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vlk a zajac

Vlkovi sa narodil syn. Je 

šťastím celý bez seba:

- Tie očká, tá pusinka, celý 

otecko. No a tie ušká… tie 

uši… No počkaj, zajac!

MARK TWAIN (1835 – 1910)
americký prozaik – humorista

Pri akejsi slávnostnej večeri vyzvali 
Marka Twaina, aby predniesol otvá-
raciu reč. Humorista to nečakal, a bol 
veľmi prekvapený, že práve on má byť 
prvým rečníkom. Vstal však zo svojho 
miesta a hneď svojsky spustil.
„Pripomína mi to nápis na jednom 
náhrobnom kameni, ktorý som kedysi 
čítal na jednom dedinskom cintoríne:
„Čakal som to, ale nie tak skoro!“

• • •
Keď mal Mark Twain prvý raz preho-
voriť na verejnosti, dostal veľkú trému. 
Tak poprosil svojich priateľov, aby mu 
držali palce.
„A prosím vás,“ šepkal ešte tesne 
pred vystúpením na tribúnu,“ ak ná-
hodou poviem niečo, čo sa len trochu 
bude podobať vtipu, hlasno sa smejte 
a tlieskajte!“
Jeho starosť však bola zbytočná, pre-
tože už prvou vetou si celkom získal 
svojich poslucháčov. Tá veta znela:
„Július Caesar je mŕtvy, Napoleon 
zomrel, Shakespeare je na večnosti, aj 
Abraham Lincoln už nie je medzi živý-
mi… Nuž a aby som povedal pravdu, ani 
ja sa dnes necítim nejako mimoriadne 
zdravý.“

• • •
Raz Mark Twain chvíľu pozoroval pria-
teľa, ktorý si doplňoval vo svojom zá-
pisníku denné udalosti uplynulých dní 
a nemohol si spomenúť, čo robil uply-
nulý týždeň.
„To my, verejní činitelia, máme v tomto 
výhodu,“ povedal Mark Twain. „Keď to-
tiž chceme vedieť, čo sme robili včera, 
stačí, aby sme si prečítali noviny.“

a nekdoty
podľa
becedy
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nový ksicht
Já su nový v politice,

hmm, kaleráby, kukurice.
Po cestách intrig lavíruju,
chvílu absťák, chvílu ruju.

Mňeňím strany jak ponošky,
vícej noch je u stonošky.

Že ideály, populizmus,
čovjeku je z teho na hnus.

Rár bych vládel, zdrapil štát,
nakradel aj ze sto krát.
Bohatstvo a vládnucí,
za charakter páchnúcí.

Dedo Pejo

kremnické GaGY 2019
Mesto Kremnica sa koncom augusta hemžilo ženami. Dramaturgia 39. ročníka Európ-
skeho Festivalu humoru a satiry sa totiž rozhodla, že tento ročník bude venovaný ženám. 
A tak si návštevníci tohto tradičného podujatia mohli vybrať z viac ako 70 predstavení 
dám z dvanástich štátov. Súčasťou rôznych žánrov, ktoré sa tam prezentovali (činohra, 
bábkové divadlo, pantomíma, súčasná klauniáda, nový kabaret, koncerty, pouličné či iné 
vizuálne umenie), bola aj tentoraz, tak ako v predošlých rokoch, prezentácia tvorcov ka-
rikatúry. A keďže tento ročník sa niesol v znamení žien, účastníčkami výstavy bolo 5 žien 
a to z Francúzska, Portugalska, Iránu, Českej republiky a zo Slovenska. Všetky prišli do 
Kremnice osobne.

Cristina Sampaio (Portugalsko) síce 
absolvovala odbor maľby na Lisabon-
skej škole výtvarných umení, ale ve-
nuje sa najmä ilustrácii detských kníh 
a publikovaniu karikatúr v domácej aj 
zahraničnej tlači a často s úspechmi 
vystavuje.
Dokhshid Ghodratipour (Irán) vyštu-
dovala priemyselný dizajn na Teherán-
skej univerzite, ktorému sa profesio-
nálne venuje. V súčasnosti sa venuje 
aj tvorbe karikatúr pre tlač a výstavnej 
prezentácii, kde získala viacero ocene-

ní.
Elodie Maréchal (Francúzsko) vyštu-
dovala animáciu na škole animácie 
L’Atelier, ktorej sa intenzívne venuje. 
Zaoberá sa tiež ilustrovaním a tvorbou 
komiksov a publikačnej činnosti.
Pracuje tiež ako koordinátorka a orga-
nizátorka digitálnej komunikácie.
Ivana Valocká (Česká republika) 
je vyštudovaná maliarka, grafička, 
reštaurátorka (katedru reštaurovania 
umelecko- historických výtvarných 
diel vyštudovala na VŠVU v Bratisla-

ve). Venuje sa však aj karikatúre a na 
súťažných podujatiach získala viacero 
ocenení.
Daniela Zacharová-Jarunková (Slo-
vensko) na VŠVU vyštudovala odbor 
figurálnej maľby. Venuje sa najmä ilu-
strovaniu kníh a ako autorka karikatúr 
vystavovala mnohokrát doma aj v za-
hraničí. Je držieteľkou ocenenia Zlatý 
gunár a v r. 2011 bola prezidentkou 
Kremnických Gagov.

Okrem tradičnej dražby čistého papiera (ktorý potom pokreslili autorky výstavy) sa všetkých päť zúčastnilo aj pra-
videlnej IMPROKARIKATÚRY, čo je kreslenie na jednu veľkú papierovú plochu za prítomnosti obecenstva. Tentoraz 
účastníčky kreslili na tému EVA. Na snímke ich vidíte v pokľaku pod spoločných dielom v spoločnosti dramaturga KG 
pre karikatúru Fera Jablonovského. Z ľavej strany: Dana Zacharová, Iva Valocká, Fero Jablonovský, Cristina Sampaio, 
Elodie Maréchal a Dokhshid Ghodratipour.
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Karikatúra je doménou mužov. Na sto karikaturistov pripadajú dve-tri 
ženy. To je však iba počet ľudí, ktorí sa venujú karikatúre. Žien je teda nepo-
rovnateľne menej, ale väčšinou kvalita ich tvorby patrí k tomu najlepšiemu, 
čo v tejto oblasti vzniká. Na KREMNICKýCH GAGOCH sa zdá, že žien, ktoré 
sa venujú karikatúre je podstatne viac. Je to preto, že vyberáme len to naj-
lepšie. V niekoľkých posledných ročníkoch získalo hlavné ocenenie Zlatého 
gunára dokonca viac žien, spomeňme len Malgorzatu Lazarek, Natáliu Lo-
žekovú a Ivanu Šátekovú. A tento rok k nim pribudne ďalšia.
… ale my už vieme, že Zlatého gunára získala Cristina Sampaio z Portu-
galska.

(z textu Fera Jablonovského vo Festivalových novinách)
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