
Javiskový škriatok 

Regionálna prehliadka a súťaž detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich 

pre deti. 

10. február . -11. február  2020 – MsKS Dom kultúry Šaľa 

(Hodnotenie inscenácií: „Čarovný kufrík“ a „Mechúrik Koščúrik“) 

 

V kategórii  detské divadlo: 

Názov DDS: Volkoveckí ochotníci z Volkoviec 

Názov inscenácie: Čarovný kufrík 

Tulák s čarovným kufríkom plným bábok sa stretáva so sídliskovými deťmi, ktoré poznajú 

rozprávky len z televízie a divadlo, konkrétne bábkové vôbec nepoznajú. Práve v tomto 

motíve sa naskytne tvorcom DDS zaujímavá téma v podobe oživenia bábok a prijatia postavy 

Tulákado ich spoločnosti. 

Režijno – dramaturgický zámer je bohužiaľ prvoplánový a aj napriek chorobe (neúčasti 

niektorých detí) a suplovaní postavy Tuláka pani režisérkou. Chýba rozohranosť akcií 

v jednotlivých mizanscénach a navádza k popisnosti a duplicite. Pritom predloha Mariána 

Lacka má v textovej podobe mnoho dramatických akčných situácií, ktoré v javiskovej podobe 

zostali statickými alebo usedenými. Rovnako i jednotlivé repliky postáv sú adekvátne k veku 

a sociálnemu prostrediu. Scénograficky pracujú inscenátori minimalisticky (rozhádzané 

smeti, kufor, gitara), ale bohužiaľ tieto výtvarné prvky majú len ilustratívny zámer. 

Dramaturgia inscenácie je rozčlenená do troch častí. V prvej nám Tulák predstavuje svoj svet 

a konfrontuje ho (len slovne bez akcie) so svetom detí. V druhej časti deti dupľujú repliky 

Tuláka stojac oproti sebe s bábkou, ktorá je len ilustračná, nepohyblivá a nedramatická. 

V poslednej časti sa deti rozhodnú zahrať rozprávku „soľ nad zlato“ samé bez bábok 

v činohernom prevedení a náznakovom kostýmovaní. V textovej predlohe je jasná logická 

prepojenosť týchto častí. V javiskovej interpretácii sa bohužiaľ stretávame s nedramatickou 

lineárnosťou (konkrétne:  absentuje napätie) 

Detskí interpretátori disponujú veľkou detskou originalitou, ktorá je bohužiaľ potlačená 

statickosťou mizanscén z réžijného zámeru.  

Keďže predmetom rozboru inscenácie je aj pedagogická činnosť alebo vklad – stojíme tu na 

základných chybách vo vedení detí v divadelnom súbore. Niet pochýb, že deti svoju pani 

učiteľku majú veľmi rady a ona ich taktiež, ale rovina dramatickej výchovy prostredníctvom 

tvorivej dramatiky sa posunula omnoho ďalej. Detské divadlo sa nerobí prezenčne, 

ilustračne, cvične, popisne a direktívne – detské divadlo pomáha detskej divadelnej duši 



nájsť cez text, v ktorom je ukrytá téma svoj vlastný postoj, názor, činnosť, pohyb, čokoľvek...  

Len nie to z vymenovaného. Osvety, a konkrétne aj Krajské osvetové stredisko v Nitre, ktoré 

patrí medzi najlepšie na Slovensku v rozvíjaní aktivít pre vedúcich divadelných súborov, 

ktorého koľvek veku rôznymi workshopmi, festivalmi, dokumentáciou – prečo to 

nevyužívame miesto toho, aby ste sa sťažovali na čas, zamestnanie, počasie, nedajbože deti, 

alebo kto vie čo ešte. Sťažovanie k vedeniu detského divadelného súboru jednoducho 

NEPATRÍ! Je to osveta, obeta, láska, trpezlivosť a viera. Ďakujem, že s deťmi robíte divadlo 

a nesťažujete sa! Hlavne nie na ne  

V kategórii  detské divadlo: 

Názov DDS: Divadelný krúžok, ZŠ Sľažany 

Názov inscenácie: Mechúrik Koščúrik 

 

Rozprávka od zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského Mechúrik Kočšúrik je známa pod 

názvom „Mechúrik Koščúrik a kamaráti“. Vo veršoch ju prebásnil Milan Rúfus. My sa s äou na 

šalianskom javisku v bábkovej sále stretávame v úprave Petra Palíka, ktorý vytvoril tento 

projekt ako zákazku pre firmu Lidl a Divadelný krúžok ZŠ Sľažany sa rozhodol o prepis 

zhmotnenie javiskovou formou.  Keďže sú to začiatočníci a chceli samozrejme interpretovať 

(kopírovať) Palíkovho Mechúrika Koščúrika, porota ich oboznámila s autorskými právami. 

Inscenácia je hudobno – dramatická, pretože na cd od Lidla boli aj pesničky. Opäť pozor na 

autorské práva.  

Každopádne odhliadnuc od autorských práv je interpretácia len deklamačným referovaním 

príbehu so zaniknutou hlavnou myšlienkou. V tomto prípade bohužiaľ nepomohlo ani 

kopírovanie textu a pesničiek z cd, pretože inscenácia postráda základné veci: 

1., Režijno – dramaturgická zložka – o čom idem hrať predstavenie (ak nekopírujem). Čo je 

pre mňa Mechúrik Koščúrik? A ako ho vnímajú deti? Ako vyzerá? Kde sa narodil? Aké má 

číslo topánok? Čoho sa bojí? Čo chce svojou putovačkou dokázať? 

2., Interpretácia režijno dramaturgickej zložky a vedenie detí – úplne absentuje princíp 

tvorivej dramatiky. Postupuje sa v zmysle – toto je tvoja postava, nauč sa jej repliky a zajtra si 

to vyskúšame v priestore pokynmi – prídi zľava/sprava, choď dole (zažili sme to naživo aj 

počas účinkovania detí, keď pani režisérka T. Kováčová deti riadila veľmi ráznym hlasom 

a deti pôsobili na javisku ešte viac zmätene). 

3., Scénografická, kostýmová alebo inak výtvarná zložka –deti sú popisne kostýmované, čo 

len ilustruje dané zvieratko, ale nevykonávajú žiaden pohyb, tým pádom len prezentujú, ale 

nič iné, sú len 2D obrazom bez pohybu. Okrem kýchajúcej žaby, ktorá jediná je motivovaná 

vo všetkých reakciách a pohyboch.  



4., Hudobná zložka -  spomínala som autorské práva a je mi veľmi ľúto, že nie sú 

rešpektované voči autorom, ktorí sa s hudbou nadreli. Použitie hudby sa ani neuvádza 

v bulletine.  

5., Interpretácia detí a pedagogické vedenie – deti požívali mikrofóny. V bábkovej sále. 

Absolútne nepotrebné. Rešpektovali sme však jav, že si na ne zvykli. Z pedagogického 

hľadiska sme ich upozornili, že nie sú potrebné a ak sa budú používať, dieťa si nebude 

rozvíjať rečové a hlasové schopnosti. Pani režisérke sme odporučili návštevu mnohých 

workshopov, upozornili na riziká porušujúce autorské práva a aj samotné dôkladné vedenie 

detí pomocou tvorivej dramatiky. 

 

 

Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD.          


