
,,Chcem, aby ste ma počuli.“ 

 

Tvorivý tím 

Kostýmy a scénografia: Ivana Macková 

Hudba: Lukáš Kubičina 

Choreografia: Kristína Chmelíková 

Dramaturgia a asistencia réžie: Eva Ogurčáková 

Réžia: Monika Kováčová 

Svetelný dizajn: Ján Čief 

Zvuk a zhotovenie nahrávok: Dušan Ivan 

Výroba scény a kostýmov: Miroslava Zelníková 

Produkcia: Matúš Petričko a Zuzana Javorská 

Odborná spolupráca: Anna Tomaštiková, Peter Vrťo, Ľudmila Veverková 

 

Účinkujú: 

Michal Daniš, Michaela Ďuricová, Ján Kinčeš, Lucia Krajčiová, Miriam Kujanová, Veronika 

Lačná, hlas Evy Ogurčákovej 

Asistent réžie: Peter Hudec  

 

Inscenácie poukazujúce na realitu žnú v dnešnej dobe značný úspech. Ale dotýkajú sa 

skutočne diváka? Odchádzajú ľudia z divadla s pocitom, že je najvyšší čas na zmenu? Odpoveď 

hľadá každý sám, možno aj po inscenácii Norma v podaní Divadla z pasáže z Banskej Bystrice. 

Je to prvé profesionálne komunitné divadlo, ktoré, ako jediné svojho druhu na Slovensku, 

začalo pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím aj kombinovaným zdravotným 

znevýhodnením. 



Tvorcovia inscenácie vychádzajú z osobných skúseností a myšlienok hercov, ktorí na 

vlastnej koži pociťujú nátlak noriem a dogmatických predstáv spoločnosti. Samotní herci, 

vymykajúci sa zaužívaným normám, ukázali vo všetkej krehkosti a sile, čo prežívajú, a čo cítia. 

Scénografia, rovnako ako kostýmy, evokujú čierno-biele videnie sveta majoritou. 

Čierne kostýmy ozvláštňuje len zopár farebných nitiek, ktoré akoby naznačovali, že farebných 

momentov v životoch postihnutých je veľmi málo. Škatule na javisku symbolizujú škatuľky 

spoločenských konvencií. Každá má svoj vlastný štvorec, ktorý postihnutý nesmie prekročiť. 

Alebo môže, no bude odvrhnutý.  

Inscenácia sa začína hrou hercov o počiatkoch ľudstva, ešte pred narodením duše. 

Herci rozprávajú jeden cez druhého, čo by svojej duši darovali pred jej narodením. Čo vlastne 

taká nenarodená duša robí, znázorňujú hrou s malými maliarskymi figurínami. Hlas Evy 

Ogurčákovej mechanicky dáva rozkazy a určuje smer predstavenia, no herci si tvoria vlastný 

temporytmus, pričom plynulo prechádzajú až do obdobia detstva, kde sa prvý raz oboznamujú 

so škatuľkami, v ktorých ich spoločnosť začína väzniť už v útlom veku.  

V tomto období, kedy sa ich osobnosť ešte len začína formovať, prvýkrát na vlastnej 

koži zažívajú šikanu a nevraživosť okolia. Dokonca vidíme na scéne, ako sa jedna z herečiek 

snaží postaviť si vlastnú vežu z kociek, no je príliš malá, aby ju dokončila a vždy jej ju niekto 

zničí. Opätovné pokusy postaviť sa na vlastné nohy a presadiť si svoje ja sa stretávajú 

s neúspechom. Keď sa postihnuté dieťa snaží spoznávať svet, nie je mu to umožnené. Musí sa 

držať presne stanoveného štvorca, presne stanovenej trasy. Nemôže sa vymykať normám 

ustáleným spoločnosťou. Aj  keď má pevne nasadené chrániče, okolie ho vždy silou tlačí späť 

„tam, kam patrí“, až kým nerezignuje.  

Následkom sú potlačené túžby mentálne znevýhodnených ľudí, pre niektorých banálne 

veci, no pre nich vzácne, až nesplniteľné, ako: „Chcem sa sama prejsť po ulici.“ -  „Chcela by 

som si sama uvariť polievku.“ - „Chcem, aby ste ma počuli.“ -  „Chcem, aby ste ma videli.“  Toto 

sú dôležité odkazy pre divákov a pre našu spoločnosť, aby sme konečne zotreli rozdiely medzi 

„my“ a „oni“. Pretože všetci sme ľudia a všetci si zaslúžia byť počutí a rešpektovaní. 

 

Katarína Veselá 

 

 


