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Divadlo Aréna ako jediné na Slovensku nepretržite sleduje líniu 
politického divadla. Nie divadla aktualít, ktoré by podľa Heinz-Thiess 
Lehmanna nemalo väčšiu šancu na úspech v konkurencii s oveľa 
pohotovejšími elektronickými médiami. Sústreďuje sa na také politické 
fenomény, ktoré boli a sú v lokálnom i globálnom kontexte kľúčové. Na 
ktoré sa vzťahuje vyjadrenie Hanny Arendtovej: história sa mení, politika 
ostáva. Tiso, Husák, Komunizmus, November (nie ten náš ) reflektujú 
techniky moci a vládnutia. No a čo najnovšia inscenácia Marx: Kapitál? 

 

Ešte sme úplne nepochovali jednu mŕtvolu, už znova počujeme zvoniť umieračik. Za 
odbornej pomoci klasika sa chystá pohreb kapitalizmu. No kým predošlú formáciu, 
komunizmus, sme mali dlhodobo autenticky zažitú, pri kapitalizme je to trocha inak. 
Po uplynutí dvadsiatich rokov, pri všetkom zrýchľovaní behu udalostí asi nie sme 
kapitalizmom ovládnutí až do hĺbky existenciálneho zážitku. (Kde by sa inak vzali tie 
sentimentálne reminiscencie na mlieko, čo stálo dve koruny?). Takže ostáva len 
konštatovať, že slovenskí divadelníci sú vskutku ambiciózni. Spolu s globalizáciu sa 
aj oni vydávajú plávať v svetových vodách. A možno v tom bude aj kus ich snovej 
práce, lebo veď „more je symbolom nekonečna“, ako čítame v texte hry. 

Nič proti tomu, veď ako im, tak aj nám, pravidelným divákom, sa provinčné problémy 
a žabomyšie vojny prejedli. Otázkou však je, do akej miery sú nastolené fenomény 
pre náš životný priestor reprezentatívne, sú z neho odpozorované a ich reflexia 
prináša úľavu. Nie že by mi bol osud veľrýb a kosatiek ľahostajný a odporúčala by 
som starať sa skôr o budúcnosť prepelíc (je to s nimi u nás dosť povážlivé). Naopak, 
mám zmysel pre všetko exotické a exkluzívne. No staviam sa do strehu, ak sa 
pertraktujú u nás nevžité techniky (psychoanalýza) a posielajú odkazy autorom, 
ktorých na Slovensku pozná cirka dva a pol človeka. V úvode sa žmurkne na 
neomarxistu Žižeka a posledná replika hry znie: „Však pán Houellebecque?“ Kto vie, 
že je to jeden z najkontroverznejších francúzskych autorov súčasnosti? Má to byť 
signál, že inscenácia bude adresovaná hŕstke intelektuálov a nie onej  frustrovanej 
strednej vrstve, o ktorej sa zmieňujú v bulletine autori múdreho – bez irónie – článku, 
dramaturgovia Martin Kubran a Zuzana Šajgalíková? Lebo tipovať, že cieľovou 
skupinou by mali byť fanúšikovia minulého režimu, sa asi celkom dobre nedá. 
Napokon, najnovšie prezidentské voľby ukázali, aké percento sympatizantov mali 
kandidáti z okolia KSČ. 

Čo ak napriek otázkam a pochybnostiam, ktoré vyvoláva text Petra Lomnického, v 
inscenácii, naopak, všetko do seba zapadá a navzájom hrá pri vytváraní divadelne 
originálneho, intenzívne pôsobiaceho artefaktu? To je ono veľké prekvapenie, čo 
nám, znalcom predlohy, tvorcovia najnovšej premiéry v Aréne prichystali. 
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Inscenácia je príťažlivým, netransparentným dielom dobre zostaveného tímu 
a svojou estetikou zapadá skôr do línie aktuálneho postpolitického, než tradične 
politického divadla. 

Postpolitické divadlo je odpoveďou na súčasný antropologický a sociálny 
pesimizmus, ktorý naštartoval „koniec dejín“, čiže pád komunizmu ako osvietenského 
projektu rozumu, keď sociálne inžinierstvo zlyhalo. Nastavuje zrkadlo súčasnému 
svetu zbavenému priezračnosti a lineárneho priebehu vývoja, javiacemu sa ako 
chaos a sled kríz, či dokonca ako pohyb v kruhu. 

Kde sa inscenácia odohráva? V krajine nikoho, v cirkusovej aréne, v disko-lokále, na 
pobreží mora? 

Imaginatívna scénografia Toma Cillera, zložená z technických prvkov (koruna 
reflektorov nad hlavami aktérov, pult dídžeja) a z každodenných predmetov 
(vrecúška s čipsami, spŕška blýskavých konfiet a drobného snehu a v centre diania 
ošúchaný popolník na jednej nohe), ponúkala možnosť metaforizovať konanie 
hercov, vytvárať viacvýznamový javiskový svet. Existenciálne a nie geograficky 
konkrétne univerzum. 

Skúsme sa v ňom vyznať. 

Na prvý pohľad sa rodovo stereotypne člení na svet žien a svet mužov. Ženy sa 
primárne venujú šatám, muži priebežne horúčkovite fajčia a produkujú intelektuálne 
emisie. No v konečnom dôsledku sú prehovory žien organizovanejšie, prevláda v 
nich logos v zmysle reči a logiky (tradičné zbrane mužov) a rozoberajú konkrétnosti 
ako je psychika, prípadne životné prostredie (tzv. ženská sféra). Ich ľudský profil 
pôsobí v danom kontexte dosť kompletne, celistvo a cítime za ním určitý príbeh.  

Strednú, mužskú časť inscenácie predstavujú akési obradové tance okolo hlavy 
„zemretého“ Marxa. Tu sú prehovory štyroch aktérov značne fragmentarizované, 
primárne sa venujú sexu a práci, majú ráz z kontextu vytrhnutých citátov, reklamných 
sloganov, emocionálnych floskúl, ale aj intelektuálne podkutých diagnóz na tému 
fungovania kapitalizmu, najmä keď pri definíciách túžby a lásky načierajú do 
modernej psychoanalýzy. 

Spolu s dramaturgmi by sme ale povedali, že sú to v konečnom dôsledku „plky, plky, 
plky“ (pozri názov ich článku v bulletine) vykorenených mužov bez osobného 
príbehu. Kým totiž ženským postavám pridelil autor konkrétnejšie mená, prvú nazval 
prezývkou Rich Bitch a druhú Izabela, u mužov volil abstraktné označenia 
pripomínajúce éčka z potravinového odvetvia: E 240, E 123, E 952, E 924. 

Divák počúva ich ľubovoľne sa prepletajúce prehovory a znie mu v nich všeličo 
pravdivo a výstižne, či už vzhľadom na každodennú prežitú skúsenosť, či vďaka 
orientovanosti v intelektuálnych trendoch. V spojení s celkovým dianím na javisku 
však prejavy mužov napokon vyznievajú ako miestami chorobná pseudočinnosť. Keď 
sa totiž horúčkovito fajčiac zhromažďujú okolo popolníka a nervózne si vymieňajú 
repliky, striedavo umiestňujú strapatú hlavu bradatého guru kapitálu do popolníka a 
striedavo sa ňou oháňajú nad hlavou ako skalpom. Má to byť akýsi rituál 
vzkriesenia? Lebo ak sa ľudovo hovorí, že vták Fénix by sa mal znova zrodiť z 
popola, v prípade Čičvákovej javiskovej „eseje“ ide o vydarený gag na báze pôvodnej 
slovnej konštrukcie a interpretujeme si ho ako kriesenie Marxa z popol(ník)a. Táto  
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scénická figúra sa už nápadne podobá na jazyk absurdného divadla. Travestia, 
persifláž sa diskrétne vinú celou inscenáciou ako postoj, ktorý k problému zaujímajú 
tvorcovia a zákonite spolu s nimi aj my. 

Vzhľadom na to, že mužom chýba príbeh, a teda aj ono fiktívne inde a inokedy, 
všetko, čo na scéne predvádzajú, sa zakoreňuje v prítomnosti, je konaním tu a teraz 
a nadobúda kvality performancie. Choreografi Stanislava Vlčeková a Jozef Vlk 
sformovali fyzické akcie a tanečné vystúpenia do príťažlivého tvaru, pripomínajúceho 
známy chorus line, alebo typické kabaretné, či klubové produkcie. Nedeliteľnou 
súčasťou ich prítomnosti je spev za zvukov nákazlivej hudby púšťanej DJ 
Reverendom z pultu vľavo. 

Najviac sa zviditeľnil Marián Prevendarčík, pomaľovaný na čele nápisom „sex“ a 
ozdobený ružovým boa okolo krku, vystavujúci svoje telo drastickej procedúre 
premeny na šupinatého tvora za pomoci tekutého mydla a strieborných konfiet a 
spätného uvádzania do ľudskej podoby za pomoci vedra s vodou a špongie. 
Nemecké mokré divadlo majú slovenskí divadelníci radi. Vedľa neho svojím 
lahodným spevom vystúpil z radu Tomáš Palonder. Jeho španielsky song tak trocha 
odkazoval na Kubu, posledný to raj dinosaurov. Martin Hronský a Braňo Deák však 
nehrali žiadne „druhé husle“, len nemali toľko efektných upútaviek ako ich partneri. 
Do rečnenia vkladali energiu a emóciu a do pohybu výraz a eleganciu. 

Okrem tanca, spevu a rečnenia sa v strednej časti dejú aj akcie, ktoré pochádzajú z 
odvetvia body paintingu, herci si z vlastných tiel robia reklamné plochy, keď si na ne 
navzájom píšu heslá týkajúce sa hlavného motívu predstavenia – frustrácie z kapitálu 
a kapitálom. Trúsenie zemiakových lupienkov po podlahe, ku ktorým pribúda dážď 
trblietavých konfiet a mrholenie drobného sniežika, posilňujú materiálnosť prostredia 
a intelektuálne koncepty tohto kvázi agitačného vystúpenia zrážajú do hmatateľného 
a fyzicky náročného trojrozmerného sveta. Podlaha sa totiž postupne premieňa na 
nebezpečný, klzký parket a po istej úprave poskytuje spojivo k záverečnej časti 
odohrávajúcej sa pri mori. 

Predstavenie otvára Kristína Greppelová ako Ritch Bitch. Aj ona priebežne fajčí 
jednu cigaretu za druhou a aj ona nachádza svoj magický stred pri popolníku. 
Navodzuje však dojem vyrovnanej, pokojnej ženy. To už asi psychoanalýza, ktorú 
absolvuje a vlastne propaguje, zabrala. Celý jej prehovor sa krúti okolo gaučovej 
terapie u doktora Jošiho. 

„Neviem, čo by som bez neho robila. Bez tej psychoanalýzy si už ani neviem 
predstaviť svoj život,“ konštatuje. Ďalšími súradnicami jej života sú svetoví módni 
návrhári a golf. Všetko medzi nimi sú reprodukcie psychoanalytických praktík a 
poznatkov. Herečka tlmočí myšlienky svojej postavy presvedčivo, s dávkou 
primeraného, racionálneho odstupu. 

Predstavenie uzatvára znova prehovor ženy. Táňa Pauhofová ako Izabela 
v prímorskom outfite nasadzuje od začiatku intenzívny, angažovaný prejav. Aj keď 
hovorí, ako sa každé ráno pred skriňou plnou šiat nevie rozhodnúť, čo si obliecť. Aj 
keď rozpráva o mŕtvych moriach, nevšímavých turistoch a svojom záhadnom 
životnom príbehu. Jej vystúpenie je opäť performanciou, nabité energiou, dáva nám 
zacítiť prítomný okamih, moment existenciálneho zúfalstva nad šíriacou sa smrťou. 
Táňa Pauhofová má skvelý rečový prejav: vyrážaním prvých slabík dáva prehovoru 
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razanciu a vďaka jej zmyslu pre rytmus sa nám jej výpoveď zadiera až po kožu. 
Atrakciu scény predstavuje veľryba v mierke 1:1, vydávajúca zvuky tichého 
predsmrtného zápasu. Na jej klenuté brucho sa napokon v sede oprie aj Izabela, 
natierajúc si telo a tvár hrubou vrstvou bieleho opaľovacieho krému. No v celkom  
poslednom okamihu predstavenia si odrazu cez ústa namaľuje veľký čierny kríž. 
Z vlastnej vôle umlčaná ekologická aktivistka? 

Psychoanalýza prezentovaná ako piplanie sa v egu, pseudočinnosti salónnych 
neomarxistov a nepochopiteľné zmĺknutie ochrankyne prírody. Aj tak sa dá čítať 
inscenácia, ktorá vznikla na objednávku divadla Aréna podľa konceptu režiséra 
Martina Čičváka. 

Signalizuje nám stav, v ktorom z hľadiska optiky tvorcov uviazol dnešný človek ako 
oná veľryba na suchu. Nemalú vinu na tom má mať kapitál, „pretože vždy sme v 
kapitále, nikdy nemôžeme byť mimo kapitálu. Kapitál je náš živel, náš život, naša 
prirodzenosť, vzduch, univerzum. Vždy sme v kapitále, nikdy nemôžeme byť mimo 
kapitálu...“. 

Nuž, Marx skutočne mnohé o kapitalizme jasnozrivo postrehol. V úvode bulletinu 
nachádzame článok publikovaný pôvodne v časopise Rolling Stones pod názvom 
Marx mal pravdu. No bolo treba uviesť aj druhú stranu mince, odvetnú stať nazvanú 
Marx sa mýlil. Až tieto dialekticky komplementárne úvahy by nás posunuli ďalej. 
Zatiaľ však treba blahorečiť tvorcom predstavenia, že na „plky“ nenaleteli a celým 
bohatstvom scénických prostriedkov vyjadrili svoje stanovisko. Intuícia a podvedomie 
sú napokon pre umenie spoľahlivým kompasom. V tom sa nemýlili, keď napísali: 
„Logika fungovania kapitálu a logika fungovania podvedomia sú principiálne 
podobné. Táto blízkosť symbolických foriem má blízko k divadlu.“ 

Že sa Marxov Kapitál videl byť vhodným materiálom aj pre film, na to prišiel už Sergej 
Ejzenštejn koncom 20-tych rokov. Nečudujme sa, víťazstvo boľševikov dávalo spisu 
legitimitu, hoci veľký filmár už začínal mať so Stalinom problémy. Svoj projekt 
rozpracoval, ale nedokončil. Neumrel síce ako jeho učiteľ a kolega Vsevolod 
Mejerchoľd na popravisku, ale na sklonku života bol značne zo „zo stavu sovietskeho 
sveta“ rozčarovaný. Nuž tak, milí neomarxisti, oplatí sa občas pozrieť si aj staršie 
inscenácie divadla Aréna. 

 

 

Karl Marx: Kapitál 

Na objednávku Divadla Aréna podľa konceptu režiséra Martina Čičváka napísal 
Peter Lomnický 

réžia M. Čičvák dramaturgia M. Kubran a Z. Šajgalíková scéna T. Ciller kostýmy 
Nina A. Stillmarková pohybová spolupráca S. Vlčeková, J. Vlk hrajú  
K. Greppelová, B. Deák, M. Hronský, T. Palonder, M. Prevendarčík, T. 
Pauhofová a DJ Reverend 

premiéra 27. marec 2014, divadlo Aréna, Bratislava  


