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Inscenácia Zoznam vianočných úloh nás prenáša do predvianočných dní a nezakrýva príliš fakt, že 
bola vytvorená pre vianočný večierok v kruhu priateľov školy. Chvályhodnou je snaha nájsť vlastný 
text, hľadať ideje, s ktorými sa mladí aktéri stotožňujú, ktoré chcú odovzdávať ďalej. Inšpirácia 
jednoduchým článkom z internetu neposkytla dostatočne kvalitnú látku pre tvorbu, a ako predloha 
by bol skutočne veľkou výzvou aj pre skúseného dramatika a režiséra. Začínajúci súbor si s týmto 
problémom príliš neporadil a ostalo pri zjednodušení pravdy, opakovaní zvetraných slovných  
spojení až na kosť triviálnosti. Napriek tomu bolo možné postrehnúť potenciál súboru, radosť z 
tvorby, zmysel pre humor a scénické nápady.  
 
Celkové hodnotenie prehliadky:  
 
Prehliadka Javiskový škriatok sa konala tradične v priestoroch MSKS Šaľa, kde  tvorcom 
organizátori  poskytujú dostatok priestorov pre predstavenie ich produkcií ako i dobré zázemie. 
Prehliadka avizovala 6 divadelných predstavení. Pre chorobu bolo jedno predstavenie zrušené a 
viaceré predstavenia predvedené v „núdzovom móde“ s rýchlym preobsadením. Túto nečakanú 
situáciu zvládli všetky postihnuté súbory so cťou. Napriek tomu, že sa o takúto zmenu nikto z 
vedúcich súborov   neprosil, naopak si z nej často zúfal, bola to práve zmena, ktorá zapríčinila v 
ich predstaveniach tie najživšie, a najzábavnějšie  momenty. Nie nadarmo je źmena hlavnou črtou 
divadla.  
Viaceré súbory sa zúčastnili prehliadky po prvý krát, čo je dôkazom, že divadlo nepatrí len elitným 
ostrieľaným súborom a ako druh nie je na pokraji vyhynutia, ale má stále miesto v spoločnosti. 
Naopak, mená vedúcich súborov ako Štefan Foltán, či Marica Šišková a ich pedagogicko-režijný 
um jasne žiariaci nad nitranským regiónom, tentokrát (aj pre spomínanú chorobu) na prehliadke  
chýbali. Videli sme tu tento rok rôzne prístupy k inscenovaniu, od tradičného ochotníckeho divadla 
s maľovanými kullisami, cez rozohranie jednoho internetového článku až po vianočnú besiedku. 
Poväčšinou išlo o ešte nezrelé pokusy s absentujúcou dramaturgicko-režijnou zručnosťou ako aj 
chýbajúcou znalosťou metodiky dramatickej výchovy u vedúcich súborou. V predstaveniach sa toto 
odrazilo v nedostatku spontaneity hráčov a v malom priestore pre ich vlastnú tvorivosť.  V 
rozhovoroch s tvorcami sme vyzývali najmä ku kladeniu si otázok pred začiatkom tvorby; O čom 
hráme? a Prečo? a a neskôr v procese, ku kontrole, či o tom vznikajúca inscenácia stále je, či sa 
už nedklonila inam... Iný prístup divadelnosti vniesol na šalianske javisko mladý tvorca Samuel 
Hornáček. Začínajúci režisér-pedagóg, nie však začínajúci divadelník, vyrastajúci z koreňov Marice 
Šiškovej, ošlahaný vetrom Šimona Spišáka, obklopený množstvom ďalších inšpiratívnych 
osobností a udalostí združených okolo ZUŠ Josefa Rosinského v NItre prišiel na prehliadku už 
druhý krát. Predstavil so svojimi mladšími kolegami inscenáciu s jasnou ideou, ktorú nám spolu 
dávkovali dômyselne napínavo,  úderne a zároveň hravo, bez ošúchaných klišé. Ich Nevypočutí 
boli výkrikom, ktorý prebúdza ospalé lenivé duše. Bez taktu a slušnosti, bez balastu, otvorene 
usvedčil všetkých ostatných divadelných účastníkov prehliadky z banálnosti a povrchnosti. Vzal im 
argumenty typu: to nejde, to sa nedá, na to deti nemajú, tomu nerozumejú, bez nahodenej repliky 
sú deti v pasci a nevedia, ktorá bije... Všetci aktéri Nevypočutých boli na javuskku každú sekundu 
prítomní, sústredení, nechýbal im humor, ani vedomie vážnosti témy. Inscenácia získala priamy 
postup na krajskú prehliadku  


