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Prehliadka tvorby nevidiacich umelcov v Martine
V dňoch 22. – 24. októbra 2010 sa v Martine uskutoční už 15. ročník
celonárodnej prehliadky nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych
tvorcov Dni Mateja Hrebendu.
Prehliadky umeleckého prednesu sa konajú už od roku 1977. Poslaním Dní Mateja
Hrebendu je nadviazať na odkaz tohto šíriteľa kultúry aj napriek jeho zrakovému
obmedzeniu. Cieľom tohto podujatia je pomáhať nevidiacim a slabozrakým umelcom
prezentovať a rozvíjať svoje nadanie v oblasti tvorby literatúry a prednesu. Zrakové
postihnutie neobmedzuje ľudí v tom, aby sa v tejto oblasti mohli naplno realizovať
a tým zdokonaľovať svoju verbálnu komunikáciu.
Dni Mateja Hrebendu pozostávajú z dvoch častí:
Súťaž v prednese poézie, prózy a hlasového divadla
Autorská literárna súťaž
V programe 15. ročníka Dní Mateja Hrebendu je v tomto roku kladený väčší dôraz na
aktívnu tvorivosť recitátorov a literárnych tvorcov. Recitátori budú mať možnosť
zvyšovať úroveň svojich vystúpení priamo na workshopoch, ktoré sa budú realizovať
počas prehliadky.
„Oproti predchádzajúcim ročníkom prichádzame s novou koncepciou podujatia.
Chceme výraznejšie podporiť a aktivizovať zrakovo postihnutých k literárnej tvorbe.
Nejde len o umeleckú literatúru, ale chceme ich podporiť aj v aktívnom glosovaní
situácie v ich okolí prostredníctvom regionálnych novín, časopisov, rozhlasov a
televízií. Prostredníctvom wokrshopov tvorivého písania a návštev redakcií a tlačiarní
chceme prispieť k získaniu reálneho obrazu o chode médií, o zložení a fungovaní
redakcie, o ich možnosti participovať na činnosti médií“, spresňuje priebeh
tohtoročnej prehliadky koordinátor Josef Zbranek.
Vyvrcholením celonárodnej prehliadky bude slávnostný galavečer, ktorý sa uskutoční
v sobotu, 23.októbra 2010 vo Veľkej zasadačke mestského úradu Martin o 18:00
hod.
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Program večera bude spočívať vo vystúpení a ocenení najúspešnejších recitátorov
a v prezentácii najlepších literárnych prác. Hosťom večera bude Marián Bango,
finalista slovenského Eurosongu. Program obohatia svojim vystúpením aj žiaci
Základnej umeleckej školy. Vstup na galavečer je voľný.
Organizátorom podujatia je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Partnermi podujatia sú:
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu Levoča
Národné osvetové centrum Bratislava
Slovenský syndikát novinárov
Jesséniová lekárska fakulta UK v Martine
Sponzormi podujatia sú:
AB Cosmetics, Šamorín
Karlo s.r.o., Bratislava
Philips Slovensko
SINA Nitra
Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho
založenia.
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