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MÁRIA ŠEVČÍKOVÁ
Absolventka Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Počas štúdia 
absolvovala stáž na Národnej akadémii divadelného umenia, Fakulte 
bábkovej tvorby vo Vroclave (PL). Ako dobrovoľníčka participovala 
na festivaloch Divadelná Nitra, Bábková Žilina. Produkčne sa podieľala 
na organizácii festivalu Skupova Plzeň (CZ). Po absolvovaní VŠ pôsobila 
v v umeleckom súbore Bábkového divadla Žilina. Aktuálne je súčasťou 
viacerých nezávislých zoskupení venujucich sa autorskej tvorbe. 
Pozn. Mária Ševčíková sa v BDNR po prvýkrát objavila v rámci 
programu festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2018 v inscenácii VŠMU 
Gerda. Ako hostka spolupracuje s BDNR po prvýkrát.

 

TVORIVÝ TÍM
Preklad: Ivana Kupková

Dramaturgia: Iveta Škripková
Scéna, kostýmy, bábky: Katarína Caková a.h.

Hudba: Elia Moretti a.h.

Réžia: Júlia Rázusová a.h.

HHrajú: Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Andrej Polakovič,
Alena Sušilová, Filip Štrba, Mária Ševčíková a.h.

Kapela: Dodo Šamaj

Svetlo: Pavol Bukovina

Pomocné práce: Daniel Chlumecký, Marek Horváth

Vyrobili: ateliéry BDNR pod vedením Terézie Krnáčovej v spolupráci
s Katarínou Cakovou a Katarínou Mažáryovou

Mária Ševčíková, Ivana Kováčová, Andrej Polakovič



TAJOMNÝ MAJÁK
Záhady dospievania v malej dedine. 
Hra na hranici skutočnosti a snov.

Hra Xénie Dragunskej je hrou o pocitoch a postavení tínedžeriek 
v malej ruskej dedinke, kde môžete zomrieť od nudy a od neustále 
sa opakujúcich príkazov, čo sa má a nemá robiť. Hra si citlivo všíma 
ttento vek. Teen age. Vek plný vnútorných vibrácií, predstáv a otázok 
ako sa vyrovnať s tým, že raz budeme dospelí a dospelé. Čo to 
znamená? Je to hra o „ nich“, ale aj o „nás“, o svete dospelých, 
o rodičovských a rodinných, komunitných vzťahoch. Bez preháňania, 
jej téma sa dotýka každého z nás. Pre tento vek slovenské divadlo 
netvorí špeciálne predstavenia. (Napr. vo Francúzsku teen age 
rešpektujú natoľko, že majú svoju divadelnú kategóriu „jeune public“. 
VVenujú sa jej tematicky i zvolenými divadelnými prostriedkami.) To je 
asi múdre rozhodnutie v rámci profesionálneho divadla. 
          Jedno je isté, ak sa divadlo nebude venovať problémom 
násťročných, nebudú mať prečo chodiť do divadla. Potrebujú 
umelecký súzvuk, alebo povedzme to inak, obyčajný záujem 
umenia, a to v rovnakej miere ako všetky iné vekové kategórie. 
Tajomný maják a jeho inscenovanie v BDNR je dôležitým novým 
kkrokom v dramaturgii divadla. Je skúškou ako a či sa dajú otvoriť 
pomyselné dvere do trinástej komnaty násťročných. Je našou 
ponukou nechať ich vstúpiť medzi nás, do života a do sveta divadla. 
Iveta Škripková, dramaturgička

XÉNIA DRAGUNSKÁ  (1965)

Súčasná ruská autorka strednej generácie. Pochádza z literárne 
renomovanej rodiny. Jej otec Viktor Dragunský bol obľúbeným 
ssovietskym autorom kníh pre deti a mládež, ich preklady vyšli 
v mnohých svetových jazykoch. Jej starší brat Denis Dragunský pôsobí 
ako publicista a spisovateľ. Autorka vyštudovala filmovú scenáristiku 
na Ruskom štátnom filmovom inštitúte v Moskve, pracovala ako 
redaktorka vo filmových štúdiách. Divadelné hry píše a publikuje 
od r. 1994, kedy debutovala textom Zlodej jabĺk. 
V tvorbe sa symetricky venuje deťom aj dospelým. Téma dospievania, 
žživota teenagerov, teenageriek má v jej diele významné miesto vo 
forme divadelných hier, poviedok aj filmových scenárov. 
Z poviedok: Polievka s kocúrom, 2003, Bozkávanie zakázané!, 2007, 
(tieto poviedky zo školského prostredia dlho tvorili súčasť užšieho 
výberu z Dragunskej diela, o ktorom sme uvažovali v súvislosti 
s pripravovanou inscenáciou), Liek proti poslušnosti, 2014. 
Z hier: Všetci chlapci sú hlupáci, 1996, Uhorky a iné zákusky, 1999, Plávky 
aalebo Stroskotaná loď/Tajomný maják, 2003. 
Ryšavá hra, 1998, je jedným z najzásadnejších textov venovaných téme 
mládeže, v ktorom sa autorka zaoberá komplikovanými sociálnymi 
otázkami. Podľa hry vznikol v r. 2000 úspešný film Я вам больше не 
верю/Ja vám už neverím (pracovný preklad). Do tejto kategórie diel 
patrí aj autobiografický román Zblúdilý bicykel, v ktorom sa intenzívne 
dotýka témy detstva a dospievania.

AAutorkina tvorba býva charakterizovaná slovami ako rozprávkovosť, 
snivosť, lyrickosť, irónia, osobitý typ (aj čierneho) humoru. Vlastnosti 
pripisované jej tvorbe, bez ohľadu na cieľovú skupinu, ktorej je dielo 
adresované. 

„Ja som v podstate rozprávkový rozprávač. Skôr než som začala 
písať hry, pracovala som v rádiu a písala som rozprávky pre deti." 
(Xénia Dragunská)

KATARÍNA CAKOVÁ
Absolventka voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa kresbe a jej presahom 
do iných médií vrátane inštalácií a živých predstavení. Tvorí 
pod umeleckým menom Katanari. Absolvovala rôzne zahraničné stáže 
v Solúne, Záhrebe, Taline, Surakarte a rezidenčné pobyty. Pôsobí 
nna Slovensku a v zahraničí. Umeleckú pozornosť vyvolali jej 
koprodukčné projekty s divadlom Pôtoň (Bátovce): Americký cisár 
(2018), Pastierska symfónia (2019), autorské projekty Ostrov: Domov 
(2019),  Faustova záhrada (2019) a i. S  BDNR spolupracuje po prvýkrát.

 

ELIA MORETTI
Taliansky hudobník a performer. Jeho výskumná činnosť sa zameriava 
nna súčasné hudobné divadlo a kultúrnu antropológiu s fokusom 
na ekologické princípy vnímania zvuku. V súčasnosti študent 
doktorandského štúdia Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe 
(CZ), venuje sa výskumu v oblasti zvukovej prformancie. Participuje 
na praktickom výskumnom programe v Karpatoch, je kurátorom 
programu Carpathian New Wave, série zvukových workshopov 
a predstavení súčasných umelcov, umelkýň z karpatského regiónu 
rrealizovaných v Prešove. Účinkuje na slovenských a medzinárodných 
festivaloch, pravidelne publikuje príspevky na platformách A Simple 
Lunch, Floating Forest, Kohlhaas, Setola di maiale, Poli5, Dinzu Artifacts, 
Next Festival Records. Pozn. Elia sa ako člen alternatívneho súboru 
Continuo (CZ) zúčastnil festivalu Bábkarská Bystrica TOUR v roku 2016, 
vystúpil na medzinárodnej konferencii Umenie na periférii s príspevkom 
o pôsobení divadla Continuo na vidieku.

  

IVANA KUPKOVÁ
Prekladateľka a vysokoškolská pedagogička. Pôsobí na Inštitúte 
rusistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, odborne sa zameriava 
na teóriu a kritiku umeleckého prekladu. Prekladá z ruštiny, prevažne 
umeleckú literatúru (knižne napr. M. Bulgakov: Zápisky mladého lekára 
a Zápisky na manžetách, A. P. Čechov: Za súmraku, F. M. Dostojevskij: 
RRusko a Európa. Z Denníka spisovateľa, P. Krusanov: Uhryznutie anjela, 
G. Odišarija: Prezidentov kocúr, L. N. Tolstoj: Proti…, V. Pelevin: Helma 
hrôzy a i.), ale aj odborné texty (Zásady umeleckého prekladu. Eseje 
K. Čukovského a N. Gumiľova).

IVETA ŠKRIPKOVÁ
Autorka dramatických textov pre deti a dospelých, hry pre dospelých 
tvorí pod menom Iveta Horváthová. Väčšina jej tvorby súvisí s BDNR,
sspolupracuje aj s inými divadlami na Slovensku (SND Bratislava, SKD 
Martin, DJZ Prešov a i.), Českej republike, Poľsku. Desiatku rokov vedie 
kurzy tvorivého písania pre deti a mládež v BDNR. 
Dlhoročne sa venuje umeleckej/divadelnej prezentácii ženskej 
skúsenosti z hľadiska rodu. Je zakladateľkou feministického 
divadelného štúdia T.W.I.G.A. /Theatre Woman Improvisation Gender 
Action, 2007-2017/. V r. 2016 obhájila dizertačnú prácu 
FFemini[(ta) - (zácia)]zmy a divadlo, text v editovanej verzii vyjde knižne 
v r. 2020.  

JÚLIA RÁZUSOVÁ 
Absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Divadelnej 
fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V rámci štúdia 
na VŠMU absolvovala študijný pobyt na Rose Bruford Collage 
v Londýne. Je dvojnásobnou leureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu 
rréžiu. Prvýkrát cenu získala v roku 2018 za inscenáciu Znovuzjednotenie 
Kóreí (Štátne divadlo Košice). Po druhý raz v roku 2019 za inscenáciu 
Moral Insanity (Prešovské národné divadlo), ktorá svojim tvorcom, 
tvorkyniam vyniesla víťazstvo hneď v piatich kategóriách cien DOSKY 
aj Grand Prix festivalu Nová dráma/New drama. Žije v Prešove, 
kde spolu s dramatičkou Michaelou Zakuťanskou v roku 2013 založila 
Prešovské národné divadlo. Spolupracuje s profesionálnymi divadlami 
z z celého Slovenska. Venuje sa divadelnej tvorbe pre dospelých aj pre 
deti a mládež a ani v jednej z týchto oblastí neobchádza angažované 
témy. Jej inscenácie charakterizuje nekonvenčné čítanie predlohy, 
originálny, dynamický a pohybovo náročný scénický jazyk. S BDNR 
spolupracuje po prvýkrát. Po prvýkrát režíruje v Banskej Bystrici. 
/prebraté z materiálu “PF 2020“, LITA, autorská spoločnosť/

V čom nachádzate/vidíte zmysel divadla 
v v súčasnej dobe?
 
Možno to vyznie paradoxne, ale sama ako diváčka divadlo bytostne 
potrebujem a vyhľadávam. Čas, ktorý v divadle interpréti, inerprétky, 
diváci a diváčky spoločne zdieľajú je viazaný na prítomnosť, priamosť 
kontaktu, nezachytiteľnosť a neustálu premenu. Vzhľadom 
na technické možnosti v súčasnosti, divadelné predstavenie nemôžete 
zzrýchliť, zastaviť, znovu prehrať, v tom si zachováva svoju výnimočnosť. 
V neposlednom rade divadlo vyjadruje človeka v celej jeho zložitosti.

Prečo by podľa Vás mali diváci a diváčky prísť 
na Tajomný maják od Xénie Dragunskej do 
BDNR?
 
Dragunská prináša konkrétny príbeh na pomedzí reality a fantázie. 
LLiterárna predloha je rovnako na rázcestí filmového scenára 
a dramatizovanej prózy. Teším sa, že prinášame nový preklad súčasnej 
ruskej drámy. Hlavné hrdinky sú teenagerky zachytené v špecifickom 
momente dospievania, kedy veľa vecí vnímame akoby v hmle. 
Buď cez optiku emócií alebo faktov, v ktorých často slepo kopírujú 
názory dospelých. Je to obdobie hľadania svojej vlastnej identity.
Príbeh Ane a Amaranty sa odohráva v chatovej 
oosade - malomeste - dedine, ktorá je akoby archetypálnym príkladom 
prostredia domova, rodinnej príslušnosti, komunity.  
Cudzinec - neznámy, ktorý sa do osady po rokoch vracia odhaľuje 
náš strach z cudzieho. Prichádzajú otázky ako: Kto je tu viac doma 
ako ten druhý? Ten, kto má bohatší miestny rodokmeň? Býva v dedine 
dlhšie? Ľudia sa v súčasnosti veľmi radi delia podľa „my - vy princípu“ 
a spoločnosť sa polarizuje v mene ochrany. 
DDragunská sa venuje rovnako téme "normálnosti", čo je v rámci 
medziľudských vzťahov normálne, morálne, čestné? Kde je hranica 
dôvery v rámci  rodičovstva, či priateľstva? To sú dôležité otázky, ktoré 
v hmle neponúkajú odpovede, ale podnecujú k objavovaniu vlastného 
kritického  myslenia a vyhodnocovania situácii na základe našich 
hodnôt a presvedčení. 
/z rozhovoru s režisérkou pre newsletter Zvesti, rozhovor pripravila 
IIveta Škripková/


