
Cap à l’Est XV.ročník
15 rokov a 15 sviečok na torte

Regionálne turné 10.8.2017 – 13.8.2017
Banská Štiavnica 16.8.2017 – 19.8.2017



Áno, na cestu do Banskej Štiavnice na festival Cap à l’Est sme vykročili už v roku 2003 v spolupráci s Literárnym 

informačným centrom a za priateľskej podpory Milana Kňažka, vtedajšieho ministra kultúry SR. Postavili sme most 

medzi Parížom a frankofónnymi básnikmi východnej a strednej Európy. Most, ktorý umožňuje vzájomnú výmenu 

a spoznávanie inšpirované a podporované Európou.

Európou, ktorú tvoria v našom chápaní národnosti, národy, kultúry a tradície, nie iba banky, obchody a ekonómia.

Na zmenu kultúrnej paradigmy boli voľakedy potrebné celé stáročia a dnes médiám stačí desaťročie na likvidáciu 

sofistikovaných civilizácií. Ich korene siahajú od stôp  Keltov v Nitre a v Paríži až po „symbolický koráb so slnkom 

na prove…“, ktoré nás privádza k egyptským pyramídam. „Do lepšej doby ako je táto, v ktorej sme stratili všetko, 

si sa nemohol narodiť“ … toľko presný a vizionársky citát Simone Weilovej.

A predsa, všetko máme tu, na dosah ruky a našich myšlienok, len si vybrať, tak do toho Pinocchio! Musíš si vybrať 

medzi tým, či budeš darebák ako Kocúr či Líška, alebo sa vrátiš späť k tatkovi Gepetovi a zvolíš si cestu poznania,

… cestu poznania prostredníctvom umenia a kultúry. Staré príbehy a rozprávky sú rozhodne stále spoľahlivými 

sprievodcami životom, a preto sa toho roku vyberieme aj my po ich stopách… obrňte sa preto trpezlivosťou a 

nasledujte nás.

Na úvod však, milé publikum, prijmite naše vrúcne poďakovanie za to, že ste nám zachovali priazeň už celých 

15 rokov. Vďaka patrí aj tým, ktorí nás vždy podporujú, bez ohľadu na trendy, farby, zmeny či mediálnu loby. 

A namiesto záveru: Nech žijú básnici, nech žijú spisovatelia, nech žijú umelci, ktorí tvoria a ktorí veria… 

„Sústreďme sa na to, čo nás spája, a nie na to, čo nás  rozdeľuje.“

-MdM-



Štyri mužské hlasy – 2 tenori, 1 barytón a 1 bas, 
to je časť hudobného telesa Cappella Mariana, ktoré si 
pre túto špeciálnu príležitosť vybralo výnimočné dielo 
v piatich spevoch:
Loco introit
Loco alleluia
Loco offertorum
Loco ad elevationem
Loco deo gratias

Korene týchto piatich spevov v tradičnej kompozícii 
kresťanskej liturgie siahajú až na Ďaleký východ.
Guillaume Dufay, Nicolas Gombert, Jean Mouton, 
Robert de Lassus, Joaquin Desprel, to sú len niektorí 
zo skladateľov tejto výnimočnej sakrálnej hudby, 
často skladanej na chválu Panny Márie… obeta, 
ktorú si  nemôžete  nechať ujsť…

Vojtěch Semerád – tenor, umelecký vedúci
Tomáš Lajtkep – tenor 
Tomáš Král – barytón 
Jaromír Nosek – bas 

Renesančná polyfónia v podaní telesa Cappella Mariana

10.8. Kremnica, 19:00, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej 

11.8. Zvolen, 19:00, Zvolenský zámok, Kaplnka 

12.8. Sv. Anton, 19:00, Kaplnka v Múzeu vo Sv. Antone 

13.8. Banská Štiavnica, 19:00, Kostol sv. Kataríny

Cap à l´Est v regióne 

Otvorme sa budúcnosti…
Tak ako každoročne Nicolas a Markéta privítajú najmenších a zábavnou 
formou im priblížia francúzsky jazyk. Nejedná sa o formu školskej výučby, 
ale o vzbudenie záujmu a smädu po učení iného jazyka… o zvedavosť 
medzi naším rozprávaním a porozumením.

Hry pre deti vo francúzštine… najmenší sa môžu zapojiť do festivalu 
a naučiť sa prvé slovká (čísla, smer, farby, bežné základné frázy) 
prostredníctvom hravých aktivít.

16.8., 15:00, Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice, vstup voľný
17.8., 15:00, Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice, vstup voľný
18.8., 15:00, Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice, vstup voľný
19.8., 15:00, Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice, vstup voľný

s Nicolasom a Markétou

Capalest deťom

Regionálne turné je realizované pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.



STRETNUTIE S EMILOM PÁLEŠOM
15:00 Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice   |   Vstup voľný

Už pravidelne vytvárame priestor na umelecké stvárnenie myšlienok 
Rudolfa Steinera, či je to maľba, eurytmia, umenie reči alebo waldorfská 
pedagogika.

V tomto duchu prijímame na tomto ročníku Emila Páleša, ktorý nám 
prináša svoju prednášku, no najmä priestor na diskusiu o svojej výskumnej 
práci, ktorá je jednoznačne originálna a zároveň spojená s históriou. 
Predstaví nám svoje dielo  Angelológia dejín,…

Verím, že toto stretnutie prinesie svoje ovocie…

Prednáškové popoludnie so sofiológom Emilom Pálešom na tému:
Archanjel Michael ako obraz duševnej rovnováhy. Ako umenie prekonáva rozdelenie medzi ľuďmi

Hlbinná psychológia prináša nové poznatky o tom, ako ľudské myšlienky korenia v podprahových intuíciách 
a citových náladách. Len z očisteného cítenia vyrastajú svetonázory plodné a pravdivé. Stará múdrosť označovala 
tieto nálady ako anjelov a démonov. U jednotlivcov sa prejavujú ako kognitívny štýl a kolektívne ako striedanie 
kultúrnych epoch. Iba ak pestujeme sebapoznanie, spoznáme skryté korene našich vnuknutí a jednostrannosť našej 
logiky. Úloha premeniť zápas rôznych „izmov“ na konštruktívnu spoluprácu preto nie je len otázkou racionálnych 
argumentov. Potrebujeme umenie, ktoré vychováva naše „estetické oko“, aby sme zbadali, ako sa rôzne druhy 
racionality tkajú z tej najjemnejšej priadze našich duší.

RNDr. Emil Páleš, CSc. (*1966) charakterizuje svoju prácu ako sofiológiu, čo je úsilie o syntézu rôznych prameňov 
poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Premosťuje vedu a náboženské tradície, hľadá zlaté zrná pravdy 
v starej múdrosti.

Streda 16. AUGUST 2017 



KONCERT QUASARS ENSEMBLE
20:00 Mestské kultúrne centrum   |   Vstupné 5 EUR 

Karneval zvierat Camille St. Saënsa pre malých i veľkých v podaní Quasars Ensemble.
Toto hudobné teleso tvoria slovenskí a európski hudobníci, ktorí objavujú hudbu neoklasicizmu a 20. storočia, 
ako aj súčasné skladby vysokej umeleckej kvality pod majstrovským a presným vedením Ivana Buffu.

Návrat na tohoročný festival s programom:
Camille St. Saëns - Karneval zvierat
Witoslav Lutoslawski – Tanečné prelúdiá
Albert Albrecht - Klavírne kvinteto

Koncert, ktorý si nemôžete nechať ujsť za žiadnych 
okolností. Originálnosť a kvalitná interpretácia diel 
majstrov v podaní:
Ivan Buffa, umelecký vedúci, klavír/ Diana Buffa, klavír/ 
Andrea Mosorjaková, flauta / Mónika Csonka, hoboj / 
Martin Mosorjak, klarinet / Attila Jankó, fagot / 
Hunor Varga, lesný roh /  Bojidara Kouzmanova-Vladar, 
Peter Mosorjak, husle / Daniel Moser, viola / Ján Bogdan, 
violončelo / Marián Bujňák, kontrabas / 
Tamás Schlanger, bicie nástroje

…text číta hosť predstavenia

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE II.
18:00 Galéria Jozefa Kollára   |   Vstup voľný

Stretnutie s ilustrátorkou Kristínou Kubáňovou, 
ktorá predstaví zbierku ilustrácií galérie TOTO, 
a hosťami večera, hudobným zoskupením 
Vagon Poetry Orchestra.

Do Kabinetu ilustrácie II. sme priniesli diela, 
ktoré vznikli v rozpätí druhej polovice 60. až 80. rokov. 

Od realistických vtipov Boženy Plocháňovej a snivých predstáv o dávnych časoch Viery Gergeľovej, od silových ťahov 
rydlom Jána Lebiša, cifier Miroslava Cipára, cez koláže Ladislava Nesselmana, cez realistické pokusy Františka 
Šestáka, výraznú paletu Vladimíra Machaja až po dobrodružné STOPY Teodora Schnitzera.

Pozrite sa aj na techniky, akými sú ilustrácie vytvorené — nie sú totiž samoúčelné: autori starostlivo zvažovali, ku 
ktorému príbehu sa hodí tichá, pokojná ceruzka, kde treba pritlačiť perom, kde použiť silu rydla, kde skladať papier 
do koláže, kde na neho vrstviť temperu, kde použiť akvarelovú farbu — tak aby čitateľ doslova cítil mávnutie štetcom, 
ktoré postavy rozpohybuje, aj suchú (oceľovú) ihlu či lept.

Nech sa páči, vstúpte...



BABYLON JAZYKOV
16:00 LIBRESSO   |   Vstup voľný
Každoročné čítanie, na ktorom sa už dlhodobo spájajú
a miešajú jazyky všetkých pozvaných básnikov, 
aby ste okúsili ich hudbu a ich mystérium 
a zabudli na ich rozdielnosť v umení a v živote.

Účinkujú: Guy Goffette, Dagnija Dreika, Aksinia Mihailova, 
Mária Ferenčuhová, Simona Popescu, 
Rui Cóias, Dana Podracká, Mila Haugová, Ján Zambor, Rút 
Lichnerová, Eva Tomkuliaková a Anton Hykisch.

SMÚTOK A SAMOTA
20:00 STARÝ ZÁMOK Rytierska sála   |   Vstupné 10 EUR / Zľavnené vstupné 6 EUR

Inscenované čítanie na motívy básnického diela Ivana Kraska a jeho rezonancie s tvorbou Paula Verlaina 
a frankofónnych symbolistov, ku ktorým nespochybniteľne patrí, i keď len ako predĺžená ruka… nuž a nie je náhodou, 
že navštevoval gymnázium v meste Sibiu, v meste rumunských polyglotov, a už v ranej mladosti (v roku 1899) 
prekladal tvorbu Eminesca.

Dvaja herci… jedno violončelo… a obrazy Kataríny Vávrová, to je spôsob, ako si čo najintenzívnejšie môcť vychutnať 
zážitok z tvorby slovenského básnika, ktorého zbierka je zhutnená ako ozubené kolieska v hodinovom strojčeku 
a majstrovsky vycizelovaná… Slovenská poézia rozhodne skrýva v útrobách baní tajomné náleziská…

Podujatie sa koná na žiadosť nášho prezidenta Alberta Marenčina

Účinkuje: 
Emília Vášáryová  a Guy Goffette
Ján Bogdan – violončelo
Svoje obrazy zapožičala Katarína Vávrová
Výber básní, umelecké spracovanie a réžia – Michel de Maulne

Básnik s rodným menom Ján Botto sa musel rozhodnúť pre pseudonym. Pôvodne prijal meno Janko Cigáň, 
no pri publikovaní zbierky Nox et Solitudo si osvojil meno Ivan Krasko a to si ponechal pri všetkých svojich dielach.

Štvrtok 17. AUGUST 2017 

CHUŤ POPOLA
18:00 LIBRESSO   |   Vstup voľný
Autorské čítanie

Simona Popescu a Guy Goffette čítajú, vyzývajú sa navzájom a reagujú… Už ich dobre poznáme, sú zárukou 
šarmantného a príjemného stretnutia Básne číta v slovenčine Mária Danadová a vo francúzštine Anne-Marie Bélime

PORIADOK SVETA
17:00 LIBRESSO   |   Vstup voľný
Autorské čítanie
Mária Ferenčuhová a Rui Cóias sa stretnú, 
čítajú, komentujú a odpovedajú si.

Básne číta v slovenčine Mária Danadová 
a vo francúzštine Anne-Marie Bélime



Seminár o diele a prekladoch Ivana Kraska
10:00 Hotel Grand Matej   |   vstup voľný – obmedzená kapacita

AKO UTEŠIŤ PRIATEĽA
15:00 ART CAFÉ    |   Vstup voľný
Autorské čítanie 

Aksinia Mihailova a Ján Zambor
Obaja sa sústredia na tému literatúry, no najmä poézie…
Obaja sú prekladatelia, a samozrejme, aj básnici, a obaja majú k žánru 
srdečný a melancholický prístup.

Moment intenzívneho stretnutia s poéziou… na záver už len dodáme, 
že Aksinia získala za svoju zbierku publikovanú vo vydavateľstve  Gallimard 
ocenenie Prix Apollinaire a Ján vydal v roku 2016 odbornú publikáciu 
s podrobným rozborom diela Ivana Kraska. 

Texty interpretuje v slovenčine Mária Danadová, Štefan Bučko 
a vo francúzštine Anne-Marie Bélime

RUŽA V ZRKADLE
17:00 ART CAFÉ   |   Vstup voľný 
Autorské čítanie 
Mila Haugová

Výnimočné stretnutie s tou, 
ktorá pláva slovenskou poéziou 
ako dieťa hrajúce sa v rodičovskej 
záhrade, celé odeté v bielom, 
alebo ako socha vyrezaná 
na prove lode, ktorá si razí cestu 
z ranného oparu na jazere… 
úplne ľahostajná… a predsa 
jej nesmierne  záleží na tomto 
svete, ktorý odzrkadľuje.
Texty interpretuje v slovenčine 
Mária Danadová, Štefan Bučko 
a vo francúzštine 
Anne-Marie Bélime

Piatok 18. AUGUST 2017 



DIVADLO ROMATHAN Z KOŠÍC
20:00 Starý zámok, Lapidárium   
Vstupné 5 EUR / Zľavnené vstupné 3 EUR

Boli tu v roku 2005, je to už síce 12 rokov, ale spomienky 
na jedinečné stretnutie zostávajú vryté do pamäti. 
Sľúbili sme si, že ich pozveme znova… a tak s radosťou 
a priateľstvom v srdci prichádzajú v tomto roku…

Predstavia nám výber zo svojho divadelného repertoáru, 
z predstavení o živote a cestách a úpornom hľadaní 
miesta v našom svete. Navrhujú nám bližšie 
sa spoznať a vzájomne oceniť ľudské kvality.

POSEDENIE PRI MUZIKE
21:30 Hotel Grand Matej   |   Vstup voľný

Kapela Karola Adama z divadla Romathan 
prináša improvizovaný koncert 
na terase hotela Grand Matej.

Pripomeňme už len, že s divadlom od nášho 
prvého stretnutia precestovali mnoho 
európskych krajín, kde prezentovali svoje 
divadelné umenie, tance a rómsku hudbu.

Účinkujú: 
Karel Adam, Radoslav Žiga, Arnold Szaszi, husle/ 
Viktor Adam, viola/ Vladimír Adam, kontrabas/ 
Eugen Bunda, cimbal

Sto rokov spolu (?)
10:00 Kammerhof nádvorie   |   Vstup voľný
Diskutujú: Emília Vášáryová,Pavol Demeš, Bohumila 
Ferenčuhová, Anton Hykisch, Petr Minařík, Jan Antonín 
Pitínsky, Rút Lichnerová
Tradičné diskusné fórum o pálčivých otázkach kultúry 
súčasnosti, tentoraz o blížiacom sa česko-slovenskom jubileu.

POÉZIA, MÔJ ANJEL
15:00 Kaviareň Gavalier    |   Vstup voľný

Autorské čítanie
Dagnija Dreika a Dana Podracká

Dve Daniely v jame levovej… Slovensko sa stretáva 
s Lotyšskom v homonýmii týchto dvoch dám 
výnimočného charakteru. Hodnotná poézia plná sily 
a zároveň jemnosti.
Vzácna  chvíľa grácie

Texty interpretuje v slovenčine Mária Danadová, 
Štefan Bučko a vo francúzštine Anne-Marie Bélime

Sobota 19. AUGUST 2017 



SEDEM ÚDOLÍ
17:30 STARÝ ZÁMOK, RYTIERSKA SÁLA   |   Vstupné 7 EUR / Zľavnené vstupné 4 EUR

Výber z diela Farida Ud-din Attara Vtáčí snem
O tomto autorovi nevieme takmer nič, okrem toho, že sa narodil v perzskom Nishápure v roku 1140 a zomrel vo veku 
90 rokov v roku 1220. A vieme ešte, že patril medzi najväčších súfijských básnikov a dosiahol vrchol na svojej 
mystickej púti. Rumi… Allaj… Saadi… Napísal množstvo diel a spomedzi nich vyberáme Vtáčí snem. Je to vtáčia 
výprava na vrch Káf za Simurgom, na čele s múdrym dudkom, kam sa z tisícky dostane po strastiplnej púti tridsiatka 
vtákov... Toto dielo, ako mnohé súfijské diela je hymnou lásky k ceste samotnej… je akoby pokračovaním Piesne 
piesní, spája sa s Danteho Vita novou, Božskou komédiou, Nocou sv. Jána z Kríža, či Putovaním sv. Bonaventura.

„Čítaj túto knihu, hľadač, a prídeš na to, kam ísť, vychutnávaj si ju po slovách a budeš nasýtený. Prečítaj ju stokrát
 a sto zázrakov ti oslepí oči, závoj nevesty sa odhaľuje pomaly, po kúsku, kým odhalí v ňom ukryté ňadro.“
… kým pre Attara je Láska samotná náboženstvom…

ZBIERKA Z LUBENÍKA
SOLAMENTE NATURALI a Théatro Posonii
20:00 STARÝ ZÁMOK, LAPIDÁRIUM   |   Vstupné 7 EUR / Zľavnené vstupné 4 EUR

Vždy sme s úľubou a obdivom sledovali prácu najlepších slovenských interpretov, ktorí nás dokázali prekvapiť svojou 
húževnatosťou a talentom, medzi nich patrí aj Miloš Valent a Peter Vrbinčík, a nepochybne tí, ktorí s nimi 
prichádzajú dnes večer, sú rovnako vynikajúci. Predstavenie je spojené s bábkovým divadlom. 
Hudba pochádza z manuskriptu z druhej polovice 18. storočia a uchovala sa v knižnici v Martine.

Text: 
Leili Anvar – Sedem  údolí
Henri Gougaud – doplnenia 
Hudba: Madeleine Isaksson

Účinkujú:
Robin Troman – flauty
Ershad Tehrani – perkusie zarb a daf 
Lucia Letková a Michel de Maulne – prednes 
Réžia a scenár Michel de Maulne na tému Robina Tromana

21:30 Po predstavení si vás dovoľujeme pozvať na záverečnú recepciu, kde spolu rozkrájame narodeninovú tortu. 
Zahrá kapela Pas de pitié.

Ďakujeme za vašu priazeň

Kokteil

Na záver nášho podujatia si vychutnajte zmes sakrálnej a profánnej hudby v podaní Solamente Naturali:
Miloš Valent – umelecký riaditeľ, husle, viola, réžia
Rita Papp – čembalo
Marek Spelina – flauty

Théatro Posonii – Juraj Hamar (bábkoherec, režisér a dramaturg), Ivan Gontko (bábkoherec)

Ľubica Habart – husle
Peter Vrbinčík – viola
Peter Kiráľ – violončelo 



Praktické informácie
prezidenti festivalu: Albert Marenčin a Bernard Noël

umelecký riaditeľ: Michel de Maulne
dramaturgia poetického programu: Literárne informačné centrum,

Miroslava Vallová, Association L´Athanor
organizačné zabezpečenie: Lucia Huťanová

ubytovanie a hostia: Igor Lúčanský
logistika a stravovanie: Dagmar Zúbková (LIC)

vedúci techniky: Peter Petrinec
štáb: Zuzana Kovárová, Michal Kuchár

odborný garant: Viera Bartková

Cap à l´Est je ochrannou známkou vo vlastníctve asociácie L´Athanor.

Kontakt/rezervácie a predaj lístkov/štáb festivalu:

Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
info@capalest.com, alebo telefonicky na: 0908 176 461
Zľavnené vstupné platí pre študentov, dôchodcov a ZŤP.

Permanentky v predaji za 23 EUR a 13 EUR

* Zmena programu vyhradená, prosím navštívte stránku festivalu

www.capalest.com 
a www.facebook.com/festivalcapalest

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia 

Partneri festivalu Cap à l´Est


