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Táto aktivitka nemala nejakú hlbokú pointu. Chceli sme len vymyslieť ľahkú zábavu na sociálne siete, nech trochu ožijú. Tak som dala výzvu, aby ľudia posielali nakreslené postavy z našich predstavení, podľa šablóny, ktorú stačilo dotvoriť.
Ako ma nepoznáte
Nasledujúci pondelok, v deň, keď sa u nás bežne hráva, som z kresbičiek urobi31 kresby, aké postavy to sú, prípadne
la kvíz. Ľudia mohli hádať, či spoznajú podľa
z akých sú predstavení.
Do kreslenia sa zapojili prevažne herci, naši spolužiaci. Trošku sme si vyskúšali,
aké to je, byť na chvíľu výtvarníkom. Skoro. Do kvízu sa už zapojilo oveľa viac ľudí. Dokonca aj z iných škôl, vysokoškoláci, učitelia, ale aj ľudia, ktorých vôbec nepoznáme, ale sledujú nás na Instagrame. Čo je super! Účel sa podarilo splniť, sociálne siete ožili a ešte z toho máme aj takýto pekný album.
Brigita Vábeľová

Martinské divadlo mladých je študentské divadlo, založené pri Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine
J. Lettricha 3, 036 01 Martin-Ľadoveň, tel.: 0918 371 009

Martinské divadlo mladých

@divadlomdm

divadlo.mladych@gmail.com
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Poznáte to. Posledný ročník strednej školy. Maturita. Prijímacie skúšky. Málo času, veľa vecí. Snaha dobehnúť štyri roky
vašej lenivosti za štyri týždne. Pocit, že je všetko ešte veľmi
ďaleko a potom zrazu až nepríjemne blízko. Stres. Úzkosť.
Všetky tie nepríjemné veci. Maturita, ktorá číhala v prvom
polroku za rohom vás už v druhom mučí ako Rus v každom
akčno-bojovom filme. Zakaždým keď niekto vysloví tú magickú formulku „ste už maturanti“ nastane vnútorný panický záchvat a vy zvažujete kúpu letenky do Indie s cieľom začať svoj život odznovu. Pristihnete sa, ako kupujete vitamín
C s postupným uvoľňovaním energie, aby ste mohli pracovať a študovať do večera. Máte pocit feťáka, ktorý potrebuje svoju dávku, ale namiesto tripu si môžete tak maximálne
urobiť trip od postele k stolu. A dúfate len v zázrak.
„Ľudia? Už ste počuli, že je nejaký nový vírus? Corona?“ začujem cez prestávku medzi príjemnou, no neskutočne namáhavou trojhodinovkou angličtiny. Zdvihnem pohľad od
Mňačka, ktorý mi už dva týždne vysvetľuje ako chutí moc
a ja ešte stále nemám tušenie, ako jeho rady spíšem do čitateľského denníka.
„Je to vážne?“ spýtam sa s malou dušičkou.
„Ani nie.“ odpovedá spolužiačka „Vraj je to iba v Číne.“
„Aha…“ zamrmlem a vraciam sa k fotografovi, ktorý mi rozpráva jeho životný príbeh ako náhodný cudzinec vo vlaku.
A život ide ďalej. Príprava na maturitu. Stres. Nervy. Ale vo
vzduchu cítite zmenu. Čítate správy o nekompromisnom víruse, ktorý šikovne za pár dní pohltil takmer celú Áziu a obete sa rapídne zvyšujú.

Ale vám je dobre. Nik z vás nie je ohrozený. Robíte si z toho srandu. Po každom zakašlaní sa ozve „… ach, to tá Korona…“ a podobné veci. „Už je to aj v Taliansku!!!“ rozľahne sa
po miestnosti a cítite rastúce znepokojenie. Taliansko je blízko…, oveľa bližšie ako Čína… Počujete, ako to šrotuje v hlavách. Už chcú vedieť viac. A tak sa príprava na maturitu mení
na skrolovanie Aktualít alebo Smečka pod lavicou. Smrteľná dáma sa rozširuje po celej Európe. A to len kvôli ľudskej
hlúposti. Vznikajú nové opatrenia. Zákaz združovania. Všetky
akcie sa odkladajú. Zatvárajú sa divadlá, kiná, školy.
Školy!!! V čase apokalypsy vzrastá nádej pre študentov (teda hlavne pre tých nepripravených). A už nevidia vyrabované obchody, prázdne poličky s dezinfekciou, nedostatok Paralenu. Sústredia sa len na jedno. Odklad. Maturity… Nádej.
Znamenie. Svetlo na konci tunela. Dobehnutie zabitého času. Šanca zmaturovať. Tento vírus bol dar!!!
„A vy chcete maturovať v auguste?“ hlas učiteľky zmetie utopické predstavy študentov. Nastane mŕtvolné ticho. Pravda.
Nikto si nechce prenášať problémy na leto. Ale toto je predsa jediná nádej…
Vzniká divná situácia. Ani ani. Presúva sa? Nepresúva sa? Každý kútikom duše dúfa, že príde magický mail od vedenia
školy, že sa máme všetci pobrať domov. Adaptujú si nový
rituál. Budík. Rozlepiť oko a skontrolovať schránku e-mailu.
No nádej umiera posledná. A potom sa to stane. Príde baba
z Talianska a nakráča si to rovno do školy… Vykúpenie. Všetci
domov!!! Najšťastnejší deň v najkritickejšom období.
Barbora Šimová

Nie je dôležité, či máte to, čo chcete,
ale či to ešte chcete, keď to už máte.
Obdobie, kedy si dostal to, po čom celý život túžiš. Voľno. Poverenie ostať doma a nikam nechodiť. Ale zrazu, keď si to dostal príkazom, máš s tým nehorázny problém
a chcel by si robiť všetko. Navštíviť všetky miesta, vycestovať do zahraničia, nakúpiť
všetko, na čo ti vystačia úspory, športovať, ísť lyžovať do Jasnej, chodiť na plaváreň, do
reštaurácie a na kávu, do divadla, do kina, ísť konečne pozrieť starkú do domova dôchodcov, zhromažďovať sa a socializovať sa. Nevieš to doma vydržať.
A to prešiel len tretí deň. Máš neznesiteľný pocit, že na Netflixe si už videl všetko, čo ťa zaujíma. Že už ti viac nemá čo
ponúknuť. Na telku prepnúť nechceš, lebo už si naozaj nevieš vybrať, na čo sa túžiš pozerať menej. Či na novinky o politike a rozdelení ministerských kresiel, či na správy o nových
mimoriadnych opatreniach a aktuálnom počte ľudí s koronavírusom, alebo na rodinné prípady… Prečítal si všetky knihy a nové si nemáš kde kúpiť ani požičať. Máš pocit, že ti
šibe. Dokonca si nútený zrazu tráviť viac času so svojou rodinou v období inom, ako vianočnom. Aj to môže niektorých
z nás dosť prekvapiť. Zrazu si uvedomíme, že naša mama je
dosť fajn baba s celkom zaujímavými názormi. Alebo, že náš
oco pozerá futbal tak neznesiteľne často aj v období, keď sú
športové podujatia zrušené, že máme strach, aký to bude
mať vplyv na jeho a hlavne na našu psychiku… Každý to má
doma inak. Hm… nikto netvrdil, že keď dostaneš, čo chceš,
bude to podľa tvojich predstáv.
No premýšľam nad tým, ako asi trávia tento čas moji spolužiaci a učitelia?… Zaujíma ma to, pretože za iných okolností
som s nimi každý deň, takže sa nemusím pýtať, čo robia. Vidím to. Som pri tom s nimi. Zrazu to neviem. A to ma znepokojuje. Čo robí Dano Dička, keď nesedí na zelenom gauči
so slúchadlami v ušiach? Čo robí pani Mečková, keď nerieši školské kauzy? Pravdepodobne háčkuje. Hm… zistím. Čo
robí pančka Máša keď netancuje? A pán školník? A pán, čo
dopĺňa automat? Veď on teraz musí byť úplne bez práce…
A ostatní? Vyhovuje im ničnerobenie, alebo menia svoj život, dali sa na duchovnú cestu a začali cvičiť jógu? Porušujú
odporúčania a chodia von? Aké filmy asi tak pozerajú? Učia
sa variť? Piecť? Šijú rúška? Neviem. A možno to nie je ani tak
o mojej zvedavosti, ako o tom, že sa fakt nudím, a tiež hľadám spôsoby ako tráviť čas a chcem sa inšpirovať…
Moje zámery však nie sú podstatné, a hlavne, určite nie sú
zaujímavé pre vás, takže poďme rovno k veci. Toto robili naši
spolužiaci a učitelia na začiatku karanténnych dní.
• Patrik Š.: „Som celé dni pred počítačom a pred kamerou. Robím nové make-up videá, snažím sa tiež pridať nové covery
a venovať sa týmto spôsobom svojmu youtube kanálu, aby
som nazbieral strašne veľa nových odoberateľov, aby som bol
strašne slávny, a aby som sa nemusel báť, či ma prijmú alebo
neprijmú na výšku, lebo budem platený skrz youtube. Checheche“ (youtube kanál: Trick)
• Andrea M.: „Ohľadom mojich karanténnych dní: píšem prácu,
šijem rúška (HA! Presne som vedela, že niekto odpovie takto!),
učím sa texty do divadla, papám vitamíny, vymaľovávam antistresové omaľovánky, čítam knižku a chodím na prechádzky
do prírody. Samozrejme s rúškom a mimo ľudí.“

• Zuzana G.: (získané zo sociálnej siete Facebook s povolením): „Keď sa pristihneš v drogérii ako si spievaš I can‘t get
nooo dezinfekšn… #freudovskeprerieknutie? #mimoriadnasituaciamentalnafrustracia #nevedomepodvedome“
• Tea P.: „Dobrej den. Karanténu si úžívam na plné koule, protože ďelám vjeci, ktoré neďelám, protože nemám na ňe čas. Takže chodím na bicykel do místních lesú a čítám knížky, studuji
a ďelám kreativní vjeci. Psychickú ujmu to na mňe nezanechalo, protože sem vlastňe ráda, že mám druhý prázdniny. Takže
to je všechno a... přeju vám užasný zbytek dňe. Dne. Haha.“ (a
očividne sa aj učí cudzí jazyk)
• Michaela M.: „Keďže mám oveľa viac času, ako keď končíme
o piatej, snažím sa venovať veciam, ktoré si myslím, že budú
v budúcnosti dôležité. Napríklad som sa vrátila k ruštine, k matematike, učím sa veci, ktoré som pozabúdala. A celkovo teraz
tým, že mám celý deň, tak si viem činnosti rozložiť. Aj veci do
školy sa učím. Klavír, spev a tak. Ale idem si v svojom tempe.
Pätnásť minút cvičím, pätnásť minút prestávka. Všetko stíham
a celkovo sa venujem aj sebe, aj učivu, aj voľnočasovým aktivitám. Takže sa to snažím využívať naplno.“
• Michal T.: „Ja trávim karanténu tak, že sa snažím cvičiť.
Lebo Nasťa Kuzminova dala na instagram, že sa nebude
s rúškom fotiť, ale bude cvičiť. Tak sa snažím cvičiť. Taký
akože homemade hrádocký aerobik. A šijem rúška s mojimi
kamarátmi a tie distribuujem mojim dôchodcovským susedom a chodíme im nakupovať.“
• Lukáš S.: „Rozmýšľam, čo so životom ďalej. Ale poviem ti, že
keby nebol Netflix, tak asi zošaliem. A ešte sa zvyknem odreagovať takým spôsobom, že šijem rúška. Lebo, prečo nie. (HA!
Ďalší!) Ale je to strašná nuda. O chvíľu sa asi scvoknem, lebo
sme všetci doma. Je nás celkom plnka. Normálne mi chýba
škola asi. Fakt vážne.“
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• Aďa M.: „Popravde, čakala som, že si to povinné voľno budem
užívať viac, ale opak je pravdou. Už mám spočítané všetky
prasklinky na strope v mojej izbe, stihla som zaznamenať návrat (alebo skôr prebudenie) lienok na našom balkóne. Čítam,
pozerám seriály, užívam si dlhé prechádzky so psom a v neposlednom rade dezinfikujem! Aj zvnútra treba! (samozrejme
s mierou)☺ Ale teraz trochu vážnejšie. Mám taký pocit, že toto sme potrebovali. Ani tak nie my ľudia, ako naša zem. Ulice
sú z 99% prázdne, život v mestách akoby zastal. Ľudia musia
byť zavretí dnu spolu s rodinou, na ktorú počas svojich uponáhľaných životov zvyčajne nemajú toľko času. Všetko zlé, je na
niečo dobré… Svet okolo mňa sa spomalil. Zdravie je niečo, čo
v bežných dňoch nevnímame ako prioritu, hoci je to to úplne
najdôležitejšie na svete. Áno, trochu som sa opustila. A asi najpodstatnejšia vec, CHÝBA MI DIVADLO!“
• Daniel D.: „Začal som sa viac zameriavať na seba. Začal som
viac robiť to, čo ma baví. Robím hudbu, skúšam nové veci. Čítam si poznámky, ktoré mám povinné do školy. Bol som na
prechádzke v hore. Sám. A to je asi všetko. Pozrel som si pár filmov, ale nebaví ma to akosi. Ale… iba tak leňoším a pomáham mame. Klasika.“
• Petra M.: „Upratujem, chystám sa umyť si okná. Sem tam idem
na nákup, samozrejme v rúšku a rukaviciach. Varím si… Pripravujem si prednášky a poznámky pre študentov, s ktorými
si dávam online hodiny slovenčiny cez Skype. Okrem toho pomáham so šitím rúšok pre zdravotníkov, nakoľko ich majú nedostatok a prosia o pomoc. No a keďže máme aj takéto krásne
slnečné dni, sem tam sa idem prejsť do prírody, tam, kde nie sú
ľudia. A samozrejme komunikujem s priateľmi cez Skype, messenger a viber. Naozaj som ešte nemala čas sa nudiť.“
• Viki K.: „Každé ráno vstanem, podľa toho, či idem preč ráno
alebo poobede. Ak ráno, tak vstávam o siedmej a idem na Sokoliareň. Každý jeden deň. Samozrejme tam máme opatrenia.

•

Musíme nosiť nonstop rúška. Každý máme vlastné náčinie, takže sa nedotýkame cudzích vecí. Sme rozdelení do skupín, aby
sme sa nestretávali, a aby sa nič neprenieslo. Každý deň šlapem pešo do Bojníc a z Bojníc, lebo MHDčka je predsa len väčší risk. No a keď som doma... čítam knihy, pozerám seriály… asi
taká teenage klasika.“
Kata H.: „Ja väčšinu svojich karanténnych dní trávim tak, že
vstanem, urobím si nejaké veľmi dobré raňajky, urobím si kávu alebo čaj. Zapnem si STV3, lebo tam vysielajú povinné diela. Prezlečiem sa, idem, urobím si obed, niečo sa učím, čítam
knihy, pozerám filmy, som s rodinou, prípadne sa idem prejsť
do prírody, alebo si zabehať a vlastne si čiastočne užívam, že
mám veľa času a môžem sa venovať sebe a svojim blízkym.“
Karin S.: „Psychickú ujmu som mala, keď som bola v škole. Keď
som videla vaše noty. :D Teraz oddychujem a modlím sa. A robím pľúcne cvičenia. Študujem jógu na pľúca, hľadám informácie o správnom dýchaní a učím sa o dýchacom aparáte.“
Fabián G.: „Popravde, nemám moc čo robiť. Ruku na srdce, do
školy sa moc nepripravujem, ale aj tak neviem, či by ma to bavilo. Brutálne sa nudím. Dnes som bol vonku so psom, ale inak
vôbec nemám čo robiť. A či to má na mňa psychický dopad…
pravdu ti poviem, možno to je tým strachom a možno to je aj
tým, že ten človek nie je medzi ľuďmi, ale ja sa cítim strašne
smutný. Akoby bola nejaká vojna a ja čakám, kým nás
zbombardujú alebo čo. Necítim sa dobre v tejto karanténe. Ale
beriem to tak, že keď to prejde, tak zas bude dobre.“
Sára B.: „Podľa mňa , sú toto najmenšej chcené prázdniny nie
len pre mňa, ale všeobecne pre mladých ľudí. Ale keď už sú
tu, podelím sa s vami o to, ako ich prežívam. Okrem toho, že
sa napchávam jedlom viac ako dosť (a to som si hovorila, že
sa budem zdravo stravovať), mám čas na kopu vecí. Vytiahla
som z povaly staré puzzle a každý deň ich staviam. Taktiež môj
čas venujem čítaniu a pozeraniu správ. Od dnes sa presúvam
viac na edukatívnu časť. Tieto dva týždne rada využijem ako
dva akademické týždne. Pokúsim sa dorobiť čitateľské denníky a spracovať (už naozaj všetky) maturitné témy. Nesľubujem
však, že to splním, pretože dnes som narazila na úžasný seriál!!!
Haha. A na záver ešte jedna vec. Je obdivuhodné, koľko instastories je o tom, ako ľudia boli v prírode. Ale pokiaľ je to na Instagrame, stále nie sme tam, kde by sme mali byť.“
Ivet P.: „Maľujem na stenu. Aj tak som plánovala premaľovať
celý byt, čiže ak sa mi to umčo nepodarí… Teraz nedokážem
povedať, čo z toho bude. A to ma dosť baví. Neuvedomíš si,
koľko času pri tom prejde. A také veci hej… Netflix, písanie, čítanie, blablabla, lebo šak treba mať režim. Tak snažím sa mať
nejaký režim, ale myslím, že už budem prísnejšia na seba, keď
budem mať nejakú krízu a budem musieť fakt konať a mať
ten deň rozplánovaný. Zatiaľ je to ešte v pohode. Podľa mňa
len prídu ťažké chvíle, takže držme sa. Doobeda je to celkom
fajn, lebo to sa zobudíš, dáš nejaké tie hygienické rituály, naješ
sa, urobíš si kávu, po káve si urobíš čaj, niečo si prečítaš hej,
samozrejme. Koľko pribudlo nových ľudí. Potom hľadáš aj
pozitívne správy hej… koľko ľudí sa vyliečilo. A potom k večeru
už je to ťažšie. Ja som hyperaktívny človek a potrebujem sa cez
deň nejako unaviť, aby som zaspala. Išla by som si zabehať
do parku, ale musím počkať fakt na takú deviatu hodinu, kedy dúfam, že v tom parku už nebudú nejaké rodiny s deťmi,
lebo… Akože už ľudia chápu viac, že čo je to karanténa, ale
ešte do včera to bol dosť taký hippie štýl. Dnes, keď som išla
s rúškom do potravín, tak sa na mňa dívalo ešte kopec ľudí

čudne. A hlavne ma zaráža, že tí mladí ľudia… vidím ich v skupinkách, v húfoch, bez rúšok a smejú sa, tak už som ich skoro
slovne atakovala. A samozrejme, že som v kontakte s ľuďmi na
telefóne. To dosť podľa mňa pomáha, lebo ostávaš aj cez tie
telefonáty nejako v realite. Závidím momentálne ľuďom, čo sú
v dome so záhradou, že majú taký nejaký prirodzený výbeh.
A keďže nemám auto a chcela by som ísť napríklad niekde do
lesa, tak musím niekoho poprosiť. Tak zajtra som takto poprosila kamaráta, nech ma vyvenčí trochu. Tak šla by som tak…
na samotu. U lesa.“
• Filip K.: „Moje dni v karanténe vyzerajú asi tak, že ráno vstanem niekedy medzi 9-10, hrám sa na playku, potom sa idem
naobedovať, potom sa zase hrám na playku, haha. Ale aby to
neznelo, že nerobím nič prospešné pre samého seba, tak som
si stanovil také ciele na tieto dni. Prvý je, že sa každý deň naučím novú pesničku na gitare, čo sa mi zatiaľ úspešne darí.
A druhý, čo je dosť akože pokrok u mňa… sám som sa dokopal ku kresleniu. Snažím sa každý deň nakresliť minimálne jeden portrét. A to sa mi zatiaľ tiež úspešne darí. Čiže moje dni
v karanténe sú zatiaľ celkom prijateľné.“
• Rebeka F.: „Ja doma pečiem, varím, pečiem a varím… Popri
tom si trochu zacvičím a samozrejme treba myslieť aj na škoUčím z domu!
Chtiac nechtiac sme sa všetci museli prispôsobiť vzniknutej situácii a začať sa vzdelávať dištančnou formou. Nie je to jednoduché, ale ako ukázala prax, dá sa to. Fungujeme cez emaily, spoločné skupiny na messengeri, alebo sa „stretávame“ na online
hodinách na skype. A ako pracujú žiaci? Niektorí zodpovedne, iní
menej zodpovedne. Asi tak, ako to bolo aj na klasickom vyučovaní. A výhovorky sú tiež veľmi podobné: … ja som na to zabudol…,
niekde sa mi stratil mail so zadaním…, ja som nevedel, dokedy to
mám odovzdať…, mne od vás žiadny mail neprišiel…
Aj s týmto sa teda musíme popasovať. Ja len dúfam a pevne verím, že sa čoskoro opäť stretneme v školských laviciach a budeme
počúvať výhovorky ako: Pes mi zožral domácu úlohu. :)
Všetkým vám prajem pevné zdravie.
Mgr. Petra Mečková

lu, tak si dávam posledné poznámky na maturitu do poriadku
a učím sa texty na prijímačky do BB.“
• Zuzka K. a Sárka K. (získané zo sociálnej siete s povolením):
„Sme v konfrontácii s pribúdajúcou panikou, strachom a treba si prečítať aj iné riadky, ako len tieto, ktoré máme v akýchkoľvek správach, médiách, či iných poplašných zariadeniach.
Pozeráme sa na vírus, ako na hrozbu, či na pandémiu, ktorá zlikviduje svet… Čo keby sme to vnímali ako príležitosť sa
konečne zjednotiť, spolupracovať medzi sebou, navzájom si
pomáhať. Či už nás načisto opustila solidarita? Možno je to
lekcia, aby sme konečne pristúpili k svojim činom zodpovedne… Možno je to výzva prijať naše problémy v rodinách a začať ich postupne riešiť. Príroda nás chcela upozorniť na čas,
ktorý nám v poslednej dobe tak razantne utekal medzi prsty.
Naháňali sme sa za niečím, čo momentálne pre nás nie je dôležité. Priklonili sme sa k lepším hodnotám. Ideály sa vracajú
k starej podobe, kedy sme život videli úplne z inej perspektívy.
Koniec koncov, v tom „najhoršom čase“ sme sa konečne zastavili. Veď to Boh aj od nás chce, aby sme z každej zlej situácie vydolovali čo najviac dobra.“ (Instagram: babchina_volba)
A ja… som písala tento článok ☺
Brigita Vrábeľová

Ja by som chcela povedat, ze som velmi rada, ze studenti (hoci nie vsetci) pristupuju k tejto situacii velmi zodpovedne. Preco
si to myslim? Moj telefon prijima spravy s vypracovanymi ulohami hlavne v neskorsich vecernych a skorsich rannych hodinach.
Najprv som sa zlakla ked mi zapipal telefon okolo polnoci alebo okolo druhej rano…, no pomaly si zvykam.

Mame

zlate decka, ktore pracuju dlho do noci, aby zvladli tuto situaciu
a vyhli sa tak „mozgovemu blackout-u“!
Chcela by som to rozhodne aj s tymi emotikonmi, ktore (dufam)
podciarkuju fakt, ze mi to nevadi a miernu ironiu na zaver.
M. Leckéšiová
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FIGÚRA II
Aj druhý plánovaný workshop sme našťastie ešte
stihli, hoci to bolo len tak-tak. V druhej polovici februára sme tak ďalšie dva dni venovali téme figúra,
ako tohtoškolskoročnej platforme na pokusy a experimenty s intermedialitou. Zatiaľ čo počas Figúry
I. (viď minulé číslo časopisu) sme sa zaoberali otázkou, čo pojem figúra predstavuje a ako ho možno
v jednotlivých médiách uchopiť, v druhej časti sme
sa už nechali unášať voľnými asociáciámi. Prinášame
vám preto ukážky z našich hrátok zo slovami, svetlom a telom.

WORKSHOP

EGO
Zrodilo sa svetlo – a s ním svet.
Vznikli slová, zviera, telo, človek… nový začiatok.
Akcia, reakcia či pevný postoj.
K tomu istota, detail i predstava.
Realizácia v čiernej, bielej, nemenný uhol pohľadu
a drobné činy.
Prvé kroky, prvé hlásky bez štipky viny.
Bez rozdielu, neutrálne a nestranne,
v spolupráci, prirodzene v pohybe.

Báseň vznikla pod vedením Anny Čičmancovej ako reakcia
na slovné asociácie k téme figúra:
ASOCIÁCIE EFIGÚRA: stred (vesmíru), predstava, spolupráca,
skúška, čierna, originál, práca, ja, postoj, rozdiel, človek, odlišnosť, neutrálna, uhol (pohľadu), reakcia, činy, vodca, začiatok, nápad, postava, istota, ego, realizácia, sebec, biela, telo, názor, prirodzenosť, pohyb, stuhnutosť, detail, nestranná,
akcia

MAĽOVANIE SVETLOM
Nastal však zlom, skúška nového,
originál, odlišnosť a vlastný názor
zosadili symbiózu z miesta prvého.
Čas šiel a nápady pribúdali,
Figúram úsmev, smútok i život pridávali.
Práca by šla i ďalej od ruky,
Nebyť nových členov veľkej skupiny.
Tri písmenká duše obrátili,
Po vodcovskej pozícii mnohí zatúžili.
Ego sa svojho „JA“ drží pevne,
Všetka práca a spoločná akcia pomaly bledne.
Kde stala sa chyba, po ktorej je každý sebec?
Figúr skutočného človeka málo jest, a či vôbec?

6
Michaela Martišíková; 1. ročník; SHDK Martin

Na jednej z dielní Intermediálnej tvorby sme sa rozhodli vyskúšať lightpainting (maľovanie svetlom) s využitím fotografie s predĺženou expozíciou. V podstate to nie je nič nové, albánsky fotograf Gjon Mili experimentoval so svetlom
už v štyridsiatych rokoch 20. storočia. Možno ste niekedy videli snímky Pabla Picassa, ako maľuje svetlom býky, postavy
a rôzne iné obrazce. Práve tieto fotografie vznikli v roku 1949
zo spolupráce Picassa a Gjona Miliho. Samozrejme tých experimentov so svetlom a expozíciou by sme našli bezpočet.
Študenti si iste spomenú na unikátnu fotografiu z prezentácie na DVK. Je to snímka „Svetlá New Yorku“ od Ernsta Haasa.
Predĺženie expozície vytvorilo zo svetiel veľkomesta jedinečnú farebnú fotografiu, kde sa jasné kontúry mesta vytrácajú,
ale množstvo svetelných bodov „modeluje“ mesto.
My sme teda tiež nastavili statív, expozíciu a fotili a svietili
a vlnili sa a fotili, … A veľmi sme si to užili.
Renáta Ižipová
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KOMIX

FRANCÚZSKY KOMIKS

bande dessinée

Vo Francúzsku, ktoré má veľkú tradícu v tvorbe komiksov, sa komiksy nazývajú „bande dessinée“ (kreslený pás; skratka BD). Podobná tendencia ako v Japonsku, kde komiksy čítajú všetky i tie elitné vrsty je badateľná i v Belgicku a Francúzsku. Takéto komiksy
sa často označujú ako franko‑belgické (BD franco‑belge). Jedná sa o komiksy, ktoré sú
pôvodne vo francúzskom jazyku. Tieto komiksy sú striktne oddelené od komiksu v anglickom jazyku.
Medzi najobľúbenejšie francúzske komiksy, ktoré získali svetovú slávu patria humorné BD: The Adventures of Tintin – Tintinove dobrodružstvá (Hergé), Gaston Lagaffe (Franquin), Asterix (Goscinny & Uderzo), Lucky Luke (Morris & Goscinny)
a The Smurfs – Šmolkovia (Peyo). Medzi najznámejšie realisticky nakreslené BD patria Blueberry (Charlier & Giraud, alias
„Moebius“), Thorgal (van Hamme & Rosiński) a XIII (van Hamme & Vance).
DOSAH BD
V Európe sa francúzskym jazykom nehovorí len vo Francúzsku, ale i v mestskom štáte Monako, Belgicku, Luxembursku,
či Švajčiarsku. Potenciálna príťažlivosť komiksu vo francúzskom jazyku presahuje rámec frankofónnej Európy, pretože
Francúzsko má silné historické a kultúrne väzby s niekoľkými frankofónnymi zámorskými územiami. Z týchto teritórií
sa BD darí najlepšie v kanadskom Quebecu, ktorý má naj-
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Tintinove dobrodružstvá, Gaston, Asterix, Lucky Luke

Ponúkame vám interpretáciu Poslednej večere od Leonarda da Vinci. Pod vedením Anny Čičmancovej a Renáty Ižipovej vznikla
herecká etuda, ktorej záznam tvorí podklad zatiaľ „slepého“ a „nemého“ komixu, ktorému môžete „otvoriť oči a ústa“ vy sami.

väčšiu populáciu frankofónov mimo Európy. S Quebecom
sú úzko spätí i Európski vydavatelia komiksu, ktorí výrazne
ovplyvňujú komiksovú scénu v Quebecu, čo vytvára ostrý
kontrast voči ostatnej časti krajiny, ktorá je anglicky hovoriaca a kultúrne zameraná na americký komiks.
SLOVNÍK
Termín „bandes dessinées“ je odvodený z umeleckej formy
obrazu a textu. BD boli prvýkrát predstavené v roku 1930,
ale stali sa populárne až v roku 1960! Komiks sa vo Francúzsku označuje i termínom „deviate umenie“, toto označenie
vychádza z článku z roku 1964, ktorý napísal Claude Beylie
[fr] v časopise Lettres et Médecins, neskôr v populárnom časopise Spirou. Publikácia knihy Františka Lacassina – Pour un
neuvième art: la bande dessinée, 1971 tento termín späčatila.
STRUČNÁ HISTÓRIA
Počas 19. storočia bolo v Európe veľa umelcov, ktorí kreslili karikatúry a využívali panelové rozprávanie s objasnením
v titulkoch umiestnených pod panelmi, neskôr s použitím
typických bublín, ktoré sa dnes bežne používajú. Jednalo sa
o humorné krátke diela málokedy presahujúce jednu stranu.
Vo Francúzsku sa do média začali zapájať veľké mená ako
Gustave Doré (rytec – drevoryt, oceľoryt, illustrátor), či Nadar (fotograf, priekopník portrétnej a tzv. balónovej fotografie, ilustrátor, karikaturista, spisovateľ).
1900 – 1929
PREDSKOKAN
Na začiatku 20. storočia komiks nemal formu samostatnej
publikácie, komiksy boli publikované v novinách, týždenníkoch alebo mesačníkoch ako epizódy a gagy. V tomto období sa komiksovou formou prezentovala i katolícka cirkev,
ktorá vytvárala a distribuovala časopisy pre deti. Medzi najvýznamnejšie komiksy, ktoré sa v tomto období objavili patria Bécassine a Les Pieds Nickelés. V 20. rokoch 20. storočia, po
prvej svetovej vojne, francúzsky umelec Alain Saint‑Ogan,
profesionálny karikaturista vytvoril úspešnú sériu Zig et Puce.
Saint‑Ogan bol jedným z prvých francúzsky hovoriacich ilustrátorov, ktorý plne využíval rozprávaciu techniku spopularizovanú a formalizovanú v USA, a tak sa textový komiksový
formát stal dominantným natívnym formátom pre nasledujúce desaťročia. Vo Francúzsku bol propagovaný francúzskymi pedagógmi. Žiadnemu z pôvodných autorov sa nepodarilo nájsť čitateľa mimo samotného Francúzska, a preto sú
vyššie uvedené diela známe iba vo svojej „rodnej krajine“.
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1929 – 1940
ZROD MODERNÉHO FRANCÚZSKO‑BELGICKÉHO KOMIKSU
Jedným z prvých belgických komiksov boli Tintinove Dobrodružstvá od Hergého. Prvá verzia bola značne odlišná od
budúcich verzií Tintina, štýl bol naivný, jednoduchý, až detinský. Prvé Tintinove príbehy často obsahovali rasistické
a politické narážky, ktoré po vojne pôsobili veľmi kontroverzne. Tintin začal byť nesmierne populárny a vyšiel i vo
forme viazanej knihy. Titul Tintin au pays des Soviets z roku
1930 sa všeobecne považuje za prvý komiks svojho druhu.
Napriek kritike týkajúcej sa ranných komiksových príbehov
a napriek tomu, že formát mal ešte pred sebou dlhú cestu,
je Tintin považovaný za východiskový bod a archetyp moderného franko‑belgického komiksu. Z tohto dôvodu sa séria Tintin stala jedným z najväčších povojnových úspechov
francúzsko‑belgického komiksu. Bol preložený do mnohých
jazykov, vrátane angličtiny a stal sa jedným z mála európskych komiksov, ktoré boli podkladom pre hollywoodsku filmovú adaptáciu.
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1940 – 1944
VOJNA
Keď Nemecko napadlo Francúzsko a Belgicko, stalo sa
takmer nemožné importovať americké komiksy. Okupujúci
nacisti zakázali americké animované filmy a komiksy. Obidve boli však už pred vojnou veľmi populárne a ťažkosti vojnového obdobia len zvyšovali dopyt. To vytvorilo príležitosť
pre mnoho mladých umelcov, ktorí začali pracovať v oblasti komiksu a animácie. Autori uverejňovali americké príbehy
ako napr. Superman a Flash. Zároveň imitovali štýl a tok týchvan Hamme & Vance, Thorgal, Šmolkovia, Blueberry

KOMIX

Gustave Doré, Nadar, Joseph „Jijé“ Gilian, Jean‑Claude
Mézières, časopis Spirou, Jiro Taniguchi,
Valerian, Alain Saint‑Ogan

to komiksov, aby zlepšili svoje znalosti o tom, ako vytvoriť
komiks. Autori si však časom museli vytvoriť svojich vlastných hrdinov a príbehy.

nejednoznačný autor je Victor Hubinon, ktorý vytvoril komiks v jeho vlastnom odlišnom štýle, ktorý mal charakteristiky realistického aj schematického štýlu.

1944 – 1959
POVOJNOVÉ OBDOBIE
Mnoho spomínaných časopisov bolo po vojne umlčaných
alebo pozastavených. Povojnová situácia sa stabilizovala
okolo roku 1950, keď sa Spirou a nový časopis Tintin sali najvplyvnejšie a najúspešnejšie časopisy s komixovou tematikou.

REALISTICKÝ ŠTÝL
Realistické komiksy sú veľmi prepracované a podrobné. Snažia sa, aby komiks vyzeral čo najpresvedčivejšie, čo najprirodzenejšie a zároveň mal výraznú charakteristickú kresbu.
Nepoužívajú sa žiadne perspektívne skratky ani hyperboly.
Tento efekt je nahradený výrazným sfarbením, ktoré je menej rovnomerné a menej primárne ako pri schematických
alebo komicko‑dynamických komiksoch. Najznámejšími príkladmi takýchto komiksov sú Jerry Spring od Jijé, westernový
komiks Blueberry od Giraud a Thorgal od Rosiński.

1974 – 1990
VEK BANDE DESSINÉE
Francúzsko sa rýchlo stalo dominantnou silou v európskom
komiksovom svete. Okrem sviežich a odvážnych tvorivých
aspektov priniesli 60. roky minulého storočia ďalší druh slobody pre francúzske komiksy – obchodnú a finančnú slobodu. Umelci pracovali v prenajatých kanceláriách v zabehnutom štúdiovom systéme, boli v pracovnom vzťahu
s konkrétnym časopisom alebo vydavateľstvom, pričom mali len malú alebo žiadnu kontrolu nad komerčnými a tvorivými aspektmi svojich diel. Toto sa zmenilo v roku 1968, čoraz viac autorov sa rozhodlo fungovať ako slobodní umelci.
Zmluvy u konkrétneho vydavateľa mali tendenciu byť dlhodobé, ale zmluva nebránila umelcom, vytvárať ďalšie komiksy pre iných vydavateľov, niekedy dokonca pozastaviť sériu
pre jedného z vydavateľov v prospech série pre druhého.
Príchod nových časopisov pre dospelých mal výrazný vplyv
na francúzsky doteraz najvplyvnejší komiksový časopis Pilote.
BANDE DESSINÉE AKO KULTÚRNE DEDIČSTVO
V 70. a 80. rokoch rozvinuté kultúrne postavenie Francúzska
vo svete umožnilo kultúrnyn orgánom rozvíjať a podporovať komiksové médium ako formu umeleckého diela, najmä
pod záštitou ministra kultúry Jacka Langa, ktorý sformuloval tzv. „15 nových opatrení v prospech komiksu.“ Následne v období 80. – 90. rokov získal komiks formálne postavenie, kvalifikovaný ako „des arts“, bol akceptovaný ako súčasť
francúzskeho jazyka. Postupom času sa francúzsky komiks
neobmedzoval len na francúzskych štátnych príslušníkov.
Japonský umelec Jiro Taniguchi sa v roku 2000 snažil zlúčiť
Francúzsko‑belgický komiks s japonským formátom manga.
ŠTÝL
Novšie komiksy už nie je možné ľahko kategorizovať do jedného umeleckého štýlu. Dôvodom je stieranie hraníc medzi štýlmi komiksových tvorcov, starí umelci, ktorí boli priekopníkmi na trhu, pomaly odchádzajú zo scény, čo vytvára
priestor pre nové experimentálne prístupy. Spočiatku existovali tri základné štýly, a to schematický štýl, komicko‑dynamický štýl a realistický štýl. Belgický autor Joseph „Jijé“
Gilian, sa vyznačoval tvorbou komiksu vo všetkých troch
štýloch. Ďalším mladý umelec inšpirovaný Jijéom, bol Jean
‑Claude Mézières, ktorý v začal svoju slávnu sci‑fi tvorbu Valérian a Laureline „komicko‑dynamickým“ štýlom, prikláňajúc sa však viac k realistickému štýlu. Toto dielo francúzskeho
science fiction komixu bolo podkladom pre film Luca Bessona – Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017. Ďalší

KOMICKO‑DYNAMICKÝ ŠTÝL
Humoristické komiksy v už spomínanom časopise Pilot boli
takmer výlučne komické a dynamické, rovnako ako komiksy
v Spirou. Tieto komiksy majú prerušovanú voľnú kresbu, dôležitá je práca s hrúbkou línie. Umelci, ktorí pracujú v tomto
štýle: Franquin, Morris, Jean Rob a Peyo, známi tiež ako škola Marcinelle.
SCHEMATICKÝ ŠTÝL
Hlavným faktorom v schematických komiksových kresbách
je redukcia reality na ľahké, jasné a štylizované línie. Typická je absencia tieňov, geometrických prvkov a realistických
rozmerov. Ďalšou charakteristickou črtou sú „pomalé“ kresby s obmedzeným množstvom lineárnych skratiek a ťahov.
Schematický štýl sa často nazýva i belgický štýl čistých čiar
alebo ligne claire. Najlepším príkladom daného štýlu je komiks Adventures of Tintin, ktorý sa v súčasnosti považuje za
šablónu štýlu používaného v moderných európskych komiksoch. Ďalšími dielami v tomto štýle sú rané komiksy
Jijého, ktorý nielen pracoval v rámci štýlu, ale rozšíril ho aj
o prvky Art Déco.
POPULARIZÁCIA
Francúzsko‑belgické komiksy boli preložené do mnohých
európskych jazykov, pričom niektoré z nich sa dočkali celosvetovému úspechu. Početné zahraničné časopisy boli
naplnené najlepšími francúzsko‑belgickými komiksami.
Spomínané francúzske časopisy, ktoré sa obsahovo venovali komiksu zanikli, hlavne z ekonomického dôvodu, moderní čitatelia už nemali trpezlivosť čítať komiksy v týždenných
alebo mesačných intervaloch, namiesto toho si radšej zaobstarajú príbeh komplexne vydaný a yviazaný vo formáte albumu. Počet vydaných a predaných albumov je pomerne
vysoký – väčšina aktuálnych titulov sa v súčasnosti hneď vydáva ako album bez predchádzajúcej serializácie v časopise.
Tému spracovala Mgr. Sabina Červíková
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DOMÁCA TVORIVOSŤ

ŠKOLSKÁ TVORIVOSŤ

KRASLICA je zdobené vajíčko. Neodmysliteľne patrí k Veľkej noci. Je symbolom, plodnosti a znovuzrodenia. V kresťanstve predstavuje prázdny hrob Ježiša Krista, ktorý odkazuje k jeho zmŕtvychvstaniu. Úprava vaječných škrupín je prastarou aktivitou, patrila
k rituálom oslavujúcim príchod jari. Najstaršiu nájdenú „kraslicu“ vyrobili pred 60 000
rokmi.

HÓKUS‑PÓKUS

/BIO/EKO/ORGANIC KRASLICE
Výroba veľkonočných kraslíc môže byť celkom zábava, najmä ak sa nebojíte experimentovať. Pripravte si hrniec, vodu, suroviny,
zapnite sporák. Čarovanie môže začať. Dnes budeme farbiť – v súlade s prírodou.
BIELE VAJÍČKO: Biele vajíčko stačí umyť abrazívnym čistiacim
prostriedkom a máte hotovo.
ŽLTÉ VAJÍČKO: Kurkumu nasypte do hrnca s vodou, škrupinku v náleve povarte.
ORANŽOVÉ VAJÍČKO: Mrkvu nastrúhajte najemno, dajte do
hrnca, zalejte vodou a varte spolu so škrupinkou.
RUŽOVÉ VAJÍČKO: Cviklu použite rovnako ako mrkvičku.
MODRÉ VAJÍČKO: Aj pri červenej kapuste použite rovnaký
postup. Použiť môžete aj lisované šťavy!
ZELENÉ VAJÍČKO: Špenátový pretlak zalejte malým množstvom vody, do vzniknutej kaše ponorte škrupinu a povarte.
HNEDÉ VAJÍČKO: Do vody vložte škrupinku a niekoľko vrecúšok čierneho čaju. A varte, a varte, a varte.

MOJE POSTREHY
– pri farbení lepšie spolupracuje biele vajíčko, béžové nie je
také vnímavé ☺
– pozor na „tvrdú vodu“, na škrupinke sa vytvára povlak
a bráni zafarbeniu
– aby bol efekt výraznejší, kraslicu nechajte lúhovať pokojne celú noc
Silvia Lušňáková Kadelová

Školský vaječný dizajn
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Martina Tatarková, Slepačinka, plagát

UVOĽNENÉ ROZHOVORY

UVOĽNENÉ ROZHOVORY

13, PÁNBOH PRI NÁS! II.
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. V Školskom časopise č. 3 to bola prvá skupinka a dnes pokračujeme. Dámy
a páni, trinástka – v podobe otázok a absolventky SHDK 2020.
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ANDREA MARONOVÁ
Prezývka: Aďone, 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?
Tak, to je ťažká otázka. Ja som mala vlastne dosť dobré úlohy, keď sa nad tým tak zamyslím. Ale, asi na Beátu z predstavenia The Bitches. Prečo? Lebo to bol najlepší skúšobný
proces, aký som na tejto škole vôbec zažila. A mala som tie
najlepšie herecké kolegyne, aké som si len mohla priať.
2. Ak máš obľúbený citát, môžeš ho prezradiť?
„Byť ženou je také ťažké, že to dokáže len žena.“ – The Bitches
3. Do you speak English?
NIKDY!
4. Môžeš vymenovať päť vecí, ktoré máš vždy v taške?
Nabíjačku na telefón, zrkadielko, rúž, voňavku, flašu s vodou.
5. O čom teraz premýšľaš?
Čo ešte nosím v kabelke.
6. Aký je tvoj obľúbený film?
Titanic.
7. Ktorý slovenský herec alebo herečka sa ti páčia
najviac – z akýchkoľvek príčin?
Zuzana Mauréry. Je to výborná herečka. A môj vzor.
8. Skús povedať pár slov z textu tvojej obľúbenej
pesničky.
Later Bitches.
9. Urobila si počas svojho pôsobenia na SHDK niečo,
o čom nikto nevie? Nejaký drobný škandál, ktorý tajíš pred vedením alebo spolužiakmi?
Moje tajomstvo – v prvom ročníku som sa pred všetkými
spolužiakmi pohádala s pani Čerpákovou až tak, že sme boli

skoro v riaditeľni. Kvôli môjmu neslušnému správaniu samozrejme. Vraj to bolo dosť drsné – uvádza jeden svedok, ktorý to má v čerstvej pamäti.
10. Máš rada ľadové medvede?
Mám rada tie cukríky, kde je nakreslený ľadový medveďSNEHULKY.
11. Čo plánuješ na najbližší rok?
Asi sa budem hrať na učiteľku.
12. Kde sa vidíš o päť rokov?
V divadle predsa.
13. Čo alebo kto ti bude najviac zo SHDK chýbať
a prečo?
Najviac? Bridžit. Potom spolužiaci, kamaráti, učitelia – hlavne pančel Tomasy, pán školník Rudko, moja skrinka – ktorá nesie číslo 65 už 6 rokov a vlastne, bude mi to tu chýbať
úplne že celé. 6 rokov v jednej budove, v ktorej som a bola som zatvorená (dobrovoľne samozrejme) deň, noc, sviatok, víkendy zanechá na vás niečo. Ale hlavne, vo vás. Ďakujem za pozornosť.

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.“
3. Do you speak English?
Yeah!
4. Môžeš vymenovať päť vecí, ktoré máš vždy v taške?
Peňaženka, telefón, voňavka, žuvačky, kľúče.

5. O čom teraz premýšľaš?
Koľko otázok ešte bude.
6. Aký je tvoj obľúbený film?
Leon, Funny Games, Unforgiven. Je ich veľa.
7. Ktorý slovenský herec alebo herečka sa ti páčia
najviac – z akýchkoľvek príčin?
Táňa Pauhofová a Petra Vajdová!
8. Skús povedať pár slov z textu tvojej obľúbenej
pesničky.
Sting – Shape of my heart. Pár slov nie je to pravé. Treba si
vypočuť celé
9. Urobila si počas svojho pôsobenia na SHDK niečo,
o čom nikto nevie? Nejaký drobný škandál, ktorý tajíš pred vedením alebo spolužiakmi?
--10. Máš rada ľadové medvede?
?
11. Čo plánuješ na najbližší rok?
Úspešne spraviť absolventské skúšky. Dostať sa na vysokú
školu. A ísť na dovolenkuuu.
12. Kde sa vidíš o päť rokov?
Vysoká škola. Človek mieni, Pán Boh mení.
13. Čo alebo kto ti bude najviac zo SHDK chýbať
a prečo?
Verím tomu, že ten kto by mi chýbal, sa so mnou bude stretávať aj po skončení školského roka.

REBEKA MIKUŠOVÁ
Prezývka: Beka, Grepka, Jeba Mikeš
Vek: 22 rokov 5 mesiacov (áno som tu najstaršia)
Veľkosť topánky: EU 41/ US 7-7,5
Miesto narodenia: Fakultná nemocnica
Znamenie: Lev s ascendentom v Panne
1. Na ktorú školskú hereckú úlohu budeš spomínať
najradšej a prečo?
Kým budem pamätať, tak to bude na postavu Hany v hre Hanina noc (v origináli Helverova noc) ktorú režirovala pani Krkošková. Ááááá asi pre to, že to bola prvá celistvá hra ktorú
sme naskúšali, prvý krát som si prešla skúšobným procesom
a aj keď nebol vždy najľahší, tak to stálo v konečnom dôsledku za to.
2. Ak máš obľúbený citát, môžeš ho prezradiť?
Kým vieš snívať, tak máš nádej.
3. Do you speak English?
Sí.

4. Môžeš vymenovať päť vecí, ktoré máš vždy v taške?
Nabíjačka, peňaženka, mobil, kľúče, telefón (hahahaha), a tabakový výrobok ktorý je predajný od 18 rokov.
5. O čom teraz premýšľaš?
O gramatYke.
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!“

LIBUŠA NEJEDLÍKOVÁ
Prezývka: BučKa
Vek: 20 rokov
Veľkosť topánky: 36-37
Miesto narodenia: Trstená
Znamenie: Škorpión
1. Na ktorú školskú hereckú úlohu budeš spomínať
najradšej a prečo?
Najradšej budem spomínať na etudy z pantomímy (či
s p. Hajdukom alebo Homolkom). Tie mi dali asi najviac
tých dobrých skúsenosti. Pri vymýšľaní tých etúd, som vždy
úpenlivo zapájala hlavu, bavilo ma myslieť stále na to, ako
by sme to mohli urobiť, vymýšľať nové veci a pri tvorbe sme
ja aj moje kolegyne vždy hrali srdcom (tak mi to aspoň prišlo), tvorili sme s nadšením. Na tieto hodiny som chodila bez
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stresu, lebo vždy bola dobra nálada plná tvorivých aktivít,
ktoré mi pomohli pri mojom hereckom štúdiu na škole.
2. Ak máš obľúbený citát, môžeš ho prezradiť?
Cez prekážky ku hviezdam. ☺
3. Do you speak English?
No, a ešte raz no.
4. Môžeš vymenovať päť vecí, ktoré máš vždy v taške?
Peňaženku, žuvačky, krém na ruky, sprej na vlasy, tampón.
5. O čom teraz premýšľaš?
Kde je Rudko, kde je? Prečo a dokedy nás bude táto hra baviť.
6. Aký je tvoj obľúbený film?
Obľúbený film asi nemám, veľa ich je fajn. No zo seriálov jednoznačne Služebnice.
7. Ktorý slovenský herec alebo herečka sa ti páčia
najviac – z akýchkoľvek príčin?
Asi Diana Mórová. Už od mala mi prišla sympatická. Je podľa
mňa talentovaná, videla som ju aj v telke, aj v divadle a ide
jej to v dráme i v komédii.
8. Skús povedať pár slov z textu tvojej obľúbenej
pesničky.
Nemám obľúbenú. No momentálne frčíme na: Jeden pomaranč, Pod hrať ping pong, Ťap ťap ťapušky, Kolo – kolo
mlynské a mnoho ďalších. Taktiež veľa vymyslených (z rodičovských hláv, keď už nápady dochádzajú) a dávam na vedomie, že Miro Jaroš nie je v našom rebríčku vítaný a dúfam,
že to tak aj ostane.
9. Urobila si počas svojho pôsobenia na SHDK niečo,
o čom nikto nevie? Nejaký drobný škandál, ktorý tajíš pred vedením alebo spolužiakmi?
S Monikou Gregušovou a Andreou Myslivcovou sme si sem
tam „požičali“ toaletný papier, keď nám zachýbal na intráku.
Potom ich prestali len tak voľne pokladať a uzamykali ich do
tých skriniek vedľa záchoda. Na našu obhajobu dodám len
toľko, že keď bol niekto na intráku v núdzi, vždy sme sa s toaleťákom podelili.
10. Máš rada ľadové medvede?
Keď sú malé sú rozkošné. Aj tie veľké sú fajn. Môžem teda
povedať, že ich mám rada. No keby ich stretnem tvárou
v tvár, myslím že oni by ma v láske moc nemali a po takomto zážitku by sa asi aj môj názor zmenil.
11. Čo plánuješ na najbližší rok?
Byť mamičkou na materskej.
12. Kde sa vidíš o päť rokov?
To je vo hviezdach. Budem pracovať, možno znova na materskej (s manželom sa zhodujeme že dve deti by boli fajn),
ale čo určite viem je, že si budem s mojimi chlapcami užívať
život tak, ako sa len bude dať.
13. Čo alebo kto ti bude najviac zo SHDK chýbať
a prečo?
Asi to bláznovstvo. Ešte som nevidela po kope toľko energických, šialených ľudí, ktorý dokážu človeku zlepšiť náladu, aj keď máš naozaj najhorší deň na svete. V našej škole
je vždy živo, Vždy sa tam niečo dialo, a nemal si čas sa nudiť
(spánok si si samozrejme dovoliť mohol). Sme taká škola plná bláznov s dobrými srdcami a s hlavami plnými fantázie.
BRIGITA VRÁBEĽOVÁ
Prezývka: Bridžit, Bringela, Bringelka, Bringellleee, Brings,
Brič, Tower Bridge, Brigella, Brajgela… Rodičia ma volajú Bu-

POÉZIA

gra, Bugriša alebo Bukrécia Lórdža a niektoré pančelky ma
dokonca tento rok volajú Kolegyňa
Vek: pomerne čerstvých 21 rokov
Veľkosť topánky: 38 (opätky tak 36,5)
Miesto narodenia: Handlová
Znamenie: Škorpión (ak vás náhodou zaujíma ako sa to prejavuje, spýtajte sa Maronovej)
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. Na to tiež
nikdy nezabudnem.
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 ne-

stihla 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, alebo 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!)
Spracoval: Michal Tomasy

Rada nad radu.

Mate pocit déjà vu? Áno, niektoré časti textu ste už čítali. Starý, dobrý, tlačiarenský škriatok otázky a odpovede v minulom
čísle tak domotal, že sme to museli dať naporiadok. Absolventkám sa ospravedlňujeme. Ďakujeme, že čítate s porozumením.
Redakcia

Pochopím, že cítili ako ja, ja v budúcnosti.
A že by ustáli to so mnou aj v ťažkosti.
Uvedomím si aj, že rodičia sú naše zrkadlo.
Nerozumiem čo mi to v hlave napadlo.

VOCOGOU?
Bella, Ciao!

Bella, Ciao! bolo prvé predstavenie nás prvákov – prvá šanca ukázať sa. Pozostávalo z desiatich sólových etúd a jednej spoločnej etudy. Všetky sme si pripravovali pod vedením
nášho milovaného pána učiteľa Tomáša Gregu, ktorému ďakujeme za jeho nekonečnú trpezlivosť a chuť s nami pracovať. Našim posvätným priestorom sa stala „baletka“, v ktorej
sme trávili naozaj veľa času. Postupne sme spoločne prichádzali na to, ako sa taká herecká etuda tvorí, čo má obsahovať a ako by v konečnom dôsledku mala vyzerať. Učili sme sa
ako pracovať s priestorom, s našou vnútornou energiou, ako
rozvíjať našu kreativitu. Hlavnými témami boli zmena pocitu, zmena predmetu a zmena z človeka na na zviera, pri ktorej sme sa veľa nasmiali. Našou hymnou sa stala pieseň Bella,
Ciao! ktorá nás sprevádzala skoro celý prvý polrok a navždy
sa vryla do našich pamätí. Asi našim najväčším zážitkom
z predvádzačiek bola jedinečná šanca cítiť silnú energiu
nielen medzí nami, partnermi na javisku, ale aj medzi nami
a publikom. Sme radi, že sa na nás prišli diváci pozrieť a tiež
sme veľmi vďační za celú túto obrovskú skúsenosť.
Ema Kroupová, 1. ročník SHDK

Kto mi dá radu ako žiť dospelo,
keď naši vidia ešte čiernobielo?
Rozumejú mi, no predsa necítia ako ja.
Viem, že ak hej, tak to aj tak neustoja.
Lebo ja mám iné sny a iné predstavy.
Že sa mi ten vyvolený prvý predstaví.
Alebo že budem niekedy slávna
a láska bude už navždy bezpohlavná.
Kto mi dá radu ako žiť podľa seba,
ak za mňa bude rozhodovať nejaký kotleba?
Pardón, zrejme to bola urážka,
no čo ak ten niekto bude moja prekážka?
Je škoda, že nemáme každý svoj svet,
Utekala by som do neho hneď.
A žila tam tie dlho snívané sny.
Až dokým by neprešli posledné dni.
A spokojná by som šla naspäť,
lebo by som tu chcela dospieť.
Zase by som potrebovala návod na život,
No nikde nikto, nebol by tu ani šepot.
A potom by som si nechala poradiť od našich,
A ich rady by mi pomohli v časoch najťažších.
Možno aj moje oči začnú byť čiernobiele.
Keď moje deti budú mať svoje sny a ciele.
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Nuž, teraz by som mala žiť a nepýťať rady.
A zistiť, že nie len rodičia, ale aj vlasté pády
toho v živote naučia mnoho.
Tak do toho!
Asi ťa chcem…
Keď sa tak rada pýtaš a čakáš, čo poviem,
skús aj ty odpovedať. Neráta sa „neviem”.
Adam je otrepaný, budem druhou Evou,
ale nechcem byť ako ty, keď sa snažím byť tebou.
Teda… s tebou.
Páči sa ti prezývka, ktorú som ti dala?
Snívalo sa ti o mne, aj keď si nespala?
Ja totiž snívam, aj keď som hore.
O Eve… o tebe… a tie sny sú tak choré.
Majú asi horúčku…
Nechcem meniť svet, ani byť jedinečná.
Netúžim byť pohľadom nebezpečná.
Nech si ťa niečo iné zo mňa získa.
A nebezpečnou sa stane len iskra,
ktorá bude medzi nami.
Ratyce

C E S TOVAT E Ľ S K Ý T I P

THAJSKO

aneb tropické Vianoce po slovácky

Naše ázijské dobrodružstvo sa začalo 13. 12. 2019 cestou na viedenské letisko Schwechat. Odlietali sme podvečer okolo šiestej plní tropických očakávaní a kofeínu v žilách.
Na airport nás odviezol môj papa a grandpapa, ktorý mu robil osobného bodyguarda a pomocníka v čítaní rakúskych dopravných značiek… samozrejme s obrovským
predstihom, pretože ako vraví generácia skúsenejších starejších: Nikdy nevieš, čo sa môže stať!
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Čas: zbytočne skoro, počasie: zima! Povyskakovali sme veselo s rozjareným úsmevom, ako malé deťúrence (aj keď
náš skutočný vek sa už preklápa k tridsiatke) z auta. Zakývali sme rodinke, mysliac si konečne! Odchádzame spoznávať
svet, vytriezvení z mladíckych predstáv o búrlivom a divokom cestovaní a pseudoromantických zážitkoch TU A TERAZ. Túžba zočiť cudzinu sa z nás ale nevytratila, ba po nejakých tých cestovateľských skúsenostiach, ktoré sme za tie
roky spoločného života nazbierali, sa ešte znásobila. Chceli sme všetky tie nové a odvážne veci zažiť spolu a v akom
‑takom komforte. Namotivovaný fotografiami thajskej prírody a bangkokského nočného života, posmelení článkami
a recenziami na danú destináciu, sme si povedali: Ideme do
toho. Do Thajska sme leteli v hlavnej sezóne teda v decembri (hlavná sezóna sa pohybuje od konca októbra do konca
marca, toto obdobie sa nazýva suché, od marca do júna je
obdobie teplé, vtedy tu teploty presahujú 40 °C, počas ostatných mesiacov je tu tzv. monzúnové obdobie). Leteli sme
čínskou spoločnosťou Southern China za pomerne výhodnú čiastku.

Trasa: Ürümqi – Bangkok.
Tak, vystúpili sme z auta, pokojnú párhodinovú cestu vystriedal ruch letiska, ruch letiska vystriedal chaos v podobe zabudnutého kufra v letiskovej reštaurácii. Viete ako sa
hovorí: Nikdy nenechávajte tašku opustene ležať na letisku! No
niekto sa však akosi pozabudol! Museli vyprázdniť celú kantínu, všetko sme nechali na mieste a odstúpili na bezpečnú vzdialenosť. Prišla polícia, ochranka a nejakí odborníci
z fachu, ale po krátkom vyšetrovaní bol poplach zažehnaný.
Po nekonečných letiskových kontrolách a previerkach sme
sa dostali k bráne, duševne už trochu vyšťavení, ale stále
s tým istým úsmevom. Hovorím za nás oboch, keď poviem,
že úspešne sme sa usadili na našich sedadlách a úspešný
bol pre mňa i boj o sedadlo pri okne! Pol hodina čakania
sa zmnožila na dve, nášmu lietadlu nebolo dovolené vzlietnuť, kvôli zlému počasiu vo Viedni. Po ďalšej množine čakaní, nám konečne bolo dopriate vzniesť sa k oblakom, ale
div sa svet, naše lietadlo bolo (áno!) zamrznuté. Tu na scénu prichádzajú obrovské žeriavy, z ktorých na nás striekali istý druh rozmrazovacej tekutiny. Poviem Vám, po tomto zá-
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žitku som už vôbec nemala chuť nikam letieť. Neprichodilo
mi to ako bezpečná voľba! Napriek hustému sneženiu sme
konečne vzlietli. Let bol pokojný až na pár turbulencií, v lietadle sme dostali večeru, nejaký ten priešmak aj drinky grátis. Prvý spojovací let do Ürümqi prebehol relatívne rýchlo. Pristáli sme na konci sveta, v meste, ktoré nikto nepozná
a nikto nevie ako sa správne vyslovuje: Urumči? Urumuči?
Celí rozlámaní sme sa vysáčkovali z lietadla, stále zababušený v zimných kabátoch a šáloch. Ocitli sme sa v novej, ale
vyľudnenej hale letiska na severozápade Čínskej ľudovej republiky. Len jemne vnímajúc okolie nás z driemot vytrhol
uhučaný a veľmi nepríjemný letiskový personál. Od nasledujúceho letu nás delilo 12 hodín, mali sme zabezpečený
hotel, alebo inak „transit accommodation“. Odchádzame na
hotel. Z letiska nás mal vyzdvihnúť autobus. Pred nami sa
ale ocitla stará Karosa, asi ešte z obdobia pred Kristom. Nuž
nedali sme sa rozhodiť, veď my máme radi retro. Nastúpime. V tom nás zasiahol ničím neprekonateľný zápach, proste mega PUCH. Rozheganým autobusom sme sa trasľavou
a pomalou jazdou dostali k hotelu. Pohľad na mesto z okna
autobusu bol – čakáte, že čo poviem – nepekný, sivý, smutný, bez života… Ja neviem nájsť slová, ktoré by tento dojem
definovali. Bola to bezfarebná betónová džungľa ponorená
v smogu, mesto duchov v ťažkom opare. A hotel, v ktorom
sme boli ubytovaní? Všetko vo vnútri bolo presiaknuté cigaretovým dymom, starý díhovaný nabýtok, tapety, plesne
a urevaní hoteloví pracovníci, ktorí po anglicky nevedeli ani
ceknúť a ich džavot pripomínal hemženie hmyzu. Napriek
všetkým prekážkam, ktoré nám boli maximálne proti srsti
sme potrebovali oddych, pretože nás čakala ešte dlhá cesta.
Nejdem opisovať priebeh ďalšieho zdĺhavého letu, spomeniem možno len to, že sme leteli ponad púšť Gobi, ktorá sa

rozprestiera (nielen) na území severnej Číny a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie púšte na svete. Ďalším prírodným
skvostom, ktorý sme mohli z výšky pozorovať boli Himaláje!
Dych vyrážajúci skalnatý masív, ktorého vrcholy presahujúce výšku 8 000 m n. m. sa z ničoho nič zjavovali z oblakoch.
Konečne sa dostávane k nášmu vysnívanému cieľu. Boli asi
tri hodiny ráno a naše lietadlo sa blížilo k Bangkoku. Pristáli sme. Na letisku bol samozrejme chaos, obrovské davy ľudí, teplo, neznáme priestory. Bolo potrebné vyplniť kopu
papierov a prejsť početnými kontrolami. Ale človek to nevnímal až tak tragicky, pretože dávka nahromadených endorfínov vyplávala razantne na povrch, sploštila čas a skreslila vnímanie reality. Na letisku sme si zmenili nejaké tie euro
dukáty na thajské bahty (THB) a kúpili sme si turistickú sim
kartu, pretože v Ázii tie naše nefungovali. Prekročili sme hranice neutrálnej letiskovej pôdy, stojíme von na ulici, konečne na slobode. Je skoro ráno, ale v Bangkoku je ruch v akejkoľvek hodine. Svetelnou rýchlosťou sme zo seba zvliekli
staré zimné kabáty, tie mierili rovno do koša. Mali sme so sebou len ruksaky, v ktorých nebolo miesto na objemné zvršky. A povedzme si, bolo by mimoriadne nepraktické mať
v tropickej krajine v batožine kabátec. Po trochu zvláštnej serenáde jazykov sme si zobrali taxík na hotel, ktorý sme mali
zarezervovaný dopredu – Charlie House v časti Pinklao. Toto
miesto bolo skutočnou zelenou oázou v preplnenom veľkomeste. Celým Bangkokom sa tiahla podivná aróma. Hlavné
cesty aj bočné cestičky lemovali stánky s tým najrôznejším
jedlom a rozličnými pochutinami. Ovocie od výmyslu sveta – na sladko či na slano, ryby, morské plody, grilované i surové, kokosové orechy, ovocné šejky (najlepšie aké som kedy
v živote mala). Zbiehajú sa mi slinky, keď na to čo i len pomyslím. Tropický gastronomický super raj. A čo bolo najlep-
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šie? Sushi, opekané banány so slanou kokosovou omáčkou,
pad thai, dragon fruit, satay gai, durian, priateľ si dal krokodíla – na to som ja žalúdok nemala. Prvý deň sme sa v Bangkoku len tak, ako sa hovorí – oťukávali. Naučili sme sa používať mieste spoje, preklepli sme si taxíky, na tie si treba
dávať obzvlášť pozor! Nielenže vás môžu voziť stále dokola,
aby sa cesta predĺžila a teda predražila, ale raritou je u nich
aj zapnutý taxameter, a dokonca vás môžu odmietnuť vziať,
pretože oni do vami zvolenej oblasti ísť nechcú. Celkom šokujúci bol tunajší systém dopravy. To čo sa vám vybaví pod
pojmom chaos, je nič. Miestna doprava je synonymom chaosu, je jeho konotáciou. Takmer žiadne dopravné značky,
autá nestoja na prechode, každý na každého trúbi, ale bezozmyslu, autobusy nestoja na zástavkách, ale uprostred cesty,
kde sa musíte cez dráhu smrti urýchlene dostať, taktiež nerátajte s tým, že autobus len tak zastane lebo má, treba na
neho zamávať! Cestná štruktúra je na jednej strane veľmi vyspelá, ale v kontexte s počtom obyvateľov sa cesty menia na
absolútny mišmaš.
Charlie house Pinklao bol Eden v Bangkoku, len na miesto
hada sme tu mali jaštery. Veľmi pekný uhladený hotel, bol
vsadený do tropickej záhrady, ktorá pripomínala džungľu,
dekór dopĺňalo pestré rastlinstvo. Atmosféra exteriéru bola podčiarknutá klasickou ázijskou architektúrou, v centre
záhrady bolo jazierko a veľký bazén, v ktorom sme sa pravidelne vždy večer ovlažovali. Bonusom bol extrémne milý personál, každý deň sme od nich dostali cestovateľské tipy a mapu s vyznačenou cestou, úžasní ľudia. V Bangkoku
sme celkovo strávili 3 dni, čo nie je až tak veľa na spoznávanie miestnej kultúry a pamiatok, ale to najpodstatnejšie sme
videli a hlavne zažili. Takže v nasledujúcich pár riadkoch sa
dočítate, čo si v Bangkoku pozrieť, čo určite nevynechať a na
čo si dať bacha!
Pripravení a vyzbrojení sme sa vrhli do víru tohto veľkomesta. Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky Bangkoku patria budhistické chrámy, nazývane „wat“. Do chrámov môže-
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te vstupovať len patrične zahalený, nesmiete mať odhalené
plecia, dekolt a nohy. Taktiež v areáli chrámov sú zakázané
akékoľvek prejavy náklonnosti medzi opačnými pohlaviami,
či letmé božteky! Čo sa týka bežného života, jedla a nakupovania, v Bangkoku, ale i v celom Thajsku sú tieto aktivity,
večernou záležitosťou, kvôli vysokým teplotám, ktoré tu cez
deň sú. Typickým miestnym obchodom je 7eleven, nachádza sa na každom rohu a nájdete tu z každého rožku trošku.
1. Wat Arun – Buddhistický chrám Wat Arun Rajwararam,
je známy pod názvom Chrám svitania, nachádza na západnom brehu rieky Chao Phraya. Chrám je pomenovaný podľa
Aruna, indického boha svitania a pri rannom svitaní sa lúče
slnka odrážajú od jeho povrchu. Chrám pozostáva z jednej
hlavnej veže vystavanej v khmérskom štýle, ktorá je obkolesená štyrmi menšími, ktoré podopierajú sochy démonov
a opíc. Veže (tzv. prang) sú vyzdobené tisíckami porcelánových úlomkov a mušľami. Výška hlavnej veže je 86 metrov.
Výstup hore na vežu po strmých neopracovaných schodoch
je síce veľmi krkolomný, ale môžete si popritom pozrieť sochy starovekých čínskych vojakov a zvierat. V areáli chrámu
je množstvo sôch Buddhov, šesť malých čínskych pavilónov
a množstvo starostlivo udržovanej zelene.
2. Wat Pho – Tento chrám/kláštor patrí medzi najväčšie
a najstaršie v Bangkoku, má rozlohu 80.000 m2. Nachádza sa
vedľa kráľovského paláca a pochádza zo 16. storočia. V chráme Wat Pho sa nachádza viac ako 1000 obrazov, sôch a fresiek Buddhu. Tou najatraktívnejšou je obrovská 47 metrov
dlhá a 15 metrov vysoká socha ležiaceho Budhu. Symbolizuje umierajúceho Budhu v polohe, keď dosiahol nirvánu.
Je zaujímavé, že táto socha nie je až taká stará. Vyrobili ju za
vlády Rama III. v 19. storočí, z tehál prekrytých lakom, sadrou
a plátkovým zlatom. Chodidlá Budhu sú zdobené perleťovými intarziami. V areáli sa nachádzajú početné náboženské
relikvie, pričom najvýznamnejšie sú venované dynastii Chakri.
3. Wat Traimit – Chrám je známy predovšetkým svojou sochou Buddhu – Phra Phuttha Maha Suwan Patimakon, ktorá
je celá skrz naskrz zo zlata. Socha bola vytvorená v 13. storo-

čí. V istom období bola socha celá omietnutá sádrou a presunutá do Ayutthayi a odtiaľ spať do Bangkoku. Až v roku
1995 pri premiestňovaní sochy sa prišlo nato, že socha je zo
zlata, je 3 metre vysoká a váži 5 ton.
4. Chinesse Town – Wat Traimit sa nachádza v blízkosti
Chinesse Town, teda Čínskeho mesta. Mesto má rozlohu 3
kilometre a vstupuje sa doň veľkou, typicky čínskou bránou,
pred ktorou sa týči chrám Chao Mae Kuan Im Shrine. Najrušnejšia ulica Thanon Yaowarat je napriek svojej rušnej doprave plná rôznych obchodíkov, ktorých výklady derokujú
čínske lampióny efektne umiestnené vedľa tradičných grilovaných kačíc. Nachádzajú sa tu i všakovaké úzko špecializované dielne či malé čínske reštaurácie. V úzkych uličkách
dav ľudí husto vypĺňa denný market, plný jedla a rozmanitého tovaru. Pomedzi dav sa prepletajú trúbiace autá a motocykle. Človek je v údivu z toho, že ten priestor pojme takú
masu.
5. Khao San Road – Mekka (nočného) života. Kto nenavštívil Khao San Road nebol v Bangkoku. Nie nadarmo sa hovorí,
že Bangkok je rajom pre turistov, ktorí milujú zábavu a nočný život a… a nájdete na internete veľa článkov o tom, ako
tu rozoznať muža od ženy, to k tejto téme asi stačí. Khao San
nie je žiadny luxus, kúpite tu relatívne lacné pivo či švába na
zahryznutie. Ale pekne poporiadku. Khao San nie je veľká
ulica, v minulosti slúžila na obchod s ryžou, či náboženskými predmetmi. Dnes už je Khao San Road jednou z najznámejších ulíc na svete obľúbená tzv. backpackermi. Môžete tu nájsť najlacnejšie ubytovanie v meste, neustály ruch
a stovky nadšencov z celého sveta. Tí poskytujú obživu nielen miestnym obchodníkom, majiteľom reštaurácií a hostelov, ale aj mnohým podvodníkom, či zlodejom. Tí v meste
profitujú na mladých neskúsených ľuďoch, ktorí sem prídu
s prísľubom dobrodružstva a s naivitou, ktorá im srší z tváre (aj nám sršala). Okraje ulice lemujú bary a diskotéky, hluk
a decibely hudby jedného podniku sa miesili s hudbou vedľajšieho podniku. Jeden obchodník sa prekrikoval s druhým,
ten sa prekrikoval so zákazníkom a ten nepočul nič kvôli spomínanej muzike. V tom ako sme sa snažili zorientovať

a nasávať atmosféru stvorenia a chaosu v jednom, sme si
museli dávať bacha, aby nás neušliapal divoký dav a neustále sme si kontrolovali peňaženku a doklady. Hurónske ródeo
„kultúrne“ oživili výstupy pouličných tanečníkov, pohlavne
neidentifikovateľných burlesiek, či nežný hlas thajských masériek, ktoré nežne a lá siréna na teba volali. Reklamou na
thajský box nebolo nič iné, ako dvaja živí boxeri, úderne poskakujúci okolo seba na vysvietenom prívese nákladného auta. Khao San je priroritne niečo ako nočný market. Nájdete
tu množstvo oblečenia a doplnkov, čo v jednom stánku stálo 2000 THB to vo vedľajšom stálo 300 THB, všade boli malé reštaurácie, street foody, kde ponúkali grilované (nie vždy)
dobroty na paličke. Pre tých odvážnych tu boli aj hady, krokodíly, škorpióny, šváby, červíky, mole a rôzne chrobáky. Ja
osobne som sa držala pri zemi, dokonca aj sushi s medúzou
bolo pre mňa tabu! Takže choďte za zábavou, ale opatrne!
Len tak na záver, Khao San Road bola i vo filme Pláž, hneď na
začiatku filmu, Leo DiCaprio tam pil v pochybnom podniku
krv z hada.
6. Vyhliadková cesta loďou – Jedná sa o výlet loďou po rieke Chao Phraya, je to skvelý výlet na rýchlu a veľmi efektnú
obhliadku mesta. Zoznámite sa s lodnou dopravou v meste,
ktorá tu funguje ako mestská, je pomerne lacná, neskôr sme
ju veľmi často využívali. Vidíte mrakodrapy, chrámy, vidíte aj
zabudnutejšie, chudobnejšie časti mesta, kde by ste sa inak
nedostali a čo je podstatné z lode sa vám otvára panoráma
obidvoch brehov rieky. Nočná plavba je neopakovateľný zážitok, pretože všetky chrámy sú pôsobivo nasvietené, čím sa
Vám naskytne naozaj rozprávkový pohľad.
7. Floating market – Jedná sa, ako už z názvu vyplýva
o plávajúci market, na ktorom sa tovar predáva na lodiach
a pozdĺž rieky. V súčasnosti tieto trhy fungujú skôr ako turistické atrakcie. Umožňujú cudzincom, ale aj domácim sa
zoznámiť s tradičnou kultúrou nákupu na rieke. V minulosti bola väčšina komunít vybudovaná na brehoch riek, ktoré
slúžili ako hlavný dopravný ťah ale i ako centrum hospodárskej činnosti. Takýto spôsob života tzv. riekových spoločenstiev, bol typický najmä v povodí rieky Chao Phraya. My sme
mali možnosť navštíviť Damnoen Saduak floating market,
ktorý je nepochybne najväčším a najznámejším plávajúcim
trhom medzi thajskými a zahraničnými turistami. Nachádza
sa v provincii Ratchaburi, asi 100 km juhozápadne od Bangkoku. Trh je otvorený každý deň a je preplnený stovkami
predajcov a kupujúcich, ktorí plávajú v malých člnoch. Dajú
sa tu kúpiť poľnohospodárske výrobky a miestne potraviny,
ktoré sú väčšinou dovážané z ich vlastných blízkych sadov.
Je to veľmi atraktívne miesto, kde sa uplatňuje tradičný spôsob predaja a nákupu tovaru.
V ďalšej časti vám porozprávam o našej ceste do Phuketu,
o ulici ešte viac crazy ako Khao San Road. O ostrove bez turistov, kde nie je polícia a kde sa na opustených piesočných
plážach bijú divé opice o naplavené kokosy. O ostrove medzi jaskynnými útesmi s azúrovou vodou. O našej ceste na
Krabi. O Tiger Tample Cave, kde sme museli vyšliapať 1237
schodov, umiestnených kolmo nad sebou. O tom ako sme
kŕmili slony, prevážali skúter na malom drevenom člne, či
ako ma skoro pohrýzla opica.
Ako sa hovorí Stay Tuned!
Spracovala Mgr. Sabina Červíková
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SA UPOKOJ!
Najmä o hercoch je známe, že sa radi pretvarujú. Vždy sa na seba usmievajú, ako náhle
sa však náhodou všetci stretnú na káve, nemajú sa o čom rozprávať, lebo sú tam všetci. Ó áno, pravda môže byť niekedy krutá a teraz to kruté naozaj bude! Povenujeme sa
najnovším školským kauzám, ktoré sa dejú aj napriek tomu, že sme už nejaký čas odseparovaní v karanténe. Herci brutálne poohovárajú hercov! Čo vám o najškandalóznejšom učiteľovi zo školy, ktorý je už beztak známy svojimi… netradičnými metódami,
pánovi Tomasym prezradia ľudia, s ktorými spolupracoval? To nebude nič v porovnaní
s tým, ako on naložil na nich! Máte sa na čo tešiť, pretože toto bude samá špina a nič
iné, len špina!
Stále všetko sledujem. Stále mám čo ponúknuť! Fakt, že som
doma ma vôbec nezastaví! Takže sa upokojte a čítajte. Možno sa dozviete niečo nové aj o sebe.
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SPOTTED!
• Divadlu MDM od konca vianočných prázdnin chýbali plagáty zo všetkých predstavení, ktoré boli zozbierané
od jeho založenia – tri roky materiálu. Naposledy boli videné v dvojke na stolíku určenom pre aktivity Martinského Divadla Mladých, v zakladači. Po návrate do školy však
na tomto mieste už neboli. Neevidovali sme dokonca ani
žiadne stopy, ktoré by mohli viesť k vyriešeniu prípadu. Kto
a na čo by potreboval odcudzovať plagáty z predstavení
študentského divadla?! Po dvoch mesiacoch hľadania plagáty úplnou náhodou objavila študentka šiesteho ročníka
u pána školníka, ktorý ich mal celé dva mesiace odložené,
lebo mu prišlo ľúto ich vyhodiť. V toto ráno mu však došla
trpezlivosť a plagáty, ktoré boli zalaminované, vyhodil do
vonkajšieho kontajnera určeného na plasty. Spolu s touto
študentkou sa v ňom teda boli prehrabať. (Ak ste v tých
dňoch videli nejakých bezdomovcov hrabať sa v kontajneroch pred školou, neboli to bezdomovci!) Záhada má
teda šťastný koniec. Plagáty sú v takmer neporušenom stave naspäť vo vlastníctve MDMka. Zarážajúce však je, že sa
ich chystal vyhodiť na základe toho, že ich našiel na kope odpadu, ktorá bola nachystaná na vyhodenie pred jeho dielňou. Otázkou ostáva, komu tak veľmi vadili plagáty?
Alebo… komu prišli plagáty, upratané v zakladači uloženom na jeho zvyčajnom mieste, ako odpad, ktorý treba vyšmariť do koša?!
• Rovnako sa však po vianočných prázdninách stratili aj noty
našej korepetítorky arménskeho pôvodu, Karin Sarkisijan.
Fakt, že to boli podklady pre jej prácu, ktoré si dávala dokopy od septembra je sám o sebe dosť… nepríjemný. Navyše
práve ona korepetuje väčšinu maturantov a absolventov,
takže jej repertoár bol naozaj pomerne široký. Čo však bolo na celej tejto situácií najhoršie je, že polročné prehrávky
sa konali v januári, dva týždne po našom návrate do školy. Z toho vyplýva, že si za dva týždne musela pol roka materiálov nazbierať odznova a podľa takýchto provizórnych
podkladov odohrať prehrávky zo spevu, ktoré k tomu všetkému trvali asi sedem hodín. Teraz nepreháňam. Hm… až
toto je reálne nepríjemné. Ja som síce iba drbna a nie konšpirátorka, ale z podobnosti týchto dvoch prípadov de-

dukujem, že aj jej noty, odložené v zakladači, položené na
klavíri v miestnosti číslo dva cez vianočné prázdniny niekomu prišli ako odpad… Ja som si vždy myslela, že Ježiško
nosí darčeky a nie že… vyhadzuje veci, ktoré ste už predtým vlastnili.
• Zdalo sa to iba mne, alebo ste si tiež všimli, že omnoho viac
ľudí posedávalo na chodbe a zaberalo miesto na schodoch? Nebola to náhoda. Miestnosť číslo 4, ktorá je podľa
mojej domnienky určená na zmysluplné trávenie voľných
hodín (nachádza sa v nej klavír, dva gauče, knižnica, automat s jedlom a tiež kuchynská linka s kanvicou a mikrovlnnou rúrou), bola celé dva dni obsadená. A prečo? Konali
sa v nej klauzúry, čiže obhajoby prác výtvarníkov. Ja som
si v ten konkrétny utorok konečne priniesla domáci obed
a nemala som si ho kde zohriať! Mojou hlavnou otázkou
však je, kde mávali výtvarníci klauzúry doteraz a prečo sa
presunuli? Škandalózne!
• Učíme sa doma. To teraz nie je nič výnimočné. No kto všetko má pocit, že má toho učenia akosi… viac ako v bežné
dni? Všimol si ešte niekto, že mu napríklad… pribudli predmety, o ktorých predtým ani nevedel, že ich má? Prípadne,
musí plniť úlohy k takým hodinám, na ktorých by v normálny deň strávený fyzicky v škole pozeral film? Dostali ste
niekedy predtým domácu úlohu z náboženstva? Neviem
teda, či som mimo ja, alebo to proste nie je úplne ok…
REVEALED!
Avizovali sme najškandalóznejšieho učiteľa našej školy a jeho študentov. Pedagogický dohľad má najmä na šiestačky,
no intenzívne spolupracoval aj s takzvanou Straty a Nálezy
Crew. Čo o sebe navzájom prezradili?
ŠTUDENTI O TOMASYM
• Je to notorický klamár. Stále nám klame a strieľa si z nás.
Klame dokonca aj o svojom mene. Nie je THomasy, ale
obyčajný Tomasy.
• Raz nás odporne oklamal, že bol sedem mesiacov ženatý… (dlhá pauza). A keď sme zistili pravdu, tak nás hrozne
vysmial. Nám ho bolo fakt dosť ľúto, že mu nevyšlo manželstvo, takému fajn chlapovi a on nás bohapusto oklamal.
Taký je on človek.
• Išli sme na zájazd so Stratami a Nálezmi do Liptovského
Hrádku. Mali sme hrať tri predstavenia doobeda, takže sme
potrebovali aj niekde prespať. On nám povedal, že objed-
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nal ubytovanie na hrade, lebo tam má známych, takže to
bude zadarmo (on totiž pochádza z LH). Riadne sme sa tešili, niektorí chceli prísť až ráno, no keď počuli, že ideme
spať na hrade, tak prišli už na noc. Nakoniec… sme samozrejme na žiadnom hrade nespali. Spali sme u pána učiteľa
doma! Ale urobil nám na večeru sviečkovú…
• Tú sviečkovú varila jeho mama. Aj s tým nás oklamal.
• Keď sme boli na zájazde v Oravskom Veselom, mali sme super ubytko, taký fajný penzión. A ráno, keď sme sa zobudili, všetci mali na chodbe pred dverami kakao. Brejky, také
to krabičkové. Každému z nás jedno kúpil na raňajky. To bolo fakt milé.
• Raz som prišla do školy nenamaľovaná a spýtal sa ma, kde
mám tvár. Že si ju mám ísť okamžite namontovať.
• On sa tvári, že je hrozne drsný a nad vecou a že nemá city.
A ty mu to žerieš proste. Lenže potom počuješ, ako sa rozpráva s mamou a ona ho volá Myšiak. Vtedy stratíš akúkoľvek autoritu :D.
• On nás stále buzeruje a rýpe do nás. Ale potom si riadne
ceníme, keď nás za niečo pochváli. Lebo vtedy vieš, že to
myslí úprimne.
• Hrali sme doobeda pre školy v Martine a šli sme sa potom
najesť do Pasáže. Mal čokoládové palacinky. Keď ich dojedol, bez hanby olízal tanier. Pred čašníkom. HANBA!
• On má inak takého kamaráta z Dovalova a chvíľu som si
myslela, že tvoria pár.
• Skúšali sme „Straty“ a povedal: „Počúvajte ma až keď dohovorím!“. A potom sa začal smiať.
• Vždy schováva pod tričkom zajaca. Ako taký… čarodejník!
• Nám raz suploval herectvo za Gregu. Postavil nás do
priestoru a dal nám spievať slovenskú hymnu. Brutálne sa
na tom bavil a natáčal si nás. Vraj ukáže pánovi učiteľovi, čo
pekné robíme na herectve.
• Milujem keď sa opýta, či idem do obchodu, ja poviem nie
a on: „Okej, tak mi kúp jahodový kroasant a nejakú vodu
sladkú.“
• Nejde mi do hlavy, že každá hovadina, ktorú povie, sa na
našej škole uchytí. Ako napríklad to, že celá škola ma volá
Šmoulo! Akože… ako sa toto stalo?
• Raz mi povedal: „Hodžová, ty vieš perfektne hrať, kým nezačneš rozprávať.“
• Stále nás hejtí za oblečenie. Ale on má skoro tridsať a chodí oblečený ako puberťák. Vo farebnej mikine a šiltovke…
trendsetter.
• Adi raz pred predstavením povedal, že si má ísť namaľovať
tie čierne čiarky na oči. Myslel linky.
• Milujem, keď mi povie, aby som nehrala ako z ochotníckeho súboru z Dolnej Maríkovej… Tam ani nie je súbor!
• Keď nám niečo je, vždy to na nás spozná. Jeho neoklameš.
Vždy sa nás opýta a je dosť tolerantný. Vtedy do nás ani nerýpe :D. To vlastne dokazuje, že mu na nás fakt záleží, aj keď
sa tvári, že nie.
• Vždy mu ide o to, aby vo výsledku, čiže v každom našom
predstavení, všetci vyzerali dobre. Chce, aby bolo vidno, čo
vieme a nie, čo nevieme.
Hlášky pána učiteľa Tomasyho:
• „Peace and joy, love and peace. Pokoj v duši, láska v srdci.“
• „Hodžová nech nevrieska. Všade ju počuť. Len na javisku
nie!“
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• „DISCIPLÍNA! DISCIPLÍNA! DISCIPLÍNA!“ To sme mu dali vytlačiť aj na mikinu, ako jeho tri obľúbené slová.
• „Nefejkujte, pekne hrajte. Nechcem vidieť žiadne korytnačky.“
• „Čo z toho, že budeš dobrý herec, ak nebudeš dobrý človek?“
• „Všetkým zamazalo!“
•
TOMASY O ŠTUDENTOCH
• No a idem ohovárať!
• Začnem mojou obľúbenou šiestačkou, a tou je Frederika
Angela Anchella Angie Gabriella Fredericca Giovanna Galíková z Rimavskej Soboty. Ja si myslím, že na ňu úplne platí ten fyzikálny vzorec že v= s/t, čo znamená, že rýchlosť
= dráha/čas. Angela je kráľovná drámy. Raz za mnou prišla pred začiatkom hodiny a brutálne dramaticky sa opýtala, že čo ideme teraz robiť, lebo ona súrne potrebuje urobiť
jednu vec a nevie, či to stihne. Tak som si myslel, že potrebuje zachrániť nejakú lastovičku, alebo od toho závisí život
nejakého mačiatka alebo šteniatka… Ale ona mi vlastne
iba povedala, že potrebuje ísť do Jednoty. Ja som presvedčený, že ona je mimozemšťanka. Ale aj mimo tejto galaxie.
Ale je super. Ale ona ma nechce zabiť. Nie. Lebo keby chcela, tak už mala na to príležitosť. Aj dôvod. Haha.
• Ďalšou šiestačkou, ktorú učím je Šibuša Fábryová. Neznáša keď ju tak volám, tak to robím. Ona má dieťa a fajčí. Matka! Matka roka! Kurička! A nie kurička ako malá kura, ale
kurička, že akože kuri cigaretľe. Ona je ako taký pokémon.
Čakám kedy sa vyvinie. A keď skúšame v priestore, tak je
taká… ja si myslím, že niečo proti mne má. Neviem čo, ale
spýtam sa jej.
• Treťou šiestačkou, ktorú učím je Brigita Vrábeľová. Noooo,
ona ma s Marfou raz nahrávala, ako spievam a som si istý,
že to použije niekedy proti mne. Keď začnem točiť seriály pre komerčné televízie. A podľa mňa, ona má pri sebe
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pištoľ. Neviem. Proste mám taký pocit, že má pri sebe pištoľ. A je hrozne taká… umrndžaná. Brigita je emocionálna
GUĽA, lebo Dičku donútila byť vážnym v rámci hrania, čo
je dosť šokantné, aj dosť náročné. To musí uznať každý, kto
pozná Dičku veveričku. A ona keď hrá, tak má ruky pred
sebou, otvorené dlane a prsty nasmerované ako kura, tak
trošku k sebe a sa bodá! Sama! Normálne akože do pliec.
To má, podľa mňa, nejaký prostriedok, čo videla v nejakom
brutálne umeleckom filme. No a toto teraz robí. Takto teraz
hrá. Ako keby zabíjala mravce na sebe.
Posledná psychopatka, ktorú učím šiestacke herectvo je
Marfa. Marfa hej. Marfa je podľa mňa psychopat. Myslím,
že ma chcela raz aj zbiť. Marfa. Mám pocit, že Marfa nás
raz všetkých brutálne zakilluje. Možno aj s Brigitou. Hej, oni
vyzerajú tak, že majú zbraň niekde. No a Marfa je brutálna
Drama Queen, lebo ona keď hrá, tak aj cíti všetky tie emócie. Strašne dobre hrá gazdinky a hrozne dramaticky rieši všetky veci, čo ma dosť baví, lebo ja milujem klábosenie.
To nie je ohováranie, to je klábosenie! A všimnite si, ona hrá
tak, že stojí a hýbe iba trupom od pása nahor. Čiže, keď niekto na ňu zakričí, ona sa iba vytočí, neposunie sa nohami.
Ona je ako dub, ktorý sa hýbe vo vetre. Proste sa nehýbe.
A zo Strát… napríklad taká Kata Hodžová nenávidí, keď ju
volám Kata. Ona nevie hrať milú postavu, tak jasné, že ju
volám Kata! Jej sa tiež trochu bojím. Ona jediná sa ale delí
o jedlo s Dičkom a on potrebuje teda RIADNE VEĽA jedla…
on sa jej vždy len tak nenápadko opýta „Budeš ešte?“ a ona
má väčšinou v ruke vidličku a vtedy je Dička opatrný. Ale
keď sa Kata nemá čím brániť, tak podľahne Dičkovmu apetítu. A je perfekcionistka! Pre milú Jarmilu! To sa nedá, ona
sa z toho zblázni! Alebo aj ostatní! Všetkým nám zamaže!
Paťo Štancel. Ježišmária. Jeho by som hrozne zbil! Zbil by
som ho ako ŠMOLKA! Je sfučaný, že ho tak volám, ale keď
niekto príde s modrými vlasmi do školy a chce hrať niečo iné ako obláčik alebo kvapku vody, no tak… To každý
musí uznať, že to sa nedá. Šmoula je tiež taký malý psychopat. A ak má niekto naozaj chuť ma napadnúť, tak je
to Šmoula. To cítim hej… Inak, je to šikana, že ho tak volám? Och a Šmoula a jeho legendárny prešľap!!! Namiesto:
„Je ti zima děfko?“ povedal: „Je ti zimo děfka?“ Kto toto môže povedať?!
Martin Manko. To je jedno zlaté dieťa z východu. A on aj keby mi chcel nejako fyzicky ublížiť, tak mi to nevadí, lebo on
je taký milý, že dovidenia. Akože áno, má tiež trošku také
psychopatické sklony, ale povedzme si pravdu, kto nie? On
sa ináč raz brutálne zachytil, keď sme hrali Straty v Liptovskom Hrádku. Lebo mal košeľu zaviazanú okolo pása, akože taký čávo z východu a zachytil sa ňou o stoličku. Vtedy
to naložil Manko. To bolo brutálne. Každý máme niečo z javiska.
Maja Butová, too… ona sa raz ináč pobila s dievčaťom na
diskotéke. Chodila s foklom do školy! To ja som bol úplne v šoku. Tá Maja, to je jedna bitkárka. Akože áno, u nej
je teda vlastne najväčšia šanca, že ma zbije. A ona tiež podľa mňa nevie, v akom je vesmíre. Ona kým zistí vlastne, že
aký je deň, tak podľa mňa… dva razy zakopne. No. A prehĺta polky slov. Povie začiatok slova a potom iba uglglgu…
haha. To je tiež možno nejaký herecký prostriedok, akože
uuu, domysli si, čo som chcela povedať. Hej, veď nie všetko
je o slove. Herectvo je aj o výraze a geste. Haha. A Butko-

vá vždy mešká. Vždy a všade. A stále hovorí, že ju dovezie
frajer, ale ja som ho nikdy nevidel. On je asi ako Kolombova žena. Exituje vôbec?
• Adriana Mäkká, to je proste… to je tak komplikovaná povaha. To je jedna fajčiarka, sťažovateľka a hlavne… áno, áno.
Ona sa ma už niekoľkokrát pokúšala napadnúť. Vždy ma
niekto ubránil, lebo ja sa nemôžem biť so študentami. Lebo to by ako vyzeralo? Ale ona je úplne zvrátená a neviem,
bojím sa jej. Podľa mňa vykupuje v automate všetky veci,
čo ja chcem! Lebo vždy, keď chcem niečo z automatu, tak
to tam nie je. A vtedy zhodou okolností ide okolo Mäkká
a zahodí obal z toho, čo som chcel ja. Čiže ona to úplne vycítila, že ja chcem tú sladkosť takú fialovú. Čo aj na benzínke majú. A ona to proste mala a ja som to už nemohol zjesť.
To jej neodpustím! A milujem jej vetu zo Strát: „Vy ste to
NEvedeli? Alebo ste to NEvideli? Haha. Akože totál to dala
na Zdenu Studenkovú! Brutálne hrala, brutáááálne!
• Jediného, zo všetkých tých ľudí, mám vlastne rád Danka
Dičku. Jeho mám tak ľudsky najradšej. Aj herecky najradšej.
Lebo ho málo stretávam a málo ho vidím hrať. Ale nie. Najradšej zo všetkých mám Danka Dičku, lebo jeho meno Dička sa rýmuje s veverička. A veveričky sú veľmi sympatické
zvieratá. A Danko je podľa mňa šikovný a je zlatý a je dobrý
kamarát a dobrý spolužiak podľa mňa. Ale on nonstop musí niečo jesť. No a mení štýl. Každých dvanásť až šestnásť
týždňov. V prvom ročníku nosil brutálne strieborné reťaze,
ktoré mu musela až „akože haha náhodou“ roztrhať pani
učiteľka v rámci hodín herectva. Nechtiac hej. A teraz nosí nejaké ružové tričká. Nosil aj niečo také akože dark… No
a ešte raz sa prefarbí ten pelo, tak uvidí! Ja mu dám prefarbovať si vlasy. Veď on vyzerá ako hintá, z tej kapely TheCorrs, takej írskej. Fakt. Ja keď som ho videl s tými tmavými
vlasmi, vravím si, čo toto je za móda? Však Dička teraz vyzerá ako krtko. A to už nie je také sympatické zviera. A nemyslím toho krtka od Zdeňka Millera z rozprávok. Ale taký
ten krtko, proti ktorému dávate plašičku. A tú ofinu, keď si
začeše do čela. Anciáša jeho. Ja mu dám. Hej. Dička, Dička. Vlastne ani jeho nemám rád. Nie. Ja nemám rád nikoho.
Teda nikoho, koho učím. A vôbec… neviem načo robím
tento rozhovor. (Inak, keď si prescrollujete Instagram pána
učiteľa, nájdete aj fotku, na ktorej vidno, že sám raz podľahol
trendu farbenia si vlasov. Bol peroxidový blonďák! Oujes!)
• Niekedy je priam desivé vidieť ľuďom do hlavy. Aha, možno preto nehovoríme nahlas čo si myslíme a ohovárame
iba za chrbtom. Hm… nemala by som teda radšej pre psychické, ale aj fyzické zdravie nás všetkých (lebo sa reálne
bojím, či po prečítaní tohto čísla niekto niekoho naozaj fyzicky nenapadane) prestať s touto rubrikou?!! No ako minule, tak aj tento krát ide o ľudí reálne neškodných. A pán
učiteľ má inak dosť pedagogický prístup. Väčšinou :) Žiadne strachy. Je to provokatér, ale pri filme Zrodila sa hviezda
plakal.
• Nuž, v minulej časti som sa riadila heslom: Hlavne nestrácajme humor. Tento krát som sa pri zostavovaní rubriky riadila heslom: Provokace je legrace!
• P. S.: Dúfam, že môj článok nepodľahne cenzúre. Čo to bude nabudúce? Nechaj sa prekvapiť. Sama ešte neviem, čo
nasledujúce mesiace prinesú!

XOXO, GossipGirl
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A KO M A N E P OZ N ÁT E

SLOVANSKÁ MYTOLÓGIA
má zákerné i nápomocné bytosti IV.
Perún
Perún, po slovensky aj Parom, je staroslovanský boh hromu
a blesku, vládne aj búrke a dažďu. Hromová sekera je symbolom Perúnovej vlády a rovnako aj luk, z ktorého vystreľuje blesky. Zobrazoval sa ako muž v stredných rokoch, dobre
stavaný s drsným výzorom. Má bronzovú bradu, strieborné
vlasy a zlaté fúzy. Obyčajne jazdí na honosne zdobenom voze ťahanom veľkým kozlom alebo na veľkom mlynskom kameni.
Keď Perún behá po zemi rozpúšta sneh a prináša žiaru jarného slnka, ktoré prebúdza všetko k životu. Na jar pripravuje čarovný nápoj živej vody, ktorý leje na zem v podobe jarných dažďov. Ako vládca na Zemi obdaruváva ľudí životom
a silou, ale má aj povinnosť trestať za ich viny. Povery hovoria, že polia zlých ľudí zasypával krúpami, aby nastolil božskú
spravodlivosť. V jeseni uzamyká bránu Irie a ide si odpočinúť
do svojho kaštieľa vysoko na Altyrskej hore.
Z Ruska sú známe obrady privolávania dažďa, pri ktorých nahá čistá panna ovenčená kvetmi tancovala v magickom kruhu. Historik Nestor roku 980 uvádza, že v Kyjeve a Novgorode stála Perúnova modla z tvrdého dreva, mala železné
nohy a výzdobu z drahokamov.
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Beloboh
Beloboh alebo aj Belbog, Bielboh, Beloboh, bol staroslovanský boh svetla a dňa. Je to jeden z najstarších bohov. Jeho
meno znamená moc svetla a je vždy späté s jeho dvojčaťom
Černobohom. Ktorý je bohom tmy a noci.
Beloboh u slovanov je spojený z bielou farbou a čistotou.
Bol stvárňovaný v podobe bielovlasého a bielobradého vysokého starca s kúzelnou palicou. Jeho odev bol svetlý z červenými vzormi. Opásaný bol vybíjaným opaskom. Rád smr-

Veronika Šverčíková: V búrke

teľníkom pomáhal pri práci a s radosťou rozdával štedré
dary. Podľa starých legiend sa zjavoval len počas slnečných
dní. Počas rituálov mu ľudia na znak vďaky obetovali kravy
alebo ovce. Pri týchto rituáloch si starodávny slovania hovorievali „V tme sa človek stratí, svetlo vedie k cieľu“. V dobe
zimného slnovratu vždy porazil Černoboha a prevzal od neho kontrolu nad riadením vývoja.
Sudičky
Sudičky sú považované za slovnaských démonov, ktorý sú
vám schopný v kolíske zamiešať karty života. Podobajú sa im
gécke Moiry, rímske Parky a severské Norny.
V rozprávkach sú vykreslené ako tri dobré víly vo farebných
róbach. Ale medzi ľudom sa šírili chýry o starých ženách
z vretenom. Chodievali symbolicky vždy tri. Číslo tri je považované za číslo šťasteny. Zjavovali sa o polnoci narodenia
dieťaťa a na rodičku zoslali hlboký spánok. Nosievali so sebou dlhé, biele sviečky. Po vyrieknutí svojej sudby ju zhasli.
Prvá predpovedala vek, ktorého sa má dieťa dožiť. Druhá jeho bohatstvo či chudobu a posledná predpovedala, akou
smrťou odíde z tohoto sveta. Povrávalo sa, že priadli zlatú niť
novorodencovho života a najstaršia z nich ju mala prestrihnúť na znak ich náklonnosťi. Z toho dôvodu sa im aj obetovávalo vreteno, aby dieťatku zabezpečili priaznivý osud. Viera v nich je podložená od 15. storočia.
Maxi Gontková
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http://www.pramen.info/c/2903/bohovia‑starych‑slovanov--perun.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perun
https://sk.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BAn

Premeny videného sveta II.
Foto: Antónia Stloukalová a Lívia Kuzicová

ROZHOVOR

ROZHOVOR

FILMY SÚ VIZUÁLNYM KRMIVOM PRE OČI
Ahoj, som Katarína Čižmáriková z Martina, a tak ako väčšina z vás, som študovala na
SSUŠ. Maturovala som v roku 2016, takže som teraz v 4. ročníku, presnejšie prvý rok na
magisterskom stupni. Tento semester som začala premýšľať nad svojou diplomovou
prácou a momentálne hľadám svoj inšpiračný zdroj, ktorým je keltská kultúra a írska
mytológia. Venujem sa hľadaniu príbehov a miest, ktoré by som do svojho magisterského animovaného filmu pridala. Nie je to však jediné, na čom teraz pracujem. Robím krátke animované básničky, či animovaný komiks pre jednu firmu. Pred nedávnom
som dokončila zákazku, animovaný videoklip pre kapelu Greynbownes z Olomouca.
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Prečo si si vybrala práve animáciu?
Pôvodne som uvažovala nad ilustráciou. K animácií ma priviedol fakt, že som milovala filmy a animácia mi dovoľovala skĺbiť vlastnú ilustráciu i námet na film dokopy, čo ma neuveriteľne lákalo. Predstav si, že vymyslíš vlastný film a bude
vyzerať presne ako ty chceš? Tak presne to ma oslovilo.
Vyžadovali prijímacie skúšky nejakú špeciálnu prípravu? Ak áno, akú?
Čas, ktorý do prípravy vložíš sa odzrkadlí na celkovej práci.
Či už to bude čas venovaný robeniu prác, skíc, pohyboviek,
ilustrácií alebo portfólia. Prospeje to tebe aj tvojej kresbe, čo
bude pri prijímacích skúškach dôležité.
Čo váš odbor zahŕňa? Aké predmety sú najdôležitejšie?
Dostávame všetky potrebné informácie, aby sme boli
schopný vytvoriť svoj vlastný animovaný film. Najdôležitejšie sú ateliérové predmety, kde sa učíme princípom animácie, figurálnu kresbu a históriu animovaných filmov. Medzi
ďalšie predmety spadajú aj hodiny zvukovej skladby, strihu,
scénaristiky a dejiny umenia.
Akému typu animácie sa venujete?
Venujeme sa od klasickej až po digitálnu animáciu. Najskôr

sa učíme klasickým spôsobom akým tvorilo štúdio Walta
Disneyho, na papier. Ku klasickej môžem spomenúť aj stop
motion animáciu – plôškovú, priestorovú a poloplast. Postupne prechádzame na počítačovú animáciu, či už v kreslenej podobe robenej na tablete alebo vektorej, robenej v
programe After Effects, ale animujeme aj v 3D programoch.
Je pravda že pri animovaní treba mať nervy zo železa? Aké boli tvoje začiatky v tomto odbore?
Je to tak, treba mať nervy zo železa. Nič nejde hneď tak, ako
si to predstavuješ. Veľa času stráviš nad pochopením pohybu, alebo pri časovaní v animácií. Moje začiatky boli krkolomné, nič mi nešlo a hrozne ma to štvalo. Moje prvé cvičenia boli na nič. Nechápala som, kde robím chyby. Postupným
opakovaním som na to prišla a odnaučila som sa ich robiť.
Ako sa hovorí, „opakovanie je matkou múdrosti“.
Je tvoja práca viac individuálna alebo kolektívna?
Z väčšej časti celého štúdia je individuálna. V prvom ročníku
sa učíš základným princípom animácie, ako sú chôdza, beh,
rotácia, pohyb v priestore a podobne. Až v druhom ročníku so spolužiakmi vytvárate tímy v rámci konkrétneho predmetu a rozdeľujete si úlohy ako režisér, animátor, kolorista,
strihač atď. Učí ťa to dodržovať deadliny a pracovať s ľuďmi.

Vládne medzi spolužiakmi nejaká rivalita?
U nás v triede nie je rivalita. Je to ten typ podpory, kedy fandíš spolužiakovi alebo spolužiačke, pretože vytvorili skvelú a vtipnú animáciu, ktorá v tebe zanechala šťastné emócie a nadšenie. Je ale pravda, že niekde v kútiku duše máš
depresiu z toho, že na takú úroveň sa dostaneš až neskôr,
pretože nevieš urobiť tak vtipnú vec :D
Vedela by si nám popísať ako bežne prebieha proces animácie?
Na začiatku je vždy myšlienka, nápad. Je jedno aká je téma,
vždy ťa napadne nejaké zaujímavé spracovanie. Keď máš
nápad uvažuješ nad príbehom, zápletkou a postavami, prostredníctvom ktorých príbeh vyrozprávaš. Začneš uvažovať
nad vizuálom a skicuješ si svoje postavy a prostredie. Ďalej ťa čaká grafické spracovanie príbehu, storyboard. Tu riešiš zábery a kompozíciu. Keď máš toto všetko hotové čaká ťa
animatik, storyboard daný na časovú os. Ak ti príbeh časovo
funguje, začínaš animovať. Robíš animačné skúšky, korektúry, začisťovanie liniek a kolorovanie. Keď už máš toto všetko
hotové pridáš zvuk a vyrendruješ. A film je na svete.
Existujú v animácii nejaké trendy a držíš sa ich?
Trend dvanástich princípov, ktoré vymyslel Disney sa stále využíva. Novinkami sú podľa mňa vizuálne prvky alebo
zvláštnosti, ktoré si môžeme všimnúť u animovaného filmu,
napríklad vo filme Klaus od Netflixu, ktorý je skvelým príkladom. Niekto založí svoj štýl na ohromnej nadsázke, niekto
na farebnosti a niekto na technológií, ako to bolo aj v prípade Klausa. Ja si hľadám svoj štýl cez rôzne drobnosti. Cez
vzhľad štetca, jeho liniek, až po rôzne farebné palety. Čo sa
týka 12 princípov, vždy sa snažím využiť tie, ktoré mi v jednotlivých cvičeniach vyhovujú najviac.
Čím sa najčastejšie inšpiruješ pri tvorbe animačných
projektov?
Filmami. Je jedno aké sú staré. Filmy ma inšpirujú celú moju
tvorbu. V dnešnej dobe sú vizuálnym krmivom pre oči každého z nás. Animovaný film je stále film, takže hľadám vždy
nejaký spôsob, ako ten svoj ozvláštniť, či už z hľadiska kompozície, ako to je u Wesa Andersona, alebo osvetlenia, ako
u filmov Noir, či skvele farebne ladeného filmu Joker.
Aké sú tvoje plány do budúcnosti? Ako si predstavuješ uplatnenie svojich skúseností? Už sa niekde realizuješ?
Moje predstavy sa menia po celú dobu štúdia. Pozorujem
a zisťujem z rôznych zdrojov uplatnenie animátorov a kam
všade sa môžeme dostať. Chvíľu môžem pracovať ako animátor a chvíľu zas ako ilustrátor. Chcela by som v budúcnosti vytvoriť nejaký film pre deti, minimálne večerníček.
Momentálne zákazky mám, takže o prácu nemám núdzu.
Uvidíme ako to bude po škole a k čomu sa dostanem.
Čo by si odkázala študentom, ktorí majú záujem študovať tento odbor na vysokej škole?
Kresli, kresli, kresli!! Znie to otrepane, ale cvikom sa človek
zlepšuje. A čo konkrétne kresliť? Postavy a zvieratá, či už
v pohybe alebo staticky sediace. Pohybovky sú v animácii
dôležité, učíš sa sledovať a následne zachytiť pohyb. Takže
založ si svoj sketchbook, kresli a skicuj :)
Zvedavé otázky kládla Veronika Mudráková

SPOMIENKY NA AFRIKU
Ako všetci ostatní, sedím doma a nuda si plní svoje poslanie. Tak mi napadlo, že možno skomolím nejaký príspevok
do školského časopisu. Netvrdím, že to bude edukatívne alebo, že tieto slová budú nositeľmi nejakých veľkých myšlienok, to vôbec. Len možno je to lepšie trávenie času, ako nahrávať videá, tancovať pred zrkadlom alebo spievať – akože,
ale aj to som robila…
Úprimne, ani neviem, čo by som vám chcela povedať. Možno by to mohlo byť niečo motivujúce. Alebo ako školou nepreplávať. Alebo zhrniem 4 roky môjho štúdia na SHDK…
Prvú vec, ktorú chcem určite spomenúť je tá, že som mala najlepší kolektív spolužiakov, aký som mať mohla. Boli to
a stále sú to top ľudia v mojom živote. Samozrejme tie začiatky, kedy si musíte na ľudí zvyknúť v každom smere, neboli najľahšie, ale zvykli sme si. Nakoľko na intráku, v škole,
na ceste do Martina aj z Martina, na obede, na káve… všade
sme boli spolu. VŠADE. Netvrdím, že sme nikdy nemali ponorkovú chorobu, alebo že by sme si nevykričali pár vecí. To
sa stane a je to podľa mňa aj celkom potrebné. Nedusiť to
v sebe. Však aj na herectve nás učili: „Poď cez seba!”
Tak aj bolo, občas smiešky, sem tam plačlivé dni, niekedy sa
nám fakt darilo niečo urobiť, inokedy zase nie. Veľmi veľa na
akejkoľvek škole s odborným, praktickým zameraním záleží na tom, ako sa vyspíte, akú máte náladu a kto vás v ten
deň vytočil. Alebo práveže nevytočil – lebo sú ľudia, ktorí konflikty vyslovene vyhľadávajú. Ja to nie som. Samozrejme, profesionálni herci majú vyvinutú takú dosť dobrú vlastnosť/schopnosť, že nikdy počas predstavenia nedajú najavo,
ako sa cítia v skutočnosti. Čo sa týka herectva a spolužiakov,
tak s nimi sa či už skúšalo alebo hralo veľmi dobre. Pedagóg,
ktorý nás viedol, našim hereckým štúdiom, učil nás, nielen
ako dobre hrať, byť prirodzený, ale aj čo-to o ľudskosti, empatii a humore, bol pán učiteľ Tomasy. Dovolím si ho citovať
z jedného jeho doslovu, ktorý napísal po našom Milionárskom turné: „Užívajte si zvyšné mesiace na SHDK a makajte
na sebe. By the way, jediným skutočným MILIONÁROM som
tu ja – vďaka zážitkom s vami.”
Tento doslov bol napísaný pár mesiacov pred našimi maturitami a ukončením štúdia. Zamerala by som sa na tú prvú vetu. Tie zvyšné, posledné mesiace na SHDK sme si naozaj užili všetci plnými dúškami a môžem povedať, že to bolo najmä
tým, že sme si každé jedno predstavenie, ktoré sme mohli
v pondelky odohrať v MDM užili naplno. Nikdy neviete, či
sa na javisku stretnete spolu alebo nie, no hlavne neviete, či
vôbec niekedy ešte budete hrať. To je nevyspytateľné, niečo ako obedy v jedálni… a čo sa týka vety „makajte na sebe“,
tak to je hádam všetkým jasné, že túto prácu za vás nikto neurobí, nakoľko sa ukazujete v nej vy, sami. A práve preto, keby som mala študovať ešte raz, tak študujem rovnako, ako
som SHDK vyštudovala.
Boli to doposiaľ moje najlepšie roky života. Či už ide o mesto,
v ktorom som tieto zážitky zažila, o ľudí s ktorými som ich
zažila alebo o čas, ktorý som tomu venovala. Neupadám do
depresie, že tam už nie som, len sem tam si spomeniem, ako
tam bolo dobre. Tak užívajte, držte sa a makajte.
Týmto pozdravujem všetkých pedagógov na SHDK, mojich
drahých spolužiakov a ďakujem im.
S láskou Vaša Vaness “Vassana” Teluchová
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A KO M A N E P OZ N ÁT E

RELAX

Nová rubrika o tom, ako trávite svoj voľný čas, o vašich záľubách a talentoch.
LUKÁŠ STRAŠÍK
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Náš spolužiak z Kysuckého Nového Mesta je štvrták na
SHDK a vyrába plyšákov. Vedeli ste to? Ale živiť by sa tým
vraj nechcel, lebo by mu museli platiť za jednu hračku aspoň 300,- €.
Ako si sa vlastne k tejto záľube dostal?
To si ani presne nepamätám kedy to úplne celé začalo. Už
v 1. ročníku na ZŠ som si ušil nejaké čudo z ponožky. Potom
neskôr asi v 8. ročníku sme s učiteľkou šili vankúše na vianočné trhy a ona má naučila niečo na mašine. Zvyšok má naučila babka a mňa to začalo baviť a tak šijem hračky…
Kto ťa v tom čo robíš najviac inšpiruje?
Neviem či je niekto konkrétny kto má inšpiruje… inšpiráciu
čerpám rôzne… Väčšinou je to skôr tak, že keď niekto po
niečom túži, tak mu to proste ušijem ako darček na narodeniny. Občas mám aj objednávku na hračku, ktorá sa nedá
zohnať alebo sa také nevyrábajú no deti po nich túžia.
Športovci chcú ísť na olympiádu. Aká je najvyššia
méta v rámci tvojho hobby?
Nemyslím si, že mám nejakú najväčšiu métu, ktorú by som
chcel dosiahnuť. Skôr robím to, čo má baví a robím tým radosť iným ľuďom… ale ušiť hračku pre niekoho slávneho by
bolo určite super.
Koľko času tomu venuješ (možno aj na úkor školy)?
Väčšinou sa tomu venujem cely víkend, každý víkend – deň
aj noc. Nejdem spať kým nemám hotové. A pred Vianocami cele dva týždne každú voľnú chvíľku šijem (áno aj v škole cez voľné hodiny)… pred Vianocami je toho jednoducho
veľa. No a na školu čas často neostáva.

Čo používaš ako creative boost aby ti nedošla inšpirácia ?
Inšpirácie mám dosť… jediný boost, ktorý potrebujem je
čokoláda. A po prebdenej noci aj káva…
Barbora Šimová

31

MATEJ HUSÁR
Brazílske jiu-jitsu je bojové umenie a v niektorých krajinách
aj bojový šport, ktorý sa sústreďuje hlavne na boj na zemi.
Brazílske jiu-jitsu vzniklo z džuda na začiatku 20. storočia. Využívajú sa v ňom princípy a techniky, pomocou ktorých dokáže aj fyzicky slabší bojovník poraziť silnejšieho bojovníka.
Šestnásťročný Matej Husár je Martinčan, náš spolužiak z ????
Tomuto bojovému umeniu sa venuje už jedenásť rokov.
Brazílske jiu-jitsu si vybral, ako sám povedal, pretože potrebuje pohyb a chce športovať.
Tréningy trvajú väčšinou hodinu a pol. Začína sa rozcvičkou.
Následne prichádza na rad technika, kde sa súper nebráni,
zápasenie s obmedzeným počtom techník a plnohodnotné zápasenie, kde sa zápasníci snažia jeden druhého donútiť vzdať sa všetkými povolenými technikami. Toto zápasenie na tréningu sa nazýva rolling.
Matej má za sebou už veľa zápasov a získané medaile už
prestal počítať. Vďaka jiu-jitsu sa cíti ohybnejší a má lepšiu
kondíciu. No podľa jeho slov to nikdy nešlo ľahko. Ako povedal, nemá na jiu-jitsu talent a vždy to mal ťažšie ako jeho kamaráti. Jiu-jitsu sa ale venuje dlhšie a preto mal čas ich dohnať. Dnes už oveľa lepšie a viac rozumie tomu, čo má robiť.
Želáme mu, aby sa mu v tomto bojovom umení darilo aj naďalej.
Lucia Janíková

Alex Boška, Koleso osudu
alebo antistresová omaľovánka, ak chcete…

K U LT Ú R A Z D O M U

Z ÁHL AVIE

VIZUÁLNE – VIRTUÁLNE
V záujme všeobecného zdravia zostávame doma. Všetky galérie a divadlá sú zatvore‑
né. Kultúrne podujatia sa rušia alebo presúvajú na neurčito. To nám však nebráni nie‑
ktoré domáce i svetové divadlá a galérie navštíviť ONLINE.
TURČIANSKA GALÉRIA V MARTINE
ponúka galériu online. Priamo v pohodlí
vášho domova, si tak budete môcť vyskú‑
šať rozličné techniky, vylúštiť tajničku, do‑
zvedieť sa zaujímavosti, či aspoň na diaľku
pozrieť výstavy.
ht tp://w w w.turiecgaller y.sk /sk /ht tp ‑
w w w‑ t u r i e cg a l l e r y‑ s k‑ s k‑ v i z u a l n e‑
virtualne/
SLOVENSKÁ NÁHRADNÁ GALÉRIA
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Národná galéria aj keď dočasne uzavrela
výstavné priestory, pracuje ďalej a ostáva
s vami v bezpečnom online spojení.
Prostredníctvom jej Facebooku, Instagra‑
mu, newslettera a novej sekcie webovej
stránky vám okrem online zbierok prinesú
priamo domov videá, rozhovory, ale aj vir‑
tuálne exkurzie, ktorými priblížia uplynulé,
a časom aj nadchádzajúce výstavy.
Takisto pripravili návody, ako kreatívne za‑
bavíte, alebo čosi naučíte svoje deti a se‑
ba vo vašej obývačke ako i čítanie, ktoré
spríjemní dlhú chvíľu. Zvedavým ponúka
zaujímavosti zo sveta umenia v novej sérii
„Sedem vecí o…”, ktoré pripravujú kuráto‑
ri, ale aj kolegovia z ďalších oddelení SNG.
GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULU
Na svojej FB stránke pokračujú so sériou
čítačiek „Z kresla“ pre malých aj veľkých!
Pripravujú on line aktivity na FB #korona‑
vyzvy

PELIPECKY
je webstránka, kde nájdete výber zo sve‑
tových galérií, múzeí, výstav a vystúpení,
ktoré môžete zažiť priamo z vášho gauča.
ht tps: //p elip e ck y. sk /o nlin e‑ mu zea‑
galerie‑vystavy‑zadarmo‑karantena/
GOOGLE ARTS & CULTURE
je online platforma, prostredníctvom kto‑
rej má verejnosť prístup k obrázkom ume‑
leckých diel vo vysokom rozlíšení umiest‑
neným v partnerských múzeách inicia‑
tívy. Dáva na dosah ruky poklady, príbehy
a znalosti viac ako 2 000 kultúrnych inšti‑
túcií z 80 krajín
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/part‑
ner/musee‑ de‑lo‑rangerie
https://artsandculture.google.com/part‑
ner/rijksmuseum
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO

Inscenácie SKD môžete zachytiť na ich fa‑
cebookovej stránke SLOVENSKÉ KOMOR‑
NÉ DIVADLO MARTIN, kde vysielajú archív‑
ne rozprávky
CIRK LA PUTYKA
tu sa pohybovo
‑ cirkusové predstavenia
streamujú v určitú hodiny určitý deň tak‑
že si musíte dávať väčší pozor! Ich plány si
môžete pozrieť na ich facebookovom pro‑
file okrem toho live streamujú veci zo zá‑
kulisia, takže ak sa chcete dozvedieť viac
o ich tvorbe máte jedinečnú príležitosť

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Inscenácie SND môžete nájsť na youtube,
stačí keď do vyhľadávania napíšete SND
nesťahujú sa preč v určitý deň, takže si ich
môžete pozrieť hockedy!
Zároveň môžete zachytiť ich podcasty na
facebookovom profile Činohra SND viac
informácii pod heslom SND DOMA
NATIONAL THEATRE (at home)
Inscenácie z Londýdnskeho národného divadla zadarmo znie skvele a stojí za mrknutie sa na to https://www.nationalthea
tre.org.uk /nt‑ at‑ home?f bclid=IwAR0
f16zUR3xMBn‑ psJP1TQb4sAQ0rGaPQLRRj
YbDbq3JX9aNAvmcIs41D2o
BERLINER ENSAMBLE
Načo mi je nemčina? – teraz poznám od‑
poveď.
Ak chcete pochopiť Brechta a jeho slávne
epické divadlo kliknite sem https://www.
berliner‑ ensemble.de/BE‑at‑home
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A pre milovníkov hudby vysiela každý deň
do polnoci svoje inscenácie aj Metropolit‑
ná opera New York ak chcete vidieť a po‑
čuť tie najzvučnejšie mená operného neba
tak určite navštívte aj ich stránku https://
www.metopera.org/?fbclid=IwAR23D‑
jEAebkmZTnTykYxt32o83GsyfHm04l4T_
APxCnLumvpen98C06M4pE
eknizky.sk
je jedným z portálov ktoré ponúkajú zdar‑
ma čítanie i audiočítanie pre tých, ktorým
už vyprahla domáca knižnica

Martinské divadlo mladých – ILUSTRACE JE LEGRACE
P. S.: nie každá stránka (najmä tie zahranič‑
né) je najprehľadnejšia, preto netreba strá‑
cať trpezlivosť, kým ten záznam nájdete.

Táto aktivitka nemala nejakú hlbokú pointu. Chceli sme len vymyslieť ľahkú zábavu na sociálne siete, nech trochu ožijú. Tak som dala výzvu, aby ľudia posielali nakreslené postavy z našich predstavení, podľa šablóny, ktorú stačilo dotvoriť.
Nasledujúci pondelok, v deň, keď sa u nás bežne hráva, som z kresbičiek urobila kvíz. Ľudia mohli hádať, či spoznajú podľa kresby, aké postavy to sú, prípadne
z akých sú predstavení.
Do kreslenia sa zapojili prevažne herci, naši spolužiaci. Trošku sme si vyskúšali,
aké to je, byť na chvíľu výtvarníkom. Skoro. Do kvízu sa už zapojilo oveľa viac ľudí. Dokonca aj z iných škôl, vysokoškoláci, učitelia, ale aj ľudia, ktorých vôbec nepoznáme, ale sledujú nás na Instagrame. Čo je super! Účel sa podarilo splniť, sociálne siete ožili a ešte z toho máme aj takýto pekný album.
Brigita Vábeľová

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