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Otvorenie výstavy

Otvorenie výstavy detí na mestskom úrade v Nitre
Dňa 29. novembra 2012 sa zišlo veľa detí, mladých
aj Nepočujúcich na Mestskom úrade v Nitre. Konala sa
výstava diel detí so sluchovým postihnutím, ktorá bola
výsledkom workshopu ARTE na Krajskom osvetovom
stredisku počas 6. Medzinárodného festivalu kultúry
Sv. Františka Saleského v Nitre. Okrem návštevníkov
prišiel aj zástupca primátora mesta Nitra, ktorý predniesol úvodný príhovor a taktiež aj Anna Šmehilová
ml.

Čo sa vlastne robilo počas workshopu ARTE?

Slovenský umelec – maliar - Stanislav Lubina s výtvarníkom Mirekom Sledzom zhotovili obrazy s deťmi
s poruchou sluchu. Technika zhotovenia diel bola monotypia. Monotypia je vlastne zaujímavá výtvarná technika, pri ktorej si obtláčaním papiera na rôzne povrchy, na ktorom je nanesená farba a sa vytvoria originálne diela. Na tomto workshope deti tvorili na doske
alebo na skle, na čom maľovali. Potom naň priložili mokrý papier a mokrý papier vyhladili s valčekom. Takto vzniklo umelecké dielo na tému: „Láska a
radosť v každodennom živote“. Deti takto vyjadrili svoje pocity, a čo ich teší, čo ich robí
šťastným.
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Otvorenie výstavy

Otvorenie výstavy profesionálov
Otvorenie výstavy profesionálov sa uskutočnilo v Nitrianskej galérii. Mohli sme si pozrieť umelecké diela
Stanislava Lubinu zo Slovenska, Mireka Sledza, a Agniezsky Kolodiejczak (obaja z Poľska)
a Roberta Miliča z Českej republiky. Na tejto
výstave bolo v každom prípade hodnotné, že
umelci prezentovali svoje diela určitého obdobia svojej tvorby. Stanislav Lubina opäť preukázal, že pracuje so zmyslom pre detaily s
dôrazom na vyjadrenie hlbších myšlienok. U
Mireka Sledza sme mohli sledovať jeho abstraktné vyjadrenie myšlienok a pocitov, ktoré
v podstate hovoria každému niečo iné a každý
si to vysvetľuje inak. Agniezska Kolodiejczak
maľuje predovšetkým krajinomaľby, u nej sme
mohli sledovať prechod jemných farebných odtieňov krajiny, ktoré dávajú svoje čaro obrazom. U tvorbe
mladého Roberta Miliča sme zaznamenali farebné a veselé zobrazovanie objektov a postáv. Celú výstavu
predstavila kurátorka výstavy p. Marta Hučková. Po skončení jej príhovoru si mohli prítomný Nepočujúci
pozrieť účastníkov, ktoré patrili jednotlivým obrazom vystavovaných umelcov.
Angela Hefty
Hearing aid and beautiful world
Slovanská Nitra

Mirek Sledz

Stanislav Lubina

Štruktúra a fungovanie posunkového jazyka
Robert Milič

Impression of Nitra
Agniezska Kolodiejczak
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Storytelling

Workshop storytelling
kshopu učili systematicky, ako si osvojiť vyjadrenia
od praktických ukážok storytellingov, cez základné
cvičenia, až po predvedenia dlhšieho príbehu.

Cieľom workshopu STORY, bolo podporiť rozvoj
schopností Nepočujúcich prostredníctvom storytellingu. Storytelling je vlastne rozprávanie príbehu v
(národnom) posunkovom jazyku, vlastný príbeh

Vrcholom workshopu bola spoločná práca

Nepočujúceho, kde dôležitú úlohu hrá aj mimika a

zúčastnených, kde sa museli vzájomne dohodnúť a

pohyb hornej časti tela, pritom sa prejavujú aj

vybrať tých štyroch účastníkov, ktorí si vymyslia

emócie pre adresátov komunikácie a používajú sa

svoj príbeh k obrazom jednotlivých Nepočujúcich

hlavne klasifikátory, ktoré sú súčasťou posunkovej

umelcov. Išlo teda o voľnú analýzu obrazu –, čo

zásoby každého posunkového jazyka.

pripomína daný obraz Nepočujúcemu, aký príbeh

Práve preto nie je taká ľahká úloha predviesť svoj

mu prezradí ten obraz. Vybraný Nepočujúci si vy-

príbeh. Účastníci sa prihlásili na workshop so záuj-

mysleli

mom naučiť sa „ako na to“. Lektormi tohto wor-

príbehy,

kshopu bola Daniela Hyklová z Českej republiky a

tom ho ukázali

Michal Hefty zo Slovenska.

kolektívu, kde
sa

po-

spoločne

upravili
padne

svoje

prípridali

detaily a tak vznikli štyri príbehy od Dodziho Dougbana (Nemecko) a Ruty Mingailaite (Lotyšsko):
Načúvací aparát a krásny svet (obraz od Mirka Sledza), Diany Majerčákovej: Štruktúra a fungovanie
posunkového jazyka (Slovensko): (obraz od Roberta Miliča), Caiti Michele(Taliansko): Impressia
Zaujímavosťou tohto workshopu bolo, že sa

Nitry (obraz od Angniezsky Kolodiejczak) a Daria

na ňom zúčastnilo viacej zahraničných účastníkov

Palazza (Taliansko): Slovanská Nitra (obraz od

(9 osôb) ako domácich (1 osoba). Workshop teda

Stanislava Lubinu).

prebiehal paralelne v slovenskom posunkovom jazyku a medzinárodnom posunkovaní. Lektori wor-

Angela Hefty

Politika
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Konferencia a diskusia s politikmi
Po štyroch rokoch sa opäť

točnil v roku 2012, z ktoré-

konala konferencia, ktorá

ho vyplýva, že viacej osôb

súvisela

problematikou

s poruchou sluchu používa

osôb s poruchou sluchu.

osobnú asistenciu ako tl-

Mohli by sme poznamenať,

močnícku službu. Po krát-

že to bolo z časového hľa-

kej prestávke nasledovala

diska aj potrebné: od roku

diskusia s politikmi. Na tej-

2008 sa nekonala žiadna

to diskusií boli aktívne prí-

dôležitejšia konferencia na

tomní: Ádám Kósa, Jana

Slovensku, ktorá sa zaobe-

Žiťňanská (poslankyňna NR

s

rala s legislatívnou oblasťou osôb s poruchou slu-

SR, nezávislá), Juraj Droba (poslanec NR SR, stra-

chu. Záštitu pod touto konferenciou prevzala Ja-

na SaS), Gergely Tapolczai (poslanec parlamentu

na Žitňanská poslankyňa NR SR. Organizátormi

Maďarskej republiky, FIDESZ). Štátny tajomník

tejto akcie boli Effeta –stredisko sv. Františka Sa-

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nemo-

leského v Nitre a Myslím – centrum kultúry Nepo-

hol prísť z pracovných dôvodov, preto vyslal vedú-

čujúcich. Po úvodnom príhovore sa nám predstavil

cich oddelenia kompenzácie so zdravotným postih-

člen Európskeho parlamentu Ádám Kósa. Predsta-

nutím p. Júliu Chorvátovú a Martina Krivošíka. Mo-

vil nám posunkový jazyk a tlmočenie v legislatíve

derátormi

Európskej únie. Európska Únia sa snaží pracovať

(Nepočujúci) a Gábor Grendel (počujúci). Diskuto-

ako vodítko pre členské štáty Európskej únie.

valo sa najmä o nepriaznivej situácií tlmočníckej

Predsedníčka Európského fórumu tlmočníkov po-

služby na Slovensku a o možnostiach riešenia.

sunkového

jazyka

tejto

diskusie

boli

Michal

Hefty

(EFSLI)

Poobede nasledovali pre-

Marinella Salami nám pred-

zentácie situácie tlmočenia

stavila činnosť EFSLI. Člen-

posunkového jazyka v jed-

stvo EFSLI je dobrovoľné,

notlivých štátoch EÚ. Ro-

členmi sú tlmočníci posun-

man Vojtechovský pouká-

kového

zal na stav tlmočníkov na

jazyka

v

Európe.

EFSLI sa snaží organizovať

Slovensku,

pre

pracovné

úskalia k tlmočeniu a na

stretnutia, semináre a kon-

priania osôb s poruchou

ferencie, kde si môžu prehĺ-

sluchu k zlepšeniu postave-

nich

rôzne

biť svoje vedomosti, vymeniť skúsenosti a aj vzdelávať. Anna Šmehilová nám predstavila situáciu
tlmočenia na Slovensku. Predstavila systém fungovania tlmočenia pre používateľov slovenského posunkového jazyka. Zároveň predstavila aj systém
osobnej asistencie pre osoby s poruchou sluchu.
Oboznámila aj s výsledkami výskumu, ktorý usku-

na

niektoré

niu tlmočníkov na Slovensku.
Gergely Tapolczai nám predstavil systém fungovania tlmočníckej služby v Maďarsku, kde sú na
vzdelávanie tlmočníkov vytvorené podmienky na
vysokých školách. Tlmočnícku službu zabezpečuje
viacero organizácií, len v hlavnom meste tri.

Ceremoniál
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Radka Faltínová a Kateřina

mosti. Po skončení týchto prezentácií nasledovala

Pešková predstavila Českú

diskusia, kde sa vynorila aj otázka: „Ako by sa

komoru tlmočníkov posun-

mohla zmeniť situácia tlmočenia na Slovensku k

kového jazyka, ktorá sídli v

lepšiemu?“. V tejto súvislosti Gergely Tapolczai

Prahe. Situácia zabezpečo-

vyzdvihol, že ani v Maďarsku nefungovalo všetko

vania tlmočníckej služby je

hneď dokonale a dobre, vždy treba začať v refor-

tu lepšia, ale napríklad nie

mách v malom a postupne ich vylepšovať.

je

rovnako

dostupná

na

Angela Hefty

úrovni základnom a stredoškolskom vzdelávaní pretože príslušný zákon nedefinuje dostatočne presne úlohu tlmočníkov posunkového jazyka. Lepšia je situácia v zabezpečení tlmočníkov na vysokých školách, kde podľa zákona môže
univerzita získať finančné prostriedky, ktoré však závisia od toho, či príslušný pracovníci univerzity majú
o týchto možnostiach zabezpečenia dostatočné vedo-

Otvorenie festivalu
Otvorenie festivalu prebiehalo s dlho očakávanou zvedavosťou. Niet sa čo diviť, festival otvoril svoje brány opäť po štyroch rokoch, naposledy sa konal v roku 2008. K zmene a osvieženiu festivalu určite prispelo
nové motto, logá, aj reklamné spoty od organizátorov festivalu.
Na úvodnom otváracom ceremoniály nás prekvapil skvelým tancom a pohybom nemecký tanečník
Dodzi Dougban do tanca sa zapojila Nitrianska skupina Campana Batucada s rôznymi typmi bubnov. So
skvelým predstavením navodili skvelú atmosféru. Po ich vystúpení sa nám predstavili moderátori večera:
Michaela Kosiecová, a Lukáš Fabišík. Úvodný príhovor predniesla p. Anna Šemhilová st., ktorá privítala
všetkých prítomných, predstavila mestských zastupiteľov a oboznámila nás s porotou, ktorá hodnotí divadelné vystúpenia. Členmi poroty bol Peter Vrťo a Dalibor Gajdoš zo Slovenska, a..... Po príhovore nasledovalo vystúpenie umeleckého tlmočenia Anny Šmeihlovej ml., ktorá predniesla skladbu od Leonarda Cohena
„Hallelujah“ v umeleckom tlmočení a popritom tancovala Táňa Urbánová. Neskôr nasledovalo predstavenie
od Divadelnej Fakulty Janáčkovej Akadémie Múzických Umení (DIFA JAMU). Absolventi tejto fakulty najprv
predniesli krátke predstavenie o hľadaní a výbere vhodného tlmočníka posunkového jazyka. Na tomto predstavení publikum doslova
praskal smiechom. Vrcholom večera bolo hodinové predstavenie
na motív diela J.K. Erbena: Zlaté kolovratko. Mohli sme tu vidieť
tradičné riešenia techniky predstavenia, na úrovni, aké sme si
mohli zvyknúť na predstaveniach DIFA JAMU.
Angela Hefty
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Ceremoniál

Záverečný ceremoniál
stavenie od Divadlo Tiché iskry: „Rómeó a Zuzana“,
pantomimická komédia, ktorá sa teší veľkej obľube.
Po skončení predstavenia nás ešte čakalo milé
prekvapenie. Hlavná organizátorka festivalu p. Anna
Šmehilová ml. predstavila celý organizačný štáb a
vyzdvihla, kto čo mal na starosti a v čom bol vynikajúci, pričom každému sa poďakovala, za jeho
poctivú prácu. Nečakaným milým momentom bol
záver, keď moderátor večera Lukáš Fabišík požiadal
Aj tento festival, ako všetky ostatné sa raz blíži
ku koncu. Na úvode sme sa opäť tešili z tanca
skvelého Nepočujúceho Dodziho Dougbana. Hodnotenie jednotlivých súťažných predstavení uviedol Peter Vrťo. Hodnotili sa jednotlivé kategórie,
pri ktorých najviac ocenení získali domáce divadelné súbory. Víťazi jednotlivých kategórií sa formulovali nasledovne:
- kategória základná škola - „mladší žiaci": súbor
"Veselé hrdličky" (Bratislava): “Tri prasiatka",
- kategória základná škola - „starší žiaci": súbor
"Effík" (Nitra): "Frida Kahlo"
- kategória stredná škola - súbor "DIKO - Divadlo
Koceľova" (Bratislava): "4 sestry"
Počas večera sme mohli vidieť aj naozaj skvelé
predstavenia. O živote Fridy Kahlo sme sa mohli
dozvedieť v predstavení súboru „Effík“. Bolo to
veľmi zaujímavé a zároveň ťažké predstavenie,
preto obdivujeme mladí kolektív súboru, že to tak
úspešne zvládli. Zaujímavé bolo aj predstavenie
Lotyšského súboru Actor duet of culture centre
Ritausmas s predstavením „The Wall“ (Stena).
Opäť sme si mohli pozrieť storytellingy vytvorené
na motív umeleckých diel Nepočujúcich autorov.
Ako záverečný program sme videli úspešné pred-

o ruku svoju priateľku/kolegyňu/moderátorku Michaelu Kosiecovú. Vtedy sme sa viacerí neubránili
slzám, ale boli to slzy priania šťastia druhému.
Angela Hefty
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Momentky z festivalu...

Fotogaléria
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Fotogaléria

Momentky z festivalu...

Foto: Myslím, Effeta a Mária Mahútová

