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Krátka poznámka o okrátkom, intenzívnom a výbornom predstavení,  

 

Tvorkyne a tvorcovia divadelného predstavenia „preložili“ Cells Louise 

Bourgeois tým najreštriktívnejším možným spôsobom – ako Cely. Nie bunky, ktoré by 

evokovali základ organizmu, ale cely, ktoré uzatvárajú život kdesi na pomedzí 

organického a neorganického. Prestupuje sa v nich to, čo sme si z nedostatku trpezlivosti 

pri slovnom vyjadrovaní zvykli nazývať vnútorným svetom, a vonkajškovosť. A ďalej 

tiež túžba po dobrovoľnej samote a izolácii a donútenie okolím. Vyjednanie si vlastného 

priestoru a vopred pripravený priestor na bývanie – dom. 

Divadlo Phenomentheatre sa dlhšie programovo venuje dôslednej práci s 

divadelným „materiálom“, ktorý ťažko redukovať ďalej – telom herečky či herca, jeho a 

jej hlasom, tichom a rytmizovaným rozprávaním. V prípade posledného predstavenia 

vytvoreného pod značkou Phenomentheatre sa režijného vedenia, vytvorenia scénického 

konceptu i hrania ujala Slávka Daubnerová. Monodrámy môžu byť takmer 

exhibicionistickou šou v rýchlom tempe, keď sa herečka či herec snažia vlastným prúdom 

slov a pohybu zaplniť priestor javiska, zvyčajne zaľudnený množstvom ďalších postáv. 

(Videli sme to tak napr. v predstavení Produkt Marka Ravenhilla počas tohtoročnej 

Divadelnej Nitry.) Napriek tomu, že Slávka Daubnerová na stenu píše „otcovu“ výčitku, 

že hovorí veľa, hovorí v predstavení vlastne málo. Zato veľmi sústredene rozvíja text 

denníkov a zápiskov francúzskej výtvarníčky Louise Bourgeois. Bourgeois, ktorá žila v 

napätej rodinnej konštelácii tvorenej otcom, matkou a vychovávateľkou, ergo otcovou 

milenkou, žijúcou desať rokov spolu s rodinou, donekonečna rozoberá tieto bazálne 

vzťahy a pokúša sa nájsť dom, bunku, komoru či celu, ktoré by mohla obývať. 

Slávke Daubnerovej sa spolu s Eduardom Kudláčom podarilo zložité premýšľanie 

o najzákladnejších veciach Bourgeois aj nás ostatných preložiť do jazyka vlastného 

umelkyni a zrozumiteľného aj vyberavým diváčkam a divákom, ktoré na predstavenie 



prídu. Bourgeois sa, (nielen) ako študentka matematiky, pohybovala na rozmedzí 

hľadania jednoznačného symbolického systému a sklamania z existencie iných ako 

euklidovských geometrií. Slávka Daubnerová na ploche priestoru na hranie premiestňuje 

zaváraninové poháre, prelieva medzi nimi tekutiny, prenáša a používa ďalšie 

schematizované kusy nábytku – robí tak starostlivo, každý svoj pohyb, zdá sa, má presne 

vyrátaný. Ak sa potrebuje pohybovať medzi nahusto poukladanými zaváraninovými 

pohármi, robí tak bez zaváhania, prešľapovania na mieste. Pohyb medzi schémami 

vytvorenými na pôdoryse domu, na ploche priestoru na hranie, je celkom účelný a 

presný. „Navyše“ sú práve slová, hoci aj dôkladne ukladané vedľa seba, zoradené do 

akejsi hierarchickej pyramídy na bielej tabuli/stene domu/stene priestoru na hranie. Telo 

so svojimi kapacitami nie je pri hovorení už „len“ tým, ktoré vie manipulovať predmetmi 

a ľuďmi vo svojom okolí, nie je jednoduchou „prenášačkou“. Hlas, ktorého stelesnenie si 

v predstavení tak dobre možno uvedomiť, či ktorý možno akýmsi stelesneným 

poznávaním pochopiť, mätie tým, ako ho telo viditeľné v priestore na hranie tvorí. 

Hovorenie o sebe, akoby ústami Bourgeois, robí takýto hlas veľmi individualizovaným a 

akoby nezameniteľným. Môže ho produkovať iba jedna tvorkyňa, a ak ho aj ďalšia 

reprodukuje, vždy tu bude originál, s ktorým treba porovnať vernosť kópie. Je zrejmé, že 

v predstavení Cely o nič takéto nejde. Schémy tvorené pohármi, takmer anaforické 

vypovedanie vo finále predstavenia, krížikový steh, ktorým je vyšitý názov predstavenia 

na programe, sú opakovaním, permutáciami. Opakovanie však nie je dôvodom na 

uľahčujúce a stotožňujúce oddýchnutie v zmysle „toto som už zažila“, „poznám (svoj) 

originál“. Je skôr miestom úspešných aj neúspešných pokusov opísať, zažiť, zahrať, 

hovoriť, vystavať seba, svoje domy a cely. Zopakujem nesamozrejmé spôsobom, ktorý sa 

často opakuje: Slávke Daubnerovej a divadlu Phenomentheatre sa to v Celách úspešne 

podarilo. 
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…Posledním pozoruhodným představením festivalu pak byla zvláštní cenou poroty 

oceněná autorská inscenace Slávky Daubnerové z Prievidze s názvem Cely, stojící na 

hranici performace a vycházející z písemností výtvarnice Louise Bourgeoisové. Drásavá 

zpověď ženy ztracené v existenci a dobývající se k jejímu smyslu, občas se ovšem 

vyznačující sklonem ke konstatování samozřejmostí, byla výjimečná především 

promyšleným vizuálním konceptem a strohým hereckým výrazem, který silně 

kontrastoval s psychologickým pojetím herectví získávajícím navrch nejen v rámci 

slovenského divadla. Klidná až mechanická, přesně pointovaná deklamace zacyklující se 

v jakýchsi minirefrénech vrcholila v zuřivém křiku. Snad to byl výraz odhodlání po 

vymanění se ze zajetí všednosti a jejích až příliš mučivě samozřejmých očekáváních, 

nebo jen deklarace vzteku jako jediného východiska, které ještě zbývá, který bývá tak 

často na dohled rezignaci nejen na boj, ale také na život. Autorka a herečka systematicky 

pracovala se svým tělem jako výtvarným prostorovým artefaktem. Neilustrovala vnitřní 

prožitek, pohybovala se na scéně nenuceně, jakoby jí bylo publikum chvílemi zcela 

lhostejné. A kdesi v pozadí bylo cítit vlivy německojazyčné dramatiky a jejích géniů: 

Heinera Müllera, Thomase Bernharda a Elfriede Jelinekové. Nakonec celý festival se tak 

trochu nesl v duchu postdramatického divadla, když zde měl přednášku a následně 

workshop uznávaný evropský teatrolog Hans-Thies Lehmann, autor termínu 

„postdramatické divadlo“.  


