KAM SOM SA PODEL,
KDE ZAPOTROŠIL,
Vždy keď som prišiel do Dolného Kubína ako
recitátor, mal som nejaký pocit, cítil som tú
atmosféru. Teraz, keď sem chodím ako redaktor
spravodajca, je ten pocit trochu iný. Ako je to
u teba? Si tu už od utorka. Ako si sa cítila, keď si
prišla do Dolného Kubína?
Je to zvláštne, lebo som sa tešila rovnako, ako
keď som sem chodila recitovať. Prišli také tie motýliky, to mám vždy, keď vchádzam do Dolného Kubína,
a zároveň som chodila po jednotlivých miestach
a vedela som, že na tie miesta mám spomienky a tie
sú nádherné. A chcem, aby takéto spomienky mali aj
ďalší ľudia, ďalšie generácie recitátorov. Tým pádom
som si zároveň uvedomovala tú zodpovednosť.
Takže tie pocity boli rovnaké, ale zároveň
v niečom iné.
POPIS FOTOGRAFIE LOREM IPSUM

Rozhovor s Renatou
Jurčovou
Dlhé roky sme boli zvyknutí, že nás na celoštátnom kole Hviezdoslavovho Kubína vítala Jarka
Čajková. Aj tento rok sa tu s ňou stretneme, tentoraz ako s porotkyňou. Jej organizátorské žezlo
prevzala Renata Jurčová – dlhoročná recitátorka,
pedagogička, ktorá pripravovala mnoho recitátorov a vytvárala divadlá poézie a je v posledných
rokoch už aj porotkyňou na rôznych recitačných
súťažiach. Tento rok sa popasovala s neľahkou
výzvou – zorganizovať podujatie v pandemickej
dobe.
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Aké je to byť na organizátorskej strane?
Musím povedať, že som si uvedomila množstvo
vecí, ktoré som nevidela ako recitátor, ani ako
porotca. Hlavne to, že organizátor má naozaj ťažkú
robotu a v tejto dobe dvakrát ťažšiu, lebo sme nevedeli do poslednej chvíle, v akej farbe covidového
automatu sa Dolný Kubín bude nachádzať. Naozaj
vidím, že je to veľká zodpovednosť, a že to nie je
jednoduché.
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Vieš to pomenovať?
No vieš, to je ako keď si rodič zrazu uvedomí, že
už má dieťa a má za neho zodpovednosť.
Je to tvoj prvý ročník ako organizátorky. Rozhodla
si sa aj niečo nové priniesť, či všetko pôjde
v starých koľajách?
Niečo ide v starých koľajách, aby sme mali
aspoň nejakú istotu. A niečo ide podľa nových. Ale
nedá sa to úplne porovnať, pretože situácia je úplne
iná, keďže nemáme ani divadlá a nemáme ani réžie
jednotlivých programov, lebo si to nemôžeme
dovoliť. Ale chcela som priniesť jednotnú myšlienku
Hviezdoslavovmu Kubínu, počnúc vizuálnou identitou, ktorú vytvorila Laura Morovská, a témou, ktorá
by spájala celý ten festival.
Tá téma je báseň Hľadám sa hľadám od Hviezdoslava. Je to tvoj výber?
Áno. Mala som niekoľko možností, ale keďže
Hviezdoslava, tak som vyberala báseň, ktorá nejako
korešponduje aj s dnešnou dobou, ale aj so mnou.
Myslím si, že to je veľmi aktuálna báseň.
obmedzeniam. Minulý rok sme sa v Kubíne ani
nestretli, teraz ste urobili všetko preto, aby sa to →

ROZHOVOR - ANKETA
podarilo. Ako vyzerali tvoje posledné mesiace,
u teba doma?
Bolo to veľmi náročné. Bola som fakt v absolútnej neistote. Riešila som dve veci naraz – Výstavu
vov Kubín, na ktorý sme v poslednej chvíli museli
vymýšľať tri varianty – pre červený, bordový a čierny
semafor. A do minulého týždňa sme nevedeli, ktorá
verzia reálne nastane. Takže u mňa to bolo tak, že
som chodila spávať veľmi neskoro v noci a vstávala
som veľmi skoro ráno. Upratoval manžel, poprípade
spolubývajúce a varila som si tak, že som si objednávala donášku.
Odhliadnuc od toho, že do poslednej chvíle sa
nevedelo, či Kubín bude alebo nebude, čo je podľa
teba ešte také náročnejšie z organizátorského
hľadiska?
Veľmi náročné je to, že sa tu konajú v podstate tri
festivaly naraz – prednášanie detských recitátorov,
dospelých recitátorov a súťaž divadiel poézie
a detských recitačných kolektívov. A je to veľmi veľa
ľudí, ktorých musíme zapísať, zaevidovať, spracovať
všetky podklady. A potom vytvoriť program, ktorý
bude pre všetkých akceptovateľný.
Dôležitou zložkou pri recitácii je odborná porota.
A aj tá trochu prešla zmenou, niektoré „stálice“ tu
už neuvidíme. Výber poroty spadá do tvojej kompetencie?
Veľmi si vážim všetkých porotcov, ktorí hodnotili na jednotlivých ročníkoch Kubínov. A mám k nim
veľmi osobný vzťah, pretože som s nimi dlhoročne
ako recitátorka prichádzala do kontaktu. Mnohí
porotcovia sa každoročne opakujú, ale prinášame aj
nejaké obmeny. Napríklad Janka Mikitková, lektorka
pre detský prednes, je tu tento rok prvýkrát.
V IV. a V. kategórii sú porotcovia, ktorí vždy nejakým
spôsobom na Kubínoch účinkovali, ale možno nikdy
nie v takejto zostave.
Čo pre teba znamená Hviezdoslavov Kubín?
Nechcem byť patetická, ale asi budem: priatelia,
rodina, umenie a veľa dobrého pocitu na srdiečku.
Už si spomínala, že tento rok je špeciálny aj tým,
že je to sté výročie od úmrtia Pavla Országha
Hviezdoslava, pripravuješ k tejto udalosti

v Bratislave špeciálnu výstavu. Čo pre teba
znamená Hviezdoslav?
Musím povedať, že nebol pre mňa východiskovým autorom pri mojich recitáciách, pretože jeho
jazyk sa mi zdal náročný a ako keby z iného obdobia.
Ale zistila som, že on je tematicky stále aktuálny.
Môj vzťah k nemu sa zmenil až v momente, keď som
začala pripravovať spomínanú výstavu na pôde
Národného osvetového centra. Chcela som si o ňom
čo najviac naštudovať a zistiť do hĺbky, kto to naozaj
reálne bol. A práve jeho život ma vo veľa veciach
zaujal. Veľmi sa mi páčili spracovania jednotlivých
jeho diel, napríklad Miškou Viskupičovou (bývala
recitátorka), alebo rôznymi divadlami poézie, ktoré
spracovali Zuzanku Hraškovie. Inšpiratívna bola aj
inscenácia Ráchel v réžii Marice Šiškovej.
Hviezdoslav býva často pre mladých recitátorov
taký trochu „mimo“, zastaralý a ťažko uchopiteľný.
Stále však chodia na Hviezdoslavov Kubín.
Ako im ho priblížiť?
Dôležité je, aby sme sa pokúsili čo najviac
prirodzene prerozprávať jeho jazyk. Hľadať cesty, ako intonovať čo najprirodzenejšie a tie ťažké
náročné slová potom vnímame úplne inak.
Teraz, keď ho už máš naštudovaného, tak aký je ten
tvoj pohľad?
Mne sa na ňom páči, že je velikán, no v prvom
rade je to normálny človek. Mám rada príbehy,
v ktorých sa odkrýva ľudskosť spisovateľov. V takých
detailoch, napríklad ako si často opieral fajku
o svoju ceruzku. A tak mával ceruzky často obhorené.
Depresívne obdobie v ktorom napísal zbierku
Stesky s básňou Hľadám sa hľadám tiež odzrkadľuje
istú formu ľudskosti.
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Poézia I.
Nestačila ježibaba stíšiť zlatú muziku,
lebo sa jej pokazila metla.
Púpavienka, ktorú cestou stretla,
niesla si padáčiky na motúziku,
pretože chcela nechať snívať vás:
kam by až zaleteli, keby vedeli?
Čert a Kača od pondelka k nedeli
na spoločný duet nezladili hlas.
Ak je to teda takto, nedajme sa baby,
veď vieme, ako zaľúbil sa Pišta!
Najprv sa išiel pred ňou na bicykli zabiť,
potom sa išiel zabiť za ňou... Čistá
psychiatria! Veď každý chlap je v láske leňoch.
Tak skončí každá rozprávka o dvoch tieňoch.

JKB

ROZHOVOR S RENATOU JURČOVOU
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Zhodou okolností a žrebovania
(ach, tie lotérie!) sa v prvých
dvoch prednesoch I. kategórie v poézii objavili motívy
neúspešných ježibáb (Zlatá
muzika, Pokazená metla) a ja
som si veľmi živo spomenul,
ako som túžil po Arabelinom
čarovnom prsteni... Spýtal som
sa recitátorov, čo by zmenili, ak
by takúto moc mali, či by chceli
niečo zo svojej básničky preniesť
aj do reality a čo sa im páčilo na
ostatných prednesoch.
Martin Tomiščák: Ja by som veľmi
chcel, aby už skončila korona. Text
mi vybrala pani učiteľka a veľmi sa
mi páčil, lebo bol smiešny.
A chcel by som, aby sa z môjho
textu stalo to, aby šteniatko
malo meter päťdesiat. Páčilo sa
mi napríklad to, že dievčatá bijú
chlapcov.
Filip Radimák: Zrušil by som vojny,
hladomory a hlavne tú koronu,
lebo s tými rúškami veľa vecí nie je
úplne ono... Pani učiteľka zo ZUŠky
mi ponúkla pár textov a ja som si
mohol vybrať. Najviac sa mi páčil
tento, lebo bol veľmi vtipný
a celkovo taký sympatický.

Mne sa na prednesoch páčil humor,
bolo ho tam dosť, tak som sa aj
v duchu zasmial. Najvtipnejší bol
Baby nedajme sa.
Ema Jurášová: Čarovnú moc by
som využila na zničenie korony,
aby sme si už konečne mohli dať
dolu rúška. Môj text sa mi páčil,
lebo mám rada romantiku a on bol
taký pekný. A asi aj vtipný, ale ja si
teraz neviem spomenúť, čo tam
bolo také. Mama s tatom sa do
seba zaľúbili, dali si prvú pusu
a potom sa im vymenili tiene. Možno toto. Mne sa tiež najviac páčil
text Baby nedajme sa. Okrem toho,
že bol vtipný, boli tam aj pekné
rýmovačky.
Ema Hájniková: Ja by som chcela,
aby nielen korona, ale aby nebola ani rakovina alebo dačo také,
všetky choroby by som odstránila.
Text sme si vyberali spolu s pani
učiteľkou a mne sa páčil preto, že
je vtipný. Keď na začiatku zbijem
chalanov, a pritom som malá.
Chcela by som, aby sa chalani
prestali správať ako šiši. Napríklad,
aby sa chlapci v našej triede
prestali predvádzať a frajerovať,
pretože to je už na hlavu. Páčil sa

KEBY SOM MAL/A ČAROVNÚ MOC…

mi ten obrovský pes.
Linda Veselovská: Ja by som
zmenila, aby nebol do mňa jeden
chlapec zamilovaný. Luskla by
som prstami a mala by som pokoj.
On robí také veci, že napríklad
kvôli mne zhodil lavicu... V mojej
básničke bolo vtipné, ako čert
a Káča spolu tancovali. A páčilo
sa mi tiež o tom šteňati, jednom
malom a jednom veľkom.
Mária Šalamúnová: Aj ja by som
chcela, aby boli všetci zdraví.
Básničku mi vybrala pani učiteľka
a mne sa páčila, lebo tam boli
všelijaké zvieratá. A z druhých sa
mi páčili viaceré humorné, najviac
o babách.
Petra Krčmárová: Na mojej
básničke sa mi páčilo tiež, že bola
aj smutná, ale dalo sa to precítiť
rôznymi emóciami. No a z tých
ostatných textov Baby a ešte ten
o veľkom psovi.
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ANKETA
Po vypočutí recitátorov I.
kategórie próza sa dá celkom
jednoznačne nájsť téma, ktorá
spájala ich texty. A tou témou
sú zvieratá: kone, kačky, mačky,
labute, kohúty, raky, medvede.... Zvierací svet je našim
recitátorom asi blízky, a tak nás
zaujímalo, aké zviera by chceli
mať doma a akým zvieraťom by
chceli byť.

Chcel/a by som
byť...
Tomáš Novák:
…psom, lebo psy sú také
pekné milé zvieratá a rád by som
sa zapáčil nejakým ľuďom, ktorí
by boli mojim pánom. A mal by
som väčšiu šancu, že by som sa
nedostal do zoo, napríklad oproti
takej žirafe. A samozrejme by som
psa aj chcel mať, lebo je to veľmi
milé zvieratko.
Simon Baláž:
…levom, pretože by som mal
určite väčšiu prevahu. Pozrite sa na

mňa, mám 28 kíl, tak to nie je nič
moc. Takže, chcel by som byť trochu väčší a zároveň by sa mi páčilo
byť kráľom zvierat. A doma mám
psa, ale chcel by som mať aj nejaké malé mačiatko, ktoré by som
naučil spolunažívať s tým psom.
Simona Húževková:
…plameniakom, pretože
dokáže zmeniť farbu, podľa toho
akú stravu je. A je to veľmi krásne
zviera. Doma by som chcela mať
papagája kakadu, pretože
papagáje sú také zlaté a môžeme
ich naučiť hovoriť.
Lea Vargová:
…koňom, lebo sú také roztomilé
a dá sa na nich jazdiť. Aj doma by
som chcela mať koňa, lebo sú také
roztomilé a dá sa na nich jazdiť.
Ema Pašková:
…vtákom, pretože vtáky vidia
skoro všetko. Ale ja nemám veľmi
rada zvieratá, čiže doma by som
žiadne nechcela mať.

Leonard Biró:
…orlom, pretože sa mi páčia
dravce a orol je aj veľmi veľký.
Doma by som chcel mať napríklad
rysa. Je to veľmi pekné zviera
a mňa baví divočina.
Petra Koribská:
…pandou, lebo ona tak vkuse
chilluje. A doma by som chcela
mať psa, pretože ho vieš naučiť
veľa vecí a môže ťa ľúbiť.
Emma Kasášová:
…tigrom, lebo je to mierne
agresívne, rýchle a krásne zviera.
A doma mám mačičku a asi nič iné
by som ani nechcela.
Lukáš Ilčík:
…bobrom, lebo mám rád drevo
a rád si z neho vyrezávam.
A doma mám psa a je mi s ním
dobre.
Jakub Hrnčiarik:
…chameleónom, lebo by som
sa mohol hocikde zašiť a nik by ma
nevidel. A doma by som chcel mať
asi vlka. Lebo je to také podobné
ako pes, ale trochu drsnejšie.
PN

ANKETA S RECITÁTORMI I. KATEGÓRIE PRÓZA
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Próza I.
Prečo kohút sliepky naháňa? Ak chcete vedieť, vravím:
pretože ho ako budík naťahujú Puf a Muf.
Zvierat nás čaká ešte celý húf,
no počkajte, ten zverinec je mimoriadne hravý.
Napríklad na Škaredé káčatko čakali krásne
labute. Tomu sa vraví Zázrak života.
Niekedy možno Neviditeľný ako ľahká clivota
v podtexte tejto dokonalej básne

Jana Báňajová

o próze, za ktorú by aj Emil získal koňa.
Už je to jasné ako tá tma meškala a prečo mi je
jej trochu ľúto. Bola to stopercentne ona,
kto počul poučný príbeh pivnom o potoku,
ktorý tiekol v rytme dur-moľovej symfónie,
a teraz nad ňou básnik žiali s veselou slzou v oku.

JKB

Podaj mi ruku. Úplne na konci cesty. Neboj sa.
Nebude to bolieť. Nikdy to nebolí. Takto nás svojou tvorbou sprevádza básnik a spisovateľ Pavel
Vilikovský a v jeho slovách možno nájsť kľúč
k pedagogickému vedeniu najmladšej, I. kategórie. Pani učiteliek som sa pýtal na snáď tú najdôležitejšiu dužinu celého procesu, jeho zmysel.
1. Akými kritériami sa riadite pri
umeleckom prednese detí?
2. Čo môže detskému recitátorovi/-rke
pomôcť pri prieniku do hĺbok umeleckého
textu?

Miriam Masaryková

1. Prvom rade sledujem záujem detí o prednes,
hoci v dnešnej dobe rúšok a online vyučovania je to
náročnejšie odpozorovať. Talent je dôležitý, avšak
mnohé veci sa dajú vycibriť, vycvičiť. Snáď rovnocenne dôležitým kritériom v mojej praxi je dbať na
dobrú výslovnosť, pretože ide o dlhodobý proces
plný trpezlivosti.
2. Viem, že je to pre mnohých kolegov náročné,
no je dôležité sa tým deťom venovať a aj im to ukázať,
že sú tu pre nich. Osobne brávam deti do knižníc,
veľa s nimi čítam, rozprávam sa s nimi o videnom
predstavení, filme, výtvarnom diele... Nestačí iba
pasívne prijímať umelecké diela, je dôležité
o nich vedieť uvažovať.

Eva Kopáčiková

Čo znamená „správny“? Predovšetkým sa v ňom
dieťa musí cítiť dobre a uvoľnene, pohodlne sa do
neho obuť a preto je väčšinou práve na ňom, po
akom konkrétnom texte nakoniec siahneme. Za tie
roky som si všimla, že akonáhle sa jemne potknem
už na začiatku, nemusí to dopadnúť dobre. Druhou
polovicou úspechu sú už osobnostné vlastnosti
daného dieťaťa a tam sa už nechávam viesť.
2. Už v rannom veku počúvame príbehy
z úst rodičov, ktorí ich špecificky intonujú, prežívajú.
Na to môžeme v škole nadviazať, vďaka čomu sa
vytvorí aj bližší vzťah s recitátorom.

1. Alfou a omegou je výber správneho textu
a toto hľadanie je najdlhšou fázou celého prednesu.

1. Najskôr sa snažím typologicky odhadnúť možnosti a dannosti toho-oného recitátora.
Následne mu ponúknem na výber viaceré predlohy
a spoločne diskutujeme, čo mu z ktorého textu utkvelo v pamäti, prečo sa mu (ne)páčil a zhodnotíme
jeho klady a zápory.
2. Ak sme si už text definitívne vybrali, začneme
si, možno paradoxne, kresliť – hlavné postavy, ich
oblečenie, prostredie, v ktorom sa ocitajú, emócie... A ak vycítim, že sa dieťa s niektorou z postáv
stotožnilo, snažíme sa spoločne prísť na dané príčiny
a využiť to. Dieťa vďaka tomu začne samé pracovať
s intonáciou, pauzou, gradáciou.

Mária Dekanová

1. Tie kritériá sa rodia už pri prvom čítaní. Ak
vidím, že dieťa má cit pre pauzu, ale nedokáže poriadne intonovať, rozložím si proces na etapy.
2. Za tie roky pozorujem, že dievčatká majú väčší
sklon k poézii a chlapci sa skôr stotožnia s prózou,
humorom, nadhľadom. Zrejme ide o danosť detí
a ich prirodzenosť. Následne sa ukáže aj ich cit pre
príbeh a začnú mu rozumieť im vlastným spôsobom.
Takéto deti sú tvárne. V opačnom prípade sa naučia
text, vy im poviete pripomienku, no oni budú stále
danú pasáž rozprávať rovnako.

Eva Jacevičová

1. Snažím sa dieťa počúvať, všímať si jeho temperament, záľuby. Občas nás požiadajú, aby sme
našli text pre recitátora, ale ja to nedokážem takto
neosobne. Text musí baviť nielen mňa, ale aj dieťa.
Hoci sledujem diela, ktoré sú už overené, najradšej
vyhľadávam nové predlohy pre prednes alebo vytváram rôzne skladačky a koláže. Ide mi o originalitu
nielen predlohy, ale aj jej interpretácie.
2. Detskému recitátorovi sa snažím vysvetliť
problematické pasáže. Ak vidím, že sa mu nejaká
pasáž páči, skúšame sa s ňou hrať. Niekedy preto
nepracujeme chronologicky, ale využívame potenciál vety, slohy, jednej myšlienky. Na bližšie porozumenie si pomáham osobnými spomienkami alebo
aj prózu prenesiem do dramatickej hry. Ak potom
začneme fixovať správnu výslovnosť.
JM

VIESŤ A NAČÚVAŤ JE KĽÚČOM K ÚSPECHU

HODNOTENIE – PREDSTAVUJEME
V duchu motta: „Hľadám sa, hľadám...“, ktoré sa nesie celým 67. ročníkom, sa na javisku 27. 10. predstavilo
v 1. kategórii 18 recitátorov. Naši najmladší sa určite veľmi dobre zhostili pomyselného hľadania, na veľkej ploche
javiska boli viditeľní, počuteľní a zanechali stopu svojej detskej osobnosti. Celkovo hodnotím úroveň kategórie
dobre, dramaturgia textov bola vhodne zvolená, so zreteľom na vek malých recitátorov, na počudovanie (až na
malé výnimky) aj dĺžka prednesov bola úmerná. Treba však pomenovať aj niektoré úskalia, ktoré na našich malých
číhali: nadužívanie dôrazov, slabá práca s pauzou, temporytmické nepresnosti. Ak porovnávame celkovú úroveň
dvoch zložiek 1. kategórie, silnejšia bola kategória prózy.
V poézii sa nám predstavilo 8 recitátorov:
Petra Krčmárová, Tlmače – Milan Rúfus: Zlatá muzika
Prednes bol veľmi citlivý, vyzretý, technicky dobre vystavaný, s premysleným dramatickým oblúkom, možno
v závere trochu slabšie vypointovaný.
Chiara Matiašovská, Spišská Nová Ves – Miriam Molnárová Nevyjelová: Pokazená metla
Recitátorka, ktorá na javisku na prvý pohľad zaujme, s energiou, chuťou recitovať. Priniesla príbeh, ktorý ju oslovil,
čo bolo z prednesu cítiť, technicky dobre vybudovaný, možno odporúčam pre budúcnosť siahnuť po náročnejšom
sujete.
Mária Šalamúnová, Nimnica – Viera Vičanová: Púpavienka
Recitátorka priniesla milý detský pohľad na priateľstvo v ríši chrobáčikov, rastlín, sympaticky sa zhostila tejto témy,
jej interpretácia bola determinovaná viazaným veršom, zišlo by sa uvoľniť a ísť po myšlienkových celkoch.
Martin Tomaščák, Humenné – Štefan Moravčík, Daniel Hevier: Teraz nechám snívať vás
Interpret nás nechal snívať, správne uchopil tému. Veľmi dobre zvolené básne od oboch autorov, hra s rytmom,
ktorú text ponúkol, veľmi citeľné prežívanie niektorých tém v ukážke, postupná gradácia a vťahovanie diváka do deja.
Linda Veselovská, Vavrečka – Terézia Mešťanová: Čert a Kača
Viditeľná a zapamätateľná recitátorka priniesla interpretáciu známej rozprávky. Bola stotožnená s hlavnou hrdinkou,
tiež jej nepomohol viazaný verš, veľmi recitátorku zošnurovával, v niektorých, pre ňu vlastných pasážach, bola
uveriteľná, prirodzená, rozprávačská.
Ema Hájniková, Dolná Strehová – Daniel Hevier: Nedajme sa, baby!
Mali sme obavu, ako jej interpretácia dopadne, ale recitátorka sa naozaj nedala, priniesla výpoveď už mladej
teenedžerky, svoj vlastný postoj, premyslenú výstavbu, gradáciu a moderný rap, ktorý je charakteristický pre našich
mladých, s mierou použitý v prednese.
Filip Radimák, Bratislava – Valentín Šefčík: Ako sa Pišta zaľúbil
Recitátor s veľmi dobrou výstavbou textu, presný, až filozoficky hĺbavý, a túto hĺbavosť mohol na niektorých
miestach uvoľniť , vniesť väčší humor a ľahkosť tzv. prvého nesmelého zaľúbenia.
Ema Jurášová, Senica – Tomáš Janovic: Rozprávka o tieňoch
Výber poézie o pohľade dieťaťa na vzťah medzi rodičmi, čo je v dnešnej dobe obzvlášť dôležitá téma. Recitátorka
preniesla na javisko emóciu, ktorá bola veľmi citeľná, niekedy temporytmicky utekala, mohla sa trochu viacej zastaviť
pri jednotlivých obrazoch, pretože mala miesta, kde sa jej obrazy veľmi zlievajú.
V próze sa predstavilo 10 recitátorov:
Lukáš Ilčík, Lom nad Rimavicou – Jozef Mokoš: Prečo kohút naháňa sliepky
Recitátor sa osobnostne stotožnil s témou, zanechal na javisku stopu, je prirodzený rozprávač, avšak pozor na
rozčlenenie jednotlivých pásiem postáv. Bolo potrebné výraznejšie špecifikovať, na ktorej strane postáv stojí a zaujať
tak jednoznačný postoj.
Lea Vargová, Betlanovce – Nataša Tanská: Puf a Muf
Veľmi výrazný osobnostný typ recitátorky, technicky dobre zvládnutá téma, úprava textu bola veľmi striktná
a žiadalo sa dopovedať ešte niektoré dejové situácie.
Simona Húževková, Dohňany – Tamara Krjukovová: No počkajte!
Interpretka s veľkou dávkou energie a chuti recitovať, zaujala jasný postoj, prirodzene rozvíjala myšlienkové celky,
vykreslovala jednotlivé charaktery postáv, ich povahu. Treba sa viacej skamarátiť s pauzou a nechať preživať príbeh
aj pre divákov.
Emma Kasášová, Nové Zámky – Hans Christian Andersen: Škaredé káčatko
Klasická rozprávka, možno v problematickej úprave, aby recitátorka obsiahla celý dej. S veľkou snahou upútať na
seba pozornosť sa dostala do veľkého napätia a nenašla priestor na plynulejšie pokojné rozprávanie. Je však cítiť zrelú
a hĺbavú interpretku.
Simon Baláž, Humenné – Jaroslava Blažková: Zázrak
Doslova sme prežili s interpretom malý zázrak prirozene prerozprávaného príbehu, s jemnocitom pre detaily.
Dodržal psychológiu jednotlivých postáv a, čo je veľmi chvályhodné, všetko nechal v rovine detského pohľadu.
Tomáš Novák, Trnava – Gianni Rodari: Neviditeľný
Paradoxne s kontextom veľmi dobre viditeľný a počuteľný recitátor. Zaujímavý výber, kde všetci občas chceme byť
neviditeľní pre všetkých. Recitátor emóciu, že postave začnú chýbať jej rodičia, veľmi pravdivo a uveriteľne preniesol na
celé auditórium. Určite sa v tom texte našiel a zanechal hlbokú spomienku.
Jakub Hrnčiarik, Modra – Astrid Lindgrenová: Ako Emil získal koňa
Klasická detská literatúra, ďakujeme za výber. Recitátor so zámerným postojom, osobnostne vyzretý, trochu viac
sa mohol oprieť o dejovosť a zvnútorniť, preniesť zápletku na javisko.
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Petra Koribská, Košice – Daniel Hevier: Ako tma meškala
Veľmi poetická recitátorka, napriek tomu, že interpretovala prózu, vytvorila veľmi presne s technickou čistotou jednotlivé charaktery postáv, ozvláštnila melodicky pekné rytmické pasáže, čím nám ponúkla poéziu
v próze. Možno zvážiť dĺžku textu, aby neuberali v závere na gradácii a nečakanom rozuzlení.
Ema Pašková, Trenčín – Krista Bendová: O pivnom potoku
Predstavila sa nám recitátorka s nie veľmi obrecitovaným textom. Veľmi vyzretá, technicky dobre pripravená,
možno by neuškodilo trochu odlíšiť jednotlivé charaktery postáv, z pohľadu interpretky dopovedať, prečo tak
jednotlivé postavy konajú. Možno by stálo za to vniesť odpoveď, čo chcela autorka touto témou povedať.
Leonard Bíró, Nitra – Viliam Klimáček: Dur-moľová symfónia
Interpret so zmyslom pre humor, iróniu, karikatúru, veľmi dobre pracuje s gestom, mimikou na správnom
mieste a kamaráti sa s pauzou, pomocou nej mu veľmi dobre a presne vyšla pointa. Vytvoril osobnostnú výpoveď
sám za seba, čoho dôkazom je posledná veta, ktorá by mohla byť výzvou: „A my nič nerobíme!“
Ingrid Zachorecová, porotkyňa

Ingrid
Zachorecová

Najskôr sa človek ocitne na Kubíne náhodou. Aj
ja som sa v mladosti pýtala: „Čo tu robím?“ Hoci si
už nepamätám svoj prvý text, diagnostikovali mi
nevyliečiteľnú chorobu, ktorá ma s týmto miestom
zviazala už navždy – lásku k umeleckému slovu. Ak
pochopíte vlastné „hľadanie na Kubíne“, môžete
pristúpiť k „hľadaniu na Kubín“. Je to síce drina, ale
i čaro. Hľadanie na Kubín teraz, je popri pracovnej
dobe hľadaním toho najoptimálnejšieho času, pretože už sa tu vraciam ako porotca, či skôr poradca.
Stále však vo mne drieme iná poloha.
Zbavila som sa Vecí (Tomáš Šalamún), ktoré
nás obklopujú a vytvárajú matériu. Pod Nádhernou
hviezdnatou oblohou (P. O. Hviezdoslav) som našla
Krídlatú ženu (M. Haugová). Tieto tri texty stále
hľadám a sú súčasťou môjho ja.

Jana
Mikitková
Moje hľadanie sa medzi riadkami začalo na ZUŠ
v Humennom pod vľúdnymi krídlami Evky Jacevičovej. Svet prednesu na Kubíne som prvýkrát okúsila ako 15-ročná. Čo tu hľadám, pomoc?! Kým som
stratila trému, mala som chuť vynájsť odparovač
hľadiska. Našťastie, našla som tu slová povzbudenia
pre pátranie na prvých poschodiach mrakodrapu
poézie a prózy. Neskôr som svoje potulky rozšírila
smerom k dráme a hľadala sa na VŠMU v odbore
divadelná réžia a dramaturgia. Som posadnutá
zvedavosťou, a tak som sa vybrala aj na zahraničnú
výpravu na Rose Bruford College v Londýne, kde
som vďaka fyzickému divadlu objavovala hĺbku
Shakespearových sonetov. To bola krása! Moje prvé
kroky v divadle by neboli žiaden objav, keby som
nestretla láskavého sprievodcu Kamila Žišku, vďaka
čomu vzniklo divadlo poézie V elipse spí lev (Divadlo
Ludus). Moje nálezy s radosťou ponúkam študentom
na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. Aktuálne sa
nachádzam v Ansámbli nepravidelného divadla a
na Festivale AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné
umenie v Banskej Štiavnici. Ale čo všetko som
preto musela stratiť! Napríklad hlavu. Ale kto (sa)
stratí, nájde... iné, iných, či seba samého. A to je môj
najprudší objav! Tak do strácania, priatelia! V knihách,
v textoch, v autentických výpovediach.

Soňa
Pariláková

Najprv mi napadlo iné, zvukovo podobné:
Hľadenie na Kubín. Hľadenie z okna vlaku do jesennej krajiny a približujúca sa Orava, Choč. Poézia
v nálade obrazov ako predohra k tej znejúcej
z pódia. Hľadanie textu na prednes sa deje dlho pred
Kubínom. Pre mňa, a možno i pre mnohých, čo recitujú, vlastne pri každom čítaní. Vtedy zrazu v tichu
„zaznie“ slovo, veta či motív, čo sa zablysne ako rybka
v potoku, a začína tvorenie. Na samotnom Kubíne potom prichádzajú nečakané dary stretnutí a zážitkov.
Niekedy hľadáme a niekedy sme nájdení.
Najzaujímavejšie je pre mňa to, čo sa práve živo
deje. V jeseni každý list, na jar vône, v zime tvary
vločiek, v lete kvapky rosy... Nájde ten, kto sa vie dobre pozerať. A v prednese? Ak nájdem literárne texty,
ktoré sa vedia dotknúť duše. Mojej i tvojej. Keď nájdem tú pravú melódiu pre verš… Vzácne mi je (aj cez
prednes) neustále nachádzať samu seba, dozvedať
sa, kto som, aké je moje miesto vo svete, ako je môj
príbeh spojený s príbehmi druhých ľudí. Nachádzať
svoj vnútorný strom...
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Jarko Broz
Prvýkrát som bol na HK v roku
1988, v tom roku som sa aj oženil,
takže vôbec neviem, čo som tam
ešte hľadal...
Ako člen Divadla Ka som
v rokoch 1991 a 1992 hľadal inšpiráciu,
aby som sa trochu neskôr mohol
venovať divadelne aj recitačne svojim
študentom (ako lektor prednesu
mám aj víťazov - Luciu Rentkovú, Martina Lorinca či Milana Ondríka, ako
autor som sa podieľal na viacerých
inscenáciách DRK či divadla poézie –
najmä pre Dobrozvíťazí).
Už je to vari aj 15 rokov, čo na Kubíne
hľadám Hviezdoslavovho ducha, aby
mi svojím svojským jazykom naplnil
dnes už tradičný rozlúčkový sonet.
Najkomplikovanejšie
a zároveň najzdĺhavejšie bolo pre
mňa hľadanie humoru v Hviezdoslavovej poézii, keď zo mňa nejakým
nedopatrením urobili rečníka pri jeho
hrobe. Priznávam sa, že som vtedy
voľačo nielen našiel, zapísal a použil,
ale, čo je veľmi smutné, neuložil.
Najzábavnejšie pre mňa bolo
hľadanie Jura Sadíleka, ktorý až pri
siedmom rozlúčkovom sonete pochopil, že ich nepísal Hviezdoslav.

Pavol Náther
Do Kubína, na Hviezdoslavov
Kubín, som sa prvýkrát samostatne

dopravil v mojich 15 rokoch. Odvtedy
sa to dialo pravidelne skoro každý
rok a vždy som sa dostal do mesta
z nejakého iného smeru, zastávky,
spoja, a tak som prvé roky celkom
blúdivým spôsobom hľadal cestu do
toho srdca - do MsKS. Keď som sa
tam už dostal, bol som zorientovaný
a veľmi dobre som vedel, kde sa nachádzajú pre mňa najdôležitejšie miesta – Kulturák, Park, Severan, Kino,
Hladný vlk a Ilúzia. To boli záchytné
body, medzi ktorými som sa tých pár
dní počas HK presúval. Ale príchodom sa hľadanie iba začínalo, pretože
pre mňa bol HK vždy o ľuďoch a tých
bolo treba vždy hľadať. V tých mojich
úplných začiatkoch nemal ešte každý
mobil, a tak naše stretávanie fungovalo na základe striktnej dohody – kde,
o koľkej a kam pôjdeme. Cez deň
som vždy vedel, že záchytný bod
bolo MsKS, kde som stretol všetkých,
ktorých som potreboval. Cez noc
som mohol väčšinou vsadiť na istotu
– všetkých som našiel v Ilúzii. A raz
sme najdlhšie hľadali recepčného zo
Severanu, ktorý nám zamkol kľúče
od izieb na recepcii (nám = asi 15
recitátorom) a našli sme ho až ráno
o siedmej keď došiel do roboty...

Jakub Molnár
Začalo to – kedy inokedy – ako
na začiatku. V mojich recitačných
pátraniach po múze som od
nepamäti inklinoval k próze, alebo
mi pani učiteľka vštepovala násilím
do hlavy, že k nej inklinujem. Kvôli
tomuto nešváru sa pôvodne moja
jasná vzdušná čiara na Kubín stala
vráskavou cestičkou, po ktorej som
prestal kráčať. Môj lístok na vlak ma
na roky zahodil. Javiskové umenie
ma opätovne našlo až v adolescentnom veku, ale už to divadelné. Mojou
prvou veľkou rolou pred publikom
bola postava Emigranta v absurdnej
hre Sławomira Mrożka. Odvtedy sa
snažím cvičiť svoje zmysly tak dlho,
až na jazyku cítim sám seba, či už ako
divadelný dramaturg, kritik, porotca
alebo šéfredaktor časopisu Javisko.

Laura Morovská
V minulosti som sa v škole
s Kubínom stretla, ale on sa úplne
nestretol so mnou. Našli sme sa až
teraz, pri tvorbe vizuálu a to mi, verím,
ide lepšie.
Najzábavnejším hľadaním je pre
mňa objavovanie najlepšej verzie
samej seba. Pozorovanie mojej mysle.
Bádanie, akou chcem byť a čo je mi
prirodzené. Čo mi robí radosť a čo zas
nie. Čo dokážem, čím môžem prispieť
svetu a aký je život oslavou. Hľadám,
ako to pretaviť a naozaj vstať každý
deň s úsmevom na tvári.

Viktória Vičíková
Hviezdoslavov Kubín býval
veľmi príjemným spestrením mojich
školských čias, avšak prvýkrát som
sa do Kubínskeho MsKS dostala
až teraz, a to ako súčasť redakcie.
Recitovanie bolo pre mňa lákavé, nad
slovami však zvíťazila vizualita a na
svoju stranu ma na plnej čiare dostalo
výtvarné umenie.
“Niečo” hľadáme celý život, a ja
si myslím že v konečnom dôsledku
vlastne hľadáme sami seba.
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