Liptovský Mikuláš 19. 11. 2015
Takmer štyri stovky mladých nadšencov pantomímy zavítajú 24. až 28. novembra do
Liptovského Mikuláša na 22. ročník festivalu PAN. Organizátori okrem oslavy 55. výročia
pantomímy na Slovensku pripravili aj novinku pod názvom PANart 2015.
"Ide o prvú medzinárodnú súťažnú prehliadku konzervatórií, stredných umeleckých
škôl, vysokých umeleckých škôl a akadémií zo Slovenska a Česka. Súťažiť budeme v
kategóriách sólo, duo a trio pantomíma. Dĺžka súťažnej etudy je maximálne sedem
minút,“ priblížil zakladateľ festivalu a garant súťaže mím Miroslav Kasprzyk. Vystúpenia
bude hodnotiť trojčlenná odborná porota, ktorá okrem cien ponúkne mímom svoje rady a
skúsenosti.
Od stredy 25. novembra sa podľa Kasprzyka dvadsiaty druhýkrát rozľahne na Liptove
ticho. „Zaplaví Dom kultúry, súkromnú umeleckú školu a priľahlé priestory mesta vhodné na
umenie,“ prezradil. Mladí ľudia, deti z celého Slovenska i zahraničia sa budú vzdelávať v
sedemnástich tvorivých dielňach pod vedením dvadsiatky skúsených odborníkov a
profesionálov. Na výučbu sa prihlásilo viac ako 370 účastníkov.
„Festival PAN je najstarší, najväčší a jediný svojho druhu na Slovensku. Tento rok sa
nám opäť podarilo dotiahnuť zaujímavých zahraničných umelcov z Čiech, Nemecka, Poľska
a dokonca Iránu, nehovoriac o tom, že v rámci festivalu budeme mať výjazdové zasadnutie
zakladateľov Federácie európskej pantomímy, ktorej som členom,“ doplnil Kasprzyk.
Mikulášskej verejnosti sa tak predstavia napríklad študenti a profesori pražskej
HAMU, Divadlo Úsmev z Bratislavy, Pohyb's & Konsorten Mobiles theater so Štefanom
Ferenczom z Nemecka, Bartolomiej Ostapczuk z Poľska a The Sun theatre z Iránu. Mladí
mímovia, klauni, či žongléri na námestí v centre Liptovského Mikuláša predvedú pod holým
nebom svoje umenie. V súťaži pantomímy sa stretnú najlepší jednotlivci, dvojice a trojice.
Festival tradične vyvrcholí súťažou v improvizovaní trojčlenných družstiev a súťažnou
prehliadkou súborov.
Mím Miroslav Kasprzyk a Dom kultúry organizujú festival PAN v spolupráci so
Súkromnou umeleckou školou Liptovský Hrádok a mestom Liptovský Mikuláš. Podujatie
finančne podporilo aj ministerstvo kultúry.

