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SZŠ UNES z Nitra sa tentokrát predstavila na prehliadke skrátenou verziou svojho vianočného 
programu Hrdinovia Vianoc. Hlavnou motiváciou vzniku tohto programu bola myšlienka 
predstaviť deťom zvyky a hlavných hrdinov Vianoc v rôznych krajinách. V podstate sa detský 
kolektív predstavil pásmom príbehov striedajúcich sa s hudobno - speváckymi výstupmi. Či už pri 
činoherných alebo hudobných výstupoch však chýbala tvorivosť a hra, detský kolektív bol 
nanaranžovaný v jednoduchých choreografiách, ktoré nijako nerozvíjali dianie na javisku, a tak sa 
tvorcom nepodarilo vymaniť z tieňa vianočnej besiedky, kde je najdôležitejšie, aby sa predstavili 
všetky deti. Závažným problémom bolo aj nedostatočné overenie inormácii a vo faktografickej 
rovine často tento program zlyhával, nakoľko niektoré informácie boli neuplné, či nie celkom 
dobre interpretované. Myslím si však, že aj program, reps. predstavenie, ktoré vzniká pre vianočnú 
besiedku, si zaslúži viac tvorivej hry a priestoru pre deti.


Opakom Hrdinov Vianoc bola autorská inscenácia Nevypočutí Detského divadelného súboru 

Jednosmerka pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Absolútna sústredenosť kolektívu, kde zároveň 
nechýbala tvorivosť detí, celistvý inscenačný tvar, či už po divadelnej, hudobnej alebo výtvarnej 
stránke. Je až neuveriteľné sledovať, ako dokáže súbor pod rozvážnym a zároveň odvážnym 
vedením pracovať a nakladať s témami, ktoré sú často tabuizované. Takou je aj téma inscenácie 
Nevypočutí. „Prečo nás nikto nepočúva? Prečo na našom názore nezáleží?“. Inscenácia sa pred 
divákom postupne skladá ako mozaika z rozbitého zrkadla, ktoré až postupne dokáže vytvoriť 
spätný obraz, ktorý je možno nie vždy príjemný a s ktorým sa nie vždy chceme stotožniť. Bolo 
príliš jednoduché túto inscenáciu odmietnuť ako nevhodnú pre detských hercov, či pre mladšieho 
diváka. A zároveň aj nesprávne. Ak súbor rozumie tomu, o čom s nami komunikuje, ak sú to jeho 
slová, tak potom nie je na miestne sa rozprávať o vhodnosti tejto témy. Súbor využil celú škálu 
divadelných prostriedkov, ktoré boli veľmi precízne vypointované a vďaka tomu dokázali tvorcovia 
byť vypočutými. Súboru však ešte odporúčam revíziu jednotlivých obrazov a symbolov vzhľadom 
na ich čitateľnosť, aby dokázal v každom obraze presne komunikovať. Vzhľadom na tému, 
inscenačnú a tvorivú vyspelosť kolektívu sa porota rozhodla udeliť priamy postup na krajskú 
divadelnú prehliadku. 


