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Streda 28.11. 2012

Ak čítate tento príspevok, spĺňate 4 podmienky:

1. máte oči

2. viete čítať

3. napísal som ho

4. našiel som v 
Dome kultúry WiFi

A to všetko 
znamená, že vám 
budem môcť 
pravidelne 
sprostredkovávať 
aktuálne dianie na 
PANe 2012. Vo 
veľkom ohrození je 
zatiaľ plánovaný 
rekord 27 hodín 
pantomímy, pretože 
jej zatiaľ mám iba hodín 6. Ale my tie zvyšné mímohodiny niekde zoženieme. Keďže nemám ešte 
žiadne foto, tak pripájam to svoje. Aby ste vedeli ako vyzerám a mohli mi zveriť všetky klebety, 
ktoré tu počas festivalu začujete. Tie prijímam aj na tel. č. 0902 426 190. Lúčim sa s vami 
tradičným pozdravom
„PAN s vami!“

Festival sa nám podarilo úspešne zahájiť Mirovím príhovorom, v ktorom nás upozornil, aby sme sa 
v priestoroch DK a aj na ubytovniach určite nesprávali ako doma. Chceme sa sem totiž určite vrátiť  
aj o rok.



O 18:00 sa otvoril večerný program 
tradičným dirigovaním symfonického
orchestra mesta Liptovský Mikuláš,
ktoré sa tento rok nieslo v znamení
PANického hľadania dirigentskej 
paličky. Nakoniec poslúžili tote 
tyčinky čo DRU, z ktorých sa ušlo aj 
hladnému publiku.

MÍMshow otca festivalu 
Miroslava Kasprzyka už tiež 
patrí k tradíciám a nesmie na 
PANe chýbať. Miro predviedol 
niekoľko svojich pripravených 
etud, ale publikum aj tak 
najviac čakalo na to, čo tu 
všetci tak milujú a to 
divadelnú improvizáciu. Tá sa 
dostavila v plnej miere a Miro 
ukázal, že patrí medzi kráľov 
tohto umenia. V najťažšom 
improvizovanom formáte 
„Navigátor“, kedy mu priamo 
na javisku vybraní diváci 
rozprávajú text a on ho real 
time hrá, predvádzal bravúrne 
kúsky. Pobavili sme sa 
napríklad na novom prevedení 

príbehu z knihy Pásli ovce Valasi, či rozprávke O desiatich miznúcich ryšavých ľuďoch.
Miro, si PAN!



Záver MÍMshow 
patril Štúdiu 
pantomímy 
Kasprzyk, ktoré 
oprášilo jedno zo 
svojich starších 
predstavení a 
predviedlo nám 
výcuc z rozprávky 
„O troch 
zhavranelých 
bratoch a sestre.“ 
Rozprávka to bola 
veľmi poučná. 
Naučili sme sa 
napríklad, že 
nemáme píliť konár, 
keď na ňom sedíme, 
že ak chceme 
vyhodiť dieťa cez okno, treba ho najprv otvoriť, a že keď sestra ide, ide a ide, tak môže prísť až do 
druhého stavu.

Aj napriek takémuto 
veľkému počtu 
mímov v Mikuláši sa 
PÁNu Bohu žiaľ 
nepodarilo 
odštartovať Rekord 
27 hodín pantomímy 
nonstop. Hlavu však 
nevešiame. O rok 
nás na 20. ročníku 
PANu čaká iný 
rekord a to v 
najväčšom počte 
mímov na javisku. 
Tých musí byť 
najmenej 250 a pri 
pohľade na túto 
fotku si myslím, že 
to nebude žiaden 
problém. 
PS: Všimnite si krásne, vyšportované, pozadie v strede fotky. To má z Tai chi.

FUN PAN:
Chceli sme založiť PAN. No zistili sme, že
ho už nejaký Kašprík z Lyptovského 
My-kundu-láša ša pred 19. rokmi založil.



Štvrtok 29.11.2012

Mojich 20 minút vo všetkých dielňach alebo ako som sa všetko za jeden deň chcel 
naučiť.

Vahram Zaryan – Od klasickej k modernej pantomíme

Pantomíma búra všetky 
bariéry a najmä tie 
jazykové. Doteraz som si 
myslel, že sa viem po 
francúzsky iba bozkávať, 
ale nakoniec som z tej 
francúzštiny celkom veľa 
rozumel. A Vahram už 
vie dokonca aj po 
slovensky rátať do 10 a 
povedať svetlo a tma. 
Dielňa sa už 
pripravovala na 
záverečný výstup tak 
vám viac neprezradím. 
Snáď len to, že si 
mysleli, že majú problém 
s Rytmusom, ale 
nakoniec zistili, že majú 
problém s rytmom.

Miroslav Kasprzyk – Základy pantomím

Mira sme navštívili po 
obede, čo sme neskôr 
zhodnotili ako chybu. 
Hneď nás totiž začal 
učiť ako sa správne 
pantomimicky je rezeň 
so zemiakmi, zahryzne 
sa zákuskom a 
vyšpárajú sa zbytky zo 
zubov. Potom sme však 
už prešli na príjemnejšie 
činnosti ako depiláciu 
nôh a údery kladivom po 
hlave. Keďže v 
miestnosti bola trošku 
zima a kozub nechcel 
chytiť, učili sme sa ako 
správne zamrznúť a 
následne sa roztopiť. Nakoniec sme rástli zo semiačka ako stromy a poriadne sme sa sťali.



Radim Vizváry - Pantomíma pre pokročilých

Tu sa vlastne učia 
podobné veci ako v 
pantomíme pre 
začiatočníkov, ale robia 
to tak profi. Tak ako by 
to správny borec PAN 
mím mal robiť. Zistil 
som, že existuje veľa 
spôsobov, ako sa dá 
kráčať na mieste, a že 
mi to ani jedným 
poriadne nejde. Objavil 
som na svojom tele 
množstvo svalov, o 
ktorých som ani netušil, 
že ich mám. Dielňa je 
vhodná najmä pre 
slečny. Lektor je fešák a 
naučí vás, ako správne držať panvu a krok.

Mirka Zezulová – Pohyb a tanec

Tak toto je dielňa 
presne pre mňa a už 
viem kam sa prihlásim 
na budúci PAN. Samé 
krásne, mladé dievčatá, 
ktoré sa veľa hýbu a 
tancujú. Naučil som sa 
napríklad výskok na 
Topase (aj keď sa to 
určite píše úplne inak, 
ale ja, čo som počul to 
som si písal) a ten keď 
skombinujete so 
pokrčenou nohou a 
kontrakciou do brucha, 
tak z toho dostanete 
chorú vranu. Naozaj ten 
tanečný prvok v 
konečnej fáza tak vyzerá. Ale išlo nám to veľmi dobre, dokonca sme po 15 minútach zvládli moju 
prvú skupinovú choreografiu. Hoci len o trinástich krokoch, ale zvládli.



Veronika Vaculíková – Fyzické herectvo

To čo sme zažili na 
tejto dielni sa veľmi 
ťažko opisuje. 
Skrátka to treba 
zažiť. Naučil som sa 
totiž asi 
najbláznivejšiu hru v 
mojom živote. 
Neviem ako sa volá, 
ale kričali sme pri nej 
veci ako Heja!,Hot 
down!, Tadadá!, 
chodili sme ako 
tučniaky a zistil som, 
že Hoboj! nemusí 
byť trúbka. No 
skrátka radosti a 
zábavy kopec a keď 
ste tak správne 
trafený ako ja, tak sa tu určite zastavte.

Natália Novotná – Od námetu k etude

Natálka má detí 30 
(nie vlastných, tých 
na dielni). Najprv to 
síce vyzeralo, že 
frekventanti majú 
nedostatok spánku, 
no nakoniec sa 
podarilo celú dielňu 
krásne 
zosynchronizovať. 
Sám som si 
zopakoval 
samohlásky a to 
konkrétne ako 
rôznymi spôsobmi 
povedať a, e, i, o ,u. 
Opakovali sme aj 
chémiu zo základnej 
školy a učili sa, že 
atómy v molekulách 
môžu byť pospájané napríklad zadkami alebo nosmi. Ak sú pospájané zadkami nejedná sa o 
tvorivú aktivitu, ale zadkivitu.



Duško Kubáň – Dielňa improvizovania

Improvizátori v 
stredu pracovali s 
charakterom a 
priestorom. Ukázalo 
sa, že aj napriek 
tomu, že ich je v 
dielni 40, majú 
priestoru dosť a aj 
charakter sa nájde. 
Včera sa učili ako 
držať imaginárny 
predmet. Pretože 
keď dostaneš ako 
darček ponožky, tak 
ľudia musia vidieť, 
že sú to ponožky, 
lebo ak to nezahráš 
dobre, môžu si 
myslieť, že to sú 
čižmy a budú závidieť. Lektor Duško svoj dav zvláda s takým prehľadom, že mu na budúci rok 
dáme ešte 40 ľudí.

Pavel Surový a Michal Búzik –

Dielňa žonglovania

Žonglovanie je v princípe veľmi 
jednoduché. Základ vás naučia za 5 minút 
a potom už treba len cvičiť a cvičiť a 
cvičiť... Ak pri umení platí, že cvik robí 
majstra, pri žonglovaní to platí 
dvojnásobne. Na moje prekvapenie to nie 
je len o hádzaní loptičiek, ale aj napríklad o 
udržaní palice na brade. Je to dielňa 
takzvaného škodoradostného 
gentlemanstva. Nie je totiž nič krajšie ako 
niekomu zdvihnúť loptičku, pozrieť sa mu 
do očí a s obrovským úsmevom prehlásiť: 
„Spadla ti loptička.“



Adam Halaš - Mím a priestor

Tu sa ukázali naše 
mímovské kvality, 
lebo sme prišli 
akurát keď sa 
dvíhali činky. Však 
som chlap mocný, ta 
nezdvihnem činku? 
A veru, že som 
zdvihol a zistil som, 
že tá pantomimická 
nie je taká ťažká ako 
sa divákom zdá. Ak 
teda cítite v sebe 
veľkú vnútornú silu a 
viete na povel 
poriadne sčervenať, 
ako keď dvíhate 
niečo ťažké, je táto 
dielňa práve pre 
vás.

Večerný program

Ja viem, že všetci určite čakáte, čo ako 
divadelný kritik napíšem o večernom 
predstavení HAMU – Na Plechárne. Ale ako 
povedala Gabča, o tom žiaden chlap 
nemôže napísať nič zlé. Dievčatá nám 
predviedli kus krásy a to nie len telesnej, 
ale  hlavne pantomimickej. A hoci sme si s 
chalanmi sediac v prvom rade už v polovici 
predstavenia povedali, že dáme poriadny 
standing ovation, druhú polovicu som sedel 
ako prilepený a nemo žasol. A vôbec, 
nebudem vás nudiť nejakými rozbormi a 
analýzami. Sú to skrátka veľké PANie a rád 
ich zase uvidím.



READY! STEADY! MIME! alebo leporelo 
toho najlepšieho čo sa po PANe potuluje. Pri 
predstavení krátkych etud študentov HAMU 
som si uvedomil, ako veľmi zriedka má 
Slovák možnosť vidieť profesionálnu 
pantomímu. Vidieť ako to robia PÁNi 
mímovia. Niektorí si povedia, že toto je už 
fakt veľa a v živote to nedám a iní príjmu 
výzvu a začnú na sebe makať. Moje srdce si 
najviac získal Radim (teda získala si ho tá 
slečna, čo ma Na Plechárne vytiahla na 
javisko, ale teraz hodnotím iné vystúpenie). 
Všetci však boli úžasní a ja skladám môj 
klobúk dole.

FUN PAN:
A takto prišli Liptovskí zbojníci svojmu kapitánovi  
zúčtovanie spraviť. A aj sa strieľalo, lebo Boh do 
krivdy hromom a junák guľami.



Piatok 30.11.2012

Srdiečka nielen 
detského diváka si v 
piatok ráno získal 
Aďko Ohrádka 
svojim predstavením 
„Kalunovanie s 
bublinami.“ Detičky 
kričali, výskali a ani 
večne nespokojné 
panie učiteľky im 
nezabránili stáť pod 
javiskom a chytať 
bublinky, ktoré Aďo 
vyrábal. A že ten 
nevyrábal len 
bublinky. Ten vyrábal 
aj bubliny, veľké 
bubliny a bubliniská. 
Až sme všetci 
dospelí dostali chuť ísť sa ku škôlkárom pridať a praskať priesvitné gule rukami. Ej veru, pišťala vo 
mne moja duša detská a tlieskal som najsilnejšie ako som vládal.
Aďo, si PAN!

Improliga sa na 
PANe tradične teší 
veľkému záujmu zo 
strany improvizátorov 
a nebolo tomu inak 
ani tento rok. Sily si 
zmeralo až 7 
družstiev. K 
ostrieľaným 
harcovníkom a 
hviezdam ako Crcha 
(platená reklama) sa 
pridali aj úplní 
nováčikovia. Čaro 
PANskej improligy je 
práve v tom, že nejde 
o to vyhrať, ale 
pobaviť diváka. Tá 
tohtoročná ostane v 
mojej pamäti práve 
preto, že som na vlastné oči videl, ako
 neskúsení a mladí improvizátori vo veku približne osem  rokov s obrovským prehľadom porazili 
tých, čo už nejakú tú impro majú odimprovizovanú. Tento husársky kúsok sa podaril hneď dvakrát 
a na prvých dvoch miestach sa umiestili tímy Divadelný PANteri a Čiarový kód. Zabávali divákov 
úžasným, nevinným humorom, pri ktorom som si povedal, mať ja takéto nápady tak som PAN. Na 
treťom mieste sa umiestnil popradský tím Fuj.



Večer sa na javisku predviedli aj dielne so svojimi 
záverečnými výstupmi. Teda okrem Mirovej, lebo 
nech sme merali ako sme chceli, jeho 50 
frekventantov sa nám na javisko nezmestilo. 
Sám som bol prekvapený čo sa dá za dva a pol 
dňa roboty stihnúť. Potvrdil som si rozhodnutie, že 
na budúci rok som v dielni u Mirky (najkrajšej 
blondíny tohto PANu) a tancujem. 
Najsamkrásnejšie pre mňa však bolo vystúpenie 
Radimovej dielne, ktorá predviedla výstup 
Stvorenie sveta. Vystúpil s nimi aj lektor, čo si v 
rámci tímovej spolupráce skupiny veľmi vážim .              Vahram Zaryan- Od klasickej k modernej pantomíme
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                   Pavel Surový a Michal Búzik- Žonglovanie                                                    Veronika Vaculíková – Fyzické herectvo



Sobota 1.12.2012    
    

Obe súťažné poobedia priniesli prehliadku jednotlivcov, dvojíc, trojíc a súborov. Tradične sme videli 
nejakú tú muchu, šoférskej témy sa tento krát ujali blondínky a boli aj zlodeji. Vypočuli sme si 
piesne z Amélie z Monmartru a Mission impossible. 34 súťažných vystúpení v nepretržitej 
pantomimickej šnúre dalo v piatok divákom poriadne zabrať. V sobotu bolo našťastie predstavení 
už len 8. Žiaľ, musím skonštatovať, že tento rok prišla kvantita na úkor kvality.

Víťazka kategórie Jednotlivci -
 Kristína Ražina
„Triedny koncert“
 Divadelný súbor SPAD Svidník

  

Víťazi kategórie Dvojice –
 Maura Hofmans a Marek Gaj (už bol 
doma) 
 „Letecká katastrofa?“
 Divadelný súbor TRMA VRMA Poprad



Víťazi kategórie 
Trojice – 
Marek Mikolajčík, 
Michal Tomala,
Mário Mačičák -
„Telenovelu našu 
každodennú daj  
nám dnes“
Divadelný súbor
TOTE TAM 
Kežmarok

3. Miesto v 
kategórii Súbory -
Čiarový kód, 
Bratislava 
"Inscenačný kľúč" 
a "Na púšti"



2. miesto v 
kategórii Súbory -
DDS MoDRé 
TRaKy, Vráble
"Nádych"

1. miesto v 
kategórii Súbory -
DS TOTE TAM, 
Kežmarok
"Verný ako pes"



Špeciálna cena za herecký prejav
Tereza Stachová
DS Čiarový kód
Bratislava

FUN  PAN:
Idolom všetkých žien a aj chlapov je tento 
PAN Radim Vizváry. Všetci ho tajne 
milujeme a chceme jeho deti. Je to väčší  
lámač sŕdc ako Crcha a ja dokopy a to už je  
čo povedať.

                                                                                                  

Cena poroty za stvárnenie
 postavy Cisára v inscenácii
 "Cisárove nové šaty"
 Katarína Prejsová
 DS effecteD Senec



Na záver festivalu nám kus svojho veľkého 
umenia predviedol aj náš francúzsky hosť 
Vahram Zaryan. Jeho predstavenie ILYA 
sršalo energiou rovnako ako pieskom. 
Ukázal nám ako vyzerá moderná pantomíma 
vo svete a za svoj výkon si zaslúžil vyše 
dvanásťminútový sttanding ovation, ktorý ho 
dohnal až k slzám. Páčilo sa mu, že mohol 
zažiť neopakovateľnú rodinnú atmosféru 
PANu, ktorú vraj nemajú nikde na sveta a o 
rok príde znova.

Vahram si PAN!

FUN PAN:
Liptovský Mikuláš je miesto, kde slová ako 
PANák alebo ísť na Demänovku naberajú 
úplne iný význam ako v ostatných častiach 
Slovenska.

A tak sme doPANovali. 
Pobrali sme sa domov a 
z PANu nám ostali fotky, 
videá a kopec 
neopakovateľných a 
nádherných zážitkov. 
Slovenská pantomíma 
nielenže žije, ale zažíva 
svoju novú renesanciu a 
ja verím, že sa medzi 
vami rodí niekoľko 
nových Sládkov či 
Kasprzykov. Mne 
neostáva nič iné ako 
vám všetkým 
poďakovať a povedať, 
že vás mám rád. 
Dúfam, že mi odpustíte 
nejaké tie gramatické 
nedostatky v mojich príspevkoch. PAN 2012 skončil, nech žije 20. ročník festivalu PAN 2013!

My všetci sme PAN!              
        


