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ROZHOVOR

Keď 23. marca oslávila sviatok, ďakovala za všetky doterajšie dni, ktoré mohla prežiť.

FOTO: JOSEPH MARČINSKÝ

S Ivanom Krúpom si zahrala v klasickej francúzskej Moliérovej komédii Škola žien.
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Alena Ďuránová: Verím, že diváci po pandémii
nezostanú online, ale vrátia sa do divadla
ŠARMANTNÁ HEREČKA OSLÁVILA 40, NO STÁLE SA RADA STÁVA DIEŤAŤOM

Herečka Alena Ďuránová
pred niekoľkými dňami pri
sfukovaní sviečky na narodeninovej torte, ktorú jej
od najbližších priniesol kuriér, mala len jedno želanie
– reálne ich objať a vybozkávať. Na Veľkú noc sú s
dcérou Emou už pripravené, byt je vyzdobený a
dúfajú, že sa nebudú musieť obliať a vyšibať navzájom. V rozhovore prezradila aj to, ako prežíva
čas bez divadelných predstavení, ako zvláda s dcérou online školu a ako
udržiava kontakty s príbuznými z Gemera.
Divadlá viac či menej už vyše
roka nefungujú v riadnom režime. Ako herec prežíva chvíle, keď
nemá pravidelne večerné predstavenie, skúšky prebiehajú v obmedzenom režime, nedá sa pravidelne stretávať s kolegami ani
s divákmi?
- Je to veľmi smutné obdobie.
Chýba mi kontakt s divákom,
chýbajú mi moje divadelné postavy, divadelný svet, život na javisku aj čas strávený s kolegami.
Zároveň je to ťažké aj z hľadiska
hereckej kondície vypadnúť na
taký dlhý čas zo skúšok či z hrania vôbec... Snažím sa udržiavať v
kondícii doma, ako sa len dá, ale
to nikdy nenahradí prácu na javisku s kolegami, režisérom. Ten
magický svet zastal a je to
smutné... Zároveň sa nevzdávam
optimizmu, ktorý si v sebe pestujem a viem, že sa všetko raz vráti
do normálnych koľají a som pripravená vyletieť na javisko ako
šíp a dať divákom všetko, čo si zaslúžia vidieť a zažiť.
Na druhej strane doba priniesla aj možnosť stráviť viac času doma, venovať sa rodine, záľubám a koníčkom. Čo najviac teraz
vypĺňa váš čas? Objavili ste nejaké nové záľuby?
- Objavila som v sebe veľkú
dávku trpezlivosti a vypestovala
som si ešte väčší nadhľad a odstup. Chodím dosť často von, do
prírody, na prechádzky, na túry,
to veľmi pomáha vyčistiť hlavu. A
teraz veľa varím aj pečiem a baví
ma to, mám na to čas. Alebo nalo-

žím do tašky korčule a ideme s
Emou do parku korčuľovať, alebo
sa len tak hrať... Nikdy som nemala problém stať sa dieťaťom a
hrať sa, teraz to môžem využiť
naplno, až mi Ema niekedy musí
povedať, že som už „trápna”, lebo
som dospelá, aby som nezabudla.
Máte školopovinnú dcéru.
Zapájate sa aktívne do online vyučovacieho procesu alebo to už
Ema zvláda sama? Aká ste „učiteľka“?
- Ema je veľmi šikovná a vie
veľmi presne, čo má robiť. Online vyučovanie zvláda sama, bez
problémov a všetko si to odkontrolujem s učiteľkou cez Edupage. Aj úlohy si urobí sama a ja
ich skontrolujem. Ak treba, viac
píšeme, ak treba, viac počítame
a samozrejme čítame. Je to ťažké pre obe strany, lebo online
vyučovanie nikdy nenahradí vyučovanie v škole, deťom sa nechce, sú znudené a lenivé a my
rodičia ich musíme denne štartovať a motivovať. Ema ale vie,
že si svoje povinnosti urobiť
musí a neodpustím jej nič, čo sa
školy týka. A ak niečo odflákne,
tak jej ešte pridám. Dá sa teda
povedať, že som prísna „učiteľka”. Ale ona je zase veľmi šikovná a nemám s ňou problém ani
veľa roboty, čo sa učenia týka.
Som na ňu pyšná!
Prichádzajú
veľkonočné
sviatky, ktoré budú už druhý rok
po sebe úplne iné, než na aké
sme boli zvyknutí. Dodržiavate
doma tradície a nie je vám, dievčatám, trochu smutno, že ani v
tomto roku asi oblievači neprídu?
- My už máme doma jarnoveľkonočnú výzdobu, ešte budeme zdobiť vajíčka a piecť. Tradične sme na Veľkú noc vyšibané a
vyoblievané všetkými mužmi v
našom okolí a Ema to miluje.
Uvidíme, ako to dopadne tento
rok, ale dúfame a veríme, že sa
budeme môcť stretnúť aspoň s
najbližšími a nebudeme sa musieť vyšibať a oblievať my dve
navzájom. A ak nie, tak to budeme musieť vydržať, tak ako všetko doteraz, čo ale neznamená, že
si nevymyslíme niečo bláznivé,
aby nám bolo aspoň trochu veselo.

dobe sa objavia, sem-tam. Rýchlo ich zaženiem preč a utvrdzujem sa v tom, že všetko bude v
poriadku a naskočenie do vlaku
bude čo najplynulejšie a čo najmenej bolestivé. Odmietam v
sebe živiť predstavu toho, že to
nezvládnem. Zvlášť ak si uvedomím, že moje povolanie mám
rada a prináša mne a divákom
radosť, zážitok, posolstvo... tu
hneď akékoľvek obavy vystrieda úsmev!

Alena Ďuránová ako Oľga Borodáčová.
Nielen sviatky sú dôvodom
na stretnutia s priateľmi a blízkymi, ktoré v tejto situácii nie sú
absolútne možné a sú asi tým, čo
nám najviac chýba. Ako to riešite?
- Ja som nebola so svojimi rodičmi a s mojím bratom cca od
novembra... Je to pre nás veľmi
ťažké, keďže sme na seba dosť naviazaní a takéto odlúčenie sme
ešte nezažili ako za posledný
rok... Veľmi často si voláme a vidíme sa cez viber či cez whatsapp, čo je istá forma kontaktu,
ale nenahrádza osobný. Snažíme
sa navzájom čo najviac podporovať a ten, kto má najviac síl a
energie, rozosmieva a štartuje toho, kto ju nemá... Sú chvíle ľahšie
a sú chvíle ťažšie, ale berieme to
tak, ako to je a sme radi, že sme
živí a zdraví, to si opakujeme
stále. Vždy je tu potom reálna
šanca, že to skutočné objatie
príde.
Vráťme sa k divadlu. Za posledný rok tých živých predstavení veľa nebolo, aj dlho pripravovanú premiéru hry Borodáč
alebo Tri sestry, kde hráte postavu Oľgy Borodáčovej, nakoniec
divadlo premiérovalo len formou streamovaného záznamu.
Aký je to pocit „premiérovať“
bez divákov?
- Premiéra bez divákov nie je
premiéra. Na tejto inscenácii
sme pracovali dlho a nebola to
jednoduchá práca, ani jednodu-

Neobávate sa, že ľudia si odvyknú chodiť do divadla a budú
ho aj ďalej vyhľadávať len v online priestore?
- Nie, neobávam a nebudem
sa nad tým ani zamýšľať. Zážitok v danom okamihu a priamo
FOTO: JÁN ŠTOVKA
pred vašimi očami, ktorého ste
- Iste. Ja, moja dcéra a všetci súčasťou fyzicky v divadle, nemoji najbližší sme zdraví! Čo po- nahradí žiadny online priestor
zitívnejšie by som si mohla priať. a ja verím, že bude dosť divákov,
ktorí to budú cítiť rovnako.
Ja som spokojná a šťastná!

chá inscenácia, ale myslím, že
sme to všetci zvládli. Vďaka
technickým možnostiam sme ju
mohli predstaviť aspoň online
formou, ale na tú skutočnú premiéru ešte len čaká a ja sa na ňu
Zdá sa, že táto doba ešte neosobne teším. To bude pre mňa jaký ten čas potrvá. Našli ste neskutočná premiéra.
jaký recept, ako to všetko zvládnuť, na čo sa v tejto situácii
Na druhej strane doba pri- sústrediť?
- Na seba! Veľmi dôsledne a
niesla aj netradičné projekty ako
je predstavenie La Traviata / poriadne. Na svoje vnútro, psyDáma s kaméliami, v ktorom sa chiku, dušu... Dýchať zhlboka,
spojila opera a činohra a kde ste hľadať pokoj, kde sa len dá... Ak
zažiarili v činohernej časti. V čom človek zvládne seba, menej
ublíži okolo seba a tým pádom aj
bola táto skúsenosť zaujímavá?
- Potešila som sa, že divadlo v sebe... Ale na seba neznamená
čase pandémie prišlo s rôznymi byť sebecký! Práve naopak. Pred
krásnymi projektmi, vďaka kto- obchodom kričal muž na svoju
rým sme mohli byť a stále sme v ženu, lebo si zabudla vziať respikontakte s divákom. A spojenie rátor a nemohli ísť nakúpiť. Priopery, baletu a činohry bol vyni- čom on ho mal a mohol ísť nakajúci nápad, sme predsa jedno kúpiť sám. Vytiahla som z tašky
divadlo a mali by sme ťahať spolu jeden svoj, zabalený, dala som ho
smerom k divákom. Tento projekt tomu mužovi a poprosila ho, aby
bola pre mňa nová skúsenosť, na ženu nekričal. Chápem túto
zaujímavá aj nádherná. Predlo- nervozitu, aj hnev, frustráciu,
hou románu aj opery bola skuto- hádky, sama mám takéto obdočná slávna parížska kurtizána a bia... ale problém je niekde inpre mňa bolo nádherné to spoje- de...
nie dvoch žien, opernej v podaní
Nebude ťažké po dlhej presskvelej Michaely Várady a činohernej v mojom podaní, do jednej távke naskočiť späť do klasickéa tej istej. Bolo to pre mňa veľmi ho kolotoča herca v kamennom
divadle? Udržiavate sa nejako v
silné a krásne predstavenie.
hereckej kondícii?
- Opakujem si texty, čítam
Posledný rok zmenil život
každému človeku na tejto plané- nahlas... robím všetko, čo sa len
te. Okrem tých negatív, ktoré dá, aby som sa udržiavala v konvnímame všetci, vám priniesol aj dícii, ale, samozrejme, obavy z
návratu na javisko po tak dlhej
niečo pozitívne?

Pri dámach sa o veku nehovorí, ale pred pár dňami ste
prekročili ďalší vekový míľnik.
Bol dôvodom na nejaké obzretie
sa? A čo ste si želali pri sfukovaní sviečok na torte?
- Mám 40. Je v poriadku povedať to. Ja sa nezvyknem obzerať, poďakujem sa v duchu za
všetky doterajšie dni, ktoré som
mohla prežiť a teším sa na tie
ďalšie... Keďže som v tento deň
„sfukovala” sviečku na torte,
ktorú mi priniesol kuriér od
mojej milovanej rodiny, s ktorou som si volala len cez whatsapp, mojím zbožným želaním
bolo ich reálne objať a vybozkávať. Len toľko som si zaželala.
A čo by ste zaželali svojim
fanúšikom, ale aj všetkým ľuďom, nielen k blížiacim sa
veľkonočným sviatkom?
- Vydržať! Vydržať! Vydržať!
Zároveň všetkým prajem veľa
síl, veľa pekných dní, viac úsmevu, viac radosti z čohokoľvek. Nech máte vždy pri sebe aspoň jedného človeka, ktorý vás
chytí za ruku, alebo pohladí,
aby ste mohli fungovať ďalej.
Teším sa na vás v divadle, ale aj
kdekoľvek inde. A hlavne to nenahraditeľné zdravie!
SVJATOSLAV DOHOVIČ

