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Ivan Martinka (2019)  
Fotó: I. M. magánarchívuma

Mária Danadová és  
Monika Kováčová (2020)  
(Fotó: Katarina Baranyai)

A vadon, 2015. Odivo.  
(Fotó: Dominik Janovsky)
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Lenka Dzadíková 

AZ  OD I VO  ÉS I VAN  MART INKA :   
FÉNYHOZÓ

K I T E K I N T É S  I I .

A szlovák bábozás személyi kapcsolatai a megyék 
által fenntartott, illetve a függetlenként működő 
színházak között vezettek el a  bábos Ivan 
Martinka és a besztercebányai Odivo csoport tagjai 
– Monika Kováčová és Mária Danadová – együtt-
működéséhez. Több mint egyéves előkészület után 
2020-ban mutatták be Fényhozó (Svetlonos) című 
előadásukat. 
 
Ivan Martinka (1972) 
Színész, bábszínész, rendező, bábtervező és báb-
technikus. Színházi, rádiós és filmes munkákban is 
dolgozik. Szerepelt musicalben, televíziós filmsoro-
zatban és kooprodukciós játékfilmben, mindenekelőtt 
azonban bábos. 
Bábszínész szakon végzett a VŠMU (Pozsonyi 
Művészeti Főiskola) Bábművészeti Tanszékén 1995-
ben. Két évadon át a szlovák Állami Bábszínház 
(ma Pozsonyi Bábszínház – Bratislavské bábkové 
divadlo) társulatának tagja volt. 
2000-ben került sor a Tóbiás, a tejesember című 
könyv motívumai alapján színre vitt Shalom aleichem 
– Béke veletek (Šalom alejchem – Mier s vami) 
című előadásának bemutatójára. Ivan Martinka nem 
csupán egyetlen alkotója (dramaturgja, rendezője 
és bábtervezője) a produkciónak, de egyetlen elő-
adója is. Az előadás a művész precíz alkotómun-
kájának és koncentrált bábszínészi játékának 
bizonyítéka. 
2005-ben Ivan Martinka részt vett Andrej Kalinka 
A fény éjszakája és a sötétség napja (Noc svetla 
a deň tmy) című multimédiás előadásában, amely 
a nagysurányi felújított zsinagóga megnyitójára 
készült. Öt évvel később közösen színre vitték 
az Eposz című bábelőadást a zsolnai bábszínház-
ban. Többéves együttműködés eredményeként lét-
rehozták a Méz és por (Med a prach) elnevezésű 

csoportosulást. A Bártfai passió (Bartimejove pašie), 
a Haza, érosz, hit (Domov, eros, viera) és a Szépség 
és az undor (Krása a hnus) című előadásaik után 
váltak szét alkotói útjaik. 
Ivan Martinka jelenleg elsősorban mint bábtervező, 
bábtechnikus és bábkészítő dolgozik színielőadások 
és filmek számára. A művész huzamos ideig sza-
badúszóként tevékenykedett, majd betársult egy 
intézményhez, azonban különféle okok miatt 
az együttműködés nem tartott sokáig. Nem egészen 
egy évadon át a nyitrai Karol Spišák Régi Színház 
(Staré divadlo) művészeti vezetője volt. Sikeresen 
vett részt Andrej Kalinka Csodák Alíznak (Zázraky 
pre Alicu) című produkciója színrevitelében, amelyet 
azonban személyi változások miatt röviddel a pre-
mier után átdolgoztak. 
Legutóbbi színházi működése a nyitrai Új Színházhoz 
(Nové divadlo) kötődik. Két előadásban vett részt, 
rendezőként pedig megvalósította a Pinokkió szín-
revitelét. Munkájából sugárzik a bábokba vetett hit. 
A technikai kidolgozottságnak köszönhetően elra-
gadóak és meghatóan gyöngédek a bábok. 
Nemcsak az ismert mesei előzményről van itt szó. 
Ivan Martinka olyan kisfiúként ábrázolja Pinokkiót, 
aki rossz döntést hozott, melynek következtében 
félelem keríti hatalmába. Úgy is mondhatnánk, 
tematizáltan ábrázolja a depressziót. A Pinokkióban 
megjelenő témákat és érzéseket a Fényhozó per-
formansza teljesítette ki. 
 
ODIVO (Csodaország) – Monika Kováčová 
és Mária Danadová 
Az Odivo két tagjában közös, hogy mindketten 
a besztercebányai Bábszínház az Elágazásnál tár-
sulatában dolgoztak (Bábkové divadlo na Rázcestí) 
– Mária Danadová (1984) mint bábszínész, Monika 
Kováčová (1988) pedig alig négy évvel később, 
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Aero, 2018. Odivo. (Fotó: Jan Chmelík)

Pinokkió, 2017. Új Színház, Nyitra
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mint dramaturg. Színházi látásmódjukat meghatá-
rozták tanulmányaik, illetve hogy mindketten a prágai 
DAMU (Színházművészeti Akadémia) Alternatív- és 
Bábszínház Tanszékén végeztek, ám nem egyszerre 
tanultak ott. Útjaik a P. szerelem és B. gyönyör 
(Láska P. a vášeň B.) című előadás készítésénél 
találkoztak, melynek során 2013-ban létrejött 
az Odivo. 
A gyerekek számára készült az az előadásuk, ame-
lyet az amerikai író és illusztrátor, Maurice Sendak 
Ahol a vadak várnak című könyve inspirált. A non-
verbális előadásnak jellegzetes része nemcsak 
a bábjáték, de Filip Hajduk zsonglőrködése is, ame-
lyet Mária Danadovával együtt ad elő. A végered-
mény egy szimpatikus, kommunikatív, népszerű 
produkció, amellyel 2016 óta gyakran szerepelnek 
a különféle szlovákiai és külföldi rendezvényeken, 
fesztiválokon. 
Rendkívül hatásos a Nyomok az emlékezetben 
(Stopy v pamäti) című előadás. Egyesül benne 
a bábszínház, a mozgásszínház és a performansz. 
Létrejöttekor a szerzők saját személyes tapasztala-
taikból indultak ki, amikor egy barátjuknál lelki 
betegséget, paranoid skoizofréniát diagnosztizáltak. 
Az előadás kifejező része egy hálóinges őz meg-
jelenése, amelynek készítője Pavol Rosenberger 
bábtervező. Mária Danadová mozgatja a bábot, 
s magával ragadó, ahogy a gyöngédség és védte-
lenség lefegyverző hangulatát bemutatja. Legtöbb 
megnyilvánulása gyors tempójú, mintha folyton 

menekülne, elrejtőzne valami elől – miként a ski-
zofrén menekül a rémlátomásai elől. 
Az Aero című előadást öt évnél fiatalabb gyerekek 
számára készítették. Kipróbálták, mit lehet kezdeni 
a levegővel léggömb, ventillátor, pumpa, nejlonzacskó 
és hajszárító segítségével… A levegő vibrálását 
zenévé alakították, és a levegő áramlásának köszön-
hetően megszólaltatott melodikus csövek segítsé-
gével kompozíciót hoztak létre. A 2020/2021-es 
évad végén mutatták be gyerekeknek készült legú-
jabb előadásukat, melynek címe: Mese a farkasról, 

Nyomok az emlékezetben, 2017. Odivo.  
(fotó: Jan Chmelík)

Fényhozó, 2020. Odivo és Ivan Martinka. (Fotó: Katerina Baranyai)
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aki kipottyant a könyvből (O vlkovi, ktorý vypadol 
z knižky). Útkereső, eredeti műveik közé tartozik 
a Láthatatlanok (Neviditeľní) és a Maugli című elő-
adás, amelyeket az alkotó szellemű  társulat 
a Pozsonyi Bábszínházban vitt színre. 
Az Odivo nyitott színház. Tagjai e társuláson kívül 
sokat működnek együtt és külön-külön is. 
Mindketten együttműködnek a Szlovák Rádióval 
és workshopokat is szerveznek. Mária Danadovát, 
mint kortárs független színházi színésznőt és per-
formert gyakran hívják meg színházi társulatok, 
hogy mozgásával közreműködjön előadásaikban. 
Monika Kováčová hosszabb időt szentelt a cse-
csemőszínház műfajának (három éven aluliaknak 
készült előadások). Együttműködött a beszterce-
bányai közösségi színházzal, az Aluljáró Színházzal 
(Divadlo z Pasáže), amelyben mentálisan sérült 
színészek játszanak. Az Odivo stabil pozíciót vívott 
ki magának a független színtársulatok között. Ars 
poétikája egybefogni a bábszínház, a mozgásszín-
ház, az élő zene és a performansz elemeit. 
Weboldalukon azt írják magukról, hogy innovatív 
projektekben vesznek részt. Ez nem áltatás. 
Bizonyítja legújabb előadásuk, a Fényhozó is. 
 
Fúzió: Fényhozó 
Ez a színpadi mű „bábos multimédiás performansz”. 
Egy mélyen átérzett téma találkozik a bábozásba 
vetett hittel, innovatív technikával, tapasztalt per-
formerekkel és bábszínészekkel. A szövegkönyv 
szerzője Ivan Martinka, a témát a műsorfüzetben 
vázolja fel: „Minél kérlelhetetlenebbül keresem 
a fényt a sötétben, annál világosabban érzem, 
hogy a sötétség én magam vagyok. De hol ér 
véget a fény, és hol kezdődik a sötétség? Hol ér 
véget a félelem és hol kezdődik a mágia?” Az elő-
adáson is érezhető, hogy a téma hordozója maga 
Ivan Martinka. Övé az első rész, amelyben szavak 
hangzanak el, a kétségeit mondja el, mégis színészi 
akciója a legfeszültebb érzelmileg. Mária Danadová 
alakítja a második részben a sötétség királynőjét, 
a rémet, az emberi félelmet (bárhogy is nevezi 

a néző), amellyel szemben ott ül a férfi, Ivan 
Martinka. A nézők – egy kisfiú sejtelmes történe-
tében, aki felnőtt koráig keresi a fényt a bizonyta-
lanság sötétjében – saját asszociációikat bonthatják 
ki. Hatásos kép: egy fehér abrosszal letakart hosszú 
asztalnál ül egymással szemben egy ember és 
a félelme. Közöttük, az asztal alatt egy kisfiú mozog. 
A bábok alkotója Ivan Martinka. A performansz 
szellemében a bábokat közvetlenül a színpadon 
készíti. A nézők szeme láttára fejezi be a kisfiú 
alakját, és később Mária Danadovával együtt keltik 
életre. Ivan Martinka készített egy elektromechanikus 
króm bábot is. A résztvevő zenészek és performerek 
a konstrukciót Mária Danadová fejére és testére 
helyezik, aki ezt a tevékenységet szertartásosan 
fogadja. A bábnak kis feje, hosszú nyaka és keze 
van. A bábszínész a báb arcát saját mimikájával 
mozgatja. Újdonság a világító bábfiú is. Nem csu-
pán a kis figura sziluettjének kivetítése, azt a szi-
nésznő reális időben mozgatja. Felső testére rá 
van erősítve egy pult, abban van a projektor. 
Testének mozgásával határozza meg a vetítés irá-
nyát, egyúttal a projektált bábfigura mozgását táv-
irányítóval szabályozza. Monika Kováčová, Mária 
Danadová és Ivan Martinka alkotói tehetségét 
zeneszerzők, a performanszban résztvevő zené-
szek, illetve Mariana Bódyová és Lukáš Kubičina 
performerek egészítik ki. A műsorfüzetben az alko-
tók számos elektrotechnikus, informatikus, model-
lező és videotechnikát működtető szakember 
munkáját köszönik meg. 
A Fényhozó az emberi félelem legsötétebb kulissza-
titkaiba tekint be. Nem a horrorfilmek félelmébe, 
hanem abba a félelembe, ami sokáig az emberben 
marad. Abba a félelembe, amelyet kezdettől fogva 
érdemes keresni, mert megismerése fényt hozhat. 
A Fényhozó mint előadás meghozza a bábszín-
házba vetett hitet, a lehetőségek keresését, magát 
a keresést, az alázatot, a türelmet, és nem utolsó-
sorban a rendkívüli előadói képességeket. 

 
Fordította Balázs Andrea
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Fényhozó, 2020. Odivo és Ivan Martinka. (Fotó: Katerina Baranyai)

A cikk a cseh Loutkář (Bábos) folyóirat számára készült, szerzője az Art Limes számára lerövidítette és frissítette.

The author presents the collaborative work of the puppeteer, director, puppet designer Ivan 
Martinka and the members of the Odivo group in Banská Bystrica, Monika Kováčová and Mária 
Danadová. Ivan Martinka graduated in puppetry in 1995 (VŠMU Department of Puppetry) and has 
worked in a number of theaters and as a freelancer. He most recently staged Pinocchio at the 
New Theater in Nitra. His work radiates faith in puppets themselves, and he portrays Pinocchio 
as a little boy-puppet whose unfortunate choices only increased his general sense of terror.  
The themes and emotions that flowed beneath the surface of Pinocchio were fully realized in 
the Lightbringer, a performance he staged with Mária Danadova, Monika Kováčova, members 
of Odivo, an independent theater company. Odivo’s ars poetica is based on combining elements 
of puppetry, movement theater, and live music in their performances. On their website, they write 
about themselves participating in innovative projects. This is evident from their latest performance, 
Lightbringer, which looks into the darkest hidden secrets of human fear, the fear that is worth 
uncovering because recognizing it can bring light. Lightbringer exhibits faith in puppetry, the search 
for opportunity, humility, patience, and last but not least, extraordinary performing skills. 
   

T H E  O D I V O  A N D  I VA N  M A R T I N K A :  L I G H T B R I N G E R




