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Nominácia projektu Je to v nás v súťaži Roma Spirit
Rozhovor s Dodom Klimkom a Vašom Wuačkowcom Šimkom
Banská Štiavnica a projekt
Mesto kultúry 2019 sa môžu
pýšiť ďalším úspechom
prekračujúcim ich hranice.
V rámci súťaže Roma Spirit,
v kategórii Čin roka, bol
nominovaný projekt Je to
v nás a pesnička Čavore,
ktorá počas neho vznikla.
Odovzdávanie cien sa
uskutočnilo 30. novembra
v priestoroch Slovenského
národného divadla a na
slávnostnom galavečeri sa
zúčastnili lektori projektu.
Roma Spirit je celoslovenská súťaž, do ktorej sú súťažiaci
nominovaní verejnosťou. Nominovanými sa stávajú výnimočné
osobnosti, organizácie a aktivity,
ktoré prispievajú k eliminácii diskriminácie, k búraniu stereotypov
a predsudkov, aktívne sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na
Slovensku a prispievajú k rovnosti
šancí pre každého bez rozdielu.
Projekt Je to v nás prebiehal od polovice februára do mája
2019 v dvoch častiach. Prvou boli
workshopy, ktoré v spolupráci so šobovským komunitným
centrom viedla trojica lektorov
Vašo Wuačkowec Šimko, Dodo
Klimko, Marek Garai. Druhá časť
mala podobu podujatia na Šobo-

Je to v nás, z nácviku. Foto: Vanda Mesiariková
ve, na ktorom deti odprezentovali
vzniknuté dielo. Výsledkom série
workshopov je pieseň Čavore
a videoklip k nej. Deti zažili celý
proces tvorby a realizácie skladby. Očakávala sa od nich aktívna
účasť, zanietenie a využitie ich
prirodzeného potenciálu. Úlohou lektorov bolo sprevádzať ich
tvorbou, ukazovať im možnosti
a podporovať ich vo vlastnej tvorivosti. Dodo Klimko ich viedol
v úlohe hudobníka a producenta,
Wuačkowec využil svoje znalosti
v oblasti rapu a hip-hopu a Marek
Garai celý proces zaznamenával na
kameru a je i autorom videoklipu.
V súvislosti s nomináciou projektu
nastala príležitosť porozprávať
sa s lektormi Dodom Klimkom
a Wuačkowcom a spýtať sa ich, ako

s odstupom času hodnotia tento
projekt a ako sa im darilo napĺňať
myšlienku zbližovania v zmysle súťaže Roma Spirit.
W: Samotné zbližovanie sa rodilo
ťažko. Považujem to za najnáročnejšie obdobie v mojom doterajšom profesionálnom živote.
DK: Spočiatku sme sa na túto
spoluprácu veľmi tešili. Súviselo
to s našou predstavou o rómskej
komunite, našimi možno zidealizovanými pohľadmi na ich mentalitu. Očakávali sme, že je tam
život, typický pre ich komunitu,
v duchu hudby, rytmu, živelnosti.
Našli sme však miesto, z ktorého
zmizli farby.
Čo ste od projektu očakávali?
W: Predovšetkým sme si predstavovali, že sa nám do výsledku po-

darí preniesť typické znaky rómskej kultúry. Prichádzalo to však
veľmi pomaly a ťažko.
DK: Začiatok projektu sa niesol
v znamení prebúdzania toho, čo
sme považovali za rómsku prirodzenosť. Išlo o náročnú prácu,
počas ktorej sme museli konštatovať už len stratu identity, absenciu
vlastných názorov a obmedzenie
tvorivosti. Na jednej strane deti
túžia podobať sa svojim idolom,
na druhej strane nie sú ochotné
na sebe pracovať.
Ako ste sa dokázali s touto situáciou vysporiadať?
DK: Išlo to pomaly a postupne.
Spočiatku som im nosil rôzne hudobné nástroje, aby na nich hrali,
a to sa im začalo páčiť. Akoby sa vyslobodili spod obmedzenia,
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ktoré si sami nastolili, a prestali ho
vnímať. Odrazu začali byť svoji, začali spievať, postupne sa otvárali.
Prinášali verše a texty, v ktorých
vychádzali z vlastných životov
a problémov. To boli znamenia, že
situácia sa začala zlepšovať.
Ako vás vnímali deti?
W: Myslím, že sme im priniesli
možnosť vymaniť sa z ich každodenného stereotypu. Pomaly
sa začali otvárať a spolupracovať. V tomto zmysle sa najlepšie
pracovalo s menšími deťmi do 13
rokov. Pre tých starších sme neboli zaujímaví.
DK: V prípade starších detí problém tkvel asi v tom, že sme od
nich chceli, aby išli s kožou na
trh. Je jasné, že sa chcú zviditeľniť a túžia po uznaní, ale v skutočnosti si neveria, a preto nič
neurobia.
Ako sa dnes pozeráte na vzniknutú pieseň a videoklip?
DK: S odstupom času na mňa
videoklip pôsobí s novou inten-

Z procesu tvorby. Foto: Vanda Mesiariková
zitou. Z materiálu, ktorý nakrútil
a postrihal Marek Garai, v kombinácii s textom ide ozajstná sila.
W: Nakrúcanie klipu trvalo dva
dni a nebola to vôbec jednoduchá
záležitosť. S deťmi sa pracovalo
ťažko a museli sme sa obrniť veľkou trpezlivosťou. Napriek tomu,

alebo práve preto, považujem výsledný videoklip za zázrak.
V čom vidíte zmysel takýchto aktivít?
DK: V súčasnom svete s jeho
hodnotami si tieto deti nedokážu vytvoriť vlastný, zdravý rebríček hodnôt a pravidiel a nik ich
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k tomu ani nevedie. Sú to deti,
ktoré sa chcú hrať, chcú mať
zážitky, potrebujú sa vyspať, najesť a zabávať. Žiaľ, najviac ich
ovplyvňuje internet a jeho nekvalitný obsah. To spôsobuje,
že dieťa, ktoré je prirodzene bez
kritického myslenia, sa nedokáže
správne rozhodovať, čo je preň
dobré. Práca s týmito deťmi si
vyžaduje oveľa viac času, ako sme
mali my. Nájsť ten zlom, kedy
dieťa pochopí, čo je preň naozaj
dobré, sa nám zatiaľ nepodarilo.
Možno len v náznakoch. Je vidno,
že deťom sa nikto nevenuje a nerozvíja ich schopnosti. Preto
je dôležité robiť takéto aktivity, a preto vidím v takejto práci
zmysel.
W: Dostávame úžasnú spätnú
väzbu. Deti mi píšu, kedy znovu
prídem na Šobov, kedy urobíme
novú vec. Posielajú mi zvukové
nahrávky svojich i mojich vecí.
Vnímam, že by sa dalo pokračovať ďalej, najmä s tými deťmi,
ktoré majú skutočný záujem.
Za rozhovor ďakuje Z. Paškayová

,,Kto ustrnie v polkroku, prestane kráčať ”
V sobotu 23. novembra
sme mali opäť možnosť
stretnúť umelca Juraja
Gábora, rezidenta projektu
TROJICA AIR (BANSKÁ
S T A NICA), ktorého
prechodným pracovným
pobytom nielen posledných
dní sa stalo miesto pri
prameni v lokalite Červená
studňa. V tento deň nás
Juraj prostredníctvom
komentovanej prechádzky
s viacerými zastaveniami
priviedol k jeho
najnovšiemu dokončenému
dielu vo verejnom priestore
s názvom PRECHOD TRANSFER.
Juraj, s akými pocitmi nám tu zanechávaš svoje dielo?
Som skutočne rád, že som sa

mohol v deň uvedenia diela stretnúť s množstvom ľudí, ktorí mali
záujem dozvedieť sa viac o vzniku
diela, mojich motiváciách, o tom,
ako som počas tvorby uvažoval, čo
a kto ma usmernil, kto mi pri realizácii pomohol. Veľmi ma potešilo,
keď ma ľudia so záujmom počúvali,
aby sa dozvedeli súvislosti, ktoré
podmienili vznik týchto „schodov”. Teraz po otvorení cestujem
za mojimi inými tvorivými povinnosťami, ale viem, že dielu tu bude
dobre. Dôverujem prostrediu, aj
ľuďom, ktorí v okolí žijú a chodia
sem na vodu či na turistiku. Takáto
vec nevzniká automaticky. V tomto
prípade je výsledkom práce množstva odhodlaných ľudí a jej ďalšie
vyznenie ovplyvní každý návštevník tohto miesta v kultúrnej krajine. Hlavne tým, ako svojou citlivosťou a úctou udrží tento priestor
kultivovaný a čistý. Či len tak bez
komentára zdvihne neznámy stratený i odhodený odpad, zametie
drevené stupne či vymení živé
kvety pri soche sv. Jána Nepomuckého. Priznávam sa, že vám, hlavne

Pred PRECHODOM a vykročením. Foto: archív Banská ST A NICA
domácim i občasným návštevníkom, toto miesto trochu závidím,
že ho budete môcť zažívať častejšie
ako ja, ktorý teraz žijem v Žiline.
V dobrom závidím aj ľuďom, ktorí
sem prídu bez toho, aby vedeli, čo
ich tu čaká a budú môcť zažiť moment prekvapenia. To, čo ich delí
od autorov, je odstup.

Toto dielo nie je o tom, aby sme ním
prešli, ale o tom, aby sme ním prechádzali. Aby sme sa mu tak priblížili, lebo, ako čítam v Tao Te ťing, „Kto
ustrnie v polkroku, prestane kráčať”.
Ešte raz ďakujem za možnosť!
Juraj, to my ďakujeme a verím,
že neustrnieme.
Hubert Hilbert
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Detaško galérie doputovalo do ﬁnále
Dňa 28. 11. po poslednom
vyučovacom zvonení
na ZŠ J. Kollára pohyb
v škole neustával. Práve
naopak. Brány školy boli
v tento deň otvorené pre
všetkých, ktorí prišli na
vernisáž výstavy výstupov
z podujatí projektu
Detaško galérie. A nebolo
ich málo...
„Ach cesty, čo všetko nás v žití
čaká, raz láka to a raz zase ľaká
a život predsa krásny je... Ak sa raz
obzrieš za prejdenou trasou, nemeraj dĺžku, zmeraj si ju krásou...“
Takto symbolicky začínali a končili verše jednej z básní kultúrnej
vložky slávnostného otvorenia,
ktoré mohli v prenesenom význame vyjadrovať, čo deti zažívali
v priebehu ôsmich tvorivých dielní, a čo sme mali možnosť v tento
deň vidieť a zažiť my, návštevníci
výstavy. Ako to celé prebiehalo?
O otvorenie a kultúrnu vsuvku vernisáže sa postarali dve recitátorky, ktoré nás preniesli do
poetického sveta barmana osudu,

čo sa vyzná v miešaní šťastia,
lásky, krásy, ale aj blenu a ktorý to
všetko zmieša v jednom šejkri. Asi
tak, ako deti miešali farby, motívy,
obrazy, predstavy.
Po úvodnom príhovore riaditeľa ZŠ J. Kollára Mgr. Jána
Kružlica prevzala slovo pani Iveta
Chovanová, organizátorka zo
Slovenského banského múzea.
Z jej slov vyberáme:
„Deti sa ukázali ako skvelí tímoví hráči, ale vedeli sa k úlohám
postaviť aj s veľkým osobným
zanietením a názorom, ktorý si
úplne spoľahlivo vedeli obhájiť.
Veľmi sa nám to páčilo. Ktosi
múdry raz povedal, že inteligencia človeka nestojí na súbore našich vedomostí, ale na schopnosti
našej predstavivosti, ktorá nám
otvára priestor k slobode, k nápaditosti. Vedeli sme, že tú predstavivosť určite máte, ale vďaka
týmto našim tvorivým dielňam
dúfam, že sme ju prehĺbili, že sme
ju povzbudili, že sme ju iniciovali
a akoby trošku vyviedli z takého
spánku. Výsledky projektu máme
možnosť takto zdieľať na výstave,
ktorú dnes otvárame. Podujatie
sa uskutočnilo v rámci Mesta kultúry s podtitulom Almázia. Almá-

Komentovaná prezentácia diel v podaní I. Slovenčáka. Foto: K. Chrústová
zia je taký špeciálny zážitok, čo
nám veľmi chutí, čo je delikátne,
čo je úžasné, ale trvá to len maličkú chvíľku. A keďže to vieme, potrebujeme si ju vychutnať. A ja si
myslím, že vám sa to podarilo a že
tá chvíľka nebola len zábleskom,“
prihovorila sa pani Chovanová
osobitne deťom.
„Chcem sa poďakovať všetkým
pedagógom, asistentom, ktorí sa
zúčastnili na projekte, kolegom
zo SBM, z Galérie J. Kollára. Naj-

väčšie poďakovanie patrí ale vám,
decká, pretože ste nás obdarovali svojou nápaditosťou, svojím
nadšením z tvorby a obrovskou
energiou. Verím, že je prenosná aj
prostredníctvom obrázkov, obrazov, kolekcií diel, ktoré tu môžeme dnes vidieť, a že sa takto kúsok
tejto energie dostane k nám všetkým. Výstavu pokladáme týmto za
otvorenú,“ ukončila svoj príhovor
pani Chovanová.
Hubert Hilbert

POZVÁNKA na predstavenie AERO divadla Odivo
Nezávislé divadelné
zoskupenie Odivo vytvára
inovatívne projekty
v spolupráci s umelcami
z rôznych odvetví.
Rozvíja vlastný divadelný
jazyk a za svoju tvorbu
získalo ocenenia na
medzinárodných festivaloch.
Tentokrát prináša
divadelnú inscenáciu
určenú publiku od 1,5 roka.
Ako východiskovú tému
si vybralo vzduch. Ten sa
napokon stal aj základným
materiálom.

K pozvánke prikladáme
aj pár slov od režisérky tohto
predstavenia pani Moniky Kováčovej.
„Srdečne pozývame Banskoštiavničanov a Banskoštiavničanky na naše vzdušné predstavenie, ktoré sme síce vytvorili
pre tých najnajmenších, ale čas
a reprízy na Slovensku aj v zahraničí nám ukázali, že je vekovo neohraničiteľné a užívajú si
ho rovnako deti, rodičia aj starí
rodičia. Vzniklo ako protipól
k všetkému ukričanému, infantilnému, uponáhľanému a nielen v tejto predvianočnej dobe
ponúka stíšenie a pracuje s detskou vierou v zázraky. Aj keď sú
v tomto prípade len fyzikálne.
Hubert Hilbert

Z predstavenia AERO. Foto: Archív divadelného zoskupenia Odivo
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Rozhovor so Slavomírou Ondrušovou:
Kontakt a tvorba za sklom
Od začiatku novembra mali
okoloidúci možnosť osobne
sa stretnúť a porozprávať
so Slavomírou Ondrušovou
- rezidentkou projektu
EDU AIR - a zapojiť sa
do jej tvorivého procesu
v dočasnom Mestskom
ateliéri kresby, ktorého
výklady sa menili na
galériu s priamym
kontaktom s divákom
a ulicou.
Ako sa vám pracovalo v tomto netradičnom ateliéri, dá sa povedať,
za sklom?
Pracovalo sa mi veľmi dobre. Mala
som k dispozícii veľkorysý priestor
v centre Štiavnice s tromi presklenými výkladmi. Priestranný ateliér
podporil moje uvažovanie o mierke objektov. V tomto priestore som
začala uvažovať vo väčších rozmeroch, pozorovala som taktiež svoje
telo a myseľ pri tvorbe, aké mám
zvyky, kde kedy pracujem, či sedím
za stolom na stoličke, alebo čupím
pri papieri, chodím okolo kresieb
a premýšľam... Čo sa týka obsahu,
ovplyvňovali ma skôr vnútorné
procesy – moje reakcie na vonkaj-

Sediaci. Z tvorby S. Ondrušovej.
Foto: Banská St a nica

šie okolnosti a situácie, ktoré sa mi
diali počas rezidencie.
Ako reagovali ľudia, ktorí si vás
všimli z ulice? Vstúpili do vášho
priestoru?
Tento moment bolo pre mňa zaujímavé pozorovať. Ľudia, zvyknutí,
že v takýchto lokalitách a priestoroch sa nachádzajú prevádzky
s občerstvením, suvenírmi, kávou,
odrazu zbadali, že tam niekto niečo
neidentifikovateľné robí. Vytrhlo
ich to z automatickej chôdze mestom, ktoré poznajú, a na chvíľu sa
ocitli akoby na inom mieste a čase.
Niektorí sa len obzreli, začudovali
a išli ďalej, iní sa aj zastavili a chvíľu
nakúkali, ďalší boli odvážnejší a vošli
dnu. Niektorí ostali dlhšie, debatovali sme o tom, čomu sa venujem
a prečo, niektorí mi hovorili, že sami
kreslia. Mám pocit, že komunikáciou a rozhovormi sa kresba a umenie
dostávali viac k ľuďom a naopak, ja
som mala možnosť počuť názory
ľudí, ktorí do galérie alebo priamo
do ateliéru umelca bežne nechodia.
V priebehu rezidenčného pobytu ste
viedli aj dva workshopy. Čo ponúkali a aké sú vaše pocity a dojmy
z ich priebehu a výsledkov?
Dva workshopy pre dospelých
s názvom Nebáť sa kresby boli určené pre kohokoľvek, kto si chcel
vyskúšať kresliť inak. Účastníkom
som ponúkla sériu kresliarskych
cvičení, ktoré pomáhajú odbúrať
časom nadobudnuté predsudky,
ktoré väčšinou máme voči kresleniu a kresbe zo školy, z okolia. Hovoríme si o tom, ako kresba funguje,
ako je prepojená s videním, sústredením a motorikou a ako veľmi sme
limitovaní tým, ako si myslíme, že
by mala kresba vyzerať. Snažím sa
účastníkov priviesť k tomu, aby sa
uvoľnili a nebáli sa kresliť. Myslím,

Kalendár podujatí
Divadlo ODIVO: AERO
Sobota 7. 12. o 16:00
Kultúrne centrum
- hlavná sála
Divadelné predstavenie
pre deti od 1,5 roka.
Vstupné: dospelý 3 €, dieťa 2 €

ZVUKOTINY verejný výstup
Sobota 7. 12. o 16:00
Kultúrne centrum
- hlavná sála
Verejný výstup z hudobného
workshopu pre deti.
Spoločne na workshope.
Foto: Banská St a nica
že vládla veľmi dobrá atmosféra
a ľudia si odniesli pozitívnu skúsenosť z tvorivosti. To je dôležité, nielen ak chcú rozvíjať kreslenie ďalej,
ale aj do bežného života – nebáť sa
kreatívne myslieť a pozorovať svet
iným spôsobom.
Vo štvrtok 28. 11. v Otvorenom ateliéri nám Slavomíra predstavila
svoju kresbu, ktorá vznikla v Štiavnici, a naznačila ďalšie plány.
V Štiavnici som pracovala na kresbách na papieri a objektoch z viazacieho drôtu. Motívom sú medziľudské vzťahy, vnútorné dialógy
a momenty zvládania prílišnej záťaže. Veľmi ma zaujíma jednoduchosť a zároveň mnohoznačnosť
čiary. Čo ma na tom zaujíma, je,
ako na nás vplýva čiara v priestore, keď má fyzický charakter – keď
napríklad „stojí“ a neleží na papieri. Ak všetko dobre pôjde, rada
by som zvečnila jeden z mojich
vytvorených objektov do rozmeru
inštalácie vo verejnom priestore. Momentálne premýšľame nad
vhodnou realizáciou a nad miestom. Do Štiavnice sa určite preto
ešte budem vracať. A rada.
Ďakujeme za rozhovor a držíme palce.
Hubert Hilbert
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Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ex-trémisti III. repríza
Pondelok 9. 12. o 16:00
Školský internát pri
SOŠL, Mládežníka 4
Hybridné divadlo pre
tínedžerov (15 +) o dvojakých
hrdinoch. Predstavenie
v repríze je určené
primárne pre stredoškolskú
a vysokoškolskú mládež.

ZVUKODROM verejný výstup
Streda 11. 12. o 17:00
Základná umelecká škola
Verejný výstup z hudobného
workshopu.

Divadlo KONTRA:
Hamlet
Piatok 13. 12. o 19:00
Kultúrne centrum
- hlavná sála
Inscenácia ocenená na
mnohých festivaloch.
Vstupné 4 €/2 €
Bližšie informácie
o podujatiach na: Facebook:
almaziastiavnica alebo na
stránke almaziastiavnica.sk
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