáli na javisku úprimne sami 

za seba, prezentovali svoje osobnosti, charaktery a priania. Odkrývali svoje výpovede, ktoré vonkajší 

svet nepozná. No i tak vedeli pracovať s intenzitou hlasu, s energiou, s pohybom 

a s prirodzenosťou. Obdivuhodne fungovali ako klasickí herci. 

Svetelný dizajn a scénografia 

Svetelný dizajn zefektívnil atmosféru diela. Herci sa nachádzali vo svetelných štvorcoch, ktoré 

podčiarkovali význam hraníc, stereotypného myslenia okolia. Scénografia sa taktiež črtala 

v zobrazení štvorca zostaveného z bielej pásky nalepenej na podlahe a svetiel umiestnených 

v jednotlivých rohoch útvaru. Herci počas hrania so scénou pracovali ‒ odlepovali nalepené pásky. 

Špecifický prvok scénografie tvorili škatule, resp. kocky, s ktorými herci pohybovali najviac. Slúžili 

ako malé javisko pre bábky, tehly veže, mólo, po ktorom herečka kráčala... Ich význam rezonoval 

v každom obraze. Škatule ako myšlienka ,,škatuľkovania“, vyčleňovania sociálnych skupín 

či jednotlivcov spoločnosti. 

Hudba 

Rytmický, monotónny, cyklický zvuk bolt iež významovým podčiarknutím divadelného diela. 

Vytváral dojem despotickosti, autoritatívnosti spoločnosti a podradenosti zdravotne hendikepovaných. 

Hudba niekedy navádzala pozorovateľa k pocitu, že herci sú zvukom vedení, pretože si presne 

nepamätajú, čo chronologicky nasleduje, no myslím, že aj to mal byť zámer pôsobenia. 

Pohyb a choreografia 

Autenticita sa nachádzala i v pohybe. Každý z hercov mal vlastný druh pohybu, ktorým vyjadroval, 

že na javisku, a rovnako i vo svete, funguje sám za seba. Vyjadroval, že jeho prejav je svojský, iný, 

netanečný, až neestetický. A to je jeho podstata, za ktorú sa nehanbí. Veľmi oceňujem, 

že sa choreografia a tanečná zložka v diele vyskytovala, pretože sa málokedy stáva, že činohra 

je prepojená s výrazovým tancom. 



Recepčný  zážitok 

Okamžitá standing ovation. Dlhý potlesk. Slzy, ktoré mi tiekli po tvári. Úprimnosť, ktorá k nám ako 

k divákom prenikla, ma prekvapila, našla absolútne nepripravenú a surovo ma vtiahla do diania. 

Inscenácia mi odovzdala jasný odkaz a jej atmosféra vo mne rezonovala ešte veľmi dlho. 

Jediné, v čom by som videla ešte potenciál práce, by bola postava asistenta režiséra, ktorému 

by som dala väčší priestor prejavu. Chápem, že jeho hlavnou úlohou bolo dohliadať na kolektív 

hercov, no prišlo mi ľúto toho, že asistent celú dobu sedí na stoličke a pozerá sa. Chýbala 

mi interakcia. 

Najviac ma zasiahol moment protestu voči diktatúre a samotný záver, počas ktorého herci kričali 

do sveta svoje želania. Želania, ktoré nám prídu banálne a samozrejmé. Želania príkladu: ,,Chcela by 

som ísť sama po ulici.“ alebo ,,Chcela by som si sama navariť polievku.“ Želania, pri ktorých 

si uvedomíme, aké máme šťastie a akí sme sebeckí, keď väčšinu času myslíme iba na seba. 

 

 

 

Katarína Jungová 


