


Asi ťažko nájdete na mape Európy územie, kde sa na jednom mieste a v jednom čase
koncom augusta stretne toľko predstaviteľov humoru a satiry ako v Kremnici, srdci
Slovenska. Aj tento rok majú milovníci nevážneho umenia šancu na vlastnej koži zažiť
horúčku letných dní, ktorá nie je reakciou na vtáčiu chrípku, ale na presilu humoru.
Mesto zlata a kremnických dukátov bude opäť tri dni žiť divadelnými a kabaretnými
predstaveniami, na pódiách zaznie hudba a na uliciach sa budú stretávať ľudia
s rovnakou diagnózou – posadnutí humorom a satirou. Je už tradíciou, že humor
na Kremnických gagoch plní odkaz osobností: Wericha a Voskovca, Lasicu
a Satinského, Viktora Kubala..., ale aj Stanislava Štepku a Radošinského naivného
divadla alebo skupiny Lojzo, či literáta Tomáša Janovica. Práve ich tvorba je kritériom,
podľa ktorého je nastavená optika dramaturgie festivalu.

Nominačné kategórie Akadémie humoru
Slovenska nám ponúkajú prehľad toho, čo
sa na festivale objaví. Popri divadelných
a kabaretných predstaveniach to bude
pantomíma, hudba vo všetkých jej
podobách, ale aj vystúpenia kúzelníkov
a iluzionistov. Priestor majú aj výtvarníci,
karikaturisti, literáti a epigramatici. Všetci

nominovaní predstavia svoju prácu za
posledný rok. Samostatne sú hodnotené
predstavenia pre deti, či už ide o bábkarov,
klaunov alebo rozprávkarov. Žijeme
v modernej dobe, plnej informačných
diaľnic a kódovaných signálov. Preto sa
návštevníci stretnú aj s produkciou
televíznych a rozhlasových relácií, ktoré si
budú môcť pozrieť, či vypočuť v prostredí
atraktívnej Poľovníckej reštaurácie.

Stano Radič je meno známe nielen
z nespočetného množstva rozhlasových
a televíznych relácií. Je to osobnosť
slovenskej kultúry, ktorá sa celou svojou
váhou, a bol to telesne subtílny a jemný
človek, chytila renovácie Kremnických
gagov v roku 2004. Aj jeho zásluhou mali
súčasníci možnosť privítať na festivale
popredné osobnosti slovenského humoru.
Či už to bol Milan Lasica, Tomáš Janovic,
Stanislav Štepka, Elena Vacvalová, Zuzka
Krónerová a Marián Geišberg. Bol zárukou
človečiny. Aj preto jedno z ocenení
festivalu nesie jeho meno. Je určené pre
objav roka.
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Stála expozícia „neumenia“ vznikla na
pôde festivalu Kremnické gagy a jej
zakladatelia sa naďalej starajú o to, aby
návštevníci mali čo „obdivovať“. Skvosty
slovenského a medzinárodného gýča sú
unikátnou zbierkou, ktorou sa môžu
pochváliť len máloktorí zberatelia. Roman
Vykysalý, otec projektu, je neúnavný
bojovník za práva tohto „tvorivého prejavu
más“. A nejde mu len o zberateľskú
činnosť. Každoročne pripravuje stretnutie
odborníkov, naslovovzatých teoretikov
a výtvarníkov, aby načrel do studnice tohto
zaznávaného „výtvarného umenia“, ktoré
zasiahlo aj do literatúry, divadla, ale najmä
do masmédií, ktoré plnia úlohu
veľkovýrobcu novodobého gýča. Ako
akademik má na starosti nomináciu na
ocenenie v kategórii TRAFENÁ HUS.
Najväčší paškvil alebo absurdita je plným
právom ocenená práve na festivale
humoru a satiry. Ide o odvážny počin,
hraničiaci s nebezpečím fyzickej reakcie
dotknutej osoby alebo inštitúcie.

Verš je základným kameňom usporiadania
veľkého stretnutia pesničkárov, recitátorov,
literátov a aforistov. Pod ochranou šapitó
na Štefánikovom námestí zaznejú piesne
a verše najlepších slovenských bardov,
ktorí sa presunuli zo slovenských lazov
a hájov do Kremnice, aby si navzájom
zaveršovali. Tu bude držať ochrannú ruku
nad podujatím Peter Janků, známy
slovenský pesničkár a nemenej známy
reportér z televíznej obrazovky, odborník
na recitačné umenie Ivan Kováč a kráľ
slovenských aforistov Tomáš Janovic.

V dejinách Slovákov vytŕča niekoľko nosov
popredných humoristov, ktorí, ako sa
hovorí, „mali nos na kvalitný humor“.
Preto neodmysliteľnou súčasťou
festivalových podujatí je odhalenie
významného nosa, alebo lepšie povedané
nosa významnej osobnosti slovenského
humoru. Tento rok pribudne v Uličke
slávnych nosov „čuchový orgán“ Viktora
Kubala, ktorému medzi nosmi Júliusa

Satinského, Jara Filipa a Stana Radiča
patrí zaslúžené miesto. Jeho animovaný
film Jánošík alebo roháčovská Dita boli
pojmom jednej generácie, ktorá si toho
za totalitného režimu zažila dosť. S jeho
tvorbou sa stretneme na samostatnom
podujatí v réžii Milana Markoviča, ktorý
je už stálym zamestnancom festivalu.

Kto sú to, tí rozsievači dobrej nálady,
smiechu, ale aj ostrej satiry a humoru?
Sú to úplne obyčajní ľudia s neobyčajnými
schopnosťami upútať svojím kumštom
všetkých vnímavých ľudí, ktorí sú hladní
po inom pohľade na svet, ako im ponúka
realita. Festival humoru a satiry dokazuje,
že humor kvitne v každom prostredí,
v každej generácii a je mu jedno, či ide
o profesionálneho umelca alebo ochotníka,
ktorý ochotne a zadarmo zabáva tých
ostatných. Nerobia sa rozdiely. Mladý či
starý, profík alebo amatér, každý má
rovnaký priestor dokázať svoje kvality.
A o tú sa organizátori festivalu Kremnické
gagy snažia už po dvadsiaty šiesty krát.
A to nielen dramaturgia, ale aj naslovovzatí
odborníci združení v Akadémii humoru
Slovenska, ktorí (od r. 2004) každoročne
nominujú umelecké výkony alebo diela
v 15 kategóriách na cenu Zlatý Gunár.
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Ak na ulici stretnete karikaturistu, istotne
o tom nebudete vedieť. Nenosí pelerínu
a bohémsku baretku a nerozpráva
ošúchané vtipy. Je to tichý svedok doby.
Veľa nenahovorí, ale o to viac nakreslí.
Jeho videnie je v skutočnosti iné, ako nás

ostatných. Aj v tej najvšednejšej veci vidí
objekt svojho záujmu. Humoristickým
filtrom sa všedné stáva nevšedným,
krátkym zážitkom pre divákov. Aj keď
karikatúra je ako fotografia, len malým
úsekom skutočnosti, v jednom ťahu
štetca, ceruzky alebo vytvorením koláže
zachytáva neraz viac ako dlhý úsek
ľudského života. Skratka je umeleckou
technológiou myšlienok, ktoré karikaturista
zveční na papieri. Aj tento rok predstavíme
návštevníkom ostatnú tvorbu slovenských
a českých karikaturistov. Na vernisáži sa
s niektorými osobne stretneme a prehodíme
pár „nakreslených viet“. Účasť prisľúbil aj
Svetozár Mydlo, dlhoročný výtvarník
Radošinského naivného divadla a tiež
autor nového loga festivalu.

V tomto výroku je povedané všetko. Napriek
nežičlivosti prostredia v éteri na rozhlasových
a televíznych vlnách, pardon – na optických
a digitálnych diaľnicach, sa kde tu objaví tvorba
audiovizuálnych tvorcov, ktorá stojí za povšimnutie.
Dvaja idealisti, akademici, ale pri tom normálni ľudia
Ľubo Belák a Rasťo Piško predstavia nominácie na
udelenie ceny Zlatého gunára v kategórii
audiovizuálnej tvorby.

V Kremnici sa bude otvárať! Nemyslíme
tým len fľaše a sudy plné kvalitného piva
a vína, ale historické miesto, ktoré bolo od
začiatku spojené s festivalom Slovenské,
neskôr Kremnické gagy. Tu dlhé roky
pôsobilo Kremnické divadlo v podzemí,
tu odzneli prvé repliky jeho kabaretu
NON TEATRO BUFFO alebo Sága gagu

slovenského, tu pôsobila imaginárna
Univerzita humoru a satiry.
Zrekonštruované priestory opäť privítajú
tých, ktorým cez festival vždy patrili –
humoristom a ich „jammsession“.
A kde inde by sa udeľovali Zlaté Gunáre –
ceny Akadémie humoru Slovenska, ako
tu, v Labyrinte. Kto iný by ich mal
odovzdávať, ako bývalí hlavní aktéri tejto
klubovej scény Roman Vykysalý a Ján
Fakla. Od prvého predstavenia ubehlo veľa
času, ale duch inakosti a úľavy sa tu
nestratil.
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Záver Kremnických gagov bude patriť
bohapustej veselici. Na veľkom Štefáni−
kovom námestí prepukne v nedeľu
popoludní Veľký srandovný PIKNIK.
Gastronomické hody budú sprevádzané
veselými kapelami, netradičnými súťažami
a rôznymi ochutnávkami, ktoré dokŕmia
tých, ktorí ešte nemali dosť. Stretnú sa tu
skalní fanúškovia, rodiny s deťmi, miestna
elita a svoju účasť prisľúbili aj diplomati
z iných krajín. Je to dôkaz, že Gagy
začínajú prerastať nielen hranice okresu
a kraja, ale aj Slovenska a Európy. Festival
začína rozprestierať krídla aj nad umelcami
Poľska a Maďarska. Spolu s českými
humoristami sa začína kresliť humoristická
mapa prekrývajúca spoluprácu krajín V4.
To nie je len akési zbožné želanie, ale fakt.
Na Kremnických gagoch vystúpia aj
umelci z menovaných krajín.

Kremnické gagy – to nie sú len divadelné
priestory, sála kina, alebo kultúrneho
strediska. Je to aj ulica, voľný priestor,
ktorý ponúka námestie a okolité zákutia,
kde sa možno stretnúť s prekvapením.
Pouličné vystúpenia vtipkárov, tvorba
priamo pod slnkom, hudobné matiné,
bude toho dosť, s čím sa návštevník môže
stretnúť pri presune z jedného
predstavenia na druhé, alebo len tak,
počas prechádzky prekrásnou Kremnicou.
Mesto bude nabité pozitívnou energiou
a dúfajme, že aj dobrým počasím, ktoré
už samo o sebe vie vyčariť úsmev aj
u toho najväčšieho pesimistu. Ak nie na
svete, tak aspoň na Slovensku.

Humoristi nezabúdajú ani na deti. Práve
ich ničím nepoškvrnený smiech je
lákadlom pre divadelníkov, klaunov,
bábkohercov a ostatných robotníkov
umenia, ktorí svoju tvorbu venujú deťom.
Myslíte si, že to je jednoduché? Neverili by
ste, koľko nápadov sa spotrebuje pri takej
bábkovej hre. Zapotia sa nielen režiséri
a herci, ale aj výtvarníci a kostyméri.
Neveríte? Príďte sa na nich pozrieť.
A nezabudnite na svoje deti. Je to najmä
pre ne. Pozýva vás akademik Jozef Mokoš.
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Hudba na festivale humoru a satiry
Kremnické gagy 2006 je dôležitým
stavebným kameňom programovej
ponuky. Máte radi folk, rock, alebo si
radšej vypočujete tradičný džez, či
šansón? Nič jednoduchšie, ako si na tri
dni zájsť do Kremnice. Pre istotu si
vezmite aj „spacák“, lebo na samostatnom
pódiu vás bude takmer non−stop zabávať
množstvo hudobníkov a spevákov rôznych
žánrov a nezvyčajných nástrojových
zoskupení. Nebudú chýbať ani známe
mená a slávikovské celebrity. Bez
falošných tónov a v dobrom rytme môžete
prežiť aj so svojou rodinou krásne tri dni
plné humoru, satiry, veršov, karikatúr
a hudby.

...alebo humor v improvizácii je spôsob,
ako súťažné trojčlenné družstvá hercov,
komikov a vtipkárov budú presviedčať
odbornú porotu zloženú z akademikov, že
sú tí najlepší. Hlavným vyzývateľom bude
Milan Markovič, ktorý aj tohto roku
povedie zápas improvizátorov z celého

Slovenska. Skúste behom troch minút
vymyslieť, naštudovať a odohrať krátku
scénku na tému „výhrada zo svedomia“.
Uznáte, je to ťažké. Takéto a podobné témy
budú čakať odvážlivcov v ringu
postavenom v príjemnom prostredí
nádvoria vinotéky Biely bocian.
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Všetko, čo dnes ponúka festival
Kremnické gagy, malo svoj začiatok.
História festivalu sa odvíja od pôsobenia
Kremnického divadla v podzemí v klube
mládeže Labyrint, kde z doteraz
nepochopiteľných príčin robil istý čas
vedúceho aj Roman Vykysalý, známy
svojou nechuťou tráviť voľný čas na
schôdzach SZM (Socialistický zväz
mládeže). Možno práve z nedostatku
politickej angažovanosti spolu s Jánom
Faklom (a ostatnými členmi divadla)
založili imaginárnu Univerzitu humoru
a satiry, ktorej prvým rektorom sa stal
známy karikaturista Viktor Kubal. Tak sa
to začalo. Festival s pôvodným názvom
Slovenské gagy svoj prvý krst zaznamenal
dňa 13.11.1981, v deň premiéry
kabaretnej hry NON TEATRO BUFFO alebo
Sága gagu slovenského. Už na prvých
ročníkoch sa zúčastnili osobnosti ako
T. Janovic, P. Petiška, M. Vavro, I. Popovič,
P. M. Kubiš, hudobníci D. Valúch a J. Filip,

herci a divadelníci, ako S. Štepka,
J. Mokoš, M. Labuda, humoristi
M. Markovič, O. Andrásy, E. Vacvalová,
S. Radič, neskôr Š. Skrúcaný a ďalší. A čo
sa v Kremnici na festivale dialo? To isté
ako dnes. Hralo sa také divadlo, aké sami
herci chceli, vystavovali sa karikatúry, aké
uznali za dobré samotní výtvarníci,
premietali sa amatérske filmy, aké chceli
premietať sami filmoví amatérski
producenti a hral sa kabaret, aký sa vtedy
nevysielal ani v televízii – vlastne sa
nevysiela doteraz. Medzi hrdinami doby,
pretože robiť humor akí tvorcovia chceli,
bolo riskantné, sa objavili mená
karikaturistov ako napr. F. Vico, M. Vaněk,
B. Pernecký, J. Schuster, K. Kanala,
kolážista E. Svrček, humoristi ako
R. Piško, J. Snopko, R. Kaizer, R. Slanina,
N. Antalík, bábkari A. Anderle a T. Plaszky,
mímovia V. Kulíšek a M. Hecht, pesničkári
zo Slnovratu, Prešporku, alebo tiež
P. Janků, divadlá Úsmev, GunaGu, Stoka,
skupiny Mloci, Bukasový Masív, Drišľak,
Tučná Anča, svoje umenie tu predvádzali
šermiari z Bojníc, Bratislavy a Banskej

Bystrice. Stálymi účastníkmi festivalu boli
štúdio pantomímy M. Kasprzyka
z Liptovského Mikuláša a skupina
LOJZO z Bratislavy. Festival obohatili aj
Chalupkovci z Brezna, Pegasník
z Bratislavy, Štúdio 77 zo Spišskej Novej
Vsi, Radošinské naivné divadlo, Z−divadlo
zo Zelenča, Revival jazz band, Funny
Fellows a ďalší. Festival zaznamenal aj
návštevu niekoľkých osobností českého
humoru, napr. M. Kopecký, J. Dušek,
J. Pecha a tiež divadlo Husa na provázku
z Brna.
Nová história sa začala písať vstupom
Stana Radiča do organizovania
a dramaturgie festivalu. Práve on priniesol
nápad založiť Akadémiu humoru
Slovenska, udeľovanie cien Zlatý gunár
a inštalovanie Uličky slávnych nosov.
Aj jeho zásluhou bola odstránená hranica
medzi profesionálnou a amatérskou
scénou. Tým doplnil a umocnil
dramaturgiu z predchádzajúcich ročníkov,
kde Pohár improvizácie patril
k najúspešnejším podujatiam festivalu
Kremnické gagy.
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Cena Zlatý gunár pre umelecké  diela a výkony v kategóriách

Divadelné inscenácie Vladimír Štefko
Hudobné predstavenia Jozef Tarkay
Kabaretné a pouličné predstavenia Roman Slanina
Pohybové predstavenia Oľga Panovová
Inscenácie pre deti (bábkové, divadelné a pod.) Jozef Mokoš
Improvizácie (trojčlenných tvorivých skupín na danú tému) Milan Markovič
Karikaturisti Ján Valter
Kúzelníci a iluzionisti Alexander Gerič
Literáti a epigramatici Tomáš Janovic
Pesničkári Peter Janků
Recitátori Jaroslava Čajková
Zvukové záznamy diel a výkonov Rasťo Piško
(rozhlasové žánre a hudobné nahrávky)
Zvukovo−obrazové záznamy diel a výkonov Ľubomír Belák
(televízne, filmové žánre, vrátane reklamy)
Osobitné ocenenia

Cena Stana Radiča za objav roka Iveta Radičová
Trafená hus − Roman Vykysalý
(najväčšia trápnosť, absurdita – gýč roka)

Prezident AHS – Stanislav Štepka



Dnes už ani jedno väčšie podujatie nemôže existovať bez žičlivých  a majetných
donátorov, či mecenášov, t.j. sponzorov a reklamných partnerov. Kremnické gagy

ponúkajú široký priestor pre uplatnenie najrôznejších možností prezentácie
a reklamy. Koncentrácia návštevníkov, jedinečné podujatie a široký záujem

médií sú tromfom v rukách organizátorov. Festival nežije len tri dni.
Po uzávierke nominácií koncom júna 2006 začína kolobeh promo

akcií, reklamných kampaní a podujatí, ktoré vyvrcholia
koncom augusta a doznievajú v prvé septembrové
týždne. Humorom a satirou žije Slovensko takmer

tri mesiace za aktívnej mediálnej podpory.

Nechýbajte ani vy medzi
najúspešnejšími!

KONTAKTY
Riaditeľ festivalu

Ján Fakla
0905 258 284
gag@mail.t−com.sk

Producent festivalu
Pavol Kelley
0903 238 172
kelley@internet.sk

Dramaturg festivalu
Darina Abrahámová
0911 554 004
abrahamova@chello.sk

Hovorca festivalu
Roman Vykysalý
0905 308 480
gagy@zoznam.sk
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