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Reagovať na výnimočné podmienky nečakaným nápadom môže byť znak flexibilnosti,
nudy, zúfalstva alebo pokusu pozitívne sa vymaniť z negativity výnimočných podmienok…
Čiže Covid a SND. Širšie Covid a umelci a ostatné profesie v pôsobnosti zriaďovaných
kultúrnych organizácií či umelci, pracovníci v kultúrnom sektore na tzv. voľnej nohe a pod.
Ako sa s pandemickou, ekonomickou a širšie aj hodnotovou krízou vyrovnávajú tieto dve
kedysi zdanlivo homogénne skupiny? Iba ego maniak, ego maniačka sa od marca nezaoberá touto otázkou. Má širšie aspekty ako iba fakt, že jedni majú aký & taký stály príjem
a druhí razom prišli o všetko a ešte musia znášať záväzky a náklady, ktoré plynú z ich samostatného postavenia.
Myslím, že istú základnú frustráciu zdieľame spoločne, ale asi je veľ ký rozdiel, keď pomoc neprichádza a vy ste nie z vlastnej viny odkázaní nepracovať. Netvrdím, že totálne
odkázaní netvoriť, ale nepracovať, hoci o výsledky vašej tvorby či práce záujem bol a za
normálnych okolností by ste sa o svoj príjem vedeli postarať. Pod základnou frustráciou
rozumiem narušený, skomplikovaný a na istý čas úplne prerušený živý kontakt s publikom. A vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu a nejasné perspektívy aj odstrihnutý živý
vzájomný kontakt tímov v rámci skúšobných procesov, keď už teda hovorím v prvom rade
o divadle. Takže nám veľmi chýba, keď ani spolu neskúšame podľa pripraveného dramaturgického plánu a nestretávame sa s priateľmi a kolegami z externého prostredia, ktorí už
boli záväzne oslovení na spoluprácu pri jednotlivých tituloch. V prípade SND sú to externí
režiséri, režisérky, scénickí a kostýmoví výtvarníci, výtvarníčky a v neposlednom rade aj
umelci z radov fotografov.
Väčšinu z nich v posledných mesiacoch nevídame na skúškach, ale iba náhodne.
Napríklad na trhu na Žilinskej ako ja Mariju Havran. Tak čo myslíš, bude niečo z tých Salemských bosoriek, pýta sa ma medzi petržlenmi, voňavými bylinkami a pestrofarebnými
kvetmi.
Lebo ja už mám kostýmy v podstate vymyslené, ale som dáka zmätená a neistá, ja sa na
nastávajúce dielo dlho, poctivo chystám, študujem, skúšam, vymýšľam, návrh zahodím
a inšpiruje ma zrazu niečo iné, veď sleduj svetovú politiku, čo sa deje, s rúškami či proti
nim, aj to je kostým našej prítomnosti, skrátka tvorivý proces nie je ako rutinný recept na
polievku s petržlenom, aj keď zo super trhu. A mňa zrazu pálili v dlani peniažky z platu, hoci
zníženého, lebo sa mi zdalo, že v Mariinej ruke majú inú hodnotu rizika a neistoty. Áno, môj
milovaný Čapek síce povedal v RUR, že po kataklizme sú peniaze len šuchotavé lístie pre
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veveričky, ale my, chvalabohz, sme zatiaľ len skúšaní, napríklad aj v sebauvedomovaní sa
či v solidarite, práve v týchto výnimočných „kovidových“ podmienkach.
Som v pravidelnom zoom kontakte s kolegami divadelníkmi z celého sveta, napospol významné osobnosti, ktoré napríklad v Brazílii a Indii doslova osobne varia jedlo pre svojich
chudobných kolegov aj anonymných spoluobčanov. Každé ráno v sterilizovaných kontajneroch vyložia nádielku alebo ju rozpošlú divadelníkom bez príjmu, pretože oni ešte majú
úspory či príjem z akademickej činnosti alebo telenoviel. V Chorvátsku zasa 4 000 divadelníkov dostalo tzv. vrtuľníkovo po
1 000 € a majetnejší umelci spravili dosť veľ kú zbierku pre menej zabezpečených kolegov
Tak by som mohla pokračovať v informáciách o oficiálnych aj neformálnych vzájomných
pomociach v USA, Nemecku, Taliansku, Izraeli… Nič extra tým nechcem povedať, veď vieme, ako bola prijatá iniciatíva Wandy Adamík Hrycovej a ostatných známych signatárov
ako jedna z prvých výziev na pomoc kolegom z brandže. Myslím, že bola prečítaná s neporozumením a jej skreslené vnímanie verejnosťou vlastne zapôsobilo ako odstrašujúci
príklad angažovania sa… zahnalo nás späť do bezpečných ulít. Zdá sa, že sa veci neisto
a pomaly rozhýbali minimálne v tom, že mnohí pochopili, že bez zorganizovania sa môže
kultúrny sektor iba ťažko formulovať a vymáhať svoje oprávnené požiadavky.
Späť však k trhu. Marija mi jasne naznačila, že momentálne nezamestnaní umelci majú
svoju hrdosť a posledné, čo potrebujú a chcú, sú nejaké milodary, hoci som nezbadala,
že sa do nich hrnieme. Ale ja som sa jej snažila vysvetliť, že som naozaj úprimne zvedavá,
čo robia všetci tí, ktorí by pracovali na inscenáciách v SND, že o mnohých viem, ako sa
venujú inej voľnej tvorbe, a že fotografie z predstavení, ktoré nemôžeme hrať, sú zrazu
ako balzam na dušu a dôkaz, že všetko je len dočasne, absurdne neprítomné. A tak dáko
voľne, asociatívne a spolupatrične vznikla idea osloviť kolegov, aby predstavili a ponúkli
svoje výtvarné diela a aby sme my divadelníci aj naši diváci a zberatelia mali možnosť niektoré z nich v aukcii SOGA získať. Vznikne tak výstava – aukcia diel umelcov, ktorá by sa /
bez vírusu/ v tejto konštelácii asi neuskutočnila. Verím, že vygeneruje vibrácie, ktoré nám
pomôžu spoločne toto obdobie preklenúť, že sa jednoducho pripomenieme, predstavíme
a duchovne obohatíme. Trh práce stagnuje, ale naše akcie pokračujú.
Darina Abrahámová
dramaturgička Činohry SND
P. S.
Úprimne ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom zo SND, ktorí sa aktívne tohto môjho
„trhového“ nápadu ujali a spravili všetko, v spolupráci s ústretovou SOGOU, na jeho uskutočnenie.

