
M i l í p r i a t e l i a , 
dnes vás oslovujeme dvaja - aspoň prostredníctvom
spomienkovej fotografie...
V týchto dňoch totiž ubehlo práve 5 rokov od chvíle, kedy zakladateľ
Staromestského divadla, jeho principál a môj manžel Peter Rašev,
dozerá na jeho projekty z oveľa väčšej výšky, ako sa nám podarí v našom
príbehu dosiahnuť...
Peter mal úžasnú fantáziu a vedel ju pretvoriť na slová, ktoré vkladal
do úst postáv vo svojich divadelných hrách. 
My vám naše predstavy ponúkame v inej podobe: vizuálneho, magic-
kého divadla plného artistických, tanečných a dych vyrážajúcich výkonov.
Verím, že naplno využijeme šancu, ktorú priniesol Košiciam titul EHMK.
To bol aj hlavný dôvod, prečo Imaginácie vznikli. Chceli sme oživiť
verejný priestor a priniesť divadlo aj tam, kde sa s ním bežne nestretnete. 
Príbeh o Stvorení sveta má množstvo podôb: 
od vedeckých teórií a Veľkého tresku až po Bibliu... 
V našom príbehu uvidíte všetko. Stvoriteľa i démonov, súboj temna
i anjelských bytostí. Kolobeh času, boj  o rovnováhu tmy a SVETLA - bez
ktorého SVET nemôže existovať. Ale aj zrodenie človeka, ktorého úlohou
je byť nositeľom svetla do budúcnosti.

Pri realizácii sa opäť stretli ozajstní profesionáli, ktorí sa do Imaginácii radi vracajú, pretože
vytvárajú jedinečnú atmosféru. Nielen tú nesmierne dôležitú - tvorivú, ale aj atmosféru, ktorú
umelcom vytvárate VY - diváci. Kvôli tomu sú ochotní za extrémnych podmienok, s nasadením
všetkých tvorivých síl a vybičovaných emocií skúšať a hrať.
Sme radi, že sa nám aj vďaka významným sponzorom / DrNona, T-systems, VSE / podarilo získať
financie  na splnenie sľubu z vlaňajška a ponúknuť okrem Košíc predstavenie aj  Prešovu a Levoči
-  mestám Pentapolitany. Tie skutočne urobili všetko, aby nám vytvorili podmienky na obrovský
umelecký experiment: počas niekoľkých dní vytvoriť tri rozdielne verzie príbehu - iné pre každé
mesto a priestorové podmienky. 

Držte nám palce, nech Peter tam zhora odháňa mraky nad našou „divadelnou scénou„  - pretože
Imaginácie 2013 venujeme práve jemu...

Ľuba Blaškovičová, www.staromestske-divadlo.sk

Staromestské divadlo je voľným združením umelcov, divadelníkov, priaznivcov a milovníkov divadla. Vzniklo
koncom roka 1997 a svojou doterajšou tvorbou dokázalo osloviť široké vrstvy divákov. Od februára 1999 je
Občianskym  združením. Koordinátorkou, manažérkou, ale aj dramaturgom a riaditeľkou projektov je herečka
Ľuba Blaškovičová. Staromestské divadlo má za sebou 10 ročníkov úspešného Festivalu nezávislých divadiel
a už štvrtý rok organizuje  ojedinelý projekt  open-air predstavenia - Imaginácie.

S TA R O M E S T S K É  D I VA D LO
u v á d z a

“STVORENIE SVET(L)A“
KOŠICE

M e s t s k ý  p a r k
13.6. - 15.6. o 21,00

LEVOČA
Nám.Majstra Pavla

17.6. o 21,00

PREŠOV
H l a v n á  u l i c a

19.6. - 20.6. o 21,00

Duo ARATRON ASPIS, Bratislava                                                   www.fakir.sk

Dvojica umelcov Igor Slovák a Kristína Slováková
sú už stálymi účinkujúcimi na Imagináciách.
Vytvárajú nezabudnuteľnú a jedinečnú harmó-
niu pohybu, ktorá rozprúdi krv a zaručí divákom
zábavu. Od roku 1994 majú na konte viac ako
5000 vystúpení a ako prví začali predvádzať
ohňovú show. Tento odvážny, mladý a príťažlivý
pár vás svojimi schopnosťami a neodolateľným
šarmom vtiahne do divotvorného sveta ohňovej
mágie.

This artistic couple creates an unforgettable unique
harmony of movement that inspires and brings an en-

tertainment. Their miraculous abilities drag you in thaumaturgic world of flame magic and
juggler's art. They have been the first artists, who came out with the professional fire show
for the Slovak audience.

Les  PHILÉBULISTES, Francúzsko www.lesphilebulistes.fr
Les Philébulistes je cirkusová spoločnosť založená v
roku 2007. Predstavenie Arcane vzniklo v roku 2009
a je výsledkom tvorivého experimentu v divadle
Théatre Kusaal v meste Besancon. Na Svetovom fes-
tivale Festival Mondial du Cirque de Demain získali
v roku 2010 ocenenie za inovatívne umelecké stvár-
nenie cirkusového predstavenia. Ich predstavenie
„Arcane“ je poetickým, cirkusovým stretnutím akro-
batov v dvoch prepojených kolesách. Videli ho diváci
v niekoľkých desiatkach krajín, je súčasťou programu
mnohých cirkusových festivalov po celom svete.
Les Philébulistes is mainly a circus company, established in
2007. Their performance „Arcane“ arised as a result of the
creative experiment in the Theatre Kursaal in Besancon.
In the international festival Mondial du Cirque de Demain
in 2010 they obtained an award for the inovative artistic interpretation of the circus performance.
„Arcane“ is very poetic meeting of two acrobats in two linked circles. The impressions of the
audience are changing depending on the concrete images created by the countinual movement
of this gigantic machine. 

Oliver Zimmermann, Nemecko www.seiltanzen.de

Pochádza z Frankfurtu nad Mohanom. Po maturite študoval
v Bruseli na cirkusovej škole Ecole de Cirque de Bruxelles, teraz
ESAC, tanec na lane. Pôsobil v Belgicku a neskôr v Paríži, kde
absolvoval ďalšie akrobatické a umelecké školy. Vo svojom
repertoári má klauniádu, akrobaciu, trampolínu, lietajúcu
hrazdu, tanec, step, tanec na lane, balet. Už 15 rokov sa ale špe-
cializuje na chôdzu po lane vo veľkých výškach. Je preto častým
účastníkom svetových festivalov. Do Imaginácii sa opätovne
vracia, aby svoje umenie predviedol aj v Levoči. 

Oliver Zimmermann is an extraordinary acrobatic artist from the
Germany. He studied in Brusel at the artistic School de Cirque, now
ESAC, with the special attention to the „dancing on the rope“. He had
also attended other circus schools in Belgium or France. His wide reper-
toire includes an acrobacy, buffoonery, workshops, acting, dance,
trampoline, balet. But for the last 15 years he concerns the most on the
tightrope.

V.O.S.A. Theatre, Praha 
www.artprometheus.cz/vosa-theatre/

V.O.S.A. je voľným združením umelcov, predo-
všetkým divadelníkov. Spája v sebe poetiku poulič-
ného divadla a nového cirkusu. Originálne hybostroje,
chodúle, žonglovanie, fireshow sú u nich len prostried-
kom, nie cieľom. V.O.S.A. Theatre vznikol z potreby
reagovať na situáciu, kedy v ČR chýbal divadelný
súbor, ktorý by sa cielene venoval fenoménu pouličného divadla. Združenie má bohaté
skúsenosti v oblasti Site Specific projektov a je jedným zo „zakladajúcich“ partnerov
Imaginácií.  V.O.S.A reprezentovala českých divadelníkov aj na EXPO 2010 v Šanghaji,
Košičania ich mohli vidieť na otváracom ceremoniály MS v ľadovom hokeji.
Association V.O.S.A Theatre (Open occasional association of alternative mans) consists of profes-
sional actors and musicians who have many years experience in the operation of so-called inde-
pendent, alternative theater, both street, so designated in special non-theatrical venues. V.O.S.A
Theatre association shall meet in particular the implementation of interesting prestigious interna-
tional projects, which always creates a unique presentation tailored to the event.

Imaginácie 2013 - realizačný team:
Námet: Ľ. Blaškovičová, K. Raševová
Scenár:  Kristína Raševová, Ľuba Blaškovičová,
Jakub Vedral, Daniel Pikalík
Réžia: Ľuba Blaškovičová
Asistenti réžie: 
Jakub Vedral, Boba Brella, Daniel Pikalík
Choreografia: Boba Brella
Hudobná réžia: Daniel Pastucha 
- Patt Production, hudba: výber - Leo Brellas 
Kostýmy: Ida Sándor, študenti ŠÚU, 
Ľuba Blaškovičová
Video projekcia: scenár a réžia Kristína Raševová
spolupracovali: Ján Haraksim, Otto Novák,
Daniel Pastucha
PR: Kristína Raševová, Edo Kopček
Ilustrácie: Marcel Králik, Grafika: Jana Zitová
Výroba svet. rekvizít: Igor Slovák - Aratron Aspis
Svetlo, zvuk, stavby:  Tolfi Sound Systems 
Organizačný team: K. Jánosházy-Turčík, 
M. Popovičová, M. Putnocká, I. Kameniská, 
V. Belák, J. Číkoš, M. Gregor, A. Ščerbanovská

Ú č i n k u j ú c i  p o d ľa  o b r a z o v :
1. VEĽKÝ TRESK -  Stvoriteľ: Jiří Juráš, Oliver 

Zimmermann, anjeli: Bobalet, hmota: Outbeak, 
anjeli - akrobacie: Katarína Raševová + Ariadna 
Vendelová, diabol: Salvi Salvatore 

2. TIEŇOVÉ DIVADLO - Noriyuki Sawa + študenti 
Konzervatória Exnárová

3. AKVABELY - Marea klub Košice /len Košice/
4. KOLOBEH - LES Philébulistes /Košice/   

V.O.S.A.   /Levoča, Prešov/
5. SÚBOJ SVETOV - Outbreak, Aratron Aspis, 

Bobalet, V.O.S.A., Flamma Aeterna, študenti 
Konzervatória Exnárová

6. STVORENIE ČLOVEKA - Klára Hajdinová, 
Jonáš Janků, Bobalet

7. ZJAVENIE Z NEBIES - Oliver Zimmerman/Jiří Juráš,
Katarína Raševová, Marián Poľa /Košice, Prešov/

8. DIABOL V SIETI - Salvi Salvatore, Ariadna 
Vendelová, Bobalet

9.  STAVANIE MOSTA + anjel strážny: V.O.S.A. /Levoča/
10. POVRAZOCHODEC + prebudený svet: 

Oliver Zimmermann + všetci /Levoča/

Outbreak Dance Center,  Košice www.outbreak.sk

Outbreak Dance Center Košice s viac ako 150 členmi
dnes tvorí jedno z najväčších tanečných centier na
Slovensku. Venuje sa rozvoju talentu detí a mládeže,
organizovaním a podporovaním ich voľnočasových
aktivít a tanečnej výchove všetkých vekových
kategórií. Certifikovaní lektori, stále zázemie, desiatky
projektov, aktivít a workshopov zaručujú kvalitu
výučby s množstvom zážitkov pre každého. Úspešná
reprezentácia mesta Košice na domácich a medzi-
národných akciách je dôkazom dôkladného prístupu
a zdravého rastu tanečného centra na umeleckej
pôde s veľkou chuťou tancovať. 

Outbreak Dance Center has more than 150 members and is one of the most prestigious dance
groups in the history of the Slovakia. They gained many victories at home and abroad in the com-
mercial and underground scenes. They created dance projects, cooperated with famous celebrities
and acted in several major media events. They also run the famous and well-known school in Kosice
- Street Dance center „Outbreak“ with the certified and successful lectors.


