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TÉMA
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POZRI SA NA TO Z INÉHO UHLA

Termín intermedialita či interdisciplinarita poukazuje na spájanie médií, z ktorých spo‑
jenia vzniká nový a celkom jedinečný koncept. Autor podniká akúsi koláž médií a skú‑
ma ich spoločné, ale aj odlišné vlastnosti. Využíva rôzne technológie a prístupy, vďaka
ktorým prichádza na unikátne spojenie, niekedy úplne odlišných médií.
Podľa môjho názoru je intermedialita často vecou náhody či
šťastia, snaha nájsť nové súvislosti a spojiť zdanlivo nespoji‑
teľné, ako napríklad výtvarné a dramatické umenie.
Vďaka workshopom, ktoré organizuje naša škola, máme aj
my, študenti, možnosť zapojiť sa do tohto kreatívneho pro‑
cesu. Práve preto sme pre vás, žiaci, pripravili rozhovory
s pedagógmi, ktorí vám pojem „intermedialita“ ešte viac pri‑
blížia a dodajú potrebnú inšpiráciu k ďalšej tvorbe.
1. Ako chápete intermedialitu v umení a ako ju vnímate vo
Vašej vlastnej praxi?
2. Aký potenciál má, podľa Vás, prepájanie odborov na na‑
šej škole?
3. Témou najbližšieho intermediálneho workshopu bude fi‑
gúra. Akým spôsobom sa jej môžu študenti chopiť?
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Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
1. Tento pojem pre mňa v umení predstavuje predovšetkým
prepájanie viacerých umeleckých odborov do čo najspoji‑
tejšieho celku. Ide najmä o experiment, snahu vkročiť na no‑
vé územie, skúmanie hraníc a možností. Ideálnym príkladom
takéhoto potenciálu boli pre mňa naše Letné tvorivé dielne,
ktoré na SSŠ prebiehali od roku 2006 v spolupráci s občian‑
skym združením BOD‑Spoločnosťou pre podporu umelec‑
kého vzdelávania. V rámci týchto workshopov sa lektori po‑
kúšali prepojiť výtvarné, divadelné a literárne umenie tak,
aby vzniklo niečo špecifické. Občas sa podarili naozaj vyda‑
rené prepojenia, ako animácie či realizácia divadelnej scény
a v nej sa uskutočnených eventov ako site specific art.
2. Intermedialitu, resp. interdisciplinaritu považujem za špe‑
cifickú črtu a jedinečné privilégium našej školy. Jedinečné
privilégium preto, že spojením dvoch odlišných škôl ako je
„šupka“ a konzervatórium vzniká hneď otvorený priestor pre
vzájomný prienik niekoľkých umeleckých disciplín. Špecific‑
kú črtu preto, že s týmto potenciálom od vzniku školy pracu‑
jeme, experimentujeme a skúmame jeho možnosti.
3. Mojou ideou je prepojiť študentov herectva a dizajnu
spôsobom, v ktorom by sa nejakým spôsobom snúbil po‑
hyb a fotografia. Ako sa toho chopia lektori a kam túto tému
posunú, aké techniky či metódy zvolia, to je už na ich kreati‑
vite a flexibilite. Možnosti sú otvorené. Vždy ma milo prekva‑
pí, akým rozličným spôsobom o veciach uvažujeme a teším
sa z každého nového uhla pohľadu.
akad. mal. Ivan Bílý
1. Neviem, či ju „chápem“, ale „vnímam“ ju ako podstatu
práce dizajnéra. Konkrétne grafický dizajnér by sa bez ve‑
domostí z iných oblastí asi dosť ťažko zaobišiel. Musí tro‑
chu rozumieť počítačom a grafickým programom, musí
mať predstavu ako bude práca, ktorú navrhuje realizovaná,

tzn. vedomosti z oblasti tlače a knihárskeho spracovania. Eš‑
te širší záber je v prípade informačných systémov, pretože
dizajnér vlastne pomáha sprehľadniť orientáciu v priestore
architektúry… a snáď najkomplexnejšie je to v prípade re‑
klamných kampaní a tvorbe CI… V živote sú väčšinou všet‑
ky činnosti intermediálne, len roboty vedia robiť iba jednu
exaktnú činnosť.
2. Tento potenciál sme predpokladali už pri zakladaní našej
školy. Bola to vlastne základná myšlienka, s ktorou sme do
toho išli. Potvrdzovali sme to už od prvých rokov, kedy sme
robili letné workshopy, ktoré boli komponované práve na
princípe prepojenia literárnej, hereckej a výtvarnej aktivity.
Dúfam, že tohoto ducha intermediality si zachováme aj na‑
ďalej.
3. Figúra je témou zobrazenia odjakživa… už na stenách jas‑
kýň v praveku… Takže spôsobov je nekonečne veľa a treba
skôr zhodnotiť individuálne čo koho v danej chvíli zaujíma,
čo sa chce dozvedieť, čo sa chce naučiť… Netreba čakať, čo
mi „nalejú“ do hlavy. Študenti majú možnosť svojou aktivi‑
tou a podnetmi ovplyvniť obsah vyučovania.
Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.
1. Ja si vlastnú umeleckú prax (ale vlastne akúkoľvek) bez
intermediality ani neviem predstaviť. Divadlo je prirodze‑
ne syntetické umenie – teda také, ktoré spája v sebe nie‑
koľko zložiek. Zároveň inscenácie, či dramatické texty často
citujú – odkazujú na iné diela, hrajú sa s rôznymi alúziami.
Zároveň verím, že povinnosťou umelca je nastavovať dobe
zrkadlo a to sa bez snahy byť aktuálny nedá. No a prepá‑
janie – reagovanie na spoločenské udalosti je tiež neopo‑
menuteľnou súčasťou intermediality (ako forma preberania
obsahu). Práca s novými médiami ako videoart, lightdesign
ako samostatný výrazový prostriedok, samplovanie hudby,
loopovanie slova/hudby priamo na mieste – to všetko sú
prostriedky, s ktorými divadlo už dnes na bežnej báze pra‑
cuje. A teda aj ja. A jeden z mojich najdôležitejších partne‑
rov pri práci je výtvarník – scénograf Michal Lošonský, s kto‑
rým môžem viesť veľmi konštruktívny tvorivý dialóg. Je to
pre mňa človek, ktorý mi neustále pripomína – pozri sa na
to z iného uhla, a dá sa to aj takto. A všetky tie protirečenia,
a tvorivé „hádky“, často nesmierne úsmevné, potom prine‑
sú novú kvalitu. Pre mňa sa výtvarník stal veľmi dôležitým
umeleckým partnerom. Mám šťastie, že je to zároveň člo‑
vek, ktorého si môžem nielen profesne, ale aj ľudsky vážiť.
2. Myslím, že prepájanie tak príbuzných odborov je nesmier‑
ne dôležité a vlastne veľmi prirodzené. Divadlo je predsa vo
svojej podstate (aj) vizuálne umenie – sú to oživené obrazy
na scéne. To, že tie obrazy môžu mať rôznu podobu a formu

4. letný intermediálny workshop ČIERNA a BIELA . Foto: Archív SSŠ
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je samozrejmé. Výtvarníci vedia ponúknuť iný uhol pohľadu,
ktorý hercom nemusí napadnúť. A herci/divadlo zas dokáže
inšpirovať napríklad vo svojej dynamickosti výtvarníkov. Pre
mňa je divadlo a umenie vôbec záležitosť impulzov. Takže
ten potenciál závisí od ochoty jednej aj druhej strany byť pre
seba navzájom impulzmi a konštruktívne komunikovať. No
a od toho sa potom odvíja miera toho potenciálu na našej
škole. Ak ľudia – študenti, pedagógovia, budú ochotní ko‑
munikovať a byť si vzájomne impulzmi, tak ten potenciál je
obrovský. Myslím, že je smutné, ak pod jednou strechou dve
„časti“ školy nemajú úprimnú chuť a záujem spoločne tvo‑
riť. Že tak nejako každý koexistuje na svojom piesočku a ne‑
mo prechádza okolo toho druhého. Buďte si teda impulzmi
a objavujte mieru toho potenciálu prepájania odborov naj‑
mä vy – študenti.
3. Skvelé na tom je, že odpoveď je veľmi jednoduchá –
akýmkoľvek. Workshop je skrátka miesto pre experiment.
Miesto, kde si môžete vyskúšať a overiť, kde máte hranice
vlastnej tvorivosti, kde máte hranice svojho videnia. Pocho‑
piteľne, istý mantinel nastaví vždy lektor a isté priestorové
zázemie, ale v zásade sa v rámci neho možno pohybovať
veľmi slobodne. Takže, vyzbrojte sa odvahou, chuťou ex‑
perimentovať a objavovať – odpoveď sa vám ukáže priamo
v procese sama. :)
Mgr. art. Pavlína Musilová, ArtD.
1. Intermedialitu chápem ako prelínanie druhov umení. Ma‑
la som možnosť vyskúšať si toto prepojenie v praxi pred
niekoľkými rokmi priamo na pôde tejto školy, v rámci in‑

termediálneho workshopu. Spolupráca s tímom umelcov
(výtvarníci, spisovateľ, bábkari) bola skvelá myslím pre nás,
ako i pre študentov. Túto skúsenosť som využila pri tvorbe
svojho doktorandského predstavenia. Účinkovali v ňom štu‑
denti scénografie, bábkoherci a tanečnica. Projekt vznikal
formou workshopu, takže sa všetci podieľali na jeho vzni‑
ku od výberu materiálu, cez formu, až po výrobu bábok. Pre
mňa, ako bábkarku, je prirodzenejšie vyjadrovať sa pomo‑
cou materiálu, či pomocou predmetov, ktoré mi ponúkajú
širšie spektrum možností na spracovanie tém.
2. Študentom hovorím o „otváraní dverí“, teda objavovaní
nových možností na sebavyjadrenie. Myslím, že sa to týka
výtvarníkov, rovnako ako hercov, že vyskúšať si iné umelec‑
ké prostriedky môže pomôcť v sebe objaviť niečo nové, in‑
špirovať. Zároveň si vyskúšať techniky a postupy, využiteľ‑
né v praxi.
3. „V klasickej francúzštine znamená slovo figure vzhľad
a správanie človeka… Niekedy označuje typ postavy bez
toho, aby bolo spresnené, aké zvláštne črty túto postavu
utvárajú. Figúra je nepresná forma, ktorá má význam viac
v štruktúrnom postavení, ako vo svojej vnútornej podstate.“
Patrice Pavis, Divadelný slovník.
Figúru chápem skôr ako typ, ktorý ponúka prvky štylizova‑
ného divadla. Z môjho pohľadu ide skôr o výtvarný prvok,
cez ktorý je možné vyjadriť príbeh, nie však tradičným spô‑
sobom. Teda výzva.
Veronika Mudráková

NÁZOR

NÁZOR

MANGA TROCHU POMIMO
Je komiks len produkt popkultúry a výsledok globa‑
lizácie, alebo sa jedná o širokosiahle dielo s dávnou
históriou?
V tejto časti, venovanej komiksu, si posvietime na Vami veľ‑
mi obľúbené Manga a Anime. Mnohí z Vás sú jeho skalnými
fanúšikmi už od príchodu na túto školu, viete však ako vznik‑
lo? Čo je tradičné a čo podľahlo vývoju a vplyvu popkultúry?
– Manga je súčasťou japonského komiksu.
– Úzko spolupracuje s tradičným japonským animovaným
filmom – Anime.
– Japonsko patrí medzi najväčších producentov komiksu.
– Istý čas bolo Manga tak žiadané, že sa kvôli vysokej pro‑
dukci míňal papier rýchlejšie ako sa stíhal vyrábať.
– Manga pokrýva až 40 % všetkých tlačených publikácii v Ja‑
ponsku.
– Manga čítame od poslednej strany smerom dopredu,
zprava doľava.
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STRUČNÁ HISTÓRIA MANGA
Prvé manga boli populárne v období zvanom Nara (710 –
794 n. l.) a ich rozvoj úzko súvisel s rozvojom čínskej kultú‑
ry. V tomto období sa rozvíjala technológia, ktorá umožnila
tzv. štočkovú tlač, umenie a literatúra. V nasledujúcom ob‑
dobí zvanom Edo (1603 – 1867) umelci a karikaturisti vytvá‑
rali knihy nazývané toba-e, obsahovali krátke ilustrované
príbehy zvierat imitujúcich správanie človeka. Ďalším obľú‑
beným žánrom v tomto období boli knihy ukijo-e (farebná
tlač pomocou drevených doštičiek) alias „obrazy z prchavé‑
ho sveta“ zobrazovali zápasníkov sumo, historické poves‑
ti, scenérie, gejše a kurtizány. V tomto období sa prvýkrát
objavil pojem manga a použil ho Santó Kjóden v kreslenej
knižke Šidži no Jukikai, vo voľnom preklade Podivné príbehy.
Neskôr tento pojem spopularizoval známy Kacušika Hokusai vo svojom 13 zväzkovom diele Hokusai Manga, jedná sa
o zbierku 36 farebných tlačí – pohľady na horu Fudži. Z kon‑
ca tohto obdobia pochádzajú aj veľmi známe príbehy od
autora Suzuki Harunobu. V nich ironicky parafrázoval tra‑
dičné čínske krajinomaľby, ktorých námety presahovali do
intýmnych interiérov. Hlavný hrdina dokázal zmenšit svoju
výšku, aby mohl sledovať intímne hrátky cudzích ľudí.
2. POLOVICA 20. STOROČIA
Aktívne sa tento štýl začal obnovovať po druhej svetovej
vojne, keď ľudia potrebovali niečo, čo by ich odreagovalo
od ťaživej povojnovej atmosféry. V období počas okupá‑
cie Japonska sa na všetky vydané diela vzťahovala cenzúra.
Začali vychádzať lacné časopisy pre deti, ktoré obsahova‑
li jednoduché kreslené príbehy. Za vzostup mangy vďačíme
Osamu Tezukovi, ktorý novátorsky vyrozprával svoje príbe‑
hy pomocou využitia filmových techník, pričom ho inšpi‑
rovali francúzske a americké filmy, predovšetkým Disney.
Predtým sa ilustrácie kreslili bez perspektívy, z pohľadu tre‑
tej osoby a uhol, pod ktorým čitateľ pozoroval obraz a dej sa
nemenil. Medzi jeho najvýznamnejšie dielo patrí Tecuwan
Atomu – Astro Boy. Skôr, ako prišiel na scénu Tezuka, animá‑
tori už stihli vytvoriť prvé krátke filmy. Za najstarší anime
film sa pokladá príbeh o samurajskom bojovníkovi The Dull
Sword z roku 1917, prvé „anime“ talkie Chikara To Onna No

Yononaka sa objavilo v roku 1932. V Japonsku verili, že ani‑
mácia nie je vhodným médiom, pre celovečerný film. Zlo‑
movým bodom bol komerčný úspech Walta Disneyho. Ďal‑
šou významnou autorkou bola Mačiko Hasegawa, vytvorila
dielo Sazae‑san, animovaná adaptácia tohto diela sa zapísa‑
la do Guinnessovej knihy rekordov, ako najdlhšie sa vysiela‑
júci animovaný seriál na svete (seriál sa začal vysielať v roku
1969 a stále sa vysiela).
BIG EYES A KOMERČNÝ ÚSPECH
Manga vyniká svojími charakteristickými znakmi. Predovšet‑
kým špecifickým tvarom postáv a častí tela (veľké guľaté oči,
malé ústa, malý špicatý nos a brada), typická je disproporč‑
nosť a výrazné línie. Postavy majú nápadné účesy, pás je užší
než hlava, ktorá je plochá. Postavy pôsobia roztomilo a záro‑
veň výrazne. Neustále sa vedú kontroverzné diskusie o tom
prečo je tomu tak. Manga ako také spopularizoval už spomí‑
naný Osamu Tezuka, nazývaný i „God of Manga,“ ktorý bol
výrazne inšpirovaný Waltom Disneym. Ten svojím charakte‑
rom kreslil veľké oči s cieľom zvyrazniť emócie postáv, pre‑
tože ako sa hovorí: „Oči sú oknom do duše,“ alebo „Oči po‑
vedia viac ako ústa.“ Japonci veria, že oči sú najdôležitejším
prostriedkom na vyjadrovanie emócii a uľahčujú čitateľom
orientovať sa v deji a pochopiť, čo si postavy myslia. Počas
okupácie Japonska sa tu uchytili západné trendy a manga
bola silne formovaná vplyvmi USA, badateľný bol vplyv ko‑
miksov, tém, televízie a filmu. Veľké oči sa stali trvalou súčas‑
ťou manga od 60. rokov. Japonská manga si postupom času
vyvinula vlastný vizuálny jazyk a ikonografiu, predovšetkým
na vyjadrenie stavov vnútornej povahy. Tento štýl kreslenia
sa udomácnil i v anime, keďže manga sú často podkladom
pre tieto filmy. Postavy pôsobia detsky a jemne, pretože psy‑
chologický výskum dokázal, že prítomnosť detských rysov
zvyšuje vizuálnu príťažlivosť. V manga je totiž veľmi dôleži‑
té, aby jeho hlavní protagonisti boli atraktívni a ich atraktivi‑
tu sa snažia neustále zvyšovať.

A AKO JE NA TOM MANGA A ANIME U VÁS?
Každý rok v septembri spolu s prvákmi prichádzajúdo školy aj
strapatí Japonci s veľkými očami – manga postavičky. Zisťo‑
vali sme osobný názor na tento štýl komixu na malej vzorke
študentov a pedagógov.
1. Tvoj názor na MANGU a jej animovanú verziu ANIME?
2. Je to umenie, gýč alebo len biznis?
M. Hlavňová, 1. roč.:
1. Oboje je super, nie som extra fanúšik, ale občas si po‑
zriem nejaké Anime.
2. Podľa mňa je to niečo medzi umením a biznisom.

Manga má svoje tradičné festivaly a jedným z najznámejších
je Comic Market „Comiket“ v Tokiu, ktorý sa koná dvakrát do
roka a patrí medzi najnavštevovanejšie konferencie na svete
s účasťou vyšle pol milióna ľudí. Toľko k manga a anime, na‑
budúce sa zoznámime s francúzskym komiksom.
Tému spracovala: Mgr. Sabina Červíková

Ukážky starších aj súčasných japonských komiksov
– dostupnéna internete.

M. Husár, 1. roč.:
1. Je to niečo zaujímavé a krásne. Dobré médium, ako zapo‑
jiť fantáziu.
2. Určite umenie, aj gýč.
M. Sumka, 4. roč.:
1. Nepáči sa mi, nemám rád ázijskú kultúru.
2. Skôr umenie a gýč.
V. Mudráková, 3. roč.:
1. Podľa mňa je manga ako každý iný komiks. Osobne man‑
gu často nečítam, ale sú určité žánre od ktorých neodtrh‑
nem oči a to platí aj v prípade anime.
2. Tak ako klasický americký komiks je produktom americkej
popkultúry, tak manga či anime je súčasťou kultúry Japon‑
ska. Je to ich forma umenia, ktorá je aj jednou z ich hlavných
ekonomických zdrojov.
D. Dička, 2. roč.:
1. Každý má rád niečo. Anime je normálna vec, osobne mám
Anime rád, ale nepozerám to. Sem tam si kuknem Attack
on titan.
2. Je to umenie, je cool vedieť niečo také urobiť. A je to aj bi‑
znis, keďže veľa ľudí pozerá Anime.
A. Boška, 1 roč.:
1. Mám to rád, lebo je to dobrý spôsob ako uniknúť realite
a vybudovať osobnosť, lebo väčšinou celkom dobre znázor‑
ňuje rozmýšľanie postáv. Mangu nečítam.
2. Všetko je biznis, ale je to umenie, no niekedy zasahuje až
do gýču.
K. Kubalová, 1. roč.:
1. Anime si aj ja sama niekedy pozriem, nevadí mi.
2. Umenie aj biznis zároveň.
S. Kadelová, pedagóg:
1. Priznávam sa, môj názor je ovplyvnený prístupom k spra‑
covaniu tejto tematiky našimi žiakmi (teda je skôr negatívny).
2. Práve prístup tvorcu podľa mňa rozhoduje o tom či to bu‑
de umenie‑ gýč‑biznis.
R. Ižipová, pedagóg:
1. Nie je to oblasť môjho záujmu. Nemám rada tie vypúle‑
né zaslzené oči. Tomuto fenoménu je podľa mňa venované
viac pozornosti, ako si zaslúži.
2. Je to súčasť pop‑kultúry, tak to beriem. Ale kvalita je rôzna,
vzniklo to ako pokus o umenie, ale zdá sa mi, že už to pre‑
rastá v gýč a čistý „byznis“.
S. Červíková, pedagóg:
1. Súčasné manga komiksy naozaj nie sú moja šálka kávy! Aj
keď priznávam, komiks ako taký mi je blízky, mám rada na‑
pr. nemeckého ilustrárota Reinharda Kleista, ktorý vizuálne
sprazoval život Nicka Cavea a Johnyho Casha, rukami mi pre‑
behol aj Walking Dead, či Sin City…
Vizuálny jazyk a ilustračný štýl japonských cartoonistov je
pre mňa neosobný a neprináša mne ako divákovi/čitateľo‑
vi nič nové. Pôsobí to uhladene a chýba mi tam rukopis. To,
čo ale kvitujem, je „pôvodná“ manga, ktorá má pre mňa ten
tradičný japonský závan, ironický, intímny, niekedy až sociál‑
ny charakter, či posolstvo.
2. Manga dnes, je asi už len gýč a biznis. Manga patrí v Ja‑
ponsku k najviac tlačeným publikáciam, to snáď niečo doka‑
zuje. Áno, sú kvalitné a ustálené príbehy, ako Naruto, Ghost
in Shel či Astro Boy, ktoré sa vydávajú znova a znova, ale po‑
pri nich sa vydáva kopec „lacných“ experimentov, ktoré kva‑
litatívne za moc nestoja.
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INŠPIRUJTE SA, NEKOPÍRUJTE!

Alternatívny komiks vznikol v Spojených štátoch ako hnutie nadväzujúce na Underground komiks,
hnutie nezávislých tvorcov, ktorých publikácie odrážali protikultúru mládeže tej doby. Predstavuje
alternatívu k bežnému superhrdinskému komiksu, ktorý v minulosti dominoval americkému prie‑
myslu komiksov. Alternatívne komiksy pokrývajú širokú škálu žánrov, umeleckých štýlov a používa‑
jú rôzne variácie techník. Avšak téma alternatívneho komiksu nie je len vecou amerického trhu, ale
našla si miesto aj v slovenskej tvorbe.
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Pomimo je komiksový zborník, ktorý vznikol v roku 2014 z ini‑
ciatívy študentov Vysokej školy výtvarných umení, Katarínou
Dudášovou, Martinom Englerom, Lukášom Freytagom, Dá‑
vidom Marcinom, Martinom Schwarzom a Klárou Štefano‑
vičovou. Venuje sa primárne nezávislej komiksovej tvorbe.
Formálne a ani obsahovo sa neobmedzuje a okrem publiko‑
vania komiksov sa časopis venuje aj prednáškam, diskusiám
a workshopom, ktoré sa tematicky neobmedzujú iba na ko‑
miks. A teraz máme monosť sa o nich dozvedieť viac.
Prečo komiks?
Ako študenti sme pociťovali nedostatočné rozšírenie tohto
média v prostredí Vysokej školy výtvarných umení. Rozhodli
sme sa vo forme prednášok, workshopov a kreslenia komiksov
toto médium aspoň trocha dostať do povedomia úzkeho pub‑
lika na škole a v jej okolí. Zistili sme, že vhodným prístupom
k publiku vieme vzbudiť záujem a rešpekt k médiu komiks.
Máte nejaký cieľ, niečo konkrétne na čo sa sústredíte?
Pomimo máme momentálne rozdelené na dve rovnako dô‑
ležité časti. Tá prvá je komiksový zborník, ktorý vydávame
raz do roka. Do zborníka prispievajú aj autori zo zahraničia
(Česko, Poľsko, Japonsko). Druhou časťou sú výtvarné kur‑
zy a prednášky. V našom ateliéri v Bratislave mávame pra‑
videlne kurzy kresby podľa živého modelu ale aj súkromné
hodiny. Kurzy organizujeme nielen v našich priestoroch, ale
spolupracujeme aj s viacerými knižnicami a galériami. Spolu‑
pracovali sme s Goethe Institutom v Bratislave, Karloveskou
knižnicou, galériou Nedbalka či s pražskou DOX Gallery.
Určujete si nejakú hlavnú tému keď tvoríte nový
zborník? Uprednostňujete určité motívy?
Od tretieho čísla pravidelne zadávame hlavnú tému čísla. To
je však jediné, v čom chceme autorov obmedzovať. Či už
formálne alebo obsahovo. Autori môžu tvoriť digitálne, ale
aj klasicky. Ale čo požadujeme je, aby tie komiksy boli kva‑
litné. Inak sa to asi napísať nedá. Čo je vaším najnovším pro‑
jektom? Vedeli by ste nám o ňom povedať viac? Na prelo‑
me novembra a decembra tohto roka vydávame šieste číslo
nášho zborníka. Téma je Žranica a predstavíme 16 komik‑
sov od autorov zo Slovenska a z Českej republiky. Objavia sa
tam autori, ktorí v našom zborníku publikovali už predtým
(Eva Ondová, Lukáš Komárek či Klára Štefanovičová), ale i no‑
vé tváre (Michal Žák, Sylvia Kršiaková, ale aj Patrícia Kleinová).
Obálku nakreslil Brian Terrero.
Veľmi ma zaujalo že okrem tvorby komiksu robíte aj
vlastné výtvarné kurzy. Je tu nejaká možnosť zapojiť
sa? Je tu možnosť aj pre záujemcov mimo Bratislavy?
V súčastnosti máme aktívny ateliér iba v Bratislave. Takže zá‑
ujemcovia o kurzy kresby alebo o súkromné hodiny by mu‑
seli dochádzať. Ale ako som už spomínal, tak máme rôzne
prednášky a workshopy aj mimo Bratislavu. Takže je možné
nás stretnúť na rôznych festivaloch alebo conoch.

Je možnosť nadviazať spoluprácu a participovať
v ďalšom čísle? Ak áno, čo je potrebné?
Siedme číslo, ktoré vyjde budúci rok už máme koncepčne
uzavreté. Bude poňaté netradične. Bude mať výrazne ob‑
medzený rozsah a preto sme sa rozhodli osloviť autorov
priamo. Zvyčajne teda oslovujeme autorov priamo, no ne‑
bránime sa ani spolupráci s výtvarníkmi, ktorých nepozná‑
me. Veľmi radi objavujeme nové talenty. Kedykoľvek nám
môžete zaslať komiksy alebo odkazy na vaše portfólio, soci‑
álne siete a my sa na vaše komiksy mrkneme.
Veľa žiakov na našej škole zaujíma komiks ako taký.
Máte nejaké rady, ako začať a tvoriť vlastný komiks?
Dôležité je začať. Možno začať v menšom. Nemusíte sa hneď
púšťať do tvorby obrovských epických príbehov. To príde
so skúsenosťami, ktoré na ceste nazbierate. Sledujte tvorbu
iných výtvarníkov a inšpirujte sa (nekopírujte!). Sledujte ako
funguje stavba príbehov, ich logika a sledujte realitu okolo
seba, aby ste vedeli nakresliť všetko čo potrebujete. Neboj‑
te sa prijať konštruktívnu kritiku a učte sa z vlastných chýb.
Hlavne však neprestávajte tvoriť.
Veronika Mudráková a tím POMIMO

SPOMIENKY S VYSOKOHORSKOU PRIRÁŽKOU
Kurz ochrany života a zdravia je vo všeobecnosti udalosťou, na ktorú sa žiaci tešia.
A my sme neboli žiadnou výnimkou. Niekto by sa možno zľakol predstavy, v ktorej Vás
má rodič sprevádzať na školskej akcii plnej vašich kamarátov. Ja som sa nebála vôbec.
Môj pán rodič sa svojej dozorcovskej úlohy zhostil s takým odhodlaním, že nám vy‑
pĺňal každú voľnú chvíľu rôznymi aktivitami, vytváral tajné aj oficiálne súťaže, rozdá‑
val odmeny a dával na nás pozor. Aj vďaka nemu sme zažili neopakovateľné spoločné
chvíle, ktoré nás stmelili a domov sme si odniesli za tašku spomienok s vysokohorskou
prirážkou. Čo také sme teda zažili?
Liepacinky á la Jakub
Zaujíma Vás, čo to je? Hybrid lievancov a palaciniek so škori‑
cou a šľahačkou! Mmmm!
Tento michelinský pokrm vznikal každý deň priamo pod ru‑
kami šéfkuchára Jakuba a okamžite si získal naše sympatie.
Nejeden plný žalúdok sa stal ešte plnším. Predsa sa nebude‑
me pretvarovať, že sa takejto dobrote v preplnenom žalúd‑
ku nenájde miesto!
Rambo dráha
Nie sme žiadne mäkké kusy a súťaživosti v sebe máme tiež
neúrekom, takže sme nemohli odmietnuť preteky na mini
‑rambo dráhe. Sľúbenou výhrou bol čokoládový puding.
Niekto sa snažil viac, niekto menej a niekto ešte menej ako
málo. To však nemenilo nič na skutočnosti, že sme kričali
a povzbudzovali z celej sily. Dokonca aj svojich protivníkov.
Padajúce Perzeidy
Ak si myslíte, že sme po celom dni plného aktivít boli vyžmý‑
kaní do poslednej kvapky, určite sa nemýlite. To nás však ne‑
odradilo od toho, schmatnúť pod pazuchu všetko, na čom
sa dá aspoň trochu sedieť a vybrať sa o polnoci na svah po‑
zorovať hviezdy. Napäté čakanie by samo o sebe vôbec ne‑
bolo zaujímavé. Ale to, ako sme čakali, už áno. Aby nám
nebola zima a nemuseli sme zakláňať krky v nemožných po‑
lohách, preplietli sme sa všetci navzájom cez seba a v tom‑
to hrejivom klbku sme pozorovali oblohu posiatu milión‑
mi hviezd.

Varenie guláša
Čerešničkou na torte bolo varenie legendárneho Kucgulášu,
ktorý sa natoľko tešil obľube, že sme sa ho nevedeli nasý‑
tiť ani na raňajky. Mimoriadne sme ocenili aj skutočnosť, že
nám bol predčasne darovaný za úspešné dokončenie budú‑
cej maturity. Uvidíme o rok a pol, či to stálo za to!
Martinky & svalovinky
Náš ročník je známy svojou nadmernou úrazovosťou. Pobyt
na Kožaze sme síce prežili bez ujmy, ale nenáročná cesta do‑
lu kopcom dala našim poctivo vypracovaným tukovým van‑
kúšikom a vyberanej trojdňovej strave celkom zabrať. Neje‑
den člen spoločenstva putujúceho do tepla domova získal
na spiatočnej ceste suvenír v podobe otlakov a svalovicu až
za ušami.
Síce sme nemali možnosť zdieľať tieto tri dni, počas ktorých
sme sa všetci opäť o chlp lepšie spoznali, s našou pani tried‑
nom učiteľkou, ale už teraz môžem tvrdiť, že sa nevieme
dočkať, ako si spoločne strávený čas nahradíme na konco‑
ročnom výlete.
Sára Kucková
Túra na vysielač. „Takýto výhľad je len z Martinských holí.“
Foto: Renáta Ižipová
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WORKSHOP

AKO SME „NÁPADOVALI“

8

Vystavovali sme v priestoroch Turčianskej galérie!

RYBA V PLASTE – PLAST V RYBE
Dňa 7. 11. 2019 naši študenti odprezentovali v TG v Martine
súbor prác s enviromentálnou tematikou, ktorá voľne nad‑
viazala na končiacu výstavu Enviromentálne umenie na Slo‑
vensku.
Plagáty riešiace problémy s odpadom a životnými podmien‑
kami fauny a flóry sa tiahli medziposchodiami galérie až po
druhé poschodie, kde si návštevníci mohli pozrieť riešenia
dizajnu papierových obalov pre rôzne bioprodukty a far‑
márske výrobky či návrhy log pre firmy a farmy, ktoré ich

šíria. Nechýbali ani ukážky papierových objektov z nižších
ročníkov inšpirujúce sa mikrosvetom živočíchov a ukážky
výsledkov našich študentov z workschopu realizovaného
tiež v TG.
Pri príležitosti otvorenia výstavy naši študenti spolu s peda‑
gógmi naservírovali návštevníkom zdravé a doma vyrobe‑
né občerstvenie.
Martina Ciprichová
Foto: Alexander Boška

Dvanásť žiakov našej školy sa 23. 10. 2019 zúčastnilo na EN‑
VIRONMENTÁLNOM WORKSHOPE v Turčianskej galérii. Bol
organizovaný v spolupráci so súčasným výtvarným umel‑
com Matejom Vakulom v rámci výstavy ENVIRONMEN‑
TÁLNE UMENIE NA SLOVENSKU. Lektorom workshopu bol
Mgr. Adam Galko. Ja som mala tú česť, byť pre naše decká
dozorom a sprievodkyňou v jednej osobe.
V galérii sme mali byť o 09:00. Boli sme však šikovnejší, to
viete, chodiť všade na čas je pre nás samozrejmosťou. Pán
Galko nás previedol výstavou, zoznámili sme sa s pojmom
environmentálne umenie, obzreli sme si vystavené diela,
prebehla odborná diskusia… a potom sme sa konečne ute‑
kali hrať.
Workshop (dielo spomínaného Mateja Vakulu) je vytvorený
ako spoločenská hra. Pokojne ju môžeme nazvať hrou stra‑
tegickou. Skupina hráčov si zvolí priestor, do ktorého bu‑
de zasahovať (meniť ho, pretvárať), my sme sa rozhodli pre
záhradu našej školy. Hrací plán slúži ako pôdorys priestoru,
a zároveň sa po ňom pohybujú figúrky. Hráči si vytvoria pro‑
jekt a určia kde bude umiestnený. Hra spočíva v tom, že sa
ho snažia na určené miesto po segmentoch prepraviť. Sú‑
časťou výbavy hry sú dve kocky, na jednej sú čísla, tie urču‑
jú počet preskočených políčok, na druhej kocke sú šípky, tie
ukazujú smer pohybu figúrky. Fígeľ je v tom, že časom mu‑
sia svoje stanoviská a ciele meniť a prehodnocovať. Vo finále
sa zväčša musia prispôsobiť realite hry, podobne, ako to bý‑
va v každodennom živote.
Žiaci sa teda pustili do našej milej záhradky. Štyri skupiny,
desaťkrát toľko nápadov čo a ako vylepšiť. Akosi pričasto
sme sa však začali točiť okolo, tfuj‑tfuj‑tfuj, fajčiarskeho kú‑
tika. Zakazovať sme s kolegom Galkom nechceli, snažili sme
sa pôsobiť a motivovať radšej pozitívne. Popri minizáhrad‑
ke, javisku a kresliarni pod holým nebom, strešnom tobogá‑

ne, vznikol aj nápad vybudovať pri škole akýsi „antistresový
kútik“. Po dvoch hodinách krutého boja sme teda v záhrade,
nakoniec, postavili OHNISKO, tak sme koncept nazvali. Šlo by
o oázu pokoja, kde by sme sa zbavovali stresu, napätia i úna‑
vy. Stretávali by sme sa tu so spolužiakmi, s učiteľmi… Výsle‑
dok workshopu sa totiž chystáme na jar zrealizovať…
Už aby to bolo!
Silvia Lušňáková Kadelová
Herný plán
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Ak by ste sa rozhodli pokračovať v štúdiu hudobno‑ dramatického odboru v piatom a šiestom ročníku, čaká vás
jeden záludný predmet – MODEROVANIE. Nás ho tento rok učí pán Tomasy a hneď na začiatku roka si na nás
pripravil určitú kulehu – prihlásil nás na Sárovu Bystricu!
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HRALI SME V BRUSELI!

PANart

30. výročie Nežnej revolúcie v Bruseli a hra Václava Havla
Žobrácka opera v naštudovaní Slovenského komorného di‑
vadla v Martine: Komédia o morálke s dvojitým dnom. Prí‑
beh, v ktorom nie je jasné, kto je v skutočnosti gangster
a kto policajt, kto pasák a kto prostitútka. Javisková štúdia
mechanizmu moci.
Dve vypredané predstavenia pre slovenské a české zastupi‑
teľstvo pri EÚ, obrovský úspech a my sme boli pri tom ako
herečky, tlieskalo nám srdce Európy!!! (My, herci, radi prehá‑
ňame a exaltovane prežívame, ale toto je fakt pravda!)
Stihli sme aj čo‑to vidieť. Nočné objavovanie krás Bruselu,
v Royal múzeu výstavu Salvádora Dalího, boli sme v múzeu
hudobných nástrojov…
Ľubomíra Krkošková
Foto: Eva Gribová

Študenti štvrtého ročníka SHDK súťažili 26. 11. 2019 v Lip‑
tovskom Mikuláši na festivale pantomímy pre konzervató‑
riá a umelecké školy. V kategórii trojčlenných družstiev zís‑
kali prvé aj druhé miesto. Víťazstvo si veľmi ceníme, lebo ho
študenti získali v silnej konkurencii študentov konzervató‑
rií z Prešova a Banskej Bystrice. Na odbornom seminári po‑
rotcovia nešetrili na adresu našich študentov slovami chvály
a uznania. Vraj sú stále nesmierne hraví a invenční. Blahože‑
láme!!!
Ľubomíra Krkošková
Foto: Archív STK L. Hrádok
Titul laureátov IX. Medzinárodného festivalu Ruská pie‑
seň nad Dunajom získal Fabián Gϋtting a Matej Habovštiak
z SHDK Martin. Finálové kolo sa konalo 26. – 27. októbra
v Trenčianskych Tepliciach. Festival organizuje Zväz Rusov
na Slovensku s podporou vlády Moskvy, Ruského centra pre
vedu a kultúru v Bratislave a Fondu na podporu kultúry ná‑
rodnostných menšín Slovenska.
Zdroj: https://sites.google.com/site/ruslanaozmartin

B. Vrábeľová a K. Hodžová počas disciplíny „rozhovor“ v krajskom kole súťaže. Foto: KOS v Žiline

DOMOV K MAČKE SA POKOJNE VRÁŤ SAMA,
ALE NA SÁROVEJ BYSTRICI ZAŽIAR
Ide o súťaž mladých moderátorov od 15 do 25 rokov a súťa‑
ží sa v štyroch disciplínach – čítanie spravodajského textu,
interpretácia reklamného bloku, moderovanie vlastnej relá‑
cie a vedenie rozhovoru so zaujímavým respondentom. Či‑
že hneď od septembra sme sa pasovali so splnením tých‑
to zadaní. Boli sme hodené do jamy levovej a museli sme sa
s tým potrápiť všetky. Bez výnimky a bez zľutovania.
Zadania síce vôbec neznejú náročne, ale nebolo úplne jed‑
noduché prísť na princíp každého jedného z nich. Spravo‑
dajský text by sa mal interpretovať bez citovej zaintereso‑
vanosti, vecne. Reklamou by ste mali ľudí odrovnať, aby ste
daný produkt predali a vo všetkých prípadoch je potreb‑
né byť hlavne uvoľnený a autentický. Navyše sme si museli
všetky vstupy sami vymyslieť a zostaviť, čo tiež dalo niekto‑
rým celkom zabrať. Ja osobne som si napríklad reklamu me‑
nila trikrát. Prvé dva pokusy sa javili trošku cez čiaru a s tým
prišli pochybnosti, či by ju niekto v reálnom vysielaní vôbec
uverejnil. Čo si budeme klamať…
Okrem nás šiestačok (mňa – Bridžit, Aďone, Táňi, Šaši a Fre‑
di) sa súťaže pod vedením pančela Tomasyho, s pomo‑
cou pančky Pagáčovej a nového pančela Gregu zúčastnili
aj tri druháčky – Valentína Kvorková, Sára Ondríková a Kata
Hodžová (za toto oslovenie sa so mnou do konca života ne‑
bude baviť :D). Tie sa do roly moderátoriek vžili úplne a ma‑
ximálne. Celý deň regionálneho kola sa správali ako ozajstné
redaktorky a moderátorky. Ráno dokonca natočili moderá‑
torský vstup o tom, ako sa zúčastnia Sárovej Bystrice a všet‑
kým to ukazovali a posielali (bol celkom vtipný a ak ich po‑
prosíte, určite vám tie videá veeeeeľmi rady ukážu). A potom
prišlo na lámanie chleba!
Atmosféru regionálneho kola opisovať nebudem. Prezradím
len, že do krajského kola sme pokračovali tri. Mladšiu kategó‑

riu (15 – 18 rokov) reprezentovala Kata a staršiu (19 – 25 ro‑
kov) ja – Bridžit a Šaša. Čo sa krajského kola týka, súťažili sme
v krásnej žilinskej radnici. Tam to vyzeralo honosne a tak viac
seriózne. Tam sme sa cítili ako ozajstné moderátorky. Odtiaľ
sme postúpili z prvých miest už len ja a Kata. A musím po‑
dotknúť, že pre mňa to bol celkom náročný deň, pretože
hneď po súťaži sme cestovali do Topoľčian odohrať The Bit‑
ches, ale oplatilo sa to!
Už máme za sebou aj celoslovenské finále, a aj keď sme
si tentoraz žiadny diplom neodniesli, odnášame si mega
zážitok. Na poslednom kole nás totiž rozdelili do vysielacích
zmien a v rámci svojej relácie sme uvádzali aj tých ostatných,
čiže sme museli pohotovo reagovať a spolupracovať v tíme,
čo bola super moderátorská skúsenosť. Ja som koniec
koncov veľmi rada, že som sa súťaže zúčastnila. Opäť som na
chvíľku opustila svoju komfortnú zónu a musela čeliť novej
stresujúcej skúsenosti. Možno si poviete, že trepem. Veď už
s moderovaním skúsenosť mám, lebo ako Duo Šarizma mo‑
derujeme Belopotockého Mikuláš, ale toto bola úplne iná
skúsenosť. Už len preto, že som bola sama. Nebola som sú‑
časťou dua, kde sa môžete o toho druhého človeka oprieť
a mať v ňom istotu. Teraz sme sa museli spoľahnúť sami na
seba a na vlastné vyjadrovacie schopnosti. A navyše, išlo
o trochu serióznejšie moderovanie. S Duom Šarizma robí‑
me hlavne šouku. Navyše sa porota v každom kole líši v ná‑
zoroch a požiadavkách a koniec koncov ide aj o subjektív‑
ny dojem.
Takže som rada. Nie len za skúsenosť a za feedback od cel‑
kom známych ľudí z moderátorskej brandže, ale aj za ne‑
konečné blúdenie bystrickými MHDčkami s chromtavou Va‑
lentínou, ktorá mala pomliaždené koleno a obrovský kufor.
Brigita Vrábeľová
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MARTINSKÉ DIVADLO ML ADÝCH

NAKONIEC PREDSA LEN S DOSKOU!
Nová posila pedagogické zboru, herec SKD Martin, Tomáš
Grega síce nomináciu na Dosky 2019 pre najlepšieho her‑
ca nepremenil, no priestory SHDK nakoniec s doskou v ruke
opustil. Ako by povedali bratia Česi, dostal „desku“ Karla Du‑
choňa, keď už ho v Zem pamätá aj hrá. Doska, lata, platňa,
forštňa… To je jedno, hlavné je, že Tomáš Duchoň Grega je
tu s nami (hlavne teda s prvákmi SHDK), a že už čoskoro bu‑
de v ďaľšej „nominovanej spoločnosti“. V kategórii Divadlo
a audiovizálne umenie mu patrí nominácia na Krištáľové
krídlo, v ktorom mu spoločnosť robia Juraj Kukura a sestry
Zuzana Mistríková a Ľubica Orechovská. Držíme palce!
PS: V ďalšom vydaní školského časopisu si budete môcť prečítať aj rozhovor s týmto pánom! Ak existuje otázka, ktorú by ste
chceli pánovi G. položiť, hádžte ju do schránky v spoločenskej
miestnosti („štvorke“) a my ju za Vás položíme – nehanbite sa
a len sa pekne pýtajte!
Michal Tomasy

GRIBA VO SVETE
Eva Gribová, minuloročná maturantka, už „zarezáva“
v Banskej Bystrici na Akadémii umení v ročníku mar‑
tinského herca Tomáša Mischuru a sľúbila, že sem
‑tam pošle nejakú pikošku/infošku…
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Zatiaľ je veľmi ťažké vytvoriť si názor o škole, ktorú navštevu‑
jem iba dva mesiace, ale od prvého dňa som sa nezastavila.
Vysoké nároky sú absolútne pochopiteľné a som za ne viac
než vďačná, pretože ma posúvajú a motivujú. Na Akadémii
umení vnímam vysokú úroveň výučby, za ktorou primárne
stoja pedagógovia a ich profesionálny, precízny, ale aj ľudský
prístup. Väčšinu dní v týždni som v škole od rána do večera,
čiže na voľný čas nezostáva priestor – navyše, aj v rámci ne‑
ho, sa pripravujem na vyučovanie. Ale na to som zvyknutá
aj z konzervatória a do istej miery mi to vyhovuje, pretože sa
sústreďujem viac‑menej len na školu a iné veci ma tým pá‑
dom nerozptyľujú (okrem jedla). Na mojej novej škole som
sa stretla aj s viacerými novými predmetmi ako napríklad
akrobacia, rytmika, rečová kultúra, technika hlasu alebo he‑
recký tréning. Každý deň je prakticky o objavovaní niečoho
nového, o nových výzvach a príležitostiach.
Eva Gribová
Šťastná Eva Gribová, ktorá drží na žilinskej stanici časopis
s portrétom svojho banskobystrického pedagóga.

V novembri sme spolu s mojimi hereckými kamošmi odštar‑
tovali Straty a nálezy Tour a odohrali prvé z piatich plánova‑
ných predstavení MDM v mestách nášho kraja.
Predstavovali ste si niekedy, ako asi vyzerá zájazd nášho di‑
vadla? Cestovanie po Slovensku, plné hľadisko žiakov základ‑
ných škôl, príjemné ubytovanie, nezabudnuteľné zážitky…
To znie celkom lukratívne, nie?
Prekážka číslo jeden – ako zvládnuť cestu autobusom?
Naša cesta vyzerala, ako keby bol hlavným sponzorom toh‑
to podujatia Kinedril. Nielen vďaka dobrej spoločnosti, ale
aj vďaka tejto zázračnej tabletke proti nevoľnosti z cestova‑
nia, sme v nedeľu večer predsa dorazili, vysmiati a bez uj‑
my na zdraví, na Oravu. Krásna príroda, historické pamiatky
a kultúrny dom v Oravskom Veselom, ktorý na nás v ponde‑
lok ráno čakal. My sme sa nemohli dočkať publika. Boli sme
zvedaví, ako bude na predstavenie reagovať mladšia veko‑
vá kategória.
Prekážka číslo dva. Musím priznať, že Oravské Veselé bolo
pre nás krst ohňom. Boli sme trochu zaskočení. Neboli sme

totiž jediní, ktorí v kulturáku predviedli vystúpenie. Nielen
diváci sa počas predstavenia mali na čo pozerať, ale aj her‑
ci si pri pohľade do publika mohli miestami vychutnať mier‑
ne hmýrenie, šuškanie a temperament divákov v réžii žiakov
základnej školy. Vtiahnuť ich do deja nebolo vôbec jedno‑
duché. Občas som mala pocit, že ich viac zaujíma strop kul‑
turáku, ako my na javisku. Scény, ktoré boli podľa nás totál‑
ne vtipné, ich absolútne nevzali a zasa veci, ktoré nám prišli
vážne, decká pobrali ako veľkú srandu. No napriek našim
zmiešaným pocitom nás po predstavení niekoľkí diváci utvr‑
dil v tom, že naša misia predsa len zmysel mala.
Pozitívny ohlas na predstavenie však nebol jediný, ktorý
nás príjemne prekvapil. Do tretice, nadšení sme boli hlavne
z ubytovania. Popravde, do penziónu v Oravskom Veselom
som nevkladala veľké nádeje, ale rada a rýchlo som zmenila
názor. Penzión vyzeral skvelo, kúpeľňa väčšia ako moja izba,
telka, internet a reštaurácia na prízemí – čo pre mňa, ako
skeptičku z metropoly Horného Považia, znamenalo skutoč‑
ný šok. Hosťovanie na Orave teda hodnotím piatimi hviez‑
dičkami.
Kata Hodžová

PRVÁ PREMIÉRA V SEZÓNE
– NIKTO NIE JE ZLÝ ANI DOBRÝ

KAZIČKY SVADIEB
19. októbra sme sa rozhodli, že zničíme ďalšiu svadbu a to
rovno s novou posilou. The Bitches si to namierili do Liptov‑
ského Mikuláša do priestorov ZUŠ J. L. Bellu. Nielenže to bo‑
la ďalšia pokazená svadba, ale bola to hlavne premiéra pre
našu novú Bitch v Bitches tíme – Viki Svoradovú, ktorá zal‑
ternovala postavu Audiny Myslivcovej. „Halellujah“ opäť za‑
znelo pred plným publikom našich bývalých študentov, ka‑
marátov a známych.
Naše tour sa však neskončilo a o necelý týždeň, 24. októbra,
sme zaútočili na konzervatórium v Topoľčanoch. Nevestu si
zahrala Baďa Benčíková a rovno pozdravila svojich bývalých
spolužiakov (Baďa na SHDK prestúpila po druhom ročníku,
ktorý absolvovala v Topoľčanoch). Cesta bola síce dlhá, ale
veľmi pohodová – týmto ďakujeme našej osobnej Bitches
šoférke Rebeke Mikušovej. Času bolo málo, viete, kým sa da‑
jú dokopy tri družičky to tiež dlho trvá, ale musíme skonšta‑
tovať, že topoľčiansky tím sa o nás ukážkovo postaral a veľ‑

STRATENÍ NA ORAVE

mi nám pomohol. V novembri sme si „odkrútili“ už trinástu
reprízu – v pondelok 25. novembra. Ešte raz všetkým z celé‑
ho Bitches srdca ďakujeme a tešíme sa na Vás opäť pri ďal‑
ších reprízach. Či sa svadba pokazí alebo nepokazí, zistíš až
keď prídeš. Čakáme ťa!
Vaše Bitches
Viki Svoradová, Aďa Maronová, Bridžit Vrábeľová a Baďa
Benčíková v Topoľčanoch

Dráma z prostredia strednej školy, Straty a nálezy, je určená
najmä „násťročným“ divákom, ale svoje témy si nájdu aj do‑
spelí. Napriek tomu, že je predstavenie určené mladým, sna‑
ží sa vyhnúť témam, ktoré sú v tvorbe pre mládež nadužíva‑
né – alkohol, drogy alebo problémy so správaním. Celý dej
sa odohráva v triede, do ktorej sa po tragickej rodinnej uda‑
losti vracia Lukáš, ktorý rovnako ako jeho spolužiaci, netuší
ako o tejto smutnej udalosti hovoriť, v kom nájsť oporu a či
nie je lepšie čakať a nerobiť nič. Nikto nie je zlý alebo dob‑
rý. Všetci sú len ľuďmi a tí sa menia pod vplyvom životných
udalostí. Nie je podstatné, že postavy inscenácie niečo stra‑
tili, podstatné je divákove uvedomenie si, že rovnaké veci
môže stratiť aj on a napriek tomu nájsť pomoc tam, kde ju
najmenej očakával.
Michal Tomasy
Adriana Mäkká a Katarína Hodžová. Foto: Filip Kupčo

13

SVET A MY

SVET A MY

DÔLEŽITÉ POJMY ROKU 1989

Mladej generácii sú udalosti Novembra 89 často príliš vzdialené,
k 30. výročiu Nežnej revolúcie vznikli tri zaujímavé projekty.

Komunizmus – totalitný nedemokratický režim v štátoch s jedinou povolenou komunistickou stranou. Politické hnutie usilujú‑
ce sa o presadenie komunistického spoločenského systému v praxi.
Demokracia – politický systém alebo zriadenie, v ktorom sa chráni dodržiavanie základných ľudských slobôd, umožňuje do‑
spelým občanom podieľať sa na chode štátu, zahŕňa informovanosť občanov.
Cenzúra – kontrola a obmedzovanie šírenia názorov a informácií šírených hovoreným slovom, médiami alebo inými formami
vyjadrovania. V totalitných režimoch patrí cenzúra k základným mocenským nástrojom.
Disident – človek, ktorý je odporcom politického režimu v totalitných, nedemokratických štátoch a aktívne a nenásilne pro‑
ti nemu bojuje.

~~ ČAS‑ opis 1989 ukazuje menej známu podobu Nežnej revolúcie a je vôbec prvým samostatným, primárne digitálnym pro‑
jektom Slovenskej národnej galérie. Tematické nástenky sa venujú premene verejného priestoru, médií, kultúrnych inštitúcií
či životnej situácie občanov. https://1989.sng.sk/
~~Prostredníctvom virtuálnej skúsenosti, podobnej počítačovým hrám vás druhý projekt V_elvet R_evolution prenesie do
štylizovaného bytu z 80. rokov kde môžete interaktívne narábať so zariadením aj médiami. https://www.maadstudio.sk/
velvet‑revolution/
~~ Vivat Sloboda je počítačová hra od vývojárov Teamu Vivat. Ako vodič bratislavskej taxislužby zažijete atmosféru, aká pano‑
vala v hlavnom meste počas Nežnej revolúcie. Poveziete protestujúcich študentov aj straníckeho pohlavára.

… a „excelentné“ odpovede našich študentov na hodinách občianskej náuky.
Zisťovali sme v 1. – 3. ročníku, ako mladí ľudia chápu niektoré pojmy spojené s Nežnou revolúciou.
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Čo je Nežná revolúcia?

Kedy bola?

• Odstraňovanie komunizmu v Česko
‑Slovensku
• Ľudia na ulici štrngali kľúčmi
• Je revolúcia, ktorú vyvolali mladí študenti
so svojimi pochodmi
• Boj za demokraciu, revolúcia začala samo‑
statnými študentmi
• Násilná zmena režimu
• Je to revolúcia na základe, ktorej bol zvrh‑
nutý komunizmus. Ľudia a študenti vyšli
do ulíc, štrngali kľúčmi a protestovali vo‑
či polit. systému krajiny. Bola to nekrvavá,
nenásilná revolúcia.
• Revolúcia proti Česko‑Slovensku. Nežná
pre to, že nebola vedená agresívne, ľudia
protestovali zapálenými sviečkami alebo
štrnganím kľučov.
• Boj za slobodný štát
• Je to hromadný proces proti socializmu
(štrngalo sa a protestovalo sa proti vláde
a celkovo režimu na námestí)
• Nežná revolúcia je názov pre Nekrvavé
udalosti, štrajky a štrnganie kľúčmi, kto‑
rých dôsledkom bolo odstránenie komu‑
nistického režimu v Česko‑Slovensku
• Nekrvavá revolúcia
• Boj ľudu za zmenenie systému, štrnga‑
lo sa kľúčmi
• Nočný pochod študentov za ich slobodu.
• Možno revolúcia ktorá sa nediala náhle
ale postupovala postupne.
• Nežná Revolúcia je deň, vďaka ktorému
sme slobodný štát.
• Komunizmus.
• Potláčanie komunizmu a chcenie demo‑
kracie.
• Komunistický režim ČSR
• Odstránenie komunizmu v ČSR. študen‑
ti ju začali.
• Je to protest (najmä študentov) proti ko‑
munizmu v ČSR.
• Česko a Slovensko sa úspešne od seba
odpojili, prebehlo to nežne, preto dostala
meno Nežná Revolúcia

• 17. 11. 1989 (na deň študentov)
• 17. 11. 1989 – 29. 12. 1989
• Pred 30 rokmi
(Ale našlo sa aj: 18. 11. 1989, 11. 11. 1981,
9. 11. 1989, 11. 11. 1989, 1980, 11. 5…?,
11. 11. 1969, Tip: 18. st.)

Čo je cenzúra?
• Oficiálne kontrolovanie info
• Je to kontrolovaná tlač, taktiež všetky mé‑
dia a celkovo aj kontrolované čo kto povie
na verejnosť
• Čiastočné prekrútenie pravdy rôznymi
médiami, zakrytie nepohodlných vecí pre
určitý štátny režim
• Prísne ovplyvňovanie tlače, silné kontrolo‑
vanie voľného/mediálneho prejavu, kon‑
trola štátom
• Je to nejaká kontrola – kontroluje práva
autorov, kontroluje aby sa do tlače nedo‑
stalo niečo čo sa týka práv ľudí
• Cenzúra vynecháva veci, ktoré nie sú
vhodné
• Je určité triedenie informácií, ktoré môže
môžu skrývať určité veci
• Nepovedanie kompletnej pravdy, vybra‑
tie iba niektorých faktov, ktoré verejnosť
„môže“ počuť.
• Je zámerné zakrytie/nezverejňovanie ale‑
bo utajenie informácií. Ľudia vďaka týmto
dezinformáciám tvorili presvedčenia, kto‑
ré neboli pravdivé
• Je úprava každého diela, pesničky, bás‑
ne… štátnou komisiou ktorá upravovala
všetko čo bolo proti režimu
• Vystrihnutie alebo zakrytie pravdy, vul‑
garizmu
• Redukovanie alebo úplne zakázanie tex‑
tov alebo verejných publikácií
• Určité triedenie informácií, ktoré môže
ukývať určité veci. Zablokovanie vecí, kto‑
ré ľudia nechcú aby boli verejné
• Zakrývanie, tlmenie názorov, faktov…
v novinách, médiách
• Nevedomosť, ľudia nič nevedeli, vedeli.

• Kontrola médií – čo neuznajú, nemôže
výjsť von.
• Zatajovanie
• Kontrola, nezverejňovanie informácií, kto‑
ré nesedia so súčasným režimom.
• Zatajovanie
• Prísne kontrolovanie médií a mazanie
tvárí a článkov
• Sú to obrázky, texty, fotografie, ktoré nie
sú vhodné pre mladších do 18 rokov.
• Nevhodné obrázky, texty, tváre ktoré ne‑
chcú byť napr. v TV
• Rozmazanie niečoho nevhodného.
• Napr. keď niekto napísal niečo na republi‑
ku (kritiku) nemohli to uverejniť. Utajova‑
nie informácií.
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Kto je disident?
• Odpadlík - niekto kto rozmýšľa inak
• Odporca režimu
• Odpadlík – človek, ktorého skupina ľudí
alebo celá spoločnosť odvrhla
• Odpadlík, človek ktorý ide proti prúdu,
inak rozmýšľa, nerobí to čo chcú ostatní
• Odpadlík, neprijatý spoločnosťou
• Odpadlik, odvrhnutý, ohrdnutý spoloč‑
nosťou
• Označenie toho, kto myslí inak, kto sa od‑
chyľuje od prevládajúcich spôsobov mys‑
lenia. Je to človek odlišne zmýšľajúci
• Odporca socializmu a nechcel robiť nič čo
sa týkalo socializmu
• Označenie pre človeka ktorý myslí inak
a vymyká sa zbytku
• Človek, ktorý nerobí to, čo chcú ostatní
• Neviem…
• človek, ktorý sa stavia štátu
• Odpadlík, niekto kto inak rozmýšľa. Od‑
porca režimu. Niekto kto mal iný názor
ako systém.
• Netuším.
• Václav Havel bol, ale neviem vysvetliť.
• Už som to počula, ale neviem si spomenúť.
• Ľudia čo boli pre rozdelenie republiky.

Spracovala Renáta Ižipová

DVE STRANY JEDNEJ MINCE

Bola to obrovská eufória. „Moje deti sa narodia do slobodného sveta!“ Mala som polročné dieťa a druhé bolo na ceste.
Napriek veľkému riziku, absolvovala som s kočíkom štrkotanie
kľúčmi na zasneženom námestí a revolučné zhromaždenie v divadle – v sále Národného domu. Pamätám sa, že prišiel anonym
o bombe v divadle. Nikto v sále tomu neveril a nikto neodišiel.
Zabudli sme, čo je to strach. Vidina nádeje na blížiacu sa zmenu bola silnejšia. Na námestí sa spievalo „sľúbili sme si lááásku“
a v domácnostiach konečne nahlas spievala Kubišová a Kryl.
Ľubomíra Krkošková

„Píše sa 17. november 1989… som učiteľka ZUŠ, umelecky pôsobím v rôznych súboroch, speváckom zbore, divadle. Mám 9-ročného syna, 7-ročnú dcéru a manžela pracujúceho u kriminálky…
Deň ako každý iný… a predsa prevratný. Sledujem dianie na našej politickej scéne v televízii… premýšľam… po rozume mi behá príslovie „Každá minca má dve strany“…
Konečne budú môcť študenti našej „konzervy“ v Košiciach nosiť zakázané rifle, po prestávkach džezovať na klavíri a spievať
piesne tzv. „západného sveta“ bez strachu, že sa pôjdu zodpo-

vedať za svoj „prehrešok“ pred riaditeľa školy a predsedu straníckej organizácie. Konečne budú mať tanečníci nášho Folklórneho súboru Čarnica možnosť vycestovať na festivaly do štátov
západného sveta bez zbytočných úradných formulárov, ktorých
vybavovanie trvalo vyše pol roka… (pre mňa, ako dcéru vojaka
aj rok)… Konečne bude moja najlepšia priateľka Marta chodiť
slobodne do kostola…
Jedna strana mince… sloboda, demokracia… krásne, vidina
lepšej slobodnejšej budúcnosti…
Asi o týždeň sa mi dostáva do rúk tajná nahrávka… príprava,
Nežnej revolúcie“ z vonka… zo zahraničia… konkrétne stretnutia budúcich štátnych funkcionárov… (v tej dobe ešte neznámych ale i známych).
Druhá strana mince… manipulácia s ľuďmi??? Už vtedy som
bola dosť zrelá na to, aby som si uvedomovala možné dôsledky.
Tvrdá realita – ako manželka vysoko postaveného policajta dostávam poštou anonymy (text nebudem rozoberať)… veď čas
ukáže. A aj ukázal…
A dnes, po 30-tich rokoch sa opäť zamýšľam… ako sa krásna
myšlienka slobody a demokracie dá nepochopením a egoizmom ľudí zneužiť.
Darja Čerpáková

PRAKTICKÉ CVIČENIA

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Novoročný vinš
Na blížiaci sa Vianocčas i do roka 2020
nám všetkým želám:
aby sme vedeli spomaliť a užiť si prítomnosť,
aby sme nezleniveli a mysleli na budúcnosť,
a aby sme minulosť prijali ako dar poznania.
Mgr. Silvia Rajčanová,PhD., riaditeľka SSŠ
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STROMČEKY
ROČNÍK: prvý, druhý, tretí, štvrtý… a riešili aj učitelia
ODBOR: grafický a priestorový dizajn
PREDMET: výtvarná príprava, navrhovanie, praktické cviče‑
nia, písmo, základy fotografie
TERMÍN REALIZÁCIE: 25. 11. 2019 – 29. 11. 2019
TEMATICKÝ CELOK: žiaden, len taká oddychovka
ZADANIE: navrhni a zrealizuj nevšedný dizajn vianočného
stromčeka

SVET A MY

RÝCHLOVEČK Y

EKONOMICKEJŠIE A EKOLOGICKEJŠIE VIANOCE

Môže byť vôbec niečo ako Vianoce eko? Myslím si, že nie som jediná, ktorú občas
potrápi podobná otázka.
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V našej konzumnej dobe veru šetrné k prírode nie sú. Áno,
česť výnimkám, ale keď sa na túto otázku pozrieme vcelku,
prídeme na to, že slovíčko eko a Vianoce sa ťažko spájajú.
Pre prírodu predstavuje prevršujúci odpad z týchto dní veľ‑
kú záťaž. Plytvanie jedlom, baliace papiere na darčeky, do‑
prava, elektrina…
Už len darčeky samotné. Sám popremýšľaj, koľkokrát si do‑
stal niečo, čo nevyužiješ alebo si vážne nechcel a teraz ti na
to doma sadá prach alebo si to už vyhodil. Všetko je na se‑
ba naviazané a nie je to len o tej konkrétnej veci ale naprí‑
klad aj o tom, ako sa k tebe dostala. Keď si napríklad kúpiš
niečo z reťazca, ktorého produkty sú vyrobené v Číne, prešli
omnoho väčšiu cestu ako produkt vyrobený v Európe alebo
najlepšie na Slovensku. Táto veľká cesta znamená omnoho
väčšiu spotrebu energie, paliva, vody a peňazí.
Na jemné odľahčenie ti dám pár tipov a rád ako zlepšiť tvo‑
je Vianoce a trochu pomôcť planéte.
JEDLO – neplytvaj
Kúp len toľko, koľko potrebuješ. Keď už aj kúpiš veľa, alebo ti
niečo navyše zostane, tak zanes niečo susede alebo pomôž
ľuďom bez domova.
BALIACE PAPIERE – re‑ použi
Namiesto toho aby si zabalil darček do klasického baliace
papiera, máš ďalších pár možností. Môžeš použiť staré novi‑
ny a papiere, ktoré môžeš ozdobiť, aby nepôsobili nedbalo.
Ďalšou možnosťou sú tašky. Môžeš použiť papierové, preto‑
že tie môžeš ty alebo obdarovaní použiť znovu alebo zabaľ
darček do tašky látkovej (môžeš ju vyrobiť alebo kúpiť). Tiež
môžeš zabaliť darček do darčeku (napríklad ak ideš darovať
tričko a šálku, zabaľ šálku do trička) alebo proste len neroz‑
trhaj papier, v ktorom bol tvoj dar zabalený, aby sa dal pa‑
pier znovu použiť.
DARČEK – daj im druhý dych
Darček samotný môžeš kúpiť v sekáči alebo v bazáre. Kni‑
hu napríklad zoženieš v antikvariáte a tak jej dáš druhý dych.
Ďalšou možnosťou je darček vyrobiť, prerobiť sekáčové ob‑
lečenie, alebo po prípade môžeš „darovať“ zážitok. Ale naj‑
dôležitejšie podľa mňa je zistiť, čo daná osoba skutočne vy‑
užije a tak zabrániť plytvaniu.
KDE NAKUPUJEŠ
Ak sa jedná o jedlo, skús kúpiť niečo mieste a tak podporiť
domáce značky a produkty. Pri oblečení alebo iných pred‑
metoch skús urobiť to isté. Pri miestnych veciach aspoň vieš
odkiaľ sú a ako boli vyrobené.
A tu máš pár mojich typov na darčeky.
• Ponožkové zvieratko, klasika, ktorá (dúfajme) poteší každú
dušičku. A to najmä tú detskú. Snáď všetci doma nájdeme
zatúlanú ponožku, ktorú môžeme takto využiť. Môžeš pou‑
žiť gombíky alebo stužky, ktorými dotvoríš celkový dojem.
• Zaujímavá plátená a k prírode milá taška, hádam poteší
každého. Ľanová či bavlnená. Ďalším krokom je ozdobenie
tašky fixkou, farbou na textil, potlačou alebo výšivkou. Keď
už sme pri taškách, tie sa dajú vyrobiť rôznymi kreatívnymi
spôsobmi. Napríklad z trička, odstrihneš rukávy, obstrihneš

golier, dole zviažeš obrátiš na ruby a máš tašku. Ďalšia trič‑
ková taška je trochu zdĺhavejšia. Staré tričko nastriháš na
hrubšie pásy (myslím, že na menšiu taško bude stačiť jed‑
no). Pásy zpletieš do seba, dva pásy si ale nechaj a priši ich
k taške ako rúčky.
• Darovať čas alebo zážitok je podľa mňa ten najkrajší a mož‑
no aj najviac eko pod slnkom. Ak nám na niekom záleží
a dáme kúsok svojho času. Spolu môžete ísť do kina, na vý‑
let na nejaké pekné miesto, fasa exkurziu alebo si proste
zahrajte obľúbenú hru ak ste spolu dlho neboli.
• Háčkovanie nie je až také ťažké ako sa zdá a preto aj ako za‑
čiatočník s pomocou internetu, alebo starej mamy zvlád‑
neš uháčkovať šál alebo čiapku. Takýmto spôsobom môžeš
urobiť napríklad opakovane použiteľné odličovacie tam‑
póniky.
• Posledným typom je darček síce kupovaný, ale stále su‑
per. Antikorová alebo sklená fľaša je podľa mňa nevyhnut‑
ná a tak si myslím, že poteší aj tvojho kamoša. Je výhodná
pre prírodu, aj pre teba. Nebudeš musieť každé ráno kráčať
do obchodu za tvojou vodou v plaste. Áno áno, ja viem aké
ťažké môže byť nezabúdať túto fľašku doma. Ale po čase si
zvykneš a budeš ju nosiť rovnako často ako tvoje topánky.
Dúfam, že ti niečo aspoň trochu pomohlo a želám krásne
Vianoce.
Veronika Šverčíková
Kresba: Daniel Konček

NAJOBĽÚBENEJŠÍ VIANOČNÝ GÝČ
Niekoľkých študentov a pedagógov sa Sára Brehovská a Daniel Konček spýtali: Bez akého vianočného gýču si
neviete predstaviť Vianoce? Najobľúbenejší vianočný gýč?
Sobík so svetielkami a gýčové Vianočné obrusy.
p. u. Červíková
Vianočný anjelici zlatej farby ako držiak na servítky na stôl.
Maxi G.
Vianočné ponožky a veľký luskáčik s ktorím sa vážne dajú
lúskať oriešky.
Michal K.
To je ťažká otázka. Fuuu, neviem. Chodím do kostola, to je
môj vianočný gýč, ale tiež vianočná výzdoba (pomáham
s ňou mame, ak som doma).
Martin S.
Asi flitrované, svietiace vianočné svetre.
Sára O.
Vianočné reklamy a každé obchodné centrum, do ktorého
vkročím.
Lívia K.
Reklama na kofolu, svietielka, vločky v oknách.
Pánvička
STROMČEK!
Laura G.
Bez prezdobeného vianočného stromčeku, bez reklamy na
kofolu ktorá ide už 15 rokov, červených svetrov a ponožiek.
Timea K.
No, to je závažná otázka. Pre mňa je to viac vecí. Bez strom‑
čeku, vyprážaného kapra na večeru, adventného venca
a sviečok, bez koláčikov, snehu, svetielok a koledy samozrej‑
me nesmú chýbať.
p. u. Mečková
Umelá čečina.
Natália P.

No… Bez hádok s rodičmi podľa mňa (smiech). To patrí k to‑
mu. Pohádate sa s rodičmi a potom si rozbalíte darčeky.
Lukáš S.
Sám doma.
Natália G.
Sú medovníky vianočný gýč? Hmm, odpratávanie snehu.
Barbora Š.
Tri oriešky pre Populušku.
Sarah N.
Fest neviem, asi reklama na kofolu.
Simona Z.
Bez horiacich sviečkok všade na vôkol. Naozaj, všade sú.
Hlavne nám vždy na Vianoce vypne elektrinu, takže sú fakt
potrebné.
Zuzana M.
Bez vianočných svietnikov.
Rebeka F.
Gýčov? Stromček s guľami (smiech)
p. u. Paľovčíková
Imelo, potom taká tá… čo sa dáva okolo stromčeka…candy
canes a svietiace čiapky.
Silvia M.
Medzi nami je istý rozdiel takže to obaja berieme inak, vieš…
Ale zrejme bez tých darčekov, ktoré už pri darovaní vieme,
že dotyčný nevyužije. Taký porcelán, ktorý si ľudia schováva‑
jú v poličkách len aby ich nevyhodili lebo však‚ to bol dar‑
ček.
pán školník
Vianoce sú gýč, už dávno nie sú tým čo boli.
p. u. Leckešiová

Vianoce si oslaďme, ale neprecukrime!
Ak sa vám občas votrie pod kožu, bez vnútornej príčiny, nejaká veľmi rýchlo vyprodukovaná potreba náhleho prejavu
výraznej emócie ako plaču, smiechu, spájania sa a cítenia
nadprirodzenej lásky, napríklad počas veľkolepých udalostí
či sviatkov, verte, že vás práve zasiahol Amorov efektne nacukrovaný šíp zvaný gýč.
Je ním všetko, čo v nás vyvoláva zvonku a akosi násilne emócie, hoci to ani nechceme. Keď sedíme pred telkou
a v tom krásnom, nielen americkom či oscarovom filme práve hrdinovia vzlykajú, či už od lásky alebo iných dôvodov,
často v spomalených vycibrených záberoch, ale takisto keď
umierajú, alebo inak trpia a najkrutejšie scény sa predlžujú,
doprevádza ich ešte „vyvolaniaemóciechtivá“ hudba, aby aj
ten najchladnokrvnejší flegmatik bol donútený trochu prečistiť svoje slzné kanáliky. Tým citlivejším, prípadne labilnejším z nás, môže tiecť už aj z nosa a zaplaví nás zase akosi
nechcene teplá vlna čudného pocitu domnelej lásky.
Teda gýč vôbec nemusí byť taký jasne identifikovateľný ako
susedkin záhradný šašo alebo krásne vymaľovaná Nefertiti
zakúpená na nejakej dovolenke, kde sme okrem iného mohli

vykšeftovať za dobrý peniaz aj pár dojemných reprodukcií
západov i východov slnka a rozbúrených morí vo všetkých
odtieňoch akvamarínovej.
Okrem výtvarného umenia, folklóru a filmu je gýč aj spoločenský fenomén, ktorého cieľom je popletenie hodnôt, kedy póza nahrádza skutočný život a cit vystrieda sentiment.
Lebo, ako hovorí Tomáš Kulka, to, či nás gýč dostane závisí už od námetu zobrazenia. Je ľahšie vyčarovať gýč zo zátišia okatých ľudských či chlpatých zvieracích mláďat ako
z kôpky bezdomovcov ohrievajúcich sa na stanici pri smetnom koši.
Múdre príručky a historici tvrdia, že gýč pochádza z nemeckého slova Kitsch z 2. polovice 20. storočia, kedy americkí turisti chceli kúpiť v Mníchove lacno obrazy a žiadali sketch.
Vtedy to bol teda nemecký výraz pre umelecký brak určený
kupcom dychtiacim po jednoduchých estetických zážitkoch.
Jeho pôvodné chápanie pretrváva, stále vyžaduje nenáročné publikum, útočí na city, je doslovný, neproblematizuje
a okrem efektu neprináša nič nové.
Martina Ciprichová
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ILUSTRUJEME

Z ÁHL AVIE

SLOVANSKÁ MYTOLÓGIA
má zákerné i nápomocné bytosti II.
Tentoraz si predstavíme niekoľko „zimných“ božstiev a by‑
tostí, ktoré nájdeme aj v slovenských tradíciách, zvykoch,
poverách a povestiach.
MORENA
Je staroslovanská bohyňa smrti, zimy, noci a večného sna,
strážkyňa poriadku a rovnováhy. Preberá nad svetom nad‑
vládu v čase zimy a zasadá si na svoj ľadový trón, vo svo‑
jom starom krištáľovom paláci. Na jar však obradne zomiera.
V čase, kedy nevládne nad svetom, nie je bezmocná, preja‑
vuje sa ako rôzne choroby a nešťastia.
Niektoré legendy hovoria, že je aj kráľovná podsvetia. Ďal‑
šie zase uvádzajú, že sa v podsvetí nachádza len jej komna‑
ta, ktorá bola pre všetkých neprístupná. Len jej syn Triglav boh vojny a hospodárstva mohol do komnaty vstúpiť. Aby
mohla neplodná Morena vynosiť svoje jediné dieťa, muse‑
la úpenlivo presviedčať Boha Svaroga. Ten napokon prikázal
Mokoš, bohyňi plodnosti, aby urobila výnimku.
Povráva sa, že Morena má knihu odtlačkov všetkých rúk smr‑
teľníkov a tiež, že v jednej z jej jaskýň horí lampa pre každé‑
ho z nás. Napokon, keď v nej dohorí olej, náš smrteľný život
vyhasne, ako keď sfúknete sviečku. Hneď na to je vyslaný
jej syn, aby priviedol dušu. Podľa toho, či je duša svetlá ale‑
bo tmavá, je poslaná buď do kráľovstva Jav alebo do Navu.
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ČERT
Démon, ktorý predstavoval vždy len zlú bytosť. Pred nástu‑
pom kresťanstva to bola len postava predstavujúca steles‑
nenie zla a nespájala sa s peklom alebo samotným diablom,
ako vládcom pekla.
Opisujú ho ako muža s kozími nohami, ktoré sú zakonče‑
né kopytami. Má kravský chvost a rohy zakrútené smerom
dohora, býva začmudený od sadzí. Môže sa nachádzať aj
v iných podobách ako čierny kocúr či čierny cap.
Ako človek sa zjavuje ako pekný čierny pán z leskom v očiach,
Ilustračné foto: Veronika Šverčíková, Viktória Kralinská

z ktorých sála temnota. Dokáže sa svojvoľne premiestňovať.
Z pekla vychádza, aby získal duše hriešnikov. Smrteľníci upi‑
sujú svoju dušu krvou. Zmluva najčastejšie ponúka nejakú
nadprirodzenú službu, úkon, poprípade bohatstvo. Keď za‑
viazanému človeku uplynie jeho čas, tak si ho čert príde od‑
niesť do pekla. Tam bude vážený ako každá duša, aby nedo‑
šlo k omylu.
ŠKRIATKOVIA
Nazývaní aj trpaslíci alebo permoníci. Majú veľa zlých vlast‑
ností – škodoradosť, prešibanosť, krutosť a chamtivosť. Bra‑
tia Grimmovci nám zanechali v rozprávkach jednu bytosť
vystihujúcu celý ich charakter a tým bol Martinko Klingáč. Aj
v slovenských rozprávkach sme mali nepríjemného a úskoč‑
ného škriatka. Bol ním Laktibrada.
Najčastejšie boli vídaní permoníci. Tí neškodili, ale dolova‑
li v baniach. Dokonca niekedy baníkom aj pomáhali. Ukazo‑
vali miesta, kde sa dalo nájsť zlato, striebro a iné drahé ko‑
vy. Taktiež im boli nápomocní, keď sa dostali do ťažkostí. Ale
mali svoje zásady – pomáhali len dobrým ľudom. Zlých ľudí
privádzali do záhuby.
Iní škriatkovia sa starajú o rastliny – stromy, kvety a kry. Dáva‑
jú pozor, aby sme sa správali k prírode s úctou a rešpektom.
Ak nie, vedia byť poriadne nepríjemní. Preto je najbežnejšou
záhradnou okrasou záhradný trpaslík.
Máme aj domácich škriatkov, ktorí s nami žijú v bytoch a do‑
moch. Spokojný domáci škriatok sa stará aj o vašu pokojnú
domácnosť. Stratené veci sa nájdu, tie čo spadnú sa nerozbi‑
jú. Na druhej strane nahnevaný domáci škriatok je sodoma
‑gomora. Dlho trvá kým si ho zase udobríte. Počas Vianoc sa
stávajú prajnejší, milší a tiež neopatrnejší. Preto sa stáva, že
ich kúskom oka môžeme zazrieť.
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OBLAKYNE
Štyri dcéry Striboga a Veternice, matky všetkých démonov
vetra. Veterní démoni sú síce divokí, no nedá sa povedať,
že sú vyslovene zlí. Môžu sa prejaviť ničivou silou, majú aj
možnosť nazrieť do všetkých kútov Všehomíra, čím získava‑
jú preveľkú múdrosť, a tak často môžu poskytnúť dobrú ra‑
du. Taktiež majú moc vyčistiť vzduch od nemocí, či dokonca
prebúdzať milostnú túžbu.
METELICA, oblakyňa severu prinášajúca sneh a chlad.
MELUZÍNA dcéra Víchru, sa prejavuje pískavým a chladným
vetrom. Ale hovorí sa aj, že to bola krásna deva, ktorú vlast‑
ná matka zakliala a každú sobotu sa jej nohy menili na hadí
chvost. Kliatbu mohol zlomiť len muž, ktorý si ju vezme za
ženu. Nepodarilo sa. Meluzína v zimnej nepohode neustále
narieka a žalostne kvíli. Uzmieriť sa dá len hrsťou soli alebo
múky vyhodenou do vetra.
Spracovala: Maxim Gontková
Zdroj: https://sk.wikipedia.org, https://www.ludovakultura.sk;
https://refresher.sk; https://www.zemislav.eu/morena‑pani
‑zimy‑smrti/; http://www.pramen.info/c/2857/bohovia‑starych
‑slovanov---morena.htm; Hudec, I.: Báje a mýty starých Slovanov;
Ilavský, R.: Slovanská mytológia

Ilustračné foto: Lívia Kuzicová
Daniel Konček, 3. roč.
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KRAJINA LESOV, HOKEJA A MEDVEĎOV
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Naša cesta do Kanady sa začala v Krakowe, odtiaľ sme leteli do Fínska, prvé mieto pre‑
stupu – Helsinki. Po krátkom trojhodinovom lete sme sa ocitli v megalománskej veľmo‑
ci menom Heathrow Airport. Cesta z Londýna bola dlhá a úmorná, jediným svetlým
bodom bol pohľad na nekonečný oceán pod nami, Grónske skalnaté útesy a roztrú‑
sené ľadovce. Po osemhodinovom lete (s priemernou rýchlosťou 1000 km/h) sme pri‑
stáli v Calgary, odkiaľ sme sa presunuli na miesto dvojtýždňového pobytu – Canmo‑
re v Alberte.
Bývali sme na konci ulice Cougar Creek, mestečko je ukotve‑
né v krásnom údolí, obohnané majestátom menom Roc‑
ky Mountains. Všetko tu je nádherné a divoké, ale rozhodne
nie bezpečné! Bolo takmer štandardom, že sa po ulici potu‑
loval medveď, vlk či nedajbože puma. Takže cesta domov
po tme z miestneho podniku bola behom o život. Tú väčšiu
časť nášho pobytu sme strávili spoznávaním miestnej príro‑
dy a turistikou, samozrejme miernejšieho charakteru.

Bolo takmer štandardom, že sa po ulici potuloval
medveď, vlk či nedajbože puma.
Čo sa oplatí vidieť v Kanade (provincia Alberta)
Lake Louise sa nachádza v Národnom Parku Banff, patrí
k najfotografovanejším miestam na svete. Typická je jeho
tyrkysová farba, ktorá pochádza z kamennej múčky z roz‑
topeného ľadovca. V pozadí medzi skalnatými vrchmi sa tý‑
či Viktóriin ľadovec. Dokonalosť scenérie dopĺňa Fairmont
hotel na východnom brehu jazera. Z Lake Louise sa jedným
z turistických chodníkov dostanete na Lake Moraine a Lake
Agnes. Obidve jazerá sa nachádzajú uprostred Valley of
the Ten Peaks (Údolie desiatich vrchov), pričom Lake Agnes
dosahuje nadmorskú výšku až 2135 m. Ďalším turistickým

a Dolný vodopád. Ak chcete zažiť jedinečný zážitok, nene‑
chajte si ujsť krátky tunel cez kaňonovú skalu k vyhliadkovej
plošine, len pár metrov od vodopádu. Za zmienku určite sto‑
ja mestá ako Bannf a Canmore, za jeden rok sa tu preme‑
lú milióny turistov, napriek tomu si tieto miesta zachovávajú
charakter krajiny, ktorá si cení svoju integritu, prírodu a wil‑
dlife. Za najbláznivejší zážitok by som označila kempovanie
na Spray Lake, mesto Kananaski a člnkovanie na kanoe po
rozbúrenej hladine jazera. Asi dva kilometre od nášho kem‑
pu sme stretli medveďa, jednalo sa o druh medveďa Bari‑
bala, ktorý obýva severnú Ameriku, svojou veľkosťou 1,5 m
a váhou až 300 kg napĺňa akékoľvek desivé predstavy bo‑
ja o život. Napriek tejto frustrujúcej spomienke sme si kem‑
povanie patrične užili. Vedľa nás kempovali mladí kanaďa‑
nia, s ktorými sme pri ohni klábosili až do skorého rána. Našu
dvojjazyčnú seansu prerušil len ranger, ktorý nám priniesol
preplatok 1 dolár za flek v kempe a drevo (v Kanade je to‑
tižto prísne zakázané zbierať drevo zo zeme, takže ak chce‑
te kempovať, treba si zobrať zásoby z domu, alebo si drevo
kúpiť od miestneho rangera). Noc sme strávili v upravenej
kabíne pickapu v mäkučkej posteli. Bolo poetické sa zobu‑
diť uprostred divočiny, vyliezť z pickupu vo flanelovej koše‑
li a zohriať sa pri káve z plechového hrnčeka. Počas sezó‑
ny je vyhlásené obdobie, kedy sú medvede aktívne a každý
občan je povinný si v záhrade a okolí vyzbierať všetko ovo‑
cie a akékoľvek plodiny, ktoré by medvede mohli prilákať.

Pri pohybe mimo mesto sme museli mať pri sebe takzvaný
„bear spray“, ktorý má človeka ochrániť pri útoku medveďa.
Pri pohybe mimo mesto sme museli mať pri sebe takzvaný „bear spray“, ktorý má človeka ochrániť pri útoku medveďa.
Čerešničkou na torte bol pre mňa Drumheller!
Cesta z Canmore nám sem síce trvala 4 hodiny, ale stálo to
za to. Konečne mal človek pocit, že sa nachádza v A‑M‑E‑R‑I
‑K‑E. Široké zelené pláne a nekonečná rovná cesta, tiahnuca
sa až za obzor, pripomínala slávnu Road 66! Okraje cesty le‑
movali polia, ponad ktoré poletovali tesne nad zemou „práš‑
kovacie“ lietadlá, pustinu z času na čas vyplnil ranč či malá
benzínka v retro štýle. Vjazd do mesta Druhmeller bol ma‑
jestátny. Rovinatosť krajiny radikálne prerušil do výšky týčiaci
sa otvorený canyon. Mestečko bolo malé, typicky Americké,
s malou benzínovou pumpou, v ktorej predával starý pán
s bradou do pol hrude. Hneď vedel, že sme cudzinci a po
krátkej debate sme prišli na to, že bol na vojne v Českoslo‑
vensku. Drumheller je známe ako Dinosaur Valley, či Údolie
Dinosaurov. Jedná sa o jedno z najväčších nálezísk dinosau‑
rov na svete. Nachádza sa tu Royal Tyrrel Museum, ktoré sa
ako jediné svojho druhu venuje výlučne paleontológii a je
centrom paleontologického výskumu. Je tu vystavených vy‑
še 130 000 fosílii. Rozloha múzea je niečo vyše 11 000 km2,
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chodníkom sa dostanete na nenáročný hike s cieľom Tea
House, jedná sa o najpopulárnejšiu túru v okolí, ktorá kon‑
čí popíjaním horúceho čaju s nádherným výhľadom. Pokiaľ
si do čaju radi namáčate keksy, musíte dávať pozor, aby vám
ho rovno z ruky neuchmatol nejaký nebojácny čipmank! Ča‑
jovňa nemá tečúcu vodu, ani elektrinu, všetko dôležité sem
priváža vrtuľník na začiatku sezóny. Neďaleko Tea House sa
rozprestiera Mirror Lake, jazero je typické svojim dych vyrá‑
žajúcim odrazom okolitej prírody.
Pokiaľ si do čaju radi namáčate keksy, musíte dávať
pozor, aby vám ho rovno z ruky neuchmatol nejaký nebojácny čipmank!
Ďalší trip, ktorý sme podnikli bol výstup na Suplhur mountain, tento hornatý masív s vyhliadkou sa rozprestiera na ka‑
nadskej časti Rocky mountains. Túra až na vrchol nám trvala
niečo cez dve hodiny šľapania do kopca, výška vrcholu pre‑
sahuje 2500 m a kto má rád adrenalín, môže sa dolu odviezť
gondolou. Medzi tie zvládnuteľné traily patrí i Johnston
canyon, jedná sa o najobľúbenejšiu destináciu v Národnom
parku Banff. Môžete tu vidieť skutočnú dramatickosť kanad‑
skej prírody. Počas prechádzky kaňonom natrafíte na Horný

Calgary

Noha Stegosaura

C E S TOVAT E Ľ S K Ý T I P

DOD

UPRATANÉ TRIEDY, ROZVEŠANÉ PLAGÁTY

Calgary

A DVERE DOKORÁN…
Dňa 21. 11. 2019 sme „otvorili dvere“ našej školy pre všet‑
kých, ktorých zaujíma štúdium u nás, alebo sú len zvedaví,
ako také vyučovanie na hereckom či grafickom odbore vy‑
zerá. Spolu prišlo 22 záujemcov. Niektorí prišli v sprievode
rodičov, iní kamarátov a niektorí sami. To však nič nezmenilo
na fakte, že naši žiaci a pedagógovia sa im venovali s plným
nasadením. Návštevníkov zaujímalo doslova a do písme‑
na všetko. Môžem skonštatovať, že nik neodchádzal od nás
sklamaný. Práve naopak, odchádzali v dobrej nálade a chvá‑
lili svojich sprievodcov – našich žiakov.
Mgr. Petra Mečková, zástupca riaditeľky
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Deň otvorených dverí prebehol vo veľmi príjemnej, ba až
sviatočnej atmosfére. Žiaci boli pripravení sa o svojich „klien‑
tov“ náležite postarať. Bolo z nich cítiť, že škola „patrí“ im
a oni sú na ňu náležite hrdí. Pedagógovia opäť preukázali
svoju profesionalitu a trpezlivosť, keď sme im neustále „ská‑
kali do reči“.
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD., riaditeľka školy
Drumheller
pričom exponátom je venovaný len zlomok tejto rozlohy.
Najobľúbenejšia je Dinosaur Hall, ktorá obsahuje vyše 40
exemplárov, medzi ktorými sú Albertosaurus, Stegosaurus
či Triceratops. Je tu vystavená jedna z najznámejších a naj‑
lepšie zachovaných fosílii T‑Rexa, známa ako Black Beauty, farba jej fosílie je čierna, za čo môže pritomnosť mine‑
rálov v hornine počas fosilizácie. Black Beauty je vystavená
aj s podkladom (matricou), s ktorou bola vykopaná. Poloha
jej tela, dokazuje, že „Čierna kráska“ zomierala v agónii. Ex‑
pozícia pokračuje časťou zvanou Lords of the Land, kde sa
nachádzajú všetky známe dravé typy dinosaurov. Zaujíma‑
vosťou je i model 375 miliónov rokov starého Devónskeho
útesu (Devonian Reef), jedná sa o model v životnej veľko‑

sti, rekonštrukcia Kriedovej záhrady, v ktorej sú zastúpené
rastliny a živočíchy pravekého sveta. Expozíciu dopĺňa Vek
cicavcov a Doba ľadová. Nachádza sa tu aj najväčší známy
plaz na svete Shastasaurus z obdobia Trias.
Na záver by som chcela spomenúť, že sa tu nachádzajú aj
vývinové články človeka: Australopithecus Africanus, Austra‑
lopithecus boisei a Homo habilis, ktoré sú staré dva milio‑
ny rokov, Homo erectus, strarý 400 tisíc rokov a Homo Ne‑
anderthal starý 50 tisíc rokov vystavený hneď vedľa človeka
súčasného.
Text a foto: Sabina Červíková

Naša škola netrpezlivo čakala na návštevu nových tvárí.
Čiastočne sme im odhalili proces, ako sa študent pomaličky
stáva hercom. Hodina spevu, klavíra, javiskového pohybu,
tanca či samotnej hereckej tvorby. Toto všetko mali možnosť
žiaci základných škôl vidieť na vlastné oči. Tí odvážnejší si
mohli dokonca vyskúšať, ako by zvládli niektoré predmety
a naše pani učiteľky im ochotne poradili, ako na to. Vedenie
školy, učitelia aj naši študenti boli pripravení na všetko.
Na hodinách tanca šikovní maturanti predviedli džezovú
choreografiu, na hodine spevu odprezentovali svoje piesne
aj naši prváci. Teší ma, že som mohla sprevádzať tieto nové
tváre a teším sa na ďalšie dni, kedy na naše umelecké javisko
pustíme ďalších nedočkavých žiakov, možno budúcich
hercov a herečky.
Katarína Hodžová, hosteska

Z môjho pohľadu prišlo na deň otvorených dverí menej ľu‑
dí, ako sme čakali, čo je škoda. Ale tí záujemcovia, ktorí prišli,
boli úžasní. Mali reálny záujem dozvedieť sa čo najviac. Rodi‑
čia kládli mnoho otázok o škole, v ktorej budú ich deti mož‑
no študovať. Veľmi sa mi páčila ochota vyučujúcich komuni‑
kovať a informovať rodičov.
Viktorória Králinská, 2. A, hosteska
Triedy a ostatné priestory školy si mohli záujemci o štúdium
pozrieť v sprievode šikovných žiakov a žiačiek.
Foto: Alex Boška
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NEVEDELI SME SA DOČKAŤ
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Niekoľko mesačné prípravy vrcholia, všetci už máme svoje
(aspoň z časti) vytúžené šaty, sedíme pred zrkadlom a nejakí
cudzí ľudia sa snažia, aby sme vyzerali k svetu. Oficiálny za‑
čiatok, 17:30, sa blíži a ja dostávam telefonát, že niečo nie je
v poriadku. Všetci bežíme do sály s pomerne inou náladou
ako sme to mali v pôvodnom pláne.
Deň pred tým:
„Super, tak sa teda ešte pred 17:00 všetci poberieme doza‑
du, aby nás nikto pred začiatkom nevidel. Bude to super pre‑
kvapenie.
„V ten deň:
Na hodinách 17:25 a my, v civilnom oblečení, rozlievame
prípitok. Je očividné, že to nestíhame a tak prosíme o po‑
moc aj našich partnerov.
Na hodinách 17:40 a my stále nie sme všetci pripravení.
A vlastne ani všetko.
Na hodinách 18:00. 4. A prechádza pred očami hostí celou
sálou do toho ospevovaného „zadu“.
Oneskorený oficiálny začiatok bol veľkolepý a takto to po‑
kračovalo až do neskorého večera.
Koniec koncov to celé nemôžem hodnotiť inak ako vynika‑
júco. Môžem s istotou povedať, že nás to ako kolektív upev‑
nilo. Všetci sme sa ukázali tak trochu v inom svetle. Lebo vie‑
te, stres si svoju prácu robí dobre.
Jedna nemenovaná osoba mi povedala, „Toto je váš večer.
Užívajte si ho.“ Mala som túto vetu v hlave celý večer a zrej‑
me mi to k niečomu pomohlo. Kiežby sa celý tento večer/rá‑
no dal spomaliť a my by sme tak dokázali urobiť dvojnáso‑
bok. Tráviť všetok ten čas rozhovormi a tancovaním s ľuďmi,
na ktorých nám záleží, bolo viac ako len príjemné.
Dnes:
Spomíname už tretí týždeň a smejeme sa z toho, čo nám
nevyšlo.

Chcem odkázať nižším ročníkom, aby sa zbytočne neškriepi‑
li. Má to byť Váš krásny večer, ktorý Vám zostane zarytý nie‑
len v mysli, ale aj v srdci.
PS: Oh, skoro by som bola zabudla.
Ešte jedna rada: Dávajte si pozor na catering!;)
Sára Brehovská

„Mohla by som tu hovoriť o tom,
ako opúšťame brány najkrajšieho obdobia života.
A hneď potom, spomenúť, že na nás prichádza clivota.
Ale to my sme boli tí,
ktorí neustále opakovali,
že už chcú byť vyzretí.
Rozhodovať sami za seba,
robiť si čo chceme,
a že vaše rady netreba,
a tak sa tvárime, že nepočujeme.
Nevedeli sme sa dočkať,
a teraz to tu máme.
Príde nám jednoduchšie ešte počkať,
avšak až teraz to tak vnímame.“
Keďže učitelia stále komolia naše mená, skúsili sme to aj my.
Autor koláží: Vanesa Raticová
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miesto činu: SSŠ Martin
čas:14.november medzi 17 až 18 hod
telo našla suseda a kamarátka obete
na miesto činu dorazil detektív

Bol to
bezdomovec,
suseda,
ktorá zavolala
záchranku,
alebo najlepšia
kamarátka?

Je to vražda!

Zavraždená bola okradnutá.
Bol to miestny bezdomovec?
Nikto si nič nevšimol. Je to talent!

Kto je vrah!
Pomôžu nováčikovia
detektívovi vyriešiť
tento zamotaný prípad

???

Náročné úlohy
a správne odpovede
na otázky napokon
priviedli nováčikov
priamo k páchateľovi.

Obvinené a pasované boli aj dve nové študentky 2. ročníka.

Fotopríbeh z pasovacieho večierku prvákov SSŠ priniesol Daniel Konček.
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K A M Z A K U LT Ú R O U

Filmové tipy Adriána Erdelyiho
Zombieland: Rana istoty – Zábavnejšia, odvážnejšia a sympa‑
tickejšia ako 10 rokov starý predchodca, ktorý rozmetal všet‑
ky pochybnosti o tom, či nejde o zbytočný sequel. Chémia
medzi ústrednou štvorkou je nezlomná, zombie porcie ná‑
padov zdanlivo nekonečné a dialógy tak farbisté, že tomu
skrátka a dobre nejde odolať. Takto sa robí pokračovanie.
Nebyť toho, že mu v poslednej tretine dochádza dych, išlo
by o tohtoročný mega hit.


Kurz – KRESBA
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Filmové novinky
• Režisér Rocketmana chystá sólovku Drákulovho sluhu Renfielda.
• Joker prekonal miliardové tržby a dočká sa pokračovania.
Sin City mieri do televízie.
• Insidious 5 bol potvrdený a dočkáme sa ho v roku 2021.
• Filmový Sonic sa dočkal nového designu.
• Marvel bude po roku 2020 dávať 3 až 4 filmy ročne.
• Na jar 2020 nás čaká ďalší spinoff The Walking Dead.
• Michael Jackson sa dočká filmu od producenta Bohemian
Rhapsody.

MAĽBA
Výstava Peter Šabo – Obrazy prináša pohľad
na vývin a postup jeho tvorivého progra‑
mu – poukazuje na jeho ľudské i umelec‑
ké korene, hovorí o veciach, ktoré má rád,
i o tých, ktoré ho trápia, o hľadaní vlastnej
identity, významu morálky, o otázkach sve‑
domia, slobody a zodpovednosti, strát i ná‑
dejí, minulosti, ktorá formuje budúcnosť. Te‑
da javy, myšlienky, pohnútky a výpovede
veľmi osobné, intímne, ale zároveň všeobec‑
ne ľudské, ktoré vytvárajú priaznivé prostre‑
die k sprostredkovanému dialógu s auto‑
rom. Výstava potrvá do 15. 1. 2020.

kom. Nadväzuje na ich predchádzajúce
projekty (Artpark v Galérii Rudolfinum, vzde‑
lávacie platformy pre festival 4 dny v pohy‑
bu) a knihy pre deti i dospelých. Dvojicu tvo‑
rí Ondřej Horák, držiteľ ocenenia Magne‑
sia Litera za knihu Proč obrazy nepotřebují
názvy (spolu s Jiřím Frantom, 2014) a autor
populárneho Průvodce neklidným územím
1, 2 (2016, 2018), a David Kalika, výtvarník
a animátor, autor výtvarnej identity a spolu‑
tvorca jednotlivých filmov. Obaja sú súčas‑
ťou medzinárodnej platformy Máš umělec‑
ké střevo?, s ktorou SNG dlhodobo spolupra‑
cuje.
Inštalácia vychádza zo vzrastajúcej snahy
galérií, múzeí a vzdelávacích inštitúcií „od‑
komplikovať“ vzťah k umeniu prostredníc‑
tvom popularizačných projektov, publiká‑
cií a sprievodných programov. Interaktívna
projekcia ponúka možnosť zoznámiť sa zá‑
bavnou formou s vývojom výtvarného ume‑
nia od praveku až po súčasnosť. V Slovenskej
národnej galérii v Bratislave ju nájdete do 31.
decembra 2019.

KONCERT
Benefičný koncert pre žilinský útulok je tradí‑
cia, ktorú si po štedrovečernej večeri nemô‑
žeš nechať ujsť - After X‑Mass Eve Benefit Vol.
X, Stanica Žilina‑Záriečie 25. 12. 2019 o 19:00.
Lokálne mladé pušky Geto. Madroll je vy‑
nikajúca fúzia elektroniky a tvrdej gitarovej
hudby, kde uvidíš známe tváre žilinskej scé‑
ny. Therapist donesú temno a smutno pria‑
mo z kysuckej doliny, kde hmla nikdy nekon‑
čí. Nakoniec ťa dorazia už legendárni Proti
Srsti svojím melodickým hard‑ core punkom.
Pozor, po koncerte párty nekončí, o afterku
sa postará samotný liptovský borsuk a.k.a.
ERGOT live/equilibri sound /cnc records.
Neopakpvateľná šou, koncert, či estrádne
vystúpenie? Bar Museum Martin, 27. decem‑
ber 2019 o 20:00 – STO MÚCH. Banskobys‑
trická pomerne veselá kapela Vám predstaví
svoj nový album, na ktorom sú takmer všet‑
ky piesne o láske, o láske šťastnej, vysnívanej,
nevídanej ale aj nenaplnenej.
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Kurz – MODELOVANIE

ILUSTRÁCIA
Medzinárodná súťažná prehliadka originá‑
lov ilustrácií kníh pre deti BIB je najvýznam‑
nejším podujatím, ktoré organizuje BIBIANA,
medzinárodný dom umenia pre deti s pod‑
porou Ministerstva kultúry Slovenskej repub‑
liky. BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA (BIB)
2019 nájdete vo výstavných priestoroch Bra‑
tislavského hradu do 6. januára 2020. Zášti‑
tu nad podujatím prevzali UNESCO a Medzi‑
národná únia pre detskú knihu IBBY. Každý
druhý rok sa na ňom stretávajú tie najlepšie
diela svetovej ilustrátorskej tvorby.

Kurz – TEXTIL

DVE HODINY PO ŠKOLE
Po škole nemusíte byť len za trest. Môže to byť príjemne
a relaxačne strávený čas, aktuálne na kurze kresby, modelo‑
vania alebo textilných techník.
Kurz kresby s pánom učiteľom Bílým obľubujú najmä prváci,
aby sa zlepšili a verte, je tam úplne iná atmosféra, ako počas
vyučovania. Na modelovaní s pánom učiteľom Bukovským
tvoríte podľa vlastnej fantázie a zároveň naberáte nové skú‑
senosti a zručnosti. Piatkové neskoré popoludnia patria tex‑
tilu a pani učiteľke Ižipovej. Nové techniky, praktické a využi‑
teľné aj v bežnom živote, zlákali aj dámy mimo školy.
Foto: Natália Ťaptíková

GRAFIKA
Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach
máme možnosť obdivovať originálne grafic‑
ké diela najväčších umelcov impresionizmu
ako Henriho de Toulouse‑Lautreca, Edgara‑
Degasa, Pierra Augusta Renoira, BertheMo‑
risot, EdouartaManeta, ArmandaGuillaumi‑
na, AlfredaSisleyho a Paula Cezanna. Všet‑
ky diela sú originály, ktoré boli vytvorené
samotnými majstrami a nie sú to kópie vy‑
tvorené neskôr. Tieto diela sú dôležitou čas‑
ťou umeleckého dedičstva týchto majstrov
a sú v zbierkach najväčších národných mú‑
zeí a galérií na celom svete. Výstava GRAFIKA
IMPRESIONISTOV potrvá do 9. 2. 2020.

Pozývame Vás na

II. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ktorý sa uskutoční

1. 2. 2020

od 8:00 do 16:00 h

v priestoroch našej školy
Adresa: J. Lettricha 3, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 438 34 39, +421 918 371 009
www.ssusmartin.sk
ssusmartin@ssusmartin.sk

FOTOGRAFIA
Výstava Czech Press Photo 2019 v Pra‑
he predstaví ocenené a vybrané fotografie
z 25. ročníka súťaže. Medzi témami je rada
domácich aj medzinárodných udalostí. Au‑
tori robia snímky naprieč celým spoločen‑
ským spektrom od spravodajských aktualít
cez umenie a portréty až po šport a prírodu.
Snímky sú prezentovaná aj na obrazovkách,
čím sa spektrum vystavených fotografií ešte
rozširuje. Výstava potrvá do 30. 1. 2020
DEJINY UMENIA
Ďalšia z nových experimentálnych expozí‑
cií autorskej dvojice Fuczik – Kakalík Podivu‑
hodné dejiny umenia s profesorom Škreč‑

PEDAGOGIKA
V oblasti kritickej pedagogiky sa používa po‑
jem skryté kurikulum ako definícia „vedľaj‑
ších účinkov“ školského vyučovania. Počas
odovzdávania vedomostí a zručností formál‑
neho kurikula dochádza aj k prenosu mno‑
hokrát nezamýšľaných vzorcov správania,
názorov, spoločenských noriem a ideológií.
Výstavu SKRYTÉ KURIKULUM, Bratislava –
Tranzit.sk môžete navštívíť do 29. 2. 2020.
Vychádza z dlhodobého kurátorského vý‑
skumu, ktorý okrem iného zahŕňal disku‑
sie s lokálnymi odborníkmi na vzdelávanie,
predstaviteľmi vzdelávacích iniciatív, aktivis‑
tami a pedagógmi tradičných, ale aj alterna‑
tívnych škôl. Okrem vystavených diel je dô‑
ležitou súčasťou výstavy jej performatívna
časť, ktorá pozostáva z kurzov, workshopov,
prednášok.

SÚŤAŽ
Katedra žurnalistiky FFKU v Ružomberku dá‑
va do pozornosti druhý ročník celoštátnej
súťaže v mediálnej tvorbe pre študentov
stredných škôl. Cieľom je podporiť ich kre‑
ativitu a mediálne kompetencie v rozličných
oblastiach žurnalistickej tvorby.
Súťažné príspevky je možné posielať do
13. 1. 2020. Jednotlivec alebo kolektív sa do
súťaže prihlási prostredníctvom registračné‑
ho formulára. Vyhodnotenie súťaže (kategó‑
ria tlač, rozhlas, televízia, fotografia) sa bu‑
de konať 13. 2. 2020 na FFUK v Ružomberku.
Sprievodný program zahŕňa aj spätnú väzbu
k mediálnym výstupom, diskusie s odbor‑
nou porotou a workshopy.
Registračný formulár a viac informácií nájde‑
te na http://medart.ku.sk/

V ÝZ VA

MARTINSKÉ DIVADLO ML ADÝCH
P
R
O
G
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M

VOX POPULI
alebo nestraťme sa medzi slovenskými strednými školami
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Milí naši študenti!
Internet je plný školských časopisov… Cez Google sa k nim
navyše veľmi rýchlo dostanete a kto si ich trochu preštuduje,
tak zistí, že slovenské stredné školy sú naozaj aktívne a kreatívne. Všetky časopisy sú totiž plné článkov o „akciách“, ktoré boli v školách (alebo v spolupráci s nimi) vytvorené. Plesy, exkurzie, výlety, bazáre, „dobré trhy“, prednášky, brigády,
dobrovoľnícke činnosti… Isté percento snahy plynie zo strany učiteľov, no pri tých najúspešnejších eventoch boli snaživí práve študenti. Tak ma teda zaujíma, či nemáte chuť niečo takéto „spáchať“ aj vy. Či existuje niečo, do čoho by ste
sa pustili a zobrali nad tým aj záštitu. Aby som bol trochu
konkrétnejší, pripájam aj pár možností. V „štvorke“ nájdete
škatuľu, do ktorej svoje návrhy môžete vhadzovať. Nie je to
povinnosť, skôr taká malá provokácia. Nedávno sme totiž
oslávili 19. november a niekedy sa mi zdá, že slobodu a možnosti, ktoré nám priniesol nevyužívame dostatočne a sem –
tam skĺzneme do viet, ktoré sú plné stažovania sa, výhovoriek a paradoxne sú plné požiadaviek.
Tu je teda pár možností:
– školský ples
– konzervatoristický festival
– jednodňový multižánrový festival
– brigáda a renovácia hereckej sály
– predstavenia pre detské domovy alebo domovy seniorov
– školská televízia
– školský YouTube kanál
Všetko je to o vás a na vás, za pedagogický zbor sľubujem
pomoc so všetkým, do čoho sa pustíte a čo bude mať zmysel!
Michal Tomasy

Na čo sa môžete tešiť v budúcom čísle
* Prinesieme aj profily tohtoročných absolventiek SHDK.
Do zázračnej škatule v „štvorke“ môžete vhadzovať otázky, ktoré naše šiestačky určite s radosťou zodpovedia.
* Verejné prehrávky SHDK
* Výstava prác študentov SŠUP
* Povieme si niečo o duševnom vlastníctve a autorských
právach
* Zhodnotíme intermediálny workshop
* Pripravujeme dizajnérsku „výzvu“ pre výtvarníkov
* Interaktívne tanečné predstavenie „I – Strata identity“
v Žiline pod vedením Z. Burianovej

JANUÁR
13/01

STRATY A NÁLEZY
18:30 dráma zo strednej školy

27/01

BELLA CIAO
18:30 predvádzačky prvákov

TOUR

STRATY A NÁLEZY
28/01 Žilina

10/02

MEDEA
18:30 antická (ne)klasika

17/02

JUDE LAW
18:30 montáž slovenskej klasiky

–

FEBRUÁR

2020

VOCOGOU?
Návštevníci divadiel často ani netušia, na aký typ inscnenácie
sa vybrali a o čom je, aký má žáner. Patrik Štancel (3. ročník
SHDK) práve preto približuje tretiacku inscenáciu a pozýva
vás do MDM, kde účinkujú študenti 3. ročníka v réžii Pavly
Musilovej.
Čas plynie je spojenie dialógov z hier autorov svetovej a slovenskej klasiky, ktoré sa žánrovo striedajú – od zábavných až
po tie, ktoré riešia problematiku ľudského a aj nadľudského
života. Dialóg z Ivanova (A. P. Čechov) zobrazuje hnev, žiaľ
a sklamanie z rodinných a súkromných vzťahov. Ujo Váňa
(A. P. Čechov) sa pri prostom zmýšľaní dvoch žien, ktoré sa
zamýšľajú nad láskou môžete pozastaviť, zasmiať sa, a aj
nechápajúc krútiť hlavou. Úryvok z hry Dvaja (I. Bukovčan)
skúma, paradoxne, tri postavy, ktoré sa ocitajú v gangsterskom prostredí, a prenasleduje ich nepríjemná udalosť
spojená s nepriateľským klanom. Po dramatickom napätí
z predošlého dialógu prichádza ťažšie stráviteľná realita v dialógu Plač (L. Lagronová), v ktorom si spolu s dvomi sestrami spomeniete na ich detstvo, ktoré im už nebohá matka
veľmi sťažila a následky sú viditeľné aj v ich dospelom veku.
V Spore (P. Marivaux) si spolu s hašterivými dievčatami zažijete ich nekompromisnú hádku o tom, ktorá z nich je krajšia,
a ktorá má viac obdivovateľov. Na záver sa môžete schuti
zasmiať na nekonečnom čakaní dvoch mŕtvol na Godota
(S. Beckett), ktoré si svoje čakanie skracujú zábavnými hrami a rozhovormi. Príde Godot, alebo nepríde? Vyvrcholí spor
dvoch dievčat až do krviprelievania, alebo sa zblížia? Budete
viac plakať alebo sa smiať?
Patrik Štancel
V. Koháryová a P. Štancel v Čas plynie. Foto: archív tretiakov
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