
Imaginácie 2014 - realizačný team:
Ľuba Blaškovičová: réžia + spolupráca  na
námete, scenári, kostýmoch, výbere hudby, 
bulletine, produkcii...
Kristína Raševová: PR + spolupráca na  námete,
scenári, bulletine, réžii.../aj réžia TV spotu/
Boba Brella: choreografia + asistentka réžie 
Daniel Pastucha - Patt Production: hudobná réžia 
Natalia Kida: výtvarníčka kostýmov a masiek
David Hutira: návrh a výroba scénických dekorácii
Leo Brellas: pomoc pri výbere hudby 
Marcel Králik: iIlustrácie, Jana Zitová: grafika
Tolfi Sound Systems: svetlo, zvuk, stavby 
Organizačný team: K. Jánosházy- Turčík,
K.Raševová, V. Belák, M.Fleischer, 
A.Ščerbanovská
Poďakovanie za pomoc a spoluprácu:
Magistrátu mesta Košice, TEHO Košice,
Správe mestskej zelene Košice
Firmám: OSVO comp a.s., Žeriavy Košice,
BlackSport, Family Gym OÁZA

LVC je v Čechách aj na Slovensku
úplne jedinečný projekt, ktorý prepája
umenie chôdze na vysokých chodúľoch

s bravúrnym zvládnutím tanca, akrobacie, herectva, pantomímy a nového cirkusu.
Long Vehicle Circus is a unique project in the Czech and Slovak Republics combining dance
virtuosity, acrobatics, acting,pantomime, new clownery, and the art of walking on high stilts.
The difference between Long Vehicle Circus and other stilt walking troupes is in the high quality
of its performers, techniques and interpretation.

Janette Zsigova je rodená Košičanka. Po ukončení štúdia na
košickom konzervatóriu pokračovala v štúdiu na Vysokej
škole Múzickych umení v Bratislave. Už počas tohto obdo-
bia účinkovala ako hosť v SND a Štátnej opere Košice
a neskôr aj v Prahe. Patrí medzi popredné sólistky opery
Štátneho divadla v Košiciach, v jej repertoári sú hlavné
postavy svetových opier.

LONG VEHICLE CIRCUS / ČR
www.longvehiclecircus.cz

...Milí priatelia,  
rok 2014 je pre nás významný z dvoch dôvodov:
Staromestské divadlo sa dožilo 15 r. a nesie aj meno svojho zakladateľa 
Petra Raševa a už po piaty krát uvádzame site-specific projekt Imaginácie.
O predslov k Imagináciam sme požiadali priateľov - a ja  Vám ponúkam
niekoľko čísel, ktoré verím, že si zaslúžia uznanie 

Vlastné predstavenia pre dospelého diváka, ktoré sme uvádzali v rokoch
1999 - 2005 videlo  47 000 divákov
1. - 10. ročník Festivalu Európskych nezávislých divadiel: 
195 produkcii, 68 súborov zo 16 krajín sveta v 9 mestách navštívilo  
44 000 divákov
IMAGINÁCIE   plenérový site - specific projekt: 4. ročníky,  19 predstavení
v 4 mestách, stovky umelcov a doteraz  72 000 divákov
SPOLU: 495 produkcií, 166 000 divákov

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 piaty rok organizuje  ojedinelý projekt  open-air predstavenia - Imaginácie.

... povedali o IMAGINÁCIÁCH

„Som veľmi rád, že jedno z najúspešnejších podujatí projektu Košice – EHMK 2013 vytvorí aj v tomto roku
vďaka svojej multižánrovosti, dynamike a atraktivite vystúpení v Mestskom parku v Košiciach pre obyvateľov
a návštevníkov nášho mesta jedinečnú a nezabudnuteľnú atmosféru, ktorú sa oplatí naplno prežiť a vychut-
nať si všetkými zmyslami. Nepochybujem o tom, že aj IMAGINÁCIE 2014 budú mať veľký úspech a pozitívny
ohlas verejnosti. Teším sa na ne so všetkými, ktorí si toto výnimočné kultúrne a umelecké podujatie obľúbili.“

Richard Raši, primátor 

„Ja som pravidelný návštevník Imaginácií a podľa mňa sú presne takým typom projektu, ako ja vnímam
budúcnosť umenia v 21.storočí. Preto akékoľvek nepochopenie je len nedostatok nadčasovosti.“

Marián Čekovský, hudobník

„Imaginácie lákajú mňa, Košičanov i turistov tým, že sú iné. Na rozdiel od ostatných kultúrnych podujatí ich
ťažko jednoznačne zaradiť. Okrem kvalitných tanečných, choreografických a artistických vystúpení oceňu-
jem ich stvárnenie do príbehu, ktorému nechýba poetika. Zároveň sú dôvodom, prečo do Košíc prichádzajú
účinkovať exotickí umelci a prečo ľudia neostávajú sedieť v ten večer pred televízorom.“

Milan Kolcun, sprievodca 

„Košické Imaginácie sú jednou z akcií, na ktoré sa každý rok teším. Prepojenie rôznych druhov umenia
v historickom centre mesta sľubuje vždy neopakovateľný zážitok."

Tomi Okres, hudobník

N a d  p r e d s t a v e n í m  p r e v z a l  z á š t i t u  p r i m á t o r  M e s t a  K o š i c e  p .  R i c h a r d  R a š i .

Ú č i n k u j ú c i  p o d ľa  o b r a z o v :
1.  SIROTINEC /KUNSTHALE/ Chlapec: Martin Matej,
klaun: Oliver Zimmermann, Matka: Janette Zsigová, 
Vychovávatelia: Aratron Aspis, deti : Bobalet+Outbeak, 
akrobacie: Seiline Vallée ,Katarína Raševová,  Ariadna
Vendelová, Salvi Salvatore  
2.  ŽIVÁ VODA  /MS. KÚPALISKO/ Bubeníci: Campana
Batucada, vodné víly: akvabely Marea klub Košice 
3.  VEĽKÝ CIRKUS /MULTIFUNKČNÉ IHRISKO/
Ulica: Outbreak, Ochrancovia: Long Vehicle Circus,
Veľké koleso: V.O.S.A.+ Outbreak + K. Raševová,
Bubliny: Bobalet
4.  HRA O ŽIVOT  /ŽERIAV - veľká lúka/
eVenti Verticali: Luca a Andrea  Piallini
5.  NAJVÄČŠÍ SEN /MÓLO A JAZIERKO/ Bubeníci:
Campana Batucada, vojaci a karneval: Outbreak +
Bobalet, svetelná show: Aratron Aspis, ohne: Amanitas,
flašinet: Tomáš Plaszky, lietajúci klaun: Oliver Zimmerman
6. DOMOV /VILA SANDY = Korčuliarsky pavilón/
Videomapping + Anjel, chlapec: Martin Matej, 
matka: Janette Zsigová

JANETTE ZSIGOVA / Košice

Bábkar, klaun, kúzelník a flašinetár, ktorý sa profesionálne venuje
bábkovému divadlu už 40 rokov. Je principálom prvého súkrom-
ného bábkového divadla na Slovensku - Divadla v kufri, ktoré
založil v roku 1987. Precestoval s ním kusisko sveta, naposledy bol
minulý rok v októbri na detskom festivale v USA. S flašinetom
účinkoval na domácich prehliadkach a tento rok sa zúčastnil na
medzinárodnom festivale flašinetárov v Slovinsku v Kranji.

Tomas Plaszky is a puppeteer, clown, ilusionist and the Cassovien´s bar-
rel organ player. He established the first private puppet theatre – Theatre
in a Suitcase in 1987 and he is been the profesional puppeteer for 40
years. Theatre in a Suitcase produces programs of various type, from pup-
pet shows for children to clown shows and variety performances for
adults. 

TOMÁŠ PLASZKY / Košice        
www.dvk.sk 

Videomapping.cz /sk  je skupina združujúca popredných českých
a slovenských 2D a 3D grafikov. Okrem realizácie rôznych video-
mappingových projektov v celej Českej republike predstavili ako prví
v roku 2013 českému publiku Vertical Videomapping Show, kde na plášti
budov tancovali v dokonalej symbióze s hudbou a grafikou zavesení
akrobati. Svoje umenie sa snažia posúvať ďalej a hľadajú nové možnosti,
ako je videomapping na obrovskej guli, stromy, autá a podobne.

Videomapping.cz/sk presents a group of the leading czech and slovak 2D and 3D
graphic artists. Besides the realization of the many videomapping projects in
whole Czech republic, in 2013 they created the first Vertical Videomapping
Show, where they combined the dancing acrobats with the music and graphic in
the absolute symbiosis.

BOROVKA PROMOTION / ČR 
www.videomapping.cz/sk

Od roku 2004 vytvára Duo Aratron Aspis jedinečné,originálne
a vysokoprofesionálne programy. Igor Slovák vystupuje ako
žonglér, šermiar a chrlič ohňa. Kika Slováková vyštudovala
herectvo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a žonglovaniu
aj práci s ohňom sa venuje už viac ako 13 rokov.
This artistic couple creates an unforgettable unique harmony of
movement that inspires and brings an entertainment. Their miracu-
lous abilities drag you in thaumaturgic world of flame magic and
juggler's art.

DUO ARATRON ASPIS / Bratislava www.fakir.sk

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 špecializuje na chôdzu po lane vo veľkých
výškach. Je preto častým účastníkom svetových festivalov. Na Imagináciách
ste ho mohli vidieť aj dva posledné ročníky. 
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 repertoire includes an acrobacy, buffoonery, workshops, acting, dance,
trampoline, balet. But for the last 15 years he concerns the most on the tightrope. We are pleased
to have him on the last two projects of Imaginations. 

OLIVER ZIMMERMANN / Nemecko 
www.seiltanzen.de

V.O.S.A. Theatre je voľným združením umelcov, predovšetkým
divadelníkov. Spája v sebe poetiku pouličného divadla a nového
cirkusu. Originálne hybostroje, chodúle, žonglovanie, fireshow sú
u nich len prostriedkom, nie cieľom. V.O.S.A. Theatre má bohaté
skúsenosti v oblasti Site Specific projektov a sú jedným zo
„zakladajúcich“ partnerov Imaginácií.  V.O.S.A „reprezentovala“
českých divadelníkov aj na EXPO 2010 v Šanghaji, Košičania ich
mohli vidieť na otváracom ceremoniáli MS v ľadovom hokeji." 

Association V.O.S.A Theatre (Open occasional association of alternative
mans) consists of professional actors and musicians who have many years
experience in the operation of so-called independent, alternative theater, both street, so desig-
nated in special non-theatrical venues. V.O.S.A Theatre association shall meet in particular the
implementation of interesting prestigious international projects, which always creates a unique
presentation tailored to the event.

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

Je jedným z najprestížnejších umeleckých stánkov zameraných na tanec na Slovensku.
Zastrešuje tanečnú školu Outbreak, ktorá je s viac ako 200 členmi uradujúcim 5-násob-
ným majstrom a 5-násobným vicemajstrom Slovenska v Hip Hopových tancoch a držiteľom
58 zlatých, 29 strieborných a 12 bronzových umiestnení z najväčších tanečných podujatí
na Slovensku a v zahraničí. Skupina Outbreak, je mediálne známe zoskupenie tanečných

profesionálov  - jedným z nich je aj "chlapec" Martin Matej -
ktorých poznáte  z televíznych show ČeskoSlovensko má
talent, Move Up, Miliónový tanec, Zlatý Amos či Talent Night.
Certifikovaní lektori, významné spolupráce, stále zázemie
a stovky projektov zaručujú tanec s pridanou hodnotou.
Outbreak ... a tanec sa stane zážitkom.
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 commercial and un-
derground 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

OUTBREAK DANCE CENTER / Košice www.outbreak.sk

Pôsobila v niekoľkých tanečných súboroch v Košiciach a v USA ako
tanečnica i ako trénerka a choreografka. Ako akrobatka sa venuje umeleckej
výškovej akrobacii na šáloch a kruhu. Je spoluzakladateľkou tanečno-
pohybovej skupiny ORBA, ktorá sa venuje spontánnemu, improvizačnému
tancu a ponúka otvorené tanečno-pohybové stretnutia a hodiny.
Ariadna Vendelova is mainly a scenic dancer. She works with many styles as jazz,
disco show, gymnastic basics and balet. As an acrobat is her priority the aerial
acrobacy on the silks and the aerial ring. She founded dancing and moving
company named ORBA.

ARIADNA VENDELOVÁ / Košice www.ariadninanit.com

Česko-francúzsky divadelný súbor Décalages, založili v Prahe
Seiline Vallée a Salvi Salvatore. V ich profesnom živote sa už
obaja stretli s mnohými výrazovými prostriedkami, s princípmi
a prvkami nového cirkusu, fyzického, pouličného, bábkového aj
klasického divadla. Košickí diváci ich poznajú z Festivalu
nezávislých divadiel, aj z ich účinkovania na Imagináciách.  
Décalages is a Franco-Czech theatrical ensemble based in Praque,
founded by Seiline Vallée and Salvi Salvatore. In their professional
lives they have encountered many different expressive resources,

the elements of the new circus and of physical, street, puppet and classical theatre.

DÉCALAGES / ČR www.decalages.eu

Bobalet vznikol pred 15. rokmi, jeho
zakladateľkou a umeleckou vedúcou je
Mgr. Boba Brella. Tvorí pri Súkromnej
základnej umeleckej škole v Košiciach,
Hroncova 23 a zoskupuje mladých
amatérskych tanečníkov, ktorí systematicky pracujú na zvyšovaní svojich technických
kvalít formou klasického, džezového tanca a moderných techník. Veľmi úspešne
reprezentuje Slovensko a mesto Košice na domácich a medzinárodných tanečných
súťažiach a festivaloch všade vo svete.
Bobalet was founded 15 years ago, and his leader is Mgr. Boba Brella. It works nearby Private
Grammar School of Arts in Kosice, Hroncova street and groups young amateurish dancers, who
improve their techniques in the classic, jazz or modern dance. They sucessfully represent Slova-
kia and Kosice city in the local and international dancing competitions as well as in many festivals. 

BOBALET / Košice
www.brellart.sk

Vedúcou Marea klubu Košice, ktorý sa zameriava na výuku
/prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky, juniorky/, je Jana
Soroková, bývalá aktívna pretekárska plavkyňa. Klub zastrešuje
aj  oddiel synchronizovaného - umeleckého plávania (akvabely),
ktoré je jedinečnou kombináciou tanca, plávania a gymnastiky.
Synchronized svimming courses (aquabells) runs Marea club
Kosice. During the whole year accepts new members in the age 5
to 14 and sucesfully represents Kosice in many competitions. Their
leader Jana Soroková was the active swimmer in the past as well as
the participant on different competitions.    

MAREA KLUB Košice
www.mareaklub.eu

www.staromestske-divadlo.sk

Janette Zsigova was born in Košice. After she finished studies on the Music Conservatory, became
a student of the University of Dramatic Arts in Bratislava. During mentioned period she performed
in the Slovak National Theatre and the Slovak State Opera in Košice, later also in Praque. Recently she
has been the permanent soloist of the Opera in Košice.

eVenti Verticali ponúka špeciálnu formu fyzického divadla, ktorá
kombinuje akrobaciu, prvky nového cirkusu a horolezectvo (lezenie).
Praktikuje sa vo vertikálnom priestore veží, na fasádach budov,
hradbách, kostoloch, útesoch, priehradách, stromoch či jaskyniach.
eVenti Verticali vzniklo pred ôsmimi rokmi a odvtedy sa zúčastňuje na
literárnych a filmových festivaloch, pouličných show a rôznych iných
akciách v celom Taliansku, Európe a dokonca aj v Severnej Kórei.   

Vertical space becomes their stage. eVenti Verticali lives space, steps on space,
crosses space and flies above the audience. Their show takes place on
medieval towers and acqueducts, castles and monuments, fences, museums,
theatres, ships, ancient bell towers, modern churches. They have performed in
Literary and Film Festivals, Street Theatre events throughout Italy, Europe and
even Sout Korea and worked with the circus artists, performers, musicians,
video artists, free climbers.   

EVENTI VERTICALI / Taliansko
www.eventiverticali.com

Venuje sa vizáži, špeciálnym maskám aj body-
paintingu. V roku 2012 ukončila vysokoškolské
štúdiom  vo Varšave v odbore: plastické techniky pre
film a divadlo. Profesionálne zručnosti získava
spolupracou pri tvorbe filmových videí, dejovo-

dokumentárnych filmov, reklamy, aj v divadlách  Muzycny Roma, Teatr Studio Kolo
z Varšavy, Teatr Studio... V súčasnosti tvorí pre divadlo Provisorium z Ľublinu
a fotografov z Varšavy a Rzeszowa. Vyrábala masky aj pre divadlo SkRAT z Bratislavy,
poľské divadlá či pouličných mímov. 

Natalia Kida studied at University in Warsaw Plastic Techniques for the Film and Theatre. She has
devoted herself to visage, body masks and body paintings. Achieves professional abilities by the
cooperation on the film videos, documentaries, advertisements and theatres.

NATALIA KIDA  / PL
www.facebook.com/nataliakida

Hlavný reklamný partner:

Reklamní partneri: Mediálni partneri:

Partneri projektu: Hlavný mediálny partner:

Penzion Grand

CAMPANA BATUCADA / SR www.bubnovashow.sk
Je najväčší bubenícky orchester na Slovensku, plný entuziazmu,
ktorý sa nedá prehliadnuť ani prepočuť! Masa energie, rytmu,
radosti, pohybu. Zakladateľom a lídrom je Igor „Presidente“
Holka a kapela je na Slovensku prvá, interpretujúca brazílsku
sambu, batukádu, samba reggae, marakatú, afro sambu, nielen
v tradičnom podaní, ale kombinuje ich aj s modernými štýlmi
a groovom. A drum orchestra is full of enthusiasm, mass of energy, rhytm,
joy and movement . The founder and leader of the band is Igor Holka and company is the first band inter-
preting Brazilian rhythms in Slovakia, not only in a traditional way but also in a modern style and groove.

Od detstva sa venovala tancu, akrobacii a voltíži. Neskôr absolvovala
herectvo na košickom konzervatóriu. Pohybové divadlo študovala
v Madride podľa techniky Jacques Lecoq a popritom navštevovala
akrobatické kurzy v cirkusovej škole la Carampa. 
V súčasnosti prezentuje viaceré formy akrobacie - na šáloch, kruhu,
hrazde alebo lane. V roku 2009 naštudovala úspešné a na Slovensku
ojedinelé autorské predstavenie JA a JA spolu s Ariadnou Vendelovou. 

Katarina Rasevova studied drama and acting in Conservatory of Kosice. Later she
left for Madrid´s school of fyzical drama where she followed the Jacques Lecoq
technique and also visited the various acrobatic courses. Now she performs mainly
the Aerial acrobacy on the trapeze, ring and silks. She has been also an author
of the unique performance realized with The Oldtown Theatre of Peter Rasev called „Ja a Ja“,
performed with Ariadna Vendelova

KATARÍNA RAŠEVOVÁ / SK www.vzdusnytanec.sk

DÁVID HUTIRA / Košice www.behance.net/davidhutira 
Dávid Hutira študuje na katedre designu TUKE. Venuje sa hlavne tvorbe
interiérov, nábytku ale aj grafickému dizajnu, fotografii, architektúre
a iným dizajnom. Na Imagináciách pracoval po prvýkrát, ako scénograf,
dizajnér výtvarnej zložky náročných scén. 
David Hutira studies at the second stage designer. They deal mostly with furni-
ture and interior design, but many projects are primarily focused on graphic
design. His other interests include photography, architecture and many other
areas of design. Please, check the website with his portfolio. 

☺

www.janettezsigova.eu
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