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Filip Kukura: List otcovi

• To, čo si dnes vážim na ľuďoch najviac, nie je ich úspech, ale ich odolnosť voči nepriazni. Každý dokáže
napredovať, keď sa všetko darí a život je ľahký. Kumšt je, ak to dokážete vtedy, keď sa veci nehýbu
vaším smerom a prevaha nepriazne sa stále kopí.
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Pavel Kohout: Prológ k biografii

• (…) Přítel v nejvlastnějším smyslu tohoto pojmu není, kdo mi ustavičně lichotí, ale kdo mě má rád
natolik, že je schopen říct mně ač nerad i to, co mu na mně vadí, jelikož mi tím nastavuje důvěryhodné
zrcadlo a někdy dokonce i záchrannou síť.
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Vždy sa nám strašne uľaví, keď sa stane to, čoho sme sa najviac báli. Zbaviť sa strachu tým, že prežijeme
svoju nočnú moru, je najoslobodzujúcejšia vec, akú si môžeme dopriať.
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Keďže našouprirodzenosťou je vo všetkomhľadať rovnováhu, výnimočnosť a talent okamžite vysvetľujeme
pohnutým, nezriadeným životom, alkoholizmom, alebo teda akýmkoľvek druhom kolaborácie
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Juraj Kukura

• (…) Od divadla začínate svoje prvé úvahy o každej role – zaujíma vás priestor, dokonca priestorové
animozity, vzrušujúca daná okolnosť. Nebaví vás divadlo, ktoré sa odohráva na gauči medzi kulisami,
verne pripomínajúcimi nejaký byt, takéto divadlo by vás k smrti nudilo, do takéhoto projektu by ste
nikdy nešli (…). A keď vidíte pred sebou ten svet, ktorý ste si dovtedy nedokázali predstaviť, pretože
na divadle vás najviac fascinuje to, že pred nás môže postaviť ešte neexistujúce, zlúčiť nezlučiteľné, pre-
tože divadlo je krajina, ktorá sa ešte nestala – keď to zrazu uvidíte, teda v konečnom dôsledku vlastne
objavíte, začnete hľadať výraz, ktorým človeka tohto nového univerza s vlastnými fyzikálnymi zákonmi
máte realizovať. (…) Neexistuje forma bez obsahu, obsah bez formy. Sú nerozlučiteľné – sú jedným.
Pretože javisko je metafora a všetko na javisku realizuje tú metaforu, stáva sa ňou a človek je časom tej
metafory, on je tou najdôležitejšou dimenziou, pretože človek na javisku nie je nič menšie ako čas. (…)
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Nechce sa námopakovať, ukazovať to isté, čo už smekdesi, v inej hre, v inomuniverze objavili, respektíve
ukázali, pretože sa nám nechce opakovať to myslenie, ktoré sme na to objavovanie vynaložili, považu-
jeme ho za staré aj napriek tomu, že sa pokojne mohlo odohrať včera. Vzrušuje vás iba nové myslenie,
ešte nesformulovanémyslenie, ktoré sa postupne začína vymaňovať zo svojho predrečového štádia, pre-
tože ešte nebolo objavených dostatok slov, ktoré by pomohli uskutočniť tento novučičký diskurz, a to
vás animálne priťahuje. Priťahuje vás hodiť sa strmhlav do nepoznaného (…). Ale keď sa nadchnete
pre novú časopriestorovú organizáciu, pre svet, ktorý má vlastné etické aj estetické normy, pre nový
druh gravitácie, keď objavíte, čoho vlastne máte byť na javisku súčasťou, existujete v absolútnej auten-
ticite – snažíte sa stavať situácie, koexistovať s partnermi, klásť im prekážky, aby aj oni mohli existo-
vať v rovnako intenzívnej autenticite, robíte všetko preto, aby vaša existencia vo svete, ktorý sa vám
umožňuje na javisku, bola čo najorganickejšia, vlastne najľudskejšia. Nenesiete sa na vlne psychorea-
lizmu, ale produkujete psychológiu, pretože aj svet, ktorého ste práve súčasťou, sa musel najprv sám
vyprodukovať, musel sa narodiť v obrovských bolestiach, keďže sa rodil proti Prírode ako jej obrovský
konkurent. Aj vy sa ako tvorca vmýšľate do novýchdaných okolností, do novej teritoriality a produkujete
nového človeka v konkurencii s Prírodou, čo so sebou nesie niekedy aj riziká, pretože vždy je to vabank.
(…) Ste nakazený, nakazený nevyliečiteľným vírusom, a týmto vírusom nakazujete aj svoje okolie, ak je
to okolie ochotné prijať tento smrteľný vírus, pretože existujú aj ľudia, ktorí sú voči nemu rezistentní,
dokonca väčšina populácie je voči tomuto vírusu rezistentná. A ten vírus sa volámyslieť inak, a kto sa ním
nakazí, toho odsúdi na večné čudovanie sa, na večné nevychádzanie z údivu (…) Pretože máte dar nazrieť
na udalosť z perspektívy, ktorú všetci ostatní opomenuli, nikto si ju nevšimol, nikto ten uhol nevidel,
aj napriek tomu, že trávil hodiny na tom, že udalosť obracal zo všetkých strán ako Rubikovu kocku,
vy dokážete vždy nájsť novú perspektívu, čím veciam dávate nový začiatok. A nič nie je dôležitejšie
ako nový začiatok – platforma, na ktorej sa dá pevne stáť, je stabilná a sebavedomá, ale nikto na nej ešte
nestál, pretože si ju nikto pred tým nevšimol – ako keď pri preplnenom jazere vysekáte trochu vysokej
buriny a objavíte prázdnu a izolovanú pláž.
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Juraj Kukura

• (…) Zbavovať sa istôt je podstatou umenia,
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režisér Zadek

• (…) Jedného dňa príde okamih, kedy bude musieť človek z niečoho zľaviť – buď z umenia, alebo
z peňazí. Nemôžeš mať všetko – aj byť milionár, aj byť veľký umelec.
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režisér Zadek

• Ona prevyšuje kategóriu krásy, čím ju posúva, ak mi rozumieš, posúva jej hranice. Je možné, že kým ona
nebola, jej typ krásy sa za krásu nemusel považovať. Ale ona zlegalizovala svoj typ krásy, stala sa sama
sebe kategóriou, čím vlastne prevýšila všetko doterajšie tendenčné chápanie krásy.
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Juraj Kukura

• Robiť umenie a vedieť, čo robíte, to je rutina, (…) tá by nemala byť pre umelca dostačujúca, to je horizont,
ktorý už dosiahol. Umenie začína tam, kde sa začína to, čo neviete, keď začínate stavať na vlastných
neistotách.
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Juraj Kukura
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• (…) Krása spočíva v malých, jednoduchých veciach.
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Juraj Kukura

• (…) Samota je sestrou úspechu.
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Pavel Kohout: Epilóg k biografii

• Kukurovu zranitelnost zachytil dramatik & režisér Čičvák tentokrát jako životopisec v tomto memoáru
nejednou, a odkryl tak další tíhu, která se věší na mimořádně vyčnívající osobnost. Čím je viditelnější,
tím víc na sebe přivolává až chorobně závistnou nepřízeň těch, kteří by taky chtěli, ale nemohou, a proto
se mstí každému, kdo je zastiňuje. Ten pak má dvě možnosti, jak tomu čelit. Buď stáhnout se do ulity
zraněné osamělosti a oplácet intriky z nelásky pohrdáním, jež ale začne užírat duši. Anebo v sobě najít
sílu překousnout to, zaplašit, a stát se právě o tu velkorysost osobností ještě větší.
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Martin Čičvák: Kukura (doktorandská práca o stave kultúry)

• Život je príliš krátky, aby ste mohli piť zlé víno.
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Martin Čičvák: Kukura (doktorandská práca o stave kultúry)

• Z izolovanej totality do totálnej izolácie.
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