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Do tvorivých dielní sa zapojili skúsení i začínajúci ochotníci

Súčasťou festivalu Gorazdov Močenok boli aj tri tvorivé dielne.
Triedu činohernej réžie a herectva pre dospelých viedol lektor
Doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.
„V dielni činohernej réžie a herectva pre dospelých pracovali desiati frekventanti:
Jarka Botošová a Peter Pantuček z Púchova, Zuzana Demková a Viktória Dibdiaková zo Zákemenného, Jozef
Novák a Milan Pálfy z Plechotíc,
Anna Kompasová z Nitry, Ľuboš
Benčík z Cabaj-Čápora a Katarína
a Michal Rábekovci z Močenka.
Skúsenosť s divadelnou praxou
u frekventantov bola rozličná:
od žiadnej, cez začiatočnícke
kroky až po ostrieľaných harcovníkov, ktorí majú nielen bohatú režijnú a hereckú prax, ale aj viaceré
FSkúsený režisér Michal Babiak (vpravo)
odovzdával svoje skúsenosti účastníkom tvo- uznania za svoju doterajšiu aktivitu.
rivej dielne
Foto: Michal Lašut Napriek tomu v dielni sa veľmi
rýchlo podarilo vytvoriť tvorivú
atmosféru a dobré pracovné tempo, do ktorého boli naplno zaangažovaní všetci.
Jedna časť aktivít sa vyvíjala smerom k analýze a praktickým etudám na vybranom texte (pre potreby práce v tejto dielni bol použitý upravený dramatický text
chorvátskeho dramatika Iva Brešana Predstavenie Hamleta v obci Dolná Mrduša,
okres Drniš); frekventanti sa najprv zoberali otázkami dramaturgickej analýzy,
kedy sa nastolilo viacej otázok, akými boli napríklad otázka súčasného kontextu
duchovnej drámy, otázka morálky v prostredí mravnej devastácie, otázka sily
jednotlivca v boji so skorumpovaným a mravne poklesnutým prostredím, otázka morálnej zodpovednosti za stav obce, spoločnosti atď. Nasledovala práca na
hereckej tvorbe, kedy sa analyzovali jednotlivé charaktery postáv a možnosti ich
hereckej interpretácie. V záverečnej časti tejto línie si frekventanti vyskúšali možnosti scénických aranžmánov, kedy sa do popredia dostala tvorba dramatických
situácií. V každej z týchto častí frekventanti so svojimi nápadmi boli konfrontovaní s dramaturgickým oponovaním ostatných členov dielne, čo vytváralo veľmi
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tvorivú atmosféru, v ktorej bolo nutné hľadať pádne argumenty, potvrdzujúce
zámer, v rovine žánru a vlastnej dramaturgicko-režijnej koncepcie. Druhá časť
práce v tejto dielni sa zameriavala na analýzu inscenácií, ktoré boli prezentované
v rámci programu GM: vyžadoval sa analytický prístup, ktorý by vychádzal z deskriptívnych tvrdení a postupoval smerom k objasneniu potenciálnych interpretačných zámerov tvorcov a následnej prezentovanej realizácie. Obidve tieto línie sa
ukázali ako veľmi podnetné pre aktuálnu tvorbu frekventantov, čoho potvrdením
by mohli byť ich následné projekty vo vlastnom prostredí. S dobrým pocitom
možno konštatovať, že táto dielňa si nárokovala dať frekventantom nové podnety,
čo sa v konečnom dôsledku aj naplnilo.“
Michal Babiak

Triedu bábkového divadla viedla Mgr. art. Lucia Lasičková, ktorá sa s nami
podelila o skúsenosti z práce v skupine.

Dielňa bábkového divadla, alebo Doteraz mi hučí v ušiach: „Pani učiteľka!“
Ako to už býva, človek mieni... Pán Boh mení... Aj plán dielne bábkového divadla
sa behom pár minút otočil o 180 stupňov. 					
Keď som čakala svojich frekventantov pred jedálňou ZŠ, príchodom každého
ďalšieho človiečika v predškolskom veku, mi ako domino padli všetky pripravené
cvičenia. Bolo mi jasné, že s debatkouo divadelnej metafore alebo symbole stvárnenom pomocou bábkarských
princípov u nich nepochodím.
Vravím si, nevadí!
Prišli sme spolu do triedy a
ja som bola každou ďalšou
otázkou typu: „A zahráme si aj
futbal?“ alebo: „Pani učiteľka,
kam mám ísť cikať?“, presvedčená o tom, že toto budú
zábavno-náročné 3 dni. Začali
sme sa teda rozprávať o tom
čo videli v bábkovom divadle
a o základných typoch bábok. V bábkarskej dielni pracovali najmladší
účastníci festivalu
Foto: Michal Lašut
Zvládli sme prebrať maňušku
a marionetu, nakoľko už na
decká kričali z police futbaloví panáčikovia, plyšový mackovia, prípadne hracie
skrinky. V podstate každá aktivita ich neskutočne bavila... ale len 5 minút.
V prípadne ľudí cca od 13 rokov, sa snažíme vrátiť do detského videnia a uvažovania, aby sme mohli bábkarsky tvoriť. V prípade 6 ročných detí by som teda
mala mať vyhrané!
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Až na to, že keď sa začnete snažiť dávať systém ich voľnej hre, tak zhoríte na
plnej čiare... Nie preto, že by sa decká nesnažili, ale preto, že je pre nich nezmyselné dbať na pravidlá presného pohybu a vodenia bábky. Keď ich fantázia a hra
strháva do iných svetov je deckám absolútne jedno, že sa s bábkou alebo hračkoulen tak šejkujú.								
Po chvíli som pochopila, že budeme musieť spolu pracovať úplne inak. A od kedy
som sa prestala snažiť robiť dobré bábkové divadlo, začalo vznikať najlepšie bábkové divadlo.
Niekto, kto by prechádzal okolo by si povedal, že sa len hrajú s hračkami... Ale
pozor! Oni tvorili. V skupinkách bolo hneď jasné kto je režisér, kto je scénograf,
kto je herec a kto robí všetko. Mali svoj systém a úplne skvelý. Z lega si postavili
scénu a kulisy, začali si písať scenár a nacvičovať ten najskvelejší príbeh na svete.
Dokonca aj to vodenie hračiek sa im časom zlepšovalo samo od seba a ja som sa
strašne tešila a nasmiala na ich možných aj nemožných vymýšľancoch. Dramaturga nepotrebovali, tvorili také absurdity s ponaučením, že aj sám Mr. Bean by sa
Betlehemom atyranosaurom mohol schovať.Začali sme si aj vyrábať bábky a ja
som len tak chodila okolo a pomáhala vyriešiť najväčšie problémy na svete, ako
napríklad čo nakresliť na sukničku a ako zavesíme slnko nad dom Pata a Mata.
Týmto spôsobom sa nám cez hru podarilo tvoriť takzvané insitné bábkové divadlo.										
Boli to krásne 3 dni plné zábavy, hry a smiechu( plakali iba 3x),a mne ešte teraz
hučí v ušiach tisíc decibelové: „Pani učiteľka!“						
								
Lucia Lasičková
Triedu Pohybového divadla viedla Mgr. Barbora Šoganová.		
„V pohybovej dielni sme sa
venovali tvorbe v skupine a skupinovej a individuálnej improvizácii. Pohybová tvorba častokrát prechádzala do hereckej.
Sústredili sme sa na schopnosť
byť prítomní na javisku a čerpať
pritom zo svojich individuálnych
predispozícií.
V triede Pohybového divadla nechýbal pohyb Mali sme možnosť spoločne
pracovať v skupine, ktorá bola
Foto: Michal Lašut
divadelne vzdelaná a deti boli
vzhľadom na svoj vek osobnostne aj umelecky vyspelé. Prejavili veľkú kreativitu
a tvorivosť a vážim si na nich najmä ich otvorenosť a schopnosť sebareflexie.
Verím, že sa s niektorými z nich stretnem už aj v tom praktickom živote, resp.
v procese tvorby profesionálnej inscenácie.
Barbora Šoganová
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Piatkový večer zavŕšil Gallovič

V piatok sa na večernej sv. omši sa veriacim prihovoril Mons. ThLic. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Prispel k tomu, aby veriaci
stretli zmŕtvychvstalého Pána, alebo ešte viac a aby počúvali jeho slovo počas
Roka Božieho slova.
Pri liturgii spieval Farský mládežnícky spevácky zbor zo Šale pod vedením Dominiky Bujdákovej a po ukončení sv. omše nasledoval koncert tohto speváckeho
zboru.
V úlohe lektora sa predstavil herec Jánom Gallovičom, člen činohry SND v Bratislave.
V kultúrnom dome potom bola beseda s umelcom, ktorý predtým pôsobil v divadle Andreja Bagara
v Nitre a bol sólistom
spevohry Novej scény
v Bratislave. Talkshow viedol dramaturg festivalu Peter
Weinciller. Herca sa
pýtal sa na divadelné
začiatky, na spoluprácu s režisérom Jozefom Bednárikom a na
jeho pedagogickú prácu. Rozprávanie bolo
spestrené ukážkami
z muzikálov Evanje- O skúsenosti Jána Galloviča (vpravo) prejavili účastníci
Foto: Michal Lašut
lium o Márii, Vidiec- GM veľký záujem
ka Lady Macbeth
a azda najznámejšieho muzikálu v jeho podaní, divácky veľmi úspešného - Povolanie pápež. Ján Gallovič rozprával pútavo, s veľkou dávkou ľudskosti, emócií
a opísal svoje životné postoje a názory. Divákov zaujal jeho kultivovaný prejav,
a zamatový hlas. Dotkol sa aj témy viery, ktorá ho sprevádza už od detstva a je
pre neho významným zdrojom životnej energie, trpezlivosti, pokory a empatie.
„Je škoda, že mladých ľudí zahlcuje príliš mnoho informácií, je dobré keď nájdu
svoje osobné smerovanie a k tomu je treba sa stíšiť, siahnuť po kvalitnej literatúre pre mňa je takýmto zdrojom aj Biblia - Božie Slovo, ktoré naplno objavujem
a mám čas sa doňho zahĺbiť až teraz vo veku 60 rokov.“ povedal. Po ukončení
podujatia sa členovia divadelných súborov, hlavne mládež, radi s majstrom porozprávali a on im poradil ako získať skúsenosti v hereckom kumšte. Podčiarkol
výchovnú, etickú a morálnu úlohu divadelníctva.
Jana Nováková
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DS „NA SKOK“ – Raslavice, J. B. Ivan: Matka

Inscenácie hier, tohto súbormi obľúbeného dramatického textu, sme mali možnosť
vidieť na festivale Gorazdov Močenok už viackrát. Ku kladom tohtoročného javiskového stvárnenia „Matky“ v podaní mladých interpretov zo súboru z Raslavíc, patrí poctivé herecké rozkrytie postáv
hry, zvládnutý rečový a verbálny prejav,
presné podtexty a úspešná snaha o realistické vykreslenie charakterov. Súhra hercov
na javisku funguje, pracujú ako jeden tím,
vnímajú sa, tvoria kompaktný celok. Predstaviteľkám ženských postáv (najmä Katy
a Susedy) by ešte viac svedčala dynamickejšia rovina prejavu, ktorá by bola v ostrejDD Na skok, Raslavice s inscenášom kontraste s vážnymi a dramatickými
ciou Matka
Foto: Michal Lašut
postavami Matky, Jana a Paľa. Inscenácia je
vsadená s konkrétnym stolom i stoličkami do abstraktnejšieho prostredia bielej
scény. Využitie bielej rozpadavajúcej sa steny by mohlo byť azda viac prekvapivé,
akčné a zahrnuté do hereckej akcie, umocňujúcej tak napätie a dramatickosť celej
hry. Mierne štylizované kostýmy v podobe lokálnych krojov pôsobia esteticky,
nie je tu zbytočná snaha o aktualizáciu alebo modernizáciu. Tvorcovia sa rozhodli
ponechať takmer celú textovú predlohu. Výraznejšie dramaturgické škrty by dynamike celej inscenácie veľmi pomohli. Vynechané textové pasáže by tak mohla
nahradiť javisková akcia, konanie, obraz. Divák by sa potom neutopil v záľahe
množstva textu. Súbor však vykazuje veľký potenciál i do budúcnosti.
Peter Weinciller

DS „Família“ – Cabaj- Čápor, Kam kráčaš človeče

Kam beží vlak - DDS Lienky, Novoť
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Konfrontácia vlastného
života na osobnom poslednom súde, prehodnocovanie
prežitého, tajomná bytosť,
ťažko definovateľné prostredie „súdnej siene“. Divadelníci z Cabaj-Čápora prinášajú na močenské javisko
zaujímavé uvažovanie nad
tým, kam ako ľudstvo dnes
smerujeme. Škoda však, že
námet a jeho spracovanie
ostali v rovine viac epickej
ako dramatickej. Postavy

svoje životné príbehy komunikujú hlavne rozprávaním, ktoré sa po čase stáva
monotónnym. Nevzniká dramatický dialóg, absentuje javiskové konanie, akcia.
Množstvo rozohratých tém pôsobí roztrieštene, pozornosť diváka sa štiepi. Sentimentálny záver so spevom a projekciou prírodných katastrof je prehnane patetický na hranici emočného vydierania.
Peter Weinciller
Festivalová porota v zložení: predseda poroty - Peter Weinciller, členovia - Elena
Bakošová, Martin Timko, Igor Hanko, rozhodla o udelení cien.
1. Hlavná cena - DDS Prvosienka, Zákamenné za inscenáciu Na krídlach
2. miesto Pavol a Ivana Dankovci, Bratislava za inscenáciu ÁNO - sólo pre
dvoch
3. miesto DDS Lienky, Novoť za inscenáciu Kam beží vlak
Cena za ženské herecké výkony triu Táňa Miškovičová, Alena Demková,
Kristína Miháliková z Divadla ASI Šaľa za inscenáciu Eli, eli, sabachtani
Cena za kolektívnu hereckú súhru divadlu Na skok, Raslavice za hru Matka
Cena za výber námetu v hre Kam kráčaš človeče DS Família Cabaj - Čápor

Nesúťažné predstavenia obohatili festival

Obohatením tohtoročného festivalu boli tri nesúťažné inscenácie. Predstavenie
klasického marionetového divadla Tyjátr z Nitry veľmi pekne zapasovalo do
prostredia miestneho parku a historickej vstupnej brány pred chrámom. Prinieslo
tak jarmočnú atmosféru a výmena prostredia za exteriér bola popoludní pre festivalových divákov i deti príjemne osviežujúca.
Legenda o Svoradovi a Benediktovi v podaní Starého divadla K. Spišáka
z Nitry zas ukázala, ako je možné k vážnej historickej téme pristúpiť s nadhľadom, nadsázkou a humorom. Inscenácia medzi detským publikom výrazne zarezonovala a získala si ich pozornosť.
Energiou, elánom, humorom a dobrou hudbou zaujala divákov inscenácia divadla
Teatro Colorato z Bratislavy s názvom BEJBY BAJBL BAND. Prerozprávanie
starozákonných príbehov formou rôznych hudobných žánrov a obrazových pasáží
patrilo pred odovzdávaním cien k vrcholom festivalu. Diváci dlhotrvajúcim potleskom a skandovaním dali najavo, že si daná hudobno-divadelná forma získala
ich sympatie.
Peter Sýkora

Ďakujeme sponzorom, ktorí finančne a materiálne
podporili festival Gorazdov Močenok

HSH, s.r.o. Veľké Zálužie, Ing. Timotej Husár, CSc.
Poľnohospodárske družstvo Močenok
Reštaurácia ELSA, s.r.o.
Rastislav Benčík, BERA, s.r.o. Močenok
DOPA, Róbert Packa
Gabriel Bleho PC Technik
Bitúnok Mojmírovce, Ing. Mojmír Refka
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Penzión ANUP – Ivan Sklenár
AGRO TAMI, a.s. Mgr. Juraj Korman
Menert, spol. s.r.o. 		
Štefan Rábek, KORA MONT s.r.o.
EIZEN, s.r.o. 			
Tibor Rábek, Firma TIBI                                              
Milan Slamka		
Marfil s.r.o, Ján Šilák
Miroslav Vagunda, Močenok
Záhradník Jozef Urban
JS STAV, s.r.o. PaedDr. Štefan Velčický, Močenok
Ing. Vladimír Paľo, Dolina
Peter Pápay, Močenok
Ing. Marián Radošovský, Mojmírovce TAURIS, Nitra, s.r.o. Ing. Štefan Kalafa
MONIKA, o.z. Močenok    
Lucia Benčíková, Horná Kráľová
Veronika Horváthová, Močenok
Kvetinárstvo Veronika SUCHÁ Močenok
Kvetinárstvo Hortenzia, Močenok
Kvetinárstvo - Lila Blumen Močenok
Daniela Suchá, Dedičstvo otcov
Klub tvorivosti - Mária Dičérová a spol.
Gabriela Sklenárová, Močenok
Mária Lovásová, Močenok
Marián Horváth, Močenok
Marián Sumega, Oravské Veselé
Anna Karlubíková, Močenok
Štefan Brestič, Močenok
Pekáreň Ing. Murgaš, Močenok      
  
			
Mediálni partneri:
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Hlavní organizátori:

Obec Močenok

Občianske združenie
KREDIV

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Močenok

Partneri:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra

Základná škola
Močenok

Festival z verejných
zdrojov podporil:
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