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Na pasovací sme neprišli, lebo…

… uprostred novembra ma pani riaditeľka vzala na „výlet“ do Banskej Bystrice. Stretli
sme sa ráno na železničnej stanici v Martine. Kúpili sme si lístky a čakali na vlak. V kupé
s nami sedeli dve zaujímavé pani. Cesta teda ubehla rýchlo. Rozhovor s nimi spôsobil,
že teória relativity zafungovala totálne naplno! Mesto sme si veľmi neužili. Cieľom našej
služobnej cesty bol totiž ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. S pani Rajčanovou sme mali namierené na subregionálnu konferenciu:

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
VO VYUČOVACOM PROCESE
Medzinárodného stretnutia sa zúčastnili prednášajúci z celého sveta. Hostia postupne rozoberali témy týkajúce sa bohatstva, ktoré vzniká tvorivou prácou ľudského myslenia.
Ozrejmili nám dôležité pojmy a termíny, oboznámili nás so
základnými tézami patriacimi k problematike. Hovorili o potrebe vzdelávať mladých ľudí v tejto oblasti, o nevyhnutnosti vedieť, ako sa správať k vlastníctvu iných ale aj o tom, ako
sa správať a vážiť si to, čo vytvoríme my sami. Dozvedeli sme
sa, že v krajinách, kde sa už malé deti učia, čo je ich právom
ale aj povinnosťou, vyrastá podstatne viac ľudí, ktorí chcú
tvoriť a vytvárať hodnoty, pretože si uvedomujú, že ich šikovnosť, môže byť v budúcnosti pre ich život benefitom.
2
Čo sme si teda z Bystrice odniesli?
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO INÝCH
Potrebu rozpracovať tému prístupu k duševnému vlastníctvu druhých, to znamená, učiť sa správne narábať s „majetkom“ iného človeka. Neustále upozorňovať na tému kopírovania, úmyselného i neúmyselného privlastňovania si toho,
čo nám nepatrí. Mládež treba vychovávať k tomu, aby sa
nepýšila cudzím perím. Hrdý máte byť v prvom rade na to
vlastné. Čo to znamená v praxi?!
PO PRVÉ
Pri písaní prác, referátov či rôznych seminárok, treba naozaj poctivo označovať časti, ktoré sa nezrodili vo vašich hlavách (spomínam učivo z hodín slovenského jazyka na základnej škole!). Študovať nie je hanbou! To, že si pomáhate
literatúrou a textami, bárs aj z internetu, je žiadané a úplne
v poriadku. Svedčí to o hĺbke vášho záujmu prebádať tému,
s ktorou sa práve pasujete. Pedagóg by mal túto vašu snahu
samozrejme patrične oceniť! Odpisovanie, od slova do slova, už dávno nie je moderné. A už vôbec zaň nedostanete
pochvalu či jednotku do internetovej žiackej knižky.
PO DRUHÉ
Výtvarníkov „od malička“ vedieme k tomu, aby samotnému
začatiu práce na projekte predchádzalo seriózne bádanie
a zhromažďovanie informácií. Tento akt má rovnako svoje
pravidlá. Dôležité je, a netreba na to zabúdať, že pod obrázok diela či pod fotku v rešerši (v dokumentácii) patrí meno
autora! Ak sa nám nedarí autora vypátrať, treba uvádzať as-

poň to, kde sme na obrázok naďabili. Používanie takéhoto
druhu materiálu pre štúdijné potreby je povolené a bezplatné. K zámernému kopírovaniu prác sa vyjadrovať v podstate ani nechcem. Dúfam, že táto cesta je Vám, milí naši zverenci, cudzia!!!
PO TRETIE
Konzervatoristi, aj pre Vás platia isté obmedzenia, chvála Bohu nie je ich veľa. Používanie literárnych textov, scenárov,
textov piesní, hudobných predlôh… na účely štúdia je bezodplatné. Pozor však na získavanie notových zápisov!
MOJE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Potrebu rozpracovať tému prístupu k duševnému vlastníctvu nás samých. Ak správne pochopíme a prijmeme to,
o čom sa v tomto mini článku písalo doteraz, zároveň by nás
to malo viesť k schopnosti viac si vážiť aj svoje vlastné úsilie. Vytvárať hodnoty môžeme všetci, len nesmieme poľaviť v snahe motivovať sa navzájom. Naša škola má ambíciu
stať sa laboratóriom a miestom pokusov. Držme si palce, aby
nám predčasne neubúdali sily, buďme autentickí, staňme sa
vynálezcami a inovátormi. Snaha rásť a byť výnimočný rozhodne prináša ovocie!
Dlhý deň vôbec nebol únavný, zaujímavá téma, noví známi
i starí priatelia z konkurenčných škôl J. Jediné, čo nás mrzelo,
bola „detektívka“, ktorú sme nestihli…
Silvia Lušňáková Kadelová

Copyright

Registrated Trade Mark

DÔLEŽITÉ POJMY
Duševné vlastníctvo
– právna sféra, zaoberajúca sa ochranou výtvorov ľudského myslenia. Delí sa na dve oblasti, jednou oblasťou
je priemyselné vlastníctvo, druhou autorské vlastníctvo
(tzv. autorské právo).
Priemyselné vlastníctvo
– oblasť duševného vlastníctva, spadajú pod ňu patenty,
ochranné známky, dizajny.
Autorské vlastníctvo (Copyright)
– u nás známe ako autorské právo, oblasť duševného
vlastníctva, spadajú pod ňu práva tvorcov umeleckých
diel (literatúra, hudba, výtvarné umenie).
Objav
– je to niečo čo jestvovalo, ale bolo neznáme. Na objav
nemôže byť udelený patent.
Vynález
– je to niečo, čo nejestvovalo, vzniká ľudským pričinením.
Na vynález môže byť udelený patent.
Patent
– ide o dokument, ktorý chráni tvorcu (vynálezcu) pred
kopírovaním alebo iným zneužitím jeho vynálezu.
Licencia
– povolenie na beztrestné využívanie produktov duševného vlastníctva (priemyselného i autorského).
Ochranná/obchodná známka/značka (Trade Mark)
– je označenie, ktorého úlohou je odlíšiť konkrétny produkt alebo službu od ostatných. Ide o označenie pomocou písmen, čísel, znakov alebo grafických tvarov.
Ochrannou známkou môže byť logo, názov firmy, názov
produktu, slogan. S registráciou ochranných značiek (Registrated Trade Mark) sa začalo niekedy okolo roku 1700.
Ochranná známka, alebo brand sa niekedy zamieňa s logom.
Logo
– je grafické označenie, symbol, ktorého úlohou je vytvárať vizuálnu identitu subjektu – inštitúcie, firmy, mesta,
tovaru, služby. Má byť jednoduché, ale zaujímavé, dobre zapamätateľné a má mať výpovednú hodnotu! Ak autor pri tvorbe loga využije typografiu, logo nazývame logotypom.

HLAVIČKA ŠKOLSKÉHO ČASOPISU
– nachádza sa na prvej strane periodika, pozostáva z názvu (loga/logotypu), informácií ako dátum, ročník, cena,
poprípade iné dôležité informácie. Niekedy môže obsahovať aj krátku charakteristiku tlačoviny…
Väčšinou býva zvykom, že denníky, týždenníky, mesačníky, občasníky, majú jednu ustálenú formu hlavičky. My
sme sa však rozhodli, že to bude v prípade nášho školského časopisu inak. Zrejme ste si všimli, že sa na titulke
pravidelne niečo mení. To niečo je práve logo/logotyp.
Viedlo nás k tomu presvedčenie, že bude pre Vás žiakov
zaujímavé a motivačné, keď sa i výsledok vašej polročnej práce stane „tvárou“ časopisu. Niekoľkým sa to počas
uplynulých rokov už podarilo!
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2017 – 2018
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Ukážky hlavičiek nášho školského časopisu

ANIMÁCIA TEXTU

ANIMÁCIA TEXTU

TYPOGRAFICKÝ
SKEČ,
tak to nazývame my…

ROČNÍK: štvrtý
ODBOR: grafický a priestorový dizajn
PREDMET: navrhovanie + praktické cvičenia
TERMÍN REALIZÁCIE: september – január
TEMATICKÝ CELOK: reklamná kampaň (logo, slogan + animácia textu, plagát, obrazový skeč, reklamný predmet)
ZADANIE:
– Vytvor „typografický skeč“, presnejšie animáciu textu formou storyboardu pozostávajúceho zo štyroch okienok.
– Tvojou úlohou je vymyslieť krátku akciu postavenú na
práci s písmom.
– Používaj iba typografiu.
– Dej rozlož tak, aby bolo zrejmé ako „príbeh“ začína a ako
končí. Nezabudni na zápletku!
Táto úloha pridáva k doterajšej práci s dvomi rozmermi na
ploche aj ďalšiu dimenziu, ktorou je čas. Práca tak má interdisciplinárny presah, ktorý predstavuje dramaturgiu obrazov a vytvorenie deja v krátkom časovom úseku.
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Natália Sochuláková

Veronika Tatarková
Kristína Čižmáriková

Tereza Parizeková

ŠETRIČ VODY ŠETRIČ VODY

ŠETRIČ VODY ŠETRIČ VODY
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UVOĽNENÉ ROZHOVORY

UVOĽNENÉ ROZHOVORY

Novým členom pedagogického zboru je aj nedávny adept na Divadelné dosky
a Krištáľové krídlo, vychádzajúca hviezda slovenského divadla, člen súboru SKD v Martine a predstaviteľ Karola Duchoňa – TOMÁŠ GREGA.
O pančelovi Gregovi sme sa zatiaľ nestihli dozvedieť veľa. Rozhodli sme sa teda, že si ho trošku preklepneme a vyspovedáme ho. Sme napoly seriózny časopis a napoly bulvár, takže sa dozviete niečo
z jeho profesionálneho života, ale aj z jeho súkromia. V tomto rozhovore naozaj otestujeme jeho limity v úprimnosti a otvorenosti. Get ready!

„UČÍM SA UČIŤ“
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Lákalo Vás herectvo už keď ste boli malý chlapec,
alebo ste mali tie typické chlapčenské sny – futbalista, smetiar, traktorista?
Keď som bol malý, tak som si lepil zo špiliek také domčeky
a sníval som o tom, že budem architekt. Po základnej škole som chcel ísť na konzervatórium, ale v Košiciach otvárali
dramatický odbor každý druhý rok, tak som šiel na hotelovú
akadémiu, potom na VŠMU. A vlastne som rád, že som aj kuchár, aj čašník, aj hotelier, aj manažér, aj účtovník.
A s tým architektom sa stalo čo? Kam sa stratil?
To som nechal plávať. Ja vôbec neviem kresliť. Ani písať neviem. Píšem otrasne.
V októbri 2019 som si chcela zarezervovať lístky na
Zem pamätá a z divadla mi odpísali, že mi môžu dať
vstupenky na apríl 2020. Čakali ste, že to bude mať
u divákov až taký úspech? Cítite sa ako hviezda, alebo ste ten skromnejší typ?
Som všeobecne taký skromný, povedzme že pokorný človek. Čakali sme, že téma Duchoň a jeho pesničky, budú ľudí
baviť, lebo on už tak trošku patrí medzi slovenský folklór. Ale
asi sme nečakali, že ten úspech bude až takýto.
V divadelnom svete, ste teraz dosť slávny…
Nie som slávny…
Ja myslím, že ste. Ale priznajte sa, zneužili alebo využili ste to niekedy? Aspoň minimálne?
Ani nie, neviem. Zatiaľ som nemal takú príležitosť. Svoju slávu nevyužívam a zatiaľ ani neviem, ako by som to využil.
Je Karol Duchoň aktuálne vašou obľúbenou postavou? Alebo je nejaké predstavenie, ktoré hrávate
radšej? Prípadne bolo také v minulosti?
Čím častejšie toho Duchoňa hrávame, lebo je to dosť často,
tak ma tá postava stále viac baví. Je veľmi príjemná a je príjemné vidieť, že sa mi darí divákov nejako vnútorne rozveseľovať. Mám ju rád, aj keď to už naozaj hráme stále dookola,
niekedy by som prijal aspoň dvojtýždňovú pauzu. Ale takisto mám rád postavu z Hráčov. To predstavenie hráme samí chlapi, hráme ho dlho a už sa s ním radi tak pohrávame.
A nejaká obľúbená z minulosti, možno ešte zo školských čias, na ktorú radi spomínate?
Na VŠMU sme hrali také predstavenie Dvaja na jedného.
Podobný príbeh ako Sluha dvoch pánov, ale je to anglický
prepis, čiže je tam trochu anglického bulváru a je to z mafiánskeho prostredia. To som mal veľmi rád, bolo úspešné
a režíroval to náš nebohý pedagóg.
A keby ste si mohli zahrať akúkoľvek postavu, filmovú, dramatickú, knižnú, seriálovú… To je jedno, akúkoľvek, ktorá by to bola? Máte nejakú vysnívanú?

Možnože… Jaga by som chcel hrať. V Othellovi. To je taká
postava, o ktorej som vždy uvažoval. Ale je veľa postáv, ktoré by som si chcel zahrať.

Čiže pre Vás nie je rozhodujúce či je to komediálna
postava, alebo dramatická…
Nie, nie. Každá postava je pre mňa výzvou. Každú sa snažím,
pokiaľ možno, urobiť inak. Či už mi v tom pomôže kostým,
nejaké maskovanie, ale v každom prípade, môj prístup k postave sa snažím zmeniť. Snažím sa o nej uvažovať inak, zmeniť svoje správanie, pohybovanie.
A čo rola učiteľa? Čo Vás motivovalo k tomu, že ste sa
uchádzali o miesto u nás na škole?
Už na VŠMU som uvažoval o tom, že by som chcel ísť na
doktorantúru. Ale som toho názoru, že aby človek mohol
začať učiť, tak potrebuje najprv nejakú skúsenosť a potrebuje hrať niekde v divadle. Mať za sebou prax a vedieť, ako
to v divadle naozaj funguje a ako to funguje aj v herectve.
Raz som sa o tom rozprával s pani Krkoškovou a ona mi navrhla, že, nech idem na SHDK, že sa Vám hodí nový človek.
Tak som tú príležitosť využil a získavam tu nové skúsenosti. Pozerám sa na divadlo prostredníctvom toho učenia trochu inak, lebo človek sa musí trochu vrátiť k tým základom,
koreňom aby si uvedomil, čo to herectvo vlastne znamená.
Na začiatku to pre mňa bola obrovská výzva a stále je. Lebo
učiť mladých ľudí, ktorí ešte úplne nevedia, čo od sveta chcú
a určiť im ten jeden smer, pretože škola im v podstate jeden
smer určuje, je také ťažké a je to veľmi zodpovedná úloha.
Naplnilo učiteľovanie na konzerve Vaše očakávania?
Alebo je niečo, čo Vás prekvapilo?
Očakávania som mal skôr od seba a vstupoval som do toho tak, že v živote som neučil a idem sa učiť učiť. Baví ma to
a dúfam, že to baví aj mojich študentov. Výsledkom pre mňa

bude, keď si študenti na konci školy potvrdia, že toto chceli.
A možno keď ich príjmu na VŠMU alebo na AU, keď sa dostanú do nejakého divadla, alebo si založia nejaký vlastný divadelný kolektív. Najťažšie je, keď si uvedomujem, že je to fakt
zodpovednosť za tých ľudí. A herectvo v tomto prípade znamená, že ja tých mladých ľudí mením, formujem im uvažovanie a myslenie. Najkrajšie asi je, a dúfam, že sa nemýlim, asi
to, že sa tí mladí ľudia, tí moji študenti na mňa tak nejako upnú. Vidím, že mi dôverujú, že ma počúvajú.
Nechceli by ste učiť aj spev? Požiadal Vás už niekto
o niečo také?
Spev by som sa neodvážil učiť. Ja spievam tak, ako som sa
naučil sám. Asi by som to nevedel, lebo nemám žiaden základ. Skôr by som učil techniku hlasu.
A akí sú prváci? Bonznite na nich niečo. Nejaký trapas, čo sa niekomu stal na hodine alebo tak. Nemusíte menovať. Oni na vás tiež bonzovali :D
Sú lenivé lemry.
Viete si predstaviť situáciu, že o štyri roky vaši prváci budú maturovať a odídu do sveta ako dospelí ľudia, ktorých ste z veľkej časti ovplyvnili pri dospievaní práve vy? Dojíma Vás to, alebo sa Vám ešte nestihli
vaši žiaci zaryť tak hlboko pod kožu?
Neviem, či ma to dojíma. Lebo dospejú na akejkoľvek inej
škole. Ale myslím, že už máme taký vzťah, že som si ich aj ja
obľúbil. A keď budú končiť, tak mi to už asi bude ľúto.
My ich teraz na prehrávkach uvidíme hrať prvýkrát.
Predpokladám, že to budú etudy. Čo s nimi však plánujete ďalej? Máte už predstavu, alebo v tomto skôr
improvizujete?
Mám taký plán, že za celé štyri roky by som budoval koncept jedného predstavenia a každými predvádzačkami akoby urobil časť. Čiže na konci štvrtého ročníka ukážu ucelený
tvar toho, čo za tie štyri roky vyprodukovali. Samozrejme sa
to bude meniť, vždy to bude iná forma, iný žáner, vždy niečo…
Vy ste inak dosť vyťažený človek. Učíte u nás, hráte
v SKD a okrem toho účinkujete napríklad aj v zájazdovom muzikály West Side Story. Ako to znáša vaša
čerstvá manželka? Je tolerantná? Alebo proste nemá
na výber? :D Aký je manželský život?
Podporuje ma, aj keď niekedy nemáme na seba veľa času,
lebo ja som stále svojím spôsobom… stále používam svojím spôsobom, tak to potom nejako… no… :D Takže, ja veľa robím. Ale aj ona má svoju prácu a ten manželský život je
taký príjemný, lebo po boku mám ženu, ktorá sa o mňa stará a keď potrebujem, tak mi navarí, keď ona potrebuje, tak aj

ja sa niekedy posnažím navariť a tak. A tak sa nejako navzájom dopĺňame.
Koľko by ste chceli mať detí a ako by sa volali malí Gregovci, keby to bolo čisto iba na vašom rozhodnutí?
Plán je dve, maximálne tri. Ja túžim po Timotejovi, ale moja
manželka hovorí, že určite nie, lebo Timotej – teda Timotei
je šampón. Tak potom sme prešli k tomu, že to bude Teo, Teodor a na to mi povedal môj bratranec, že veď to bude ako
pes: „Teo, poď sem!“ Takže neviem. A ona uvažuje o trošku
takom lyrickejšom mene, Zuna.
Každý má nejakú „guilty pleasure“. Niečo, čo má fakt
rád, má na to slabosť, ale možno sa hanbí to priznať.
Čo je vašou guilty pleasure?
Hm… to neviem, to asi nemám.
Nie ste napríklad tajný fanúšik Spice Girls, alebo nejakej trápnej pesničky, trápneho filmu?
Vôbec neviem, naozaj. Keď na niečo prídem, tak dám vedieť.
Ktoré zviera je podľa vás najstrašidelnejšie a ktoré
najvtipnejšie?
Najvtipnejší je taký ten vták, čo žije v Novej Guinei, alebo
Guaiane? Nie Guienei. A on robí také zvláštne veci. To si treba pustiť BBC dokumenty. A on aby si svoju samičku nejako prilákal, tak robí také zvláštne tance a je celý taký pestrý
a robí také ako baletné predstavenie, je brutálne vtipný. To je
šialené, čo tie zvieratá dokážu. A najstrašidelnejšie? Neviem.
Nemám také zviera, čo by ma nejako desilo.
Keby ste mohli ísť teraz na kávu s kýmkoľvek na celom svete, či už živým alebo neživým, fiktívnym…
kto by to bol a prečo?
S bratom by som šiel na pivo. Lebo ho vidím veľmi málo
a on má veľmi málo času na to, aby sme sa niekedy mohli
stretnúť.
Ktorú pesničku si pustíte vždy, nech už máte akúkoľvek náladu?
Ja počúvam všeličo. Podľa nálady si pustím úplne čokoľvek.
Ale mám veľmi rád pieseň od Lenky Dusilovej, Baromantika
sa to volá, to si pustite. Počúvam od rocku, jazzu, popu, všeličo. Alebo Noel Gallagher a High Flying Birds… už neviem
ako sa volá tá pieseň, lebo to mi vyhodí hneď YouTube.
A posledná otázka bude naozaj veľmi osobná, tak ak
Vám bude nepríjemná, nemusíte odpovedať. Patrí
podľa Vás ananás na pizzu?
Donedávna by som povedal, že absolútne nie, ale obľúbil
som si ázijskú kuchyňu, takže už asi hej.
Brigita Vrábeľová

A ČO NÁM NA PANČELA PREZRADILI JEHO PRVÁCI?

zahrá na gitare. Dáš mu nejaký neznámy nástroj, aj na ňom ti
zahrá. Určite je pre nás vo veľa veciach vzorom.
– Pýtam sa, aká je jeho obľúbená hláška okrem „Kto ide do
priestoru?“ Odpoveď: „Kto ide do priestoru?“
– Cez prestávku niekedy povie, že si ide zapísať do triednej kni‑
hy a všetci vieme, že ide fajčiť.
– Ešte máme radi jeho hlášku: „Páčiš sa si? Musíš sa si páčiť!“
– Tiež nám hovorí, že cesta k úspechu je dláždená smrťou na‑
šich najlepších nápadov.
P. S. Prváci sa mi vyhrážali fyzickým násilím, ak vraj zverejním ich mená.
BV

– Je to pre nás viac kamarát ako učiteľ. Síce vie dať prísne očko.
Keď ide o etudy, tak chce, aby sme naozaj pracovali. (Kamaráti
buďme, no etudy robme! poznámka red.)
– Niekedy máme pocit, že sa nás hanbí viac, ako my jeho.
– Keď je nervózny, tak predkláňa hlavu a spadnú mu do tváre
tie jeho vlasy a potom si ich stále napráva. Chcela by som ve‑
dieť, ako to robí, že ich nemá mastné.
– Jeho najobľúbenejšia „hláška“ je: KTO IDE DO PRIESTORU?
– On vie všetko. Dáš mu flautu, zahrá na flaute. Dáš mu gitaru,

7

WORKSHOP

WORKSHOP

FIGÚRA
Význam slova figúra má široký záber. Skloňuje sa v mnohých, najmä umeleckých oblastiach. V tanci je tanečným prvkom, v hudbe hudobným útvarom, v literatúre druhom básnickej ozdoby, v divadle rolou, vo výtvarnom umení je samostatným žánrom
zobrazujúceho umenia, ale môžeme sa s ňou stretnúť aj pri športe, šachu, v geometrii,
v psychológii i gentike. Nás, ako výtvarníkov a hercov, však zaujíma jej „pravý“ rozmer
chápania a ten jasne kričí už z etymológie slova. Pochádza z latinského slova fingere,
čo znamená vytvárať, vymýšľať či predstierať. Slovíčko figúra v latinčine vyjadruje tvar,
obrazec alebo podobu. A keďže sme na našom tohtoročnom intermediálnom seminári veľa tvorili, vytvárali, utvárali, vymýšľali, hrali, dávali veciam tvar, určitú podobu a pracovali s obrazom alebo obrazcami, naplnili sme jej pravú podstatu.
Dva decembrové dni prebehli rýchlo, ale zato produktívne a na téme Figúra pracovalo päť skupín študentov pod vedením domácich pedagógov a externej lektorky. Každý tvorivý tím po rozličných úvodných rozpakoch a hľadaniach napokon našiel vlastné špecifiká pre svoju dvojdňovú tvorbu a zjavili sa i konkrétne výstupy.
Martina Ciprichová
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Zo všetkých seminárov, ktorých som sa zúčastnila, sa mi tento
páčil najviac a nerobila by som na ňom žiadne zmeny. Žiakom
vadilo, ako bol tento seminár roztriedený, pretože si nemohli vy‑
tvoriť vlastnú skupinku. Ja som to po čase ocenila, pretože som
viac spoznala svojich spolužiakov výtvarníkov, s ktorými netrá‑
vim toľko času, ako s hercami. Sú to fakt šikovní a spoľahliví ľu‑
dia. Naša skupina precovala pod dozorom pána učiteľa Toma‑
syho a pani učiteľky Pagáčovej. Tému „figúra“ sme poňali v štýle
„vytvor si vlastný kalendár“. Na internete sme si našli najpoze‑
ranejšie a najslávnejšie filmy, ktoré sme si spojili s jedným me‑
siacom v roku. Napríklad film s Fridou sme si spojili s mesiacom
máj, kedže na plagáte z filmu boli vyobrazené kvety a máj je
mesiac kvetov. Úlohou hercov bolo zachytenie pocitu a emócie
z fotky, mali sme si predstaviť, ako sa naša postava cítila a aký
bol dôvod výrazu v jej tvári. Úlohou výtvarníka bolo to odfoto‑
grafovať a neskôr upraviť fotku ako originál plagátu. Na to, že
sme mali tak málo času, boli podľa mňa výsledky veľmi dobré.
Sára Ondríková, 2. A, SHDK
Pýtali sme sa účastníkov na ich dojmy a skúsenosti. Vďaka
našim redaktorom a vašim otvoreným odpovediam na anketové otázky získali organizátori intermediálneho workshopu podnetnú spätnú väzbu. Zistíme, či ten nasledujúci bude zas o niečo kvalitnejší.
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KAMARÁT EVŽEN je vysoký, mierne neohrabaný, inak ale fajn,
sympatický chlapík. Z ničoho nič sa u nás zjavil v decembri, tes‑
ne pred Vianocami. Na žiaka bol priveľký a Ježiška sme si pred‑
stavovali inak. Ujala sa ho skupinka šikovných žiakov. Škola sa
mu veľmi páčila, vraj až tak veľmi, že sa už nevie dočkať, kedy
sa k nám vráti…
Téma FIGÚRA bola pre nás úzko spätá s pohybom. Snažili sme
sa prepojiť prácu hercov a výtvarníkov. Vytvorili sme „niečo“, čo
by sme si dovolili nazvať bábkou. Z papiera sme vymodelova‑
li dve ruky a dve obrie nôžky, hlavu sme si požičali z dielne. Na‑
koniec už chýbala len biela plachta, biely odev pre našich „báb‑
kohercov“ a trpezlivý fotograf.
Silvia Lušňáková Kadelová

F IDA
VIVA

LA VIDA

A. E. (1. roč.) – Moja naj skúsenosť – poznávanie nových
predmetov + pohľad na polonahého spolužiaka.
S. O. (1. roč.) – Výborná bola spolupráca s ľuďmi s ktorými
sa nepoznám.
V. K. (3. roč.) – Mohla som skúsiť niečo nové, chceli sme povedať príbeh fotkami… To bolo brutálne a ešte by som si to
rada vyskúšala.
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P. Z. (1. roč.) – Zistila som, aké je to byť výtvarníkom a že by
ma to aj bavilo.
M. H. (3. roč.) – Musel som vydržať dlhšie bez pohnutia, ako
socha, čo ma celkom tešilo, lebo modeling som si chcel vždy
vyskúšať a nie je to sranda.
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Spočiatku vládol v ateliéri mierny chaos, kedže sme riešili, čo bu‑
de ako prebiehať a nejaký čas sme stratili hľadaním materiálov
a veľkých podkladov pre maľbu. Maľovali sme na obrovské pa‑
piere, tvorili monumentálne figúry v životnej veľkosti pomocou
štetca a farby. Mohli sme pracovať aj vo dvojiciach a využívať
rôzne materiály ako drôt, noviny, aj špagát.
Nebol som veľmi nadšený z toho, že tému budem musieť spra‑
covať podľa určených pokynov učiteľov. Ale hneď, ako som si
uvedomil, že budeme pracovať s farbou, niečo sa vo mne zlo‑
milo a bolo to fajn.
Naša symbióza s hercami nebola najlepšia, herci sa asi trochu
nudili, pretože skôr pózovali ako pracovali, ale určite sme vďační
za robenie modelov pre výtvarníkov. Hercov sme predsa len ak‑
tívne zapojili pri kresbe pohyboviek. Taká tá hra na sochy – pus‑
tíš hudbu a náhodne zastavíš na pár minút pózovania. Skupina
hercov prejavila svoj talent maľbou obrovského „orwelovské‑
ho prasiatka“ s kravatou, čo ocenili aj pedagógovia Ciprichová
a Bukovský.
Po drine prišla radosť z pohľadu na nové výtvory a chvíle počia‑
točného chaosu sa stali zábavnejšími.
Daniel Konček, Viktória Kralinská, 2. A, SŠUP

SKATE AREA
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V. Š. (2. roč.) – Na workshope som sa dotlačila do toho, aby
som pracovala na počítači a trochu som sa naučila zvládať
stres.
D. M. (3. roč.) – Naj skúsenosť – obhájiť môj výsledný „výrobok“ pred celou školou a učiteľským zborom.

kritička.
2019.
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Naša hlavná

Nakoniec všetko
dobre dopadlo. Babku
sa podarilo vytiahnuť
celú a vlk to neprežil.
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až dokonca.
l.

Júj to čo je s to
u starenkou, ne
jako
sa zaguľatela.
Nuž to sa mi ne
jako
nezdá, pôjdem
ju ja len skontro
lovať.

Lenže netušil, že pôjde okolo tunajší poľovník
a bude chcieť skontrolovať starenku.

Teraz len uvidíš Červená čiapočka čo sa stane
keď mi niekto odporuje. Muhahaha!!!

Vlk nelenil a chopil sa svojej šance, predbehol
Červenú čiapočku aby zožral jej starú mamu.

Vlk po náročnom procese jedenia už len oddychoval
a rozplíval sa nad svojim úspechom.
Po ceste Červená čiapočka stretla úlisného vlka!
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V. K. (2. roč.) – Mohla som zažiť niečo z okolia hercov. Tímovú
prácu a fungovanie ako súčasť divadelného predstavenia.
M. G. (2. roč.) – Získala som tam perfektnú skúsenosť fotografovania hercov v akcii. Mohla som si na vlastnej koži vyskúšať aké ťažké je fotografovanie pri umelom osvetlení.
Verte mi nie je to sranda! Aj my výtvarníci sme mali šancu
byť chvíľu hercom, zažiť to!
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Smrť príde ticho
tak ako nočný zlodej
kradnúci ruže.
(D. Hevier)

Maxi Gontková: Karkuľka, fotopríbeh, ateliér 5

Povinné rozhýbanie nášho kreatívneho ja. Taký bol tento rok in‑
termediálny seminár a vďaka novej pani riaditeľke, bol trošku
iný ako po minulé roky. Prirodzene, každému z nás sa pri slove
„Figúra“ vybaví niečo iné. Preto každá skupina poňala túto té‑
mu podľa seba. Ja som bola v prevažne hereckej skupine, kto‑
rú viedol pán učiteľ herectva Grega a lektorka Uherová. Pri prá‑
ci sme použili krátke básničky „haiku“ pomocou ktorých sme sa
snažili vytvoriť na javisku krátke etudy, zachytávajúce istú atmo‑
sféru. Našu prácu napĺňalo mnoho pohybových, artikulačných
či koncentračných cvičení. Pracovali sme s rekvizitami, vymýšľa‑
li krátke scénky na rôzne témy alebo sme jednoducho spoločne
improvizovali.
Grafici v našej skupine sa tiež nenudili. Po celý čas držali v rukách
fotoaparáty a detailne dokumentovali každý náš pohyb. Sna‑
žili sme sa spájať naše herecko‑výtvarnícke sily a myslím si, že
sa nám to darilo. Som veľmi rada, že sme dokázali prepojiť prá‑
cu dvoch odlišných odborov a verím, že každý z nás si z týchto
dvoch dní niečo odniesol. Teším sa na ďalšie kreatívne dni inter‑
mediálnej tvorby!
Katarína Hodžová, 2. A, SHDK
Foto: Natália Ťaptíková
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SPR ÁV Y Z VŠ

Mohla by byť z tohto pravidelná rubrika. Priblíži vysoké školy, na ktoré teoreticky pôjde študovať časť
našich súčasných študentov. Dozvieme sa, tak povediac z prvej ruky, ako sa čerství prváci prebojovali k prvému skúškovému obdobiu. Či im vedomosti
a zručnosti získané na našej strednej škole na „výške“ pomáhajú. Možno dostaneme radu ako zabojovať, alebo ako to po 90 dňoch na VŠ nezabaliť.
Školský časopis zatiaľ získal dve korešpondentky
a veríme, že pribudnú ďalší.
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Volám sa Kristína Klocháňová a študujem výtvarné umenie a psychológiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na vysokú školu som sa veľmi
tešila, pretože kombinácia týchto dvoch odborov ma vždy
zaujímala. Očakávania od štúdia som mala realistické, vedela som, že to nebude ľahké. Prvý semester som prežila „bez
väčšej ujmy na zdraví“. Človek si rýchlo zvykne na to, že ho
tri mesiace nikto neskúša. Je dôležité nájsť si správny systém
a dobre si rozplánovať čas, aby sa mu to potom nevrátilo cez
skúškové obdobie.
Od strednej školy sa výtvarné predmety líšia najmä počtom
zadaní a práce sú už hlavne v réžii samotného študenta. Systém výučby je v podstate rovnaký. Jednotlivé predmety prebiehajú blokovo. Pani alebo pán profesor nám zadá úlohu
na konkrétnu hodinu. Ako príklad uvediem ateliér maľby.
Každé naše stretnutie sa zaoberáme inou maliarskou technikou. Najskôr preberieme k danej technike teóriu, potom
nasledujú praktické cvičenia, ktoré majú zväčša podobu zátišia, alebo nejakej voľnej témy. Konzultácie prebiehajú počas hodín. Alebo potom, ak je to potrebné, aj samostatne
v iný čas, po dohode s vyučujúcim. Ateliér kresby sa prvý semester týkal hlavne správneho pochopenia lineárnej kresby,
modelácie, a použitia kresliacich materiálov na rôzne podklady. V ateliéry sochy sme dostali zadania – geometrický
objekt z hliny, geometrický objekt zo sadry a reliéf drapérie. Klasiﬁkácia prebieha iba s konkrétnym vyučujúcim, ktorý oznámkuje každé jedno zadanie, a z toho uzavrie konečné hodnotenie.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým pedagógom
SSUŠ, ktorí ma skutočne výborne pripravili na štúdium vysokej školy.

MARTINSKÉ DIVADLO ML ADÝCH

GRIBA VO SVETE VOL. 2
Prvý semester je za mnou. Zatiaľ som prežila 110 dní na mojej novej škole. Už celých 2640 hodín sa snažím fungovať
v piatom najväčšom meste na Slovensku. Brodím sa skúškovým obdobím. Učím sa cez deň aj v noci. Čítam knihu za knihou, dielo za dielom. Ale je mi super. Má to všetko zmysel.
Čo sa zmenilo? Menej jem, pretože obedové menu v Banskej Bystrici je nehorázne drahé a na varenie po 12 hodinách herectva, akrobacie, rytmiky, reči a dalších zaujímavých predmetov už nemám kapacitu. Nároky na mňa, ako
študentku, sú pochopiteľne výrazne vyššie vzhľadom na to,
že moje stredoškolské časy skončili a nastali časy vysokoškolské. Ale zvládam. A entuziazmus sa zo mňa nevytráca
ale naopak narastá. V mojom ročníku som získala prívlastok
„premotivovaná“ a tak som bola neskôr „titulovaná“ na post predsedkyne triedy. Ja som si to nevybrala. Moji spolužiaci sú jednoducho štedrí a prajní, keďže sa tejto zodpovednej funkcie zbavili a plne ju zverili do rúk premotivovanej
ružomberčanky. Aj napriek tomu, som si ich obľúbila.
A keď som už pri spolužiakoch… Tí moji konzervatoristickí
mi veľmi chýbaju. A nielen spolužiaci, ale aj moji skvelí učitelia. Ak niekto z nich drží práve toto vydanie školského časopisu v ruke a pri ledabolom listovaní natrafil na tento príspevok, veľmi ho pozdravujem. A ďakujem mu, za strávené
chvíle s ním v mojej dôležitej životnej etape na konzervatóriu v Martine. Konzervatórium mi dalo veľa. Či už po stránke
môjho štúdia herectva, ale bezpochyby aj po stránke môjho
mentálneho a emočného vzrastu. Bola to super škola a nie
je deň, kedy by som si nespomenula na tie dlhé, ale plnohodnotne strávené dni v nej. Dala mi skvelý základ, bez ktorého by som teraz nedokázala ďalej stavať a pracovať na sebe. V závere tohto príspevku chcem ešte dodať, že budem
veľmi rada, ak niektorých z vás, študenti, uvidím na prijímačkách v Banskej Bystrici. Ak by ste sa teda rozhodli pre pokračovanie v štúdiu herectva. Učte sa, čítajte, chodievajte do
divadla, skúšajte nové veci, nemrhajte príležitosťami, buďte vždy otvorení novým možnostiam a skúsenostiam. A žite!
Zdraví vás Griba ryba!
Slíž ružomberský.
Michal Babčo a Eva Gribová.
Foto: Eva Gribová

UBYTKO NA HRADE A UHOĽNÁ EPIDÉMIA

aneb STRATILI sme sa a NAŠLI hrad!
ÚVOD
V novembri a decembri padli za obeť skutočnému umeniu
ďalšie dve mestá ŽSK – Martin a Liptovský Hrádok. SN Crew
(Straty a nálezy Crew) sa vrhla na ďalších nič netušiacich deviatakov. Hlavným cieľom bolo zaujať 14 ročných ľudí natoľko, aby prehodnotili svoje životné cesty a vydali sa smerom
umeleckým, aby si deviataci podali prihlášku na NAŠU ŠKOLU! Máme teda za sebou Oravu, Turiec, Liptov a čaká nás ešte Žilina!
JADRO
Je približne 7 hodín ráno, už o tri hodiny hráme v Martine
pre cca 130 deciek. Každý jeden herec sa pripravuje doma,
vo svojom prirodzenom prostredí. Vidíme skupinovú konverzáciu. Študentka číslo 1 venčí svojho psa – v hmle, v ktorej sa nedá dýchať. O pár minút sledujeme nové a nové
upozornenia na sociálnych sieťach a zisťujeme, že v Martine zavládla uhľová epidémia. Berieme šály a vyrážame do
hmly. Netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať. Nastáva čas hrania a decká nikde. Epidémia bola natoľko intenzívna, že mali

zákaz vychádzania von. Predstavenie bolo ohrozené. Nakoniec však prišla neohlásená škola zo Sučian, o ktorej sme netušili a ona zrejme netušila o epidémií, keď sa na toto dobrodružstvo podujala. Zahrali sme teda pre nich. A išli sme
jesť…
ZÁVER
Ubytovanie na hrade… Neviem, čím sme si zaslúžili taký luxus. Možno to bude zadosťučinenie za prežitie uhoľného
nebezpečenstva v Martine! V Liptovskom Hrádku sme sa cítili ako v rozprávke! Nocľah a raňajky na hrade a lavice nám
doniesli hrádockí deviataci, pod dozorom pána učiteľa Laca Dedinu, makači jak buk! Prvé hranie v hrádockej sokolovni, druhé v telocvični ZŠ. Nič lepšie než Liptovský Hrádok už
nezažijeme. V tejto metropole Liptova sa o nás postarali ako
o ozajstné herecké hviezdy z Hollywoodu – dostali sme aj
naozaj malé diáre a znova sme išli jesť!
Brigita Vrábeľová a Andrea Maronová,
FOTO: Brigita Vrábeľová
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Raňajky na hrade

Kata Hodžová a Marfa Maronová v telocvični
pred druhým predstavením

XV. ročník regionálnej súťaže v literárnej tvorbe VENUJEM TURCU.
Svoje básničky a krátke prózy (príbehy) posielajte do 15. mája 2019. Súťaž bude vyhodnotená 11. júna 2019.
Adresa: Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 4619/5, 036 01 Martin.
Obálku označte heslom VENUJEM TURCU. Pošlite tri kópie z každej básničky či príbehu, ktoré neboli doteraz publikované.
Nezabudnite na každú prácu napísať svoje meno, vek, bydlisko a školu, ktorú navštevujete.
Téma prác by mala súvisieť s regiónom Turiec, jeho minulosťou, osobnosťami či prítomnosťou.

PRAKTICKÉ CVIČENIA

PRAKTICKÉ CVIČENIA

v hlavnej úlohe

PAPIER

ROČNÍK: tretí
ODBOR: grafický a priestorový dizajn
PREDMET: praktické cvičenia
TERMÍN REALIZÁCIE: september 2019 – január 2020
TEMATICKÝ CELOK: tlačené médium
ZADANIE: navrhni a zrealizuj 4 strany kalendára

FEBRUÁR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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AUGUST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tejto téme sme sa v našom školskom periodiku už venovali:
– pomenovanie je odvodené od starolatinského slova Calendae, v starorímskom kalendári šlo o prvý deň v mesiaci. V našom ponímaní ho môžeme chápať ako rozdelenie
času do určitých celkov, blokov či rytmických striedaní. Za
primárne považujeme delenie z hľadiska astronómie, teda
súvisiace s obehom našej planéty okolo Slnka a obehom
mesiaca okolo našej Zeme. Od týchto „pohybov“ teda veľmi laicky a rýchlo prechádzame k trom základným astronomickým jednotkám kalendára, ku dňu, mesiacu a roku. Len
pre zaujímavosť, najstarší známy kalendár vznikol v Egypte,
už v 4. tisícročí pred Kristom! Nami používaný kalendár nazývame gregoriánsky. Pre výtvarníka (grafického dizajnéra) ide
o špecifickú úlohu, väčšinou viazanú na konkrétnu oblasť,
prípadne limitovanú požiadavkami zadávateľa.
Bolo to, poviem Vám presne, v decembrovom čísle, v roku
2016 (školský rok 2016 – 2017, číslo 3). Vtedy sme sa naň zamerali všeobecne, snažiac sa čitateľovi predstaviť i niektoré z dovtedajších pokusov o uchopenie tohto zaujímavého
problému.
V tomto školskom roku sa stal KALENDÁR jednou z dvoch
tém, ktorú museli na hodinách Praxe rozlúsknuť naši šikovní tretiaci. Nešlo však o kalendárik len tak hocijaký! Pri jeho
tvorbe mali žiaci zaujímavým a inovatívnym spôsobom použiť papier. Výsledok ich horlivej práce má totiž ambíciu stať
sa propagačným produktom pre firmu ANTALIS, ktorá je našim dlhoročným partnerom.
Silvia Lušňáková Kadelová
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MAREC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Svetom počítačových hier sa inšpirovali Lea s Veronikou.
Z papierov rôznych farieb a štruktúr vystavali
fantazijné, snové krajiny, ktoré sme pracovne nazvali
ANTALIS V KRAJINE ZÁZRAKOV.

Laura s Timeou zrejme nevedeli, čo
s voľným časom J. Vytvárali farebné
štrukturálne plochy, do ktorých
komponovali číselné kalendáriá. Narezali
asi milióóón trojuholníkov…

Adriana použila ako námet skladanie
papiera origami. Z čiar, ktoré na papieri
zostávajú po rozložení, vytvorila obrazce,
do ktorých zakódovala i presný postup
vzniku jednotlivých tvarov.

Lucia a Natália pracovali s fotografiou
papierového objektu. Vznikli kruhové
rozety, ktoré počtom častí zodpovedajú
poradiu mesiaca v kalendárnom roku,
január – 1 časť, február – 2 časti, atď.

PRAKTICKÉ CVIČENIA

PROFIL

13, PÁNBOH PRI NÁS!
Máloktorý slovenský študent môže povedať, že dvakrát študoval šiesty ročník a predsa sa takí (také) nájdu – hlavne u nás. Pre tieto naše šiestacke divy sme pripravili trinásť otázok. Trinástky sa obával Winston Churchill, nadlho vymizla z dresov hokejistov
ČSSR a strach z piatka trinásteho má v odbornej literatúre dokonca špeciálny názov –
triskaidekafóbia. Naopak, v piatok trinásteho získal zlatú olympijskú medailu v Sappore Ondrej Nepela a v tomto nepopulárnom dátume uzreli svetlo sveta Samuel Beckett,
alebo Fidel Castro. Dámy a páni, trinástka – v podobe otázok a absolventky SHDK 2020.

ALEXANDRA BLAŽEKOVÁ
Prezývka: Šašaaa
Vek: 20
Veľkosť topánky: 37/38
Miesto narodenia: Martin
Znamenie: Baranica
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Jakub s Dávidom, cha‑la‑ni, čuduj
sa svete, vymysleli, že budú vyšívať…
a predstavte si, na papier! Výsledkom
je súbor piktogramov, ktoré zastupujú
jednotlivé mesiace.

Dominika a Sofia si zvolili techniku koláže. Zrejme ich láka
exotika a snívajú o divokom safari.

1. Na ktorú školskú hereckú úlohu budeš spomínať
najradšej a prečo?
Najviac na Bernarda Albu, bola to rola na ktorú si spomeniem vždy keď sa rozprávame čo sme vyprodukovali za tie
roky. Nebol to ani presný opak mna, ale vôbec to nebola ani
moja kópia. Bolo veľmi zaujímavé stať sa tyrankou. Ale zároveň to bolo zvláštne v tom, že som v tej role bola počas celého roka, aj mimo hodín herectva. V hre bola scéna ktorú
sme so spolužiačkou opakovali stále dookola, hľadali možnosti, a nie vždy sa podarilo zahrať situáciu na perfektnú. Išli
o scénu kde som ju mala ako matka zbiť, ťahala som ju za
vlasy, mlátila rôznymi predmetmi. Takže počas skúšok som
si preniesla túto agresivitu aj do bežného školského života
a kedykoľvek som videla moju spolužiačku na chodbe mala som chuť sa na ňu vrhnúť a zmlátiť ju. Takže to bolo celkom zvláštne takto psychicky prepínať. Bernarda sa mi dostala hlboko pod kožu.
2. Ak máš obľúbený citát, môžeš ho prezradiť?
Ja a citáty. Tak to keby si mám vybrať len jeden, tak by som
v noci zrejme nezaspala. Čo sa týka citátov tak si neviem vybrať obľúbený. Citáty tvoria veľkú časť mňa, ako hudba. Takže vám ponúknem viac ako jeden. „Nikdy nehovor nikdy, nikdy nehovor navždy.“ „O čo menej sa zaujímaš, o to šťastnejší
budeš.“ „Life isn’t fair, but it’s beautiful.“ „Život ide vpred, ale
pochopiť ho môžeme, len keď sa pozrieme vzad.“
3. Do you speak English?

A little bit. I’m not good at talkin’. Must take more practicing… But I can understand if I read something. I have
a friend in Brazil, which I communicate only in English. And
I’m so happy for him. Cause if I write something wrong he
understand that, cuz he does mistakes too. Sometime we
send voice messages. And we can talk about everything.
And it helps me. If there’s a word I don’t understand. I try to
understand it by the context. The second way is use the dictionary. But that’s the last chance for me. Once, I was trying
to write a song in this language, but it’s still incomplete. So
yeah, just a little I do.
4. Môžeš vymenovať päť vecí, ktoré máš vždy v taške?
Žuvačky, vreckovky, peňaženku, nabíjačku (samozrejme že
IPhone :D), slúchadla.
5. O čom teraz premýšľaš?
O živote. O sebe. O minulosti. O vesmíre. O nekonečne. Ja
som typ osoby, ktorá veľmi premýšľa. A áno, často to aj naozaj bolí. Skoro stále si niečo rozoberám v hlave. Aj keď komunikujem s niekým, tak stíham viesť ďalší rozhovor sama
so sebou. Rada takto filozofujem, snívam, čo by mohlo byť
inak. Čo by som zmenila, kam by som sa chcela dostať. Ako
dosiahnuť ciele.
6. Aký je tvoj obľúbený film?
Milujem rôzne žánre, romantické, akčné, horory… Ale ak si
mám vybrať jeden tak určite The fault in our stars.
7. Ktorý slovenský herec alebo herečka sa ti páčia
najviac – z akýchkoľvek príčin?
Medzi slovenskými mi je tak ťažko vyberať. Ale keď už to
musí byť tak volím Romana Luknára, videla som ho v rôznych postavách, či bol vtipálek, alebo hral na vážno. Dostal ma, vťahoval ma do deja. Zuzana Mauréry je ženské zastúpenie. Mauréry si ma získala filmom Učiteľka, aj keď sa mi
páči aj v seriáloch, ale popravde radšej pozerám zahraničnú
produkciu ako Slovensku. Veľmi rada tiež pozerám filmy, ktoré mi niekto doporučí.
8. Skús povedať pár slov z textu tvojej obľúbenej
pesničky.
Taktiež nemôžem vybrať len jednu skladbu. Prepáčte, ale to
by som nebola ja. Dám vám Top 5.
1. I fell in love with the Devil – Avril Lavigne
2. They don’t need to understand – Andy Black (Black Veil
Brides)
3. Trying my best – Anson Seabra
4. Broken – Isak Danielson
5. Crawling – One more light live – Linkin Park
9. Urobila si počas svojho pôsobenia na SHDK niečo,

19

PROFIL

20

o čom nikto nevie? Nejaký drobný škandál, ktorý tajíš pred vedením alebo spolužiakmi?
Myslím že asi ani nie. Žiadny škandál sa mi nevybavuje z pamäte. Teda raz som liezla von oknom keď mi vypadla kniha
a bola som lenivá ísť naokolo. To boli ešte staré okna na škole. Ale inak si na nič nespomínam.
10. Máš rada ľadové medvede?
Keby som nejakého stretla, tak by som vedela odpovedať.
Akože rada by som nejakého mala doma, ako takého živého
plyšáka, ale to by som chcela aj leva. Určite sú to krásne zvieratá a rada by som ich videla naživo.
11. Čo plánuješ na najbližší rok?
Uvidíme ako dopadne boj ja a vysoké školy tento rok. Podľa
toho sa pohnem ďalej. Ale určite mám chuť ísť aj niekde mimo Slovenska, dať si oddych, spraviť si trochu času pre seba, možno cestovať, spoznávať, viac vidieť naživo ako na obrázkoch a snívať.
12. Kde sa vidíš o päť rokov?
Buď kariéra, alebo rodina. To je ťažko povedať. Som stále
tak nejak nerozhodná, do čoho ísť naplno. Či začať cestovať, tým pádom by to o 5 rokov vyzeralo úplne inak, ako keď
zostanem študovať. Z časti sa momentálne sústreďujem na
prítomnosť. V tej žijem.
13. Čo alebo kto ti bude najviac zo SHDK chýbať
a prečo?
Určite pár ľudí áno, momentálne je to už iné, ako keď sme
boli my prvákmi na škole. Tiež sme neverili, keď nám starší žiaci vraveli, že to celé bolo o inom. No my tiež teraz vidíme ten kontrast atmosféry medzi nami. Každopádne z mojej triedy sú určite ľudia, ktorí mi budú chýbať, a takisto aj zo
starších ročníkov, takí čo už na škole neštudujú. A samozrejme bude mi chýbať gauč. Možno si raz za čas prídem pospomínal a zdriemnuť.

FREDERIKA ALEXANDRA GALÍKOVÁ
Prezývka: Freďa
Vek: 21
Veľkosť topánky: 38-40
Miesto narodenia: Hnúšťa
Znamenie: Kozorožec
1. Na ktorú školskú hereckú úlohu budeš spomínať
najradšej a prečo?
„Svedomie“ z hry Cudzie telá – Dôvod: Kostýmy/podprahový feeling
2. Ak máš obľúbený citát, môžeš ho prezradiť?
„All I want to be is normally insane.“ – Marlon Brando

PROFIL

3. Do you speak English?
I suppose so.
4. Môžeš vymenovať päť vecí, ktoré máš vždy v taške?
Kľúče, peňaženka, mobil, zápalky, pero
5. O čom teraz premýšľaš?
Ako môže Klinická smrť z medicínskeho hľadiska ovplyvniť
funkciu ľudského mozgu ak sa jedinec, ktorý ju prežil zaraďuje medzi 10 % tých (pacientov, ktorý mali skúsenosť s klinickou smrťou), ktorí tvrdia, že existuje život po smrti. Je to
ovplyvnené látkami, ktoré sa v mozgu uvoľňujú, vierovyznaním, medicínskou starostlivosťou alebo existuje možnosť, že
sa nemýlia.
6. Aký je tvoj obľúbený film?
Rebel Without a Cause (1955)
7. Ktorý slovenský herec alebo herečka sa ti páčia
najviac – z akýchkoľvek príčin?
Jozef Kroner, stará dobrá škola…
8. Skús povedať pár slov z textu tvojej obľúbenej
pesničky.
„Along came a Spyder and picked up a rider, And took him
down the road to eternity…“
9. Urobila si počas svojho pôsobenia na SHDK niečo,
o čom nikto nevie? Nejaký drobný škandál, ktorý tajíš pred vedením alebo spolužiakmi?
Neverím, že na tejto škole je možné niečo utajiť ale niečo sa
určite nájde…
10. Máš rada ľadové medvede?
Že či? Nepoznám nikoho, kto by ich nemal rád.
11. Čo plánuješ na najbližší rok?
To keby som vedela…
12. Kde sa vidíš o päť rokov?
„ERROR“
13. Čo alebo kto ti bude najviac zo SHDK chýbať
a prečo?
Všetko a všetci, pretože tvorili veľkú časť môjho každodenného života posledných šesť rokov.

ANDREA MARONOVÁ
Prezývka: Aďone, Adone, Adi, Marone, Mochitko, Marfa, Marfs
Vek: No podľa toho aký je deň, mesiac a rok… ale tak, 20.
Veľkosť topánky: Ako kedy.
Miesto narodenia: Môj milovaný Martin, nemocnica, pôrodnické oddelenie, poschodie 3. a izba číslo 56, dátum: 30. marec a čas: 20:05
Znamenie: Baranisko tvrdohlavý, ale talentovaný.

1. Na ktorú školskú hereckú úlohu budeš spomínať
najradšej a prečo?
Budem asi predvídateľná, ale bude to Zuza z The Bitches.
Najmä momenty, keď som si ako opitá družička mohla robiť srandu z mojich kolegýň a vždy si na ne vymyslieť nejaký
fór, ktorý nečakali. Zároveň to bola aj najväčšia herecká výzva. Je dosť ťažké nezačať sa smiať, keď úspešne rozosmejete svojich kolegov. A na etudu s kopírkou. A na to, ako som si
raz zabudla celú kabelku, tak som musela na scéne ukradnúť
Maronovej cigaretu a tá potom vzbĺkla… karma má asi krátke nohy. Ale hrala som aj psa. Na prehrávkach.
2. Ak máš obľúbený citát, môžeš ho prezradiť?
„I’m not a stop along the way. I’m a destination.“ Blair Waldorf, Gossip Girl.
3. Do you speak English?
Jes aj du. Maturovala som z B dvojky!
4. Môžeš vymenovať päť vecí, ktoré máš vždy v taške?
Peňaženku, peračník, diár, rúž, vložku. Snažím sa nosiť aj mobil… ale… nie vždy to vyjde.
5. O čom teraz premýšľaš?
Že sa cítim fest dôležito teraz. A že ako vopchať do tohto
rozhovoru, že aj ja som uzrela svetlo sveta v piatok trinásteho… myslím, že by to tu malo zaznieť.
6. Aký je tvoj obľúbený film?
Som skôr seriálový typ… baví ma sledovať, čo sa stane po
„a žili šťastne, až kým nepomreli“. Ale ak si mám vybrať… neviem si vybrať.
7. Ktorý slovenský herec alebo herečka sa ti páčia
najviac – z akýchkoľvek príčin?
Andrej Košík. Neviem či ho poznáte, ale dosť dobre hrá. A po
ňom ešte Marek Geišberg a Tomáš Grega.
8. Skús povedať pár slov z textu tvojej obľúbenej
pesničky.
Budem tu s vami, nekonečne dlhý čas…
9. Urobila si počas svojho pôsobenia na SHDK niečo,
o čom nikto nevie? Nejaký drobný škandál, ktorý tajíš pred vedením alebo spolužiakmi?
Niekedy poviem, že mi meškal vlak… Ale iba som naň nestihla dobehnúť… A raz som na intráku Hruškovej ukradla
zo sprchy veci. Chcela som byť ako z amerického filmu. Ale
pokazila mi to. Uterák mala pri sebe. Kto si nosí uterák do
sprchy? Akože, priamo tam, kde tečie tá voda…?!
10. Máš rada ľadové medvede?
To je príliš osobná otázka.
11. Čo plánuješ na najbližší rok?
Získať titul. Verím, že sa mi to podarí. A určite chcem ísť v lete do fajnPARKU.
12. Kde sa vidíš o päť rokov?
Na vysokej škole.
13. Čo alebo kto ti bude najviac zo SHDK chýbať
a prečo?
Už teraz mi chýbajú moje spolužiačky a nekonečné hodiny dejín divadla v maturitnom ročníku v stredu večer, kedy
sme už boli všetky zúfalé, ale o to vtipnejšie. Chýba mi Audi a piatkové rána v prváku, kedy nám povysávala izbu, kým
sme s malou loutkou pili kávu. A chýbajú mi časy, keď sme
mali fialové kožené gauče. A chýbať mi budú… Vianočné
koncerty, hodiny herectva. A jazzu, lebo tam to vždy vrie.
A MDMko. A ľudia. Nie je veľa miest, kde sa poznáte po mene aj so školníkom a pánom, čo chodí doplniť automat, ale-

bo poviete, že ste hladní, tak vám každý dá trochu zo svojho jedla. Tým pádom nikomu neubudne a vy už nebudete
hladní! Lenže nie všade tak ľudia premýšľajú! A budú mi chýbať Bitches. Stále dúfam, že to nebude mať nikdy derniéru
a že spravíme ešte minimálne ďalšie dve časti (Secret info:
Boli by to krstiny a pohreb!)

TATIANA MASNICOVÁ
Prezývka: – – –
Vek: 20
Veľkosť topánky: 39
Miesto narodenia: Martin
Znamenie: Býk
1. Na ktorú školskú hereckú úlohu budeš spomínať
najradšej a prečo?
Nie je to úloha ale hra – Fajčiarky a spasiteľky. Najpríjemnejšie skúšobné obdobie.
2. Ak máš obľúbený citát, môžeš ho prezradiť?
Neviem, či je to citát, ale znie to asi takto: „Nebuď k ľuďom
zlý. Nikdy nevieš, aké boje práve prežívajú.“
6. Aký je tvoj obľúbený film?
Harry Potter a rezeň z Azkabanu.
7. Ktorý slovenský herec alebo herečka sa ti páčia
najviac – z akýchkoľvek príčin?
Táňa Pauhofová – dôvody nebudem uvádzať.
8. Skús povedať pár slov z textu tvojej obľúbenej
pesničky.
DMS, woo, DMS, woo, DMS, woo, 2015
DMS, woo, DMS, woo, DMS, woo, 2015
9. Urobila si počas svojho pôsobenia na SHDK niečo,
o čom nikto nevie? Nejaký drobný škandál, ktorý tajíš pred vedením alebo spolužiakmi?
Ojoj!
10. Máš rada ľadové medvede?
Komunita otužilcov je mi veľmi sympatická.
11. Čo plánuješ na najbližší rok?
Improvise. Adapt. Overcome
12. Kde sa vidíš o päť rokov?
V sommelierovi. (pozn. Toto nie je platené promo)
13. Čo alebo kto ti bude najviac zo SHDK chýbať
a prečo?
Tie šialenosti, ktoré sa sem tam zvrhnú cez prestávky v hereckej. Mini koncerty a párty uprostred dňa. Už teraz mi chýbajú všetci ľudia, o ktorých tu množstvo študentov ani netuší. Ak by sa k nim toto dostalo tak: „NECHAJ SA ZLANÁRIŤ!“
Spracoval Michal Tomasy

21

C E S TOVAT E Ľ S K Ý T I P

C E S TOVAT E Ľ S K Ý T I P

Úzky rezanec na Pyrenejskom polostrove s hlavným mestom Lisabon a dvomi „susedmi“, Španielskom a Atlantickým oceánom. Vraj až 95 % územia tohto štátu tvorí voda.
To je Portugalsko. Odkedy som videla film Wima Wendersa Lisabonský príbeh, túžila som toto mesto navštíviť. Lisabon zatiaľ nevyšiel, ale podarilo sa mi pár dní stráviť
v druhom najväčšom meste Portugalska.

Môj prvý pohľad na Porto bol cez husté kvapky vody stekajúcej po okne. No teda, nič moc. Úzke siluety starších domov, tesne natlačených vedľa seba, v tom daždi pôsobili
šedo a pochmúrne. Je v kopcovitom teréne na brehu rieky Douro. Mesto je známe najmä svojím vývozným artiklom - portským vínom, ktoré sa produkuje (dozrieva, skladuje a fľaškuje) na južnom brehu rieky v obci Vila Novade Gaia.
Ešte stále môžete na rieke vidieť lode so sudmi, ale v súčasnosti sú už len turistickou atrakciou.
Našou sprievodkyňou bola Slovenka, mladá dievčina z Nitry,
ktorá už pár rokov žije v Porte. Anglický slovník ostáva v kufri a môžem sa niečo podučiť z portugalčiny, veď týmto jazykom hovorí viac ako 200 miliónov obyvateľov našej planéty.
Tak teda „Bom dia!“ (Dobré ráno!), poďme si pozrieť toto starobylé mesto.
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ARCHITEKTÚRA MESTA
Autobus nás viezol z okrajovej štvrte priamo do historického
centra. To vám poviem, byť profesionálnym šoférom v Porte
je kumšt, ešte som nevidela komplikovanejšiu dopravu. Ten
náš bol skutočný majster, vošiel sa aj tam, kde by ste podľa
mňa neprestrčili ani palito (špáradlo). Blížiac sa k centru, ulice sa zbiehali k hlbokému údoliu rieky Douro ako do lievika. Celou cestou som sledovala nevšednú architektúru. Domy rôznorodej výšky, úzke, uzulinké, niektoré až tak, že na
jednom poschodí môže byť len jedna izba. Ale vidím dobre? Fasády domov obložené kúpelňovými obkladačkami!
Jednofarebné, od smaragdovo zelenej po tmavočervenú,
pomaľované, či s plastickými kvetinovými vzormi. Modré,
modrobiele, žlté, žltobiele, žltomodré… modrá jednoznačne v prevahe. Nafotila som desiatky detailov týchto obkladov, ani jeden sa neopakoval.

Keramické obklady azulejos

Domy v historickom centre boli zväčša zo 14. – 19. storočia,
od gotiky, cez renesanciu a barok až po secesiu, priam učebnicová ukážka vývoja stavebných slohov. Prevažná časť budov nebola vo veľmi zachovalom stave, ale tá ošarpanosť
v kombinácii s rozmanitosťou obkladov vytvárala neskutočnú atmosféru živého, pulzujúceho mesta. V krátkej chvíli ma
pestrofarebné Porto očarilo a myslím, že centrum mesta so
štvrťou Ribeira je právom zapísané do zoznamu svetového
dedičstva UNESCO. Skrátka láska na druhý pohľad.
Cais da Ribeira
Štvrť Ribeira na severnom brehu rieky Douro je plná architektonických pamiatok, ale aj iných zaujímavých stavieb. Môžete ju prebrázdiť krížom‑krážom, zhora nadol, obdivovať ju
priamo z rieky, plaviac sa na loďke alebo z nadhľadu, z mosta Dom Luís I.
Obvykle býva v Porte od polovice októbra sychravo a daždivo. A prší aj takmer celú zimu. Mesto je len kúsok od Atlantického oceánu a vlhké počasie negatívne vplýva na fasády stavieb. Portugalci to vyriešili spomínanými keramickými
obkladmi, ktoré majú krásne aj meno – volajú sa azulejos
(ažuležus). Kolorit mesta dotvárajú aj uzučké uličky pre peších s množstvom zelene pri vchodoch alebo na balkónoch.
MOSTY
Neprehliadnuteľnou dominantou mesta sú mosty, zrejme aj preto má Porto prívlastok Mesto mostov. Porto je
v skutočnosti len na severnom brehu rieky Douro, južný
patrí okresu Vila Nova de Gaia, kde sú firmy na výrobu portského vína. Obidva brehy spája v súčasnosti šesť mostov.
S výstavbou mostov sa začalo až na začiatku 19. storočia, dovtedy na presun slúžili lode.
Najstarší bol pontónový most Ponte dos Barcos, ktorý je
neslávne známy tragédiou z čias obliehania mesta napoleonskými vojskami. Most sa pod váhou unikajúcich obyvateľov zrútil a rieka pochovala viac ako 4000 ľudí. Z ďalšieho
mosta Ponte do Pensil zostali len kamenné piliere. Ak chcete vidieť všetky mosty Porta oplatí sa plavba malou turistickou loďou. Proti prúdu rieky od štvrte Ribeira je betónový
cestný most s jemnou oblúkovou siluetou, Ponte Infante.
Hneď za ním pôsobivá oceľová konštrukcia železničného
mosta Ponte Maria Pia, ktorej autorom je slávny Gustav Eiffel. Z bezpečnostných dôvodov bol v roku 1991 nahradený vedľa stojacim Pontede São João. Tento betónový železničný most ma oslovil svojím minimalistickým dizajnom.
Niekoľko sto metrov ďalej, v širšom koryte rieky som zazrela ešte Ponte do Freixo, moderný betónový cestný most.

Katedrála Sé do Porto a biskupský palác, most Ponte Dom Luís I.
Na spiatočnej plavbe som si vychutnala 85 metrov vysoký
Ponte Dom Luís I., ktorého stavbu riadil Eiffelov žiak Théophile Seyrig. Podobnosť s mostom Maria Pia je tak výrazná,
že veľa ľudí označuje aj tento, takmer o desať rokov mladší
most za Eiffelovo dielo. Dom Luís I. však má dve poschodia,
spodná časť je pre autá a po vrchnej premáva metro. Obe
sú prechodné aj pre peších. Pohľad na tento oceľový most
je pôsobivý z každého pohľadu, nečudo, že je najznámejší
a zároveň najfotografovanejší. Ďalej po prúde rieky, vidia turisti aj posledný z mostov, železobetónovú krásku Ponte da
Arrábida. Je to diaľničný most, ktorý svojou oblúkovou konštrukciou korešponduje s oceľovými mostmi. Hneď za ním
sa otvára delta rieky Douro šíremu oceánu. Chýbalo už len
zapadajúce slnko.

kostolnou vežou v Portugalsku. Je z nej krásny výhľad na celé Porto, akurát na schodoch je tlačenica, takže neodporúčam návštevu v plnej sezóne, to by ste tam v šore mohli stráviť celé hodiny. Barokový kostol dos Clérigos na elyptickom
pôdoryse sa pýši krásnym mramorovým oltárom s polychrómiou. Po stranách oltára sú dva organy, ktoré práve skúšali.
Bol to nádherný zážitok. Za prehliadku kostola sa neplatí, ale
za zdolanie 240 schodov zvonice si priplatíte 5,– EUR.

HISTORICKÉ PAMIATKY
Katedrála Sé do Porto a biskupský palác
Na kopci nad štvrťou Ribeira sa majestátne vyníma románska katedrála Sé, v silnom kontraste s barokovým biskupským palácom. Pri detailnejšom pohľade na katedrálu som
začala pochybovať, či som ju správne určila ako románsku.
Nesie totiž aj výrazné znaky gotického a barokového slohu.
Najmä vstupný portál je čisto barokový. Ako som sa neskôr
dozvedela pôvodne románsky kostol prešiel úpravami najskôr v gotike a v 18. storočí vymenili románsky portál za barokový. Samozrejme, nesmú chýbať ani azulejos, aspoň vo
výklenkoch. Na pravé poludnie ohlušujúco vyzváňali zvony
vo vežiach, lemujúcich mohutnú rozetu.
Igréja e Torre dos Clérigos
Nech sme sa v centre pohybovali kdekoľvek, všade bolo vidieť 76 metrov vysokú vežu Torre dos Clérigos (duš klerikuš).
Táto zvonica tvorí súčasť barokového kostola a je najvyššou

Karmelitánsky kostol
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Casa da Musica

Kníhkupectvo – Livraria Lello
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Igreja e Convento de São Francisco
Františkánsky kostol a kláštor, neskorogotická stavba s barokovým portálom a pozláteným interiérom, nesie špecifické
znaky prepojenia ľudového ornamentálneho umenia s barokom. Všetko je samý ornament a zlato, nevidela som doteraz nič tak prezdobené, ako by majstri súťažili, kto viac. Ešte
aj bohato vyrezávaný strop sa oslňujúco ligoce, výzdoba pre
františkánsky rád dosť netypická. Vytvorený bol vďaka štedrým darom obyvateľov Porta, ktorí si takto chceli zabezpečiť zdravie a prosperitu pre svoje rodiny. Jeden z mála kostolov, kde sa v interiéri nesmie fotiť, dokonca ani za poplatok.
Ďalšími zaujímavými sakrálnymi stavbami sú Igreja de Santo Ildefonso a Karmelitánske kostoly, neprehliadnuteľné najmä svojimi kobaltovomodrými azulejos. V rovnakom, bielomodrom šate, je aj výzdoba interiéru stanice São Bento
z roku 1916. Veľkoplošné azulejos zobrazujú dejiny mesta.
Na jednej z nich je hlavnou postavou Henrik Moreplavec,
ktorý sa zaslúžil o to, že sa z Portugalska stala námorná veľmoc.
ZAUJÍMAVÉ STAVBY
Palácio da Bolsa
Burzový palác pôvodne nebol v pláne, ale naša sprievodkyňa nám vybavila vstup. Z vonku vyzerá ako hociktorá iná
budova v Porte, avšak vnútri skrýva poklady, ktoré len tak
nevidíte. Aby do budovy dostali čo najviac svetla, použili
presklený strop. Ten osvetľuje átrium, ktoré je využívané ako
spoločenská sála. Miestnosti, v ktorých zasadala Obchodná
komora sú síce každá iná, ale majú spoločný znak – prepych.
Zlatým klincom je tzv. Arabská sieň, krásna, zlatom zdobená
oválna miestnosť v orientálnom štýle, ktorá slúžila na prijímanie zahraničných hostí. Jej úlohou bolo ohromiť návštev-

níka. Ale málokto vie, že tá dych vyrážajúca nádhera je celá
z polychrómovanej sadry.
Livraria Lello a kaviareň Majestic
Jedno z najstarších a najkrajších kníhkupectiev na svete (v rebríčku Najkrajšie kníhkupectvá sveta mu patrí tretie
miesto), v ktorom našla inšpiáciu J. K. Rowlingová pre svoje knihy o Harrym Potterovi. Z týchto faktov kníhkupectvo
vyťažilo maximum. Určite ste sa nestretli s tým, že by ste si
do obchodu s knihami museli vystáť šoru a kúpiť lístok. Stojí štyri eurá, ale ak si kúpite knihu, cenu lístka vám odrátajú. Interiér kníhkupectva je riešený veľmi originálne až rozprávkovo. Dominuje mu dvojité vyrezávané schodisko a keď
pozriete hore, môžete obdivovať presklený strop s vitrážou.
Mne sa najviac páčil nápad s maličkými bustami spisovateľov, ktoré sú umiestnené po celej knižnici na poschodí. Toto kníhkupectvo však nie je jediné, čo ťaží s popularity J. K.
Rowling a jej pobytu v Porte. Najväčšiu časť svojich kníh
údajne napísala v kaviarni Majestic. Káva je v tejto krásnej
secesnej kaviarničke drahá a môže sa stať, že budete aj tu čakať v rade, kým sa uvoľní miesto na sedenie.
Keď už som spomínala Harryho Pottera, za zmienku stoja aj
miestne univerzity. Čierne uniformy čarodejníckych študentov z Rokfortskej školy sú kópiou portugalských študentských rovnošiat.
Casa da Musica
Z doterajšieho rozprávania by ste mohli mať dojem, že
v Porte sú len historické budovy, ale je tu aj niekoľko vskutku originálnych, moderných stavieb. Jednou z nich je Casa
da Musica, navrhnutá holandským architektom Remom Koolhaasom, dokončená v roku 2005. Budova z pohľadového

betónu má výrazné geometrické tvarovanie, ale skôr v štýle
dekonštruktivizmu. Keď som sa snažila zistiť, čo je to vlastne
za tvar, dostalo sa mi poučenia, že asymetrický polyhedrón.
Budova má deväť poschodí a nachádzajú sa v nej naozaj zaujímavé priestory, cez veľkorysé schodisko, recepčnú sálu
až po veľkú koncertnú sieň. A to bolo niečo! Steny s rôznymi otvormi sú obložené drevom s výrazným zlátením, ktoré
pripomína zväčšeninu štruktúry dreva. Niektoré časti stien
a zadná strana hľadiska sú z masívnych sklenených panelov
tvoriacich vlnovku. Casa da Musica sa zameriava výlučne na
hudbu, najmä na verejné vystúpenia, ale aj na oblasť umeleckého výcviku a tvorby. O tom svedčia aj rôzne interaktívne miestnosti na hudobnú tvorbu a výučbu. Každá iná,
s rôznym tvarom, podlahou, obložením…
ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI
Aveiro a rybárske domčeky v Costa Nova
Určite sa vyberte navštíviť aj mestečko Aveiro, vzdialené asi
45 minút cesty od Porta. Pre kanály v lagúne a pestro maľované moliceiros (gondolám podobné loďky) ho nazývajú Benátkami Portugalska. Hlavný kanál lemujú secesné domy emigrantov, ktorí v Brazílii zbohatli a vrátili sa späť do
Portugalska. Nádych originality mu dávajú aj všadeprítomné azulejos. Približne 10 minút autobusom je malá dedinka
s rybárskymi domčekmi a plážou na pobreží Atlantiku Costa Nova. Farebné pásikavé domčeky, ako vystrihnuté z detskej papierovej skladačky, neboli vytvorené pre potešenie
turistov. Vznikli ako poznávacie znamenie pre rybárov, blížiacich sa po namáhavom love k pobrežiu, aby z diaľky vedeli
rozpoznať svoj príbytok. Príjemná bola tiež prechádzka popri pobreží oceánu. Aby ste sa nemuseli brodiť piesočnými
dunami, je tam vytvorený vyvýšený chodník. Nádherný zá-

pad slnka v symbióze s šumením Atlantiku, čo viac si želať?
Ešte tak večeru. Keďže sme pri mori, treba ochutnať miestne špeciality. Musím sa priznať, nemám rada, keď sa na mňa
jedlo pozerá. Obrovské krevety s vypúlenými očami vo mne
veľký apetít neprebudili. Vrcholom objednaného menu bol
hlboký tanier plný ryže zaliatej polievkou, na vrchu časti homára. Toľko nôh a tykadiel… čakáte, či vám večera neutečie.
Myslela som si, že nemám predsudky, čo sa jedla týka,
zjem aj červa. Ale toto akosi nebolo podľa môjho gusta. No
ale nemôžem mať všetko, mala som nadmieru úžasných vizuálnych zážitkov.
PS: Ovos Moles z Aveira
Sprievodkyňa nám cestou do Aveira ospevovala tradičnú
špecialitu, patentovanú cukrovinku, pochúťku ovos moles
(ovoš moleš). Predstavte si pol kila kryštálového cukru vymiešaného s tromi žĺtkami, v oplátkovej škrupine v podobe
morského mäkkýša. Ja teda neviem, kto to nazval pochúťkou, lebo to chutné nebolo. Čo už, nakúpila som za igelitku,
veď takú originálnu maškrtu treba priniesť celej rodine. Poučenie: „Najprv ochutnaj, potom nakupuj!“
Mohla by som ešte dlho rozprávať o ostatných faktoch, zážitkoch a skúsenostiach. Čo som sa dozvedela o portskom
víne, o pestovaní a zbere korku, love tresky, univerzitách
a ich študentoch. Nechýbali by ani rôzne gastronomické zážitky. Ale to by bolo ešte na ďalší článok. PORTO je pre mňa
láska na celý život a som vďačná, že som toto živé mesto
mohla navštíviť.
Renáta Ižipová
Foto: archív RI
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SLOVANSKÁ MYTOLÓGIA
má zákerné i nápomocné bytosti III.
Vesna
Vesna je v slovanskej mytológií bohyňou jari, jarného slnovratu, života a mladosti. Je zrodená z vône, je veselá a roztopašná preto dostala meno Vesna. Opisujú ju ako večne
mladú bohyňu z dlhými zlatými vlasmi a rozviatymi belasými šatami. Prekypuje chuťou do života a radosťou, ktorú rozdáva okoliu svojim žiarivým úsmevom. Je vďaka tomu považovaná za ochrankyňu dospievajúcich a šantiacich detí. Má
schopnosť priviať radosť do života. Presne touto schopnosťou prebúdza na jar všetky rastliny zo zimného spánku. Po
tom, ako prevezme žezlo od Moreny. Ľudia si ju uctievajú
v prvý deň jarnej rovnodennosti.
Víly
Sú éterické bytosti v podobe krásnej ženy vyskytujúce sa
v lese, vo vzduchu a v čistých vodných tokoch. Víly sú duše
dievčin po zásnubách, ktoré zomreli a nenašli pokoj. Slovo
víla pochádza od viliti, čo znamená byť posledný a od slova
vilý, čo je synonymum pre sloveso bláznivý. Hovorí sa o nich,
že sú malé, krehké, prípadne s priesvitnými krídielkami. Majú také krásne oči a zvodný hlas, že kto ho čo i len raz začuje, neprestane po nich túžiť. Odeté sú do voľných šiat. Nútia
junákov, aby s nimi tancovali, a potom ich trestajú, alebo od-

meňujú podľa toho, akí sú zdatní tanečníci. Majú dlhé plavé
vlasy a vraj, keď im čo i len jeden vypadne, tak zomrú. Vodné
víly vlastne tvoria vodu samú, teda aspoň v to veria.
Vodník
Vodník je bytosť vodného živlu. Vo svojom prostredí obvykle prebýva sám. Nie je spoločensky založený. Prebýva
najme v kalných a čiernych vodách. Zlú skúsenosť s ním majú hlavne mlynári, plavci a rybári. Preto mu prinášali obety,
napríklad čierne kohúty, kozlov, prasatá a ryby. Jeho zvykom
bolo cez deň oddychovať v hlbinách a cez noc sedávať na
brehu jazera a česať si vlasy. Môže na seba brať podobu zvierat, v slovanskej mytológii je to žaba, had alebo ryba. Väčšinou na sebe majú premočené oblečenie vo farbách zelenej
a hnedej. Majú zelené vlasy a lesklé oči. Hovorí sa, že vašu
dušu si môžu zobrať a dať ju do hrnčeka, ktorý majú vo svojej podvodnej zbierke. Samozrejme si duše nemôžu vziať len
tak. Svoju obeť musia najprv utopiť a potom sa zmocnia duše. Vo svojom domove sa preváža na veľkom sumcovi s dlhými fúzami a tam je aj pánom všetkého živého.
Maxi Gontková
Petra Mišíková, Víly 20. storočia, 4. roč., suchá ihla, akvarel
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Premeny videného sveta
Foto: Antónia Stloukalová a Lívia Kuzicová
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Konečne sa nebude ohovárať iba za chrbtom, takže

SA UPOKOJ!

Už aj SHDK má svoju vlastnú GossipGirl (český preklad: Super Drbnu). Odteraz si v každom čísle budete môcť prečítať všetky najnovšie drby, klepy, klebety a bonzovačky ako
študentov, tak aj učiteľov! z prostredia našej strednej školy. Rubrika SA UPOKOJ! prináša necenzurovaný, bulvárny pohľad na všetkých a na všetko. Kto sa s kým rozišiel a kto
sa s kým dal dokopy? Kto sa s kým pohádal a kto sa nečakane skamarátil? Kto účinkuje v seriáloch? Kto sa nevhodne obliekol na prehrávky? Čo si o nás myslia naši učitelia
a čo si my myslíme o nich? Toto všetko a ešte oveľa viac sa dozviete v nasledujúcich
riadkoch! Bude to škandalózne a bulvárne!
SPOTTED!
• Kto ešte nepostrehol nové pravidlo, nech sa má na pozore. Do 11:40 je zakázané opustiť priestory školy. Je to dovolené iba v prípade presunu do Deepu! Ktokoľvek príkaz
nedodrží, automaticky dostáva neospravedlnenú nasledujúcu hodinu. Mňa osobne by však veľmi zaujímalo, či sa dá
neospravedlniť aj voľná hodina… Znamenalo by to, že keď
mám voľnú hodinu neospravedlnenú, nabudúce na nejakú NEvoľnú nemusím prísť?
• V novom seriáli z produkcie komerčnej televízie sa mihol
jeden z našich študentov! Hneď v pilotnej časti mal dokon-
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ca vetu! Ako táto skutočnosť asi zamáva so sebavedomím
Lukáša Strašíka?
Ak v jeden z prehrávkových dní okolo vás niečo prefrčalo,
alebo ste si v skrinke našli cudzieho človeka, žiaden strach.
Nešibe vám, ale niekomu inému. Pár študentov sa totiž
hralo na schovávačku. Zrejme im ušiel fakt, že už nejaký
čas nemajú 8 rokov…
Všimli sme si, že na prehrávkach zo spevu sa dostal do popredia nový módny trend v obuvi! Ponožky v šľapkách! Zaviedli ho konkrétne študentky štvrtého ročníka. Akákoľvek
podobnosť s českým módnym trendom (ponožky v sandáloch) je však vraj čisto náhodná. Ide o spojenie komfortu, nových trendov a praktickosti súvisiacej s dodržiavaním
pravidla o prezúvaní sa na škole.
Na rozdiel od štvrtáčok je zrejmé, že šiestačky sa odmietajú pravidlu o prezuvkách podriadiť. Po škole chodia zásadne obuté a nechávajú za sebou špinu. Keby si tie topánky
aspoň ogabali, alebo keby boli aspoň značkové a ladili im
k outfitom, tak to pochopím. No za takýchto okolností, by
sa im toto správanie nemalo tolerovať. Neogabané topánky fakt nie sú sexi! Do takej ti ani Mikuláš predsa nič neprinesie…
Dostali sme anonymnú správu o tom, že druháci sa pripravujú na nejakú ruskú súťaž, na ktorú si cvičia piesne v ruskom jazyku. Nie je to u nás nič výnimočné, no po rusky vraj
nevedia! Hanba…
U prvákov serozmohltakovýnešvar… Objímajú každého,
koho stretnú. Bez ohľadu na to, či sa osobne poznajú alebo
nie. Komu všetkému to príde divné?

REVEALED!
V dnešnej časti sme vyspovedali tretiakov a Mášu
Vladimirovu, učiteľku klasického a jazzového tanca
a javiskového pohybu. Čo všetko o sebe navzájom
prezradili?
Tretiaci o Maši
• Neviem, či sa to ráta ako trapas… no strkala nám prsty do
zadku, ale tak to robila asi každému. (smiech) Pozn. redakcie
– pančelka to používa ako osvedčenú metódu na to, aby sme
sa na balete správne postavili. My, študenti, všetci vieme, že za
tým netreba nič vidieť a bavíme sa na tom, lebo nás táto jej
malá tradícia vlastne všetkých spája.

• Robili sme pády a nevedel som sa panvou odraziť tak, aby
to vyzeralo reálne. Tak ma kopla. Akože myslela to tak, že
mám sám padnúť. Lenže ja som nevedel čo chce a keď
som sa pohol, akurát mi to ukazovala. Takže do mňa kopla.
• Keď sme sa učili padať, vykvákala ma za vlasy. Teda stiahla ma tak k zemi.
• Raz sme si prechádzali kombináciu. Pančka šla zo začiatku
s nami, ale po chvíli si založila ruky dozadu a my všetci sme
to po nej zopakovali.
• Je super keď nás imituje. Keď nám ukáže ako robíme nejaký
pohyb. Napríklad Zuzkine ruky ako hrable. Vtedy je riadne
vtipná. (Maja Butková dopĺňa: „Áno. Keď sme robili výskoky
a ona povedala – Majka, ty to robíš takto.“ Maja sa snaží na‑
podobniť pančku Mášu ako napodobňuje ju…)
• Včera sme s ňou boli prvý krát na čaji. Po troch rokoch. To
bolo milé. Vraj nikoho neohovárali… nuuudaaaa.
• Máme ju radi. To, čo zažívame, vlastne nie sú tak úplne trapasy, ale vždy keď niečo vypáli inak, ako má, je to, proste, milé.
Možno to znie trochu násilne, no pre toho, kto by nevedel, pan‑
čelka je útla a drobná Ruska nízkeho vzrastu… asi 130 centimet‑
rov a je naozaj miernej povahy. Neuplatňuje si na nás fyzické
tresty… žiadne strachy.
Hlášky pani učiteľky Máši (čítaj s ruským prízvukom)
• udlinili
• napijeme sa a iďeme ďaľej
• vy ste takí jednoduchší
• vy nie ste zvlášť nejak kreatívny ročník
•
Bonusy od šiestačiek
• Vlasy máte dlhé, ale pamäť krátku.
• Všetky kroky sa vykrádajú, nohy máme iba dvie.
• Ja nepovedala že som prestafka.
• Ďefčence, je pol dvanástej. O jedenástej ideme spať!
Maša o tretiakoch
• Oni sú takí, že ťažko sa rozbiehajú.
• Oni ma citujú. Aďuška za mňa často hovorí, že napijeme sa
a ideme ďalej.
• Oni taký ročník, že oni sú úplne rôzni. Ako kolektív napríklad nie sú takí zohratí.
• S Matejom sme boli na Ruskej piesni nad Dunajom a mne
sa tá spolupráca veľmi páčila. On taký ťažko hľadal motiváciu, že by sa hneď do toho pustil. Už som bola zúfalá, že asi
to hodím tak. A zrazu to nejako išlo. Bolo to pre mňa pekné
prekvapenie. Má pekný hlas, ale ešte ho nevie úplne ovládať, tam chýba tá skúsenosť.
• Patrik je pre mňa takým zjavom. Podľa toho, čo som videla na prehrávkach, lebo snažím sa sledovať aj prehrávky
z iných predmetov. Ale Aďa s Patrikom dokážu fungovať dlho dvaja a stále klebetia. A že vieš, toto a tento je čo, hm…
No a ten čo a ako. Raz som ich viezla a toto som počúvala celú cestu. Neohovárali, ale… proste klábosili. A mne to
aj prišlo také, že čo tam rozoberať? Ale museli vytiahnuť
do detailov, že: čo a ako sa kto tváril a aj mne sa to stalo…
(smiech)
• Maja robí miňimum toho, čo potrebujeme. Menej sa už nedá. A do maxima to ešte ďááááľeko.

• Zuzka je také čisté stvorenie. Veľmi jemné, vnímavé dievčatko. Veľmi skromné. Čo sa predmetu týka, myslím, že
v pohybe sa našla viac ako v tanci. Tam je veľmi pekná.
A to, že ona je taká čistá duša, veľmi vidieť aj na jej hereckom prejave.
• Sárka aj Veroňika boli tanečne najviac pripravené z toho
ročníka. Sárka veľmi disciplinovane pracuje. Z nej je tak radosť, lebo čo treba, čo spraví. A k Veronike… čo také? Pekne tancuje, ale u nej mi chýba taká emocionálna stránka.
Ona je taká trošku chladnejšia. Ale chladnejší prejav majú
viacerí na škole a to vyčítajú aj šiestemu ročníku.
• Silvia sa tiež našla skôr v pohybe ako v tanci. Ona strašne
chce, musí! Na nej vidieť, že má motiváciu. Na rozdiel od
Majky, ktorá…
Všetky tieto infošky mi boli nabonzované s humorom
a úsmevom. Tak sa na ne treba aj pozerať. Cieľom je asi len to,
prestať sa na chvíľu brať vážne. A teším sa z každého, kto bol
ochotný zapojiť sa. Hlavne nestrácajme humor. Zle bude až keď
oň prídeme, nie?
Pre tento krát stačilo. Anonymné typy na nové klebety môžete posielať na e-mail gossipgirl.shdk@gmail.com. Čím
viac klepov, tým šťavnatejšie čítanie ;)
XOXO, GOSSIP GIRL
Maja Butková, ktorá zistila, že robí miňimum a že maximum
je v nedohľadne! Na fotke s kamarátkou…
29

RELAX

FEJTÓN

Objavte svojho
vnútorného
Beethovena

30

Najvtipnejšia časť na polročných skúškach je podľa mňa tá
klavírna. Už len keď vchádzate do školy, máte pocit, že ste
prišli na klavírne konzervatórium plné premotivovaných
študentov. Skladby znejú z každého smeru a pri každom
klavíri zbadáte človeka. Nádejní hudobní géniovia v smrteľnom sústredení, zhrbení v kŕči nad rozheganým klavírom, na ktorý dopadá stekajúci pot interpreta. Ich vyplašeno-agresívny pohľad vám prezradí, že si vašu skladbu
určite nepreopakujete, lebo na tú stoličku by ste sa dostali len cez ich mŕtvolu…
Keď odlepíte zrak od nedostupného cieľa a rozhliadnete sa okolo, zmocní sa vás pocit, že ste sa ocitli v Prelete
nad kukučím hniezdom. Každé individuum má svoj vlastný
svet. A v pravidelných intervaloch sa tie svety zrážajú: Jedna skupinka sa háda kvôli názvu skladby, dobre že sa nepobijú pre niečo čo sa nazýva… menuet? Iní sa v panike
ešte snažia prehrať si skladbu len pomocou svalovej pamäte. To v praxi vyzerá nasledovne: Sklenený pohľad, pohyby
podpriemerného míma, ktorého prsty tápajú vo vzduchu
snažiac sa nájsť imaginárne klávesy. A napokon do zbierky chýba už len pár jedincov, ktorí sa len snažia psychicky sa nezrútiť – vyčkať niekde v kúte, kým príde na nich
rad a prežiť tento deň bez ujmy na zdraví. Do tejto skupinky patrím aj ja.
A potom to príde. SHOW TIME. Ocitnete sa v menšej, tmavej na čierno vymaľovanej miestnosti spolu s ďalšími štyridsiatimi obeťami a štyrmi skúšajúcimi. Už len pomyslenie
na to naháňa hrôzu. Až tu sa ukáže, či ste naozaj pripravení
na boj poctivo alebo… Alebo ste v snahe zachrániť sa, ničili klavír presne hodinu pred skúškami a pokúšali ste sa to
„naučiť“. Každý predvedený výkon sa dá zaradiť do jednej
zo základných piatich kategórii:
1. Cvičil som, nemám svoj deň
2. Dal som to!!!
3. Netuším ako som to dal, bola to čistá improvizácia!!!
4. Ona hrá tak dobre???
5. Je to v…
Každý nejako dopadne. Verím, že tie ruky pripomínajúce
pacienta s Parkinsonom moc nepomáhajú. Poznám to…
A až do súdneho dňa, pardón, maturity to budete prežívať
zhruba rovnako. Takže sa pripútajte, milí prváci! Ale, nebojte, dopadne to dobre. Šťastné vyhrávky.
Barbora „Skrjabin“ Šimová
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Alberto Moravia: Rimanka
Chudobné dievča Adriana, túži po manželovi, deťoch
a skromnom, no čistom, živote. Je plnšia, no krásna žena,
ktorá si zarába pózovaním maliarom. Aj keď sa stane devou
ľahších mravov svoje sny nemení. Je to moja najobľúbenejšia kniha, pretože Adriana naozaj oplýva úprimným sedliackym intelektom a jej myšlienkové pochody a úvahy o láske, svete, ľudoch sú veľmi hĺbavé, inšpirujúce a unikátne.
Je výnimočné, ako autor – muž, úžasne vystihol myšlienky
a názory dospievajúcej ženy.
Barbora Šimová IV. A
Renata Názlerová: Tučibomba no a čo?
Ak hľadáte „oddychovku“ na voľné chvíle, odporúčam túto
knihu. Večne živá téma hľadania lásky, ale aj témy sebalásky, sebahodnoty a tlak módneho diktátu a spoločnosti na
človeka, sú spracované s nadhľadom a vtipom. Kniha nielen
pobaví, ale čitateľa donúti zamyslieť sa nad tým, aké sú skutočné hodnoty v živote človeka.
Petra Mečková
Stephen Chbosky: Charlieho malé tajomstvá
Kniha mapuje stredoškolský život 16-ročného Charlieho,
ktorý práve nastúpil do prvého ročníka. Sledujme, ako sa zoznamuje s okolím, spoznáva nových ľudí. Kniha je písaná formou listov, ktoré Charlie adresuje priamo čitateľovi, a ten má
vďaka tomu možnosť nazerať Charliemu „cez rameno“, cítiť
jeho emócie. Ja som sa v tej knihe našiel. Charlieho si obľúbi každý.
Filip Kupčo IV. A
Rhonda Byrne: Sila
Táto kniha vie dať človeku obrovskú motiváciu, aj keď si myslí, že už cesta nie je, keď je už maximálne na dne. Ukáže a dá
ti návod na to, ako žiť šťastný, bezstarostný život. Môžeš
zmeniť celý svet. Všetko je to len na teba a táto kniha ti ukáže ako.
Barbora Kluková II. A
Marie Lu – Legenda
Jeden z najpútavejších legendárnych príbehov – Legenda! Spojenie akcie, sci-fi a lásky v jednom príbehu. Ťažký
život, separácia spoločnosti a zakázaná láska mladých ľudí
z odlišných vrstiev. Toto všetko v sebe skrýva pre mňa jedna
z najlepších kníh, aké som mala možnosť čítať.
Katarína Hodžová II. A
Veronika Homolová Tóthová: Mengeleho dievča
Táto kniha ma celú pohltila a preniesla do obdobia druhej
svetovej vojny. Jeden deň sa môžeš prechádzať v modrých
šatách po námestí plnom ľudí, ktorým ku šťastiu stačí len
slnko, ktoré lúčmi hladí ich tváre. Druhý deň stojíš v rade plnom neznámych ľudí a o tom, či sa ráno zobudíš, alebo nie,
rozhodne človek, ktorý o tebe nič nevie, ktorý ťa nevníma
ako živú bytosť, ktorá cíti bolesť, strach, lásku. Každý z nás by
si mal prečítať túto knihu a možno, možno by sme si konečne začali vážiť to, čo máme.
Klára Pavlíková II. A

SÚČASNÉ VIZUÁLNE UMENIE
Turčianska galéria Martin
30. 1. 2020 – 25. 3. 2020
Miroir Noir (Miloš Kopták & Rai Escalé) je výtvarné zoskupenie pozostávajúce zo slovenského umelca Miloša Koptáka a katalánskeho maliara Raia Escalé, ktorí spolupracujú
od roku 2007. V priestoroch Turčianskej galérie v Martine aktuálne vystavujú sériu malieb s názvom MRB / Miloš Rai Bazovský,
v rámci ktorej sa rozhodli reagovať na dielo slovenského modernistu Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968), najmä na jeho
krajinársku tvorbu. Bazovský vo svojich krajinomaľbách vychádzal inšpiračne z vlastných
kresieb a fotografií, pričom slovenská krajina,
ktorú vo svojej dobe maliar zachytával bola
ešte prevažne vidiecka, popretínaná len drevenými stĺpmi elektrifikácie. Bazovského krajiny pretavili do vizuálnej podoby dnešnej
doby, v ktorej dominujú krajine neónové reklamy a vizuálny smog. MRB je pre túto výstavu skratkou trojice mien Miloš / Rai / Bazovský a odkazuje na signatúru (t.j. podpis)
M.A.B., ktorou Bazovský často ako maliar signoval svoje obrazy.
Galéria Z Bratislava
6. 2. – 22. 3. 2020
Výstava arteMIX v Galérii Z predstavuje diela členov umeleckého zoskupenia arteMIX
z Viedne, ktorí pracujú rôznymi formami
a štýlmi a pochádzajúcich z rozličného kultúrneho zázemia s rozdielnou kultúrnou skúsenosťou. Víziou členov združenia je obrátiť
pozornosť ľudí smerom k umeniu a umožniť
im, aby si užívali kreativitu, slobodu a radosť
z umenia.
Esterházyho palác Bratislava
6. 12. 2019 – 29. 3. 2020
Autorská výstava Anny Daučíkovej predstavuje jej prácu sklárky, maliarky, fotografky,
video-performerky a video-umelkyne. Ako
uvádza už názov výstavy Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations, nejedná sa o retrospektívny pohľad
(t.j. predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade), ale o sprístupnenie výberu
z autorkiných ukončených a zachovaných
diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach
s jej aktuálne rozpracovanými dielami. Celá koncepcia výstavy tak predstavuje akýsi živý organizmus a je počas svojho sprístupnenia verejnosti dotváraná, pretváraná a dokončovaná. Výstavné priestory sú
tak laboratóriami tvorby, dejúcimi sa rámcami práce, dejiskami premien. Autorka tu
vedie živý a premenlivý dialóg s inými autormi a svojimi hosťami.

INTERMEDIÁLNE PRESAHY
Nitrianska galéria
12. 12. 2019 – 29. 3. 2020
Výstavný projekt Príbehy (p)o živote kurátorsky nadväzuje na predchádzajúci projekt
Príbehy (o) smrti z roku 2017 – 2018. Okrem
obrazov je výstava súčasne prehliadkou divadelných dejstiev a literárnych mikropríbehov. Kurátorka (Ľudmila Kasaj Poláčková)
tu funguje ako rozprávačka príbehov. Príbehov vychádzajúch z vlastných existenciálnych stavov uvažovania o samote, spiritualite, snení, prežití, slobode, sebauvedomení
aj osudovosti a pokúša sa zadefinovať dôležité ľudské pocity, ktoré človek zažíva po
prežití traumy (napr. z úmrtia blízkej osoby,
po prežití nehody, či ťažkej choroby, alebo
z opustenia rodnej krajiny a žitia v novej spoločnosti…). K výstave je vydaný katalóg, ktorý obohacuje bežný kurátorský postoj o pohľad filozofický, fenomenologický, psychiatrický či kazateľský.
Nitrianska galéria, Bunker
20. 2. 2020 – 8. 3. 2020
Na počiatku bola Sieť. Tá Sieť bola v Sieti a tá
sieť bola Sieťou. Ona bola na počiatku v Sieti…
Výstava študentov Katedry výtvarnej tvorby
a výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
ARCHITEKTÚRA
Považská galéria umenia Žilina
13. 2. – 22. 3. 2020
V aktuálnom ročníku Mesiaca architektúry sa prezentujú prihlásené a ocenené architektonické diela v súťažiach CE ZA AR 2019
(Slovenská komora architektov) a Cena Dušana Jurkoviča 2019 (Spolok architektov Slovenska). Výstava sa zameriava na architektov
zo žilinského kraja.

TANEC
Slovenské národné divadlo – historická budova
Fragile & Balet SND
Balet SND v spolupráci s Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej a Vysokou školou múzických umení objavuje nové talenty baletného umenia a s víziou zaradiť sa medzi
významné európske scény nadviazalo na
spoluprácu so slovenskou vokálnou skupinou FRAGILE.
Najbližšie predstavenie bude 4. 3. 2020.
FOLKLÓR
Slovenské národné múzeum v Martine
d 31. 1. 2020 do 31. 10. 2020
Ako sme sa obliekali v Turci v priebehu rokov? O tom je nová výstava Na piatok, i na
sviatok v SNM na Malej hore. Po prvý krát
si môžete pozrieť vyše 700 kusov odevných
súčiastok a doplnkov z Turca (od polovice 19.
storočia do 80. rokov 20. storočia). Nájdete tu
napríklad 67 ženských živôtikov, ale tiež okolo 40 menej známych veľkoplošných dobových fotografií.
PRÍRODA
Múzeum Andreja Kmeťa SNM Martin
10. 12. 2019 – 3. 5. 2020
Semienka, plody či listy rastlín nekrášlia len
prírodu. Pod rukami šikovných ľudí vznikajú
z darov rastlinnej ríše šperky a ozdoby, ktoré tešia ľudské oko, upokojujú myseľ a môžu slúžiť na rôzne rituály, upozornia na krásne ale aj nebezpečné – jedovaté súčasti
šperkov. Výstavu Rastlinná ríša – tajuplná šperkovnica sa podarilo okrem súkromných zbierok a predmetov z rôznych múzeí
obohatiť aj o jedinečné šperkárske výtvory
slovenských autorov.
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V osemsmerovke nájdete 13 počítačových hier.
Ema Brescherová

Na čo sa môžete tešiť v budúcom čísle
• Na veľkonočného zajačika.
• O ceste do exotického Thajska napíše S. Červíková.
• Ďalšie tri absolventky 2020 SHDK.
• Verím, že niečo nabonzujete a Super Drbna bude mať
o čom písať.
• Zistíme ako dopadli „talentovky“ na našej škole.
• Rubrika „Ako ma nepoznáte“ by mohla tiež zaujať.

M A R E C

Foto: archív Sáry Ondírkovej

VOCOGOU?

02/03

DIVADELNÝ KVÍZ
18:30 súťažný večer

16/03

JUDE LAW
18:30 montáž slovenskej klasiky

23/03

MEDEA
18:30 antická (ne)klasika

30/03

THE BITCHES
18:30 komédia

06ú04

HRIECH
18:30 hosťovanie SKDK Prešov

20/04

STRATY A NÁLEZY
18:30 dráma zo strednej školy

27/04

MEDEA
18:30 antická (ne)klasika

–

A P R Í L

2 0 2 0

Inscenácia Jude Law

– je výber dialógov z diela Jozefa Gregora Tajovského – Ženský zákon. Keďže sme sa opäť snažili byť originálni, tak sme
tento náš mini celok nazvali Jude Law. V krátkom kurze angličtiny si vysvetlíme prečo. „Law“ v tomto populárnom jazyku znamená „zákon“. Ak je niečo naozaj „ženské“, v zmysle
„pre ženy“, tak je to určite hlava s tvárou anglického herca Juda Lawa. Dokonalé prepojenie angličtiny, žien a Tajovského.
Okrem toho je to pokus o vtip a ten sa s Tajovského dielom,
ktorým sme sa inšpirovali, neodlučiteľne spája.
Dej sa odohráva v typicky zastaranej, slovenskej rodinke, kde
každý člen rodiny začína svoj deň „zdravotným“ pohárikom
a toho sa nepúšťajú po celý deň. Alkoholom takmer všetky
postavy riešia svoje problémy, či už spoločne, vo dvojici alebo osamote. Prítomné sú, samozrejme, miestne baby, ktoré
roznášajú klebety ako v každej dedine.
Dvaja mladí ľudia, Miško a Anička, ktorí sú do seba zamilovaní a „spochabení“, sú pre ich spoločnú budúcnosť ochotní
obetovať hocičo. Miško však bude musieť narukovať na vojnu a Aničku opustiť. Počas pytačiek sa situácia v rodinách
vyostrí a práve v tomto čase musí Miško odísť. Toto využije spomínaná dedinská klebetnica Dora a ponúka Miškovej
mame Mare novú, bohatšiu nevestu. Mara sa týmto nápadom nadchne a vyzerá to tak, že čistej, úprimnej, slovenskej
láske je koniec.
Budeme radi, ak sa prídete pozrieť, ako sa táto divoká dráma
zo slovenskej dediny skončí!
Sára Ondríková, 2. ročník SHDK

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