
 

 

 
 

 

Tlačová správa  

Divadlo Lab disponuje  

aj ďalšími hracími priestormi  

a to Štúdiom Kaplnka,  

Štúdiom Burkovňa a Štúdiom 1 
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Divadlo Lab  

 

www.divadlolab.sk 

 
Vstupenky si môžete rezervovať 

na  rezervacie@divadlolab.sk. 

Predaj v deň predstavenia začína 

30 minút pred začiatkom predstavenia. 
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K premiére divadelnej inscenácie 

 Modrofúz 
 

Najprv rozprávka o vrahovi mladých žien, 

dnes Dea Loher: Modrofúz.  
 

Bratislava, 8.4. - Na doskách Divadla Lab uvedieme 15. apríla prvýkrát inscenáciu od 

nemeckej autorky Dea Loher Modrofúz. Ide o absolventskú inscenáciu študentov 

5.ročníka herectva v akademickom roku 2018/2019.  

 

Inscenácia opisuje príbehy ľudí, ktorých telá alebo ich životná situácia spôsobuje, že 

nemajú rovnaké šance pri nadväzovaní vzťahov (v porovnaní s ľuďmi, ktorých vnímame 

ako „normálnych“.)  

 

Čo pre nich znamená láska? Aké potreby by im mal vzťah napĺňať. Chceme ukázať rôzne 

podoby a formy lásky a príťažlivosti. Delenie vlastností na ženské a mužské spoločnosť 

prijíma ako niečo prirodzené a nemenné. Zaujíma nás či je možné takúto deľbu 

rozbiť/ignorovať a prepájať v jednom človeku to, čo sa vníma ako “mužské” a “ženské”.  

 

Preklad: Peter Lomnický  

Dramaturgia: Magdaléna Žiaková  

Réžia: Samuel Chovanec  

Scéna: Anna Revická  

Kostýmy: Monika Rybárová  

Produkcia: Simona Benčuriková  

 

Obsadenie 

 

Michal Noga, Karin Adzimová, Petra Gavláková, Viktória Petrášová, Katarína Macková, 

Viktória Valúchová, Monika Šagátová, Natália Germani 

 

Premiéra 15. apríla 2019 o 19:00 hod. 

v Divadle Lab 
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nadovšetko ťa milujem 

naskočila mi husia koža, keď som počula jeho hlas 

niečo spoľahlivé a dôverne známe, ako keď dve kravy vedľa seba 

prežúvajú 

buď môj stály 

chcem sa len trochu porozprávať 

už sa nechcem zamilovať, už sa nechcem vydať 

zabíjam lásku, aj túžbu po nej 

možno by ste ma mohli milovať 

 

Kontaktná osoba 

Simona Benčuriková  

 

Tel.: 0902787456 

E-mail: simona.bencurikova@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadlo Lab zahájilo svoju prvú sezónu v roku 2010. Sídli v budove Divadelnej fakulty 

VŠMU na Svoradovej ulici v Bratislave. Je to študenské divadlo,  v ktorom prezentujú 

svoju tvorbu študenti réžie, scénografie, herectva a manažmentu.  


