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Začal sa nový školský rok 2019/20 a priniesol so sebou mnohé zmeny. Zmeny kľúčo‑
vé, ale aj zanedbateľné. Avšak je tu jedna, ktorú nemožno len tak prehliadnuť a je ňou
zmena v najvyšších pozíciách. Tento rok máme možnosť privítať novú pani riaditeľku
Silviu Rajčanovú. Energická a odhodlaná ďalej pokračovať v odkaze, ktorý tu zanechal
náš bývalý pán riaditeľ Peter Klimek. Vďaka ochote našich riaditeľov máte teraz príleži‑
tosť zistiť, ako vnímali túto zmenu vlastnou optikou. Spoznať ich o kúsok viac a možno
získať odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú.
Rozhovor s pani Silviou Rajčanovou
Vieme, že ste s našou školou boli spojená už v minu‑
losti. Zmenila sa podľa Vás?
Škola každým rokom a novou skúsenosťou prešla ďalší kus
cesty. Mňa osobne veľmi potešilo založenie takých tradícií
školy ako MDM a vydávanie Školského časopisu. Svedčí to
o silnej identifikácii žiakov a pedagógov so školou, keďže sú
ochotní v nej tráviť aktívne i svoj voľný čas.
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Aké boli Vaše prvé dojmy, keď ste sa opäť ocitli v tej‑
to škole a rovno na riaditeľskom poste?
Prvý deň v škole mi pripomenul môj prvý deň na strednej
umeleckej škole. Všetky tie vône materiálov, tiché chodby
plné zážitkov a názorov zhmotnených v obrazoch. Bolo to
veľmi príjemné a nostalgické. A riaditeľská stolička? Predchá‑
dzajúceho pána riaditeľa si veľmi vážim ako človeka, výtvar‑
níka, pedagóga i manažéra a prvé dni v práci som mala po‑
cit, že za mnou stojí pán Klimek a ja ho len zastupujem .
Máte nejaké vízie do budúcnosti? Nový smer, ktorým
by sa škola mal uberať?
Vízie do budúcnosti musí mať každý dobrý manažér. Urči‑
te si nemyslím, že by sa škola mala uberať novým smerom.
Škola mala od začiatku veľmi kvalitné a profesionálne ve‑
denie a zvládla množstvo problémov súvisiacich s jej za‑
kladaním, etablovaním a stabilizáciou. Dnes ju už môžeme
považovať za plnohodnotnú inštitúciu svojho druhu. Ra‑
da by som v budúcnosti preto podporila osobnostný roz‑
voj študentov i samotných pedagógov aj novými projekt‑
mi. A to najmä v oblasti vzdelávania, prezentácie výsledkov
ich práce, všeobecného kultúrneho prehľadu, reflexie i se‑
bareflexie.
Chceli by ste obnoviť nejaké akcie, ktoré škola v mi‑
nulosti organizovala? Napríklad letný workshop?
Intermedialitu a interdisciplinaritu považujem za kľúčovú
charakteristiku našej školy, za jej špecifickú črtu. Obnoviť tra‑
díciu letných intermediálnych dielní je preto len logickým
krokom v tomto smere. Uvidíme ale, ako naklonené nám bu‑
dú dotačné systémy a grantové schémy.
Veľa z nás Vás pokladá za silnú inšpiráciu. Čo vás pri‑
viedlo k umeniu a aké boli vaše študentské roky? Má‑
te nejaké zaručené rady k úspechu?
K umeniu ma priviedol môj otec. Jedného dňa ma ako päť‑
ročnú posadil na nosič bicykla a odviezol na talentové skúšky
do ZUŠ. Vtedy moja púť spoznávania čarovného a pestrého
sveta umenia začala a neprerušene trvá dodnes. Myslím si

preto, že prioritná je vlastná vnútorná motivácia. Dôležité je
tiež na sebe neustále pracovať, nenechať sa odradiť neúspe‑
chom, ale vziať ho ako výzvu. Ja si svoj život bez umenia ne‑
viem predstaviť. Ponúka mi priestor na sebarealizáciu i roz‑
voj vlastného vnútorného sveta. Niekedy ma pred realitou
chráni ako štít, inokedy poodkryje aj ťaživé a drsné témy.
Chceli by ste touto formou niečo odkázať vašim žia‑
kom?
Nechávajte sa stále prekvapovať novými výzvami a robte to
s chuťou a zvedavosťou!

A BY
ŠKOLA
MALA
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Rozhovor s pánom Petrom Klimekom
Aké boli Vaše pocity, keď ste sa ocitli pred
rozhodnutím opustiť dlhoročný post riadite‑
ľa?
Tak dalo sa to očakávať, už len s prihliadnutím na
moju vekovú kategóriu a legislatívu s tým spoje‑
nú. Ja osobne nie som prívrženec nejakých škole‑
ní. Na niektoré veci, ktoré sa týkajú vzdelávacieho
systému, mám odborne kritický pohľad vyplýva‑
júci z komplexnejších teoretických a praktických
skúseností a poznatkov. Odmietol som robiť si ďal‑
šie funkčné vzdelávanie, pretože mi v tomto sme‑
re nič neprinášalo, a bola to čisto z môjho pohľadu
len formálna záležitosť, ktorá v mnohých prípa‑
doch neprinášala službu školskej verejnosti tak,
mala. Moje rozhodnutie urýchlili čiastočne ešte aj
iné veci, ale o tých pomlčím.
Ste ešte stále v spojení s našou školou? Viete
aké zmeny sa dejú? Čo sa odohráva?
Nie. Je krátko po letných prázdninách takže o tých‑
to veciach som už veľmi málo informovaný. Do sty‑
ku s kolegami momentálne veľmi neprichádzam.
Ešte čakám na prepis Vyhodnocovacej správy
o činnosti školy za školský rok 2018/2019, pretože
som za ňu, ako riaditeľ školy, zodpovedný ešte ja.
Ako teraz trávite svoje dni, keď už nemusíte
byť hlavou školy?
Trošku voľnejšie, nie tak psychicky namáhavo. Už
to nie je tak stresujúce, ako to bývalo. Je neľahké
v tejto dobe robiť vedúcu funkciu. Takže v tom‑
to smere je to také slobodomyseľnejšie, voľnejšie.
Nemusím mať toľko zodpovednosti za iných. O to
viac sa ale môžem venovať svojim záujmom, ale aj
výtvarným aktivitám, ktoré si pripravujem.
Budeme mať možnosť vidieť niečo z Vašej
tvorby?
Už konečne, v spolupráci so synom, by som si mal
urobiť webovú stránku. Potom samozrejme, keď
príde tá správna doba, možno s niečím vyrukujem.
Chceli by ste touto cestou niečo odkázať Va‑
ším bývalým študentom, poprípade kole‑
gom?
Kolegovia ma poznajú, ja som tam pôsobil 13, svo‑
jím spôsobom s prípravou školy možno 14 a pol
roka. Moje názory, prístupy a stanoviská boli, ve‑
rím, v rozhodovaní principiálne. Nikdy som neza‑
sahoval do integrity žiadneho človeka. Vždy som
akcentoval snahu o tímovú spoluprácu, medzi‑
predmetové presahy vo vzdelávaní a komplexnosť
vo vzdelávaní. Kolegiálne vzťahy boli postavené
na báze vzájomného rešpektu. Verím, že tak to
vnímali aj kolegovia a kolegyne. Vyplývalo to z po‑
hľadu skúsenejšieho človeka, ktorý v tomto sme‑
re niečo prežil a hľadal cestu prospešnú pre celok.
Čo sa týka slov pre študentov myslím, že som všet‑

ko zhrnul v koncoročnom príhovore… ak si ho nie‑
kto pamätá *smiech*, tak možno by bolo zbytočné
sa opakovať. Proste niektoré veci treba prijať a ro‑
biť s triezvou hlavou a so zdravým sedliackym ro‑
zumom. Ako hovoril Milan Knížák: „Umelec nemá
právo si myslieť, že je niečím výnimočným, a že pre
neho platí iné právo, než pre zvyšok spoločnosti.“
Chcela som podotknúť, že naše chodby sú
teraz bez Vás také prázdne, chýba Vám škola
ako chýbate vy jej?
Ja som povedal, keď som sa lúčil, som učiteľ a hr‑
dý a zodpovedný učiteľ a nehanbím sa to povedať.
Naozaj si myslím, že som učiteľ, ktorý to pedago‑
gické povolanie robil aj s láskou, a aj ho vedel ro‑
biť. V tomto smere aj stále pokračujem, napríklad
učením ešte v ZUŠ Martin. A nejakým spôsobom
sa stále stretávam a komunikujem s ľuďmi aj s mla‑
dými s vami, ako minule, keď som išiel v piatok do‑
mov z… baru *smiech* som stretol Sebastiána Gál‑
la. Vždy sa máme o čom porozprávať a myslím, že
tieto stretnutia so študentmi sú veľmi, veľmi milé,
mám z nich len dobrý pocit a tiež pocit, že som
odviedol kus zmysluplnej pedagogickej práce. Ro‑
bil som tak a robili sme s kolegami tak, aby naša
škola mala „ratio“ ale aj „srdce“. A možno práve na
to sa nezabúda. Je to obojstranné? Tak to je dob‑
re. Ešte lepšie by to možno zhrnula, sebe typickým
spôsobom a gestami Natália Slovíková (študentka
končiaceho 4. ročníka SHDK). A ešte by sme sa pri
tom aj pobavili.
Máte nejaký odkaz pre prvákov, ktorí už ne‑
mali šancu Vás spoznať?
Chcel by som odkázať, že platí zásada, že tak ako
bol nastavený náš školský poriadok, tak ho treba
dodržiavať. Aby sa napríklad predišlo početnej‑
ším maturitám v náhradnom termíne, ako v tom‑
to školskom roku. Proste to vzdelávanie, ešte raz si
vypomôžem citátom od profesora Knižáka: „Vzde‑
lanie musí byť predchnuté etikou, inak je deštruk‑
tívne“. Rozumieme si! Buďte ľuďmi do koča aj do
voza. Ľuďmi, ktorí majú zmysel života, vedia si ho
užívať aj zmysluplne naplniť. Vedia začať aj viac‑
krát, ak je treba, ale aj vytrvalo pokračovať v za‑
počatom diele: trpezlivosť ruže prináša, bez práce
nie sú koláče, zmešká ten kto otáľa i cvála atď. A tu
radšej skončím, lebo sa zasa rozhovorím a urobím
z toho celý príhovor, novú prednášku.
Veronika Mudráková

V súvislosti so zmenou názvu školy, ktoré iniciovalo
Ministerstvo školstva, sme museli upraviť aj logo našej
školy. Názov sa zmenil zo Súkromnej strednej umelec‑
kej školy na Súkromnú školu umeleckého priemyslu.
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Najviac zaujala práca Veroniky Tatarkovej,
kniha s názvom ŠŤASTNÁ NÁHODA.

Chantal Bachová vytvorila kolekciu DEZÉNOV.
Začítal sa aj pán riaditeľ.
Vlani to bol babinec…
Občas i blázinec, a poriadny.
Foto: Archív SSŠ Martin
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Na maturitách v školskom roku 2018/19
ďalšie témy riešili:
REKLAMNÁ KAMPAŇ – Radka Kalajová,
VIRTUÁLNA GALÉRIA – Lenka Katrenčíková,
OBALOVÝ DIZAJN – Bianka Pavolková,
VOĽNÁ SOCHA – Kristína Zatloukalová.

Kristínka Klocháňová sa venovala výskumu
pôsobenia farieb.
Výsledkom bol KALENDÁR MONOCHROME.

Nikola Rejková si na nás poriadne posvietila.
Jej maturitným zadaním bolo SVIETIDLO.

Triedy sa za dva dni zmenili na nepoznanie.

Alica Bíziková s výsledkom svojho snaženia
zladila aj outfit. Potlač OBALOV NA PLATNE
bol kombináciu bielej a čiernej.
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NEBOLO VŠETKO LEN RUŽOVÉ

Na JAMU sa však tvoja akademická šnúra nekončí.
Kde študuješ teraz?
Moja dlhá cesta ma doviedla naspäť k cirkusu. Posledný roč‑
ník štúdia na JAMU som zakončil svojím vlastným novo‑
cirkusovým predstavením NIVÓ, ktorého ohlasy boli nad
očakávanie. A teraz som tu. Tu, v meste Turín, v Taliansku. Za‑
čínam štúdium na cirkusovej škole. Čakajú ma dva roky pro‑
fesionálnej prípravy na ceste stať sa umelcom nového cir‑
kusu. Nevyužívam len skúsenosti z konzervatória a z vysokej
školy, ale aj celoživotné a posledné našetrené peniaze na to,
aby som úspešne ukončil aj aktuálnu FLIC SCUOLA DI CIR‑
CO, ako jediný Slovák.

Od roku 2013 študoval Daniel Kvašňovský na Súkromnom hudobno‑dramatickom kon‑
zervatóriu (SHDK) v Martine. Po treťom ročníku odišiel študovať fyzické divadlo do Br‑
na na Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU). Simultánne dokončil štúdium na
konzervatóriu v Martine.
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Danko ty sa venuješ divadlu veľmi aktívne ako divák,
ale aj ako tvorca. Okrem klasickej činohry však in‑
klinuješ aj k trochu inému žánru, a to k cirkusu. Ako
a odkedy sa tomu venuješ?
Nevenujem sa tak úplne cirkusu. Okrem „klasického“ divadla
sa venujem novému cirkusu, čo mi umožňuje tieto dve for‑
my spájať. Samozrejme novému cirkusu sa aktívne venujem
až teraz. V detstve som bol fanatikom tradičného cirkusu.
Bol som unesený každým jedným predstavením, ktoré som
mal možnosť vidieť. Počas základnej školy som si bol už istý
tým, že po jej ukončení budem kočovať s tradičným cirku‑
som. „Nadšenie“ mojich rodičov z môjho vysnívaného povo‑
lania sa nedá opísať pár vetami, a preto túto tému nechám
otvorenú vašej predstavivosti.
Keďže počas základnej školy som aktívne okrem tanečné‑
ho a výtvarného odboru navštevoval aj odbor dramatický,
v deviatom ročníku som sa prihlásil na naše konzervatórium
v Martine. Na dni otvorených dverí som pani Darji Čerpáko‑
vej vysvetlil, že na konzervatórium sa hlásim len preto, že cir‑
kus sa ešte u nás študovať nedá. Počas štúdia na konzerva‑
tóriu sa môj záujem o divadlo veľmi prehĺbil a už som okrem
cirkusu žil aj divadlom. A keďže cirkus sa u nás stále nedal
študovať, v treťom ročníku som sa rozhodol „utiecť“ do Brna
za fyzickým divadlom. Postupne som sa znova vedome/ne‑
vedome vracal k cirkusovému umeniu.
Ak mám na otázky odpovedať presne, tak cirkusu sa venu‑
jem odkedy pamätám a verím, že to začalo prvým cirkuso‑
vým predstavením, ktoré som videl.
Ako si spomínaš na štúdium na konzervatóriu? Posu‑
nulo ťa v niečom?
Mám pocit, že som stále študentom konzervatória a preto
v pamäti moc loviť nemusím. Len prednedávnom som eš‑
te „šúchal jazzkami“ po chodbách SHDK. Rád by som si po‑
sťažoval, ale nemám na čo. Škola mi okrem vzdelania dala aj
doživotných priateľov, s ktorými na ňu a na zážitky v nej pra‑
videlne spomíname. Momentálne si zo svojho štúdia najviac
vybavujem svoju vlastnú, „premotivovanosť“ a nadšenie
z divadla, čo svedčí o dobrom vedení učiteľov, na ktorých
rád spomínam. Nemôžem nespomenúť pani Janku Dropko‑
vú (naša pani triedna učiteľka), ktorej energia a hlášky ma ve‑
dia doteraz rozveseliť. Samozrejme nebolo všetko len ružo‑
vé (ako šaty pani Pilnej (teraz Horvath) počas mojích prvých
prehrávok), ale aj to nás posunulo a učinilo lepšími. Slovami
pani D. Čerpákovej, že, „Myslet, znamená prd vědet“ (uprave‑
né redakciou). Myslím si, že mi konzervatórium dalo veľa do
ďalšej práce a štúdia.
Po treťom ročníku ťa vzali na JAMU na fyzické di‑
vadlo. Aké bolo súčasne študovať strednú a vysokú?
Vďaka učiteľom na oboch školách, ktorí mi pomáhali a pri‑
spôsobovali sa mi, to bolo zvládnuteľné. Ale nebolo to ľahké.

Kde sa vidíš v budúcnosti? Kam to až chceš dotiahnuť?
Non lo so. Vedremo. (Neviem. Uvidíme – pozn. redakcie)
Rebeka Mikušová
Foto: Vendula Hlaváčková

Videl si nejaký rozdiel nielen medzi štúdiom na
strednej a vysokej škole, ale možno aj medzi štúdiom
v Čechách a na Slovensku?
Vysoká škola ma naučila byť samostatným. Začal som tvoriť
sám. Ja – autor. Štúdium na JAMU bolo veľakrát náročné, ale
vďaka konzervatóriu som nátlak zvládal lepšie, ako spolužia‑
ci, ktorí neštudovali na divadelnej škole. Veľa vecí bolo po‑
dobných a JAMU sa pre mňa vlastne stalo len väčším kon‑
zervatóriom.
Hodnotiť vysokoškolské štúdium na Slovensku a v Čechách
môžem len z rozprávania mojích kamarátov študujúcich na
Slovensku. Dovolím si však zaujať subjektívný prístup a štú‑
dium v Čechách všetkým doporučiť. Brno, JAMU a české
divadlo všeobecne je moja srdcová záležitosť, ku ktorej sa
vždy budem vracať. Síce bolo štúdium fyzického divadla na‑
toľko náročné, že som častokrát uvažoval nad útekom do
„normálneho sveta“, ale aj napriek tomu beriem túto etapu
za najväčší posun v mojej autorskej tvorbe. Naučil som sa
byť sám sebou ako umelec, aj ako človek. Teda umelec/člo‑
vek. Vlastne len človek.
Štúdium som tento rok úspešne zakončil a reálne plnenie
snov ešte len začína.

Fyzické divadlo
Žáner fyzické divadlo sa dá vysvetliť celkom jednoducho. Prehovára k divákovi cez telo a pohyby. Na slová sa
nekladie dôraz a väčšinou sa nepoužívajú vôbec. Pod fyzické divadlo spadá napríklad akrobacia, pantomíma či
práca s predmetom. Často pracuje s autorskou či multimediálnou tvorbou. Fyzické divadlo je často prepájané
s umením nového cirkusu pretože akrobatické kúsky nie sú výnimkou.
Nový cirkus
Nový cirkus vzniká v 70. rokoch vo Francúzsku, kde sa vďaka „cirkusovým revolucionárom“ začínajú rodiť nové
telesá. Tie napriek tomu, že používajú základné cirkusové techniky, už nie sú klasickými cirkusmi v pravom slova
zmysle. Nový cirkus je skôr divadlom vyjadreným pomocou obdivuhodného akrobatického umenia. Na začiat‑
ku tohoto hnutia stoja Victoria Chaplin a Jean‑Baptiste Thierrée, ktorí v roku 1971 vo Francúzsku založili Cirque
Bonjour. Je však treba podotknúť, že fenomén nového cirkusu nie je len francúzskou, ale taktiež svetovou zále‑
žitosťou.
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BITCHES TO ROZTOČILI V PŘAHE
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ÚLOHA JASNÁ: VYTVOR

NOVÉ LOGO MDM!

Jasná ako jasná. Vytvoriť logo MARTINSKÉHO DIVADLA MLADÝCH bolo spočiatku do‑
plnkovou, takzvanou „malou“ témou. Dopadlo to ale akosi čudne. Tretiaci sa veľmi ne‑
zapotili. Vznikli síce aké‑také návrhy, ale srdce pedagóga blahom, ani spokojnosťou ne‑
zaplesalo. Chcelo to zrejme pauzu… aj čas. Minul sa prvý polrok, a takmer sa minul už
aj ten druhý. Ešte že sme to v kabinete ustrážili. Zvážili sme a rozhodli, že je táto, už na‑
čatá úloha, súca stať sa témou klauzúrnou. A tak sa i stalo… Dovoľte, aby sme predsta‑
vili dvoch najúspešnejších tvorcov.
FILIP KUPČO
Aký je? Milý, zábavný a ambiciózny.
Zaujímavosť? Je intelektuál*.
Čím si kráti voľné chvíle? Kreslením charakterových posta‑
vičiek, tvorbou vtipných fotokoláží a točením autorských vi‑
deí.
Čo v budúcnosti? Po skončení strednej školy by rád pokra‑
čoval v štúdiu na FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTE VYSOKEJ
ŠKOLY MUZICKÝCH UMENÍ v Bratislave, v ATELIÉRI KAMERA‑
MANSKEJ TVORBY.
Čo je jeho najväčšou láskou? Jedlo! Pozor, ak je hladný,
okamžite ho nakŕmte!!!
Logo, ktoré vytvoril je spojením veľkých tlačených pís‑
men. Dve písmená M zvierajú 45 stupňový uhol, D sa nachá‑
dza dole pod nimi. Logo tvarom pripomína piktogram srdca
a pôsobí majestátne. Kolorit je podľa Filipa variabilný, písme‑
ná M však musia byť farebne jednotné.
(*) podľa spolužiakov, človek, ktorý rád číta… komiksy 

MARTIN SUMKA
Aký je? Pohodový, pohotový a pohľadný.
Zaujímavosť? Je vegetarián.
Čím si kráti voľné chvíle? Vezme do rúk hoblík, pílku a kus
voňavého dreva premení na pôsobivý výtvarný artefakt.
Fakt!
Čo v budúcnosti? Po maturite by nepohrdol príležitosťou
študovať na DREVÁRSKEJ FAKULTE TECHNICKEJ UNIVERZITY
vo Zvolene, na KATEDRE DIZAJNU NÁBYTKU A INTERIÉRU.
Čo je jeho najväčšou láskou? Jeho psík LUCKY. Pozor, ak je
hladný, okamžite ho nakŕmte!!!
Logo, ktoré vytvoril obsahuje písmeno M a novotvar, kto‑
rý vznikol prienikom písmen D a M. Písmená majú minima‑
listický tvar, konštruované sú z obdĺžnikov a poloblúkov.
Logo je vzdušné a je pokračovaním idey pôvodného loga
školy. Aj podľa Martina môže farebnosť podliehať aktuálnym
potrebám MARTINSKÉHO DIVADLA MLADÝCH.
Silvia Lušňáková Kadelová

Najlepšie zo všetkého, keď ste s predstavením na festi‑
vale, je hrať hneď prvý večer. To sa nám na PiDiFEST‑e
v Prahe (9. 5. – 12. 5. 2019) našťastie stalo, a tak sme si
mohli festival užiť plnými dúškami a duchmi, ale ešte
predtým…
… sme v piatok ráno pekne nasadli na Regijodžet a v plnom
počte a s plným nasadením sme si objednali kroasánt za eu‑
ro. Nechceme robiť reklamu žiadnej dopravnej spoločnosti,
ale keď sme už pri tom, tak cestovať do Prahy sa určite naj‑
viac oplatí žltým. Nielen, že majú kávu zadarmo, kroasánty
za euro, koláče za 40 centov a pre gurmánov sa nájde aj suši,
ale veľmi ochotne vám sympatickí ľudia v ružových tričkách
pomôžu aj s kufrom, ak sa vám z neho cestou k vlaku odtrh‑
ne rúčka, ako jednej z nás. Ani nevieme ako prešlo päť hodín
a vystúpili sme na brutálnej stanici, z ktorej sme skoro netra‑
fili von (tak, je to tam trochu odlišné ako vo Vrútkach…). Tam
na nás čakali dve vysmiate Češky, ktoré nám porozprávali, čo
nás čaká a poukazovali nám priestory divadla a ubytko. No
proste krása. Ideálny výlet.
Hneď potom, ako sme si dali to najdrahšie nealko pivo, kto‑
ré tam mali a pozreli si oficiálne otvorenie festivalu, ktoré nás
totálne odbombilo, sme sa vrhli do prípravy. Trvala rekord‑
ne krátko, pretože nám so všetkým ochotne pomohli. A pri‑
šiel čas to roztočiť!
Všetky sme mali z predstavenia fakt dobrý pocit, lebo publi‑
kum reagovalo na takmer každú repliku a po ňom sa na nás
spustila taká vlna chvály a dobrých ohlasov, že sme už ani
nevedeli adekvátne reagovať. Najviac nás potešilo, že sa pri‑
šla pozrieť aj bývalá študentka SHDK, ktorá nás osobne ne‑
pozná, ale žije v Prahe a prišla jednoducho podporiť ľudí zo
svojej starej školy. No bola to nálož emócií, akú v jeden ve‑
čer bežne nezažívame. Navyše sme si tesne pred predstave‑
ním uvedomili, že je to presne rok od toho, ako sme Bitches
hrali na maturite, takže si viete predstaviť, ako sme asi vyze‑
rali – tri rozcítené, slovenské a nostalgické baby v ružových
sukniach s kvietkami na hlave v centre Prahy…
A týmto sa pre nás festival iba začal. Na druhý deň sme si do‑
obeda urobili výlet po Prahe, na ktorom sme stretli obrov‑
skú pandu, prešli sme sa po Karlovom moste, nakúpili suve‑
níry, povozili sa na kolotoči v najväčšom hračkárstve, v akom
sme kedy boli a na Václaváku nasadli do metra. Chýbal už
len Petřín, ale to by sme nestihli. Klišé výlet po Prahe, kto‑
rý sme si samozrejme nemohli odpustiť. No a potom už len
veľa, veľa divadla. Videli sme, ako robia divadlo rôzne české
školy, ale aj Maďari či Poliaci. Spoznali sme veľa zaujímavých
a vtipných ľudí a spali sme veľmi málo. Skvelo tam varili, tak‑

že sme si užili typické české špeciality v ich najlepšej kvali‑
te a fakt sme sa veľa smiali. Dokonca sme mali možnosť byť
aj na koncerte pravého českého rapera, ktorý sa v rámci fes‑
tivalu konal a skúsili sme si aj improvizáciu v skupine s úpl‑
ne cudzími ľuďmi. Čo viac si od poriadneho festivalu priať?
Nič viac sme si už neželali. My sme boli maximálne naplne‑
né. Ale niečo navyše sa nám predsa ešte dostalo. Cena za
najlepší ženský herecký výkon pre Brigitu Vrábeľovú a recen‑
zia českého divadelného a filmového kritika, ktorá zahreje
pri srdci tak, ako keď vám starká rozpráva rozprávku na dob‑
rú noc.
Jednoducho máme naozaj až ideálny zážitok z festivalu, bo‑
lo nám cťou a ďakujeme každému, kto nám to zažiť umož‑
nil. Najmä pánovi učiteľovi, ktorý síce nemohol ísť s nami,
ale postaral sa o to, aby nám nič nechýbalo (dokonca do‑
nútil svojho brata, aby nám doviezol do Prahy veci a prišiel
sa pozrieť).
Ďakujeme!
Vaše BITCHES (v spolupráci s regiojet :D)
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AKÉ TO JE VO VEĽKOM DIVADLE
Všetci vieme, že sa medzi našimi spolužiakmi nachádzajú aj šťastnejšie typy, ktoré do‑
stali možnosť postaviť sa na veľké javisko medzi profesionálnych hercov zo Slovenské‑
ho komorného divadla. Povedala som si, že by bolo fajn, keby sme aspoň trochu mohli
nakuknúť do zákulisia, a dozvedieť sa aké to je. Naši šťastnejší spolužiaci boli ochotní
odpovedať na pár otázok, ktorými nám záhady práce SKD v Martine, jeho temné záku‑
lisie a tajomstvá, trochu priblížia.
V čom je pre teba najväčší rozdiel medzi javiskom
v Slovenskom komornom divadle a javiskom u nás
v škole/v MDM?
PŠ: „Určite v rozmeroch.“
NS: „Majú oponu! Čo ale zase… počkaj, štúdio ani nemá
oponu, či áno? Ide o to, že teraz sa učím Stanislavského na
maturitu a oni mali na opone čajku vieš, tak… (smiech) bo‑
lo by treba oponu (smiech) s takou čajou (smiech). Potom
ozvučenie, to sa fakt už cítiš potom ako herec, keď tam hráš.
A ja viem o čom hovorím, lebo som si tam zahrala… jednu
minútu (smiech). Ja som proste star! A to zase nadväzujem
na dejiny hudby. Ringo Star bol členom Beatles.“
LS: „Na javisku MDM sa asi cítim viac uvoľnený, aj napriek
tomu, že náš priestor je oproti javisku v SKD stiesňujúci. Ale
v MDM som „doma“. Ale musím povedať, že v Národnom
dome je príjemnejší a mäkkší koberec ako u nás v hereckej.“
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Vnímal/a si rozdiel medzi profesionálnym režisérom
a pedagógom v škole?
PŠ: „Bola to zaujímavá skúsenosť, ale myslím si, že v spolu‑

práci s profesionálnym režisérom a pedagógmi na našej ško‑
le nie je veľký rozdiel.“
RF: „Iné to bolo v tom, že v SKD som nerobila predstavenie
pre známku, ale pre chuť… nieee zobrali ma tam, tak preto
(smiech). Ale vôbec neviem v čom to bolo iné. Bolo to iné,
ale neviem v čom.“
ZM: „Tak hlavne to frčalo ako hodinky.“
LS: „Bola to veľká výzva, ale napríklad pri spolupráci s Lu‑
kášom Brutovským šlo iba o technické pripomienky. To bo‑
la moja prvá skúsenosť. Druhýkrát som spolupracoval s pá‑
nom Peckom a ten nám dával viac hereckých pripomienok.
Boli veľmi podobné ako tie, čo dostávame v škole od pani
Krkoškovej. To, čo nám hovoria v škole, sa vôbec nelíši od to‑
ho, aké pripomienky dostávajú herci v divadle.“
NS: „Tak teraz si musím dávať veľký pozor na ústa. (smiech)
Hlavne, Lukáš Brutovský bol tak zlatý človek, s ním sa tak
dobre robilo. Aj keď na druhej strane, čo tam so mnou ro‑
bil… mala som jednu vetu. Ale aj napriek tomu, že som stá‑
le študentka, cítila som z neho úctu. Vždy ho reálne zaujíma‑
lo, čo si myslia herci.“
Komedia česká o bohatci a Lazarovi

Je pre teba zvláštne stáť na javisku po boku pedagó‑
ga zo školy?
RF: „To bola pecka! To bola strašná pecka! Ja som z pani Kr‑
koškovej cítila veľkú podporu, lebo aj keď bola v postave,
očami nám stále dávala najavo, že robíme niečo dobre.“
LS: „Vôbec to pre mňa nie je zvláštny pocit, stáť vedľa peda‑
góga na javisku. Veľmi ma to teší, že takú možnosť mám. Na‑
zval by som to pocitom šťastia, lebo si myslím, že pani Krko‑
šková sa teší aj za mňa. Prichádzajú od nej veľmi pozitívne
vibrácie.“
EG: „Je to veľká česť a veľmi si to vážim, že môžem stáť na ja‑
visku s mojou pani učiteľkou.
Aké boli tvoje prvé pocity, keď si vošiel/vošla do šat‑
ne medzi hercov?
ZM: „Ja som sa tvárila nenápadne.“
PŠ: „Je to úžasná skúsenosť – byť tam s nimi, ale zároveň
som sa tam naučil veľkej pokore, pretože sú to ľudia, s ktorý‑
mi si nedovolím rozprávať sa ako s rovesníkmi. Hlavne som
počúval a iba odpovedal na prípadné otázky.“
RF: „Mala som slzy na krajíčku. Bolo to úžasné, lebo to bola
akoby štvrťka splneného sna. Ale stále sa hanbím, aj keď ľu‑
dia v divadle nám navodili veľmi príjemnú atmosféru.“
LS: „Bál som sa, či sa mi nepokazia predstavy o tom, akí sú.
Ale sú skvelí, mám ich veľmi rád a som šťastný, že tam mô‑
žem byť a niektorých dokonca nazvať priateľmi. To je úpl‑
ne najkrajšie.“
NS: „Hovorila som si, že je to skvelé, že tam som, ale záro‑
veň som sa sama seba pýtala, či tam vôbec mám právo byť.
Ale oni sa k nám tak pekne správali… Myslela som si, že im
budeme ukradnuté, ale Marek Geišberg nás dokonca zobral
na večeru.“
EG: „Bola som zvedavá. Musela som si viac veriť, aby som
nebola tou, ktorá svojím výkonom niečo pokazí.“
Máš obľúbený zážitok alebo príhodu zo skúšania, či
predstavenia? Stihli ste si už urobiť hanbu a nejaký
trapas, alebo robíte škole zatiaľ len dobré meno?
ZM: „Skoro som sa pošmykla na chodbe. Majú tam fakt klzké
chodby a ja som mala opätky a skoro som sa neudržala. Her‑
ci sa ma pýtali, či som v pohode a ja že hej, v pohode, nič sa
nestalo, štetka žije.“ (pozn. redakcie: v inscenácií Žobrácka ope‑
ra hrá prostitútku)
FG: „Tomáš Grega a Jaro Kyseľ ma odnášajú na takých dre‑
vených barlách. Na jednej repríze sa zlomili a ja som sa im
tam vytrepal, aj tá hlava mi odletela. Barle hodili do zákulisia
a mňa chytili za ruky a za nohy. Nič iné im nezostávalo.“ (po‑
zn. redakcie: Show must go on!)
PŠ: „Raz sa mi stalo, že som mal dať v zákulisí znamenie Da‑
novi Dičkovi, že už ideme tým, že ho potľapkám po pleci.
Povedal som si, že mu plesknem poriadne. (pozn. redakcie:
zrejme mal chuť robiť škandály) Lenže akurát šla okolo tá pa‑
ni, čo všetkých obskakuje (pozn. redakcie: asi myslel inšpicient‑
ku), tak som vlastne tresol po ramene tej pani. (pozn. redak‑
cie: škandál sa podaril)
NS: „Nepodarilo sa mi v divadle zažiť žiaden trapas a to ma
dodnes mrzí, lebo som aspoň nejaký veľmi chcela. (smiech)
Čo bolo pre teba na celom tomto zážitku najťažšie
a čo najkrajšie?

FG: „Nespadnúť z javiska. To bolo najnáročnejšie. A najkraj‑
šie… všetko je tam krásne.“
LS: „Najkrajší je práve pocit, keď počuješ ľudí na konci tlies‑
kať a vieš, že si mohol prispieť aspoň malým kúskom. Vtedy
vieš, že si niečo urobil správne.“
NS: „Hrať s pani Krkoškovou bol ten najlepší zážitok. Vážne.
Ona do mňa vniesla pokoj. Ja som z nej cítila takú oporu,
ochranu, vyrovnanosť a plynulosť, ako keby bola moja mat‑
ka. Cítila som sa ako na takom obláčiku, na ktorom si lie‑
tam a viem, že nemôžem spadnúť, lebo podo mnou je ďalší
oblak s pani Krkoškovou, ktorý ma zachráni. (smiech) A ešte
ten pocit, keď som podpisovala zmluvu a bolo tam napísa‑
né – hosťujúci umelec. Na istý moment som sa fakt cítila ako
umelec.“ (smiech)
Chalani, sú tie hlavy, ktoré máte v BOHATCI A LAZA‑
ROVI ťažké?
FG: „Sú. A poriadne. Je to divadlo a zároveň posilňovňa. Naj‑
ťažšie je, keď ma zastrelia a odnášajú a ja si tú hlavu musím
udržať na tej svojej.“
PŠ: „Seká z nich v krku. A keď som si ju nasadil prvýkrát, ce‑
lého ma ťahalo dozadu.“ (pozn. redakcie: Patrik má asi 120 cm
a 30 kg)
FG: „Hej, Paťo v tom vyzeral ako žiarovka.“
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Ostrov

Na moje zvedavé otázky odpovedali Patrik Štancel a Fabián
Gutting, ktorí účinkujú v inscenácii Komedia česká o bohat‑
ci a Lazarovi v réžií Lukáša Brutovského, Lukáš Strašík, ktorý
sa okrem už vyššie uvedenej inscenácie objavuje aj v Ostro‑
ve v réžii Mariána Pecka a Zuzana Motýľová, Rebeka Fučeko‑
vá, Eva Gribová a Natália Slovíková, ktoré hrajú ľahké ženy
v Žobráckej Opere, takisto v réžii Lukáša Brutovského.
Brigita Vrábeľová
Foto: B. Konečný, Archív SKD Martin

SVET A MY

RÝCHLOVEČK Y

TRASH R EVOLUTION

Už minulý rok som začala premýšľať nad projektom,
ktorý by mohol prispieť k záchrane našej planéty.
Nechcela som niečo jednorazové. Chcelo to veľký
projekt! A tento rok sme so spolužiakmi vymysleli
akciu Trash R Evolution.
Často sme spolu diskutovali o tom, že chceme urobiť nie‑
čo prospešné. Rozhodli sme sa pre zbieranie odpadkov po
Martine. Nie jednorazovo, ale opakovane. Predsa len je to
mesto, v ktorom sa najviac pohybujeme. Veľakrát, keď som
išla po parku, som videla na zemi rozbité sklené fľaše, rôz‑
ne plastové vrecká, ohorky z cigariet a podobne. V Martine
máme krásnu prírodu a je škoda, že si ju takto znečisťujeme.
Tak sme sa stretli ja, Lenka, Daniel, Max, Veronika, Klára, Viki
a ďalší dvaja ľudia, ktorí nechodia k nám do školy. Išli sme
okruhom cez park a ďalej lesíkom pod Národným múzeom.
Každý z nás mal rýchlo vrece plné odpadkov. Pneumatiku,
kusy oblečenia, puklicu od kolesa, plechovky, sklenené fľaše,
krabičky od cigariet, obaly od potravín a iné perličky, ktoré
ľudia len tak odhodia na zem. Po dvoch hodinách, na konci
trasy, sme odpad ešte pretriedili do blízkych košov.
Bola to zábava, no prekvapilo nás, že prišlo tak málo ľudí.
Pritom sme akciu zdieľali na internete a po triednych sku‑
pinách. Konkrétne môj príspevok videlo 209 ľudí. Denne vi‑
dím, ako ľudia na instagrame zdieľajú posty o znečisťovaní
prírody, aké je to zlé a nechutné, ale sami pre zlepšenie nič
neurobia. To sa týka aj žiakov našej školy. Viem, že takéto ak‑
cie zo začiatku nemajú veľký ohlas, tak som sa pýtala prvá‑
kov a druhákov:
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Pýtame sa čerstvých prvákov:
1. Si štvrtý deň v škole, ako?
2. V čom je (má byť) umelecká
škola iná ako bežné školy?
1. Moje dojmy sú zatiaľ pozitívne. Je tu
výborný kolektív, ktorý sa nevysmieva
nikomu. Je tu pekné prostredie a páči
sa mi napríklad, že je tu miestnosť, kde
sa dá stretávať, keď máme voľno a kde
sa dá uvariť čaj alebo káva. Veľmi sa mi
tu páči a verím, že to tak bude naďalej.
2. Od ostatných škôl sa umelecká škola
líši vzhľadom, lebo je zdobenejšia ako
iné, je útulná. Ľudia si tu viac rozumejú.
Michaela Hlavňová

Ako vnímaš tento projekt?
Daniel: Je potrebné ukázať, že sa zaujímame o prostredie,
v ktorom žijeme… Tento projektík je také menšie pohlade‑
nie na duši a láskavosť pre matku zem. Taktiež si myslím, že
je potrebné ukázať, že aj umelci sa zaujímajú.
Max: Ako pokus pomôcť tejto planéte. Priestor na zamys‑
lenie sa.
Lucka: Ako veľké + pre nás, našu planétu a samozrejme prí‑
rodu.
Čo si myslíš o celkovom stave našej planéty?
Daniel: Myslím si, že naša planéta je v strašnom stave… Ľu‑
tujem ďalšiu generáciu ľudí, ktorý budú musieť žiť na takej
planéte…
Max: Myslím si, že sme na tom veľmi zle. Ak niečo neurobí‑
me, skončíme bez pitnej vody, či podobných vecí.
Lucka: Podľa mňa je vo veľmi zlom stave. Ešte pred 70 rok‑
mi bola naša príroda úplne iná.
Čo sa s tým dá urobiť?
Daniel: Každá maličkosť sa počíta, či už recyklovanie alebo
šetrenie s elektrinou… Ľudia by sa mali spamätať, dokiaľ ten
čas je… Stačí keď prestaneš hádzať odpadky po zemi, kde
sa ti zapáči…
Max: Začať myslieť ekologickejšie. Rozmyslieť si, či vážne
potrebujem každý týždeň nové oblečenie, či si musím každý
deň kúpiť nejakú zabalenú sladkosť s palmovým olejom a či
nie je lepšie fľašu recyklovať alebo si kúpiť stálu fľašu.
Lucka: Je veľa možností… Už len taká maličkosť, ako triede‑
nie odpadu, pomôže.
Chcel by si čitateľom Školského časopisu niečo ozná‑
miť?
Daniel: Zobuď sa a uvedom si, kde žiješ. Že nie si jediný člo‑
vek na zemi. Tvoje činy môžu zhoršovať život aj druhým.
Max: Možno ma teraz máte za pózera, že vám hovorím o tej‑
to planéte, ale vážne sa skúste nad sebou zamyslieť. Nad se‑
bou a nad planétou. Ako sa k nej správame. Vy si teraz povie‑
te, že nejdete nič robiť, lebo jeden človek nič nezmôže. Ale aj
malý krok dokáže pomôcť.
Lucka: Aby určite prišli na zbieranie odpadu!
Lívia Kuzicová
Foto: LK

1. Už sa menej strácam v priestore ško‑
ly. Viac ľudí poznám.
2. Umelecká škola je osobnejšia a voľ‑
nejšia ako iné školy. Zdá sa mi, že tu sú
aj lepší ľudia.
Matej Husár

Prvé štyri dni na škole boli zvláštne, ale
už som sa s vecami oboznámila a cítim
sa oveľa lepšie ako na základnej škole.
2. Táto škola je rodinného typu, všet‑
ci sú tu veľmi milí a mám pocit, že ke‑
by s niečím potrebujem pomôcť, tak
mi pomôžu. Je iná aj v tom, že nie sme
odsudzovaní a šikanovaní. Každý sa
s každým pozná, a aj prístup učiteľov je
iný, ako som bola zvyknutá. Zatiaľ nie
sú prísni a každý sa nám snaží vysvetliť,
čo sa bude diať.
Vivien Gavlasová
1. Máme dlhšie vyučovanie ako na ZŠ,
kopec nových predmetov.
2. Umelecká škola je viac zameraná na
kreslenie, maľovanie a rôzne výtvarné
techniky než iné školy. Vyučovanie je
pre mňa zaujímavejšie.
Diana Džavoronková

1. V pohode. Milí ľudia. Super kolektív.
2. Nemali by tu byť povýšeneckí ľudia.
Ľudia sú tu oveľa viac kreatívni. Nie sú
tak pod stresom. Nie je nás tu tak veľa
ako na bežnej škole.
Sára Ondrušková

1. Určite sa tu cítim lepšie ako na zák‑
ladke. Sú tu príjemnejší učitelia, ostatní
študenti sú k nám dobrí.
2. Umelecká škola je uvoľnenejšia, ro‑
dinnejšia, všetci by sa mali mať radi
a všetci by sa mali poznať v takej ma‑
lej škole.
Lukáš Hagara

1. Moje pocity sú dobré, až na to, že
musím skoro vstávať na nultú hodinu.

1. Zatiaľ sa mi tu páči a ľudia sú v po‑
hode.

2. Umelecká škola je osobnejšia, mám
viac možnosť zapájať sa do osobných
projektov.
Alex Baška
2. Rodinný typ nie je všade a na tejto
škole to máme a je to naozaj úžasné.
Učitelia sa aj zasmejú so žiakmi a spra‑
via hodinu príjemnejšiu a už aj vznik‑
ne chuť do učenia. Kolektív je tu su‑
per a nebýva to bežné, že sa všetci
majú radi a sadnú si, ako tu. Určite by
som nechcela meniť školu. Štvrtý deň
v škole mám prekvapujúco dobrý po‑
cit. Som rada, že sú tu ľudia milí a prí‑
jemní.
Katka Brňáková
1. Spolužiaci sú fajn, učitelia tiež, aj os‑
tatní študáci sú nápomocní. Škola je
dobre vybavená.
Samuel Kováčik
2. Pre mňa je to veľký rozdiel so zák‑
ladkou, najmä menší počet žiakov, väč‑
ší kľud. Na ZŠ sme mali bufet.
Marián Bajana
1. Páči sa mi tu. Sme škola rodinného
typu, môžeme voľnejšie rozvíjať svo‑
ju osobnosť. Zvykám si postupne sa
orientovať v bludisku.
Liliana Bogárová

ČO VŔTA ŽIAKOVI V HLAVE
To pozná snáď každý… Nuda na hodine, počasie o ničom, všetci okolo sú unavení a bez nálady, nie je sa s kým baviť… Niekto si kres‑
lí, niekto proste spí, iný píše verše o učiteľkiných čudných vlasoch… No v tom sa tá učiteľka prejde cez uličku medzi lavicami a vtedy sú
všetky zábavky zatrhnuté. Spiaci dostane po hlave, dielo umelca skončí v koši (ak teda nie je nakreslené priamo na lavicu) a posmešné
verše triedneho šaša, v lepšom prípade takisto v koši a v tom horšom sa dostanú do rúk priamo hrdinke básne.
Čo teda robiť, keď nechcete prepadnúť šialenstvu, do ktorého vás privádza výklad pani učiteľky Nudnej? Jedinou cestou sú vaše myšlien‑
ky. Tie sú to jediné, čo vám učiteľka ani nikto iný nevyhodí, neroztrhá, nevezme. O čom ale premýšľať? Čo je tým najlepším liekom na
osobitnú diagnózu, s ktorou sa ťažko bojuje – nudu v škole? Najjednoduchšie to majú čerstvo zamilovaní. Tí vôbec nemusia premýšľať
nad tým, o čom majú premýšľať. Lenže čo tí ostatní?
Povedzme teda, že existujú ustálené typy deciek, ktoré sa nájdu v každej triede. Už na začiatku mojej úvahy sa nejaké črtajú. Možno vám
pomôže, ak sa skúsite zaradiť do jednej z týchto kategórií. Napríklad spachtoši, ktorí hlavne fantazírujú a vytvárajú si v hlave obrazy, či
situácie vytvorené unavenou mysľou. Tí zrejme neriešia závažné otázky ako „Prečo Tarzan nemal bradu, keď vyrastal v džungli?“ alebo
„Ako skrotiť mravca?“ Ale to by mohli byť zaujímavé otázky, nad ktorými sa dá premýšľať… Potom umelci, ktorí sledujú svoje okolie a vo
všetkom hľadajú nejaký obraz. Možno v tvaroch oblakov hľadajú zvieratá… A šašovia. Tí majú podľa mňa najťažšiu úlohu. Pochybu‑
jete? Tak si skúste celú hodinu vymýšľať vtipy na adresu učiteľov a rozmýšľať, akú vtipnú hlášku utrúsite tentokrát, keď vás vyvolajú. Keď
tak nad tým teraz uvažujem, asi všetci máme niečo zaujímavejšie, nad čím sa dá v škole premýšľať, než učivo.
Ak sa medzi vami našiel niekto, kto nemá pocit, že zapadá do niektorej z vyššie uvedených kategórií, pripájam pár typov, ako sa na ho‑
dine vo svojich myšlienkach zabaviť. Môžete uvažovať nad tým, prečo vymreli dinosaury, kto urobil fotky neandertálcov v učebnici de‑
jepisu, ako by sa volali AC/DC keby nebol striedavý prúd? Mohol by som pripojiť ešte mnoho ďalších zaujímavých tém na úvahu, no
už ma bolí ruka z písania a mozog z premýšľania nad tými vyššie uvedenými. A teraz vážne, ako to bolo s tou Tarzanovou bradou…?
Martin Hanko, Sloh z prijímacích skúšok
Upravila Brigita Vrábeľová
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OBZRETIE

OBZRETIE

MÔJ PRVÝ ROK
Keď som skončil základku, nevedel som, čo čakať, ale tešil
som sa. Vo víre udalostí spojených s výberom strednej ško‑
ly som sem napokon prišiel. Energia tu bola parádna a hneď
na prvý deň ma privítali veľmi milí ľudia. Aj keď mi základ‑
ka sem tam chýba, je tu veľmi príjemne. Miestami je to dosť
ťažké, ale sú tu aj obdobia plné harmónie a kľudu. Taktiež
by som chcel vychváliť aj pedagógov, ktorí nám vo všetkom
veľmi pomáhajú. A tie gauče tu, no to je paráda! Máme tu
mnoho možností, rôzne kreatívne úlohy, prostredníctvom
ktorých sa môžeme prejaviť. Keby som to mal porovnať so
základnou školou, musím uznať, že je to o kus ťažšie, ale na
druhú stranu, to naozaj stojí za to. Nik k Vám nepristupuje
ako k dieťaťu. A presne preto Vás tu srdečne pozývam a oča‑
kávam Vás s otvorenou náručou.
• super rodinná atmosféra
• prístup pedagógov
• zaujímavé predmety
• dlhá obedná prestávka
M. Gallo, II. ročník
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Moje očakávania sa splnili. Začiatok ročníka bol trošku ná‑
ročný, kým som si zvykla na nové prostredie, spolužiakov
a celkovo na systém strednej školy. Som rada, že som sa do‑
stala na takúto školu a splnila som si to, po čom som tak dlho
túžila. Mala som obavy, či zapadnem dobre do kolektívu, ale
nakoniec som bola sama prekvapená… Potom prišiel deň,
kedy sme sa začali už poriadne učiť. Musela som si zvykať na
úplne nové predmety. Ale spoločne s kolektívom sme všet‑
ko zvládli. Je tu veľa dobrých ľudí, kamarátov a obzvlášť oce‑
ňujem rodinné prostredie, ktoré tu máme.
• škola rodinného typu
• super kolektív
• prístup učiteľov
A. Romanová, II. ročník
Prvý rok bol fajn. Bola som veľmi rada, že som sa dostala na
túto školu. Perfektný kolektív, super učitelia, sranda na hodi‑
nách. Čo viac si želať. A najväčšie plus pre mňa je, že robím
to čo ma baví. Veľmi príjemne ma prekvapila táto škola. Po‑
pravde, čakala som, že to bude horšie. Že budeme mať ve‑
ľa práce a málo času, ale všetko je tak akurát. A ako sa hovo‑
rí, bez práce nie sú kolače!
• kolektív
• učitelia
• atmosféra
J. Kuglerová, II. ročník
V 9. ročníku bolo veľa očakávaní a predstáv aká bude stred‑
ná škola. Ja osobne som sa bála ako to budem zvládať a či
som si vybrala správne. DOD bol veľmi zaujímavý, a práve tu
som si uvedomila, že chcem ísť na školu s umeleckým zame‑
raním. Základná škola sa nedá porovnať s akoukoľvek stred‑
nou, pretože stredná je o inom! V prváku som bola asi prvý
mesiac také drevo, či už v zoznamovaní alebo v škole. Nové
predmety však boli veľmi zaujímavé a aj po citovej stránke
to splnilo všetky očakávania. Sú tu príjemní učitelia, na kto‑
rých je vidno, že naozaj vedia, čo hovoria. Oceňujem množ‑
stvo zaujímavých informácii, ku ktorým by som sa napr. na

gymnáziu nedostala. Spôsob umenia, či už pre radosť alebo
zo smútku ma vedie k tomu, že som rada, že moja cesta sa
začne práve na umeleckej škole, ktorá nás nenaučí iba ma‑
ľovať a kresliť, ale aj ako ísť životom. Využívať umenie pre se‑
ba. To sa určite oplatí!
• mladí a tolerantní učitelia
• menšia komunita ľudí
• pevnejšie a osobnejšie vzťahy
• workshopy
T. Sedláková, II. ročník
Blížil sa koniec deviateho ročníka na mojej základnej škole
a ja som sa musel rozhodnúť, na ktorú strednú školu pôj‑
dem. Vedel som však, že ma baví kresliť, tvoriť, maľovať
a pracovať s materiálom. Jednohlasne som teda vsadil na
umeleckú školu a skúsil som prijímacie a talentové skúšky.
V deň talentoviek som stretol kopu zaujímavých ľudí, ktorí
sa následne stali mojimi spolužiakmi. Prvý ročník bol naozaj
super, samozrejme až na to, že som musel prekonať svoje
prvé komisionálky v živote. :D Našťastie dopadli dobre, a ja
som rád, že som teraz druhák a môžem úspešne pokračo‑
vať v štúdiu.
• škola je blízko môjho bydliska
• kvalitné a nové vybavenie školy
• exkurzie
M. Keller, II. ročník
Keďže som na túto školu NAOZAJ chcela ísť, moje očakáva‑
nia boli vysoké. Prvé mesiace na škole boli pre mňa trochu
stresujúce, vzhľadom na to, že to bolo pre mňa všetko nové,
ale nasávala som príjemnú atmosféru, ktorú tu máme, čo mi
veľmi pomohlo prekonať všetky novoty. Možno mi nejaké
veci zo základy chýbajú, no napriek tomu som veľmi vďačná
za to, že tu som, máme tu veľa príležitostí, pedagógovia sú
skvelí a taký prístup, aký dostávame tu nikde inde nenájde‑
te! Vždy sa tu rada vrátim, lebo je tu super prostredie, a však
nájdu sa tu aj obdobia plné stresu, hlavne pred prichádza‑
júcim hodnotením. Našla som tu ľudí, ktorí sú môjmu srdcu
najbližší. Táto škola mi dala veľa a ja sa teším, čo mi v budúc‑
nosti ešte ponúkne.
• prístup
• atmosféra
• možnosti a príležitosti
• dlhá obedná prestávka
L. Berková, II. ročník
Moje očakávania boli pomerne veľké! Dúfala som, že koneč‑
ne budem s ľuďmi podobnými mne. Som rada, že sa mi to
splnilo. Bola som šťastná, že môžem robiť to, čo ma baví.
Každý deň získavam nové a pekné zážitky. Každé ráno vstá‑
vam s radosťou. Zlepšujem svoje schopnosti a som rada, že
som tu. Splnil sa mi svoj sen a dúfam, že to bude pokračo‑
vať aj naďalej.
• rodinné prostredie
• prístup
• možnosti
L. Janíková, II. ročník

CHVÍLE ODDYCHU
ALEBO
KTORÝ GAUČ
JE MÄKŠÍ
Prvé dni boli celkom ťažké, uchytiť sa v kolektíve, v škole, bol
to zmätok. Časom sa však všetko ustálilo. Je tu výborný ko‑
lektív, v ktorom musíme ťahať za jeden povraz a byť jeden
tím. Keďže je nás tu menej, viac sa poznáme a sme si bižší.
To je pre mňa asi najväčší rozdiel od základnej školy. Človek
tu môže robiť, to čo ho baví.
• rodinná atosféra
• rozvíjam naplno svoju kreativitu
• máme školsky časopis
A. Králiková, II. ročník
Prechod na strednú odbornú školu z „obyčajnej“ základnej
školy bol ťažký. Hoci som sa na strednú školu veľmi tešila, zá‑
roveň som sa aj bála ako si zvyknem na nový kolektív, no‑
vých učiteľov, iný spôsob vyučovania či iné predmety. Do‑
padlo to však nad očakávania. Zažili sme skvelý prvý rok.
Spoznala som plno nových ľudí s rovnakým zanietením ako
ja. Absolvovali sme lyžiarsky výcvik, krajinársky kurz a rôzne
tematické akcie, ktoré nás ešte viac stmelili ako kolektív. Pred
komisionálnym hodnotením býva atmosféra trochu napätá,
ale poklopať, zatiaľ sme to vždy zvládli ušpešne a tak HURÁ
do druhého ročníka.
• skvelý kolektív, učitelia, žiaci, pán školník i pani upratovačka
• malý počet žiakov
• zaujímavé predmety
M. Balážova, II. ročnik
Keď som prvýkrát prišla do tejto školy, nevedela som čo ma
čaká. Jediné čo viem je, že som bola pripravená na to, že sa
asi moc nevyspím, haha! O tejto škole som už čo to vedela,
takže som si vedela zhruba predstaviť, čo to tu obnáša, ne‑
vedela som však akých tu čakať ľudí a do akého kolektívu
sa dostanem. Na začiatku školského roka som bola vystra‑
šená, tak ako nikdy predtým. Všetci si nás ustavične obze‑
rali a pýtali sa nás, či sa nám tu páči. Najviac nás však strašili
s pasovacím a označovali nás za premotivovaných. :D Na pa‑
sovacom bola nakoniec veľká sranda a prežila som ho z vi‑
zuálom bláznivého Jokera. Koniec koncov som rada, že som
na tejto škole, spoznala som tu úžasných ľudí, sme v triede
super banda! Učitelia sú tu niečo ako naša rodina, pristupu‑
jú k nám s individuálnym prístupom, vždy nás tlačia k lepším
výsledkom, sú tolerantní, motivujú nás a posúvajú dopre‑
du. Predovšetkým som rada, že môžem študovať čo ma ba‑
ví, spoločne aj s hercami, je to skvelá skúsenosť a som rada,
že mi to táto škola umožňuje.
• škola je blízko môjho bydliska
• veľmi dobrý kolektív žiakov i učiteľov
• sme tu všetci ako rodina
V. Kadášová, II. ročnik
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PRAKTICKÉ CVIČENIA

PRAKTICKÉ CVIČENIA

MALÉ SVETY
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ROČNÍK: druhý
ODBOR: grafický a priestorový dizajn
PREDMET: praktické cvičenia
TERMÍN REALIZÁCIE: február – jún 2019
TEMATICKÝ CELOK: práca s materiálom
ZADANIE: navrhni a zrealizuj farebný reliéf
…
Plné detí (plné detí)
sú tie svety, (sú tie svety)
o ktorých každý večer sníme.
Nasadneme (nasadneme)
do rakety, (do rakety)
a za nimi poletíme, poletíme (poletíme, poletíme).
…
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C E S TOVAT E Ľ S K Ý T I P

C E S TOVAT E Ľ S K Ý T I P

KYKLADY

ojedinelé výstavy na ostrovoch Mykonos a Delos
Nie je nič nezvyčajné na tom, ak pri potulkách historickými centrami veľkomiest natra‑
fíte na inštalácie súčasného umenia. Niektoré sú dočasné, iné postupne splynuli s pro‑
stredím a stali sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Vytváranie kontrastov medzi starým
a novým nám tak sprostredkováva nielen obraz o súčasnom umení, ale zároveň oživu‑
je históriu.
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Tento rok sa mi podarilo (s rodinkou v závese) navštíviť pár
ostrovov v Egejskom mori, aj keď len úchytkom. Prvé miesto,
kde som mala možnosť objaviť potenciál historických pa‑
miatok v kontexte súčasného umenia bolo Archeologické
múzeum na ostrove MYKONOS. Tento malý ostrov v gréc‑
kom súostroví Kyklád v Stredozemnom mori s rozlohou len
niečo cez 86 km² a približne 3 700 obyvateľmi je rozhodne
miestom, ktoré vás očarí. Istotne nie zeleňou, pretože tie‑
to prevažne žulové ostrovy trpia nedostatkom vody, ale
svojou architektúrou nadchne každého. Úžasné biele stav‑
by s oblými hranami, s modrými alebo tmavočervenými ak‑
centmi okeníc, schodísk a zábradlí, pútajú už z diaľky. Celý
kopec je nimi posiaty, ako keď rozsypete stavebnicové koc‑
ky. Nech sa vyberiete ktoroukoľvek z ciest, dorazíte k niekoľ‑
kým zachovaným veterným mlynom, ktoré akoby hľadeli na
morský príboj. Nočný život na Mykonose láka turistov svoji‑
mi vysvietenými tavernami, krčmičkami, barmi a klubmi ako
žiarovka roje hmyzu.
Čo by ste očakávali pri návšteve múzea v Grécku? Pravde‑
podobne množstvo historických artefaktov, od keramických
váz, cez torzá antických sôch až po ruiny starovekých chrá‑
mov zasvätených rôznym božstvám. O gréckom umení uva‑
žujeme len v historickom kontexte, ale umenie v tejto kraji‑
ne nezaniklo zároveň s antikou. Je stále živé, aj tu v tomto
priestore a čase.
V tomto duchu spoločnosť NEON organizuje v rôznych mú‑
zeách a galériách v Grécku inštalácie súčasných umelcov,
ktorí reflektujú prostredie, kultúru, mýty, skrátka všetko, čím
je toto prostredie presiaknuté. Je to snaha priblížiť súčasné
umenie každému prostredníctvom iniciatív v priestore, od‑
haliť silu súčasného umenia, stimulovať, inšpirovať a ovplyv‑
ňovať jednotlivca aj spoločnosť ako celok. A tak v tomto ro‑
ku pripravil NEON v spolupráci s Ephorate of Antiquities of
Cyclades dva projekty, ktoré počas turistickej sezóny (od má‑
ja do konca októbra) spestrili Archeologické múzeum a jed‑
no z najdôležitejších archeologických nálezísk v Grécku –
posvätný ostrov Delos.
The Palace at 4 A.M.
Výstava súčasného umenia je inšpirovaná zbierkou Arche‑
ologického múzea v Mykonose. Názov výstavy odkazuje na
rovnomenné dielo Alberta Giacomettiho. V múzeu sú na
rôznych miestach zakomponované diela trinástich umelcov
z viacerých krajín a kontinentov. Rôznorodosť prístupov sa
odrážala v zaujímavých reflexiách na zozbierané sochy, ar‑
chitektonické fragmenty, nádoby a náhrobky civilizácie za‑
niknutej pred 2 000 rokmi, bez ohľadu na vek autorov, ktorý
sa pohybuje od 33 až do 81 rokov. Každý z umelcov pred‑

Inštalácie s archeologickými nálezmi nekontrastovali, skôr ich
dopĺňali a svojsky interpretovali, ako je vidieť aj na keramických
vázach od afrického umelca Barthélémy Togua.

stavil originálnu inštaláciu, ktorá nabádala k zamysleniu, pú‑
tala svojou inakosťou a svojským spôsobom reagovala na
vzácne artefakty múzea. Priamo oproti vstupu visela mo‑
numentálna dekoratívna prikrývka, ktorá kombinuje boha‑
to zdobené textílie zo severnej a južnej pologule od nigé‑
rijského návrhára Duro Olowu. Obrovské porcelánové vázy
sú dielom ďalšieho afričana Barthélémy Togua z Kameru‑
nu. Mozaika od gréckej výtvarníčky Reny Papaspyrou vyu‑
žíva rôznorodé materiály a v štyroch oddelených kompozí‑
ciách evokuje zbierku archeologických nálezov.
Zaujímavosťou pre mňa bolo, že vystavujúci umelci dali sú‑

Haris Epaminoda z Cypru a jej mramorová inštalácia,
ukazuje zručnosť opracovania materiálov a zároveň vytvára
atmosféru blízku dielam metafyzikov.

časnú podobu starovekým materiálom aj symbolom a to‑
uto kozmopolitnou kompiláciou zároveň odhalili spoločné
znaky rôznych kultúr a kontinentov. Detaily výstavy si mô‑
žete pozrieť na: https://neon.org.gr/en/exhibition/the‑palace
‑at-4-a‑m‑ en/
SIGHT
Druhým tohtoročným projektom NEONU bola inštalácia na
neďalekom ostrove DELOS. Tento maličký ostrov s rozlohou
len 3,5 km² je významným archeologickým náleziskom za‑
písaným na zozname svetového dedičstva UNESCO. V ob‑
dobí antiky bol významným obchodným a náboženským
centrom, podľa mytológie sa na Delose narodili deti najvyš‑
šieho olympského boha Dia a titanky Létó - dvojičky Apollón
a Artemis. Dôkazy Apollónovho kultu sú viditeľné po celom
ostrove. Gréci sú hrdí na svoje kultúrne dedičstvo a dote‑
raz mnohé miesta považujú za posvätné, preto je fascinujú‑
ce, že po toľkých tisícročiach sa ostrov na niekoľko mesiacov
stal domovom moderného umenia. Tejto pocty sa dosta‑
lo britskému umelcovi Antonymu Gormlymu, ktorého tvor‑
ba za posledných 20 rokov bola predstavená originálnou in‑
štaláciou 29 železných sôch roztrúsených po celom ostrove,
okolo starodávnych chrámov, divadiel, v múzeu, či v mori…
Prvé spojenie medzi výstavou a návštevníkmi je nadviaza‑
né skôr ako vstúpite na ostrov, lebo už cestou na ostrov nás
upútala osamelá figúra so série „Another Time“ v životnej
veľkosti, stojaca na skale, pár metrov od pobrežia. Umiestne‑
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V popredí vysoké vázy Barthélémy Togua, uprostred
textilná dekorácia od Duro Olowu, úplne vzadu mozaika
od 81 ročnej umelkyne Reny Papaspyrou.

Monumentálna a zároveň trošku desivá inštalácia ženskej
figúry od nemeckej výtvarníčky Palomy Varga Weisz
pripomína barok a zároveň koketuje s artistami Aerialsilk.

Petrit Halilaj oživil fragmenty neolitickej keramiky tým, že ich
zmenil na vtáky, pre ktoré postavil dve hniezda.

C E S TOVAT E Ľ S K Ý T I P

C E S TOVAT E Ľ S K Ý T I P

Jedna zo sôch vytvorená špeciálne pre túto výstavu –
futuristicky pôsobiaca postava, zložená z množstva kubusov
svojou geometriou nadväzuje na pozostatky antickej
architektúry

Mykonos. Uličky medzi domami sú úzke, krížom‑krážom poprepletané, precízne dláždené a neskutočne čarovné.
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Antony Gormley, „Another Time V.“ (2007), Delos
Bronzové postavy v životnej veľkosti oživujú prázdny priestor
svojou prítomnosťou, z diaľky si ani neuvedomujete, že je to
socha. Táto osamelá postava pred múzeom akoby smútila za
zašlou slávou ostrova.
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Antony Gormley, „Shift II“ (2000), Delos

Levy z Naxianu, Delos. Repliky majestátnych levov, originály sú umiestnené v neďalekom múzeu.

Mlyny na Mykonose

Antony Gormley, „Water“ (2018), Delos

nie týchto sochárskych diel na posvätný ostrov a jeho blíz‑
ke okolie bolo mimoriadne náročné. Svedčí o tom aj fakt, že
hneď po osadení sochy na skalu pevnosť uchytenia preve‑
rili takmer štvormetrové vlny. Ďalšie postavy tejto série sa
nachádzajú na rôznych miestach ostrova, kde spolu s ostat‑
nými „telesnými formami“, zaoberajúcimi sa vzťahom tela
k priestoru a času, obnovujú ľudskú prítomnosť a oživujú ar‑
cheologické náleziská. Delos je ideálnym miestom na takú‑
to inštaláciu napriek tomu, že pre historikov nie je prípust‑
né, aby sa čokoľvek dotýkalo vzácnych artefaktov. Za týmto
účelom boli vytvorené repliky stĺpov, či umelé kamene na
podporu sôch a trvalo rok, kým našli taký spôsob inštalácie,
ktorý nespôsobí žiadne škody citlivej archeológii ostrova.
Antony Gormley svojimi prácami interpretuje funkciu a účel

sochárstva, prepája minulosť s prítomnosťou, transformu‑
je tradičné sochy a symboly starovekého sveta, ktoré kedysi
zdobili verejné námestia, chrámy i súkromné obydlia.
Obe výstavy otvárajú komunikáciu histórie a súčasnosti, sta‑
rého a nového umenia, spájajú kultúry. Ich ambíciou nie je
tvoriť „krásu“ ale vytvárať „priestor“, v ktorom môžeme pre‑
mýšľať o interakcii ľudí a kultúry, kto sme, ako žijeme, v čo
veríme, čo cítime. Možno práve toto je kľúč k pochopeniu
a rozvoju umenia, nielen v Grécku, ale kdekoľvek, kde nájde‑
me to správne miesto.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prebádať Delos a výstavu
„SIGHT“ spolu s autorom inštalácie, tu je link: https://neon.
org.gr/en/exhibition/sight‑antony‑gormley‑delos‑island/
Renáta Ižipová

ILUSTRUJEME

Z ÁHL AVIE

SLOVANSKÁ MYTOLÓGIA
má zákerné i nápomocné bytosti
Všetkým je dobre známa mytológia grécka, rímska, či starogermánska. Ale aj Slovania,
naši predkovia, mali svoje božstvá a nadprirodzené bytosti. Slovanská mytológia ale‑
bo slovanské bájoslovie, je zložitý komplex zážitkov hlbokého dávnoveku i novších
foriem mytologických predstáv Slovanov. Mnohé z týchto predstáv sa aj vďaka vý‑
tvarnému umeniu a filmu zachovali až do dnes. Ako tieto mýtické bytosti vidia naši vý‑
tvarníci?
Na Slovensku sa predstavy o schopnostiach stríg zacho‑
vali v záznamoch z čarodejníckych procesov, v poverách
a v slovesnosti. Aj v Turci bola všeobecne rozšírená predsta‑
va o možnosti rozpoznať strigy prostredníctvom predmetov
zhotovených a použitých v predpísanom čase (lucijní stol‑
ček, cedidlo).
S predstavami o strigách súviseli i predstavy o bohyniach,
ľudových vedomkyniach a ranhojičkách, ktoré na rozdiel od
stríg používali svoje schopnosti na ľuďom prospešné ciele.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Spracovala: Maxim Gontková
Zdroj: refresher.sk/36226-Slovanski‑ demoni
sk.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_mytol%C3%B3gia
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SVETLONOS
Démon Svetlonos patrí k bytostiam s podobou bludného
mihotavého svetielka, spomína sa hlavne pri jesennom sl‑
novrate, kedy je najaktívnejší. Objavuje sa najmä v nočných
hodinách a to pri močariskách, v tmavých húštinách a blízko
vody. Hovorí sa, že rád zvádza človeka z jeho cesty, vábi ho
do močiarov, či na cintoríny. Ak napríklad nemal niekto čisté
svedomie, tiež sa dostal do područia jeho moci.
Svetlonos láka zvyčajne svetielkom, plačom, dokonca aj vo‑
laním po mene. Démon je vraj duša nepokrsteného dieťaťa
alebo i človeka, ktorý zomrel neprirodzenou smrťou. Ak ho
nechcete privolať, nehvízdajte. Môže sa stať, že tomu, kto za‑
blúdil, pomôže alebo naznačí, kde je ukrytý nejaký poklad.
Existuje pár spôsobov umožňujúcich uniknutie od Svetlono‑
sa a jeho moci. Vraj stačí pozrieť na mesiac, či spomenúť si
na niekoho, s kým ste jedli veľkonočné vajíčka.
STRIGA
Strigy sú rovnako, ako ruské Baby Jagy, polodémonické ženy
s nadprirodzenými vlastnosťami. Striga sa ukazuje v podo‑
be človeka a vraj využíva schopnosti prepožičané od samot‑
ného diabla. Škodí ľuďom, majetku i zdraviu. Je schopná pri‑
volať búrky, meniť počasie, ničiť úrodu, vyvolávať duchov
či veštiť budúcnosť. Ak uvidíte mačku, ropuchu či sovu,
vedzte, že i to môže byť niektorá zo stríg, dokážu totiž me‑
niť podobu, aby ich nik nespozoroval. Po namazaní čarodej‑
nými masťami a šťavami mali získať schopnosť lietať vzdu‑
chom, najmä za temných nocí zimného a letného slnovratu.
Ak sa chce človek pred strigami chrániť, mal by mať poru‑
ke magické rastliny, ochranné znaky, cesnak, ostré železné
predmety, či hlučné hudobné nástroje.

Lívia Kuzicová, 3. roč.
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Daniel Konček, 3. roč.

Maxim Gontková, 2. roč.

CHVÁLIME

CHVÁLIME

Vážené vedenie školy,
týmto mi dovoľte vyjadriť pochvalu v mene Ružomberského divadla RosaThea a občianskeho združenia RosArt Vašim študentkám
2. ročníka – Kataríne Hodžovej, Viktórii Svoradovej, Valentíne Kvorkovej a Sáre Ondríkovej – ktoré účinkovali v letnej sezóne 2019 v ani‑
mačnom programe v skanzene – Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, ktoré je v správe Liptovského múzea v Ružomberku.
Vysoko oceňujem ich zodpovedný prístup, tvorivosť, angažovanosť a aktivitu nielen počas prípravy animácií, ale aj počas výkonu
činnosti počas celej letnej sezóny. Za svoju skvelú prácu si vyslúžili nielen pochvalu návštevníkov skanzenu, ale aj vedenia múzea. Je
potešujúce, že máte študentov, pre ktorých je samozrejmosťou zodpovednosť, spoľahlivosť, dochvíľnosť, ochota, kreativita, množstvo
energie na scéne a konštantne kvalitný herecký výkon, čím veľmi dobre reprezentujú nielen seba, ale aj Vašu školu.
V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj Vášmu pedagógovi Mgr. art. Michalovi Tomasymu, ktorý mi pomohol s kastingom na
jednotlivé postavy a bol tým nápomocný celému tvorivému procesu.
Prajem nielen Vašim študentom, ale aj celému pedagogickému zboru veľa síl a úspechov v novom školskom roku a veľa študentov
ako Katka, Viki, Valu a Sára!
Nech ste zdraví a nech Vás divadlo stále baví ;-).
S pozdravom a vďakou
Marianna Stančoková
Občianske združenie RosArt
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Keď sa práca stane koníčkom/koňom…
Obsluhovanie v preplnených reštauráciách, vykladanie tova‑
ru v Tescu, predávanie zmrzliny… Vrátili sa vám spomienky
na letné brigádovanie a počítanie hodín do konca pracov‑
nej doby, v práci, ktorá vás nebaví? Ide to aj inak!
V lete sa mne a mojim spolužiačkam naskytla skvelá príle‑
žitosť - možnosť brigádovať v skanzene (v Múzeu liptovskej
dediny v Pribyline), hrať návštevníkom dobové scénky, po‑
dieľať sa na tvorbe animačného programu a oživovať lekto‑
rované vstupy. Krásne prostredie, príjemní ľudia, veľa zábavy
a aj výborná prax v odbore, ktorý študujeme. Čo viac si že‑
lať?! Možno si neviete predstaviť ako vyzeral náš bežný deň,
tak som sa rozhodla vám ho trošku priblížiť.
O pol piatej ráno nás budík ťahal z vyhriatej postele. Do ta‑
šiek sme si zbalili dostatok jedla, pitia, čisté kroje a utekali
sme na vlaky a autobusy. Pred šiestou hodinou ráno sme
nasadli na vlak, a o ôsmej sme už boli v Liptovskom Miku‑
láši. Autobusom sme sa dostali do malej dedinky – Pribyli‑
ny a šichta sa mohla začať. Počas dňa sme odohrali niekoľ‑
ko vstupov pre návštevníkov, ktorí skanzen navštívili. Možno
si myslíte, že maličký skanzen má minimum návštevníkov
a aj to z len z radov domácich. Nezmysel! Počas prázdnin

nás skanzen navštevovali stovky ľudí, pričom väčšina prichá‑
dzala zo zahraničia. Nemci, Česi a samozrejme Poliaci a.k.a
„Pšonci“ sa na nás udivene pozerali a nepretržite nás vychva‑
ľovali. Nadšení diváci, skvelí kolektív a naozaj nádherné pros‑
tredie nás napĺňali nezabudnuteľnou energiou!
Po celom dni sme spokojne unavení nasadli na vlak a do‑
mov sme prišli väčšinou síce po tme, ale vôbec nám to ne‑
prekážalo. V skanzene sme pracovali skvelá partia ľudí a ani
večerné cesty vo vlaku nám zo zážitkov nič nezobrali. Práve
naopak! Po lete sme boli veľmi vďačné, že aj napriek, bez‑
školským, dvom mesiacom, sme nevyšli zo starých dobrých
hereckých koľají a mohli sme sa v našom odbore zdokona‑
ľovať aj takýmto spôsobom. Verte či nie, prax na verejnos‑
ti, pred ľuďmi je tým najlepším, čo vás môže popri štúdiu
stretnúť.
Ďakujeme skanzenu v Pribyline za úžasné leto a hlavne ďa‑
kujeme pánovi učiteľovi Tomasymu za poskytnutie takejto
možnosti, za ochotu a podporu! Veríme, že ďalšie leto si to
zasa zopakujeme!
Katarína Hodžová
Foto: Archív Múzea liptovskej dediny v Pribiline

MARTINSKÉ DIVADLO ML ADÝCH
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DIVADLO NA SKALÁCH

Naši v Tlmačoch. Foto: Archív MDM

DOKONALÉ PODMIENKY A SKVELÁ ATMOSFÉRA
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MDM sa po druhýkrát zúčastnilo festivalu Divadelné
dni pod Slovenskou bránou v Tlmačoch pri Leviciach,
tento krát s inscenáciou Verona.
Tento festival neprofesionálneho divadla je pre nás jedineč‑
ný v tom, že umožňuje, ako jeden z mála, účasť aj konzerva‑
tóriám. Tento rok to využili konzervatoristi z Topoľčian, Košíc
a samozrejme my. Okrem toho súťažili základné umelec‑
ké školy, amatérske divadlá dospelých a aj „osamelý herec“
s monodrámou – celkovo osem súťažných kolektívov.
Tím okolo pani riaditeľky Mestského kultúrneho strediska –
Lucie Kúdelovej opäť potvrdil, že dokážu pripraviť dokonalé
podmienky a vytvoriť skvelú atmosféru aj po skončení pred‑
stavení. Žánrová pestrosť predstavení bola zrejme najväč‑
šou zaujímavosťou tohtoročného festivalu.
Výsledný tvar predstavenia je totiž silne podmienený dô‑
vodom, prečo samotné predstavenie vzniká. Konzervatóriá
„musia“ predstavenie vytvoriť ako záverečný výstup hodín
hereckej tvorby a snažia sa ho čo najviac prispôsobiť mla‑
dým účinkujúcim, amatérske divadlá majú „voľnú ruku“ pri
výbere textu a vzhľadom na vekové zloženie hercov siaha‑
jú po naozaj najrozličnejších témach a ZUŠky kombinujú di‑
vadlo poézie, pohybové divadlo, činohru a tvorivú drama‑
tiku. Myslím si, že koniec koncov nezáleží na žánri ani na
inscenačnom prístupe. Ak je akákoľvek inscenácia vyrovna‑
ná v základných atribútoch (text, herectvo, scénografia, ré‑
žia) a dokáže divákom „pohnúť“, tak je misia splnená a ne‑
musíme predstavenia deliť podľa žánru a štýlu.
Veľmi by som si želal, aby sa z Tlmáč stal pre našu školu zvyk,
aby každý ročník zažil atmosféru troch dní v skvelom pro‑
stredí, kde je divadlo centrom všetkých záujmov.
Michal Tomasy

DUO ŠARIZMA
Teší nás, sme moderátorské duo. Duo znamená, že sa skladá‑
me z dvojice neskutočných báb! Voláme sa Brigita a Barbora.
To sú dosť podobné mená, obe sa začínajú na B a obsahujú
R a mohlo by sa vám to mýliť. A preto, keďže Baša má cha‑
rizmu a Brigita šarm, dohromady máme vlastne ŠARIZMU!
Už dvakrát po sebe sme moderovali Belopotockého Mikuláš
– celoštátnu súťažnú prehliadku neprofesionálneho divad‑
la dospelých v Liptovskom Mikuláši. Ale neboli sme iba ta‑
ké obyčajné moderátorky. Boli sme bulvárne a prinášali sme
našim fanúšikom aj pikošky zo zákulisia, a to na všetkých so‑
ciálnych sieťach. Ak chceš vedieť viac, sleduj nás na insta –
duo_sarizma.official, alebo na facebooku. Našu kariéru
odštartovalo práve toto, a teraz sme automaticky pozvané
na každý divadelný festival v okolí ako DIVADELNÉ INFLUEN‑
CERKY. Ó áno. Pre nás bol vymyslený tento nový pojem!

Tohto ročný štvrtáci si zbalili rekvizity, kostýmy, stany,
dobrú náladu a vyrazili do Rajeckých Teplíc na SKALY
festival – multižánrový festival plný hudby.
V programe by ste našli všetko od ľudových piesni, cez pop,
indie, reggae, rock, metal až po drum and bass a techno.
Tento rok si organizátori povedali, že by festival chceli neja‑
ko okoreniť a tak si vybrali divadlo.
Martinské divadlo mladých vycestovalo na Skaly s predsta‑
veniami, ktoré sú na repertoári už dlhší čas – ŤAPÁKOVCI
a ČERTICE.
ŤAPÁKOVCOV napísala Božena Slančíková-Timrava, dielo do
vysokej miery satirické a v slovenskej literatúre patriace me‑
dzi jedno z najkritickejších. Opisuje vzťahy v rodine Ťapákov‑
cov, ich zaostalosť a neschopnosť zmeniť spôsob doterajšie‑
ho života. V tomto diele ostro poukazuje na obmedzenosť
a neschopnosť ľudí, žiť pokrokovejšie. Novelu sa pokúsil
zdramatizovať Ondrej Šulaj a práve s jeho textom sme sa
popasovali. Prepojili sme prvky bábko‑herectva s činohrou,
text sme nahradili väčším množstvom javiskového konania
a jeden herec stvárnil viac postáv.
ČERTICE od talianskeho autora Carla Goldoniho, patria do di‑
vadelného žánru Commedia dell‘arte. Jedná sa o žáner, ktorý
sa vyznačuje smiešnosťou, humorom, dynamikou, výraznou
štylizáciou, prehnanými gestami, mimikou a improvizáciou.
Týmto smerom sme sa chceli vybrať aj my, a práve preto
sme si zvolili hru Škriepky v Chiozze, v preklade do slovenči‑
ny Čertice. Nesmrteľná komédia o ženách, ktoré už pred 300
rokmi vedeli dobre „zametať s mužmi“. Sú to totiž práve že‑
ny s poriadne nabrúsenými jazykmi, ktoré rozvíria pokojnú
atmosféru prímorskej dediny a medzi mužmi rozpútajú ho‑
tové peklo.
Festivalové hľadisko bolo plné a ohlasy nie len dobré, ale
výborné! Bolo úžasné pozerať sa z javiska na ľudí sedia‑
cich na tráve a pozorujúcich divadlo. Nabrali sme teda nie
len úžasné skúseností ale aj veľa zážitkov. A hlavne, priláka‑
li sme divákov a spoznali nových divadelných nadšencov!
Nezostáva nám nič iné, len povedať, ĎAKUJEME! Už dnes
s istotou vieme, že úžasnú atmosféru festivalu chceme za‑
žiť aj o rok.
Rebeka Fučeková

NAJOČAKÁVANEJŠÍ PODVEČER ROKA!
Takmer celá školská smotánka sa 3. septembra 2019 stretla
na odovzdávaní cien „DIVADELNÉ TRIESKY“. Maturanti si pre
pozvaných a návštevníkov pripravili program a dokonca aj
off‑program pozostávajúci z vskutku celkom dobre nastaj‑
lovanej fotosteny.
Najdôležitejšou však bola približne hodinka odovzdávania
ocenení a vyznamenaní za celoročné snaženie. Neznámy
zdroj uviedol, že celým večerom nás mali sprevádzať známe
Duo Šarizma, no toto tvrdenie sa nakoniec vyvrátilo. Mode‑
rátorskú dvojicu teda nakoniec tvorili Lukáš Strašík a Vanesa
Raticová, ktorí aj zároveň otvorili už tretiu sezónu Martinské‑
ho divadla mladých.
Odovzdávanie prebehalo v 4 kategóriách: Najlepší ženský
herecký výkon, Najlepší mužský herecký výkon, Objav sezó‑
ny a Najlepšia inscenácia sezóny.
Najlepší ženský herecký výkon
O prvú sošku sa pasovali Silvia Matejčíková, Barbora Benčí‑
ková a Kristína Hrušková. Ocenenie si odniesla posledná me‑
novaná za postavu Verony v inscenácii Verona.
Najlepší mužský herecký výkon
Trio Michal Babčo, Daniel Dička a Patrik Štancel si svoju muž‑
nosť dokazovali celkom príjemným spôsobom (aspoň pre
Stelu Kubicovú). Napriek vyrovnanému „zvodcovskému“ sú‑
boju si sošku nakoniec odniesol Daniel Dička za postavu fa‑
rára v inscenácii Obec roka.
Objav sezóny
Nebudeme zdržovať. Vyhrala to Barbora Kluková za svoju
hru na klavíri. Baška, držíme ti palce v nasledujúcich roční‑
koch a dúfame, že sa na prehrávkach z klavíra budeme cítiť
ako úplné lamy aj naďalej.
Najlepšia inscenácia sezóny
Sošku Najlepšej inscenácie sezóny si odniesla maturitná hra
VERONA.
Sezóna 2018/2019 je teda úspešne za nami. Do sezóny
2019/2020 prajeme veľa úspechov, síl, lásky, pokoja, mieru
a ZDRAVEJ (!!!) súťaživosti.
Andrea Maronová
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The Grand Budapest Hotel

Darkest Hour

Režisér: Wes Anderson
Rok vydania: 2014
Rozpočet: 23 mil.
Významné Ocenenia:
Academy Awards(2015): Hudba, Výprava, Kostýmy
Golden Globes (2015): Najlepší film (muzikál alebo komédia)
BAFTA (2015): Pôvodný scenár, Hudba, Masky, Výprava
Hlavní herci: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Murray Abraham,
Mathieu Amalric

Režisér: Joe Wright
Rok vydania: 2017
Rozpočet: 27 mil.
Významné Ocenenia:
Academy Awards, USA (2018): Najlepšie dosahnutie Makeupom a Hairstylom (alebo Najlepšia premena). Najlepší Vý‑
kon Herca V Hlavnej Roli (Gary Oldman)
Golden Globes,USA (2018): Najlepší Výkon Hercom Vo Filme
– Dráme (Gary Oldman)
BAFTA Awards (2018): Najlepší Hlavný Výkon Herca (Gary Oldman), Najlepší Make-up, Vlasy
Hlavní herci: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas

Stručný dej alebo „voč kráčí“
Pán Gustave (R. Fiennes) je svojrázny vedúci prevádzky vy‑
hláseného hotela Grandhotel Budapešť. Personál hotela ve‑
die k tomu, aby hosťom plnil všetky priania – ideálne ešte
pred tým, než ich vyslovia. A pokiaľ ide o priania hostí, so
šarmom ich pán Gustave plní skutočne nadštandardne. A to
tak kvalitne, až mu jedna zo stálych návštevníčok hotela od‑
káže vo svojom závete vzácny obraz. Výsledkom náhleho
zbohatnutia je však nepriazeň príbuzných a tým sa roztočí
kolotoč absurdných situácií, šialených útekov a geniálnych
vyviaznutí z nepravdepodobných situácií. Sprievodcom pá‑
na Gustava a zároveň jeho učňom je mladý „lobby boy“ Ze‑
ro (T. Revolori).
Prečo to vidieť
Lebo Ralph je sexy aj s divnými fúzikmi. Lebo Wes Ander‑
son vytvára tak svojrázny farebný vlastný svet, ktorý je plný
úsmevných karikatúr. Lebo je to zvláštne drzé, a tak príjem‑
ne v niečom cez čiaru ale stále zvláštne noblesné. A preto, že
je to proste fakt sranda a zároveň kus super filmárčiny.
Zaujímavosť
Pôvodne mal hrať hlavnú úlohu Johnny Depp, ale kôli nabi‑
tému programu musel rolu odmietnuť

Stručný dej alebo „voč kráčí“:
Historická dráma, ktorá zobrazuje Winstona Churchilla tes‑
ne pred vypuknutím druhej svetovej vojny v momente
jedného z najzásadnejších rozhodnutí. Ako svojský štátnik
zomkne národ? Ako sa rodia rozhodnutia, keď držíte v ru‑
kách osud národa?
Prečo to vidieť
Aby si zistil, že Gary Oldman nie je len Sirius Black z Harry‑
ho Pottera. Pretože sa Garrry Oldmen vie premeniť nielen na
veľkého čierneho psa (žmurk, pre fanúšikov Harryho Potte‑
ra) ale aj na Winstona Churchilla a to priam na nerozoznanie
od originálu. Lebo zistíš niečo viac o druhej svetovej vojne.
Fakt napínavá hodina dejepisu (áno, dá sa to!) so super he‑
reckými výkonmi.
Zaujímavosť
Garry oldman v maskérni strávil každý deň 4 hodiny kým mu
naniesli make-up. Do maskérne musel chodiť už o 3:15 ráno,
aby všetko stihli do prvej klapky!
Vybrala: Barbora Šimová

Naši „vyslanci“ na Burze stredných škôl na Orave
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V SKARTKE
Rambo: Posledná krv – Pokus o dramatického Johna je pochopitelny, cez to ale nezvládnutý. Nedostatočná hlbka a klišé z tej‑
to rozlúčky bohužiaľ robia premárnenú šancu. Od Ramba nikto nečaká zázraky, ale keď sa o ne samotní tvorcovia snažia, pôso‑
bí to chabo. Záverečná smršť je ale parádna. To bezpochyby.

Nabarvené ptáče – Skutočne ide o jeden z najambicióznejších a najunikátnejších projektov z českej produkcie. Václav Marhoul
má rešpekt len za to, že to po toľkých rokoch dokázal doviesť k zdarnému koncu. Výsledku bohužiaľ ubližuje paradoxne minima‑
lizmus. V rámci príbehu zaujímavá štruktúra bohužiaľ na seba nabaľuje stále tie isté nedostatky. Kamera je dokonalá a Vladimír
Smutný je ťahúňom celého kolosu, ktorý sa po celú (a nesporne prepálenú) stopáž topí v depresiách, ťažkých témach a mrazi‑
vosti. Absencia inovatórstva, či chýbajúca jasnejšia zrozumiteľnosť ma zamrzela. Film si zaslúži všetku pozornosť. 
To Kapitola 2 – Je to slabšie ako prvá časť, pritom je stále potreba vnímať ako konkurenciu predovšetkým moderné horory, kto‑
ré sa na túto dlhú a stále emocionálne silnú jazdu nechytajú. Moc tomu všeobecnému sklamaniu nerozumiem. Trafiť znovu jac‑
kpot ani nešlo, už len pre skutočnosť, že kúzlo prekvapenia je fuč a karty sú jasne rozdané. Druhá kapitola jemne padá do klišé,
ale stále ide v rámci žánru o nádherne nasnímaný a efektne vypiplaný súboj niekoľkých (sympatických!) charakterov bojujúc
proti vlastnému strachu – a to v mnohých podobách. Zvládol to niekto v posledných rokoch lepšie? Nemyslím si. 
Novinky: V Jurskom Svete 3 sa vráti ústredná trojica z pôvodného snímku. CBS chystá novú verziu seriálu Walker Texas Ran‑
ger, ale bez Chucka Norrisa. Game of Thrones získal dve ocenenia Emmy. South Park bol obnovený do roku 2022. Leatherface
(Texaský masaker motorovou pilou) sa dočká novej verzie ktorá príde do kín budúci rok. Rebootu sa tiež dočká policajný thril‑
ler Cobra od Sylvestera Stalloneho a černošská gangsterka New Jack City, kde by sa mal objaviť aj Wesley Snipes. Spider-Man sa
vráti do MCU vo svojom treťom filme. Strojca MCU Kevin Feige pracuje na Star Wars filme. Ghost Rider sa dočká vlastného filmu.
Adrián Erdelyi

Pozývame Vás na

I. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ktorý sa uskutoční

21. 11. 2019

od 8:00 do 16:00 h

Nájdi 20 predmetov, bez ktorých „šupkár“ do školy nechodí.
Emma Brescherová
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Turčianska galéria Martin
DIZAJN GRAFICKÝ/PRIESTOROVÝ
Pripravovaná výstava pod príznačným
názvom RYBAVPLASTE – PLASTVRYBE Súkromnej školy umeleckého priemyslu
v Martine odprezentuje v priestoroch Tur‑
čianskej galérie ekologické témy, ktorým
sa v priebehu posledných rokov venova‑
li žiaci rôznych ročníkov na odborných
predmetoch. Prehliadka žiackych prác je
voľným pokračovaním tematicky širšie
koncipovanej výstavy Environmentálne
umenie na Slovensku. Viac o jej priebe‑
hu prinesieme v budúcom čísle Školské‑
ho časopisu.

SVET

ENVIRONMENTÁLNE UMENIE NA SLOVENSKU
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MAĽBA

FOTOGRAFIA

V priestoroch Etnografického múzea Slo‑
venského národného múzea otvorili
27. 9. 2019 novú expozíciu významného
martinského umelca, nielen maliara (ako
ho poznáme asi najviac), ale i grafického
dizajnéra a ilustrátora pod názvom Mar‑
tin Benka v Turci. Keďže Múzeum Mar‑
tina Benku je od februára 2019 v rekon‑
štrukcii, je to momentálne jediná expozí‑
cia, ktorú s touto témou v našom meste
môžete zhliadnuť. Výstava je plánovaná
na necelý rok, a keďže čiastočne zastupu‑
je pôvodnú stálu expozíciu, možno (závi‑
siac od rekonštrukčných prác) predsa ne‑
potrvá len do 30. 8. 2020.

V Slovenskom národnom múzeu, Múzeu
A. Kmeťa v Martine, otvorili 17. 10. 2019
tri fotografické výstavy a začali tak 9. roč‑
ník martinského cestovateľského festiva‑
lu Bez hraníc.
Výstava Atlas žien Doroty Holubovej sa
zaoberá súčasnou témou násilia pácha‑
ného na ženách. Ján Viazanička vo svo‑
jich fotografiách poukazuje na možnos‑
ti ako sa dá tráviť Dovolenka doma. Vý‑
stava Osudy V. zachytáva výber prác
tvorených pre pacientov Psychiatrickej
liečebne v Sučanoch. Výstavy potrvajú
v priestoroch múzea do 18. 11. 2019.

PET
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kurátor výstavy: Adam Galko
trvanie výstavy: 26. 9. – 6. 11. 2019
Výstava v TG mapuje súčasné tendencie v oblasti environ‑
mentálneho a ekologického umenia, pričom prináša viacero
rôznych prístupov k tejto téme, sústredených na území Slo‑
venska po roku 1989. Reflexia problémov spojených s klima‑
tickými zmenami predstavuje v oblasti výtvarného umenia
viac-menej hybridnú formu rôznych metodológií, nástrojov
a prístupov. Nachádzajú sa tu prvky sochárstva, fotografie,
filmu, participácie, aktivizmu, práce s textom či záhradníc‑
tvom. Konfrontácia jednotlivých autorských prístupov pred‑
stavuje umenie ako jeden z možných nástrojov vyrovnáva‑
nia sa s lokálnymi problémami, šírenia nových ekologických
stratégií, nastolenia pozitívnych zmien, či len formovania
nových utópií.
V rámci výstavy predstavujú svoje staršie diela, ale aj práve
prebiehajúcu tvorbu umelci: Blažej Baláž, Matej Vakula, Ele‑
na Pätoprstá, Oto Hudec, Andrej Poliak, Erik Sikora, Michal
Šimonfy a slovensko-španielska dvojica Martinka Bobriková
a Oscar de Carmen.
Aby aj tvorba výstavy Environmentálneho umenia bola zele‑
ná, rozhodli sa v TG vrátiť k starým časom ručne maľovaných
bannerov. Zadná strana plachiet z predchádzajúcich výstav
je tak znova využitá ako maliarske plátno. Rovnako recyklo‑
vali aj námet plagátu od Josepha Beuysa z roku 1982, kto‑
rý je posunutý do súčasnosti Marekom Kianičkom a premaľovaný na rub starého bannera Maximiliánou Gontkovou
zo SSUŠ Martin.
Zdroj: Turčianska galéria Martin

Súčasne Vás pozývame na vernisáž výsta‑
vy, ktorá sa uskutoční 7. 11. 2019 o 17:00
hod. na prízemí Turčianskej galérie. Výsta‑
vu otvorí riaditeľka školy a expozícia potr‑
vá do 4. 12. 2019.

OCENENIA
V priestoroch Etnografického múzea bola
(z dôvodov už spomínanej rekonštrukcie
Múzea Martina Benku) odovzdaná v sep‑
tembri i Cena Martina Benku za rok 2018.
Jej nositeľkami za výtvarnú tvorbu sa sta‑
li dve maliarky. Absolventka STU v Koši‑
ciach Katarína Balúnová (1976) pracuje
v ploche i priestore najmä s geometrizá‑
ciou a geometrickou abstrakciou vychá‑
dzajúc z urbánneho priestoru a geomet‑
rických plánov miest. Andrea Kopec‑
ká (1988) vyštudovala VŠVU v Bratislave
a svojimi maľbami dotvára nielen tra‑
dičné maliarske plátna, ale i ľudskú kožu
a špecifickým spôsobom tak oživuje mo‑
tívy našej Ľudovej tradície.

Projekt FILMY PRE ŠKOLY patrí medzi
výchovno-vzdelávacie projekty pre
mládež už takmer 20 rokov. Je urče‑
ný primárne stredoškolákom, ale v po‑
sledných rokoch ASFK rozšírila jeho
nasmerovanie aj na žiakov základných
škôl.
ASFK vybrala zo svojej klubotéky tie
najvhodnejšie filmy na školské projek‑
cie a podľa obsahu ich rozčlenila do
kategórií, v ktorých rezonujú aktuálne
spoločenské témy. Filmy reflektujú no‑
vinky na domácej a zahraničnej scéne,
skvosty kinematografie a filmy oce‑
ňované porotami na rôznych festiva‑
loch. Študenti sa nimi môžu zaoberať
v rámci rôznych predmetov – sloven‑
ského jazyka, dejepisu, náuky o spo‑
ločnosti, etiky, psychológie, geogra‑
fie atď. Zoznam filmov sa každoročne
dopĺňa o novinky, ktoré ASFK prináša
do bežnej distribúcie v sieti filmových
klubov, kín a artkín na Slovensku.
https://asfk.sk/pre-skoly/

ALTERNATÍVNE DIVADLO
AERO je predstavenie nezávislého zo‑
skupenia ODIVO a je o vzťahu k lietaniu,
k pohybu vo vzduchu. Ako samy autor‑
ky hovoria, je to také vzdušné laborató‑
rium. Hoci je primárne určené maličkým
deťom, tak v skutočnosti je to zážitok pre
každého. Garantujem Vám, že po zhliad‑
nutí tohto predstavenia sa už na fén nik‑
dy nepozriete ako predtým. Zo sušiča na
vlasy totiž Odivo dokáže spraviť nástroj
takých malých-veľkých divadelných zá‑
zrakov! Najkrajšie na inscenácii je, že her‑
ci si ju užívajú rovnako ako publikum. Ide
z nich hravosť a pravá, nefalšovaná radosť
z objavovania čarov vzdušných vírov. Je
to fakt úlet, ktorý stojí za to! Ak budete
mať niekedy čas, určite si s Odivom choď‑
te uletieť aj vy.
www.facebook.com/Odivo-431378930310672/
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N O V E M B E R – D E C E M B E R 2019

04/11 Počas jesene
CELÉ
NA STROMOCH
sa DNI
môžete
v škole
18:30 absurdná dráma tešiť na
– Výstavu
prác
ČASštudentských
PLYNIE
v Tučianskej
18:30 dialógy
zo svetovejgalérii
klasiky

11/11

– Burzu SŠ pre voľbu povolania
TEENAGE TROUBLES
SNK Martin
18:30 smutno-smiešna výpoveď
– Pasovací večierok
25/11
THE BITCHES
– Deň otvorených dverí
18:30 komédia
– Tour Martinského divadla mladých
TOUR
STRATY
A NÁLEZY
na Liptov
a Oravu
04/11 Oravské Veselé
– Kurz04/11
textilnéZakamenné
techniky s R. Ižipovou
25/11– Kurz
Martin
(Barmuseum)
kreslenia
s I. Bílým

18/11
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– Kurz modelovania s P. Bukovským
– Intermediálnu tvorbu – workshop
ŤAPÁKOVCI
02/12
na tému figúra
18:30 dedinská dráma
Foto: Marcela Pajurková

NEŠŤASTNÝ JONATÁN
Redakcia18:30
pre Školský
časopis,
ročník 2019/2020
vianočná
rozprávka

09/12

Školský časopis vychádza na pôde našej školy už od roku

PLYNIE
16/12
2016. V minulosti bolaČAS
prevažná
väčšina jeho čísel výsleddialógy zo
svetovej
18:30
kom práce
tímov študentov
3. ročníkov
na klasiky
predmetoch Navrhovanie a Prax. V tomto ročníku časopisu nastávajú niektoré zmeny. Okrem pridelenia slušivej značky v podobe
STRATY A NÁLEZY
TOUR
ISSN si bude postupne náš časopis rozširovať zorné pole,
Liptovský
Hrádok)
ustaľovať02/12
jednotlivé
rubriky a vyberať
okruh prispievateľov.
Taktiež pracujeme na tom, aby náš časopis opúšťal i bránu
školy a bol tak dostupný čoraz širšej verejnosti.

Predstavujeme kolektív autorov, ktorí sa chystajú aktívne!
a dúfame aj pravidelne prispievať:
Lenka Berková
Max Rechtoríková
Alexander Boška
Adriana Medzihradská
Sára Brehovská
Rebeka Mikušová
Katarína Brňaková
Zuzana Motýľová
Adrián Erdelyi
Veronika Mudráková
Vivien Gavlasová
Klára Pavlíková
Maximiliana Gontková
Sára Kucková
Lucia Janíková
Veronika Šverčíková
Timea Kážmérová
Barbora Šimová
Daniel Konček
Natália Ťaptíková
Lívia Kuzicová
Brigita Vrábeľová

Tipy, reportáže, postrehy, názory, reflexie môžete posielať na casopissssmartin@gmail.com
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