Diva klasického umenia Paula Vysokajová z II. B
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Slovo „klasický“ má rôzne významy. Vzťahuje sa na antiku, teda na starogrécku a starorímsku kultúru,
alebo na obdobie klasicizmu, ktoré na antiku nadväzovalo. Alebo jednoducho predstavuje protiklad
k novodobému, prípadne znamená „charakteristický“ či „príznačný“. Jeho širší význam však
predstavuje i trvalé hodnoty, ktoré svojou dokonalosťou slúžia ako vzor. Ako sa slovo „klasický“ spája
s Paulou? Paula by si radšej išla vypočuť koncert vážnej hudby, operu alebo pozrieť muzikál, či
navštívila výstavu, než by mala tráviť čas v nákupnom centre. Spája sa v nej „klasická“ výchova,
„klasická“ osobnosť s novodobými víziami.
Aké boli tvoje prvé kontakty s klasickým umením?
Bola to hlavne hra na flautu. Zväčša ma pri hre sprevádzal klavír, ktorému som bola veľmi naklonená,
ale nikdy som sa k nemu nedostala, pretože som mala veľmi veľa ďalších koníčkov. Hudba bola
jednou zo záľub, ale, povedala by som, najsilnejšou. Nejde ani tak o klasicizmus, pretože v hudbe je
veľmi veľa štýlov, či už ide o barok, impresionizmus a podobne. Hudba je nádherná vec. Každé
obdobie bolo iné, počúvala sa iná hudba, aj teraz je to iné. Myslím, že kedysi bolo všetko viac
precítené, bolo možné viac vnímať zmýšľanie daného človeka. Počúvanie tejto hudby vybudzovalo
väčšie emócie. Pri modernej hudbe sa to dá dosiahnuť veľmi ťažko. Musí sa objaviť veľmi talentovaná
osobnosť, aby mohla niečo podať tak, ako to vyznelo v hudbe minulých období.

Paula ako Esmeralda hrajúca na priečnu flautu v predstavení Chrám Matky božej v Paríži

Čo alebo kto ťa priviedol k hudbe a k iným záľubám?
Boli to rodičia. Rodičia chceli, aby som vyskúšala všetko možné a nechali na mňa, čo ma bude baviť.
Vyskúšala som veľa vecí. Ale ja som taká, že keď sa do niečoho pustím, tak to aj dokončím. Ako som
začala všetko, tak som všetko aj skončila, v zmysle, že som to poctivo dochodila, od športu, futbalu
cez volejbal. Deväť rokov som v rámci výtvarného odboru študovala aj teóriu a dejiny umenia na
Základnej umeleckej škole v Stropkove. Chodili sme na zájazdy. Brali sme so sebou plátna a maľovali
sme obrazy len tak, čo sme videli cez okno, maľovali sme prírodu. Alebo sme sa, spolužiaci
z výtvarného krúžku, vybrali do mesta, sadli sme si na lavičku a kreslili sme okolitých ľudí. Museli
sme si sadnúť, pozerať sa okolo seba, otvoriť oči a uvedomovať si okolie, ako sa ľudia správajú,
a nejako to znázorniť cez svoje umelecké videnie. Na hudobnú aj výtvarnú som chodila zároveň, od
svojich 6 do 15 rokov. Asi od 10 rokov sme chodili do exteriéru, aby sme sa naučili všímať si okolie,
veci a ľudí okolo seba. V rámci hudobného odboru sme mali viac ako dosť hudobnej teórie. Hlavne na
absolvovanie skúšok toho bolo veľa, čo bolo potrebné sa naučiť. Flautu som mala každý jeden deň. Už
som mala také dni, kedy ma to nebavilo, pretože to bolo stále to isté. V pondelok som mala teóriu,
v utorok som mala ansámbel (z fr. ensemble – súbor, zbor). Ansámbel bol taký menší zbor. Boli sme
len z jednej triedy. V stredy som chodila na veľký orchester, kde boli aj sláčikové nástroje a rôzne iné
sprievodné nástroje. Vo štvrtok som mala svoju hodinu flauty, v piatok som mala sprievod s klavírom.
Venovala som sa tomu každý deň, ale bolo to dobré. Ja som si to vtedy síce neuvedomovala, ale mala
som veľmi dobrú učiteľku, ktorá na to išla, podľa mňa, skôr srdcom ako nejakým formálnym
učiteľským spôsobom, možno preto sa mi to tak vrylo do srdca. Necítila som, že ma do niečoho núti,
ona ma len motivovala, aby som sa chytila.
Čo bola pre teba na osobnosti tvojej učiteľky flauty a na jej metódach ešte príťažlivé?
Napriek celkovému formálnemu systému školy či vedenia, ona k nám bola veľmi ústupčivá, milá. Keď
videla, že je nám zle, tak nás nechala. Nedá sa sústrediť, keď vás bolí noha, či brucho, prsty, hlava,
výkon ovplyvňujú všetky faktory. Keď napríklad išla s manželom na koncert filharmónie do Košíc,
nás, tri priečne flautistky, vzala so sebou. Chcela, aby sme videli veľký orchester. To som mala 13
rokov. Povedala: „Zajtra ideme, ak chcete, povedzte rodičom, vezmem vás so sebou.“ Veľmi sa
snažila brať nás na všetky možné koncerty. Ja mám za sebou aktívnu účasť na možno viac ako dvesto
päťdesiatich koncertoch. Vsunula nás s orchestrom i s ansámblom na každú jednu udalosť, využila
každú príležitosť, kde to bolo možné, aby sme sa naučili vystupovať pred divákmi. Pretože jednou
vecou je, že hudbu v sebe cítime, ale druhá vec je predať sa. Veľmi nás motivovala stále cvičiť,
zdokonaľovať sa, učila nás stále nové veci, a keď som potom vyšla na pódium, videla pred sebou ľudí,
tak som už mala pocit, že konečne môžem ukázať niečo, na čom som tak dlho pracovala.
Ako si delila svoju pozornosť medzi výtvarné a hudobné umenie?
Ja si myslím, že je to úplne o tom istom. Tak ako v dejinách hudby, aj v dejinách výtvarného umenia
sú rôzne obdobia, klasicizmus, barok, impresionizmus, kubizmus atď. Všetko má svoje etapy, ale tie sa
navzájom prepájajú. Ak niečo „frčalo“ v jednej ére hudby, takisto to bolo aj v iných druhoch umenia.
Preto mi to bolo bližšie. Keď som sa o tom učila v jednom, tak som to poznala aj v druhom. Raz som
sa naučila niečo tam a druhýkrát tam. Porozumela som tomu zároveň.

Aký rozdielny zážitok si cítila pri tvorbe výtvarného diela a pri produkcii hudobného diela?
Dosť veľký, pretože okrem toho, že ma to nadchýnalo, bolo potrebné mať na to talent. Na hudbu som
ho mala, ale na výtvarnú až tak nie. Snažila som sa, ale nevychádzalo mi to, preto som z toho nebola
až taká veľmi nadšená. Nevedela som sa veľmi predať, pretože som sama sebe neverila, že niečo také
dokážem, lebo som vedela, že neviem kresliť, že neviem maľovať, ale uchvátilo ma to a skúšala som
to stále dookola. Aj keď sa to niekomu nepáčilo, ale ja som v tom videla ten svoj zmysel, vedela som,
čo som tam chcela dať.
Podľa čoho si sa po ukončení základnej školy i základnej umeleckej školy rozhodovala, čo ďalej?
Myslela som veľmi na budúcnosť. Musela som. Vedela som, že to v budúcnosti nechcem robiť,
pretože to je taká srdcovka, je to koníček, ale nechcem to robiť ako profesionál. Je to niečo, čo chcem
robiť ja sama doma, vonku, ale určite sa tým nechcem živiť. Možno by som sa bála, že by som si to
tým znechutila. Bola som veľmi zameraná na podnikanie, veľmi. Chcela som robiť niečo veľké.
Vedela som, že podnikanie je o človeku samom, čo vy dokážete sám, ako to vy budete vedieť s ľuďmi,
so svetom, s trhom, so všetkým. V budúcnosti toho chcem určite veľmi veľa. A ja si myslím, že
podnikanie je pre mňa takisto srdcovka, pretože poskytuje nezávislosť. Je to to, čo chcem robiť.
Nemám rada, keď mi niekto vraví, čo musím robiť. Ja sa chcem stále sebarealizovať, učiť sa na
vlastných chybách. A podnikanie to umožňuje.
Zrejme s tým súviselo i rozhodovanie o strednej škole. Čo predchádzalo tvojmu výberu našej školy?
Túto školu som si vybrala na podnet nášho výchovného poradcu. Ponúkol nám zoznam škôl, na ktoré
by sme sa mohli pozrieť, poskytol nám letáky, chodili k nám zástupcovia škôl, hovorili nám o svojich
stredných školách. Tak som bola na viacerých prezentáciách, ale táto ma oslovila najviac. Mohla som
ísť na rôzne iné školy, napríklad na obchodnú, ktorá s mojim budúcim cieľom veľmi súvisí, ale ja som
bola tak pevne rozhodnutá pre túto školu, že som si tu podala obidve prihlášky.
Čo konkrétne ťa pri prezentácii školy tak oslovilo, že si sa rozhodla práve pre ňu?
Pozerala som si web stránku, bola som na dni otvorených dverí a veľmi ma zaujal prístup. Áno, zaujal
ma veľmi prístup. Na prijímacích skúškach, keď sme tam všetci dole nervózne stáli, sa učitelia objavili
v rade na schodoch, cez stred prišiel pán riaditeľ, všetkých nás privítal. Tá elegancia ma sem dostala.
Tá vznešenosť. To potrebujem. Ja som si jednoducho myslela, že ma tá škola pripraví presne na to, čo
ja chcem.
Napĺňa škola tvoje očakávania?
Prvý rok napĺňala. Minulý školský rok bol úžasný, asi naozaj najlepší, čo som doteraz zažila, pretože
všetko bolo pre mňa nové, čo sa týka školy, podnikania, ľudí, nového prostredia, nového ubytovania,
modelingu, divadelného krúžku. Všetko bolo pre mňa nepoznané a veľmi som si to užívala. Začala
som s modelingom, potom s divadlom. V oblasti podnikania som nemala vôbec žiadne vedomosti,
zaujímalo ma to a bavilo, tak som sa učila.
Povedz nám niečo viac o tvojej modelingovej skúsenosti na tejto škole.
Bol tu modelingový krúžok. Dve tretiačky mali za úlohu chodiť po učebniach a hľadať dievčatá
vhodné pre modeling. Takto ma našli, vzali ma so sebou, vysvetlili mi, že sa robia módne prehliadky,
šijú sa šaty, či by som mala záujem s nimi spolupracovať. Ja sa pustím do všetkého, tak som povedala,
že to môžem skúsiť. Bavilo ma to, veľmi ma to bavilo, ale tohto roku sa akosi akcie neorganizujú.
Minulého roku som bola na módnej prehliadke možno aj raz do mesiaca. Tohto roku to akosi ustalo.

Povedz nám niečo o spomínanom divadelnom krúžku.
Na internáte sme mali divadelný krúžok s pánom vychovávateľom Žecom. Boli sme veľmi dobrá
partia, dobrá kopa srandovných ľudí. On je veľmi dobrý človek. Svojou nadšenosťou pre divadlo, aj
keď ja som ju nemala, lebo som ju mala skôr voči hudbe, umeniu, on ma pre to veľmi zapálil. Hrávali
sme spolu, stretávali sme sa každý týždeň na internáte, keďže sme všetci boli z internátu, prečítali si
pár básničiek, knižiek, pár scenárov. Všetko dohodol. Dohodol nám stretnutia v divadle, boli sme na
pár predstaveniach a potom sme sa prezentovali už aj my. Hrali sme napríklad Jánošíka. Robil toho pre
nás veľa. Pozval napríklad jedného herca, ktorý prišiel k nám večer do školy, rozprával nám o svojich
zážitkoch, o tom, ako sa máme predať, o tom, čo on zažil počas svojho pôsobenia v divadle. Pán
vychovávateľ sa snažil volať ľudí, ktorých on poznal, ktorí boli v divadle alebo sú jeho kamaráti, herci,
pozýval ich k nám na krúžok. Uvarili sme im čaj, posadili sme ich a rozprávali sme sa s nimi aj dve, tri
hodiny.
Venuješ sa aj teraz svojim umeleckým aktivitám a čo s nimi plánuješ do budúcnosti?
To je taký skrytý kútik vo mne, ja ho nechcem veľmi dávať najavo. Teraz popri škole sa tomu
venujem sama pre seba, pre svoj vnútorný pokoj. Všetky koníčky ako bol modeling, divadlo, som
robila preto, aby som sa nenudila a nazbierala skúsenosti z ďalších odborov. Keď sa potrebujem
odreagovať, pustím si hudbu a môžem len 2 hodiny sedieť a nič nerobiť, alebo maľovať. Pred
mesiacom som 6 hodín maľovala obraz, len tak som si sadla a maľovala. Ja ho ani nechcem ukazovať.
Nechcem sa tým prezentovať navonok, že viem hrať, viem maľovať, to sú moje ventily. Sem tam
zájdem na koncert, na operu, na balet, na muzikál. Nechodím často, pretože mám dosť nabitý týždeň.
Keď však zistím, že hrajú zaujímavé diela, dohodnem sa s niekým a určite sa rada vyberiem na
koncert. Mám veľmi rada duchovné veci, prírodu a zvieratá. Sú pre mňa príťažlivé skôr východné než
západné kultúry. Milujem Čínu. Amerika ma neláka. Aj keď som kresťanka, mám chuť sa oboznámiť
aj s inými východnými kultúrami, náboženstvami, filozofiami, ako je napríklad taoizmus.
Študuješ odbor Škola podnikania, ako sa ti tento odbor štúdia páči?
Myslela som si, že mi táto škola dá viac. Pritiahla ma sem elegancia, úroveň. To, čo ma sem prilákalo,
ma prvý rok aj napĺňalo. Tento rok sa tu už však začínam nudiť. Chýbajú mi nové impulzy a podnety,
ktoré by sa na tejto škole mohli vytvoriť. Určite mi chýbajú exkurzie. V našom odbore máme zatiaľ
naplánovanú prax až od tretieho ročníka. Myslím, že to je pre nás neskoro. Nič nevidíme naživo.
Všetko, čo sa učíme, je buď v knižkách, počujeme z výkladu učiteľov alebo nám to maximálne ukážu
na projektore. Žiadna prax vonku, v exteriéri. Napríklad v odbore Cestovný ruch boli minulého roku
v rámci prvého ročníka minimálne na dvadsiatich až tridsiatich exkurziách. My sme boli na jednom
výlete jeden deň, aj ten nesúvisel s podnikaním. Neboli sme na žiadnej exkurzii, na žiadnom výklade,
prehliadke. Chýba mi možnosť dostať sa do sveta, nielen do kníh. Ja som veľmi neposedná, stále
musím niečo robiť, zdokonaľovať a hľadať niečo nové.
Aké praktické opatrenia by si navrhla, aby sa ti na našej škole aj druhý až štvrtý ročník páčili?
Stačilo by mi už len k teoretickému vyučovaniu dodať viac praxe, exkurzie. Nikto sa ma o 5 rokov
neopýta, povedz mi definovanie toho a toho, rozdeľovanie toho a toho, ale povedz mi, čo vieš a ako to
vieš spraviť. Pri nových predmetoch som veľmi vďačná za výklady, pretože tomu ešte nerozumiem.
Pri predmetoch, s ktorými som sa už oboznámila, sa ďalej zdokonaľujem samoštúdiom. Možno to
bude aj tým, ako na mňa pôsobili rodičia. Vždy ma stačilo len namotivovať, ukázať mi možné smery,
ja som ich vyskúšala, vybrala si z nich a to, čo ma najviac zaujalo, som aj dokončila. Napríklad mi

teraz na škole tiež ukazujú možnosti a ja si vyberám. Ponúkaných výziev sa mi však zdá málo. Nudím
sa, nie som vyťažená. Som nastavená napredovať rýchlejším a rozmanitejším tempom.
Ako si predstavuješ svoju budúcu profesionálnu podnikateľskú činnosť a ako to chceš skĺbiť so svojou
vášňou k umeniu?
Keď vyjdem z tejto školy, určite by som chcela ísť ešte na vysokú. Myslím, že získam širší rozhľad,
otvorí sa mi viac obzorov. Nikto nevyjde múdry hneď zo strednej školy. Počas štúdia na vysokej škole
by som si chcela nájsť prácu, ktorá bude s mojim budúcim podnikaním súvisieť. Viem, že nemám
rada, keď mi niekto prikazuje, čo mám robiť, ale získam tak firemnú prax, skúsenosť zo
spolunažívania a podobne. Získam pohľad zamestnanca, aby som videla, ako to vo firme funguje, ako
zamestnanci pracujú. Chcem vidieť všetky problémy, aby som ich neskôr neurobila vo svojej firme ja.
Akú vysokú školu si po skončení strednej vyberieš?
Vysokú školu s ekonomickým zameraním, manažment a marketing. Necítim potrebu ovládať
slovenský alebo celosvetový ekonomický systém, ale to čo potrebujem pre svoje podnikanie.
Máš predstavu v akej oblasti by si chcela podnikať?
To je ešte skoro. Ja mám hlavu plnú nových nápadov, stále mi napadá niečo nové a možno raz to bude
niečo také, čo sa stane predmetom môjho podnikania.
Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoje pochvalné slová i kritické postrehy, prajeme ti veľa životných výziev,
ktoré by ťa inšpirovali a posúvali stále k novým obzorom, nech umenie vždy vnútorne obohacuje tvoj
každodenný život a nech sa ti v budúcnosti podarí byť úspešnou podnikateľkou a splnia sa ti i všetky
tvoje ďalšie sny.
Spracovala Mgr. Natália Prostredná

Celoškolská súťaž Nápad predáva 2015 – 1. cena v kategórii
“Najlepší nápad predáva”, s podnikateľským návrhom Fotografické šošovky

Firemný stánok na celoškolskej súťaži Nápad predáva 2016 – EEG čelenka
(multifinkčná elektronická pomôcka pre zdravý spánok, psychiku, kreativitu, biologické analýzy).

Paula ako modelka na 11. ročníku Módnej línie mladých 2016,
celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou, ktorú organizuje naša škola (prvá hore sprava)

Na celoškolskej súťaži  2. Veľká show MISS, MISTER A TALENT ŠKOLY 2016
získala Paula miesto 2. vicemiss.

