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Abstrakt   
Art academy is an extraordinary  language school, an interest club and a theatre group 

that unites friends of English and Spanish language. ART ACADEMY focuses on supporting 
of language learning via dramatisation of natural dialogues in foreign language. The main 
strength of ART ACADEMY is using theatre as a unique teaching method. Role plays and 
drama help our pupils become English or Spanish, right on the stage. They master 
everyday communication topics and situations easily, in a cheerful atmosphere and with 
focus on individuality of every single one of them. Depending on the level of skills 
individual pupils prove to have, we use a variety of gripping materials in our lessons.  

ART ACADEMY teaches foreign languages through stories, fairytales, singing, dancing, 
drawing and experiencing. It is important for us that our pupils feel positive and 
enthusiastic. Because we learn easier when something makes us happy and we learn more 
from a person whom we like. In ART ACADEMY, we learn with our heart. :-)  
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1. Art Academy je originálna jazyková škola 
Art Academy je jedinečná, originálna jazyková škola, kde sa angličtina (od r. 

2015 aj španielčina) vyučuje prostredníctvom dramatizácie, divadlom.  
Pod pojmom DRAMATIZÁCIA chápeme: 
a) ucelený dramatický útvar, divadelnú hru s anglickým scenárom a trvaním 

minimálne 90 minút 
b) účinkujúci sú študenti stredných škôl 
c) vlastná výroba scény, kulís, rekvizít a kostýmov 
d) tanečné choreografie zostavené študentami 
e) netradičná hudobná produkcia ( vlastná školská kapela ) 
f) hlboký emocionálny zážitok 

Art Academy je záujmový útvar, voľnočasový krúžok zameraný na 
skvalitňovanie jazykových kompetencií študentov stredných škôl. 
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2. História a súvislosti vzniku 
Art Academy bola založená na pôde Akadémie vzdelávania v Poprade v roku 

2006 ako aktivita lektorky Tatiany Husárovej. Prvotne šlo o snahu zaujať na trhu 
jazykového vzdelávania, ponúknuť mládeži takú formu vyučovania, ktorá by sa 
výrazne odlišovala od štandardných vzdelávacích aktivít. Prvý, pilotný divadelný 
projekt Henry VIII and his 6 wives bol naštudovaný so žiakmi Strednej 
technickej školy v Poprade. Bol to zároveň prvý a jediný autorský projekt – 
scenár žiaci napísali sami. 

Dej bol postavený na stretnutí Henricha VIII s vlastným svedomím, na 
druhom svete. Postavy manželiek, kráľovien, prinášali výpovede, obžaloby, 
svedectvá, kráľ sa obhajoval vlastnými dôvodmi. Priniesť hru mladému divákovi 
v pôvodnej forme, plnej historických faktov a zložitých archaických výrazov, by 
nevzbudilo v študentoch taký záujem, s akým sa hra stretla pri využití  
moderných prvkov. Hlavný predstaviteľ, študent Ivan, všetky svoje komentáre k 
obžalobám spieval! Vybrali sme také piesne, ktoré v roku 2006 figurovali na top 
priečkach hitparád . 

Príklad 1:  
Q/“So what do you say Henry, how do you plead…?”  
A/“No one knows what it ´s like to be a bad  man, to be a sad  man, behind 

blue eyes….” 
Príklad 2:  
Anne of Cleves, štvrtá Henrichova manželka, bola oficiálne vymenovaná za 

kráľovu sestru, keďže manželstvo nebolo nikdy naplnené,  Ivan spieval:  
“Goodbye my almost lover, goodbye my hopeless dream….” 
Príklad 3:  
Použili sme aj český hit, ktorý sme preložili do angličtiny. Medzi študentami 

vyvolala interpretácia tejto skladby doslova ovácie. “Proklínám“ znel v podaní 
Ivana: “Damn your lips, damn your blue eyes damn your tears, may you one day 
just feel the pain, again and again…” 

Spev sprevádzala hra na akustickej gitare. 
Úžasne autenticky pôsobili historické kostými, ktoré si  zapožičiame v 

Strednej umeleckej škole v Kežmarku.  
Hru o kráľovi Henrichovi sme nacvičovali 6 mesiacov. Scenár mal len 7 strán, 

mnohé bolo vypovedané práve hudbou. Študenti, ktorí sa do divadelnej angličtiny 
prihlásili, neboli žiadni premianti, práve naopak. Hlavný predstaviteľ bol rebel, 
mal problém s absenciami na vyučovaní a s mimoriadne drzým správaním. Na 
jednej z hodín  angličtiny som ho  počula spievať, a povedala som mu : “ Ivan, 
urobím z teba hviezdu, každý v tvojom veku ťa bude poznať a uznávať!” Trieda sa 
smiala, nehovoriac o kolegoch, ktorí ma odhovárali, no Ivan zahral kráľa 
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Henricha dokonale, spieval, tancoval…Jeho angličtina bola na divadelných 
doskách ukážková. Hru videlo asi 3000 divákov, všetci študenti základných aj 
stredných škôl mesta. Spätná väzba bola famózna, študenti si chodili 
predstavenie pozerať znova a znova, predstavili sme ho aj verejnosti vo 
večerných hodinách. Henry VIII and his 6 wives bol prvý a dýchal 
jednoduchosťou a divadelnou čistotou. 

 
Ďalšie projekty: 

 Romeo and Juliet, Shakespeare 
 The Crucible, Arthur Miller 
 Shakespeare ´s stars, best monologues 
 Most beautiful love letters of the world 
 The nightingale and the rose, Oscar Wilde 
 Historia de una madre, H.Ch. Andersen ( španielčina ) 

 
3. Produkcia projektov 
Možno sa začudujete, ale náklady sú minimálne. Ak ste šikovní marketéri, 

dokážete nie len pokryť všetky náklady, no aj vytvoriť zisk. 
a) Scénu, kulisy a rekvizity sme vyrobili sami, z materiálov dostupných z 

domácností, zvyšky látok, dreva… Pravda,  kúpili sme polystyrénové rámy, 
ktoré slúžili ako obrazy, a s ktorými sa aj manipulovalo, menila sa scéna, 
jednotlivé výjavy… 

b) Požiadali sme mesto o prenájom malej divadelnej sály za symbolické 1 
Euro. Bolo nám vyhovené, keďže mládežnícke aktivity mesto podporuje. 
Mali sme k dispozícii pódium, svetelnú techniku, ozvučenie. Študenti boli 
od začiatku projektu pripravovaní na prácu s javiskom, scénou, veľkou 
sálou, kde museli hovoriť veľmi nahlas a zrozumiteľne. 

c) Na premiéru sme pozvali Veľvyslanca Britského kráľovstva na Slovensku.  
Na pozvánku odpovedal takmer ihneď  a navštívil nás ešte počas 
posledných skúšok. Jeho excelencia, Britský veľvyslanec, osobne dozeral 
na správnu výslovnosť… Študenti sa cítili vysoko motivovaní a 
povzbudení. Bolo jednoduché neskôr napísať do ponuky pre ostatné školy, 
že “projekt pod záštotou Britského veľvyslanectva na Slovensku”. 

d) Dopoludnia sme predstavenie odohrali  3 krát, večer sme uviedli 
slávnostnú premiéru pre verejnosť a hostí. Zo vstupného sme uhradili 
prenájom veľkej divadelnej sály, techniku, materál, ktorý sme spotrebovali 
pri výrobe kulís a samozrejme AFTER PARTY pre našich úžasných 
študentov, kde sa stretli opäť s jeho Exelenciou, hosťami, zabavili sa a 
zožali veľkú slávu. (Študentom je dôležité dopriať ich minúty, hodiny, dni 
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slávy, ale zároveň bdelo vnímať, aby neprerástli do pocitov zbytočnej 
nadradenosti, nadutosti, či arogancie.) Lebo aj to je ľahko možné… 
 

 
 

 
 

Obrázky 1 a 2: Henry VIII and his 6 wives 
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Obrázok 3: Všetky kráľovné ožívajú v rámoch obrazov... Anne Boleyn uväznená v 

hrade Tower, kráľa hryzie svedomie… 
 

4. Výber vhodnej hry 
Vždy podľa zloženia študentov, ktorí sa v danom školskom roku prihlásili do 

Art academy. Úprimne, pre obsadenie charakterov do nasledujúcej hry sme boli 
nútení uskutočniť konkurz, prihlásilo sa nám rekordne veľa záujemcov, hlavne 
chlapcov.  Divadelné predstavenie THE MISTS OF AVALON vzniklo podľa 
filmovej predlohy scenára Marion Zimmer Bredley. V predstavení účinkovalo 
30 študentov z rôznych stredných škôl mesta Poprad.  Bolo našim 
najrozsiahlejším projektom a aj z hľadiska logistiky nácvikov neuveriteľne 
náročné. Účinkujúcich sme rozdelili na 3 zložky, dramatickú, hudobnú a tanečnú, 
každá nacvičovala svoju časť samostatne. Na projekte sme spolupracovali so 
stavebnou firmou, ktorá nám sponzorsky vyrobila masívne lešenie, gigantickú 
scénu. Celá hra trvala takmer 2 hodiny a 20 minút, takže sme ju pre potreby 
bežných predstavení museli upravovať na 1 hodinu 40 minút. Príbeh o kráľovi 
Artušovi bol aj veľmi odvážny v zmysle niekoľkých šteklivých scén 
odohrávajúcimi sa medzi Artušom, princeznou Gweneviere a Lancelotom:) 
Legenda o kráľovi Artušovi, Merlinovi, záhadnom meči Excalibur bola obrovskou 
výzvou pre mňa, ako režisérku projektu. Scenár mal 37 strán, 4 mesiace trvalo, 
kým sme so študentami text prečítali, preložili a vyňali z neho podstatu. Mystickú 
históriu Británie spojenú s Avalonom sa nám s ľahkosťou podarilo objasniť 
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mladej generácii, ktorá sledovala predstavenie so zatajeným dychom a v závere 
skandovala: Ešte, Ešte! Reakcie mladého publika boli fenomenálne a s hrdosťou 
sme ho odohrali aj na Britskom veľvyslanectve v Bratislave pre diplomatov 17 
krajín. 

 
K netradičným prvkom tohto predstavenia určite  patrí: 

a) spolupráca s 2 anglickými lektormi, ktorí v projekte osobne účinkovali; 
b) tvorba profesionálnych tanečných choreografií v spolupráci s lektorkou tanca 

ZUŠ Poprad; 
c) zaradenie detí z 1.stupňa ZŠ do účinkovania, predviedli sa v úlohách Artuša a 

Morgany v útlom veku; 
d) živá keltská hudba, kapela a spevácke vstupy; 
e) skutočné šermiarske kúsky, ktoré sa “rytieri“ učili od profesionálov; 
f) najviac repríz, hru videlo asi 5000 divákov; 
g) predstavitelia Lancelota a Artuša sa vybrali cestou štúdia 

angličiny,momentálne úspešne študujú v 3. ročníku UKF v Nitre, venujúsa 
divadlu a hudbe (pôvodné štúdium na SPŠ!); 

h) z dôvodu prítomnosti anglických lektorov na nácvikoch, prebiehali aj skúšky v 
angličtine, čo bolo skvelou pridanou hodnotou pre hercov no o to 
namáhavejšie sa všetko vysvetľovalo, organizovalo a aj pochopilo…. 

 

 
 

Obr. 4: Pôsobivá choreografia s mečmi a lampiónmi 
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Obrázok 5: Zápas medzi Artušom a Lancelotom 
 

 
 

Obrázok 6: Všetci účinkujúci 
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Obrátok 7: Rytieri okrúhleho stola, študenti SPŠ Poprad 
 

6. Výnimočnosť projektu ART ACADEMY 
Úspech našich divadelných projektov v angličtine spočíva podľa môjho 

názoru v priamom zásahu do srdca mladého diváka, no hlavne herca, študenta. 
V dnešnej dobe informačných a digitálnych technológií, rýchlej výmeny 
informácií, konzumnej spoločnosti, povrchnej či pochybnej ponuky v umeleckej 
oblasti smerom k mládeži, sú naše projekty sviežou, čistou, odvážnou výzvou. 
Anglické divadlo ponúka priestor na sebarealizáciu, rozvoj osobnosti, sociálnych 
zručností, zdokonalenie sa v angličtine, rozšírení si slovnej zásoby, správnej 
výslovnosti...Dramatizácia je rovnako vhodná pre extrovertov, túžiacich po 
zvideteľnení sa, ako aj pre plachých, málo priebojných študentov, ktorí túžia 
pracovať na sebe. Je perfektným miestom pre rebelov, ktorí pod náporom 
umenia jednoducho zmäknú, no zároveň aj pre flegmatikov, ktorých divadlo 
vyburcuje a preberie z letargie. 

Kupec Benátsky (The merchant of Venice) od Shakespeara vznikol 
v spolupráci s Gymnáziom na Kukučínovej ulici v Poprade a aj produk-cia hry sa 
uskutočňovala na jeho pôde, so študentami výlučne z tohto gymnázia. 
Hosťujúcim hercom bol Tadeáš Tauchin predstaviteľ Shylocka. V piatich 
dejstvách sa spolu predstavilo 19 postáv, rôznorodých charakterov. Medzi 
najvýraznejšie patrí definitívne Žid Shylock, nenásytný a krvilačný úžerník. 
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Tadeáš ho zahral tak presvedčivo a dokonale, že divákom v hľadisku meraveli 
žily a dievčina v druhej rade na premiére skonštatovala: "Bojím sa ho...!"  Hra 
o priateľstve, sile peňazí a milosrdenstve bola veľkým sústom pre začínajúcich 
hercov, prevažne prvákov gymnázia. Dielo má v sebe ukrytý silný príbeh, 
obsahuje zložité úvahy, monológy, viacero dejových zápletiek, no jeho odkaz je 
zreteľne sformulovaný a aktuálny:  
1. Buď milosrdný a odpúšťaj, inak sa ti môže stať, že raz tebe samému nebude 

odpustené.  
2. Nie všetko, čo je vzácne, sa dá kúpiť za peniaze.  
3. Priateľstvo môže existovať len medzi dobrými ľuďmi.  

 
Hru o Benátskom kupcovi sme predstavili 2 tisíckam divákov a s obrovským 

úspechom sme dielo uviedli aj na Britskej medzinárodnej škole v Bratislave.  
 
Zvláštnosti dramatizácie projektu : 

a) hudobné aranžmány plne zabezpečila školská kapela Shakespeare´s fellows, 
ktorá všetky piesne naspievala v renesančnom štýle. Hrali sa hity ako: Let her 
go, Impossible, Nothing else matters...; 

b) po prvý krát sme do deja umiestnili aj slovenský preklad, dvaja harlekýni 
sprevádzali príbehom a divákom zábavnou formou tlmočili dejovú líniu po 
jednotlivých dejstvách; 

c) úprava textov a ich zjednodušenie trvala takmer 4 mesiace a padali aj 
rekordy. Napr vetu: „The only tongues that should be silent are those which 
belong to old mates!“ Z neznámeho dôvodu študent  opakoval presne 37 krát, 
kým bola vyslovená bez chyby. ( Skúste si to ...:); 

d) základom scenára boli texty z dielne NO FEAR SHAKESPEARE, ktoré výrazne 
zjednodušili adaptáciu hry; 

e) jemne gýčová scéna plná svetielok, sviečok, bubliniek, pary a iných 
divadelných efektov, pôsobila étericky a štýlovo, navodzovala romantickú 
náladu Benátok aj pridala aj na dramatičnosti; 

f) kostýmy na mieru hercom ušila šikovná mama našej študentky. 
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Obrázok 8: Mladí Benátski kupci 
 

 
 

Obrázok 9: Princezná Portia so slúžkou 
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Obrázok 10: Harlekýni, rozprávači, tlmočníci... 
Obrázok 11: Tadeáš Tauchin (aka Shylock)  
Resumé 
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Príspevok Art Academy  je zameraný na oboznámenie verejnosti s originálnym 
spôsobom vyučovania anglického jazyka, a to prostredníctvom dramatizácie. Pod pojmom  
”dramatizácia “ chápeme ucelený divadelný útvar, hru, ktorú študenti  pôsobiaci v Art 
Academy nacvičia podľa scenára vždy v anglickom jazyku a predstavia širokému publiku. 
Dôvodom vzniku Art Academy, ako aj jeho hlavnou myšlienkou je motivácia študentov 
prevažne stredných škôl k zdokonaľovaniu sa v anglickom jazyku, prekonaniu bariéry pri 
komunikácii, umeleckom a estetickom podaní anglických dialógov tak, aby v divákoch 
zanechali hlboký dojem.  

Art Academy pôsobí pod záštitou Britského veľvyslanectva v Bratislave. Doposiaľ sme 
v Art Academy pripravili a úspešne predstavili  8 anglických hier. Dramatické diela si 
vyberáme tak, aby svojim obsahom  pútali mladého diváka čo najviac. Hrali sme Rómea a 
Júliu od Shakespeara, no do našich hier pridávame moderné prvky, hudobné, tanečné, 
scénické tak, aby nadchli nie len našich divákov, ale aj samotných hercov. 

V príspevku podrobne opisujem spôsob výberu hier pre každú produkciu, ako aj 
spôsob naštudovania zložitých textov a ich kreatívne spracovanie. Zo spomenutých 
ôsmich projektov v príspevku venujem pozornosť trom z nich : Henry VIII and his 6 wives 
( vlastná tvorba ), The mists of Avalon ( M. Z. Bredley ) a The merchant of Venice ( 
Shakespeare). 

Spôsob vyučovania angličtiny v Art Academy je jedinečný a hodnotný. Mladej generácii 
ponúka priestor na umeleckú sebarealizáciu a aj zdokonalenie sa v cudzom jazyku. 
Pomáha prekonávať zábrany a trému, ktoré často blokujú schopnosť ľudí komunikovať, 
formuje zdravé ich sebavedomie, ukazuje spôsob ako mimoriadne efektívne zvládnuť 
svetový jazyk. Náš spôsob spočíva v učení sa hrou, divadlom, spevom, poznávaní kultúrno-
historických prameňov krajiny, ktorej jazyk chceme všetci ovládať. Angličtina srdcom – je 
náš obľúbený slogan.  

Kľúčové slová: angličtina, divadlo, dramatizácia, umenie, hra, mládež 
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