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Skončila sa hra,
kde sa na hru hrá,

v ktorej len ten neprehrá,
kto sa s nami na hru hrá.

Skončila sa hra,
kde sa na hru hrá.

Ten, kto na vlastnom piesočku si stavia hrad,
ten sa vlastne vôbec nevie hrať,

lebo len spoločná hra je hra,
hra, v ktorej nikdy nikto neprehrá. 

 Jozef Mokoš

 Jozef Mokoš

HRA

Pre deti od 4 rokov.
Réžia: Marián Pecko

Klauniáda o dvoch lenivých kocúroch a šikovnej myši. 

Pri príležitosti 60. výročia založenia 
bábkového divadla v Banskej Bystrici.

KBD. Hra. 1973. Zľava Hanka Kútiková ako hlásateľka, Štefan Píšša, Štefan Šmihla.



Klauni a klaunky sú nedokonalé ľudské 
bytosti. Stvorenia, čo zveličujú, 
stelesňujú rôzne ľudské nedostatky 
a chyby. Klaunský smiech nie je výsmech 
alebo škodoradostné zadosťučinenie. 
Je to radosť. A radosť je spojená s tým, 
že sa človek cíti dobre. 

S radosťou prichádza šťastie. Nemusíme sa smiať, aby sme pocítili 
šťastie. Klauni a klaunky takouto radosťou ozdravujú svet v každom 
prostredí. Lebo klaunský smiech je potešenie z pochopenia chýb, 
z nečakaných náhod a zo „školy života“. 
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Rozprávka o dvoch lenivých kocúroch a jednej šikovnej myši sa pohráva 
s hrou a s hraním sa. Hra na hrane nebezpečenstva a prehry sa postupne 
mení na hranie sa groteskné, nepochopiteľné a súčasne plné fantázie. 
Tam, kde sa dvaja kocúry (a to niekedy i doslovne) bijú, vyhráva malá 
myš.  Nakoniec si všetci aktéri a aktérky hry predsa len uvedomia, 
že vzájomná súhra je v konečnom dôsledku jednoznačná výhra.

Bábkové divadlo na Rázcestí, vtedy ešte ako Krajské bábkové divadlo,
uviedlo Hru už v roku 1973. V jubilejnej 60. sezóne sme sa rozhodli 
opätovne hru Hra naštudovať 
a nadviazať na predošlé 
obdobie/obdobia, na renesanciu 
radosti v divadle, s ktorou pracovalo 
v 70. rokoch aj Krajské bábkové 
divadlo. Máme chuť nachádzať 
radosť v živote, v umení a reflektovať 
ju cez hru.   
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Pre deti od 4 rokov. 

„Neskôr sme i my, múdri a všetko vediaci dospelí, začali diváka  
v prvom rade vychovávať. (Ale nezabudli sme ani na divákov v 
druhom rade, treťom a ďalších, v prístavkoch, ba nezriedka sme 
vychovávali i divákov stojacich pri vchode.) S najlepším úmyslom 
varili sme im výživné diétne umenie, bohaté na špenát didaktiky 
a pravdaže, tento pokrm sme núkali deťom primerane umelecky 
rozriedený, s chápajúcim ohľadom na ich mliečne zuby. Po čase, 
keď sme sa kdesi dočítali, že dnes dieťa vychováva aj družina, 
poštár, škola, susedia, televízia, Pionier i požiarnici, pokúsili sme sa 
vziať bábkové divadlo za svoj výrazový prostriedok, ktorým najlepšie 
môžeme vyjadriť svoju životnú skúsenosť, túžbu po hre, svoj intímny 
názor na svet a to tak, aby sme pritom nenudili nielen seba, ale ani 
našich divákov.“ (Jozef Mokoš, v Poučnom diári, slúžiacom k veselej 
kratochvíli dychtivého čitateľa, vydaný k 10. výročiu KBD)

Jozef Mokoš (11. marec 1941)
Herec, básnik, dramatik, dramaturg, autor literatúry pre deti, režisér, 
vysokoškolský pedagóg. Študoval na AMU v Prahe bábkoherectvo 
a dramaturgiu bábkového divadla. V roku 1962 ho priateľ, básnik 
a dramaturg Mikuláš Kováč zavolal do Banskej Bystrice, kde začal 
pôsobiť ako herec v Krajskom bábkovom divadle, potom sa stal 
dramaturgom, režisérom, umeleckým šéfom a riaditeľom divadla (1980). 
Neskôr odišiel do Bratislavy, 
kde sa stal dramaturgom 
Poetického súboru Novej scény 
a umeleckým šéfom 
Štátneho bábkového divadla 
v Bratislave. V roku 1992 
sa habilitoval na docenta 
Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave, kde prednáša
bábkoherectvo a dramaturgiu
bábkového divadla.
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