Mestská knižnica mesta Pieštany

Marianna Grznárová
poetka, prozaička, redaktorka, dramaturgička

o jej živote
Narodila sa 1. decembra 1941 v Rudne nad
Hronom. Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole (1959) v Šuranoch študovala na
Pedagogickej fakulte v Nitre (1959-63). Po
štúdiách pracovala ako zastupujúca učiteľka
na rozličných miestach. Od roku 1969 bola redaktorkou a od roku 1971 pražskou spravodajkyňou denníka Ľud.
V rokoch 1972-1984 pracovala v Československej televízii ako
dramaturgička Hlavnej redakcie pre deti a mládež v Bratislave. Žije
v Bratislave.

tvorba pre deti
Aj keď knižne debutovala básnickou zbierkou pre dospelých Vstupujte bosí (1966), v nasledujúcej dobe sa sústredila na tvorbu pre
deti. Do detskej literatúry sa zapísala televíznym večerníčkovým
seriálom Pásli ovce valasi (1973). Pre deti napísala niekoľko kníh,
televíznych rozprávok i bábkové hry. Pre jej tvorbu je charakteristický
jemný výchovný podtext, využitie humorných dialógov a dôraz na
prepojenosť sveta ľudí, zvierat a vecí a ich každodenné vzájomné
obohacovanie.
V roku 2004 sa vrátila k tvorbe pre dospelých zbierkou humoristických
poviedok Balóny pani Barusovej. Niekoľko kníh pre deti preložila z
češtiny.

knižky
Maťko a Kubko (1977)
trinásť humorných rozprávkových príbehov dvojice dobráckych valachov Mateja a Jakuba je dnes už klasickým čítaním pre deti. Knižka
prináša farbisto vykreslený folklórny svet, je plná idylických obrazov
z pastierskeho života, vtipných dialógov, grotesknosti a fantázie.
Animovaný večerníčkový seriál Pásli ovce valasi
(1972-73), ktorý knižke predchádzal, výtvarne
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a režijne stvárnil Ladislav Čapek, ktorý nakreslil aj ilustrácie do knižky – a práve jeho
vyhranený výtvarný rukopis dal hlavným hrdinom neopakovateľný charakter.

Spomínate si?
Ako Kubko s Maťkom...
...búrku napásli
...učili kukučku kukať
...vatru preskakovali
...našli poklad na Jána
...do popuku sa slaniny najedli
...hrali na fujare
...naučili vílu ovečky dojiť
...pochytili sa za pasy
...s medveďom sa skamarátili
...do koliby im udrel hrom
...vlkovi kožuch vyprášili
...dali sa na zboj
...clivota prepadla

Bosá jabloň (1980)
knižka drobných rozprávok o premenlivosti a zázračnosti obyčajných
vecí pre najmenších čitateľov
O netopierovi, ktorý nechcel spávať (1981)
leporelo pre najmenších, ktoré napísala spolu so Zdenou Vojtkovou
Dvaja na ceste (2002)
knižka o putovaní dvoch veselých klaunov – Huga a Fatiho, maliara
a hudobníka a ich verného psíka, krátkosrstého jazvečíka Činčilu s
množstvom zábavných dobrodružstiev. Knižka je podobenstvom
o putovaní „od vlastného detstva k detstvu iných“. Obrázky do nej
namaľovala ilustrátorka Zuzana Nemčíková. Knižnému vydaniu
predchádzal bábkový televízny seriál Dvaja a pes (1985).
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telev9zna tvorba
Pásli ovce valasi (1972-73)
Pán Zametač Silvester (1974)
Ovečky (1974)
Rozprávky pre somárika (1974-75)
Kolovrátok (1976)
Rozprávky z hliny (1977)
Keramické rozprávky (1977)
Morské rozprávky (1978)
Na polici v hrnci (1979)
Deravé vrecko (1983)
Drevená krava (1984)
Dvaja a pes (1985)
Tri priadky (1988)

bábková hra
Hašterica (1978)
Tri želania s krídelkami (1981)

Z knižky Kubko a Maťko
„Z lesa vyšli Kubko s Maťkom a držali sa svorne kolo hrdiel. A v hustnúcom šere už ani nebolo vidieť, ako si Maťko na holom tele pridŕža
nohavice a bosý Kubko je len v košeli. Keď zočili salaš, pridali do
kroku a pes na nich naradovane vyskakoval.
V kolibe horela petrolejka, valasi sedeli na laviciach oproti sebe a ich
vlastné tiene im nakúkali ponad plece.
- Ej, Kubko, dajakí ľahkí sme sa z toho zboja vrátili... – vraví Maťko.
- Ej, veru, ľahkí...
Plamienok v lampe veselo poskočil.
- Hriechy nás neťažia...
- Ba veru, tak...
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A Kubko stiaho knôt a sfúkol svetlo.
A tak si teda políhali a spalo sa im dobre.“

Piešťany: MsK, 2006 - Ev.č. 19/2006

