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Vaša herecká kariéra 
je mimoriadne bohatá 
a rôznorodá. Vráťme 
sa k účinkovaniu 
v Radošinskom naivnom 
divadle, ktoré bolo 
desať rokov vašou 
domovskou scénou. Akú 
najvzácnejšiu skúsenosť 
ste si z toho obdobia 
odniesli?
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Ďalšou dôležitou 
súčasťou vašej 
kariéry bolo 
zúročenie speváckych 
a tanečných schopností 
v muzikáloch, ktoré 
zažívali boom. Stvárnili 
ste mnoho postáv na 
viacerých scénach 
nielen u nás, ale aj 
v Čechách a v Rakúsku. 
Ktorý muzikál vás 
najviac chytil za srdce 
a prečo?
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Ste umelkyňou na 
voľnej nohe. Nikdy 
vás nezlákali na 
trvalé angažmán, či 
už do SND, na Novú 
scénu, do Astorky alebo 
v zahraničí? Vyhovuje 
vám to takto viac? Čím 
by vás presvedčili?
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Všetci vieme, 
že televízia má obrovský 
divácky dosah. 
Pre mnohých ste sa stali 
„ozajstnou” herečkou 
až vtedy, keď vás uvideli 
v seriáli Odsúdené. 
Zmenilo vám to život? 
Stali ste sa napríklad 
zraniteľnejšou, keď ste 
už boli tvárou televízie?

-
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„Byť herečkou je ťažký chlebík. Chce to veľkú psychickú odolnosť nielen v práci, ale aj 
na verejnosti. A je dosť ťažké udržať si dôstojnosť a aké-také súkromie,” hovorí jedna 
z najvýraznejších osobností súčasného slovenského herectva Zuzana Mauréry.

ZUZANA MAURÉRY: 

OCENENIA:
2004:  Výročná cena Literárneho fondu v oblasti 
muzikálu za postavu Rony v muzikáli Vlasy

2008: Nominácia na Národnú filmovú cenu Slnko v sieti 
v kategórii najlepší ženský výkon vo vedľajšej úlohe za Gitu 
vo filme Návrat bocianov

2014: Národná filmová cena Slnko v sieti za najlepší 
ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Zuza vo filme 
Ďakujem, dobre)

Igric za ženský herecký výkon vo filmoch Colette 
a Ďakujem, dobre

Nominácia na Českého leva za ženský herecký výkon 
vo vedľajšej úlohe (Broderova vo filme Colette)

ZUZANA MAURÉRY 

Herečka a speváčka Zuzana Mauréry sa narodila 
v Bratislave, kde vyštudovala Vysokú školu 
múzických umení, odbor herectvo v triede 
profesorov Soni Korenčiovej a Martina 
Hubu. Svoju hereckú kariéru začala v roku 
1990 v súbore Radošinského naivného 
divadla, ktorý bol jej domovskou scénou až 
do roku 2000. Účinkovala v takmer všetkých 
produkciách súboru ako jeho protagonistka. 
Paralelne hrala v rôznych muzikáloch – bola 
Sally Bowles v Kabarete v Divadle Astorka, 
nezabudnuteľná Roberta v úspešnej produkcii 
Mníšky v Theatre G -Dur, Sladká Sue v Lasicovej 
inscenácii Niekto to rád horúce na Novej 
scéne. V Brne nastálo hosťovala vo viacerých 
svetových muzikáloch, ako napríklad 
Čarodejnice z Eastwicku, Bedári či Mary 
Poppins. Získala dvojročný angažmán v Raimund 
Theater vo Viedni, kde stála takmer denne na 
javisku v muzikáli Rómeo & Júlia.  
Po návrate na Slovensko vytvorila niekoľko 
výrazných televíznych postáv, stala sa aj víťazkou 
televíznej tanečnej súťaže Showdance. Svoj talent 
uplatnila aj vo filmoch Ďakujem, dobre a Colette, ako v aj 
seriáloch Odsúdené, Panelák a Tajné životy.
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Akým projektom sa v súčasnosti venujete? 
Na čo sa môžu naši čitatelia tešiť?
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Aj keď sú vaše herecké postavy 
rozličné – myslím najmä vaše 
seriálové úlohy v Odsúdených, 
Paneláku a Tajných životoch, vždy 
pôsobíte tak trochu bezbranne, 
poddajne, zraniteľne... Ste taká aj 
v reálnom živote? Alebo je Zuzana 
Mauréry úplne iná?
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Čo vás v živote okrem 
herectva najviac napĺňa?
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Spolupracujete 
s viacerými divadelnými 
scénami, rovnomerne 
rozdeľujete 
svoje herectvo aj 
v televíziách, nielen 
slovenských, ale aj 
českých. Tak to proste 
vyšlo, alebo si dôkladne 
vyberáte, aké postavy 
stvárnite?
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V súčasnosti ste 
mimoriadne obľúbená 
v postave riaditeľky 
azylového domu 
v seriáli Tajné životy. 
Diváci aj kritika 
vysoko hodnotia tento 
projekt. Hralo sa vám 
dobre? Dočkáme sa aj 
pokračovaní?
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Tento rozhovor vyjde 
pred Veľkou nocou. 
Čo pre vás znamenajú 
veľkonočné sviatky? 
Dodržiavate nejaké 
zvyky a tradície, je 
to pre vás čas na 
určité zastavenie sa 
a zamyslenie sa, alebo 
ich trávite prácou ako 
v ostatné bežné dni?

-

-

-

-
-

-

-

-
-

 

Dnešní mladí 
ľudia v jednom kuse 
visia na mobiloch, 
tabletoch a počítačoch. 
Myslíte si, že majú 
taký vzťah k divadlu, 
filmu či knihám ako 
„predpočítačové” 
generácie? Ako vy 
vnímate záujem 
mladých ľudí o kultúru?
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