
 Príhovor v slovách.
Tak, a už mam toho dosť! 
Veľa rokov sa zmietam v pochybnostiach! 
Má to všetko zmysel? 
Treba to siliť? 
Čítate niekto bulletin? 
A príhovor? 
Ja viem, čakať od mímov SLOVO... 
No a čo! A just! Aj tak napíšem! 

Ale prosím každého človeka, ktorý si prečíta príhovor – nech mi 
pošle sms (0905 244 259) Či  email (miro@kasprzyk.sk)! Alebo 
ma milo presvedčte, že to nepíšem do vetra ?

 Pravda o pohybe
Kto dýcha, žije.
Kto žije, väčšinou sa hýbe.
Kto sa hýbe, spravidla je.
Kto JE, je.
Kto je, musí jesť.
Kto je najedený, ťažko sa hýbe.
Kto sa nehýbe, spravidla nežije.
Kto nežije, väčšinou nedýcha.

 Pravda o PAN-e
Čas plynie...
Aj VY sa hýbete a preto STE.
Ak STE – tak STE tu!
Ak STE tu – tak SME!
Ak SME tu a hýbeme sa – tak fajn.
Ak sa nehýbeme – TAK NIČ!
Ak NIČ – tak nič.
Ak tak – tak tak. 
Tik tak.
Čas plynie...

 Pravda o pravde *
(* nehodiace sa škrtnite)

Pozn. autora: Žiada sa mi napísať, že TÍ, čo mali pravdu v ži-
vote – sú po živote. No a všetci čo sú po živote, väčšinou sú na 
PRAVDE... Z toho usudzujem, že PRAVDA JE NESMRTEĽ-
NÁ! Má to jeden pravdivý háčik. Ako VÁM to poviem, keď už 
budem vedieť, že som mal absolútnu pravdu? 

  A teraz vážne.
Nepísaným zvykom pri okrúhlych výročiach čohokoľvek má 
byť analýza. Kritický rozbor a pohľad na všetko, čo sa dote-
raz urobilo. Prípadne neurobilo. Či sa nestihlo urobiť, alebo 
nebodaj nevymyslelo na urobenie... Ako ale ošetriť situáciu, 
keď sme, hádam, urobili všetko a možno aj viac, než sa dalo? 
Ako sa vysporiadať s tým, že už dávno máme pripravené a vy-
myslené, čo ďalej? Ako presvedčiť naozaj neviem už koho, že 
bez peňazí, konkrétnej pomoci a pochopenia súvislostí budem 
rok čo rok na tomto mieste v bulletine dávať dookola tú istú 
otázku? Poraďte mi, prosím, ako odpovedať VÁM a všetkým 
okolo, prečo sa tento medzinárodný festival v pohybe nehýbe...
Nebite ma! No dobre! Hýbe sa! Po troške a k lepšiemu – máte pravdu. 

 Zaspomínajme si spolu ... 
1994 Jeden deň v jedálni učilišťa Kožiarskych závodov. Ko-
berec, reflektor, dve reprobedne, kopa stoličiek a nadšení ľudia 
– diváci a umelci. Potom pár dní v Pionierskom dome. A javis-
ko! Malé, ale javisko! A TÍ úžasní ľudia okolo! 

 A teraz? 
2003 Štyri dni v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. 
Dielne v baletných sálach, významní zahraniční lektori, bohatý 
sprievodný program, improvizácie, veľa kvalitných jednotliv-
cov, súborov a zahraniční hostia... A úžasní, nadšení ľudia – di-
váci, umelci a organizátori. Ostali! Vodia sem ďalších a ďalších! 
Vraj sa do Mikuláša všetci tešia...

ĎAKUJEME ZA DÔVERU!

Ale vráťme sa aj napriek pozitívnym spomienkam k mojej 
nezodpovedanej otázke. 
Hýbeme sa ako festival?
Skúsme si spolu uvedomiť podstatu toho čo sa deje a čo by 
sa mohlo -  malo diať. Naviac po nečakaných udalostiach na 
prelome roka okolo majstra míma Milana Sládka. 

Môžeme spolu skonštatovať jednu veľmi vážnu a neodškrie-
piteľnú skutočnosť: Stali sme sa JEDINÝM festivalom pan-
tomímy na Slovensku. Pod nepríjemným dojmom opätovných 
ekonomických problémov a pod tlakom vyššie uvedených okol-
ností som dospel k jedinému. Mám chuť. Obrovskú chuť ospra-
vedlniť sa VÁM všetkým... Odpustite mi, že za posledné roky 
neviem náš festival dostať z vychodených koľají. Vidím, a VY 
so mnou, veľa vecí na zlepšenie. A nedokážem s nimi pohnúť. 
Napr.: svetoví klasici a významné európske súbory v programe, 
ďalší lektori a dielne, rozbory vašej práce s odborníkmi, prime-
raný priestor pre VÁS a VAŠE umenie, dielne pre učiteľov ZUŠ, 
kopa iných konkrétnych maličkostí... Majú jedného spoločného 
menovateľa – ekonomiku. Priznávam, nedarí sa mi touto károu 
zmysluplne pohnúť. Ale ak sa to raz podarí, už teraz mi je jasné, 
ako sa pohneme ďalej. Mám však na VÁS všetkých jednu pros-
bu. Nech to bude akokoľvek, pomôžte mi zachovať to nádherné, 
čo pomaličky na Slovensku nemá žiadny festival. Uchovajme si 
RODINNÚ ATMOSFÉRU a NÁDHERNÚ UMELECKÚ DOB-
ROPRAJNOSŤ, na slovenské pomery vec nevídanú. Toto ma 
veľmi trápilo a teraz je to von. Už sa teším na javisko na konci 
festivalu. Postavím sa VÁM tvárou v tvár a...

...a čo myslíte VY? Mám VÁM opäť sľúbiť, že festival bude? 
Načneme druhú desiatku?

 Možnosti:
a) možno
b) nie
c) niekedy inokedy
d) áno
e) *

* miesto pre vlastnú myšlienku

„Dobrie odpovede budú zaradenie do žrebuvania o hodnotnie 
ceni aj zájazd voľade po Liptove, či čo.“ 

ĎAKUJEM , ŽE STE
...môj život má ešte zmysel.

M I R O

Príhovor Mira Kasprpzyka k jubilejnému X. ročníku festivalu PAN 2003


