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Expresné fórum   Ivana Kováča

Vianoce V diVadle - 5. 12. - 7. 12. 2019
Ani sme sa nenazdali a zase sa blížia... 

Začíname už vo štvrtok predsta-
vením pre tých najmenších. Divadlo 
PIKI z Pezinka uvedie svoju jedinečnú 
rozprávkovú hru PASKUDÁRIUM. 
Bude to Divadelná prechádzka po 
múzeu neposlušných detí. Predstave-
nie , ktoré vzniklo podľa knižky D.Ta-
rageľa „Rozprávky pre neposlušné deti 

a ich starostlivých rodičov.“ Toto pred-
stavenie získalo hlavnú cenu “Zlatú 
bábku” na medzinárodnom festivale  
v Cividale, v Taliansku a mnoho ďal-
ších prestížnych umeleckých ocenení 
po celej Európe. Naši najvďačnejší 
diváci už majú vďaka svojim starost-
livým učiteľkám svoje miesta v hľa-
disku už dávno beznádejne obsadené...

V ten istý deň očakávame na 
Myjave aj Féder Teater, ktorý ponúka 
autorskú koláž NECH ŽIJE KRÁĽ. 
Je to historická divadelná hra, ktorá 
priblíži dielo Williama Shakespeara. 
Divadelná inscenácia poskytuje prierez 
najvýznamnejšími drámami autora 
a podnecuje tak k ich hlbšiemu spo-
znávaniu. Vytvára komplexný pohľad 

pre lepšie porozumenie, predstavuje 
postavy, archetypy i výnimočnosť sa-
motného autora. V historickom kontex-
te, v historickom divadle, tradičnými 
postupmi a v krásnych kostýmoch. No 
v modernom podaní a s komentármi, 
ktoré ju priblížia súčasnosti. 

Aj pre dospelých je už od štvrtka 
pripravený skvelý program. Prečo si 
nepredĺžiť víkend? O 17.00 hodine 
vás v  štýlovej sále TOBB Restau-
rant Stará Myjava čaká OCKO. 
Teda vlastne herec Roman Pomajbo 
so svojou one man show. Svetovo 
úspešná divadelná komédia je humor-
nou spoveďou novopečeného otca,  
v ktorej zistíte, že v tom rozhodne nie 
ste sami. A aj keď ešte deti nemáte, 
alebo vám už odrástli? Nevadí, určite 
sa v mnohých situáciách nájdete tiež.  
Večer plný zábavy a možno aj chutná 
večera vás čaká v týchto netradičných 
priestoroch. Dovoľujeme si však 
upozorniť, že v predaji bolo len sto 
vstupeniek, vzhľadom na obmedzenú 
kapacitu uvedeného priestoru...

Herec Roman Pomajbo, je vyvo-
lený pre tento rok aj prezidentom fes-
tivalu, preto sa s ním môžete stretnúť 
aj o 19. hodine v kultúrnom dome na 
Myjave, kde ho slávnostne otvorí. 

Každodenná kúzelnícka show s názvom Vrtkavé počasie zabáva nás všetkých. Je december a v záhrade kvitnú petúnie a posledné begónie. Jabĺk bolo 
málo, orechy napadli exotické húsenice. Čierna veverička naháňa červenú veveričku a rozdeľujú si hniezda po stromoch. Mladí kohúti dospeli a starý sa 
s tým nevie vyrovnať. - Vyháňa ich za plot. Ovce pobehlice od susedov majú ruju, a tak prebehli sadom a zviedli našich baranov. 

Zdalo by sa, že všetko je ako má byť. Ale to je len klamlivé zdanie. Lebo naša plastová doba vrcholí a vietor severák nepriniesol zatiaľ sneh ale iba 
roztrhané mikroténová sáčky od pečiva. Koľko ste ich dnes priniesli domov z nákupu Vy? 

Koľko vecí vieme ovplyvniť a koľkým sa musíme poddať.
Príroda prosí aj hrozí. Čas je neúprosný. Beží si presne podľa harmonogramu, žiadne odchýlky a žiadne výnimky. Tak ako to mapuje kalendár už 

tisícky rokov. Dni, mesiace a roky plynú  a my sme hrdí na to, akí sme zaneprázdnení, ako to rýchlo beží , čo všetko sme stihli. 
Svoje narodenie nevieme ovplyvniť. Malé a milé dieťa rýchlo vyrastie, ani sa nenazdáme a príde cez tie dni, mesiace a roky do veku, kedy začne sa-

mostatne rozmýšľať, mať názor na veci, kedy začne posudzovať činy. Dospeje a pokúsi sa ovplyvniť svoj život. Niekomu sa to podarí viac , inému menej. 
Niekto má nato viac času a niekto menej. 

Dať dokopy taký festival aký je tento náš Vianoce v divadle trvá asi rok. Ale vízia túto časovú hranicu často prekračuje. V čele celého projektu stál po 
všetky tie roky riaditeľ festivalu pán Miroslav Frankie Kňazský, ktorý mal víziu vždy na pár rokov dopredu. Vedel čo robí, vedel čo chce a všetko robil 
s plným nasadením. Už v máji  mal hotovú celú dramaturgiu 16.ročníka. Pripravili sme letnú reklamnú kampaň. A potom, skôr ako sme stačili vytlačiť 
plagáty, nečakane a navždy odišiel...

Po chvíľkovom váhaní prebral štafetu jeho starší syn Samo Kňazský, ktorý v otcových šľapajach dotiahol realizáciu festivalu, a tak vám s radosťou 
oznamujeme to, čo už všetci viete z plagátov, internetu, hlásení v rozhlase aj z tohto týždenníka. Festival predsa len bude a na svoje si prídu všetky vekové 
kategórie, ako vždy...

PASKUDÁRIUM. NECH ŽIJE KRÁĽ.
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Prvý festivalový večer strávime 
v spoločnosti hercov  z Moravy, ktorí 
privezú francúzsku situačnú komédiu 
DRAHÁ LEGRACE. Táto komédia 
vám ponúkne riešenie ako sa zacho-
vať, keď práve nie ste pri peniazoch. 
Základným motívom zápletky je, že 
nemusíte mať peniaze, stačí, keď sa 
ľudia okolo vás domnievajú, že ich 
máte. Všetko je v hlave. A ak máte chuť 
zrelaxovať skôr ako príde piatok, toto 
je tá správna voľba na štvrtkový večer.

V piatok doobeda si prídu na 
svoje všetci mládežníci, ale vítaní sú 
aj dôchodcovia, ktorý majú chuť na 
kultúru. Zatúla sa sem, na myjavské 
kopanice, Túlavé divadlo. Toto di-
vadlo je známe svojimi pouličnými 
verziami slávnych Shakespearových 
tragédií, ktoré dokázalo obratne prero-
biť na komédie a prebásniť. Teraz však 
tvorcovia siahli prvýkrát po Shakespe-
arovej komédii ako takej a venovali ju 
predovšetkým tým, ktorí sa ešte s touto 
klasikou len zoznamujú. Inscenácia 
NONsenS NOCI SVäTOJÁNSKEJ 
je titulom pre široké publikum. S hud-
bou a piesňami vás nakazí humorom 
a vášňou samotného Shakespeara. 
Predstavenie uvedieme hneď dvakrát. 
Na 12.00 by mohli byť v pokladni na 
predaj ešte posledné lístky pre onesko-
rených záujemcov.

Hlavným programom piatkového 
večera je predstavenie divadla Aréna 
z Bratislavy a ich najnovší titul JO-
ZEF ŠVEJK. Toto predstavenie je 
stvárnením najvýznamnejšieho diela 
českého spisovateľa Jaroslava Haška, 
ktoré bolo preložené do 58 jazykov. 
Haškovo dielo nie je ľahké žánrovo za-
radiť. Zďaleka to nie je len humoris-
tický román. Je to zároveň satira opi-
sujúca veľmi presvedčivo s pomocou 
všemožných karikatúr, podivných 
figúrok a neobvyklých situácií žalostné 
pomery panujúce v rozkladajúcom 
sa Rakúsko-Uhorsku. Divadlo verne 
zobrazuje základnú líniu tejto literárnej 
predlohy. Josef Švejk je jeden z nás. 
Všetci si myslia, že je slabomyseľný, 
ale on len úprimne pomenúva blbosť 
ľudskú v jej čírej podobe... V hlavnej  
úlohe uvidíte Mariana Labudu.

Doobeďňajšie sobotné detské pred-
stavenia si našli po minulé roky len 
veľmi málo divákov. Preto sme sa 
rozhodli, že vás necháme dlhšie spať, 
aby ste potom vydržali náročný popo-
ludňajší program.

V sobotu, keď sa zotmie, o 17.
hodine, začíname už tradične koncer-
tom skupiny FUNNY FELLOWS. 
Ponúkajú swingovú hudbu, humor 
a zábavu pre všetkých.  Na počúvanie, 
a kto by mal chuť, tak kľudne aj do 
tanca! Vo foyeri kultúrneho domu sa 
miesto vždy nájde.

O 18.00 hod. prebehne na terase 
kultúrneho domu Samka Dudíka 
na Myjave slávnostný ceremoniál 
udeľovania ocenení osobnostiam za 
prínos v kultúre. Ocenený už netrpez-

livo blúdi v okolí kultúrneho domu 
a dáva pozor, aby všetko prebehlo 
podľa plánu. Do siene slávy ho uvedú 
už tradične Funny Fellows, Bibiana 
Ondrejková a členovia divadla Korbáč.

Sobotný večer a zároveň záver fes-
tivalu bude patriť československému 
tandemu Zuzana Krónerová a Oldřich 
Navrátil. Uvidíte zábavnú komédiu  
o večnom súboji mužov a žien. Zrážka 
dvoch pohlaví sa týka všetkých a opa-
kuje sa stále znova a znova. Predsta-
venie MANŽELSTVÍ V KOSTCE je 
skvelou príležitosťou pre komediálny 
talent týchto výborných hercov. Obaja 
hrajú dvadsaťročných na brehu rieky 
Berounky, ale aj stodvadsaťročných na 
lavičke v Beskydách, kde premýšľajú 
prečo sa im vlastne nepodarilo vykrútiť 
tomu druhému krk. Príďte sa pozrieť 
ako prebiehal ich vzťah a pravdepo-
dobne v ňom objavíte vlastné zážitky 
a skúsenosti - či už tie vtipné, alebo aj 
tie menej zábavné...

To je všetko, čo sme pre vás na tento 
rok pripravili. Nedeľu budeme svätiť 
ako sa patrí v tento predvianočný čas. 
Môžeme sa do sýtosti vyspať, zdravo 
najesť a osláviť druhý adventný svia-
tok. Môžeme trošku spomaliť a poroz-
mýšľať o  každodennom živote, lebo 
nikdy presne nevieme kedy sa zastaví 
náš čas...

Želáme vám príjemný umelecký 
zážitok.

Lístky na predstavenia sú stále  
v predaji v KD Myjava aj cez 
internetový portál www.kultura.
myjava.sk  

faktArT 
zdroje: Wikipédia, internet

Roman Pomajbo. 

DRAHÁ LEGRACE. MANŽELSTVÍ V KOSTCE.

NONsenS NOCI SVäTOJÁNSKEJ. JOZEF ŠVEJK.

Riaditeľ a dramaturg festivalu 
MIROSLAV FRANKIE, KňAZSKý 
zomrel nečakane 13. 6. 2019 vo veku 
48 rokov. Na Terase slávy pribudne 
tabuľka s jeho menom.


