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Otvorenie divadelnej časti festivalu prebehlo v znamení tanca

Kroky návštevníkov Gorazdovho Močenka
smerovali vo štvrtok popoludní do priestorov
kultúrneho domu v Močenku, kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie festivalu GM 2020.
Prítomných privítala moderátorka Kristína
Hippová. Jej úvodné slovo vystriedal príhovor
starostu obce PaedDr. Romana Urbánika, ktorý
povedal: „ Som rád, že sa podarilo náš festival,
náš sviatok kultúry, otvoriť aj napriek sťaženým
podmienkam v súvislosti s koronavírusom a že
tu dnes môžeme privítať divákov, divadelníkov,
umelcov a vzácnych hostí, ktorí nás obohatia
silnými zážitkami.“ V mene farnosti Močenok
všetkých oslovil vdp. ThDr. Peter Michalov,
Festival otvoril správca farPhD. Spomenul podobenstvo o dome na piesku nosti Močenok Peter Michalov
a o dome na skale. „Našu divadelnú prehliadFoto: Michal Lašut
ku môžeme prirovnať práve k domu na skale,
ktorý pretrval aj najväčšie búrky a vytrvalo dokazuje svoju životaschopnosť,
čoho dôkazom je aj tento ročník festivalu, keď nás sužuje pandémia,“ dodal.
Potom už nasledovalo predstavenie poroty, ktorá zasadla v zložení:
Predseda poroty - Peter Weinciller, členovia - Elena Bakošová a Martin Timko.
Vystúpenia súborov sa konali za prísnych hygienických podmienok, v kinosále
bol počet miest na sedenie obmedzený na polovicu, dodržiavalo sa striedavé
šachovnicové sedenie, pri vstupe bola zabezpečená dezinfekcia rúk. Divadelné
popoludnie odštartovalo predstavenie manželov Dankovcov z Bratislavy. Počas
35 minút tanca Ivany a Pavla sa diváci prenesene dostali do deja manželskej krízy.
Predstavenie bolo venované zosnulej mame herca.
Jana Nováková
Pavol a Ivana Dankovci: ÁNO? – sólo pre dvoch
Krehký domov pre dvoch.
Prvým akordom predstavenia je vizuálny obraz dvoch spojených stolov. Čoskoro
k nemu v tichu zasadne z oboch strán dvojica partnerov, pravá a ľavá strana nášho
ľudského sveta. Tému krízy na začiatku stvárnia precíznym rytmizovaným úde1

rom dlaní po stoloch. Divák je zaraz
vtiahnutý do vnútorného sveta dvojice.
Postupne prostredníctvom hovoreného slova, piesní,
ale predovšetkým
pohybom, tancom a
prácou s rekvizitou
odkrývajú, dofarbujú
nejednu komnatu
partnerskej nezhody
či lásky neláskavej.
Tá sa cez egoizmus
partičky s démonom
Novomanželia Ivana a Pavol Dankovci po roku vyšli na
alkoholu ocitne v
svadobnú cestu na javisko festivalu Gorazdov Močenok
delíriu opojenia
Foto: Michal Lašut
vlastným egoizmom. Inscenácia
najrazantnejšie oslovuje témou a najmä prácou so sémantikou divadelného znaku
– čí sú to šachová partia s prázdnymi pohárikmi na tvrdý alkohol alebo nádherný
tanec ženy s mužovým sakom. Silu a presvedčivosť inscenácie zásadne podporovali najmä pohybové a tanečné časti, v ktorých sa prejavovala krehkosť, neha, clivota, kríza i hľadanie odpustenia, zmierenia. Záverečný obraz pri spoločnom stole
bol presvedčivým vyvrcholením. Ostal v štýle inscenácie nie happy endom, ale
opravdivým vyjadrením, že každý partnerský vzťah je dynamickou životodarnou
i dych berúcou skutočnosťou. Kríza, hľadanie cesty k sebe sú súčasťou zábleskov,
ktorým hovoríme láska i šťastie.
Martin Timko
Pozdrav z festivalu Miškovi Kováčovi
Vo vestibule kultúrneho domu sa uskutočnila vernisáž výstavy „Michal AdamovKováč -Včera a dnes“ pri príležitosti jeho životného jubilea 90 rokov. Moderátorka Kristína Hippová priblížila bohatú jazykovednú, literárnu činnosť tejto
osobnosti. M.A. Kováč po štúdiách na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor
slovenčina – literárna veda (navštevoval však aj prednášky folkloristiky) externe
pôsobil v Československom filme v Bratislave a prednášky tohto odboru diaľkovo
absolvoval na Akadémii múzických umení v Prahe. Chvíľu zvažoval, že sa vrhne
na profesionálnu novinársku dráhu a z tohto dôvodu redaktorsky brigádoval v bratislavskom populárnom časopise Život aj v martinskej Osvetovej práci. S mestom
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Martin nakoniec spojil aj svoju
ďalšiu životnú púť. Nie však ako
novinár, ale ako pracovník literárneho archívu Matice slovenskej,
s ktorou je spojený jeho ďalší profesijný život. Pôsobil ako metodik
pre literárne múzeá. Divadlo bolo
jedným z jeho azylov a vášní. Ako
matičiar poznal celé kultúrne Slovensko a svojimi aktivitami sa pokúsil obsiahnuť čo najširšie dianie
Výstavu fotografií pripravil Michal Lašut
v slovenskej kultúre. Pár príkladov
Foto: Peter Sýkora z mnohých – rýchlym rozhodnutím
a pomocou prispel k zakúpeniu
rodného domu Michala Miloslava Hodžu v turčianskej Rakši. Dal opraviť Štefánikove pamiatky a založil Slovenský historický ústav v Ríme.
Na veľkoplošných paneloch boli inštalované desiatky fotografií. Autor výstavy
- Michal Lašut uviedol: „Výstava vznikla ako pocta človeku s veľkým Č, ktorý
dokázal vo svojom živote priniesť veľmi veľa ostatným ľuďom svojou nesmiernou tvorivou skromnou prácou pre celú ochotnícku obec. Dúfam, že Vás výstava
prevedie ročníkmi, na ktoré ste už možno aj zabudli a budete spomínať na ľudí,
ktorí sa tu mohli odprezentovať a zúčastniť.“ Predseda OZ Krediv Jozef Šuvada
odovzdal ako poďakovanie za prácu na GM portrét p. Kováča do rúk Michala
Lašuta, keďže sa M. A. Kováč výstavy nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť osobne.
							
Jana Nováková

O Gavendove knihy bol veľký záujem

Sv. omšu v Kostole sv. Klimenta celebroval Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.,
ktorý je známy svojimi mediálnymi aktivitami. Diváci si ho spájajú
hlavne s pozoruhodnou pravidelnou
autorskou reláciou „Medzi nebom a
zemou“ v televízii LUX. V minulosti
pôsobil na poste šéfredaktora Katolíckych novín a zástupcu šéfredaktora Duchovného pastiera. V rokoch
2000– 2006 bol hovorcom Konferencie biskupov Slovenska.
V RTVS ho môžeme často počuť
Sv. omšu vo štvrtok celebroval Marián Gaako komentátora a prekladateľa prevenda (v strede)
Foto: Michal Lašut
nosov z Vatikánu a pápežských ciest
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alebo iných zahraničných prenosov. Prihovoril sa prítomným obsiahlou kázňou,
zameranou na tému Rok božieho slova. „ Je paradox, čím viac chodíme do kostola, o to viac sme nevšímaví k slovám, ktoré počujeme, sme presvedčení, že už
o božom slove všetko vieme, prejde to ponad naše hlavy. Máme si uvedomiť, že
ak idem do kostola, mám sa tam niečo naučiť a odpovedať si na výzvy z evanjelia.“ Varoval pred sebestrednosťou a zaoberaním sa samým sebou. Musíme sa tešiť z darov života a mať k životu postoj obdivu. Citoval Matku Terezu - kto nevie
kontemplovať Boha pri krájaní cibule, nevie to ani pred svätostánkom.
Veriacich potešili zvonivé hlasy detí zo Speváckeho zboru Burizon z Novoti pod
vedením Márie Kobellovej počas omše a aj počas koncertu.
Po skončení boli k dispozícii knihy od Mons. Gavendu a záujemcovia si ich dali
autorovi podpísať.
Jana Nováková

Opustil nás Boh alebo sme ho opustili my?

Inscenácia šalianskeho Divadla Asi ponorilo divákov do znepokojujúcej témy našich národných dejín. V úvodnom akorde
nás tvorcovia vtiahli do príbehu
prostredníctvom zvukovej nahrávky – hlasné čítanie židovských mien sprevádzajú ruchy,
vrava aj smiech. Symbolicky
sa hneď dozvieme ako sa naša
prítomnosť stavia k tejto bolestIncenácia Eli, eli, lama sabachtani v podaní
nej téme - vyhladzovania žiFoto: Michal Lašut
dovského obyvateľstva. Sujet Divadla ASI v Šali
predstavenia vytvorili šalianski
divadelníci najmä príbehom neárijskej dozorkyne s „nedobrou“ stopou v rodokmeni (čiastočný židovský pôvod). Spojenie minulosti so súčasnosťou prináša
osobitý moment prekvapenia na konci predstavenia.
Fabulu príbehu tvorcovia postavili na štrnástich zastaveniach krížovej cesty. Napĺňali ich sugesciou jednotlivých zložiek javiskovej syntézy, najpresvedčivejšie
v hereckej a výtvarnej zložke, tie podporovali hudobná zložka a práca so svetlom.
Inscenácii dominujú výborné ženské herecké výkony. Ich presvedčivosť vyrastá
nielen z divadla prežívania, ale zavše aj z herectva nadhľadu a skratky. Oceňujeme výstupy, keď herečky dokázali primerane vtiahnuť do komunikácie aj divákov.
Dynamiku inscenácie ovplyvňovala sugestívnosť narábania so všetkým zložkami
javiskovej syntézy. Niekedy však inscenácia akoby upadala do monotónnosti najmä v hudobnej zložke. Nádherné divadelne sýte sekvencie inscenácie utlmovala
didaktická plošnosť slovných partov, v ktorých postavy akoby citovali výňatky
4

z pobožnosti krížovej cesty.
Inscenácia Eli, eli lama sabachtani otvorila tému ako hovoriť o dejinách. Čo sa
stalo počas druhej svetovej vojny sa vykladá aj v samom židovskom etniku dvojako. Presvedčivo na nás pôsobí prístup ortodoxných židovských rabínov. Tí hovoria o hrôzach vojny voči vlastnému národu takto – nazývajú túto skutočnosť šoa
– boží trest. Pýtajú sa na to, čo vykonali Bohu ako židovský národ a až následne
hovoria o konkrétnej zodpovednosti jednotlivcov, ktorí boli súčasťou mašinérie
ubližovania a zla.
Frustrovaní, zmanipulovaní ľudia ovládaní strachom dokážu ponížiť humanitu až
do podoby krutosti, ktorú nenájdem ani v ríši zvierat...
Martin Timko

L Á S K O Š V I T O R E N I E zo Zakamenného

Pri vstupe do hľadiska ma
objala vôňa feérie. Originálne privítanie farebným
svetom NA KRÍDLACH
unáša diváka na cesty prístupné ľuďom i vtákom.
Mozaika príbehov dvoch
existencií sa prelína, dopĺňa, atakuje aj inšpiruje.
V deskripcii obrazov naNa krídlach - DDS Prvosienka zo Zákamenného
chádzame úprimný prejav
Foto: Michal Lašut nazerania detí na svet.
Na váhach života sa prelínajú kontrastné obrazy: komunikácia radostnou rečou
a vrava cez mobilné siete, budovanie príbytkov a hniezd, prebývanie v rodinách
s túžbou „mať“ a „byť“. Byť oporou pri životných nezdaroch i pádoch, kde radosť
i bolesť sú spoločným údelom zomknutej skupiny.
V javiskovej transkripcii diela Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej využila Zuzana Demková svoju režisérsku fantáziu, čarovala obrazom, slovom, divadelným
znakom, skratkou, metaforou, gestom, hudobným sprievodom - aj strihom – (reprodukovanej i živej hudby) v premyslených mizanscénach. Harmóniu všetkých
komponentov podporili tanečné i pohybové kreácie budované na psychosomatickej dispozícii interpretov. Práca s detailom dominuje nielen v pohybovej zložke,
bohato zdobí premenu divadelných znakov, scénografických prvkov tvorivou hrou
celého kolektívu.
Z javiska plynie neha, clivota, radosť, krása. V časopriestore objavujeme odpovede na životné otázky: Kto som? Kde som? Kam smerujem? Predostretý zázrak
života preniká do nášho vedomia i svedomia. Sú naše morálne hodnoty strateným
rajom?
						
Elena Bakošová
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KAM BEŽÍ VLAK

Emočne silné predstavenie s pôvabnou poetikou
hry detí na – vojnu. Znaky,
symboly, metafory a obrazy
sú náhradou príbehu. Ten si
musíme poskladať v sebe.
Prečo? Lebo divadlo poézie
prekrýva podávané a prijaté. Atakuje pocity, radostné
i nepokojné chvíle súcna.
Slobodná, radostná hra detí
je obalená závažným problé- Kam beží vlak - DDS Lienky, Novoť
Foto: Michal Lašut
mom hrôz vojny.
LIENKY z Novoti spolu s vedúcou a režisérkou inscenácie Miladou Zavoďančíkovou pripomínajú, že „...dejiny sa stále opakujú, nové sú len kostýmy
a kulisy...“. Scénický tvar KAM BEŽÍ VLAK je kolážou zjednotených slovami
básnikov (Július Tuwim, Teodor Križka, Daniela Palková, P. O. Hviezdoslav)
do mementa pre ľudí, čo hrôzy vojny neprežili, ale neraz slobodu vymieňajú za
túžbu po moci...po sláve...po odstraňovaní nepríjemných, zavadzajúcich. Odkaz
diela tvorcov je jasný, burcujúci, varujúci. O to silnejší, že je tlmočený hrou bezbranných.
Krása hry detí, hudba, spevy, kostýmovanie, premena divadelného znaku vytvorili
atmosféru morálneho nepokoja vo svedomí každého, kto o budúcnosti ľudstva
neuvažuje len cez sprostredkovanú informáciu človeka 21. storočia.
							
Elena Bakošová

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
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
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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, Nad ihriskom, 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:

Realizované s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja
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