
Zvukár Andrej zodpovedá 
za to, aby bol zvuk 
kvalitne nahratý a vy ste 
hercom dobre rozumeli. 
Práve inštaluje herečke 
klopový mikrofón. Ten 
v záberoch síce nevidíte, 
je však našim veľkým 
pomocníkom.

Kostymérka Katarína sa 
stará o to, aby kostýmy dobre 
vyzerali a sedeli hercom ako 
uliate. Každá postava má svoj 
špecifický kostým, ktorý bol precízne 
vybraný, aby zodpovedal danému historickému obdobiu. 

Kameraman Peter musí 
dávať pozor na to, aby 
boli herci nielen dobre 
nasvietení, ale hlavne, 
aby sa pozerali do tej 
správnej kamery.

Pred každou scénou 
režisér Jano Šimko 
vysvetlí každému, čo od 
neho očakáva a ako si 
záber predstavuje.

Natáčanie výsluchu 
prebiehalo vo veľmi malých 
priestoroch, do ktorých sme 
sa všetci ledva zmestili. 
Výsledok však určite stojí 
za to.

Nasvietiť záber počas 
premietania projektoru na 
plátno má pri nakrúcaní 
svoje špecifiká, ktoré mal 
pod palcom svetelný 
dizajnér Ints.

Vzdelávacia interaktívna online inscenácia November 
1989, vychádza z rovnomennej dokumentárnej inscenácie. 
Prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí ukazuje 
totalitné praktiky bývalého režimu (sledovanie ŠTB, 
domové prehliadky, obmedzovanie slobody, úteky cez 
hranice, objasňuje pád režimu v roku 1989 a nedokonalú 
snahu o nastolenie demokratického poriadku). 

Vďaka odbornej spolupráci s historikom Ľubomírom 
Morbacherom zo združenia Living memory ponúka 
tento špeciálny projekt vhľad do problematiky nielen 
prostredníctvom príbehov troch hlavných postáv, ale 
aj krátkymi prednáškovými vstupmi a interaktívnymi 
cvičeniami. Tento projekt nie je záznamom divadelnej 
inscenácie, ale interaktívnym videofilmom. Dokument 
prepája historické udalosti s dnešnými, nekončí pred 
tridsiatimi rokmi, ale v súčasnosti. Aj vďaka tomu je 
mladým divákom bližší. 

Kontrola záberu na 
monitore je veľmi 
dôležitá. Až tam totiž 
vidíme, ako budete 
obraz vidieť na svojich 
obrazovkách vy.

Pri nakrúcaní 
sme hľadali tie 
najvhodnejšie miesta 
a nevyhli sme sa ani 
exteriérom. Počasie 
nám, našťastie, prialo.

Koncept videodokumentu, text a réžia:  

Ján Šimko

dramaturgia: ZuZana Palenčíková

odborná spolupráca:  

Ľubomír morbacher (living memory, ÚPn)

výtvarný koncePt, scénografia, kostýmy:  

von dubravay

Kostýmová spolupráca: katarína haJduková

videoart: adam hanuliak

animácie: boris vitáZek

hudba: matúš Homola

Kamera, striH: peter kotrHa, martin PěntKa

svetelný diZajn: ints Plavnieks

Zvuk: andreJ PeKár

účinKuJÚ:  

henrieta virágová, miloš kusenda, michal rosíK

Produkcia: dušana laHová
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