REFERÁT ČINNOSTI 2019
SLOVENSKÉ DIVADLO VERTIGO
Deti Deťom
26. ročník detského divadelníctva Slovákov v Maďarsku sa uskutočnil v umeleckom stánku
Cervinus Teátrum v Sarvaši. Na rozdiel od predošlých ročníkov prehliadku sme museli
z organizačných dôvodov rozdeliť na dva dni.
Prvý deň prehliadku otvorili miestni žiaci s divadelnou hrou Divé husi – Putovanie, ktorá ožila
v réžii Viery Krajčovej. Metaforické spracovanie osídlenia Sarvaša a okolia Slovákmi pred 300
rokmi vzniklo podľa diel Milana Rúfusa a Sándora Weöresa. Na príprave „vzletu deviatich
šiestačiek“ spolupracovala Mária Hrušková Molnárová. O rozhodnutí rodičov priučiť svoje
neposlušné deti bola hra s názvom Sviatok nezbedníkov podľa dramatika, spisovateľa a autora
ruskej hymny Sergeja Vladimiroviča Michalkova. Inscenácia v podaní žiakov 3. a 4. triedy
„dirigovali“ Margit Kmotriczová a Viera Krajčová.
Zo Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši. Príbeh Cvrlikanie bol postavený na
ľudovej rozprávke o mravcovi a svrčkovi. Režijne ju spracovali Alžbeta Boborová Tušková
a Anna Ondrejová so snahou poukázať na nenahraditeľnosť bytostí či už v ľudskom alebo
živočíšnom svete.
Trojici dievčat zo Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova
v Békešskej Čabe pod odborným dohľadom Jána Pitoňáka sa výborne podarilo zachytiť
zábavnú, ale aj odvrátenú tvár interaktívneho sveta, ktorý vie veľmi rýchlo narušiť medziľudské
vzťahy, predovšetkým súrodeneckú lásku. Poslednou „súťažnou" hrou bolo vystúpenie
Maďarsko-slovenskej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Príbeh O zmiznutom bol
o troch sestrách hľadajúcich živú vodu pre otca.
Slovenské divadlo Vertigo každoročne v lete uskutočňuje Divadelný tábor v Bystrej.
Výsledkom minuloročného pobytu sa stalo predstavenie s názvom Svitá podľa románu Davida
Walliamsa Babka gaunerka.
Prehliadku detských divadelných súborov ukončilo hosťujúce vystúpenie Divadla VHV
Petrovec o Troch zhavranených bratoch.
Prehliadku sledovala odborná porota, ide teda o súťažnú prehliadku. Bez dlhoročnej pomocnej
a vytrvalej práce metodičky detského divadla a dramatickej výchovy, autorky textov, režisérky
i lektorky divadelných táborov Eleny Bakošovej, hudobného skladateľa a pedagóga prof. Bela
Felixaa vedúceho súboru Ochotníček v Púchove Petra Hudákasa
Výsledky:
Tretie miesto získali inscenácie Sviatok nezbedných a Cvrlikanie, striebro si odniesli
účinkujúci žiaci s predstavením Haló, tu som! a prvenstvo patrilo príbehu o osídlení Sarvaša
Divé husi – Putovanie a láske, ktorá prekoná všetky ťažkosti O zmiznutom.
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Spolu na javisku (i mimo neho)
V Sarvaši na celý víkend 25. – 27. októbra obsadili divadlo Cervinus Teátrum a jeho okolie
slovenskí herci zo Slovenska, Srbska a Maďarska. Srdečné stretnutie sa konalo pod značkou
divadelného festivalu Spolu na javisku (i mimo neho).
Ako prvý festivalový hosť postavili štyria herci popradského Divadla Commedia s absurdnou
komédiou Slawomira Mrožeka Stroskotanci na šírom mori.
KC Kysáč, aby uviedli v Sarvaši drámu Vladimíra Hurbana Hurbanova Zámka škripí. Aj
účastníčky letnej divadelnej dielne mali čo povedať v príbehu O Červenej čiapočke trochu
inak.
Celkom malé divadlo zo Starého Tekova na veľkom javisku zinscenovalo Manželskú poradňu
v podaní Rie a Petra Mészárošovcov.
Nevinnosť a jej strata, zneužitie citov a obeta človeka zarezonovala aj v tragikomédii
_aďarského autora Zoltána Egressyho Portugál v podaní Slovenského vojvodinského divadla
(SVD) z Báčskeho Petrovca.
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Filmový seminár
Slovenské divadlo Vertigo aj v tomto roku usporiadalo populárnu prehliadku slovenských
filmov a filmový seminár. V dňoch 18.-20. novembra tí, ktorí zavítali do kina Cirko Gejzír v
Budapešti, sa mohli tešiť už po 27. raz na nové slovenské filmy.
Filmovú prehliadku a seminár aj v tomto roku viedli generálny riaditeľ Slovenského filmového
ústavu Peter Dubecký, estetik Peter Michalovič a scenárista, dekan Filmovej a televíznej

fakulty Vysokej školy múzických umení Ondrej Šulaj, ktorý pomáha maďarským divákom
zorientovať sa v slovenských filmoch už 26 rokov. Vzácnym hosťom prvého dňa bol režisér
Martin Šulík
V sekcii hraných filmov v tomto ročníku popri Tlmočníkovi pribudli dva mysteriózne thrillery,
Trhlina od režiséra Petra Bebjaka (predlohou filmu je rovnomenný román Jozefa Kariku), a
slovensko-česká koprodukcia Dôverný nepriateľ. Pre milovníkov veselších žánrov sme
priniesli romantickú komédiu o láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska, film Loli
paradička, a klasickú filmovú rozprávku Čertovské pero. Dokumentárne filmy, medzi ktorými
boli i krajanské tematiky aj od tunajších tvorcov a študentské filmy, ako vždy, sa tešili veľkému
záujmu.

NEMZ-KUL-19-1358

Divadelný tábor pre žiakov základných škôl
Tradičný tábor Slovenského divadla Vertigo sa v tomto roku konal opäť v hoteli Biela
medvedica v dedinke Bystrá v Nízkych Tatrách. Lektorka Elena Bakošová naskúšala so
svojimi zverencami predstavenie Kto šetrí, má....? Otázky, ale aj odpovede na ne
sprostredkovali predovšetkým starší účastníci tábora, ktorí do hotela Biela medvedica prišli v
tomto roku zo škôl v Budapešti, Békešskej Čabe, zo Santova, Sarvaša, Slovenského Komlóša
a Kétšoproňu. Zazneli aj pesničky – ako inak, verného účastníka divadelných táborov, pána
profesora Bela Felixa, pričom texty napísali spoločne s E. Bakošovou. Zaujímavé predstavenie
o tom, nakoľko a či sú peniaze dôležité Peter Hudák, ktorý je aj vedúcim detského divadelného
súboru Ochotníček v Púchove, si v tomto roku vybral klasický a obľúbený text známej

slovenskej spisovateľky Kristy Bendovej Osmijankove rozprávky, konkrétne Rozprávku o
šľahačkovej hore z knihy Sladké rozprávky o princeznej Hortenzii. V skupine lektora P.
Hudáka skúšali skôr menší žiaci, ktorí si veľmi pochvaľovali, že Peter s nimi nielen skúšal, ale
sa aj zahrali – v skúšobni i vonku v areáli hotela. Toto vtipné predstavenie takisto spestrili
pesničky, ktoré skomponoval a texty napísal sám lektor. Samozrejme, nechýbal ani tradičný
výlet, tentoraz do Liptovského Mikuláša, kde si žiaci s veľkým záujmom prezreli, hoci aj
narýchlo, expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Milovníci plávania a
šantenia vo vode si užili bazén v susedstve hotela Biela medvedica.
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Divadelná dielňa pre gymnazistov a staršiu mládež
Divadelná dielňa – workshop - pre študentov gymnázií a VŠ sa aj v tomto roku konala
v účelovom zariadení Agapé vo Svätom Jure. Na minuloročnej dielni sa zúčastnilo 7 dievčat z
dolnozemských častí Maďarska (Sarvaš, Békešská Čaba), ale aj z Dabaša-Šáre (celkový počet
účastníkov s dospelými:11). Odborní vedúci dielne – predovšetkým herec a režisér Michal
Jánoš, ako aj jeho manželka, režisérka Katarína Jánošová v prvý deň oboznámili prítomných
s textom, ktorý sa má dramatizovať – bola to zaujímavá úprava notoricky známej rozprávky
bratov Grimmovcov O Červenej karkulke, ktorá v našom poňatí dostala názov Červený prípad
Hurkuly Poirotovej, z čoho vyplýva, že to bola netypická rozprávka. Text upravili spolu
manželia Jánošoví. Výsledkom skoro 7-dennej práce, ktorá prebiehala v dobrej nálade a vo
vzájomnom porozumení a rešpektovaní, bolo asi polhodinové dielko, ktoré zaujalo ako malých,
tak i veľkých divákov. Premiéry na nádvorí strediska Agapé sú vždy veľkým zážitkom. Na
predstavenie prídu miestni obyvatelia, ale aj známi, rodina, ktorí, samozrejme, mladých hercov
oduševnene podporujú. Je potešiteľné, že mnohí v Jure už našu dielňu poznajú a pravidelne
chodia na predstavenia.

NEMZ-KUL-19-1356
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Správa o činnosti Slovenského divadla Vertigo v rokoch 2015-2019
Hlavnou úlohou Slovenského divadla Vertigo (SDV) v uplynulom päťročnom období
boli nezmenene jednak tvorba a šírenie divadelných predstavení v slovenčine predovšetkým
v kruhu Slovákov, žijúcich v Maďarsku, jednak organizovanie kultúrnych a vzdelávacích –
osvetových aktivít. Ide tu predovšetkým o oblasť detského - mládežníckeho divadla, ale aj o
divadlo dospelých, resp. o filmové umenie.

Primárna činnosť SDV – tvorba divadelných predstavení

V období január 2015 - september 2019 SDV odpremiérovalo sedem titulov, okrem
toho vznikli aj kratšie útvary v divadelných táboroch, resp. v divadelnej dielni, ktoré boli
uvedené do programov prehliadky Deti deťom a Spolu na javisku. Treba dodať, že v niektorých
prípadoch sa premiéra musela kvôli organizačným, resp. osobným dôvodom presunúť na ďalší
rok. V máji 2015 sa konala premiéra drámy slovenského autora Ondreja Šulaja O psíčkovi a
mačičke (réžia András Dér, predstavenie dosiahlo 30 repríz), druhou premiérou v tomto roku
bola rozprávka Osmijankove rozprávky o princeznách (podľa Kristy Bendovej, réžia Katarína
Jánošová, predstavenie dosiahlo 32 repríz, treba dodať, že vo väčšine škôl sa hralo 2x).
V decembri 2016 sa konala obnovená premiéra úsmevnej hry ruského autora Alexandra
Geľmana Lavička (réžia: András Dér, predstavenie má doteraz 12 repríz, pôvodné naštudovanie
z roku 2003 dosiahlo 28 repríz). V máji 2017 sa divákom po prvý raz predstavila veselohra
slovenskej autorky Adriany Krúpovej Zoznamka (réžia András Dér, predstavenie malo 20
repríz). Vo februári roku 2018 sa po dlhšom čase vrátila na javiská amatérska zložka SDV vo
veselohre slovenského dramatika Viliama Klimáčka Nízkotučný život (réžia: Bibiana Budaiová
s odbornou pomocou J. Krasulu, predstavenie malo doteraz 19 repríz, ešte ho plánujeme hrať.).
Premiéra bola spojená s oslavami 20. výročia uvedenia prvého predstavenia divadla v roku
1997. V októbri 2018 nasledovala premiéra veselohry českého dramatika Arnošta Goldflama
Dámska šatňa (réžia: Margit Garajszki, predstavenie dosiahlo doteraz 16 repríz a ešte ho

plánujeme hrať). Najnovšou premiérou – v júni 2019 - bola dráma poľského autora Ingmara
Villquista Noc Helvera (réžia: Margit Garajszki), toto predstavenie sa vlastne len teraz
rozbehne za svojimi divákmi.
Okrem premiér divadlo v tomto období dohrávalo drámu Dušana Širokého o živote
manželky J.G. Tajovského Hany Gregorovej Keď dozrel čas (premiéra: 2013, réžia: Štefan
Korenči, predstavenie dosiahlo 21 repríz).
Čo sa týka počtu predstavení a divákov v jednotlivých rokoch, v roku 2015 to bolo 27
predstavení (cca. 2000 divákov), v roku 2016 - 41 predstavení (cca. 2400 divákov), v roku 2017
30 predstavení (cca 1900 divákov), v roku 2018 - 30 predstavení (cca. 2000 divákov).

V rokoch 2015-2019 sme hrali v týchto mestách, obciach:
(Treba poznamenať, že do jednotlivých miest prichádzajú na predstavenia skoro v každom
prípade aj diváci z okolitých osád a že do väčšiny z uvedených miest sme zavítali v každom
roku z daného obdobia.)
Maďarsko (podľa poradia predstavení od jan. 2015): Békešská Čaba, Jášč, Pišpek, Lucina,
Slovenský Komlóš, Mlynky, Dabaš – Šári, Dolné Peťany, Tardoš, Sarvaš, Čív, Alkár,
Dunaeďház, Jača, Santov, Kestúc, Malá Tarča, Ďurk, Pécs, Čobánka, Segedín, Sudice, Bánk,
Terany, Nové Mesto pod Šiatrom, Veňarec, Jača, Kirť, Kétšoproň
Slovensko: Poprad, Bratislava, Spišská Nová Ves, Lučenec, Poltár, Svätý Jur, Zuberec
Srbsko: Báčsky Petrovec, Kysáč
Rumunsko: Nadlak

Účasť na festivaloch, resp. tematických dňoch:
Deň mesta Segedín – 2019 (Nízkotučný život)
Divadelné fašiangy, Poprad – 2016 (O psíčkovi a mačičke), 2019 (Dámska šatňa)
Divadelná jeseň, Lučenec – 2016 (O psíčkovi a mačičke), 2017 (Zoznamka), 2018 (Dámska
šatňa) 2019 november (Noc Helvera)
Divadelné podzámčie vo Zvolene – 2019 september (Lavička)
Divadelné dišputy, Veľký Krtíš – 2019 október (Nízkotučný život)
Divadelný Spiš, Spišská Nová Ves – 2016 (O psíčkovi a mačičke), 2017 (Zoznamka), 2018
(Lavička), 2019 október (Noc Helvera)
Jelen/Lét,Budapešť – stretnutie národnostných divadiel – 2018 (Zoznamka, Nízkotučný život),
2019 (Dámska šatňa)
Petrovecké divadelné dni, Báčsky Petrovec – 2016 (O psíčkovi a mačičke)

POSZT, Celoštátne divadelné stretnutie, Pécs – 2016 (O psíčkovi a mačičke)
Radničné večery v Békešskej Čabe – 2019 (Lavička)
Spolu na javisku, divadelná prehliadka SDV– 2015 (O psíčkovi a mačičke, Ženský zákon –
predstavenie z div. dielne), 2016 (O psíčkovi a mačičke, Samovrah – predstavenie z div.
dielne), 2017 (Pani Rafiková – predstavenie z div. dielne), 2018 (Nízkotučný život, Všetko
o ženách – predstavenie z div. dielne)

Z ďalších aktivít SDV

2015-2019 Prehliadky slovenských detských dramatických súborov Deti
deťom, Sarvaš. Tradičná prezentácia školskej dramatickej tvorby, na ktorej sa školy
predstavujú jednak s novými predstaveniami, jednak s predstaveniami z divadelného tábora,
resp. dielne, teda základoškoláci i starší študenti. Školy, ktoré sa v posledných piatich rokoch
prezentovali na prehliadke s novými predstaveniami: Budapešť, Sarvaš, Slovenský Komlóš,
Nové Mesto pod Šiatrom (tieto školy pravidelne), ojedinele Kétšoproň, Mlynky, Békešská
Čaba. Ako hostí sme mohli privítať žiakov z Rumunska – z Gemelčičky, ale aj z Vojvodiny –
z Báčskeho Petrovca a Kysáča. Prehliadke vždy predchádza prípravné stretnutie v januári,
resp. februári.
Treba povedať, že situácia na poli detského divadelníctva stagnuje, na druhej strane sme
v uplynulom období nezaznamenali kvantitatívny pokles. Kvalitatívne si už dlhodobo
udržiava vysokú úroveň.

2015-2019 Divadelné tábory pre žiakov základných škôl, Slovensko - Bystrá. Na
týždennom odbornom tábore sa zúčastnilo v každom roku v priemere 30-40 žiakov (tu je
badateľná mierne klesajúca tendencia) zo šiestich základných škôl z Maďarska (Budapešť,
Sarvaš, Slovenský Komlóš, Kétšoproň – pravidelne, Békešská Čaba, Mlynky, Dabaš-Šári,
Rumunsko-Gemelčička). Výsledkom tábora, ktorý má predovšetkým umelecko-výchovné ciele
a je takpovediac komplexnou umeleckou dielňou, je naštudovanie dvoch krátkych rozprávok s
pomocou odborných lektorov zo Slovenska.

2015-2019 Divadelné dielne – workshopy pre staršiu vekovú kategóriu - Svätý Jur pri
Bratislave
Cieľom je naštudovanie krátkeho divadelného predstavenia so zámerom rozšírenia poznatkov
o dramatickom umení, ako aj rozšírenia slovenskej slovnej zásoby. Na týždennom odbornom
workshope, ktorý vedú lektori zo Slovenska, sa v tomto období zúčastnil menší počet študentov
než v počiatkoch (6-10 účastníkov), avšak predstavenia, ktoré vznikli, sú na vysokej úrovni.
Účastníci dielne prichádzajú jednak z našich slovenských gymnázií, jednak individuálne.

2015-2018 (+ nov. 2019) Trojdenné prehliadky slovenských filmov a filmový seminár,
Budapešť, od r. 2009 organizované aj v Segedíne. (Kolekcia filmov z Bp. putuje do Segedína
na Týždeň slovenskej kinematografie, ktorý organizuje Spolok segedínskych Slovákov.)
Tradičné filmové podujatie pre gymnazistov a študentov slovenčiny v Maďarsku (v niektorých
ročníkoch rozšírené o študentov slovenského lýcea v Nadlaku). Cieľ: oboznámenie našich
študentov s „modernejším“ odvetvím slovenskej kultúry a rozšírenie slovnej zásoby zo
slovenčiny. Odborné vstupy renomovaných slovenských filmárov a teoretikov.

2015-2018 (+ okt. 2019) Medzinárodná divadelná prehliadka ochotníckych súborov Spolu
na javisku (aj mimo neho), Sarvaš.
Prehliadka, organizovaná z iniciatívy Slovákov na Dolnej zemi. Prezentácia slovenských
divadiel z Maďarska, Rumunska, Vojvodiny a Slovenska. Cieľom bolo a je oživenie
dolnozemských divadelných tradícií, vzájomné spoznávanie národnostnej divadelnej kultúry.
Na prehliadke v danom období vystúpili: Slovensko – Divadlo mladých Šesť Pé - Partizánske,
Divadlo Commedia Poprad, DS Tote Tam - Kežmarok, DS Trma-Vrma - Poprad, Divadelný
súbor Timrava - Lučenec, Celkom malé divadlo – Starý Tekov, Súkromné konzervatórium D.
Kardoša Topoľčany, Divadielko Concordia – Banská Štiavnica, Divadelný súbor Jána
Chalupku z Brezna, Srbsko: Slovenské vojvodinské divadlo – Báčsky Petrovec, Divadlo J.
Čemana z Pivnice, Slovenské divadlo VHV - Stará Pazova, Divadlo VHV - Báčsky Petrovec,
Ochotnícke divadlo KIS Kysáč, Rumunsko: Mladé srdcia - Nadlak
Maďarsko: Divadlo Cervinus Teátrum, Slovenské divadlo Vertigo a mladí divadelníci –
účastníci divadelnej dielne, resp. poslucháčky ELTE

2015-2018 Vyslanie pozorovateľov na renomovaný divadelný festival Scénická žatva
v Martine a na celoštátnu prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali. Účasť
na prehliadkach je vynikajúcou príležitosťou na oboznámenie sa s novými slovenskými
inscenáciami, na rozšírenie odborných poznatkov z oblasti divadla.

Aktívna účasť na organizovaní Celoštátneho predvianočného stretnutia detí, Budapešť.
SDV sa do organizovania týchto obľúbených podujatí zapája najmä sprostredkovaním detských
divadelných súborov – predstavení z prehliadok Deti deťom, resp. z divadelných táborov.

Na požiadanie sme sa zapojili do organizovania, resp. realizácie literárnych večerov – napr.
výročie zborníka Výhonky.

S ľútosťou musíme konštatovať, že napriek niekoľkoročnému úsiliu sa nepodarilo
zorganizovať Štúdio mladých pri SDV. Istá nádej svitla v roku 2017, keď sa pod vedením
herečky Ági Jókai dalo dokopy niekoľko mladých ľudí, ktorí sa so svojou produkciou
predstavili na prehliadke Deti deťom. Žiaľ, iniciatíva z rôznych – organizačných i personálnych
- príčin nemala pokračovanie a doteraz sa ju nepodarilo obnoviť.

Financie
SDV sa okrem štátnej podpory usiluje o rozšírenie svojich finančných prostriedkov
prostredníctvom rôznych grantov. Pravidelne, každý rok sa uchádza o financie z fondov
v Maďarsku a na Slovensku, a to tak na podporu divadelnej činnosti, ako aj kultúrnych podujatí.
Ako umelecké teleso, zaevidované v Kancelárii pre interpretačné umenie (Előadó-művészeti
Iroda) je oprávnené uchádzať sa o dotáciu z osobitného rámca pre národnostné divadlá na MĽZ.
Výška získaných financií samozrejme determinuje aj možnosť organizovať podujatia, resp.
množstvo odohraných predstavení.

Spolupráca
SDV spolupracuje predovšetkým s regionálnymi centrami ÚKSM, prostredníctvom ktorých vie
lepšie koordinovať a plánovať svoju činnosť. Udržiava úzke kontakty s niektorými obcami, do
ktorých sa pravidelne vracia, predovšetkým s ich menšinovými samosprávami, ale i s
občianskymi združeniami. Je potešiteľné, že aj vďaka Dohode o spolupráci medzi Slovákmi,
žijúcimi v zahraničí, resp. vďaka podujatiu Spolu na javisku sa udržiavajú kontakty so
slovenskými divadelnými súbormi v zahraničí.
SDV je členom Maďarského národnostného divadelného zväzu, ktorý bol
založený v marci 2010. Od tohto roku sa posilnili kontakt y s ostatnými
národnostnými divadlami v Maďarsku.

Podmienky práce
SDV má jedného zamestnanca na plný úväzok a jedného zamestnanca na polovičný úväzok.
Kancelária a malý sklad sa nachádzajú na ulici Ulászló neďaleko sídla CSSM. Všetci ostatní
pracovníci – technický, umelecký personál a iní odborníci, ktorí nám pomáhajú, pracujú na
zmluvu o vykonaní práce, resp. na dohodu. Absencia stáleho súboru sa ukazuje byť stále
problematickejšia. Nakoľko divadlo nemá svoje priestory, skúšky – predovšetkým čítačky –
prebiehajú v suterénnych priestoroch CSSM, resp. v prenajatých priestoroch.

Na naše potešenie Slovenské divadlo Vertigo obdržalo v roku 2018 štátne vyznamenanie Pro
Cultura Minoritatum Hungariae, ktoré nás zaväzuje k ešte väčšiemu úsiliu v záujme naplnenia
našich úloh a cieľov.

