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SÚ MEDZI NAMI

FON: Ako si sa dostal k herec-
tvu a do divadla? 
Filip: Hercom som sa stal 
náhodou. Jedného dňa si 
ma všimla pani profesorka 
Husárová a jednoducho mi 
oznámila: „Ty budeš Rómeo!“  
Ja som zostal taký prekvapený, 
že som nestihol ani odporovať.

FON: Kedy ťa oslovila pani 
profesorka? 
Filip: Pani profesorka 
Husárová ma oslovila na  prvej 

hodine anglického jazyka. Svo-
jím spôsobom to bolo ozná-
menie.

FON: Rozhodol si sa rýchlo? 
Filip: Ešte v ten deň sa konala 
skúška pripravovaného pred-
stavenia, zúčastnil som sa jej a 
bolo rozhodnuté. Dostal som 
hlavnú úlohu – Rómea.

FON: Ako to prijali tvoji spolu-
žiaci, že hráš v divadle? 
Filip: Ako to brali moji 

spolužiaci ? Myslím si, že táto 
otázka je skôr pre nich ako pre 
mňa. Samozrejme  som veľmi 
rád, že ma v mojom rozhod-
nutí podporili, boli skvelí.

FON: Chodieval si niekedy na  
nejaký herecký krúžok ?
Filip: Nie, nenavštevoval som 
žiadny herecký krúžok. Na  ja-
visku som sa objavil ako úplný 
amatér.

FON: Aké to bolo učiť sa texty? 
Potreboval si aj pomoc či už 
od rodiny alebo spolužiakov ?
Filip: Učenie textov bol pre 
mňa príjemne strávený čas, 
pri ktorom som si oddýchol. 
Niektoré z  mojich replík sa 
mimovoľne naučili aj moje 
mladšie sestry.

FON: Aké pocity si prežíval, 
keď si sa po prvýkrát  postavil 
na javisko ? 
Filip: Bola to určite obrovská 
tréma, ktorú som sa snažil 
potlačiť. Po prvom výstupe 
som sa upokojil a snažil sa 

koncentrovať na svoj výkon.

FON: Vypadol ti  niekedy text ? 
Filip: Človek nie je stroj, takže 
je úplne prirodzené, že mu 
občas  vypadne text . Ak sa to 
náhodou stalo, pokračovali 
sme bez náznaku  chyby, tvárili 
sme sa, že sa nič nedeje, že to 
tak má byť. Jednoducho sme 
improvizovali . Máloktorý di-
vák vie, čo nasleduje.

FON: Rómeo je veľmi za-
milovaná postava. Ktorá scéna 
sa ti najviac páčila?  
Filip: Je ťažké povedať, čo sa 
mi najviac páčilo. Každý výst-
up a scéna mali svoje čaro.

FON: Stihal si sa popri učeniu 
sa textov pripravovať aj na 
vyučovanie? 
Filip: Úprimne? Snažil som 
sa dávať pozor na hodinách v 
škole, aby som sa nemusel učiť 
doma.

FON: Mal si čas aj na iné ak-
tivity ? 

dva 
v jednom

Na „zdravotku“ idú žiaci študovať najmä preto, aby sa z nich 
stali výborní zdravotníci. Naša škola ich na toto povolanie i po-
slanie zároveň pripravuje dokonale, veď máme dosť odborných 
predmetov i cvičení a príprava na vyučovanie teda nie je jed-
noduchá. No nájdu sa medzi nami spolužiaci, ktorí popri štúdiu 
svoj voľný čas využívajú veľmi aktívne, a to pod vedením našej 
učiteľky i režisérky v jednom hrajú divadlo a musím povedať, že 
sa im darí. Tento školský rok nacvičili a zahrali tragédiu Rómeo 
a Júlia od W. Shakespeara. Kto je náš Rómeo? Predsa nenápad-
ný, tichý Filip Nadžady z 2. A! Filipovo vystupovanie bolo veľmi 
presvedčivé a mnohým našim spolužiačkam sa páčil, preto sme 
neváhali a pripravili krátky rozhovor s našou „hviezdou“.

autor a photo: MIA

Filip prvý zľava


