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VALÉRIA SCHULCZOVÁ
Absolvovala réžiu a dramaturgiu na Vysokej škole múzických

umení v roku 1999. Od roku 2002 pôsobí v divadlách na Slovensku a v Českej republike (Mestské divadlo P. O. Hviezdo-

slava, Slovenské národné divadlo, Slovenské komorné divadlo, Štátne divadlo Košice, Divadlo v Řeznické, HaDivadlo,

Divadlo Rokoko, Divadlo na Zábradlí, Divadlo Petra Bezruča,
Západočeské divadlo, A studio Rubín) ako režisérka (Neil Simon Perníková dáma, Schulczová/Olekšák Sametová noc,

Petr Zelenka Job interviews, Moravia/Schulczová/Olekšák

Rimanka, David Harrower Blackbird, N. A. Ostrovskij Aj múdry schybí, Yasmina Reza Boh masakra, William Mastrosimone
Extremities, Volánková – Schulczová Barbiny, Witold Gom-

browicz Yvona, princezná Burgundská, Ben Elton Popcorn)

a dramaturgička (Iva Klestilová Moja vlasť, George Tabori
Matkina guráž, Aischylos Oresteia, Martin Crimp Face to the

wall, Sarah Kane Blasted, I. Welsh, H. Gibson, Trainspotting,

Simon Stephens Herons, Urs Widmer Top dogs, A. P. Čechov
Tri sestry, A. Strindberg Tanec smrti). V rokoch 2002 – 2004
bola šéfkou HaDivadla v Brne.

Od roku 2004 spolupracuje aj s televíziami, pre ktoré vytvorila niekoľ ko seriálov (Za sklom, Odsúdené, Nevinní, Horúca
krv, Doktorka Kellerová).

S Romanom Olekšákom napísala štyri hry. Leni, Rodáci
a Ostrov boli vytvorené pre Slovenské národné divadlo a Doktor Macbeth pre MDPOH (v Českej republike uvádzaná pod

názvom Sametová noc). Spoločne adaptovali i román Alber-

ta Moraviu Rimanka pre Štátne divadlo v Košiciach a libreto
rómskeho muzikálu Čhaj.

Hra Leni bola inscenovaná i v zahraničí (Česko, Srbsko, Ma-

VS

cedónsko, Španielsko). Hra tiež získala prvé miesto v medzi-

národnej scenáristickej súťaži The Beverly Hills Screenplay
Contest v kategórii divadlo za rok 2016.
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NATALIE KOCAB
Narodila sa americkej matke (Severná Karolína) Marshi

Crews Kocab a českému otcovi Michaelovi Kocábovi, poprednému českému spevákovi a politikovi.

Spisovateľ ka, dramatička, speváčka. Matka troch detí. Vyštu-

dovala FAMU, odbor scenáristika-dramaturgia. Doteraz vydala 3 novely, 3 zbierky básní a 4 romány. Napísala štyri zinsce-

nované hry, pričom tretia z nich, Pohreb až zajtra, sa doteraz,
tri roky po premiére, uvádza vo Švandovom divadle.

Hru Sova zásadne prepísala pre Činohru SND. Ďalej vydala
štyri štúdiové albumy. Na poslednom albume spolupracova-

la s Fernandom Saundersom (Lou Reed, Marrianne Faithful)
a Nickom McCabe (The Verve).

Od roku 2016 pracuje ako casting manager pre TV NOVA.
Natalie Kocab má české i americké občianstvo.

NK
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Barbora Andrešičová, Božidara Turzonovová

AKO SA VÁM REŽÍROVALA HRA,
KTORÚ STE NENAPÍSALI?
VALÉRIA SCHULCZOVÁ
Hra Sova nie je prvou hrou, ktorú som nenapísala a režírujem

ju. Dokonca je hier, ktoré som režírovala a nenapísala, väčšina. Človeku dávajú slobodu pozrieť sa na tému z odstupu

a nadhľadu, skôr než sa do nej ponorí a nechá sa textom a realizáciou pohltiť. Nemá potrebu dopovedať príbeh, ktorý sám

vymyslel. Nemá ani potrebu ho poprieť, aby sa dokázal oslobodiť od vlastných vzorcov myslenia.

Sova je výnimočný text, autorka Natalie Kocab oplýva doko-

nalým pozorovacím talentom, vďaka ktorému vytvorila dve
hlboké, plastické a mimoriadne rovnocenné postavy babky
a vnučky a vsadila ich do silného emotívneho príbehu. Je výnimočný svojou obyčajnosťou. Žiadny autorský manierizmus.

Žiadne zbytočné schválnosti. Čisté situácie. Každý z nás ich
dôverne pozná. Esencia rodinných vzťahov a medzigeneračných stretov. Natalie však presahuje horizont jednej rodiny.

Dotýka sa všeobecného problému schopnosti komunikovať,

akceptovať odlišné myslenie a hodnoty. Dokonale rozumie

bezbrannosti a samote. A potrebe hľadať záchranné člny v rodine, aj keď sa rozpadá.

Babi a Vendy sa navzájom zraňujú i zachraňujú, podporujú

a ničia, milujú i nenávidia. Sú také odlišné a zároveň sú si také
podobné. Je radosť vdýchnuť týmto postavám život, zhmotniť ich prostredníctvom talentovaných a vnímavých herečiek
s veľ kým srdcom a so štipkou cynizmu.
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Božidara Turzonovová

Z KOREŠPONDENCIE NATALIE KOCAB

všimla jav, ktorý pozná každý, ale možno si ho neuvedomuje.

„Jedného popoludnia som sa zobudila na gauči a dúfala, že

spievaní sa dcéry a synovia vydali/oženili a rodičovská úlo-

zlý sen nepokračuje. Že Nick prežil. A s ním aj moja sestra.
Nestalo sa tak. V tej chvíli som tušila, že raz napíšem príbeh...
hoci aj krátky... o tom, aká bolestivá je vojna.

Príbeh o Babine a Vendy venujem všetkým ženám, ktoré prišli o mužov. Či už vo vojne s politikou, zdravím, psychikou, či
náhodou.“

Kedysi to bolo nastavené tak, že po detstve a rýchlom doha následne do istej miery ustúpila rodine novej. Starším sa

prejavovala úcta, ale boli prakticky odsunutí na druhú koľaj.
Pokrok a vojny boli vecou mladej populácie.

Teraz naša populácia na Západe citeľne starne. Ba čo viac –
význam manželstva je brutálne potlačený. NECH žije rozvod!

Je to nová spoločenská situácia, zásadná sama osebe. A prináša so sebou aj nanovo nastavené väzby. Všimla som si, že

dôležitosť a rola rodičov dnes nie sú ohraničené manželstvom
AKO SOVA LETELA Z ČESKA NA SLOVENSKO...

detí, ale až smrťou rodičov. Rodičia s deťmi riešia lásku, man-

úspešná, získala popredné ceny, zožala pozitívne kritiky a je

rozvod, zmenu orientácie, vnúčatá, pravnúčatá... a po živote

„Po hre Pohreb až zajtra som sa domnievala, že keď je hra
stále vypredaná, tak sa mi podarí etablovať ako divadelnej

autorke. Nestalo sa tak. Nie v Českej republike. Chcela som
to vzdať. No vzala som si slovenského občana, milovaného

muža Miloša Hoffmana. Poradil mi, aby som sa pokúsila hru

ponúknuť na Slovensku. Vďaka tomu (aj milej sprostredkovateľ ke Tereze Nvotovej) som sa dostala do kontaktu s Darinou

Abrahámovou. A ako autora spoluvytvára jeho redaktor,
dramatika spoluvytvára dramaturg. Nemohla som stretnúť
nikoho lepšieho. Na jej radu som text s desiatimi postavami

nanovo pre Slovenské národné divadlo prepísala na komornú
hru pre dve skvelé herečky.“

želstvo, rozvod, ďalšiu lásku, deti tejto ďalšej lásky, druhý
strávenom riešením problémov svojich detí rodičia zrazu, veľmi znepokojení, umierajú. Nie som sociológ, je to môj osobný

dojem. Takže rodičovská úloha expandovala do neprirodzených rozmerov. Dnes rodičia už neodovzdávajú svoje deti

novej rodine, ktorá za tridsať rokov zopakuje to isté. Funguje
akási široká, rozčlenená, neprehľadná, bezčasová, patchworková a najmä uvravená a večne čosi riešiaca rodina, ktorej

stredobodom dlho zostáva starnúci a umordovaný rodič.
S tým sa, samozrejme, mení aj jeho vlastný pocit dôležitosti.

To bol východiskový bod, od ktorého som sa pôvodne chcela

odpichnúť. Nič nie je jasne nastavené, všetko je akosi fluidné
a intuitívne. Nikto vlastne nepozná svoje hranice a všetko zá-

visí od povahy a rodinného nastavenia jedinca, ako toto svoje
PÁR SLOV O SOVE...

Téma Sovy ma lákala dlhší čas. Je to téma, ktorá sa dotýka

každého. Či už reálne, alebo prenesene. Myslím si však, že
v posledných desaťročiach získala novú perspektívu navyše.
Ide o starnutie. O preberanie trónu.

K tomuto námetu ma paradoxne priviedla iná téma. Téma rozvodu, ktorú som spracovávala vo svojich posledných dvoch

knihách. V Nepatrne smutnej žene aj v románe Domov a tiež

v stále uvádzanej hre Pohreb až zajtra (Švandovo divadlo,
Praha, premiéra 27. 5. 2017). Na vlastnej skúsenosti som si
18

pole pôsobnosti vyhodnotí a uplatní.

Stvorila som postavu Vendy, ktorej muž a otec jediného dieťaťa tragicky zahynul príliš skoro. A postavu Babiny Marty,
ktorej muž a otec všetkých umrel prirodzene a vlastne dosť
neskoro.

Vďaka zhovievavosti Vendinho otca Mareka a zároveň syna
Babiny sa v jeho dome ocitne tak trúchliaca dcéra Vendy

s dieťaťom (nemá kam ísť), ako aj osamelá Babina (nechce
byť sama). A vďaka netrpezlivosti ostatných príslušníkov

rodiny žijúcich u Mareka sa vnučka so starou mamou náhle
19

ocitajú samy v prázdnom dome plnom schovávajúcich sa ľudí.

Ľudí, ktorí nechcú nič riešiť ani súcitiť so starobou či skazenou mladosťou. Vyhýbajú sa preto Vendy aj Babine s ich rovnako komplikovanými povahami.

Tým sa nám otvára pole približne pre hodinu a pol, keď spolu
komunikujú iba Vendy a Babina.

Delí ich mnohé – iné storočie, iné tisícročie, iná percepcia

rodiny, iné ponímanie materstva, iné chápanie rodiny, delí ich

internet, digitálny vek, koncentračné tábory, vojny, režimy, životospráva, závislosti, strach z globálneho otepľovania, delí

ich vina, ktorú cítia za nespočetne veľa iných vecí, zodpoved-

nosť, ktorú cítia opäť za nespočetne veľa iných vecí, delí ich
veľa slov, cez ktoré sa akoby nedokážu preniesť.

Ale zopár vecí ich aj významne spája. Podobne živelné,

miestami až protivné, výbojné povahy. Otec/syn, ktorý sa stáva centrom teritoriálneho boja v dome, čo je jeho a zdanlivo
nepatrí nikomu. Spája ich čas, ktorý nie sú schopné tráviť

bez seba, hoci sa tak urputne snažia. Malé dieťatko, Loretka,

ktorú raz tiež čaká jedna z materských rolí, ktoré Vendy aj Ba-

bina reprezentujú. Spája ich rovnaká krv a nezabúdajme, že
v neposlednom rade dôležitá vec... čakanie na dážď.

Pretože dážď všetko aspoň na chvíľu zmyje. Stíši. A uhladí.

Chcela som sa zamyslieť nad odchádzaním. Nad priepasťou,
ktorá oddelila ľudstvo dvadsiateho storočia od ľudstva nového, tretieho milénia.

A pretože je táto téma nekonečne obsažná, berte to všetko

len ako obraz. Jedného roku, dvoch osôb a neprichádzajúceho dažďa.
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Barbora Andrešičová

ŠESŤ OTÁZOK PRE DVE HEREČKY
Čo pre vás osobne znamená či predstavuje vzťah vnučka – stará mama alebo aj všeobecne vzťah starí rodičia

Má potenciál zaujať či už starších, ale aj mladých divákov
práve archetypálnosťou vzájomného správania zo svojich
vekových pozícií a tým nastaviť zrkadlo iným.

a deti ich detí?

Hrali ste už v predstavení, kde vystupovali iba dve drama-

vnučky, sú moji milovaní, naše vzájomné vzťahy znamenajú

B. T. | V takej hre hrám po prvýkrát.

BOŽIDARA TURZONOVOVÁ | Mám troch vnukov a tri
pre mňa nesmierne veľa.

BARBORA ANDREŠIČOVÁ | Myslím, že si tento vzťah jem-

ne idealizujem tým, že som ho sama poriadne nezažila. Starí
rodičia odišli oveľa skôr, ako som ich stihla spoznať. Určite
mi chýbajú pre množstvo vecí, čo mi mohli odovzdať, od lás-

ky, múdrosti, dôležitých životných skúseností až po vzác-

tické postavy?

B. A. | Ešte som nehrala v inscenácii, kde by účinkova-

li len dvaja herci. Vidím to ako veľ ké pozitívum, môcť byť
na javisku skoro od začiatku až do konca predstavenia.

Mám šťastie, že mojou hereckou kolegyňou je skvelá pani
Turzonovová.

ne rady a historické okienka. Viem si predstaviť, ako spolu

V čom je vám vaša postava zrozumiteľná a blízka a čo ste

príbehy zo života alebo len počúvam historky a pozerám na

dialógu počas skúšok?

pijeme kávu, zajedáme ju ťahanou štrúdľou, rozprávame si

staré fotky z minulosti. Zábavné je, že toto som vlastne za-

žila, len to nebola moja vlastná babka. Teda vlastne bola.
Rodinu si v niektorých prípadoch vybrať môžeme.

Hra Sova nadväzuje v najlepšom na tradície psycholo-

gického divadla so silnou akcentáciou tém a symbolic-

kou nadstavbou. Čím zaujala vás a čím by ste chceli, aby

v nej museli postupne objavovať či pochopiť v tvorivom

B. T. | Postava Martiny Kollerovej mi je neobyčajné blízka.
Mám ju veľmi rada. A myslím si, že aj ona rozumie mne.

B. A. | Cesta k dramatickej postave Vendy prichádza po-

stupne. Ale myslím si, že už od začiatku som chápala jej bojovnosť, vzdorovitosť a tvrdohlavosť. Postupne sa ukazuje
jej krehkosť, nadhľad aj hĺbka bolesti.

oslovila našich divákov v komornej atmosfére blízkeho

Myslíte si, že sa rodina v tradičnom zmysle slova vytráca?

B. T. | Myslím si, že Sova výrazne oslovuje obe generácie di-

B. A. | Neviem, čo znamená rodina v tradičnom zmysle. Kaž-

kontaktu?

vákov, starých rodičov i vnukov, dozvedia sa o sebe mnohé,
čo podľa mňa bude nahlas vyslovené po prvýkrát.

B. A. | Mňa zaujala práve tým, o čom je, o generačných roz-

dieloch, uhloch pohľadu, dôležitosti rôznych tém vzhľadom

na vek, o ekológii, vzájomnej vzdialenosti a blízkosti. Nata-

lie Kocab, autorka dramatického textu, veľmi umne, citlivo
a autenticky napísala smutno-smiešny príbeh dvoch žien,
ktoré sa navzájom potrebujú a sú si podobnejšie, ako si vôbec mysleli.
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B. T. | Domnievam sa, že trochu áno.

dá je iná a špecifická. A pritom sú si často také podobné.
Niekto z nej vyjde do života poznačený a s traumami, iný je
vyrovnaný a spomína na krásne detstvo. Myslím si, že najdôležitejšia v rodine je láska, intimita, dôvera a úcta. Ak ro-

dina obsahuje tieto a iné atribúty, už by podľa mňa konečne
mohlo byť ľuďom jedno, či sa vyprofilovala z rozvodu, alebo

či je jej zloženie „netradičného“ charakteru. Ja si nemys-

lím, že sa rodina vytráca. Áno, rozvodovosť možno stúpa, no
stále záleží na nás, ako budeme žiť.
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Máte rada dážď?

B. T. | Mám rada dážď a najmä idúc po lesnej ceste pôsobí
na mňa blahodarne.

B. A. | Mám rada dážď. Či už v našej inscenácii Sova ako
očistný prvok a úľavu, alebo aj v reálnom živote. Na dážď
mám veľa krásnych spomienok, keď sme premokli do po-

slednej nitky a tešili sa zo života. Potom sú aj tie menej po-

etické chvíle, keď ste vonku, ponáhľate sa niekam, je vám
zima, nič nevychádza a vy zmoknete... V každom prípade
som si dážď začala vekom vážiť.
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Božidara Turzonovová, Barbora Andrešičová

SO
VA

MÔŽE
PRILETIEŤ
AJ K VÁM
Činohra SND má v pláne s inscenáciou Sova čo najviac puto-

vať za svojimi divákmi. V spolupráci s občianskym združením

Božidara Turzonovová, Barbora Andrešičová

Kult.1629, ktoré už v minulosti zorganizovalo naše úspeš-

ČINOHRA SND ŠPECIÁLNE ĎAKUJE

Natálka po Slovensku, radi zavítame aj k vám a ponúkame vám

PÁNOVI ING. KAROLOVI BUSTINOVI,
KTORÝ ZÁSADNÝM SPÔSOBOM PRISPEL
KU VZNIKU INSCENÁCIE SOVA.

né hosťovania s komornými inscenáciami Ilúzie, Tichý bič či

v prípade záujmu možnosť diskusie s účinkujúcimi, tvorcami

ĎALEJ ĎAKUJEME ZA POMOC A SPOLUPRÁCU

či odborníkmi z oblastí medziľudských vzťahov na témy súvi-

MARTINOVI HASÁKOVI, LUCII ŠEDIVEJ,
ONDREJOVI WOLFOVI,
MAREKOVI
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