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 Liptovský Mikuláš charakterizuje viacero prívlastkov: mesto medzi horami – 
mesto kultúry a spolkov – mesto kožiarskeho priemyslu – mesto vojenského školstva a 
oficiálny titul Mesto olympijských víťazov. Toto mesto bolo v dňoch 23.–26. novembra 
2011 aj mestom pohybu.          

    Už 18. ročník festivalu pantomímy a pohybového divadla pod skratkou PAN sa 
niesol v duchu  osláv narodenín...., dospelosti. Žiaci ZUŠ zo Svidníka spolu so svojou p. 
učiteľkou literárno-dramatického odboru D. Markovou a  riaditeľkou školy J. 
Pichaničovou mali možnosť či česť zúčastniť sa tohto festivalu,  ktorý bol pre nich 
nielen prijímaním umeleckej krásy, ale hlavne stretnutím s  kreatívnymi ľuďmi, 
nadchnutými pre divadlo. S  veľkou dávkou elánu sa účastníci tohto festivalu  
zúčastňovali tzv. dielni, kde slovenskí a  českí lektori svojím úžasným prístupom ich 
zaúčali do tajov pantomímy, improvizácii, žonglovania či  pohybového divadla. 
Každým dňom sa im otvárali nové dvere vo forme výučby, z  ktorej poznatky 
a  zručnosti budú môcť uplatniť vo svojich školských inscenáciách. Neopísateľným 
zážitkom boli predstavenia lektorov a  mímov v  PAN OPEN, ale aj predstavenia 
rôznych divadelných súborov zo Slovenka a  Česka. Program PAN-u bol skutočne 
nabitý do prasknutia. Okrem dielni, na ktorých žiaci ale aj pedagógovia pilne 
pracovali,  svoje  nadanie mohli mladí herci  prezentovať v  súťažnej prehliadke 
jednotlivcov, dvojíc,  trojíc a  súborov. Svidnícka ZUŠ-ka mala  zástupcov v  kategórii 
sólo, kde sa predviedli Jakub Derco s miniatúrou ,,Za plotom“ a Radka Ivančová sa 
predviedla s miniatúrou ,,Kým chcem byť Čím chcem byť“. Kategóriu duo zastupoval 
Patrik Kosť a Diana Lukáčová, ktorí si zahrali príbeh vysoko aktuálny pre deviatkov 
s  názvom Monitor. Už spomínaní žiaci Lukáčová, Kosť a  Derco sa popasovali aj 
v súťaži o pohár primátora s názvom ,,IMPROLIGA“, kde v určenom časovom limite 
2min, 2min a  1 min. improvizovali na vylosované témy ,,Absurdita, Narodeninová 
torta bez torty a Skysnutý kompót“.  Svidníčania sa umiestnili na 7. mieste. 

 Náš, už bývalý  žiak Filip Hajduk, ktorý  je momentálne študentom v Banskej Bystrici na 
Akadémii umenia, skončil spolu so svojimi kamarátmi na 1.mieste. v kategórii súbory obsadil taktiež 
1.miestoj, kde spolu so súborom Štiavničanky zahrali príbeh ,,Nechajte sa prekvapiť“.

 Veľké poďakovanie patrí hlavnému organizátorovi Mirovi Kasprzykovi, ktorý 
túto tradíciu založil ako sám povedal: ,,Hoci bude koniec sveta, PAN bude naďalej 
podporovať." Pri jeho vystúpeniach sa diváci dokážu presunúť do iného imaginárneho 
sveta. Sveta nepoznaného, zábavného, ale aj divácky  náročného. S obrovskou dávkou 
humoru dokáže zmeniť pohľad na život. Vytváraním rôznych pohybov a kreácií diváci 
vnikajú do príbehov a dokážu uveriť im. 

 Skláňajú sa pred nim nielen žiaci,  mladí ľudia, herci ale aj pedagógovia, nakoľko 
sa v jeho osobnosti ukrýva veľká dávka pedagogického taktu,  pozitívnej energie, zápalu 
pre dobru vec, nadšenia, prirodzenej radosti z pohybu, ľudí, zo života.



 Dospelosť sme oslávili , strieľal aj ohňostroj, rosili sa oči pri rozlúčke.  Už teraz 
sa tešíme na november 2012, a to nás motivuje pracovať na sebe, aby sme mohli našu 
školu a mesto reprezentovať na 19. ročníku PAN.

Osobné dojmy žiakov:

Na PAN-e som bola druhýkrát. Znova som našla budovu plnú ľudí nadšených pre divadlo. 
Otázka ,,Čo mi dal PAN?“ je zbytočná, pretože PAN mi dal užitočné skúsenosti. Bolo úžasné 
tam byť a cítiť divadelnú atmosféru.

Kristína Ražina

18. ročník PAN-u bol skvelý. Spoznal som nových ľudí a  nazbieral veľa skúsenosti. PAN-
tastický bol záver, keď sa začal ohňostroj. Takže o rok opäť na 19. ročníku PAN 2012.

 Jakub Derco

Pri počutí slova PAN si hneď spomeniem na ten fantastický  festival plný zážitkov, kde som sa po 
prvýkrát stretol s pantomímou. Videl som hrať skvelých mímov na javisku a spoznal nových ľudí.  
bol  to výborný PAN-tastický festival.

Patrik Kosť

Na PAN-e 2011 bolo úžasne ako aj minulý  rok. Videli sme mnohé nádherné predstavenia. 
S PAN-u som si priniesla veľa krásnych zážitkov a cenných skúseností.

Barbora Džupinová

Tento rok som sa prvýkrát zúčastnil na PAN-e v Liptovskom Mikuláši. Jedným slovom PAN-
tastické. Super miesto, kde som spoznal kopec nových ľudí a zahľadel sa na umenie inými očami. 
Veľa nových zážitkov, skúseností a motivácie vo vysokej koncentrácii na tom úžasnom mieste. Za 
tento skvelý  zážitok patrí moja veľká vďaka p. uč. D. Markovej a kolektívu, ale hlavne pánovi 
Kasprzykovi.

Nikolas Uhrin 

Predstavte si 5 dní, ktoré Vám zmenia život. 5 dní počas ktorých vidíte a zažijete neskutočnú 
kopu zážitkov. Pochybujem, že sú slová, ktorými sa dá opísať atmosféra PAN-u. Vždy, keď sa 
blíži PAN mám taký  pocit pri srdci, akoby  prichádzalo niečo veľkolepé. A aj vždy príde. PAN sú 
Vianoce.

Radka Ivančová

Účasť na festivale PAN 2011 bola pre mňa veľmi významnou udalosťou. Umenie tichého 
pantomimického sveta ma nadchlo do obrovských rozmerov. Nielenže som sa naučila veľa nových 
poznatkov o  tomto odbore, ale navyše som spoznala veľa úžasných ľudí, zažila veľa zábavy 
a úsmevných situácií. Za túto jedinečnú možnosť som veľmi vďačná vedeniu ZUŠ vo Svidníku, 
PAN-u a všetkým skvelým ľuďom, ktorí na ňom pracovali a hlavne našej p. uč. D. Markovej.

Ivana Facáková

Veľké poďakovanie patrí sponzorom tohto podujatia. Rodičovskej rade pri ZUŠ, 
Neinvestičnému fondu, ako aj rod. Uhrinovej zo Svidníka.


