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Miklós Forgács (1973)
Dramatik, dramaturg a režisér sa do Mestského divadla Žilina
vracia po 20 rokoch, kedy rovnako spolupracoval s režisérom
Eduardom Kudláčom. Miklós Forgács vyštudoval divadelnú réžiu
na VŠMU v Bratislave pod vedením profesora Ľubomíra Vajdičku.
Patrí k dvojjazyčným autorom, pretože tvorí vo svojej materinskej
maďarčine a aj v slovenčine. Jeho rozhlasové hry Tí samodruhí
a Beštia bar uviedli v Slovenskom rozhlase, monodrámu Potat(a) o
predstavili v rámci projektu Middentity na festivale Divadelná
Nitra. Hru Krajina nepokosených lúk napísal pod pseudonymom
Mikuláš Hoblina Šahanský a naštudovala to režisérka Iveta Ditte
Jurčová v Divadle Potôň. V minulosti niekoľko rokov pôsobil ako
novinár a od roku 2012 je dramaturgom Divadla Thália v Košiciach.
Venuje sa aj prekladu hier súčasných slovenských autorov
do maďarčiny (Zuzana Ferencová, Anton Medowits, Michaela
Zakuťanská, Tomáš Horváth).
Pre Mestské divadlo Žilina autor vytvoril jedenásť fragmentárnych
obrazov, v ktorých sledujeme príbeh Smrti a jedenástich neustále
meniacich sa postáv s neistou identitou. Hra sa vyznačuje svojimi
surreálnymi a paradoxnými situáciami, ktoré sú na pomedzí fikcie
a reality. Dielo Miklósa Forgácsa by sa dalo nazvať aj veľkým
maliarskym plátnom s množstvom hmýriacich sa postáv, zvierat
či vecí. Akonáhle na jedno z nich upriamime pozornosť, zistíme,
že každé z nich má svoj príbeh a dôležitý význam pre celý obraz.
Forgács do svojho textu zašifroval mnohé povery, mýty alebo
menej známe bizarné fakty. Preto nás núti pátrať po významoch,
ak jeho dielo chceme dešifrovať.
V texte Bezzubatá sa objavuje množstvo bizarných vecí, kde berieš
inšpiráciu?
Mne táto doba veľmi vyhovuje. Akoby sme sa borili cez fragmenty
a ruiny informácií, ktoré nás obklopujú. Nič nie je celistvé. Všetko
sú to len útržky. Mne sa to veľmi páči. Tuto uvidíš niečo, nejaký
fľak a z toho sa poskladá nejaký kaleidoskop. Tá bizarnosť je skôr
o tom, že nepoznáš celok, že vidíš len ten fragment.
Fascinujú ťa oblaky, akú majú rôznu formu aj intenzitu, fraktály, chaos,
entropia — to sú všetko pre teba témy, s ktorými pracuješ. Ale veľmi
ťažko uchopiteľné témy.
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Miklós Forgács
Bezzubatá

Forgácsovho záujmu sa dostáva najmä tretia časť - Hudobné peklo
na vnútornom pravom krídle obrazu. Bosch tu zobrazuje najhoršiu
víziu pekla. Sú tu hudobné nástroje, ktoré bývajú obvykle zdrojom
zábavy a potešenia. Bosch ich premenil na mučiace nástroje.
Hriešnici sú nútení do zborové spevu. Postava prepichnutá
strunami, či netvor hrajúci na bubon, v ktorom je uväznený človek.
V tom čase bola totiž uznávaná len kresťanská hudba a iné skladby
vraj viedli k zhýralosti. Ďalšia postava nesie flautu a druhú — inú
flautu má zároveň vo svojej zadnici. Hudobné nástroje premenené
na mučidlá sú obklopené zatratencami a diablami spievajúcimi
z partitúry. Zaujímavosťou je postava, ktorá má na svojom pozadí
vytetované noty. Dnešní odborníci sa snažili zrekonštruovať
skladbu, túto „hudbu pekelného zadku“. Partitúry sú podľa
odborníkov sexuálne symboly trestu za telesný hriech. Našiel sa aj
jeden odporca, ktorý v tom vidí spomienku na rajskú harmóniu —
partitúra by mala obsahovať zásnubnú adamitskú hudbu.
kuvik
Veľkosťou medzi ostatnými sovami nevyniká. Obvykle meria asi
dvadsaťdva centimetrov, dĺžkou tela sa teda ponáša napríklad na
hrdličku. Tieto sovičky sú aktívne za súmraku i cez deň, často za
svetla aj lovia. Ich obľúbenou korisťou sú drobné hlodavce a hmyz.
Kuvik je náramne oddaný vták. Samček a samička spolu väčšinou
zostávajú celý život a páriky hniezdiacich kuvikov sú verné
aj revíru, v ktorom sa usadili. Kuvičí tok sa začína už koncom
februára. Až do apríla potom možno začuť samca, ktorý sa
pomalým trilkom snaží ohúriť samičku. Tá po oplodnení kladie
vajíčka do rôznych dutín či štrbín. Na znáške sedí necelý mesiac
a partner ju zatiaľ neúnavne zásobuje potravou. Mladé kuviky
zostávajú v hniezde ešte približne mesiac po vyliahnutí, dutinu
zvyčajne opúšťajú začiatkom júla.
A čo urobí kuvik, ak ho čosi vyruší? Začne sa ukláňať. Veru tak,
pohyb, ktorý my považujeme za prejav úcty, prezrádza u kuvika
zvýšenú pozornosť. Sovička sa naťahuje do výšky a hneď zase
podrepuje, pričom sa snaží vysliediť, čo ju vyrušilo.
Poverčiví ľudia ho v minulosti považovali za posla smrti. Keď
sa kuvik objavil na streche rodinného domu či dokonca priamo
v okne, gazdiná ho vystrašene odháňala, len aby ju ani jej muža
ešte nevolal na večnosť. Jeho kuvikanie malo predznamenať skon
v najbližších dňoch či dokonca hodinách.

Sedem rokov som robil novinára a absolútne nemám nejaký
vzťah k faktom. Práve v novinárčine sa mi zdalo, že keď napíšem
veľa čísiel a hodnôt, keď sa to bude dať zrátať, tak vtedy to
bude konkrétne. Každý sa mi smial, že je to nuda. Potom z toho
vznikli také zvláštne bizarnosti. Dokážeš preniknúť cez tie čísla
k podstate? V podstate nie. Mňa vždy zaujímali paralelné svety,
hranice medzi fikciou a realitou. Vždy som sa rád pohrával s tým,
že nevieme určiť, ako fikcia presahuje, preniká do našej reality.
Cez novinárčinu som pochopil, že aj tá najtvrdšia realita ťa
neprivedie bližšie k podstate.

V ťahavom hlase drobnej sovičky totiž dedinčania s prehnanou
fantáziou počuli volanie — poooď!

Skúmanie podstaty, to je aj v pozadí Bezzubatej. O akých témach si
uvažoval pri písaní tohto textu?

Každé z tiel na tejto farme je samostatne evidované a vedecky
skúmané. Vedci sa snažia navodiť čo najrôznejšie podmienky
a skúmať rozklad tela napríklad v suchom a teplom prostredí,
iné sú naopak ponechané vo vlhkom prostredí alebo dokonca
ponorené vo vode. Dbajú aj na to, koľko slnečného žiarenia sa telu
dostáva a aká flóra a fauna ho obklopuje. Preto sa nájdu prípady,
kedy je telo zavesené na strome či zatvorené v automobile. Vedci
môžu navyše skúmať vývojové štádia hmyzu, ktoré sú dôležité pri
určení časovej osi udalostí. Preto sú zistenia z fariem nesmierne
nápomocné.

Už samotný paradox, že o živote, o existencii hovorím cez
Smrť. Skúmam existenciu, bytie Smrti. To je paradox, ktorý
má láka, ktorý je zaujímavý. Navyše Smrť má amnéziu,
borí sa v spomienkach, pravých či falošných, celistvých či
fragmentárnych, matných a jasných. Čo je to minulosť? Čo je
to čas? Čo je to pamätať si niečo? Čo je to môj život? Čo sú to
skúsenosti? Toto celé sa mi zdalo veľmi zaujímavé, ale nechcel
som vytvoriť metaforu, myslel som to dosť konkrétne.
Chcel si, aby tvoja Smrť bola niekým konkrétnym?
No nevieme, kým je. Možnože si to len o sebe myslí. Mne sa to páči,
že všetko je otvorené a každý si na to môže dať vlastnú odpoveď.
Aj Edo Kudláč bude ponúkať vlastné interpretácie a práve jeho
režijná interpretácia, jeho odpovede, nie moje, budú pre divákov
zaujímavejšie. Je to otvorený materiál. Veľakrát som počul, že
moje texty sú príliš symbolické a metaforické. Nechcem nikdy
písať v metaforách. Ja tú bytosť, toho človeka, tú babu cítim
veľmi konkrétne. Možno ju nevidím existenciálne, ale cítim ju
ako normálneho človeka, ktorý sa stráca vo svete, v ktorom žije.
Zaujíma ma práve ten myšlienkový prúd, prúd vedomia. To je
tá realita, ktorá obklopuje Smrť. To je pre mňa zaujímavé, že sa
vydáš na cestu a nevieš, kam sa dostaneš. Všetko je aj hlbšie, aj
banálnejšie. Všetko je také krehké.
záhrada miklósových rozkoší
„Chcem, aby sa každý zaľúbil do Smrti.“ MF
Tá žena nebola nežná, bola bojovníčka. Nosila vo
vreckách cibule a hľuzy. Stále z nej kvapkala voda. Prvýkrát
sa usmiala, keď sa do jej pokožky zaborili prvé korienky, keď
jej mäso už bolo pripravené pohltiť cibule a hľuzy. Keď sa už
nedali rozpoznať tkanivá jej tela od tkanív kvetín. Chodila
vysmiata. Pomaly a skoro nebadane sa posúvala na cestách.
Už nepotrebovala šaty. Jej telo bolo zahalené do pestrofarebnej
záhrady. Keď ešte rozmýšľala, prebleslo jej hlavou, že tie kvety
dokazujú, že bolesť môže byť krásna. Vždy vedela, že hniloba
je podstatou života. Dokonale zužitkovala hnilobu. Nakoniec
už nechodila. Najprv sa štvornožky štverala, potom sa plazila
a rozpadávala na franforce. Cibule cez ňu prerástli do zeme
a ona sa rozsekávala a drobila a rozpadávala a rozprášila.
Najkrajšie bolo, že sa naraz stala záhradníkom a záhradou,
pestovateľom a kvetinou, živou a mŕtvou. Dávno vedela, že je
mŕtva, ale ešte stále sa hýbala. Ešte dlho nevedela, že už nežije.
Bola len rastlinou, nehýbala sa ona, ale poháňali ju rastúce kvety
a korienky a cez jej telo predierajúce sa hľuzy a cibule. Bola naraz
mŕtvym človekom a živou planétou. Neľutovala sa. Bola krásna.
Nepoznala gýč.
záhrada pozemských rozkoší
Hieronymus Bosch (* okolo 1450, ’s–Hertogenbosch — † august
1516, tamže) bol holandským maliarom a tvoril v období, kedy
ešte v Európe intenzívne doznievala jeseň stredoveku so svojou
tajomnou gotikou. Prvé miesto v jeho tvorbe mala náboženská
tematika, ktorú obohacoval výjavmi z vlastnej fantázie. Znalkyňa
neskoro stredovekého a včasného renesančného umenia
Jarmila Vacková považovala Boscha za jednu z najdráždivejších
postáv svetového výtvarného umenia. Boscha zvykli prezývať aj
diabolským maliarom, často býva spájaný s mágiou, okultizmom,
alchýmiou a jeho diela sú záhadou aj pre súčasných odborníkov.
Medzi jeho najznámejšie diela patrí triptych Záhrada pozemských
rozkoší a Bosch v ňom ukazuje nepravý raj, ktorý vedie ľudí do
skazy, tak ako popisuje stredoveká literatúra. Do popredia
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farma mŕtvol
(anglicky: Body farm, doslova „farma tiel“)
Hlavným cieľom tohto výskumného zariadenia je sledovať
a skúmať dekompozíciu — rozklad tela pod vplyvom rôznych
premenných a faktorov. Výskum je dôležitý predovšetkým pre
forenznú antropológiu a jej príbuzné vedné disciplíny.

Prvá farma na mŕtvoly vznikla na univerzite v Tennessee a bola
založená v roku 1971 lekárom menom William Bass. Všimol si, že by
mohlo byť mimoriadne užitočné skúmať a zaznamenávať proces
rozkladu tela. V súčasnosti existuje sieť navzájom poprepájaných
fariem, ktoré patria zväčša pod univerzity. Na svete sa
nachádzajú celkovo štyri takéto farmy — tri v Spojených štátoch
a jedna v Británii. V Indii existuje obdobné zariadenie sledujúce
dekompozíciu zvierat.
oblaky
Aeromantia je metóda veštenia formou predvídania budúcnosti
na základe počasia väčšinou z blesku, hromu, tvarov mrakov,
smeru a sily vetra. Je to jedna z najstarších foriem veštenia, ktoré
sa používali v dávnych dobách.
V súčasnosti sa venuje oblakom exaktná veda meteorológia
(z gréc.: metéōron, „vysoko v oblakoch“; a lógos, „veda“), ktorá
sa zaoberá atmosférou. Študuje jej zloženie, stavbu, vlastnosti,
javy a deje v nej prebiehajúce, napríklad počasie. Meteorológia
je považovaná za časť fyziky, preto je často chápaná ako „fyzika
atmosféry“ a vyučuje sa na matematicko-fyzikálnych fakultách.
Cumulonimbus arcus — búrkový oblak — má tvar gigantického
valca. Spodná predná strana oblaku je oblúkovitá a väčšinou
vyklenutá a vytvára čelnú masu, ktorou postupuje oblak napred.
Arcus vzniká väčšinou vtedy, keď studený vzduch postupuje proti
teplému. Deje sa to zvyčajne pri nástupe letných búrkových front.
Arcus býva často sprevádzaný silným nárazovým vetrom.
Altocumulus duplicatus — vyvýšená kopa — skupiny oblakov alebo
vrstiev sú husto nad sebou naskladané v malých vzdialenostiach,
niekedy čiastočne spojené.
Cirrus fibratus — riasa — jednotlivé navzájom oddelené oblaky
alebo súvislé oblaky s vláknitou štruktúrou. Neobsahujú háčiky
ani chumáčiky.
Altostratus translucidus — vysoká sloha — veľmi priesvitný oblak,
cez ktorý zreteľne vidieť polohu Slnka alebo Mesiaca. Opak druhu
opacus.
Altocumulus lenticularis — vyvýšená kopa — oblaky šošovkovitého
alebo mandľovitého tvaru. Niekedy sa u nich objavuje irizácia.
Vznikajú, keď vzduch rýchlo stúpa cez topografickú bariéru.
Stratocumulus cumulogenitus — slohová kopa — je nízky oblak,
zvyčajne so základňou v menšej výške ako 2 000 metrov.
Pozostáva výlučne z vodných kvapôčok. Vyskytuje sa vo forme
bielych až sivých vrstiev alebo skupín jednotlivých oblakov. Sčasti
sú podobné dlažbe a tmavšie zaoblené útvary (tzv. „rolky“) mu
dodávajú plastický vzhľad. Javí sa ako dlhá plachta alebo ako
skupina samostatných pretiahnutých oblakov alebo vĺn.
Altocumulus stratiformis — vyvýšená kopa — oblaky, ktoré sa
rozprestierajú do veľkých horizontálnych plôch alebo vrstiev.
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