foto Avril Davrey
Justine Bhandary

Simonetta Zalová

etc.

1. Anjel Motýľ

alebo Ako anjel hľadá svoju
identitu. Alebo moju?
Hmm... Takmer v štyridsiatke
som sa druhýkrát vydala a
odišla som za svojím mužom na
francúzsko-švajčiarske hranice
pri Ženeve. Zmenila som krajinu,
jazyk i rodinu. To je úžasná
životná skúsenosť a sprevádza
ju neustále hľadanie odpovedí
na otázky: kto som, kam patrím,
čo je pre mňa dôležité... Keď
človek žije v jednej krajine,
nepotrebuje si tieto otázky tak
pálčivo klásť, ale v momente,
keď sa ocitne v inom prostredí,
veľmi silno si uvedomuje, že
ľudia sú iní, že používajú iný
jazyk, inak rozmýšľajú, na iných
veciach sa smejú, iné jedlo im
chutí... Dnes žijem vo dvoch
rozdielnych svetoch, jednou
nohou som vo Francúzsku a
druhou na Slovensku, spájam
tieto svety, premosťujem... a asi
už navždy budem potrebovať
krídla na lietanie i pristávanie...
Tie motýlie, anjelské i iné...

K
Kým žila na Slovensku,
volala sa iba Saša Petrovická.
Pracovala pre deti a s deťmi
a o anjeloch sa jej možno
akurát tak snívalo. Ako
vyštudovaná scenáristka
a dramaturgička písala
scenáre k detským výstavám,
televíznym a rozhlasovým
reláciám (ahojte, twistíkovci!),
organizovala detské tvorivé
dielne, workshopy a iné
vzdelávacie a charitatívne

motorček, ktorý stále pracuje a
ja s ním. Neustále niečo robím,
vymýšľam, organizujem,
maľujem, píšem a stále nemám
čas a neviem oddychovať...
A tak mi tento anjel pomáha
upokojiť sa, držať svoj „čas“
vo svojich rukách a občas len
tak byť... Potichu a pokojne.

Čas pre anjelov

projekty. Spolu so Sašou Fischerovou vymysleli projekt Detský čin roka. Obrázky maľovala
aj predtým, ale s erotickým podtónom (takže nič pre anjelov). Spolu s anjelikom, ktorý sa jej
chvíľu skrýval v brušku, však zrazu prikvitli aj ďalší anjeli (takže od erotiky nie je ani k anjelom tak
ďaleko). Chvalabohu, bez nich by bola v cudzine stratená! Angličtina má také príslovie: „A home
without angels is just a house.“ („Domov bez anjelov je iba dom.“ - v origináli sa namiesto slova
„angel“ používa slovíčko „dog“, ale Saša posunula túto peknú myšlienku anjelským smerom. Veď
ono je to aj tak niekedy to isté.) Dnes Saša žije v mestečku Échenevex na brehu Ženevského jazera.
Pracuje na oddelení marketingu v jednom špičkovom vedeckom vydavateľstve, ktoré sa venuje
akcelerátorovej a čiastkovej fyzike (anjeli, držte sa!). Vychováva syna Alexa, občas píše pre Miau
(o Ženeve a chutných francúzskych kozích syroch). Na Slovensko sa vracia rada (chýba jej tvorivá
práca), pokračuje s Detským činom roka i so svojimi projektmi na pôde bratislavskej Bibiany. Saša je
dcérou herečky Eleny Petrovickej a vnučkou „tety“ Viery Bálinthovej, ktorá pred vyše polstoročím,
keď televízia bola iba v plienkach, každý večer v rozhlase naživo rozprávala deťom rozprávky
na dobrú noc. „Skončil sa už príbeh ten, skryl sa opäť do písmen,“ končila svoje rozprávanie teta
Viera. Príbehy Sašinho života, skryté pod anjelskými krídlami, sa u nás v Miau iba začínajú...

aby jej syn bol v poriadku.
Tento anjel je pre Nadyho,
aby aspoň takto mohol cítiť
anjelskú ochrannú ruku
svojej mamy. Pripomína mu
tiež jeho korene, starého otca
z Kamerunu, starú mamu
zo Severnej Ameriky, otca z
Haiti. Staré kreolské príslovie
hovorí: „Za horami sú hory.“

Aj dnes to chcem vidieť tak,
že nájdený gombík prináša
malé každodenné šťastie. A
tak tento anjel zbiera stratené
gombíky, dáva im nový život
a prináša malú každodennú
radosť mne i ľuďom okolo mňa.
I gombíky sú šťastné, stratili
svojich bratov a sestry z košieľ a
svetrov, ale našli novú rodinu.

4. Anjel
stratených
gombíkov

6. Anjel
pre Lucy

alebo Ako anjel
daroval deň narodenia
dievčatku v Nairobi
Lucy je sirota z Kene. Nemá
mamu ani otca a ani nevie,
kedy a kde sa narodila. Ujali
sa jej adoptívni rodičia na
diaľku, ktorí urobili všetko

alebo Ako anjel našiel šťastie
Keď som bola malá, nájsť
gombík znamenalo mať šťastie.

Broadhurst
Petrovická

3. Anjel Mama

2. Anjel
strateného času
alebo Ako ma anjel učí, že
čas je v mojich rukách
Musím mať v sebe taký malý

alebo Ako anjel ochraňuje
chlapca Nadyho, ktorý
stratil mamu počas
zemetrasenia na Haiti
Mama Lisa pracovala pre
UNHCR na Haiti, kde s ňou
žil aj jej syn Nady. Počas
zemetrasenia pomáhala
všetkým a ešte na poslednú
chvíľu urobila všetko preto,

vpečatili do bubna... Tento anjel
dal staronový život bubnu.
Je to ako hľadanie spojenia
s tým, čo už bolo, hľadanie
spojenia s príbehmi našich
predkov, tých vzdialených,
ale i tých najbližších, našich
rodičov... Ďakujem mojej
mame Elenke za to, aká je a čo
všetko mi dáva i odovzdáva.

5. Anjel
starého bubna

alebo Ako anjel bubnuje
o živote i predkoch
Koľko rúk sa dotýkalo tohto
starého bubna? Akí to boli
ľudia, aké piesne hrali, kde a
kedy? Koľko tých piesní muselo
zaznieť, kým sa ruky tak krásne
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preto, aby Lucy mohla odísť
z bezútešných slumov. Dnes
žije spolu s ďalšími 23 deťmi
v peknom detskom domove
Maisha pri Nairobi a stará sa o
nich Mama Simba. Adoptívni
rodičia sa rozhodli, že Lucy
darujú deň narodenia. A tak
tento anjel prináša Lucy jej deň
narodenia, 13. december. Text
vo svahilčine je citát z biblie.

etc.

7. Anjel
stratených
melódií

alebo Ako anjel dáva
život opusteným veciam
Vždy som mala rada staré
veci, ktoré v sebe nosia
príbeh. A tak som začala
zbierať rôzne objekty, ktoré
niekto zahodil, pretože ich
nepotreboval. Tieto veci
akoby stratili svoj zmysel
bytia, presne ako táto stará
vyhodená vinylová platňa
- prestala sa radostne točiť
na gramofóne a hrať svoju
melódiu. Zrazu sa však na
ňu tíško zniesol tento anjel
a daroval jej novú anjelskú
melódiu. Počujete?

úplne nová skúsenosť. Myslím,
že som celkom dobrá macocha
a veľa dobrého i zábavného
sme s deťmi môjho muža
prežili. Dnes už sú to veľkáči,
stredná dcéra mala nedávno
svadbu a možno čoskoro
budem aj stará mama...
K deťom sa prinavraciam aj
na Slovensku, opäť som začala
spolupracovať s Bibianou,
kde sme nedávno otvorili
výstavu Zvukofooonia môjho
nemeckého priateľa Michaela
Bradkeho. A hlavne som
po odchode mojej blízkej
priateľky Sašky Fischerovej
opäť nastúpila do projektu
Detský čin roka. Po ročnej
pauze organizujeme projekt
po prvýkrát už ako občianske
združenie a verím, že sa
nám podarí, aj na počesť
Sašky, priniesť viac dobra do
života detí i nás dospelých.

8. Anjel
detstva

alebo Ako anjel sprevádza
mňa k deťom a deti ku mne
Vždy som mala rada deti a
keď som žila na Slovensku,
veľa som s deťmi a pre deti
pracovala. Potom som sa
„vystrelila” do inej krajiny
i rodiny... Predtým som
nemala deti a teraz mám
hneď štyri, svojho syna a
tri nevlastné... Krásna veľká
rodina, pre mňa, jedináčika,
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anjela pre milovníka vína,
novopečeného inžiniera, ktorý
rád skladá bicykle alebo anjela
k narodeninám pre pani, ktorá
má britsko-holandský pôvod,
má rada ruže, svoj dom a jej
manžel je architekt... Často
robím takýchto anjelov na
ručnom papieri, ktorý sama
vyrábam. Nepoužívam nijaké
mašinky, iba vlastné ruky.
Páči sa mi pocit, že hladkám
papier a vkladám tak do
neho aj vlastný príbeh.
Moji anjeli sú velikánski
cestovatelia, našli si svoj nový
domov v Južnej i Severnej
Amerike, v Ázii, Európe,
Austrálii i Afrike. Ale asi
nemajú radi zimu, lebo na
Antarktídu sa ešte nevydali.

10. Anjeli
do vrecka

alebo Ako anjel vnukol nápad
môjmu synovi Alexovi
Keď bol Alex malý, pýtali sa
ho v škôlke, kde robí jeho
mama a on povedal, že mama
pracuje pre anjelov - často sme
spolu totiž „pracovali“ - Alex
sedel vedľa mňa a ja som
maľovala. Raz Alex namaľoval
anjela na malý kamienok,
ktorý našiel, doteraz nosím tú
anjelskú machuľku pri sebe.
Odvtedy aj ja maľujem anjelov
do vrecka... Dnes má môj syn
deväť rokov a popri anjelských
krídlach mu začínajú vytŕčať
aj šibalské čertovské rožky.

11. Anjel čitateľ
9. Anjel
Cestovateľ

alebo Ako sa anjeli
rozcestovali po svete
Rada tvorím anjelov pre
konkrétnych ľudí a snažím
sa ich urobiť na mieru. Je to
celkom zábavné vymyslieť

33 národností, v Alexovej
triede nájdete deti desiatich
národností. Nemusím cestovať,
lebo denne počujem rôzne
jazyky, poznávam rôzne
kultúry, rozdielne zvyklosti,
ochutnávam cudzokrajné
špeciality, smejem sa na
rôznych medzikulturálnych
nedorozumeniach... A tak som
poprosila tohto anjela, aby
mi tie každodenné príbehy
iných kultúr pomáhal čítať.

alebo Ako mi anjel pomáha
porozumieť cudzím slovám,
jazykom, kultúram
Žijem vo veľmi výnimočnom
prostredí, je to taký
multikulturálny kotlík. Vďaka
OSN, medzinárodným
organizáciám a Cernu je v
Ženeve prevaha cudzincov.
Len v našej malej dedine žije

12. Zvedavý
anjel

alebo Ako anjel rád
objavuje nové veci
Tento anjel je jednoducho
zvedavý, ale tak dobre zvedavý.
Chce sa dozvedieť čo najviac
dobrých vecí o živote i ľuďoch,
aby vedel kde a ako pomôcť...
Nechce rušiť, a tak nás občas
sleduje cez kľúčovú dierku.
Dovolíme mu to, však?

