Dedičstvo umeleckého prednesu s novými impulzmi

Celoštátna postupová prehliadka a súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe
recitačných kolektívov a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín bude mať čo ponúknuť
v budúcom Roku kultúrneho dedičstva. V týchto dňoch totiž Národné osvetové centrum
v Bratislave a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne pripravujú vyvrcholenie jeho
63. ročníka. Celoslovenskému podujatiu predchádzalo niekoľko stupňov súťažných kôl –
triedne, školské, obvodné, okresné, regionálne, krajské −, ktoré pripravovali školské
zariadenia, kultúrne a osvetové strediská po celom Slovensku. Recitátorské súťažné hnutie
Hviezdoslavovho Kubína sa tak začína už vo februári a vrcholiť bude v dňoch 20. – 24. júna
2017.
Do Dolného Kubína si účasť vybojovali víťazi 13 krajských prehliadok v štyroch
oblastiach, ktoré sa prezentujú na tejto súťaži. Detský prednes a literatúru pre deti a mládež
predstaví 48 recitátorov troch vekových kategórií v nesúťažných komponovaných
programoch. V ich repertoári mierne prevažujú slovenskí autori, z nich najmä Hevier, Mokoš
a Rúfus. Vystúpenia detských recitátorov jednotlivcov bude prelínať súťaž siedmich detských
recitačných kolektívov a divadiel poézie so scénickým spracovaním slovenskej klasickej
poézie, ale aj súčasných svetových autorov. Súťažný prednes IV. a V. kategórie bude
dramaturgicky veľmi pestrý, so zaujímavými nerecitovanými svetovými (Nietzsche,
Deblander, Loe a i.) a najlepšími slovenskými autormi (Válek, Vilikovský, Dušek a i.).
Pozoruhodný bude aj široký interpretačný a vekový rozptyl 33 súťažiacich recitátorov. Aj
kategória siedmich mládežníckych kolektívov prinesie rôznych autorov v kratších
inscenáciách, ale aj večernej dĺžke. Prínosom pre tento ročník bude interpretácia vlastnej
tvorby v mládežníckych kategóriách jednotlivcov i kolektívov.
Hviezdoslavov Kubín však nie je len o udržiavaní tradície a súťažení, ale aj impulzoch
a ďalších interpretačných možnostiach. Jeho súčasťou bude tvorivá dielňa storytellingu –
rozprávania príbehov, ktorú bude viesť česká lektorka. A je tiež kultúrnou udalosťou, ktorú
dotvárajú besedy so spisovateľmi (Blažena Mikšíková), výstavy v Mestskom kultúrnom
stredisku a vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne, hodnotenia porotcov, diskusie s tvorcami
a interpretmi, knižný bazár a atmosféra hľadania a kultivovania slova, nielen toho
umeleckého.

