
Michal Novák   (1977)
 
Najmladší člen Divadla Commedia. Do súboru prišiel v roku 2003  
a hneď na úvod svojho pôsobenia  sa zapísal skvelým výkonom, keď osobitým spô-
sobom stvárnil hlavnú postavu v hre Pavla Uhera Zlatý kľúčik, alebo Buratínové 
dobrodružstvá. Inscenácia sa zaradila v počte repríz k najúspešnejším hrám v histórii 
súboru a Michal Novák sa razom stal  protagonistom.
Nasledovali postavy v komédiách i drámach, za ktorých stvárnenie získal 
množstvo ocenení na Krajských a Celoslovenských súťažiach a prehliadkach.  
Jerguš vo Švantnerovej Malke, Peter v Albeeho ZOO, Ufónik vo Falletovej Kapustnici 
alebo Gianni Schicchi si získali priazeň nielen širokej diváckej obce, ale boli vysoko 
vyzdvihované aj odborníkmi z profesionálnych kruhov.
Medzi jeho najobľúbenejšie postavy patria Janko Hraško a Isaj v Radičkovovej 
hre Sneh sa smial až padal, kde dokazuje, že je štepený zmyslom pre humor.  
Za desať rokov odohral v Divadle Commedia stovky predstavení. Je veľmi  
sympatické, že Michal Novák si latku náročnosti kladie stále vyššie a Vy dnes večer 
budete mať možnosť nazrieť do jeho umeleckej a citlivej duše, keď stvárni postavu 
Ondráša (Neprebudeného).

Vlado Benko  ( 1950 )

Dramaturg, herec a režisér – to sú funkcie Vlada Benka, zakladajúceho  
člena súboru, ktorý  vznikol roku 1968 pri Závodnom klube Ttrasmalt Poprad-
Matejovce.  Napriek tomu, že dramaturgii v divadle pripisuje veľký význam,  
za najdôležitejšiu zložku v divadle vždy považoval herectvo a nie je tomu inak ani 
dnes, keď si s obrovskou chuťou vyberá postavy, v ktorých sa cíti ako ryba vo vode  
a divák má dojem, že boli napísané jemu na telo...
     Vlado Benko je jeden z posledných absolventov réžie v slávnom Scherhaufero- 
vskom kurze v polovici 70 rokov... Jeho režijná práca má často prívlastok kráľovská, 
pretože všetky nápady a podnety od členov súboru sú preňho inšpiráciou na  
naplnenie, v mnohých prípadoch, jedinečného výsledného tvaru.  Inscenácie sa 
dostanú každý rok až na vrcholnú prehliadku Scénická žatva v Martine a  keď sa nájdu 
financie aj na rôzne divadelné festivaly vo svete...
Slovenská klasická dramatická tvorba ho príliš nelákala už z toho dôvodu, že bola 
doménou pre iné špičkové súbory na Slovensku. Ale keď dostal chuť a nastala do-
brá konštelácia v súbore (scéna, typové obsadenie, hudba), popasoval sa, väčšinou 
úspešne,  aj s týmto žánrom.
     Po slávnych Statkoch zmätkoch v Hranovnici, Švantnerovej Šabli a Malke v Comme-
dii Poprad, Rysavej jalovici v Šuňave, dnes večer prináša Vlado Benko nielen vlastnú 
dramatizáciu Neprebudeného, ale aj zopár postáv.

Dušan Kubaň (1971)

Jeho začiatky v Divadle Commedia siahajú až do roku 1993, keď účinkoval v komédii 
L.Smočka Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa Burkeho. 
Po sedemročnej odmlke mu Vlado Benko ponúkol postavu Anety v absurd-
nej dráme B. Viana Budovatelia ríše a to sa ukázalo neskôr ako veľmi prospešné 
pre neprofesionálne divadlo na Slovensku. Divadlo sa mu stalo jeho druhým 
životom.   Maňa v hre D. Dušeka Zabíjačka roku 2001 mu bola šitá na telo a má 
veľký podiel na tom, že inscenácia je stále na repertoári Divadla Commedia  
a dosiahla vyše stovky repríz!  Korene úspechu by sme mohli hľadať ešte na strednej 
škole, kedy mal prvé sklony k improvizácii a keď neskôr na vysokej škole v Bratislave 
účinkoval v súbore Tu máš a zaradil sa medzi špičku v Improlige na Slovensku. Tieto 
tak vzácne herecké danosti (improvizovať) nenásilným spôsobom rozvíjal  
a uplatňoval v hrách Čínsky cisár a slávik, Kováči, Gianni Schicchi, Janko Hraško až 
ku kultovému predstaveniu Kapustnica, kde s Vladom Benkom vytvoril dvojicu  
smiešno-smutných francúzskych vidieckych starcov. 
    Svoj široký arzenál výrazových prostriedkov využil aj v dramatických postavách. 
Šajban v Malke, alebo Jerry v ZOO sú postavy, na ktoré sa jednoducho nezabúda 
a aj cez ne Dušan Kubaň posúva činohru na piedestál dramatického umenia.   
Dnes večer budete mať možnosť vidieť ho v niekoľkých postavách...



Neprebudený prebúdza
ľudskosťou hravú predstavivosť

 
Novela Neprebudený sa zrodila rok po tom, čo Martin Kukučín 
(narodený 1860 v Jasenovom a zomrel 1928 v Pokraci , Chorvátsko)  
opúšťa učiteľovanie na rodnej Orave, počas vysokoškolského štúdia (1886). 
Sprítomňuje ďalší vývinový stupeň v tvorbe autora, ktorý dovtedy písal 
krátke črty zo života svojich rodákov. Napísal ju po humornej Rysavej 
jalovici, vnoriac sa do vnútorných stavov už nielen rázovitých typov, 
ale aj hĺbavého podania ľudských osudov, vyznievajúcich do všeľudskej 
obraznosti. So snahou sprítomniť človeka v drtení okolnosťami či pro- 
stredím.

Človečinou voňajúce  zdivadelňovania domácich literárnych predlôh  
Vladom Benkom a ich hereckých  spoluuskutočňovateľov Diadelným  
súborom Commedia Poprad, našli si znova žriedlo v tejto nove- 
lovej predlohe. Čo naoko nie je dramaticky „objav“, veď po nej 
siahlo a jej výklad pomklo či obmenilo už viacero ochotníc- 
kych i profesionálnych súborov. Po prvý raz zaznelo šesť replík  
z Neprebudeného v inscenácii Ľubomíra Vajdička Kubo od Jozefa Hollého  
v DSP Matin 1981. Celý text objavne dramatizoval i režijne vyložil  
Matúš Oľha v Divadla A. Duchnoviča v Prešove r. 1996. O rok na to Ľubomír 
Šárik inscenoval Neprebudeného bábkarský v DS Divosud Rimavská  
Sobota, v spojení s novelou Zakáša, darmo je, pod návom Problém iného. 
Baladicky ladenú dramatizáciu i réžiu predlohy vytvoril s DS Močenok  
Vladimír Sadílek v r. 2007.  Pokonný upravil i režíroval  novelu Jaroslav 
Lacko, rozšíriac ju o zrod Ondráša i trgédiu otca. Predloha vo všetkých  
prípadoch evokovala v upravovateľoch i vykladačoch osobné obrazné dot-
váranie, s prevažne drevenou „scénou“ a ikonikou jej premeny. 
Všetky inscenácie mali náležitý ohlas i hľadačstvo ako sa zmocniť na  
jednej strane jej obraznosti a na druhej myšlienkových východísk nasto-
lených predlohou.

Deje sa tak nie náhodou. Keďže Kukučín navodzuje osobitú drámu vedomia  
i sveta „inakšieho“. Vylučovaného z okolitej spoločnosti nie len ako  
reálne stvárnenie, ako sa to dialo „tam – vtedy“, ešte v 19. storočí, ale čo 
zostáva trvale platnou metaforou aj pre dnešok. Ba v jej scénickom inter-
pretovaní ešte viacej vyniká všeľudská znakovosť postavy. Výnimočný typ  
i charakter v jednote aj v reláciách svetovej literatúry. Znaková vo viacerých 
vrstvách a kontrastoch. Drámu v princípe viaže hravosť, vyvolávajúca výmy-
selníctvo  i  dravosť, ale rozdielne. Jeho zvodkyňa Zuka sa zahráva a Ondráš  
je bytostne hravý (ako tie jeho húsky), verný tradíciám dediny i svojim  
rozpútaniam, žijúci prevažne v predstavách, ale zároveň reálne v dvoch  
svetoch a ich nárokoch.  V osciláciách s náhradnou matkou i požadovačnou 
obcou, vyžadujúcou službu, ale chápať neschopnou jeho údel. Ústrk  
i vďačnosť vo vrkoči tragédie. Návraty k oživovaniu novely Neprebudený 
prebúdzajú  jej scénické  zpútania viacvýznamovo. 
Ako sprítomňovanie diela nášho jedinečného autora, svetobežníka, ale aj 
silu divadla objavovať v literárnej obraznosti divadelnú mnohorozmernosť  
i konkretizačnú akčnosť, vstupujúcu do vedomia súčasníka nie len ozvenou 
na dávny čas, ale aj vyvolávaním tej dnešnej rezonácie v nás...

                                                                                Mišo A. Kováč
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voľne spracované na motívy rovnomennej poviedky
    

Martina Kukučína

Osoby a obsadenie

Ondráš ----------------------------------  Michal Novák
Mama, Bežanová, 
gazda, krajčír --------------------------- Dušan Kubaň
Otec, totka, Bežan, gazda,-------------- Vlado Benko
hlas Zuzky ------------------------------ Michal Novák
 
                                      
Dramatizácia, scéna, 
kostýmy, réžia -------------------------- Vlado Benko
Hudba ------------------------------- Vincent Jaš

 

Premiéra 24.3.2012 – Poprad/Spišská Sobota

Informácie: 
Divadlo Commedia Poprad - tel.: 052/7742243  -  0903 82 50 50    
www.commedia.sk


