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Nádeje a sklamania

Rok  1948  nebol  iba  rokom  tzv.  víťazstva  pracujúceho  ľudu  a začiatkom  sovietizácie
československej  spoločnosti  a  umenia,  ale  aj  obdobím dynamických  posunov  v rodových
vzťahoch.  V tieni  hlavných  politických  udalostí  a zvratov  sa  postupne  formoval  koncept
socialistickej emancipácie.  Práve v tomto období sa do procesu rozvoja a profesionalizácie
slovenského divadelníctva zapojili  prvé ženy. Na javisku Novej  scény Národného divadla
v Bratislave počas sezón 1947/1948 a 1948/1949 vznikli prvé ženské divadelné minikolektívy
s vlastnou umeleckou víziou.  Pod vedením začínajúcej  režisérky JUDr. Magdy Husákovej
(rodenej Lokvencovej) úspešne naštudovali Brechtovu Žobrácku operu a Molièrovu komédiu
Pán  z Prasiatkova.  Slovenské  divadelné  amazonky  zmenili  spoločenskú  predstavu  o tzv.
mužských  povolaniach,  svojou  aktivitou  začali  proces  postupnej  feminizácie  inscenačnej
tvorby. 
Režisérka Husáková v spolupráci  s dramaturgičkou Katarínou Hrabovskou a výtvarníčkami
Editou Fábry a najmä Ester Martinčekovou-Šimerovou nadviazali na estetiku medzivojnovej
divadelnej  avantgardy,  zúročili  a rozvinuli  podnety  moderného  európskeho  umenia.  Stali
súčasťou dobového emancipačného snaženia, ale zároveň tvorili protiklad ikonického obrazu
ženy  –  budovateľky  socializmu,  prispievajúcej  k rozvoju  priemyslu  a  poľnohospodárstva.
Tieto  mladé  ľavicovo orientované  intelektuálky a  umelkyne  na viacero  spôsobov narúšali
dobové stereotypy a klišé. Divadelníčky stihli naznačiť svoje ambície, no politické udalosti,
razantný  nástup  totality  a tlak  socialistického  realizmu  zmarili  ich  plány.  Ocitli  sa
v paradoxnej  situácii:  uskutočňovanie  vytúžených  spoločenských  premien  im  namiesto
slobody tvorby a sebarealizácie prinieslo tvrdé ideologické a estetické obmedzenia. 
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