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TOP INTERPRETKA
SLOVENSKEJ WORLD MUSIC
Karin Sarkisjan – speváčka s nádherným hlasom plným sýtosti a výrazovej farebnosti,
ktorá je zároveň skladateľkou i klaviristkou. Pani Karin bola, do chvíle než sme sa stretli, pre mňa ako taká neznáma rovnica. Počula som však o nej veľa zaujímavých a krásnych vecí, preto ma lákalo spoznať ju bližšie…
…a naskytla sa príležitosť rozprávať sa s ňou, o nej i o našej obľúbenej HUDBE.

znali od malička zo súťaží, z rozhlasu a televízie… takže sa
už rozhodovali kto si ma zoberie za žiačku. Na vysokej škole
som ako bonus posledné dva roky dorobila za jeden rok. Už
ako 20-ročná som skončila štúdium.
Mali ste nejaký idol?
Skladateľov, ktorí cvičili, trénovali a robili klasiku.
Prečo ste odišli z Arménska?
Bola tam povojnová, veľmi ťažká situácia. Každý kto mohol,
odišiel. Dodnes sú tam stále nepokoje ohľadom územia.
Mala som otca na Slovensku, v Žiline, a ten ma sem vzal od
roku 1993. Cnie sa mi za Arménskom, ale už to je 28 rokov
a život ide ďalej…

Tak, ktorí sú tí
s charakterom
a dobrými
vlastnosťami?
Zaujíma vás, či naši študenti rozlišujú IDOL,
CELEBRITU a OSOBNOSŤ? Myslím, že v tom
majú jasno, vyplýva to z našej ankety.
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Počula som, že ste vyrastali v Arménsku… Aké je Arménsko?
Arménsko je nádherná starobylá krajina, ktorá sa nachádza
vo východnej časti Ruska v oblasti Kaukazu. Je to vlastne
prvá krajina, ktorá prijala kresťanstvo, taktiež je veľmi známa
svojimi kláštormi a vínom. Dokonca aj výborným koňakom
menom „Ararat“ (podľa najvyššej hory Arménskej vysočiny).
O Arménsku sa hovorilo, že to je kláštor pod otvoreným nebom. Nachádzajú sa tam milosrdní ľudia, pre ktorých je hosť
ako Boh. Hosť je vždy na prvom mieste.
Táto čarokrásna krajina nie je známa len pohostinstvom, ale
aj zábavou bez alkoholu, alkohol slúži iba ako prípitok. Je to
krajina, kde hudobný orient splýva s klasikou aj s arabskými
prvkami. Arménska hudba tak zostáva jedinečná a odlišuje
sa od ostatných kultúr.
Stále sa vo svojej hudbe inšpirujete Arménskom?
Určite. Je to moja kolíska. Som skladateľka, ktorá pretvára
spomienky na Arménsko do hudobnej formy. Každý umelec
sa môže pohnúť od tejto kolísky kde sa narodil… inak si to
ani neviem predstaviť.
Venujete sa hudbe odmalička? Aj Vás niekto k tomu
viedol?
Začala som spievať od úplného malička. Mám dokonca po-

cit, akoby som vedela skôr spievať než rozprávať. Už od narodenia som bola spojená s hudbou. Ani som si nestihla povedať čo chcem, išlo to samé. Viedla ma moja mama. Tiež je
hudobníčka, speváčka a doteraz učí hru na klavír. Dokázali
sme spolu cvičiť denne aj päť hodín.
Funguje v Arménsku vzdelávanie rovnako ako u nás?
Alebo máte iný systém?
Za čias Sovietskeho zväzu, za vedenia Ruska, bol prísny systém. Tento systém študovania v Arménsku sa úplne odlišuje
od európskeho vzdelania. Tam je systém taký, že keď sa narodí dieťa, bude umelcom. Zatiaľ čo u nás sa učíme „z každého rožka troška“, v Arménsku sa naplno venuje jednej a tej istej profesii. Deti musia dať zo seba maximum, aby vyhrávali
súťaže a zúčastňovali sa akcií… V každej rodine je klavír a aspoň jeden člen domácnosti na ňom vie hrať. Je to systém,
vďaka ktorému napreduješ, kde sa vzdelávaš a plníš si sny. V
Arménsku ide každý na vysokú školu. Je to hanbou – neísť.
Akú školu ste vyštudovali Vy?
Študovala som strednú školu „prudko“ zameranú na hudbu,
dva roky som tam zostala, a za ten čas som robila už aj konzultácie na vysokú školu. Postúpila som na vysokú školu múzických umení v Arménsku. Na vysokú školu som sa dostala
ako 16-ročná. Na túto školu je ťažké sa dostať, ale mňa po-

https://www.youtube.com/watch?v=HYyUXba_msA
Dostalo sa mi do ucha, že ste taký cestovateľský typ
človeka. Chystáte sa niekam aj teraz? Chceli by ste sa
vrátiť do Arménska?
Možnože neuveríš, ale nejdem tam z jediného dôvodu…
kvôli lietadlu. Bojím sa. Radšej si počkám na cestu vlakom.
Pred dvoma rokmi som mala ísť s kapelou na Ukrajinu lietadlom, lístky boli vybavené tam aj naspäť. Presvedčili ma
na cestu lietadlom cestou tam. No keď sme pristáli na letisku, prvé čo som urobila bolo, že som si kúpila lístky na vlak
späť. Asi by ma museli uspať ak by som mala ísť znovu lietadlom…
Čo je Vaším najväčším snom?
Mojím obrovským snom je ísť koncertovať do Arménska i do
Izraela, lebo mám rada židovské piesne. Rovnako by som neskôr chcela ísť do Ameriky, celkovo koncertovať a cestovať
po svete.
Bratislavský koncert pani Karin 19. júna už asi nestihnete, ale
rozhodne si nenechajte ujsť jej koncert 18. júla v synagóge
vo Vrútkach.
Adela Žiaková

Alexandra Kočanová
Väčšina ľudí ma nejaký idol/vzor. Pre mňa je to niekto, koho uznávam za to, čo robí /robil. A je to pre mňa niekto, kto je akoby
predlohou toho kam sa chcem dostať.
Celebrita je pre mňa verejne známa osobnosť. Takže nejaký napríklad umelec ku ktorému ľudia vzhliadajú. A keď sa povie jeho
meno hneď si ho spoja s tvárou, nejakým dielom, ktoré vytvoril
alebo s nejakou úlohou, ktorú stvárnil.
Pre mňa má slovo osobnosť dva významy… Prvý je ten, že každý človek ma nejakú osobnosť a druhý je historická osobnosť. Teda človek, čo sa niečím preslávil a teraz aj po smrti je za to uznávaný. Skrátka ľudia, o ktorých sa učí v učebniciach sú pre mňa
osobnosti.

Janíková Lucia
Idol – podľa mňa je to človek, ktorý svojím správaním, talentom,
vyjadrovaním, činmi môže ľudí motivovať k tomu, aby boli lepší,
môže ich nabádať k osobnostnému, alebo talentovému rozvoju.
Je inšpiráciou, vzorom (veľakrát skôr výzorom).
Celebrita – populárny človek, ktorý dokáže ovplyvniť dav ľudí,
častokrát, nie dobrým spôsobom.
Osobnosť – myslím si, že je to človek, ktorý dokáže ovplyvniť ľu-
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dí dobrým spôsobom, pomáha im (možno nie priamo, ale napríklad textami pesničiek), finančne podporuje ľudí, ktorí to
potrebujú (pokiaľ na to má prostriedky),
je vzorom (veľakrát skôr svojím vnútrom
ako výzorom).

Brescherová Ema
Idol – niečo/niekto, čo/kto je dokonalý
a ľudia až slepo veria, že je to dokonalé
a snažia sa tomu častokrát priblížiť.
Celebrita – niekto, kto sa stal pre ľudí zaujímavým jeho kariérou. Častokrát nie je
zaujímavá jeho kariéra ako taká, ale rôzne udalosti či škandály. Keďže ľuďom prídu tieto aféry zaujímavé, narastá aj počet
ľudí, ktorí vedia o tej celebrite.
Osobnosť – niekto, kto rozširuje/rozširoval osvetu. Vzdelaný človek, ktorý má zároveň aj určitú popularitu.

Natália Ťaptíková
Idol môže byť postava fiktívna alebo skutočná, ktorú vnímame ako svoj vzor.
Celebrita je osoba, ktorá je dobre verejne známa.
Osobnosť môže byť niekto, kto niečo dosiahol.
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Z. P.

Alžbeta Danihelová

Pod slovom „idol“ si predstavím osobu,
ku ktorej vzhliadam, na ktorú sa chcem
podobať, či už správaním alebo výzorom, alebo osobu, ktorá má na mňa vplyv
v mojich rozhodnutiach.
Pojem „celebrita“ sa mi spája s osobami,
ktoré sú známe vo svete, či už z televízie
alebo z internetu. Celebrity sú často považované aj za idoly.
Slovo „osobnosť’ pripisujem ľuďom, ktorí majú charakter, dobré vlastnosti alebo správanie. Osobnosť je aj človek, ktorý niečo dokázal a ktorý niečo znamená.

Idol je osoba, ktorá má nejakého nasledovateľa. On sa snaží ísť, ako sa mu bude
dať, v idolových stopách.
Celebrita je osoba, ktorá sa stala slávnou
cez televíziu, internet…
Osobnosťou je každý človek.

Timea Uhliariková
Idol – niečo ku čomu vzhliadame s rešpektom. A je to hodné nasledovania. Inak
povedané Idol je vzor.
Celebrita je pojem, ktorý pomenúva niečo pre väčšinu známe a populárne.
Osobnosť – je to niečo ako cnostná vlastnosť človeka.

a jeho hudobná cesta

Karolína Kozáková
Idol je napríklad osoba alebo vzor, ktorá
nám dáva inšpiráciu, je obdivovaná.
Celebrita je osoba, ktorá je známa a pozná ju veľa ľudí.
Osobnosť môže byť aj povaha človeka, to
ako sa správa, aké má názory, záujmy, potreby…

Matej Husár
Osobnosť a idol je človekom, ktorý inšpiruje, povzbudzuje a motivuje ostatých ľudí v živote.
Celebrita je človek, ktorý preslávil svoje
meno cez médiá a je možno aj svetovo
známy (herci , športovci, atď)

Tereza Dibdiaková
Pre mňa je idol niečo, k čomu vzhliadame.
Očakávame od toho veľa a chceli by sme
sa na to podobať. Pre nás idol môžu byť
aj rodičia, prarodičia…
Celebrita je niečo známe. Svetovo známe.
Osobnosť je niečo známe tiež, ale nie svetovo. Osobnosť môže byť hocikto s nejakým talentom. Preslávil sa niečím veľkým
ten človek.

Paula Bieliková
Kto je idol? Niekto, kto nám dáva pocit
posúvať sa a učiť sa. Vzor niečoho, čo by
sme chceli dosiahnuť, podobať sa mu, nasledovať kroky…
Kto je celebrita? Niekto, čo upútava náš
pohľad prostredníctvom médií, je známy
veľkému množstvu ľudí.
kto je osobnosť? Niekto, kto nás inšpiruje,
podobne známy ako celebrita, kto si vytvoril svojimi skutkami meno a možno sa
aj zapísal do dejín.

Simona Baránková

M. I.
Idol – človek podľa, ktorého sa, zväčša
menšie deti alebo tínedžeri, snažia správať a vidia na ňom len dobré vlastnosti.
Môže byť idealizovaný, ale vekom sa to
vytráca.
Celebrita – niekto, koho často vídame
v televízii, na internete alebo počúvame
v rádiu či mobile. Tento človek má väčšinou mnoho fanúšikov vekových, pohlavných alebo iných preferenčných skupín.
Osobnosť – osoba, ktorá dokázala ovplyvniť svet. Pod týmto pojmom si väčšinou predstavujem starších ľudí alebo ľudí z iných storočí, ktorí buď niečo zažili (napr. vojna) alebo niečo vynašli. Sú to
ľudia s charakterom a dobrými vlastnosťami.

Maturitná práca Jakuba Kubíka

Dana Rechtoríková
Idol – človek ku ktorému vzhliadame, väčšinou je to nejaká známa osobnosť. Taktiež je to používané aj ako označenie pre
ázijských pop spevákov „K-idol, K-idols
(kórejský idol)“.
Celebrita je osoba, čo sa stala známou
za pomoci masovokomunikačných prostriedkov (youtube, instagram, tiktok, atď)
A) Osobnosť je relatívne stála štruktúra,
dynamika bio-psycho-sociálnych schopností a vlastností osobnosti človeka.
Označenie pre celok duševného života.
B) Niekto niečím významný, môže sa
jednať aj o celebritu alebo idol, ale je to
človek, ktorý sa o niečo zaslúžil.

Podľa mňa je idol niekto, kto je pre človeka nejakým spôsobom motivujúci, či má
kvality, ktoré by daná osoba tiež chcela.
Človek, ktorý sa stal niečím známy, ľudia ho spoznávajú na uliciach a je o ňom
všetko verejne známe.
Osobnosť má každý jeden z nás. Je to
osoba, ktorá má nejaký názor, presvedčenie, schopnosti, osobnosť ako taká sa postupom času mení, nie je stála, čím sme
starší tým inak vnímame svet, máme iné
schopnosti a priority.

Spracovala Renáta Ižipová
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MARURITY – NEMATURITY
Tohtoroční štvrtáci opäť nemali možnosť maturovať plnohodnotným spôsobom. Napriek tejto situácii si však
sami vypýtali možnosť odprezentovať a obhájiť si aspoň záverečnú prácu. Ako pedagógov nás ich inictiatíva prekvapila a potešila, samozrejme
sme súhlasili.
Neformálne obhajoby sa uskutočnili
29. 4. 2021 v priestoroch školy. Aj napriek „maskovaniu“ žiaci odhalili čo
v nich je. Ich šikovnosť budete môcť
určite sami posúdiť aj v budúcich číslach časopisu.

MOMENTY
Žiak Jakub Kubík sa inšpiruje vo svojej
„maturitnej“ práci hudbou. V projekte Momenty zachytáva míľniky svojho
života ako muzikanta. Vodítkami sú
pre neho stretnutia s rôznymi umelcami, žánrami i osobné prežívanie
a preciťovanie tohto druhu umenia.
Autorské plagáty sú realizované kombinovanou technikou.

V nasledujúcich číslach školského
časopisu predstavíme ďalšie práce.
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Som nesmierne vďačná,
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že som mohla študovať to, čo ma baví, práve na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine.
Predovšetkým, by som sa chcela poďakovať človeku s veľkým Č a významnej osobe
v mojom srdci, pani Ľubomíre Krkoškovej.
Vďaka jej iniciatíve založiť umeleckú školu
som si mohla ja aj ďalší noví študenti plniť
svoje sny. Vďaka škole som zistila, kým naozaj som, aké predispozície vlastním, čím
nedisponujem, aké kvality mám zlepšiť.
Ďakujem mojej pani učiteľke herectva, pani
Musilovej, ktorá si ku mne musela nájsť cestu. Nie je ľahké nájsť kľuč od skrinky, ktorá sa
úmyselne zamyká.
Ďakujem všetkým mojim pani učiteľkám
spevu, ktoré mali trpezlivosť počúvať moje fanfáry.
Ďakujem pani Krásnej a Máši, že zo mňa
spravili pohybovo zdatného človeka. (Aspoň ja sa za neho považujem…)
Ďakujem pani učiteľke Leckešiovej, že dokázala počúvať moje srdcetrhajúce anglické rozprávanie.
Ďakujem pani učiteľkám reči, u ktorých som
si uvedomila, aký vnútorný symptóm, koreluje s vonkajším syndrómom mojej (ne)artikulácie.
Ďakujem pani Furcoňovej za jej priateľskú
nehu a snahu naučiť nás dejiny hudby v ľahšej verzii.
Pani Galkovej vďačím za jej výnimočnú znalosť kníh, filmov a hudby, ktorá minimálne
mňa motivuje a posúva stále dopredu.
A napokon velikánska VĎAKA, PANI TRIEDNEJ učiteľke s veľkým U, Janke Dropkovej.
Ďakujem za Váš ľudský prístup, za materinskú ruku, ktorú ste mi neraz ponúkli.
Na záver, by som sa chcela prihovoriť ku
všetkým pedágogom, ktorí sú súčasťou pedagogického zboru. Vďaka Vám sa stávame
uvedomelejšími a lepšími bytosťami, ako
sme boli, ďakujem(e) za všetko, čo do nás
vkladáte. Verím, že každému jednému z Vás
sa to minimálme dvojnásobne vráti.
S veľkou vďačnosťou Zuzka Kytková
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Podľa mňa...
IDOL by mala byť nejaká vysnívaná podoba seba samého/samej. Ide o subjektívny obraz, ktorý sa páči každému inak, chápe sa rôznymi spôsobmi no v každom vyvoláva silnú potrebu priblížiť sa až napodobniť ho. Myslím si, že pôsobí
ako také menšie nakopnutie. Vidíme niečo, čo sa nám páči, túžime po tom, chceme zažívať to, čo on a cieľavedomí ľudia tej predstavy aj dosiahnu. A čo potom?
Máme, čo sme chceli, stali sme sa tým, čím sme chceli. Bodka. No človek sa nikdy
neuspokojí len s prvotným víťazstvom, vždy bude chcieť viac. A tu príde niečo
nové a my máme znova nový cieľ. Preto je mojím názorom, že idol je niečo nedosiahnuteľné. Prchavý pocit vlastnej nedokonalosti, ktorý chceme zmeniť, a ktorý je nahradený ďalším, len aby sme mali dôvod, prečo na sebe neustále pracovať a zdokonaľovať sa.
CELEBRITA je podľa mňa veľmi zavádzajúce označenie. Ide o osobu, ktorá je
v určitom rozpätí (krajinovo, celosvetovo) známa, pričom sa o nej píše v novinách,
rozoberá sa jej súkromný život, poprípade funguje tiež ako idol pre svojich fanúšikov. Takto to vnímam ja, lenže čomu nechápem je, prečo sú za celebrity často
označované osoby, ktoré jediné čo vykonávajú je práca, ktorú si sami vybrali za
svoje povolanie a za ktoré dostávajú zaslúženú výplatu? Je pre mňa nepochopiteľné označovať či vyberať z davu jedinca, ktorý sa v podstate veci nijako neodlišuje od ostatných – vyberme si napríklad také hollywoodske hviezdy na filmových plátnach. Majú svoj džob, ktorý im zarába peniaze, hŕstka z nich má určite aj
vzdelanie z oboru, ktorému sa venujú. No rozdiel je v tom, že zatiaľ čo obyčajného
lekára, ktorý má splnené podobné kritéria, nikto nepozná alebo ho nemajú záujem popularizovať, tak herca, ktorý si zahral rolu vo filme Spider- Man, dvojnásobne vyzdvihujú a obdivujú, pretože sa za kamerou zahral na hrdinu. Ide len o príklad, ktorého cieľom určite nie je zosmiešniť akúkoľvek pracovnú pozíciu.
Zamýšľam sa len nad tým, ako zbytočne oslavované sú mediálne posty, pričom
však ide len o obyčajných ľudí, ktorí možno vynikajú v tom, čo robia, no stále je
ich hlavným cieľom zabávať publikum. Samozrejme, s peniazmi už pribudnú veci
ako charita či dobročinnosť, ktorá však často vyzerá len ako zbavovanie sa prebytočných peňazí, nech sú ich úmysly akokoľvek čisté.
A taktiež sa nesmie zabúdať na výnimky, ktoré sú právom označované za celebrity, pretože ich popularita prišla až po ich dobročinnosti, neboli k tomu mediálne
ani inak tlačení. Preto si myslím, že pojem celebrita je už bohatstvom ovplyvnený
názov, ktorý vytrháva jedincov z davu s cieľom zárobku na tom, aby odpútali pozornosť ostatných od míňania peňazí napríklad na zbytočné reklamné predmety.
No, ale niekde sa tie zárobky míňať musia, nie?
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OSOBNOSŤ by mala ísť ostatným príkladom. Byť nestranná, spravodlivá, no
aj skromná, pretože je osobnosťou často ten, ktorý si to ani neuvedomuje. Nemusí to byť nutne niekto známy, ktorého skutky sa rovnajú veľkosti Ameriky. Každý
z nás môže mať podľa mňa svoju „osobnú osobnosť“ – príbuzných či priateľov,
ktorých obdivujeme pre ich lásku či pomoc, ktorú nám odovzdávajú každý deň.
Byť Niekým nemusí byť nemožné ani pre nás. Už len taká maličkosť ako priznanie
si vlastnej chyby či požiadanie o pomoc zdvíha našu hodnotu a formuje náš charakter. Preto osobnosť vnímam v každej ľudskej bytosti, aj keď nie vždy má už nejakú konkrétnu podobu.
Michaela Martišíková
Petra Mišíková, typografické cvičenie, 2. ročník
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Tému spracovala: Michaela Balážová
Autor fotky: Sebastian Ervi

10

Z ÁHL AVIE

PRAKTICKÉ CVIČENIA

ZNAKY

SUBKULTÚRA

Pôvod v štýloch: Rock and roll, blues, folk, country
a rhythm and blues
Kultúrne pozadie: 50. a 60. roky 20. storočia – Spojené štáty americké a Veľká Británia
Typické nástroje: elektrická, basová a akustická gitara – piano – bicie – syntetizátor – klávesové nástroje
Všeobecná popularita: od 50. rokov jeden z najpopulárnejších hudobných štýlov
Odvodené štýly: New Age – synthpop

V priebehu histórie rockovej hudby si rôzne odnože
rocku osvojilo viacero subkultúr, pre ktoré je charakteristické odmietanie majoritnej kultúry. Rock je dynamický žáner a fanúšikovia určitého štýlu – vyznávajúci podobné hodnoty a myšlienky a dodržiavajúc
podobný kódex odievania – tvoria samostatný kultúrny fenomén, i keď samozrejme nie každý člen subkultúry nutne musí spĺňať všetky stereotypy charakteristické pre danú skupinu.
V 50. rokoch a 60. rokoch boli medzi britskou mládežou aktívne subkultúry Teddy Boy a Rocker, ktoré sa
viazali na americký rokenrol. Kontrakultúra 60. rokov
a hnutie hippies boli úzko späté so psychedelickým
rockom. V polovici 70. rokov v USA „pomerne primitívna hudba“ a militantná rétorika hudobných skupín
našla odozvu v širších vrstvách nespokojnej mládeže
a vytvorila sa punková subkultúra, ktorej špecifický
vzhľad bol dielom britskej módnej návrhárky Vivienne Westwoodovej a ktorý sa následne rozšíril do celého sveta. Z punkovej scény sa vynorili subkultúry
Goth a Emo, obe sú známe svojím špecifickým vizuálnym štýlom. Na prelome 70. a 80. rokov vznikla heavymetalová subkultúra typická svojím vzhľadom:
dlhé vlasy a džínsové či kožené oblečenie. Heavymetalovej scéne, ktorá má vlastné nepísané zákony
týkajúce sa autenticity, prischla prezývka „odcudzená
subkultúra“ („subculture of alienation“).

Charakteristický zvuk rockovej hudby, tradične postavený na zosilnených elektrických gitarách, sa ustálil
v súčasnej forme v priebehu 50. rokov 20. storočia, kedy ho spopularizovali rokenrolové kapely ovplyvnené
gitaristami elektrického blues. Zvuku elektrickej gitary v rockovej hudbe obyčajne sekunduje elektrická
basová gitara, ktorú ako prví začali používať džezoví
muzikanti tohto obdobia, spoločne s bicou súpravou,
ktorá pozostáva z bubnov a činelov. Túto trojicu základných nástrojov nezriedka dopĺňajú ďalšie inštrumenty, predovšetkým klávesové nástroje ako klavír,
Hammondov organ a syntetizátory. Inštrumentálna
kompozícia rockovej hudby je silne ovplyvnená bluesovými skupinami.

TEXTY

FANZIN

Na rozdiel od väčšiny dovtedajších štýlov populárnej hudby sa rockové texty zaoberajú okrem romantickej lásky širokým spektrom tém, medzi ktoré patria sex, rebélia voči zavedenému poriadku (establishentu), sociálna kritika či každodenné problémy jednotlivca. Takúto tematiku čerpali umelci z viacerých zdrojov, medzi ktoré patria napríklad tradičná fúzia pouličnej a džezovej hudby Tin Pan Alley, ľudová hudba a rhythm and blues.
Hudobný publicista Robert Christgau charakterizuje rockové texty ako „svieže médium“ s jednoduchou slovnou zásobou a opakujúcimi sa refrénmi, a tiež tvrdí, že ťažisková úloha rocku spočíva „v hudbe, či všeobecnejšie povedané, v hluku“.

Televízia, rozhlas, časopisy, ziny, letáky, príručky a v neposlednej rade internet slúžia na komunikáciu, cirkuláciu
a rozširovanie názorov, štýlov, hudby a ideológie, spájajúce jednotlivé subkultúry zvnútra i medzi sebou. Zaujímavý z tohto pohľadu je predovšetkým fenomén fanzinov, resp. zinov (z angl. magazine). Tieto úzko zamerané
plátky majú korene v malých literárnych a umeleckých časopisoch z 40. a 50. rokov, ale tiež v disidentských
samizdatových publikáciách vychádzajúcich v krajinách bývalého komunistického tábora. Zinová kultúra nabrala tempo v polovici 80. rokov, ale v súčasnosti už ustupuje internetu a blogom, ktoré ziny čiastočne nahradili.
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U2

Nirvana bola americká rocková kapela založená v roku 1987 v Aberdeene v štáte
Washington. Patrí medzi najvplyvnejšie hudobné skupiny 90. rokov 20. storočia.
Jej zakladajúcimi členmi boli Kurt Cobain (gitara, spev) a Krist Novoselic (basová
gitara). V skupine Nirvana sa vystriedalo niekoľko bubeníkov, posledným z nich
bol Dave Grohl. Skupina Nirvana sa rozpadla po smrti frontmana skupiny Kurta
Cobaina v apríli 1994. Od svojho vzniku predala na celom svete viac než 75 miliónov nosičov.

U2 je írska rocková skupina založená roku 1976, ktorá od polovice osemdesiatych rokov patrí medzi najpopulárnejšie rockové skupiny na svete. Za necelých tridsať rokov existencie skupina U2 získala 22 cien Grammy. Členovia kapely, obzvlášť spevák Bono, sú veľmi aktívni v oblasti ochrany ľudských práv.
Členovia skupiny: Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, Jr.
Ako už názov napovedá, U2 sa nikdy nevyhýbalo politickej, sociálnej či environmentálnej tematike, práve naopak.
Nechýbalo preto ani na slávnom charitatívnom koncerte Live Aid na štadióne Wembley v roku 1984, kde spolu
s Queen patrili k absolútnej špičke. Spevák je druhým najbohatším spevákom na svete.

ROCKOVÉ KAPELY

NIRVANA
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QUEEN

Queen je britská rocková skupina založená v roku 1970 v Londýne. V jej pôvodnej
zostave boli Freddie Mercury (spev, klavír), Brian May (gitara, vokály), John Deacon (basová gitara) a Roger Taylor (bicie, vokály). Queen opakovane vyhráva ankety o najlepšiu skupinu všetkých čias a jej členovia sú považovaní za absolútnu
špičku vo svojom odbore. Ikonickú gitaru zvanú Red Special zostrojil mladý Brian
so svojím otcom, leteckým mechanikom. Drevená časť pochádza zo starožitného
výklenku krbu. Červená dáma sprevádza Maya už neuveriteľných 63 rokov a len
zriedkavo ju mení za iný nástroj. Mimo pódia bol Mercury vraj pomerne utiahnutý človek, ktorý nemal rád kontakt s cudzími ľuďmi a oddych pre neho predstavovala spoločnosť klasickej hudby a jeho milovaných mačiek.

dvojstranu spracovala Michaela Balážová

Tému spracovala: Viktória Kadášová
Foto: pixnio.com

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Je americká popová a alternatívne rocková hudobná skupina z Las Vegas založená v roku 2008. Jej členmi sú spevák a bubeník Dan Reynolds, gitaristi Ben McKee a Wayne
Sermon a bubeník Daniel Platzman. Skupina je prirovnávaná k takým kapelám ako sú The Killers alebo Arcade Fire.
Na celom svete sú verejnosti známi najmä piesňou „Radioactive“.
Imagine Dragons v sebe skrýva písmená, ktoré tvoria anagram, ktorí chápu len členovia skupiny. Údajne si už nepamätajú ako názov presne vznikol. Dragons vedie posledné roky
boj za LGBTQ komunitu. Na každý svoj koncert prinesú krátke posolstvo, kde vyzvú ľudí, aby sa nebáli byť sami sebou.
Keď mal spevák, Dan Reynolds 13 rokov, požičiaval si od
svojho brata počítač na ktorom písal a nahrával svoje prvé
pesničky. V roku 2017 úspešne zorganizoval v Utahu festival
Love Loud, ktorý je dnes už každoročnou záležitosťou.
Nedávno vyšiel dokument Believer, kde dostal Reynolds príležitosť svoju snahu opísať prostredníctvom dvojhodinového filmového snímku.

Supina Imagine Dragons má na konte 75 nominácií na rôzne
hudobné ocenenia, a z toho 22 premenili na výhru.
Albumy
Night Visions (2012)
Night Visions Live (2014)
Smoke + Mirrors (2015)
Smoke + Mirrors Live (2015)
Evolve (2017)
Origins (2018)
German Radio Live Sessions (2018)

Tema ktorú som si vybral je mimika, logo pre filmové
mýšľal som čo mi mimika reprezentuje a snaži som s
PRAKTICKÉ CVIČENIA
logu.
Zameraval som sa na mimiku tváre, na dynamiku,poh
tvári a výraz očiloga
a úst.
spracovanie
Snažil som sa nájsť rovnováhu tváre a jednoduchosť
Skúšal som sa hrať s plochou,s farbou ,skúšal som rô
hľadal som spôsob ako naznačiť ľudskú tvar tak aby
duché ale stále čitateľné.

ZADANIE: návrh a spracovanie loga

ZADANIE: návrh a

Šverčíková Veronika: Punk

Konček Daniel: Filmové štúdio

Vybrala som si tému PUNK, pretože téma a komunita samotná ma fascinuje. V logu som použila elementy, ktoré punk
charakterizujú a nimi sú číro a anglická vlajka. Anglická vlajka, pretože punk ako taký začínal v Anglicku medzi pracujúcou vrstvou spoločnosti.

Vybral som si tému mimika. Zameral som sa na mimiku tváre, na dynamiku, pohyb svalov na tvári a výraz oči a úst. Hľadal som spôsob, ako naznačiť ľudskú tvár tak, aby logo bolo
jednoduché, ale stále čitateľné. Skúšal som sa hrať s plochou, s farbou, materiálom.

Vydali množstvo Singles & EPs
Majú vlastnú hru na iOS s názvom: Stage Rush. Beháte v nej
po uliciach Paríža a Las Vegas ako členovia skupiny, zbierate
peniaze a otvárate nové levely. Po novom vývojári tejto hry
dávajú za každé stiahnutie 1 dolár na nadáciu proti rakovine
Tylera Robinsona (Tyler Robinson Foundation).
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škótska skupina ktorá vznikla vroku 1979.
the exploited poznajú asi všetci a ak nie
tak teraz už áno
hardcore punk, street punk
fasa albumy
punk’s not dead
beat the bastards
fuck the system
fasa pesničky
sex and violence
germs
kidology
i belive in anarchy7

‚
americka surf-punková skupina založená
v roku 2013. mladí a talentovaní hudobníci, ktorí však nie sú veľmi známi a tak som
ich nemohla nespomenúť
fasa albumy
perfectly sane
obsessed
fasa pesničky
chest hair
tied hands
oh baby

britská hardcore-punková skupina
založená v roku 1980. sú strašne super
fasa albumy
the day the country died
crisis point
worlds apart
fasa pesníčky
no
apathy
mickey mouse is dead
all gone dead
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dvojstranu spracovala Veronika Šverčíková
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taktiež americká no tento-krát ženská
surf-punková skupina
založená v roku 2017. veľmi známa síce nie
je ale verte že stojí za to
fasa albumy
red
clementine
fasa pesničky
melancholy burger
little black kitty
8-legged woman
suga
leather shoes
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ZADANIE: návrh a spracovanie loga

Lucia Janíková: Psychycké poruchy
Ako tému som zvolila psychické poruchy, lebo mám pocit, že psychické poruchy sú stále pre ľudí tabu. Psychické
i fyzické zdravie je rovnako dôležité. Pri tvorení loga som sa
zamerala na hlavu, kedže tam vznikajú problémy. Do loga
zakomponovala znak srdca, ktorý má reprezentovať pochopenie, pomoc a lásku pre ľudí s psychickými problémami
a taktiež, že na nie sú sami a je možné im pomôcť.
Návrhhy loga z ktorých som vyberala

18

Ako tému loga som si vybrala psychické poruchy. Vybrala som si ju preto, lebo mám pocit, že psychické poruchy sú stále pre ľudí tabu.
Avšak, aj psychické zdravie je súčaťou každého z nás a je rovnako dôležité ako fyzické zdravie.
Pri tvorení loga som sa zamerala na hlavu, keďže tam vznikajú problémy. Prvých pár návrhov bolo zameraných na mozog, Po konzultácií
som ich však nechala tak pretože evokovali skôr fyzickú stránku ako psychickú. Zamerala som sa teda čisto na tvar hlavy a hľadala som spôsob
ako znázorniť psychické poruchy. Skúšala som do hlavy vložiť lebku a rakvu ako symbol smrti, puzzle ako symbol chýbajucej časti, čmáranicu
ako znak chaosu a mnohé ďalšie. Ani jedna z týchto verzií nebola tá správna. Po konzultácií som sa do loga snažila dostať niečo pozitívne.
Začala som teda znásobovať obrysy hláv, ktoré som neskôr začala robiť v illustrátore. No stále to nebolo ono a tak som skúšala nové a nové
verzie.
Nakoniec som do loga zakomponovala znak srdca, ktorý má prezentovať pochopenie, pomoc a lásku pre ľudí s psychickými problémami
a taktiež, že na nie sú sami a je možné im pomôcť.
Mala som viac verzií návrhov so srdcom, ale nakoniec som sa rozhodla pre jeden z prvých so srdcom. Následne som už len spravila
návrhy na krk, vybrala som a moje logo bolo vo finálnej verzií.
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Dominika Fusková, typografické cvičenie, 2. ročník
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Klub 27 je skupina hudobných celebrít, ktorých spája smrť vo veku 27 rokov.
Séria úmrtí slávnych hudobníkov v 27 rokoch svojho života dodnes vytvára množstvo konšpirácií a dohadov. Hrali a spievali, akoby upísali dušu diablovi a svet im ležal pri nohách. Mohli mať všetko – zvolili alkohol, drogy a lieky. Smrť si pre nich prišla predčasne.
Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin a Jim Morrison všetci nešťastne zahynuli medzi rokmi 1969 a 1971. Spoločnosť si spojitosť
týchto významných úmrtí všimla a začala polemizovať, či má číslo 27 nejaký skrytý význam. V roku 1994, úmrtím Kurta Cobaina,
sa teória o Klube 27 vrátila do povedomia. Smrť Amy Winehouse v roku 2011 taktiež upútala veľkú pozornosť médií a konšpirátorov. V Klube 27 nemusia byť len členovia z hudobného priemyslu, za členov považovali aj amerického hereca ruského pôvodu Antona Yelchina, či graffitti umelca Jeana-Michela Basquiata.
Keďže Klub 27 nie je oficiálny klub, či skupina, nedá sa presne určiť, koľko má členov. Je často spomínaný vo filmoch, hudbe či literatúre. Žiadne vedecké štúdie nepotvrdzujú, že by hudobníci mali vyššiu tendenciu zomierať vo veku 27 rokov. V prípade Klubu 27 zohrala svoju rolu drogová závislosť, či závislosť na alkohole a divoký životný štýl, ktorý u hudobníkov v 60. a 70. rokoch
bol veľmi rozšírený.
V roku 2019 si siahla na život, tak ako väčšina z klubu slávnych, extrémne talentovaných a z tohto sveta predčasne odídených
mladých ľudí, aj 27 ročná slovenská herečka Monika Potokárová.
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Patrick
McCabe
Jea n-Michel
Basquiat Rodrigo
Bueno Fat Pat Richey Edwards
Kim Jong-Hyun Tomas Lowe
Luis Chauvin Anton Yelchin
Amy Winehouse Jonathan
Brandis Jeremy Michael
Ward Randy „Stretch“
Walker Kristen Pfaff Mia
Zapata D. Boon Chris Bell
Jeremy Sean Pete Ham Dave
Alexander
Ronald McKernan
Janis Joplin Alan Wilson Brian Jones
Robert Johnson Nat Jaffe Jesse Belvin
Rudy Lewis Jimi Hendrix Joe Henderson
Malcolm Hale Alan Wilson Alexandra
Thomas Fekete Maria Serrano Linda Jones
Roger Lee Durham Jim Morrison Leslie
Harvey Ron „Pigpen“ McKernan Helmut
Köllen Jacob Miller Zenon De Fleurn
Nicole Bogner Kurt Cobain Richard
Turner Valentín Elizade Davor
BobiH Bryan Ottoson
dvojstranu spracovala Lucia Janíková
Zdroj: https://refresher.sk/, https://www.dalito.sk/, wikipwdia
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CEZ HL’ADÁČIK
FOTOAPARÁTU
KONCERTNÁ FOTOGRAFIA

22

Živý koncert je jednou z najťažších vecí na fotografovanie. Musíte byť pohotový, predvídavý a vedieť bleskurýchle reagovať. Nachádza sa tam veľa technických aspektov ktoré
komplikujú život fotografovi. Ako prvé budete riešiť techniku. To znamená, výber vhodného objektívu podľa priestoru. Ako druhé budete čeliť realizácii. Tou je prekonanie
záplav ľudí v extatickom stave bez ujmy na zdraví a zachytiť pri tom pohybujúce sa postavy. V šere.
Profesionálny koncertný fotograf musí byť správne vybavený. Sú to nehorázne sumy investované do vybavenia. A to nielen do kvalitného fotoaparátu, ale aj do celého radu objektívov, filtrov a možností osvetlení, aby sa dostavil ten správny výsledok.
To čo robí dobrého koncertného fotografa, dobrým koncertným fotografom je znalosť fotoaparátu. Zbežne povedané, mali by sme ovládať všetky jeho funkcie, schopnosti a možnosti, ktoré budeme vedieť v sekunde využiť v praxi. Je to kľúč ku skvelým záberom na
temných koncertných miestach.
Koncertná fotografia sa zameriava na fotenie hudobných koncertov, festivalov alebo
iných pódiových produkcií. To sú tie pri ktorých cvakanie foťáku neprekáža. Ale sú tu
aj také, pri ktorých by ste sa mali stať skoro neviditeľný. Pri týchto je nemysliteľné, aby vás bolo počuť a tým rušili dianie. Radia sa tam koncerty vážnej hudby, tanečné predstavenia alebo divadlo. Pri tých je to netolerovateľné.
Fotograf by mal vedieť vnímať celé svoje okolie, nielen sledováť hľadáčik. Z toho dôvodu, že vám potom môžu újsť výnimočné momenty, ktoré sa často dejú v zakulisí za vami.
Preto treba byť pripravený odfotiť prekvapivý moment. Na koncerte treba očakávať krátke a nesmierne intenzívne fotografovanie počas ktoreho sa musíte vedieť veľmi rýchlo
skoncentrovať.
Osvetlenie koncertu je navrhnuté tak, aby vyzeralo pôsobivo. Preto je síce ľahké ho
použiť na vytváranie silných záberov, ale tak isto vám môže znemožnit zachytenie neopakovateľných momentov. Stretnete sa s blikaním svetiel, zmeny osvetlenia scény, protisvetlo a iné svetelné kreácie. Napríklad umelý dym používaný na pódiu. Ten bude mať
tendenciu brániť kontrastu z fotografií, a preto musí byť fotograf, ktorý fotí koncert,
zdatný aj v úprave fotiek.

Zaujímavosti zo sveta fotografie pre
vás v roku 2021 do časopisu vyberala
Maxi Gontková, nadšená amatérska
fotografka.
Pri dnešnej téme sa inšpirovala na
https://magastudio.sk/fotograf-nakoncert/
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A KO M A N E P OZ N ÁT E

PR E DS TAV UJ E M E

AJ ŠESŤHODINOVÉ KRESLENIE
MÔŽE BYŤ ZÁBAVA
Prváci našej SSŠ sa na jeseň v škole sotva ohriali a už boli prinútení študovať z domu.
Na škole s umeleckým zameraním je to náročné pre študentov i pedagógov. Je preto super, že sa medzi prvákmi nájdu aj takí, čo zvládnu nielen bežné školské zadania,
ale ako sa hovorí, kreslia kade chodia. Marko Lisik je jedným z nich. Má naozaj veľké sny
a jeho kresby sa už rozbehli do sveta.
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bavné a určite omnoho jednoduchšie, ako kreslenie na papier. Tiež som vďaka tomu technicky hodne popredu oproti
niektorým spolužiakom.

Uvažoval si, že prekreslíš nejaký celý príbeh alebo
urobíš novú počítačovú hru?
Už na niečom pracujeme spolu s chalanmi zo školy…

Čo ťa na digitálnych kresbách fascinuje najviac?
Veľmi ma fascinuje osobitý štýl ilustrátorov, kreativita a odlišnosť jednotlivých ilustrácií, veľmi pekný štýl ma Randy
Bishop, Michal Ivan či Gop Gap.

Aký animovaný film by si nám určite doporučil?
Určite Spider-Man: Paralelné svety, je to americký počítačom
animovaný film z roku 2018 založený na komiksovej postave Milese Moralese. Je to skvelá kombinácia animácie a komixových prvkov – napr. ako tam do deja vyskakujú také tie
komixové bubliny. Réžia Peter Ramsey, Rodney Rothman,
Bob Persichetti a získal cenu Akadémie za najlepší animovaný film.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Mám veľmi rád komix, fantasy, manga a hlavne novodobé
animované filmy od Disney. Inšpirácia je dnes ľahko dostupná, pretože máme mnoho aplikácií, kde sa dá ľahko vyhľadať
niečo pre inšpiráciu. Osobne čerpám z aplikácií ako ArtStation, Instagram a Pinterest. A v poslednom čase ma veľmi inšpirujú postavy a udalosti z hry League of Legends.

Prečo si sa rozhodol študovať na umeleckej škole?
Vždy som sa chcel živiť maľovaním, napríklad v nejakej firme. Úplnou náhodou som asi v trinástich rokoch natrafil na
informáciu, že Walt Disney Studio má svoju školu pre kreatívne profesie a bolo rozhodnuté. Takže prvý krok je stredná umelecká škola, druhý bude Amerika. Prvú prihlášku som
si podával na umeleckú školu do Žiliny (poznal som odtiaľ
nejakých straších chalanov) a druhá prihláška bola práve do
Martina. Do Martina ma to predsa ťahalo viac, tak som tu.
Štúdium na škole sa mi určite páči, ale veľmi ma mrzí, že sme
tam boli len necelé 2 mesiace a veľmi sme si to neužili. Teraz doháňame…
Veľa sa venuješ digitálnej kresbe, kedy si začal?
Začal som asi pred piatimi rokmi. Snažil som sa kresliť v podobnom štýle ako bola nakreslená rozprávka Spongebob.
Nemal som a ani nemám rád presné kopírovanie alebo
prekresľovanie nejakých iných, cudzích malieb. Ale dá sa na
nich nacvičiť technika. Rozhodol som sa spojiť niekoľko štýlov do jedného a vzniklo z toho to, v akom duchu sa nesú
moje kresby. Tak nejako prekresľujem napríklad postavičky

z rôznych hier a animovaných filmov už do môjho vlastného štýlu.
Ako svoje obrázky vôbec prezentuješ? Skúšal si už
posielať nejaké kresby do väčších agentúr?
Zatiaľ som moju tvorbu neposielal do žiadnej agentúry. Ale
posielal som kresby občas známym osobám vo svete. Niekoľkokrát mi na ne aj odpísali, z Ameriky napríklad Logan
Paul, Jake Paul, Jon Marianek a další. A zo Slovenska napríklad Lukáš Latinák, Tomáš Puskailer, Peter Altof – Expoloited,
Mark Dann, Ben Cristovao. Prebiehalo to vlastne tak, že som
ich nakreslil, poslal im to cez FB, oni ma zdieľali, a tým pádom si moju tvorbu mohli všimnúť ďalší ľudia. Musím povedať, že ich reakcie boli vynikajúce, vždy ma veľmi poteší, keď
sa ľuďom obrázky páčia.
Koľko hodín tráviš nad kreslením?
Och, no veľa závisí od toho, že čo kreslím. Ak chcem už kresliť hotový koncept nejakého charakteru, tak okolo 6 hodín
denne. Vyskúšal som viaceré kresliace programy aj HW, aktuálne kreslím v programe Procreate na iPade. Je to veľmi zá-

Nejaká rada pre začínajúcich ilustrátorov?
Nech kreslia a kreslia. Samozrejme, je tiež veľmi dôležité mať
nejaký cieľ. Myslím si, že to dokáže človeka veľmi namotivovať. Mojím cieľom je stále štúdium v Amerike
a práca koncept maliara v nejakom špičkovom štúdiu. Ale hlavne, vytvorte si
vlastný štýl.
Vanessa Teluchová
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Dokončenie
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Celý svoj život som sa sústredil na pomstu mojich rodičov a teraz keď je dokonaná som zmetený. Nemal som prežiť a aj tak
žijem. Tak ako pomaly zapadalo slnko, prichádzala aj moja
nádej na cieľ.
„No čo tu robíš o takomto čase?“ Prekvapil ma hlas Nerexie.
„Oh a čo ty?“ odpovedal som jej s úškľabkom. Potichu sa zasmiala a potľapkala ma po pleci.
„Ah no musím sa postarať o to, aby môj brat Nurox mohol
v kľude vládnuť a to zariadim jedine tak, že ty budeš mať dobrú náladu a budeš v poriadku.“
„Mhmmm.“
„Áno presne tak, takže čo ťa trápi?“
„Neviem čo budem robiť, nemám žiadny cieľ.“
„No tak, určite sa nejaký nájde. Navyše, zatiaľ sa môžeš zamerať na ochranu vládcu. Určite bude chcieť opäť spraviť všetko
hneď až do vyčerpania tela“.
„Hmm máš pravdu“, odpovedal som s myšlienkou, že ak mal
kňaz pravdu bude v ohrození aj jeho život. V ten čas som spravil rozhodnutie ho chrániť. Ak aj nepríde cieľ života, za Nuroxa
sa oplatí bojovať.
Od toho stretnutia prešli ďalšie dni a ja som svoju úlohu plnil.
Bol som s ním na každom zasadnutí rady. Síce bol najprv prekvapený, no prijal to s úsmevom. Pomaly sa blížil deň, kedy budeme musieť nachystať vojská a odísť ku chrámu. „ Ah toto ma
raz zabije.“ Povedal Nurox a hodil sa do kresla. „V posledné dni
je toho strašne veľa. Hmm, kto by to bol povedal, že pripraviť
vojsko a zároveň zabezpečiť ochranu mesta je tak ťažké.“ Dopovedal potichu a pomaly zatvoril oči.
„Ak chceš spať choď do postele, dnes už aj tak nič nemáš.“
„Hmm máš pravdu ako vždy. No tak idem, snáď nikto nebude
do zajtra nič potrebovať.“ Povedal tak ospalo a potichu, že som
mal problém mu porozumieť. Pomaly sa začal dvíhať a išiel
ospalým krokom do spálne.
„No tak teda dobrú noc.“ Poviem s miernym pobavením a pomaly odcházam aj ja.
Nastal deň odchodu, už sme boli pár hodín na ceste a pomaly
sme začínali vidieť more. Išli sme najrýchlejšou cestou, aby sme
pri chráme boli načas. Podľa informácií od zvedov sú nepriatelia už pri Vulnomskom jazere. Snáď budeme mať čas poriadne sa pripraviť. Mali sme síce vyraziť o pár dní skôr, no v meste boli problémy.
O pár hodín neskôr už vidieť chrám. Očividne sa pripravovali už poriadne dlho. Svetská bariéra bola prichystaná. Jej žiaru
bola vidieť skôr, než samotný chrám. Prví vojaci už začali chystať stany a jedlo. Nálada nebola práve veselá. Unikli informácie
prečo sme tu a mnohí si myslia, že jediná cesta z tohto bojiska
bude cesta smrti. Pomaly sa začalo stmievať a aj ruch postupne ustával.

„ Hej! Môžeš ísť na chvíľu so mnou? Dominus dux lux chce s nami hovoriť,“ vyrušil ma Nurox. Len som prikývol a nasledoval ho.
„Som rada že ste prišli pomôcť, aj keď je len malá šanca, že
prežijeme“, začala hovoriť hlavná kňažka akonáhle sme prišli. „Nevieme či sa nám podarí zničiť relikviu, no vašich činov
si vážime. Naše orby zaznamenali blížiacu sa armádu škratov.
No bohužiaľ, kameň tu ešte nie je. Očakávame, že príde okolo
obeda. Vtedy však bude vojna v plnom prúde, a preto vás žiadam… Pomôžte nám ešte raz a dostaňte sem kameń za každú cenu.“ Povzdychla si a unavene si sadla. Nečudujem sa jej.
Hlavná energia bariéry ide z jej jadra.
„Nemôžeme vám nič sľúbiť, no budeme sa snažiť dostať kameň
sem a držať škratov čo najďalej“, prehovoril Nurox. Len sa trochu usmiala a odpovedala „To isté môžem sľúbiť aj ja.“ Jej strhanosť bola vidieť aj z diaľky.
Ďalší deň prišiel až príliš skoro. Slnko pomaly vychádzalo a vojská škratov sa začínali ukazovať. Pomaly sme sa začínali dávať
do formácií a psychicky sa pripravovali na útok. Niečo mi hovorilo, že tento deň bude jeden z najkrvavejších v mojom živote. Vojnové rohy sa rozozvučali a nepriatelia vyrazili na útok.
Bolo to pre mňa zvláštne a v prvej chvíli som tomu nemohol
uveriť, no ich vojská sa neskladali len zo škratov. Boli tu aj elfovia, orkovia či trollovia, dokonca som uvidel aj niečo čo sa podobalo na nejaký typ psa alebo skôr hyeny.
Kovový zvuk sa rozozvučal celým priestorom a bitka sa začala. Naše rozkazy zneli jasne. Držať ich čo najďalej od bariéry.
Je síce silná, to áno, no nič nie je večné a my musíme niekam
dávať zranených. Navyše, ak by sme ich pustili až tam bude
to jasná prehra. Pomaly, ale isto sme začínali zabíjať nepriateľov. Bolo ich príliš veľa na to, aby sa čo i len pokúšali nejako
skoordinovať, preto sa skôr mlátili ako pri nejakej bitke v krčme, než aby bojovali ako vojaci. No nikde som zatiaľ nevidel
nikoho iného, nieto ešte relikviu. Musíme ich zdržať, aby mali
šancu dostať sa s kameńom sem. Ešte sme len začali no všetci vedeli, že toto bude dlhý boj. Pripájať sa začínali aj naši lukostrelci a tiež mágovia. Žiaľ na oboch stranách máme prvé
obete. Po dvoch hodinách sme sa začínali dostávať do popredia. Naša sila však bola stále slabšia a slabšia, našťastie to isté platilo aj u škratov.
º
Už bolo slnko v najvyššom bode, keď som uvidel podivnú skupinu indivíduí na Worgonslaských vlkoch. To budú určite oni.
Hneď, ako som na to pomyslel, jednému z nich zabili vlka a on
sa skotúľal na zem. Nezaváhal ani na sekundu a začal biť nepriateľov. Ostatní rovnako zoskočili z vlkov a pridali sa k orkovi,
ktorý už zlikvidoval tretieho škrata. Snažil som sa k nim dostať,
no išlo to pomaly. Všimli si ma, až keď som bol pri nich. Očividne všetci pochopili, prečo som tu, aj bez slov. Malá gnómka kopla trolla, aby so mnou išiel. On sa na mňa otočil a so slovami

„Prepáč, no nemôžem ich tu len tak nechať.“ Podal mi kameň
a vrátil sa naspäť do boja. Zrazu sa okolo mňa prehnala svetelná guľa, ktorú vypustil elf, ktorý s nimi cestoval. Počul som, ako
za mnou niečo spadlo, a tak som mu prikývol na znak vďaky.
Otočil som sa a čo najrýchlejšou cestou som sa vydal ku chrámu. Rýchlo som prebehol okolo zranených ku vchodu. Dvere
boli s podivom otvorené, a tak mi nič nebránilo vojsť dovnútra,
až do sály kde bola hlavná kňažka.
„Máte ho?“ rýchlo sa ma opýtala. Ako odpoveď na otázku som
jej len podal kameň. „Dobre môžeme začať, no ako som už povedala nič nezaručujem.“
Relikviu položila na oltár a začala potichu odriekať slová, ktorým som nerozumel. Zrazu sa nejaké divné znaky sčista-jasna
rozžiarili. To ale netrvalo dlho a znovu zhasli. Zhlboka si povzdychla a začala odznova. Toto sa opakovalo niekoľkokrát,
no stále sa nič nedialo a na nej už bola viditeľná únava. Zrazu sa znaky rozžiarili na zlato i na modro, možno dokonca fialovo. Postupne sa začínala zväčšovať nejaká guľa. Došlo mi, že
to bude portál. Vychádzal z neho nejaký divný vír. Určite hlavná podoba Voida. „Je nemožné to zničiť“, začal a pri tom ukázal asi hlavou na kameň. Dominu dux lux len padla od vyčerpania na kolená a odpovedala „Viem, no bez toho nezmôžeme
nič. Musíme sa toho nejako zbaviť.“
„Možno vám môžeme pomôcť, no vy ste až moc vyčerpaná.
Ak by ste išli len by vás portál roztrhal.“
„Nech ide on“, odpovedala a pokývala hlavou mojím smerom.
„Verím mu a navyše žiaden kňaz nemôže ísť. Musíme sa starať
o bariéru.“ Na to Void len prikývol (asi) zobral kameň a ukázal,
nech ho nasledujem do portálu.
Ani neviem ako, ale ocitol som sa na priestrannom nádvorí.
Bolo tu veľa rastlín, ktoré obklopovali budovy v rôznych odtieňoch modrej, fialovej a bielej. „Vitaj v meste Voracity.“ Ozval sa
Void. „Aby som sa predstavil, moje meno je Verix. Kameň ako
taký nemôže byť zničený, no je tu spôsob ako sa zbaviť hrozby.
Snáď to bude fungovať.“ Pomaly sme prešli okolo fontány. Zaujalo ma, že na rôznych miestach, či už na zemi alebo v stenách
sú žiariace žlté kryštály. Očividne si všimol kam sa pozerám. „To
sú kamene energie. Udržujú toto mesto vo vzduchu a poskytujú nám dodatočnú energiu. No naspäť k veci. Neviem ako
sa príbehy upravovali počas rokov a ani to, aká je teraz priemerná vzdelanosť, no určite vieš niečo o relikviách, však?“ Len
som prikývol a to mu očividne stačilo. „Relikvie sú bohovia, bohovia sú relikvie.“ Po tom čo tú vetu povedal zostal ticho, až
kým sme neprišli do priestranného altánku. V strede bol oltár
a okolo ďalší Voidovia. Keď ma uvideli len sa zamračili no ne-

povedali nič. Vertix pristúpil bližšie ku stredu a položil kameň
na miesto, potom pomaly odstúpil a vzdialili sme sa. Ostatní
pristúpili k oltáru a začali pomaly niečo mrmlať.
„Je nebezpečné tam byť, ak sa priamo nezúčastňuješ.“ Len som
znovu prikývol no stále som zostával ticho. „Nemusíš sa cítiť
v ohrození. Nechceme ti ublížiť.“
„To je možné, no obozretnosti nikdy nie je dosť.“ Potichu som
odpovedal a znovu som sa zadíval na obrad. Zrazu nás oslepilo svetlo. Akonáhle som mohol znovu vidieť, na oltári namiesto
relikvie sedela žena. „Grá.“ Povedali všetci okolo a poklonili sa.
Len pokývla rukou, aby prestali a postavila sa na zem. Zhlboka sa nadýchla „Už dlho som necítila vzduch.“ Povedala a uškrnula sa. Zrazu sa na mňa zadívala „Čo sa deje? Cítila som okolo mňa rozruch a teraz ste ma povolali do sveta živých. Je na
to nejaký dôvod „Guzundrak ukradol relikviu teda vás a práve
sa snaží dobyť chrám.“ „Oh tak na čo čakáme?“ Zrazu vyskočila, premenila sa v energiu a rozplynula sa. „Mali by sme sa
vrátiť do chrámu“, ozval sa Vertix a pri tom na mňa položil ruku. Len som prikývol a nasledoval som ho naspäť na nádvorie.
Keď sme sa objavili v chráme čakali na nás kňažka, Grá, Kráľ
a skupina, ktorá doniesla kameň. „Tak ste tu. Boj sa skončil víťazstvom na našej strane.“ S úsmevom povedala Dominus dux
lux.
„No toto nie je koniec. Musíme Guzundraka zabiť, aby sa niečo takéto neopakovalo. Sami to nedokážeme, musíme prebudiť ostatných!“, ozvala sa Grá.
„Nemyslím, že je to potrebné. Po takejto porážke sa len tak nespamätajú“, odporovala hlava chrámu.
„ Možno nie hneď, no raz príde čas, kedy znovu zaútočia.“
„V tom prípade sa ubránime! Už to, že sme museli vyvolať vás
je veľa.“
„Tsch! Nechceli ste ma náhodou zničiť? V každom prípade je už
neskoro. Začala som s vyvolávaním hneď’ ako som vstúpila na
pôdu chrámu.“ „Huh?“ Zhrozenú tvár kňažky bola vidieť na míle ďaleko, tak isto ako úškrn Grá. Ťaživé ticho, ktoré pretrvávalo už hodnú chvíľu, prerušilo otvorenie dvier a vstup statného
muža. „Oh Tyr!“ S úsmevom sa Grá zadívala na ďalšieho boha.
„Tsch ty si ešte živá čo?“
Zle sa naňho zadívala a ostrým tónom odpovedala. „Stále som
tvoja manželka.“
„Bol by som radšej keby nie a to ty vieš.“
„Smrť toho nie je moja chyba! Navyše teraz máme iný problém. Niekto sa snaží priživiť na moci bohov, vravela som, že zanechať relikvie je zlý nápad.“ Tvrdý pohľad, ktorý mala pri rozprávaní každého v miestnosti ochromil no zdalo sa, že naňho
to nemá žiadny vplyv.
„A prečo práve je? Nemyslíš, že na toto by bola Fehu lepšia?“
„Hm možno áno, no ty aspoň nie si ako ustráchané kura.“
„Tch jasné ty a tvoje problémy. Nechcem tu zbytočne strácať
čas, takže o čo presne ide?“ Pri poslednej vete sa zapozeral na
kňažku. Tá len prikývla a nás ostatných vyhodila. V miestnosti ostala len s bohmi.
Vrtochy mocných. Pomaly som teda odišiel. Po ceste som videl,
ako posledné lúče slnka zapadajú a pomaly ich nahrádza tma.
Ema Brescherová
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Reklamný slogan tvorí copywriter, ale grafik môže jeho výslednú podobu
výrazne ovplyvniť… pomôže mu napríklad aj tzv. pojmová mapa
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Michal Gallo, 3. ročník. Obal na CD nemusí mať „obvyklý“ tvar
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Sofia Stráska, 4. ročník, animácia sloganu
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PRAKTICKÉ CVIČENIA

Z ÁHL AVIE

DOTYK HUDBOU

Sofia Stráska, 4. ročník,
Rádio a náboženská hudba, reklamná kampaň
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SKÚSENOSŤ S ROZHLASOVOU HROU
Štúdio RTVS a nahrávanie rozhlasovej hry Malá dáma zažili koncom minulého roku tri
naše druháčky SHDK Paula Zaťková, Paula Bieliková a Ema Kroupová. Nahrávku odvisielalo rádio Devín, a ak by ste si ju chceli vypočuť, musíte zapátrať v archíve. Ako dievčatá hodnotia svoju novú skúsenosť?
Paula Bieliková
„Stretla som množstvo skvelých ľudí a konečne som prišla na to,
kto sa skrýva za úžasnými hlasmi. Mohla som si vyskúšať svoje kvality a taktiež rozvíjať fantáziu. Treba hlavne veľa trpezlivosti, sústredenia a úsilia. Práca s hlasom a emóciami mi dala
celkom zabrať. Ale kolektív RTVS sa postaral o skvelú atmosféru
a pomáhali nám na každom kroku. Uvedomila som si, že je oveľa zložitejšie hovoriť príbeh len pomocou hlasu a bez pohybu,
ktorý môžeme vidieť napríklad v divadle alebo na iných platformách. Neodmysliteľnou súčasťou je vnímanie a počúvanie sa
medzi hercami. Nakoľko spoločne tvoríte jeden príbeh, je dôležité, aby ste vedeli ako máte spätne reagovať. Netreba však zabudnúť na predmety zdokonaľujúce náš hlasový prejav, ktoré sa
vyučujú na našej škole. Vyčerpanosť bola výsledkom našej spokojnosti a hlavne sme si uvedomili, že niečo chcieť neznamená
hneď mať. Tvrdá práca stojí za to. Ak sa naskytne takáto príležitosť, netreba ju odmietnuť. Pretože každá skúsenosť je skúsenosť
a v budúcnosti sa vám to môže hodiť.“

Ema Kroupová
„Tvorba rozhlasovej hry v štúdiu RTVS mi osobne ponúkla plno zaujímavých skúseností a zážitkov. Zistila som, že práca
v rozhlase nie je v skutočnosti taká jednoduchá, ako sa na
prvý pohľad môže zdať. Vyžaduje si veľa trpezlivosti a sústredenia. Samotný hlas je pre herca jeden z najdôležitejších nástrojov. O to viac to platí v rozhlase, kde každú emóciu možno pretaviť jedine cez náš hlasový prejav. Utvrdila som sa
v tom, že predmety ako javisková reč alebo umelecký prednes vôbec nie sú márne, práve naopak, mali by sme im venovať viac pozornosti a nezanedbať ich. Vďaka tejto skúsenosti som si rozšírila svoje poznanie o tom, kde všade sa môžem
po skončení školy uplatniť. Po celom náročnom dni v RTVS
som odchádzala síce vyčerpaná, ale s veľkým odhodlaním
a túžbou neustále napredovať a zdokonaľovať svoje schopnosti. Za túto možnosť, pracovať s profesionálnymi hercami
a režisérmi, som veľmi vďačná a veľké ďakujem patrí p. učiteľke Galkovej, ktorá nás starostlivo previedla celým dňom.

Martinské divadlo mladých
uviedlo 21. 6. 2021
svoju tohtoročnú premiéru

TERAPIA

Prežili sme Covid alias,
čo nám behalo hlavou?
Depka, nuda, eufória, strach a my
verzus izolácia.
Tretiaci a ich karanténne monológy
– TERAPIA.
Réžia: Iveta Pagáčová
Hrajú: Klára Pavlíková, Katarína Hodžová,
Daniel Dička, Sára Ondríková,
Fabián Gütting, Valentína Kvorková,
Viktória Svoradová,
Barbora Matušovičová

N A Š I A B S O LV E N T I

M AT U R A N T I 2 017 – 2 021

100 ROKOV
BEZ HVIEZDOSLAVA

☹
50 ROKOV
BEZ BENKU
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☹
ALE 15 ROKOV S NAMI!

☺
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… oslávte s nami v septembri výročie založenia školy
v Hviezdoslavovom parku pod oknami budov vyzdobených sgrafitami Martina Benku
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