
Ťažký vzduch, plná sála ľudí, vo vzduchu cítiť smes očakávania a netrpezlivosti. 

Napätie by sa dalo krájať. Nie, toto nie je úvod k žiadnej westernovke či dráme. Je to len opis 

prostredia, v ktorom mladí amatérski herci – profesionálni študenti  započali premiéru hry 

Pulp Fiction.  

Priznám sa, že na vystúpenie som išiel zo zmiešanými pocitmi, i keď ma predtým 

kamarátka upokojovala slovami: „Len sa neboj, určite sa zabavíš.“ A na moje nemalé 

prekvapenie mala pravdu. Nebudem však predbiehať, tak ako divadelná hra má svoje 

členenie, aj ja chcem do svojho hodnotenia vniesť trošku poriadku. 

 Mám za to, že nemusím objasňovať dej hry. Divadelný scenár oproti Tarantiniho 

predlohe nepriniesol nič nové. Predstavenie sa úzko držalo dejovej línie filmu, ktorý patrí 

k mojim najobľubenejším. Pôvodné výťahové scény a scény odohrávajúce sa v interiéry auta 

boli nahradené zvukovými nahrávkami dialógov. Lepší spôsob ako pretvoriť hru, 

odohrávajúcu sa v rozmanitom prostredí, do stiesneného priestoru medzi tabuľou a prvým 

radom sedadiel posluchárne, tvorcovia nemohli vymyslieť. 

Veľká spätosť s predlohou však bola miestami na škodu. Prinútila ma totižto 

rozmýšľať nad tým, či by nebol lepši nápad pozrieť si ten istý film s ozajstnými hercami, 

v pohodlí domova. Keďže ako správny chlap dokážem svoju myseľ zamerať iba na jedinú 

myšlienku, často sa mi stávalo, že som sa na hru absolútne nesústredil. Naopak scény, ktoré 

mi boli notoricky známe a na ktoré sa mi podarilo upriamiť celú svoju pozornosť, ma nie 

vždy uspokojili.  

Herci boli podarení. Svojích úloh sa zhostili so cťou a odhodlaním. Snažili sa svoju 

premiéru dohnať do šťastného konca a predĺžiť svojích 15 minút slávy na takmer dve hodiny. 

Moja mama ma vždy učila nerýpať do vecí, ktoré by som sám neurobil lepšie. A s touto 

dobrou výchovou mi neostáva nič iné, len sňať klobúk z hlavy a ukloniť sa spolužiakom za 

ich talent a hodiny driny. 

Na záver chcem pochovať všetky pochybnosti o tom, či je moja recenzia pozitívna 

alebo pesimisticky ladená. Dámy a páni, rozhodne neľutujem, že som sa zúčastnil premiéry 

divadelného predstavenia Pulp Fiction na FI! Ak každá minúta smiechu dokáže predĺžiť život 

človeka, tak môžem smelo tvrdiť, že moji spolužiaci úspešne zapracovali na mojej 

nesmrteĺnosti. 

                                                                    Marek Kemka 


