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OSOBNOSŤ

V roku 2016 hrala s Táňou Polákovou v inscenácii Rimanka.
Terku si zahrala v tmavej parochni.

ZDROJ: ARCHÍV
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OSOBNOSŤ

Pred desiatimi rokmi hrala s Jurajom Zetyákom a Alenou Ďuránovou v inscenácii Vtáčatko.

ZDROJ: JOSEPH MARČINSKÝ

ZDROJ: JOSEPH MARČINSKÝ

Beáta Drotárová má na konte aj rolu v muzikáli Móric Beňovský.

ZDROJ: JÁN ŠTOVKA

Inscenácia Zločin a trest z roku 2012 a herecké duo Beáta Drotárová
a Ľubo Záhon.
ZDROJ: JOSEPH MARČINSKÝ

Beáta Drotárová: Na herectve je úžasné, že môžete stokrát urobiť reparát
STÁLICA KOŠICKÉHO DIVADLA OSLÁVILA SEDEMDESIATKU, MRZÍ JU, ŽE CELÉ MESIACE NESTÁLA NA JAVISKU ANI NA LYŽIACH

Napriek nie vždy ľahkému
osudu a životným úskaliam
vždy s úsmevom, optimizmom
a nevyčerpateľnou životnou
energiou. Populárna košická
herečka BEÁTA DROTÁROVÁ,
hoci je to pri pohľade na ňu na
neuverenie, pred pár dňami
oslávila sedemdesiatku. Nádej
a optimizmus nestrácala ani v
poslednom roku, hoci na
pandémii bol pre ňu najstrašnejší pohľad na lyže odložené
v kúte. A tak sa už teší na novú sezónu, na divákov v hľadisku a aj na novú postavu
matky v pripravovanej inscenácii slávneho Dostojevského
románu Besy.
Na dosky veľkého divadelného sveta ste vstúpili ešte ako študentka
VŠMU ako jedna z dvoraniek v hre Herodes a Herodias v Slovenskom národnom divadle. Čo sa vtedy odohrávalo v
duši začínajúcej herečky a kde ste sa
videli v budúcnosti?
- Bola to pre nás zvesť z neba. Ročníkový vedúci Karol L. Zachar bol režisérom predstavenia a my sme sa ako
študentky prvého ročníka dostali na javisko SND. V inscenácii bola obsadená
celá plejáda hercov, ku ktorým som celý život vzhliadala a aj vzhliadam. Samozrejme, som sa niekoľkokrát zamilovala, ale vždy to boli len platonické
lásky. Osud mi doprial, že som neskôr s
mnohými spolupracovala. Napríklad s
Ivanom Mistríkom, mojou prvou platonickou láskou, s ktorým som sa o dva
roky neskôr stretla v Parížskych mohykánoch. Mne sa takéto neuveriteľné veci stávajú celý život. Cítila som sa ako
Alenka v ríši divov a veľmi som to prežívala. Postupom času, pri tom, ako
som stála pri tróne, som sa naučila celé
state. Stála som tam a nasávala ich.
Tam sa začal rodiť môj obrovský vzťah
a úcta k Hviezdoslavovi. A predstavte si,
teraz mám sedemdesiat rokov a na
konzervatóriu s tretím ročníkom robím práve texty z tejto inscenácie a do
dnešných dní si niektoré state pamätám. Dokonca aj intonácie veľkých hercov, ktoré dokonca študentom vnucujem, hoci o tom nevedia. A čo som si
vtedy myslela o svojej budúcnosti? V
podstate nič. Ja som si nikdy nejaké veľké plány do budúcnosti nerobila a ani

nerobím. Ja som rada za to, že viem čo
bude dnes, zajtra a možno na budúci
týždeň. Ale ďalej? Veď to sa ani nedá.
Určite ma vtedy ani v päte nenapadlo,
aby som sa videla niekde na veľkom javisku.
Cez Poetickú scénu a martinské Divadlo SNP ste zamierili domov na
východ, do Štátneho divadla Košice.
Túžili ste po návrate domov, alebo to
jednoducho priniesol život?
- Tak ako všetko, aj angažmán v Košiciach mi priniesol život. Poetická scéna sa rušila. Psychicky som dosť trpela,
lebo sa mi zdalo hrozné, že moji rodičia
žijú štyristo kilometrov ďaleko a neprídu na moje predstavenia. Bývala
som na privátoch a pripadala si ako
túlavá mačka. A to sa mi nepáčilo. Prišla ponuka z Martina, ktorej som sa
okamžite chytila. Povedala som si, že
predsa len budem bližšie k domu, k rodičom, ktorí potom naozaj poctivo chodili na všetky moje premiéry. Celé martinské obdobie, šesť sezón medzi takými hviezdami ako Naďa Hejná, Katka
Vrzalová a ďalšími, považujem za svoju
najväčšiu hereckú školu. Prijali ma
medzi seba ako vlastnú dcéru a v Martine som dostala najväčšiu školu disciplíny, etiky, ale naučila som sa aj to,
ako pristupovať k postavám. Hneď od
začiatku som napríklad mala problémy
s tým, že som bola obsadená do nejakej
komédie. Ja som v sebe nosila náboj
dramatický. Hovorila som si, že to nie
je možné, že ja predsa nebudem hrať
nejakú komédiu v bagančiach, veď som
dramatický typ. A vtedy mi pán režisér
Ľubomír Vajdička povedal: Len sa ty
nič neboj. Ty zahráš aj komédiu. Revala
som v šatni a prišli kolegyne a povedali mi: Ty buď ticho a buď rada, že budeš
robiť s takým režisérom. Len ho počúvaj a uvidíš, ľudia sa budú smiať. A
smiali sa. V Martine ma naučili aj disciplíne. Povedala som si, že čo sa môže
stať, ak prídem päť minút neskôr. Veď
sa nechumelí. Ale bolo to zájazdové divadlo. Prišla som a autobus bol preč.
Čudovala som sa, ako je to možné, veď
hrám veľkú rolu, bezo mňa nemôžu
hrať. Mobily vtedy neboli, utekala som
do divadla, volala na Oravu, kde sme
hrali. Bolo to ďaleko. Oznámili mi, že si
mám zobrať taxík a na vlastné náklady
prísť. Zima, kopec snehu, ledva som došla. Taxík ma stál polovicu či trištvrte

diár, prešpikovaný činnosťami. Znova
som nadviazala spoluprácu s knižnicou pre nevidiacich v Levoči, kde som
načítavala knihy a ten počet tristo sa
opäť rozrástol o dvadsať titulov. Samozrejme, ostala aj škola a pätnásťhodinový úväzok na konzervatóriu a dištančné vyučovanie...

výplaty. No a odvtedy som nemeškala
ani minútu. To bola dobrá škola.
V Košiciach som sa ocitla riadením
osudu. V Martine som sa rozviedla a
skončila určitú etapu života. So štrnásťmesačným synom som potrebovala prísť niekde, kde som mala korene,
kde som mala rodičov, ktorí mi pomáhali. A ako veľká pani, s nalepenými
umelými mihalnicami a v minisukni
som sa vybrala do divadla. Veď nech sú
radi, že môžu takú veľkú umelkyňu
prijať. A tam mi povedali, že o mňa
záujem nemajú. To bola prvá takzvaná
po papuli . A že riadna. Bola som presvedčená, že ma zoberú a že sa mi
všetci budú klaňať, aká veľká herečka
prišla. Nastúpila som ako asistentka
réžie do televízie. Napokon som na angažmán v divadle čakala rok. Naskočila
som v polovici sezóny do idúceho vlaku a odvtedy sa v ňom veziem. A znova
som všetko brala tak, ako život priniesol. A zhodou okolností, hneď v prvých
inscenáciách som bola obsadzovaná do
veľkých úloh, lebo ich robili režiséri,
ktorí boli v Martine a poznali ma.
Štyridsať sezón, vyše osemdesiat
postáv. Na ktoré z nich spomínate najradšej? A pamätáte si ešte na svoju prvú rolu v Štátnom divadle Košice?
- To je ako keď sa matky spýtate,
ktoré z detí má najradšej. Mám rada
všetky, ktoré som hrala. Ale predsa len
mi niektoré prirástli k srdcu. Z tých posledných môžem spomenúť postavu
matky v Rimanke. Vychutnávala som si
ju možno preto, že som v nej našla
mnohé paralely s mojím vlastným životom a pretlačila som do nej veľmi veľa vnútorných osobných pocitov. A prvá
rola v Košiciach? Viete, nie je ani tak
dôležité, čo hráte, ale s kým hráte a kto
vás režíruje. To som veľmi rýchlo pochopila. Prvý, ktorý mi padol do oka aj
do srdca bol Jožko Úradník. Je medzi
nami veľký výškový rozdiel a keď sme
sa ako manželia či milenci objavili na
javisku, tak to vyzeralo komicky. Možnože z toho aj režiséri ťažili to komično. Ale ja som mala iné pocity. Vedela
som, že je to partner, ktorý ma počúva
srdcom, nie ušami. A to bolo úžasné. A
boli tu aj ďalší hereckí partneri, ako Peter Gažo a samozrejme môj nebohý manžel Milan Drotár, s ktorým som si tiež
zahrala.
Prvá postava, na ktorej som si tu v

Stálica košickej scény na snímke z roku 1982.
Košiciach zgustla, bolo určite Slovenské tango s Jožkom Úradníkom. To bolo na Malej scéne. A na tej veľkej to bolo určite v hre Rozkošný paroháč v
réžii Romana Polláka, u ktorého som
hneď pri prvej spolupráci pochopila, že
to bude láska na celý život. Samozrejme, platonická. Jeho spôsob režírovania mi absolútne vyhovoval. Hoci na to
nevyzerám, ale som submisívny typ a
rada sa podvoľujem myšlienkam a
názorom režiséra. Aj preto o mne režiséri hovoria, že sa so mnou dobre
spolupracuje. Ako sa hovorí, drží hubu
a krok. Mala som vždy svoje vlastné
názory, aj mi ich režiséri dovolili povedať, ale potom som pochopila, že to nie
je ono. Z režisérov musím spomenúť aj
Ľuba Vajdičku. Robila som s ním pred
10 rokmi Vtáčatko, kde som za odmenu
k šesťdesiatke dostala postavu madam
Alexandry. A napokon musím spomenúť ešte jednu úlohu, Doru Kalinovú v
Ženskom zákone v réžii Matúša Oľhu.
Hovorila som si, že ja predsa nie som
dedinský typ, ja tu v tomto divadle
predsa roky hrávam dámy, ženy na
úrovni. A teraz si musím zobrať na se-

ZDROJ: ONDREJ BÉREŠ

Beáta Drotárová, za slobodna Znaková, sa narodila 27. apríla v Gelnici.

ba baganče. Ale znova sa mi potvrdilo,
že herečka nemá frfľať, ale prijať to, čo
sa jej ponúka a jednoducho si k tej postave nájsť cestu.
Miluje vás aj filmová kamera,
účinkovali ste vo viac ako šesťdesiatich
predovšetkým televíznych filmoch. Ale
najväčšiu slávu vám predsa len priniesol dnes už kultový film Juraja Jakubiska Nevera po slovensky a postava
lazníčky Terky...
- V živote by mi nenapadlo, že z
jedného storočia do druhého ma prenesie práve táto postava. A že ma po
viac ako štyridsiatich rokoch ľudia spoznajú, hoci som tam mala čiernu parochňu. Ešte aj dnes sa mi stáva, že keď sa
ozvem, hneď nasleduje otázka: Nehrali
vy ste v Nevere po slovensky? To je
úžasné. Keď som to vtedy robila, bola
som tesne po pôrode a predstavovala
som taký typ ženy krv a mlieko. Možno
tým som zaujala. Postava možno nebola ani tak veľká, ale bola výrazná, aj fyzicky. A ľudia si ma v nej zapamätali.
Ale z filmov si najviac spomínam na
film Javor a Juliana (1972 – pozn. red.).

To bola moja prvá spolupráca s režisérom Štefanom Uherom. Mala som v
ňom krkolomné scény, kde som sa topila v Dunaji, hrala som sa tam s hadmi, ktoré boli jedovaté, ale boli
omámené. Ale to mi povedali až po dokončení scény. A nikdy nezabudnem
ani na seriál Bocianie hniezdo, ktorý sa
natáčal tu v Košiciach. V ňom som robila aj asistentku réžie a práve rola Zuzky Tirpákovej mi priniesla angažmán v
košickom divadle. Tam som si tiež vytrpela svoje, kým som napríklad ráno
zohnala dokopy desať sliepok a štyri
kravy, lebo prvý záber bol na družstevný dvor. To boli situácie, na ktoré človek nezabudne. A som rada, že mám o
čom rozprávať svojim vnúčatám.
V jednom z rozhovorov ste priznali, že si bez divadla neviete svoj život
predstaviť. Posledný rok a pandémia
však priniesli práve takéto chvíle, keď
ostali divadlá zatvorené, skúšalo sa minimálne a rovnako minimálny bol
kontakt s divákmi a kolegami. Bola pre
vás náročná táto skúška života bez divadla?

ZDROJ: JOSEPH MARČINSKÝ

- Ja som už posledný rok pred
pandémiou mala taký prázdnejší, bola
som obsadená len do jednej novej hry a
tak som sa pripravovala na pandemickú situáciu. Keďže som obdarená veľmi
optimistickou povahou a chvalabohu
neupadám do nejakých depresií, snažila som sa čas nejako vyplniť a vždy
som mala v sebe nádej. Stále som dúfala a hovorila si, tak tento mesiac ešte
nie, ale na budúci už určite. Prvé mesiace som si opakovala všetky úlohy, v
ktorých hrám, zistila som, že mi to ide
úžasne. Ďalší mesiac som si prala
spodné prádlo a pripravovala veci, lebo
tento mesiac už určite začneme hrať.
Mali sme obnovovať Zoznamku, kde
som mala aj vlastné kostýmy, a tak
som si ich pripravila, vyžehlila. A nič. A
to už bola zima. A na jar som sa začala
tešiť na to, že teraz to už predsa musí
prísť. A je pomaly máj a ja sa ďalej teším, že to už príde. Od 3. mája začíname skúšať Dostojevského Besy, v ktorých si opäť zahrám matku. Tak ako pri
jubileách pred piatimi rokmi v Rimanke a pred desiatimi vo Vtáčatku. Ja si
vždy niečo nájdem, mám vždy plný

... aké je to vyučovať herectvo dištančne, bez osobného kontaktu?
- Je to veľmi ťažké a je to dvakrát
toľko roboty. S každým musíte pracovať osobitne. Učím desať hodín týždenne hereckú tvorbu v piatom ročníku,
to si už naozaj vyžaduje dosť rozmýšľania. Mám obrovské šťastie, že to robím
v spolupráci s mladým, teda v porovnaní so mnou, štyridsaťročným kolegom, ktorý je technicky veľmi zručný.
Písali sme scenáre, rozpracovali ich,
rozdali úlohy, študenti sa natočili na
video, kolega to postrihal a vznikli dve
nové inscenácie. Mám aj päť hodín
umeleckého prednesu, kde, ako som už
spomínala, robíme Hviezdoslavovho
Herodesa a Herodiasa. Pevne verím, že
koncom mája, alebo aspoň v júni sa konečne so študentmi stretnem aj osobne a ohmatáme sa a urobíme skúšky
na konci roka.
Pre vás ako veľkú vyznávačku
športových aktivít a lyžovania asi nebolo jednoduché pozerať na lyže odložené v kúte? Podarilo sa vám dostať na
niektorý obľúbený svah?
- No tak to bolo niečo strašné!
Stoplo sa to hneď na začiatku sezóny a
ja som nestihla nikde ísť a využiť permanentku, ktorú si kupujem na celý
rok. Nedalo mi to a vyskúšala som
párkrát na Jahodnej nové skialpy a vytiahla aj bežky. Je smiešne hovoriť, že
bežkujem, ja jednoducho chodím na
lyžiach a tvárim sa. A keď už nevládzem, tak sa jednoducho zastavím a pozerám, aká je tá príroda okolo krásna.
To, že sa nedalo lyžovať, ma mrzelo
možno najviac počas celej pandémie.
A dorazili ma, keď na konci apríla povedali, že sa už môžeme lyžovať. Rozmýšľala som nad tým, veď každý rok
som na svoje narodeniny lyžovala v
Lomnickom sedle. Ale už sa bojím. Ísť
tam bez tréningu nie je dobré. Teším
sa na budúcu sezónu. V divadle už budeme hrať, nakydá snehu a bude úžasná zima aj s lyžovačkou.

Pomerne v mladom veku ste ovdoveli a vychovávali dve deti. Nečudo, že
dcéra Michaela nielen trávila veľa času
v divadle, ale od štyroch rokov účinkovala v niektorých inscenáciách a napokon sa vydala vo vašich stopách. Neodhovárali ste ju od hereckej kariéry?
- Nikdy. Ja som paradoxne šťastná
v tomto povolaní. Je to permanentný
stres, permanentné napätie, ale ten pocit, keď počujete potlesk a vidíte, že ste
tým ľuďom urobili pekný večer a doniesli im do života niečo neobyčajné, sa
nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Na
hereckom živote je úžasné, že môžete
stokrát urobiť reparát. Táto rola nevyšla, ale tá ďalšia už bude výborná.
Prevezmú hereckú rodinnú štafetu vnúčatá?
- Sedemnásťročný synov Filip je
technický typ po svojom otcovi. Ale
dve Miškine ratolesti, osemročný a
trojročný možno áno. Najviac sa nám
zdá, že je to v tom mladšom. To je veľký
šašo. Ten už v troch rokoch cíti, kedy
sa my bavíme a vtedy pripedáluje. A
osemročný Sebastián je nadaný na
všetko.
Práve stretnutia s blízkymi a rodinou boli asi tým, čo nám najviac
chýbalo v predchádzajúcich mesiacoch? Fungovali ste aj vy ako babka na
mobile a sociálnych sieťach?
- Samozrejme. Nebyť tohto malého
zázraku (mobilu – pozn.red.)...
S vnúčatami sme sa videli skoro
každý týždeň. Fungovali SMS, telefonáty. Keby som nemala paušál, tak by
som pretelefonovala majland. Čím
dlhšie to trvalo, tým viac sa mi zdalo,
že ich potrebujem. Ale nejako mi to
vždy vyšlo. Aj pred Veľkou nocou som
tušila, že bude lockdown a išla som za
nimi už týždeň predtým. Aj na Vianoce
som bola u nich. Samozrejme, že sme
sa vždy celá rodina dávali testovať. Už
ma poznajú na tom mojom testovacom mieste. Tak som sa aj tešila, keď
mi raz mladý muž, ktorý mi robil testy, povedal: Á, pani Drotárová. Ako sa
máte? Vy ste tu zase. Ja vás poznám.
Myslela som si, že chodí do divadla. A
tak som sa ho spýtala: Kedy ste boli v
divadle, čo ste videli? Nie z divadla, ale
kolegyne mi povedali, že ste účinkovali v Rodinných prípadoch. Ale aj tak to
bol dobrý pocit.

Pred desiatimi rokmi ste k jubileu
dostali postavu madam Alexandry v
hre Vtáčatko francúzskeho dramatika
Annouilha, pred piatimi matka v Rimanke Alberta Moraviu a v pripravovanej inscenácii slávneho Dostojevského románu Besy sa opäť stanete
matkou hlavného hrdinu Stavrogina,
ktorého stvárni Marek Geišberg. Sú si
niečím tieto vaše „jubilejné“ postavy
podobné?
- Jediné čo ich spája je to, že sú
matkami. Ja ešte tú Varvaru, ktorú budem stvárňovať, veľmi nepoznám. Poviem úprimne, že som sa pokúšala, ale
zatiaľ som prečítala len väčšiu polovicu románu. Je obdivuhodný. Ale scenár
som si už prešla, aj podčiarkla. Je písaný tak súčasne, tak moderne, že až
mám zimomriavky. Znovu som si uvedomila, že ľudské osudy prechádzajúce
storočiami sú temer identické ako tie,
ktoré prežívame. Len sa menia kostýmy, ale povahové črty a problémy sú
rovnaké. Veľmi sa teším na tú rolu, ale
čo má spoločné s tými predchádzajúcimi teraz ešte povedať neviem.
Čo ste si priali pri sfukovaní spomínaných sviečok a čo by ste v tejto
neľahkej dobe, ktorá sa snáď blíži ku
koncu, zaželali svojim priaznivcom a
všetkým ľuďom?
- Najmä to, aby som ešte bola pre
niekoho užitočná. Aby som bola užitočná pre toto divadlo, lebo sa môže
stať, že zo dňa na deň prestanem byť
herečkou. Postihlo to mnohé, aj veľké
hviezdy. Stane sa niečo, čo vám zabráni, aby ste ešte mohli stáť na javisku. Určite by som sa nevedela odtrhnúť od divadelného prostredia, či by
som zostala ako vrátnička či šepkárka. Patrím sem, do tohto divadla ako
nejaká rekvizita či kostým, ktorý v
ňom, hoci aj v archíve, stále je. Želala
by som si, aby sme takýto rozhovor
ešte mohli urobiť pri nejakom ďalšom
jubileu. A divákom by som zaželala,
aby nadviazali na tie úžasné časy pred
pandémiou, kedy ľudia do divadla naozaj chodili a nemali sme problém
naplniť hľadisko. Myslím, že im ponúkneme mnoho titulov, ktoré by ich
mohli zaujímať. Jednoducho si želám,
aby prišli do divadla, aby sme ich pobavili, možno poučili, rozplakali či
rozosmiali.
SVJATOSLAV DOHOVIČ

