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Komédia o rozkoši uspokojí len čiastočne 
Soňa J. Smolková | Pravda | 25.04.2016 

 

Komédia Vibrator-Play je estetický zážitok, divadelné vyvrcholenie však 
nečakajte.  

 

Komediálna sezóna v bratislavskom Divadle Aréna vrcholí. Doslova. Najnovším 
prírastkom do repertoáru je totiž inscenácia Vibrator-play, ktorá však podľa tvorcov 
nie je o sexe, ale o láske. 

Pravdou je, že hra americkej autorky Sarah Ruhl Vibrator-play vskutku 
niekoľkonásobne otvára tému lásky, ktorá nie je ľahká ani samozrejmá. Matka si 
nevie vytvoriť vzťah so svojím bábätkom, manžel sa nedotýka manželky, žena miluje 
inú ženu a umelec sa zaľúbi do svojej modelky. 

Všetky tieto príbehy sa však odohrávajú na pozadí hlasných vzdychov 
vychádzajúcich z ordinácie doktora Givingsa. Ten sa špecializuje na liečbu ženskej 
hystérie jednoduchým a efektívnym spôsobom – orgazmom. Po naplnení základných 
potrieb sa však uvoľnená energia obracia aj smerom ku vzťahom, ktoré sú rovnako 
ako sexualita poznačené prudérnosťou viktoriánskeho obdobia. 

Práve pevné zakotvenie inscenácie do konca 19. storočia charakterizuje a poznačuje 
celý výsledok. V jeho prospech hrá vizuálna stránka. Dôsledne historizujúce kostýmy 
Georgesa Vafiasa vynikajú na jeho vkusnej, vzdušnej a zároveň veľmi logickej 
scéne. Škoda však, že aj samotná koncepcia režiséra Juraja Bielika sa orientuje na 
19. storočie. Sexuálna, emocionálna a spoločenská frustrácia, nerovné vzťahy a 
nenaplnená láska sú iste aktuálne aj dnes. Napokon hovoríme o hre, ktorá vznikla v 
roku 2009. V Divadle Aréna sa však inscenácia sústreďuje na prvý plán šteklivej 
témy, ktorú vyvoláva prehistorický vibrátor a jeho magický vplyv na ženy a mužov. 
Áno, ide o remeselne zručne naaranžovanú inscenáciu, v ktorej jednotlivé výstupy 
zapadajú na správne miesto, no len málokedy sa jej darí naplniť aj silnejšie témy 
textu. 

Sila každej konverzačnej komédie stojí predovšetkým na hereckých výkonoch. 
Šťastnou voľbou preto bolo obsadenie Dominiky Kavaschovej do postavy Catherine 
– manželky doktora Givingsa prahnúcej po vášni a nehe. Kavaschová na javisku 
dominuje najmä v komickej polohe, ale vďaka jej pravdivosti sa do inscenácie 
dostáva aj vážnejší rozmer. Energiu nemožno uprieť ani výkonom Natálie Puklušovej 
a Jána Jackuliaka, ktorí predstavujú pacientov trpiacich hystériou. V oboch prípadoch 
ide najmä o expresívne zobrazenie „vrcholných“ zážitkov počas liečby, ktoré u 
divákov vyvolávajú salvy smiechu. Menej výrazne pôsobia výkony Michala Jánoša 
ako doktora Givingsa, Karin Haydu ako jeho sestričky Annie. Herecký tím dopĺňa aj 
Mara Lukama a Gregor Hološka. 

Vibrator-Play v Divadle Aréna je pokračovaním trendu, ktorým sa divadlo už istý čas 
uberá. Ľahká komédia pre nenáročného diváka je po vizuálnej stránke estetickým 
zážitkom. Skutočné divadelné vyvrcholenie však nečakajte. 
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Hodnotenie Pravdy: 2 a ½ /5 

 

Sarah Ruhl: Vibrator-Play /  
réžia: Juraj Bielik /  
scéna a kostýmy: Georges Vafias /  
hrajú: Michal Jánoš, Dominika Kavaschová, Natália Puklušová, Karin Haydu,  
Ján Jackuliak a ďalší /  
premiéra: 15. apríla v Divadle Aréna 
 


