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Ústav dizajnu médií, Paneurópska vysoká škola v Bratislave 

V rokoch 2010 až 2014 som mala možnosť viesť projekt financovaný z prostried-
kov Európskeho sociálneho fondu s názvom Vzdelávanie divadlom.1 Jeho strategickým 
cieľom bola inovácia študijných programov v divadelných disciplínach s dôrazom na 
potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti. Jadro projektu sa realizovalo na šty-
roch katedrách a dvoch pracoviskách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: Ústav 
literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF, Katedra kulturológie 
Filozofickej fakulty UKF (vrátane Univerzitného tvorivého ateliéru), Katedra anglis-
tiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF, Katedra hudby (učiteľstvo hudobno-
-dramatického umenia) Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Univerzitná knižnica, Me-
diálne centrum. Cieľovou skupinou projektu boli študenti a doktorandi uvedených 
katedier, ale aj ostatných katedier na UKF v Nitre. Aktivity na katedrách mali predo-
všetkým vzdelávací a inovatívny charakter, na pracoviskách podporný propagačný 
a archívny charakter.

Projekt bol zároveň koncipovaný tak, aby bolo možné kreatívne divadelné po-
stupy využiť aj interdisciplinárne, t. j. v iných odboroch než sú dejiny a teória divadla 
a divadelná tvorba. Ďalším z významných čiastkových cieľov projektu bola podpora 
mladých vedcov a doktorandov. Z celkového počtu vydaných 452 knižných a elek-
tronických publikácií vzniklo 9 z pera doktorandov (UKF a i.), autormi 21 publiká-
cií sú mladí vedci. Takmer všetky publikácie (okrem druhých vydaní) majú v rámci 
slovenskej teatrologickej činnosti výnimočné postavenie – sú prvými vydaniami na 
spracúvané témy. Unikátom je i to, že sa do nej zapojilo veľké množstvo súčasných 
progresívnych divadelných tvorcov, pre ktorých písanie o autorských metódach nie 
je prirodzenou a bežnou činnosťou. 

Formovanie vedeckého myslenia a príprava na pedagogické pôsobenie dokto-
randov boli v projekte podporené ich zapojením do prednáškových aktivít – patrila 
im polovica z celkového počtu prednášok. Aktívne sa zúčastnili aj konferenčných 
aktivít: záverečnej medzinárodnej konferencie Vzdelávanie divadlom a kolokvia Anti-
gona – nedokončená „tetralógia“. Zameranie na mladšiu generáciu divadelníkov sa tý-
kalo i ďalších aktivít – hosťovaní slovenských divadelných súborov v polyfunkčnom 
priestore jedného z objektov UKF – Univerzitnom tvorivom ateliéri. Z celkového 

1 Pôvodná doba realizácie: 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013, prvé predĺženie do 31. 12. 2013, druhé predĺženie do 
30. 4. 2014. Celková výška schválených výdavkov: 848 495,67 EUR. Prijímateľ: Univerzita Konštantína Filo-
zofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1. Poskytovateľ: Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 1 – Reforma sys-
tému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja ve-
domostnej spoločnosti Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy.

2 Zoznam výstupov projektu tvorí záver príspevku. Náklady na tlač publikácií boli vyše 127 000 EUR.
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počtu 11 hosťujúcich divadiel (z toho 1 štátne, 1 mestské, 9 neštátnych) mali iba dve 
inscenácie generačne rozdielnych hercov (Výhľad, Mocad(r)ámy) a dve boli obsadené 
generáciou štyridsiatnikov (Paskudárium, Pantomimárium). 

Dôležitou súčasťou naplnenia všetkých projektových aktivít bola participácia 
nielen vysokoškolských pedagógov a doktorandov UKF v Nitre, ale aj absolventov, 
bývalých doktorandov či súčasných pedagógov VŠMU v Bratislave a AMU v Banskej 
Bystrici, bývalých doktorandov DAMU v Brne či aktívnych divadelných tvorcov atď.3 
Hlavným dôvodom bola snaha o obohatenie myslenia o divadle (v najširšom zmysle 
slova) o divadelné postupy tradičného i otvoreného charakteru a snaha o organické 
prelínanie divadelných postupov s interdisciplinárnymi a s myslením estetiky, kultu-
rológie a ostatných odborov UKF zapojených do projektu. Popri publikačnej činnosti 
je uvedený zámer najviditeľnejší pri workshopoch, z celkového počtu 27 realizovali 
22 externí lektori (z nich však tri bývalá študentka UKF v Nitre).

Na projekte sa malo pôvodne aktívne zúčastniť minimálne 320 študentov estetiky, 
kulturológie, hudobno-dramatického odboru a odboru anglistika a amerikanistika. 
Plánovaný počet sa podarilo prekročiť, celkovo sa aktivít projektu zúčastnilo 412 štu-
dentov (vrátane 10 doktorandov). Pre študentov a doktorandov boli určené aj ďal-
šie formy podpory aktívnej divadelno-vednej práce: niektorí mali možnosť uverejniť 
svoje práce v monografiách a metodikách projektu, na základe podpory zo strany 
projektu vznikli napr. aj tri školské inscenácie (dve inscenácie študentského divadla 
VYDI FF UKF – Prejsť (si) telom, Z východu na západ, obe 2013; muzikálová inscenácia 
Ples upírov, 2011).

Jednotlivé vzdelávacie aktivity ako workshopy, prednášky, inovácia existujúcich 
kurzov predmetov divadelnej vedy a divadelnej tvorby, študijných programov jed-
notlivých katedier (napr. interpretácia divadelného diela, dejiny divadla, divadelná 
kritika, javiskové techniky a scénografia, tvorivá dramatika, herecká tvorba, muziká-
lový tanec, pohybová výchova atď.) sa realizovali predovšetkým počas semestrov. 
Materiálovo-technická realizácia zámerov projektu ako vybavovanie učební multi-
mediálnou technikou, vytvorenie vhodnejšieho divadelného priestoru z priestoru 

3 Odbornými členmi projektového tímu boli: Mgr. Daniela Bačová, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, 
PhD., Mgr. Boris Belica, Mgr. art. Juraj Benčík, Mgr. Andrea Bílliková, PhD., Mgr. art. Lucia Blašková, Mgr. 
Martina Borodovčáková, Mgr. Richard Bönde, Mgr. Pavol Brezina, PhD., Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Ale-
na Čierna, PhD., Mgr. Dáša Čiripová, Mgr. art. Viera Dubačová, Mgr. Katarína Dudová, PhD., Mgr. art. Pet-
ronela Dušová, Mgr. art. Peter Ďurovec, prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., Mgr. Dana Kratochvílová, 
PhD., prof. PhDr. Karol Horák, CSc., Mgr. Marián Hlavatý, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., 
Mgr. Emília Janecová, PhD., Mgr. Bc. Peter Janků, PhD., PhDr. Mária Kiššová, PhD., Mgr. Eva Kleinová, 
ArtD., PhDr. Tomáš Koprda, PhD., Mgr. art. Miloslav Kráľ, Mgr. Veronika Kudlačáková, PhD., Mgr. art. Pat-
rik Krebs, PhDr. Marián Macho, PhD., Mgr. Renáta Machová, PhD., Doc. Mgr. Michaela Malíčková, PhD., 
Mgr. Romana Maliti, PhDr. Milan Michalec, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Peter Oravec, PhD., 
PhDr. Petra Pappová, PhD., Mgr. Dana Paraličová, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., prof. Mgr. art. Peter 
Pavlac, PhDr. Barbara Pavlíková, PhD., Marcos Perez, Mgr. art. Marek Piaček, ArtD., Bc. Eva Priečková, 
Mgr. Denisa Polúchová, Mgr. Barbora Rajtárová, Mgr. Miroslava Režná, PhD., Mgr. Jana Sikhartová, MgrA. 
Nataša Šándorová, Mgr. Juraj Šebesta, PhD., PhDr. Matej Šiška, Mgr. art. Iveta Škripková, Mgr. Ján Štrasser, 
Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD., Mgr. Daniel Uherek, PhD., Mgr. art. Mi-
chal Vajdička, Mgr. art. Stanislava Vlčeková, ArtD., Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD., doc. Mgr. art. Elena 
Zahoráková, Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., PhDr. Roman Zima, PhD., Mgr. Peter Zlatoš, PhD., prof. PhDr. 
Marta Žilková, PhD., Mgr. art. Kamil Žiška. Ide iba o odborníkov, ktorí priamo participovali na projekte ako 
lektori, autori monografií, metodík, časti štúdií do nich, prednášajúci, vedeckí, odborní a jazykoví redaktori, 
prekladatelia, posudzovatelia atď. na základe ich vloženia do personálnej matice projektu. Celkový počet 
(vrátane) administratívnych a riadiacich pracovníkov je vyšší.
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Univerzitného tvorivého ateliéru FF UKF v Nitre pomocou scénických prvkov a ma-
lej rekonštrukcie, nákup divadelnej techniky atď. sa uskutočňovali priebežne, počas 
všetkých školských rokov trvania projektu.

Veľká časť dosiahnutých výsledkov bola nahrávaná a v zostrihoch publikovaná 
väčšinou ako súčasť metodík. Na nahrávaní priebehu a výsledkov niektorých akti-
vít, vzniku zostrihov z nich (workshopy, hosťovania divadiel, divadelné festivaly 
v anglickom jazyku a i.) a na vyhotovovaní DVD a CD s ich obsahom participovalo 
Mediálne centrum FF UKF v Nitre.4 O systematickú propagáciu aktivít projektu pred 
verejnosťou sa staralo vysokoškolské Rádio Plus a jeho redaktori z radov vysoko-
školákov. V priebehu realizácie projektu sa do mapovania aktivít projektu zapojil 
aj študentský časopis UKF v Nitre Občas NEČAS, študentský internetový časopis 
http://artblog.sk, regionálne televízie Nitrička a Central, www.nitra.sme.sk a ďalšie 
regionálne médiá. O aktivitách projektu prostredníctvom manažérov pre publicitu 
pravidelne informoval aj Slovenský rozhlas a tlačové agentúry SITA, TASR atď.5 Pro-
pagácia projektu bola zabezpečovaná aj prostredníctvom internetovej stránky UKF 
v Nitre a Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Do písania o jednotlivých aktivitách pro-
jektu sa postupne úspešne zapojili aj študenti a doktorandi UKF, ktorí sa zúčastňovali 
jednotlivých workshopov a publikovali svoje názory, postrehy, kritiky, skúsenosti, 
rozhovory s lektormi atď., či už na stránkach spomínaných študentských tlačených 
a elektronických médií, alebo na stránkach profesionálnych periodík ako Javisko, kød 
a pod.

Jednotlivé aktivity a študijné a pracovné materiály pre študentov k workshopom 
boli na základe toho priebežne zverejňované aj na webovej adrese projektu www.
vzdelavaniedivadlom.ukf.sk6 a to v nasledujúcich sekciách: 1. Workshopy – nové (in-
formovanie o obsahu, zameraní, časovom pláne, mieste realizácie pripravovaných 
workshopov, fotogalérie z ukončených workshopov), 2. Workshopy – archívy (ar-
chivácia informačných a dokumentačných textov už zrealizovaných workshopov), 
3. Publikácie (aktuálne informácie o vydaných knihách a o možnosti ich získania7), 
4. Muzikál (organizačné a dokumentačné zachytenie priebehu vzniku školskej muzi-
kálovej inscenácie Ples upírov formou fotografií a základných teatrografických údajov), 
5. Iné činnosti (oznamy o pripravovaných hosťovaniach divadiel v Univerzitnom tvo-
rivom ateliéri, prednáškach, exkurziách, festivaloch a pod.), 6. Prezentácie (zverejne-
nie výsledkov workshopov), 7. Publicita (zoznam ohlasov všeobecne na projekt a oso-
bitne na jeho jednotlivé výsledky v printových a elektronických médiách. Súčasťou 
tejto sekcie bola aj podsekcia Konferencia, obsahujúca tradičné informácie o organizá-
cii a priebehu medzinárodnej vedeckej konferencie Vzdelávanie divadlom), 8. Materiály 
pre študentov (vytvárané na základe podkladov lektorov jednotlivých workshopov 
a dopĺňané supervízorkou projektu o potrebné aspekty. Predstavovala ich jednak zá-
kladná či odporúčaná študijná literatúra, s ktorou lektori na workshopoch pracovali, 

4 Bol ním taktiež vytvorený rad ďalších výstupov, ako napr. videozostrih z realizovaných workshopov, 
ktorý slúži na prezentáciu výsledkov projektu.

5 Ohlasy na projekt a jeho jednotlivé výsledky v oblasti printových médií a foriem zatiaľ obsahujú vyše 
85 položiek, ohlasy v oblasti elektronických médií vyše 550 položiek.

6 Webová stránka projektu v čase vydania prípevku bola ešte aktívna, kompletná je uložená v publikácii 
INŠTITORISOVÁ, Dagmar: O projekte Vzdelávanie divadlom. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 
2013. 368 s. [DVD č. 1, DVD č. 2.] ISBN 978-80-558-0495-8.

7 Publikácie je možné získať iba do knižníc.
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a tiež pracovné materiály, ktoré slúžili ako základ praktických realizácií workshopov. 
Materiály boli dostupné pre každého účastníka workshopov, teda nielen pre tých štu-
dentov, ktorí sa zúčastnili iba na jednom), 9. Administratíva (základné dokumenty na 
stiahnutie, potrebné pre plynulú a rýchlu administráciu projektu).

V rámci materiálového a technického zabezpečenia realizácie projektu a jeho pe-
dagogických výsledkov bol zakúpený veľkých rad najrozmanitejších prostriedkov 
(divadelné reflektory, svetelný a zvukový mixpult, stolné počítače, dataprojektory, 
kamery, mikroporty, digitálne fotoaparáty, elektrický klavír, scénické dekorácie, kos-
týmy, masky, knihy atď.) v hodnote takmer 137 000 EUR. V učebných priestoroch 
boli inštalované tri galerijné systémy. Pre potreby divadelno-pedagogického procesu 
sa upravili dva priestory: učebňa Katedry hudby bola prispôsobená požiadavkám 
nácviku muzikálových inscenácií a pod., postupne bol upravovaný aj multifunkčný 
učebný priestor Univerzitného tvorivého ateliéru na Slančíkovej ulici. Vďaka varia-
bilným pratikáblovým zostavám a možnosti členenia zamatovými závesmi a výkryt-
mi vznikol priestor, v ktorom je možné meniť šírku, hĺbku, výšku, veľkosť a tvar 
hľadiskového a javiskového priestoru podľa požiadaviek vyučovacieho procesu 
a študentov – divadelníkov pri skúšaní nových inscenácií.

Doba riešenia projektu bola dva razy predlžovaná. Po prvý raz sa tak udialo ešte 
v rámci trvania realizácie projektu, v záujme lepšieho a dlhodobejšieho využitia ma-
teriálno-technického vybavenia učební, Univerzitného tvorivého ateliéru a ďalších 
priestorov UKF. Dôvodom bola skutočnosť, že verejné obstarávanie na multimedi-
álnu a počítačovú techniku, scénické dekorácie atď. prebiehalo z rôznych dôvodov 
neúmerne dlho a príslušné materiály i technika sa nakúpili iba niekoľko mesiacov 
pred koncom realizácie projektu.8 Druhé predĺženie taktiež súviselo s dlhotrvajúcim 
procesom verejného obstarávania, tentoraz na tlač. Pre vyčerpanie finančných pros-
triedkov nemohli byť do tlače zadávané publikácie od augusta 20139 a nové verejné 
obstarávanie bolo ukončené až tesne pred koncom roka 2013. 

Vzdelávacie výsledky mali niekoľko základných foriem.
1. Základnou inovatívnou formou boli cykly workshopov s názvom Historické di-

vadelné poetiky, ktorých hlavnou súčasťou bol rad workshopov, zameraných na proble-
matiku rekonštrukcie historických divadelných poetík, a to prostredníctvom Sofoklo-
vej Antigony. Forma rekonštrukcie historických a súčasných poetík patrila v projekte 
medzi pilotné formy. Paralelne s týmto cyklom sa realizoval cyklus workshopov s náz-
vom Súčasné divadelné poetiky, v rámci ktorého sa prakticky ukazovali a učili postupy 
súčasnej divadelnej estetiky a zásady jej recepcie10. Poslednú skupinu tvorili worksho-
py aplikácie divadelných postupov, v rámci ktorých sa študenti oboznamovali s rôz-
nymi možnosťami práce so súčasnými divadelnými prostriedkami v interdisciplinár-
nych súvislostiach (divadlo a anglický jazyk, divadlo a terapia atď.). 

Forma workshopov je síce známa a používaná, ale v projekte bola využitá netra-
dičným spôsobom, pretože na jednej strane sa prostredníctvom nich inovoval priamy 

8 Pre dokreslenie uvádzam príklad: finálne poklady ohľadne zakúpenia plánovanej techniky boli pri-
pravené pre oddelenie verejného obstarávania vo februári 2010, t. j. ešte pred začatím realizácie projektu, 
posledné komodity však boli zakúpené až v máji 2013.

9 V roku 2013 nemohlo z uvedených dôvodov ísť do tlače 12 kníh, t. j. takmer ¼ edičnej činnosti projektu.
10 Pozri príloha so zoznamom workshopov.
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vyučovací proces, na strane druhej sa optimalizovala vzdelávacia situácia v širších 
súvislostiach a to tým, že výsledkom takmer všetkých workshopov sú knižné pub-
likácie. Ich vydaním sa zlepšila nie celkom priaznivá situácia ohľadom dostupnos-
ti teatrologickej literatúry základného významu na Slovensku. Vďaka projektu boli 
po prvý raz, príp. po viac ako niekoľkých desaťročiach vydané publikácie na tému 
dramaturgie, činohernej réžie, scénografie, scénickej hudby, bábkoherectva, liečby 
divadlom, o významnom starovekom dramatikovi Sofoklovi, o nedávnych i súčas-
ných dramatikoch, dramatičkách a divadelníkoch (Bernard-Marie Koltès, Viliam Do-
čolomanský s jeho divadelným zoskupením Farma v jeskyni, Oľa Muchina, Sarah 
Kane atď). Vďaka nim sa študenti mohli pod vedením významných súčasných diva-
delných tvorcov a vedcov oboznámiť so základmi autorského dramatického písania, 
dramaturgie, herectva, scénografie scénickej hudby atď.11 

Základom práce oboch typov cyklov workshopov – t. j. historických a súčasných 
divadelných poetík – bola kreatívna inscenačná práca s jedným dramatickým textom, 
a to historickým a súčasným. V prípade cyklu Historické divadelné poetiky išlo o prácu 
so Sofoklovou hrou Antigona a v pri Súčasných divadelných poetikách o prácu s dramatic-
kým textom súčasného slovenského dramatika Dana Majlinga „P“12. Zámerom takto 
zúženej témy bolo, aby sa účastníci workshopov mohli jednoduchším spôsobom pri-
blížiť k pochopeniu divadelného jazyka v akejkoľvek dobovej situácii. Veľmi známy 
text totiž umožňoval jednak rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu so základným významom 
textu (tzv. aktuálna sémantická rovina textu) a jednak kvalitnejší a hlbší ponor do vte-
dajších inscenačných postupov. Študenti vďaka tomu, že boli oboznámení so základ-
nou fabulou hry a boli im jasné i jej základné konotačné vrstvy, sa mohli lepšie sú-
strediť nielen na „objavovanie“ divadla a divadelnosti starovekého gréckeho divadla, 
ale tento postup im umožňoval voľnejšie (teda nie zväzujúco) pristupovať k hľadaniu 
možnosti rekonštrukcie historickej inscenačnej poetiky v nových divadelných pod-
mienkach. V prípade cyklu workshopov Súčasné divadelné poetiky pomohol výber hry 
súčasného autora študentom lepšie pochopiť poetiku cez aktuálnosť témy, ku ktorej sa 
vyjadrovala. Hľadanie jej divadelného stvárnenia základnými inscenačnými postup-
mi (dramaturgické, herecké, hudobné, scénografické a režijné výrazové prostriedky) 
tak dalo vyniknúť divadelným osobitostiam týchto postupov. Zvolenie uvedeného 
prístupu bolo vo veľkej miere ovplyvnené aj skutočnosťou, že študenti mali častokrát 
iba základné vedomosti z dejín a teórie divadla, prípadne ich len získavali.

Priebeh a výsledok takmer každého workshopu všetkých cyklov bol nahrávaný 
na videozáznam. Zostrihy na DVD z priebehu realizácie workshopov a predovšet-
kým z prezentácie ich výstupov sa stali súčasťou publikácií – metodík, ktoré vznikli 
na základe realizovaných workshopov ako jeden z ich výsledkov. Metodiky tak kva-
litnejšie, cielenejšie a funkčnejšie zaznamenávajú ciele, metódy a prostriedky, kto-
ré boli použité na realizáciu workshopov. Autormi publikácií (metodík) boli lektori 
workshopov. 

11 Viac pozri zoznam workshopov v Prílohe.
12 Scenár vznikal v rámci nezrealizovaného projektu Činohry SND v Bratislave s názvom Dramatic-

ká kolekcia v Činohre SND Bratislava (2009 – 2010), ktorý bol zameraný na vznik pôvodných slovenských 
dramatických textov. Podľa PAVLAC, Peter. Zbytočný dramaturg alebo ako obhájiť svoju profesiu (Metodika pre 
pochybujúcich). 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa 2013, s. 10. ISBN 978-80-558-0330-2. Bol vytvo-
rený na základe adaptácie poviedok Rada Olosa Jaskyňa, Leopoldov a späť a Vo svojej koži.
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Najdôležitejším workshopom v rámci cyklu Historické divadelné poetiky bola už spo-
mínaná séria workshopov na tému možností, hraníc a pod. rekonštrukcie divadelnej 
poetiky Antigony v Univerzitnom tvorivom ateliéri. V rámci neho sa realizovalo via-
cero činností spätých s pochopením dobovej divadelnej estetiky a súčasnej divadelnej 
estetiky (odborná prednáška o starovekom gréckom divadle, scénografická dielňa za-
meraná na scénický výraz starovekého gréckeho divadla, dielňa zameraná na tanec, 
hudbu, dramaturgiu či réžiu na tému Antigony atď.). Na základe všetkých worksho-
pov s témou Antigony vznikla publikácia s názvom Antigona – nedokončená „tetralógia“ 
s DVD prílohou, v ktorej sú ukážky možností „rekonštrukcie“ inscenačných techník 
starovekého gréckeho divadla formou dielní, a s inými dokumentmi, ktoré umožňujú 
kvalitnejší pedagogický, vedecký i odborný prístup k danej problematike.

Do cyklu workshopov Súčasných divadelných poetík patria workshopy, ktoré boli 
tematicky zamerané na tradičnú a súčasnú estetiku jednotlivých divadelno-insce-
načných zložiek (scénografia, réžia, herectvo atď.). Aj na základe týchto workshopov 
vznikli publikácie, v ktorých vždy boli vysvetlené základné pojmy divadelnej poetiky 
v historických a súčasných súvislostiach (napr. režijná dielňa: mizanscéna, aranžmán 
atď.; herecká dielňa: herecká postava, herecká akcia atď.). Autormi tohto typu publi-
kácií boli taktiež lektori jednotlivých workshopov. Zároveň sem patria workshopy, 
ktoré boli zamerané na vznik konkrétnych študentských divadelných inscenácií, a to 
tých študentov UKF, ktorí boli/sú zapojení do divadelnej tvorby vďaka študentské-
mu divadlu VYDI pri FF UKF v Nitre (vedúci Miroslav Ballay). Už samotný názov 
workshopov – Ako vzniká inscenácia I. a II. – symbolicky i vecne vyjadruje základný zá-
mer projektu: „priniesť“ divadlo študentom, ktorí neštudujú na umeleckých divadel-
ných školách. Výsledkom boli dve študentské inscenácie – Prejsť (si) telom (premiéra 
27. 2. 2013) a Z východu na západ (premiéra 23. 4. 2013), z ktorých prvá získala význam-
né ocenenie a stala sa laureátom súťaže vysokoškolákov Akademický Prešov 2013. 
Obe inscenácie študenti odohrali vo večerných hodinách pre účastníkov konferencie.

2. Súčasťou projektu boli rôzne vzdelávacie inovatívne formy práce so študent-
mi priamo na hodinách a seminároch, medzi ktoré patrilo aj naštudovanie školskej 
muzikálovej inscenácie Ples upírov či exkurzie do profesionálnych divadiel na Sloven-
sku (Žilina, Martin a mestá východného Slovensko – Košice, Prešov a Spišská Nová 
ves), organizované každý rok v dobe trvania projektu. Prvá školská inscenácia – mu-
zikál Ples upírov – bola realizovaná v priebehu školského roka 2010/2011 (premiéry 
3. a 4. 5. 2011 v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre). Inscenácia vznikla na pôde 
hudobno-dramatického odboru Katedry hudby PF UKF (v spolupráci s FF UKF). 
Priebeh naštudovania muzikálu bol zaznamenaný na DVD, ktoré je pracovným 
materiálom pre študentov a pedagógov nielen Katedry hudby. Spolu s metodikou 
s názvom Ako vznikal muzikál Ples upírov, sa stali základným študijným materiálom 
slúžiacim na objasnenie procesu vzniku muzikálu, na vysvetlenie poetiky jeho výra-
zových prostriedkov atď. Kostýmy, scénické prvky a technika, ktoré boli vytvorené či 
zakúpené v rámci projektu, sa stali súčasťou archívu kostýmov a scénických prvkov 
katedry a budú sa využívať v ďalšom pedagogickom procese.13

3. Vznik archívov divadelných hier a inscenácií, napríklad aj na základe videona-
hrávok inscenácií hosťovaní divadiel v Univerzitnom tvorivom ateliéri či dvoch diva-

13 Na inscenáciu bolo vynaložených približne 160 000 EUR.
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delných festivalov pre základné a stredné školy v anglickom jazyku Katedry anglis-
tiky a amerikanistiky a pod., ktorý projekt týmto spôsobom podporil. Vzhľadom na 
to, že v rámci koncepcie cyklu Súčasných divadelných poetík išlo aj o zachytenie „živé-
ho“ divadla v jeho bohatých formách a metódach práce prostredníctvom vystúpenia 
hosťujúcich divadelných súborov v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre, 
boli zaznamenávané na DVD. Záznamy sú súčasťou archívu divadelných inscenácií 
a taktiež tvoria obsahový základ multimediálnej učebnice s názvom K poetike súčas-
ného divadla (heuristika), ktorá sa skladá z 11 DVD. Súčasťou každého DVD je nielen 
nahrávka hosťujúcej inscenácie, ale aj dostupný základný heuristický materiál, ktorý 
sa venuje charakteristickým aspektom poetiky toho-ktorého predstavenia a divadla. 
Medzi cenné divadelné archiválie patrí napríklad dizertačná práca herečky, perfor-
merky a režisérky Slávy Daubnerovej, spomienky míma Juraja Benčíka na spoluprá-
cu s Milanom Sládkom, bakalárska práca Daniely Polášovej o Divadle DISK z Trnavy 
a mnohé ďalšie. Elektronická učebnica tak predstavuje model základného teatrolo-
gického výskumného materiálu, ktoré je potrebný na analýzu poetiky akýchkoľvek 
divadelných textov. Súčasťou archívov sú však aj záznamy z priebehu workshopov, 
prezentácie ich výsledkov, podporených školských inscenácií a ďalšie materiály.

4. Vznik radu publikácii na tému dejín a teórie historických a súčasných poetík, 
väčšinou monografického a metodického charakteru. Osobitne cennou publikáciou je 
multimediálna učebnica K poetike súčasného divadla (heuristika), ktorá vznikla na zákla-
de hosťovaní divadelných súborov s netradičnými či inovatívnymi poetikami. Tak di-
vadlá, ako aj hosťujúci umelci boli väčšinou slovenského pôvodu. Mnohé z knižných 
výsledkov majú multimediálny charakter. Takými sú zostrihy videonahrávok, ukáž-
ky z inscenácií, workshopov, ktoré lektori realizovali v rámci projektu i mimo neho, 
fotografie, bulletiny, preklady atď. na DVD alebo CD, ktoré sú súčasťou niektorých 
monografií (podľa zámeru autora) a všetkých metodík. Autormi metodík, ktorých 
cieľom je „učiť robiť“ divadlo priamo, sú možno pre niekoho prekvapujúce osobnosti. 
Napríklad Miloslav Kráľ – popredný herec televízneho seriálu Búrlivé víno – vo svo-
jej metodike Malý sprievodca hereckým svetom dôsledne (žiak Božidary Turzonovovej) 
hovorí o všetkom, čo je potrebné urobiť, ak chceme profesionálne stvárniť divadelnú 
postavu, varuje však aj pred vyhorením a stratou záujmu o profesionalitu.14 Zakla-
dateľka Divadla z pasáže v Banskej Bystrici a nositeľka Krištáľového krídla za Filan-
tropiu za rok 2012 Viera Dubačová v Terapii divadlom zrekapitulovala svoju režijnú, 
terapeutickú a pedagogickú prácu so znevýhodnenými hercami v Divadle z pasáže 
v Banskej Bystrici, bývalý mím a klaun slávneho Cirque de Soleil Juraj Benčík v Ma-
lej škole „pantomíma“ ponúkol rad veľmi precízne vypracovaných pantomimických 
cvičení a spomienok aj na svojho učiteľa Milana Sládka, autormi dvoch metodík na 
tému autorského dramatického písania a dramaturgie sú renomovaný dramaturg 
Peter Pavlac a terajší riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND v Bratislave Peter 
Janků. Autormi ďalších sú napríklad divadelný režisér Kamil Žiška, performerka 
Lucia Blašková, bábkoherečka Petronela Dušová, scénický hudobník Marek Piaček, 
pedagogička umeleckého prednesu Jaroslava Čajková a i.15 

V rámci interných autorov – pedagógov UKF v Nitre – treba vyzdvihnúť publi-
kačnú činnosť Katedry anglistiky a amerikanistiky a Katedry translatológie, ktorá sa 

14 Workshop a metodiku zrealizoval ešte pred vznikom seriálu.
15 Viac pozri Príloha.
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vďaka autorkám ako Edita Gromová, Emília Janecová, Daniela Müglová a ďalším 
významnou mierou podieľala na vzniku radu monografií z oblasti teórie divadelné-
ho prekladu. Mimoriadne vzácna je kolektívna monografia na tému problematiky 
simultánneho prekladu pri divadelných predstaveniach. V tejto súvislosti je ešte po-
trebné zmieniť sa o monografii spisovateľa, teatrológa a riaditeľa Mestskej knižnice 
v Bratislava Juraja Šebestu pod dlhým názvom Cesta prekladu dlhým dňom do noci. 
Vznikla totiž na základe inscenácie, ktorá je doteraz v repertoári Divadla Astorka 
Korzo´90 v Bratislave – hry Cesta dlhého dňa do noci od amerického dramatika Eugena 
O´Neilla. Monografia je na Slovensku prvou publikáciou, ktorá sa systémovo zaoberá 
iba problematikou prekladu divadelnej hry, a to v intersemiotickom kontexte. 

5. Formy vzdelávania vo vedeckom myslení prostredníctvom prednášok, kolok-
via Antigona – nedokončená „trilógia (22. 3. 2012 ) a medzinárodnej konferencie, ktorou 
sa projekt uzavrel z hľadiska vedeckej reflexie problematiky vzdelávania divadlom. 
Medzinárodná konferencia Vzdelávanie divadlom sa uskutočnila 21. a 22. 5. 2013 a pre-
zentovali sa na nej celkové výsledky projektu.

Medzi veľké úspechy projektu patrí víťazstvo interného fotografa projektu Lu-
kasza Wojciechowského v prvom ročníku súťaže Bienále divadelnej fotografie 2012, 
oceneného Grand prix za súbor fotografií z predstavenia Františka Švantnera Nevesta 
hôľ Divadla Pôtoň, ktoré vznikli počas hosťovania divadla s touto inscenáciou. Víťaz-
né fotografie boli zatiaľ vystavované tri razy: vo vestibule Opery v novej budove SND 
v Bratislave, v rámci samostatnej výstavy Svetlo, ktoré znamená svet v galérii Mlyny 
v Nitre a počas medzinárodnej vedeckej konferencie Vzdelávanie divadlom v Univer-
zitnom tvorivom ateliéri. Osobitne cenným výsledkom študentských aktivít v rámci 
projektu je nielen ich aktívna účasť na workshopoch, možnosť učiť sa písať, uvažovať 
o divadle a tvoriť ho, ale napríklad aj úspešné magisterské štúdium jednej z obzvlášť 
aktívnych účastníčok workshopov projektu Denisy Polúchovej na pražskej DAMU 
na Katedre výchovnej dramatiky (odbor dramatická výchova), ktorá je absolventkou 
bakalárskeho stupňa hudobno-dramatického oboru katedry hudby PdF UKF v Nitre 
a bola častou účastníčkou workshopov v projekte. V rámci projektu – ako jeho „žiač-
ka“ – zrealizovala tri workshopy na tému Divadlo fórum, ktoré tým po prvý raz 
predstavila slovenskej divadelnej obci.16 Ďalšia z účastníčok workshopov, Lucia Ho-
lienčinová, si založila vlastné divadelné zoskupenie.

PríLOHA 

Rekapitulácia aktivít projektu Vzdelávanie divadlom

Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky:
1.  Autorské dramatické písanie (15. 11. 2010 – 28. 1. 2011) , lektor P. Pavlac
2.  Dramaturgická dielňa (28. 3. – 9. 5. 2011), lektor P. Pavlac
3.  Dielňa scénickej hudby (8. 4. – 10. 4. 2011), lektor M. Piaček
4.  Scénografická dielňa (6. 5. – 8. 5. 2011), lektor P. Janků
5.  Herecká dielňa (14. 10. – 16. 10. 2011), lektor M. Kráľ
6.  Divadelná kritika (16. 12. – 18. 12. 2011), lektorka D. Inštitorisová

16 Výsledky tohto workshopu sú zachytené na DVD, ktorá je prílohou metodiky Viery Dubačovej Terapia 
divadlom.
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7.  Ako vzniká inscenácia I. (1. 6. – 3. 6. 2012), lektori M. Ballay, B. Belica, E. Priečková
8.  Ako vzniká inscenácia II. (8. 6. – 10. 6. 2012), lektor M. Ballay
9.  Pantomimická dielňa (9. 11. – 11. 11. 2012), lektor J. Benčík
10.  Bábkoherecká dielňa (23. 11. – 25. 11. 2012), lektorka P. Dušová 
11.  Režijná dielňa (7. 12. – 9. 12. 2012), lektor K. Žiška
12.  Divadlo fórum I. (25. 10. – 27. 10. 2013), lektorka D. Polúchová
13.  Divadlo fórum II. (29. 11. – 1. 12. 2013), lektorka D. Polúchová
14.  Divadlo fórum III. (13. 12. – 15. 12. 2013), lektorka D. Polúchová

Cyklus workshopov Historické divadelné poetiky:
1.  Antigona I. – dramaturgicko-režijný rozbor (9. 12. 2011 – 10. 12. 2012), lektori D. Čiripová, 

P. Pavlac, M. Vajdička
2.  Antigona II. – rekonštrukcia scénického výrazu (17. 2. – 19. 2. 2012), lektor P. Janků
3.  Antigona III – rekonštrukcia scénickej hudby a choreografie (13. 4. – 15. 4. 2012), lektori 

S. Vlčeková, M. Piaček
4.  Antigona IV. – rekonštrukcia estetiky inscenovania Antigony (28. 4. – 29. 4. 2012, 5. 5. – 7. 5. 

2012), lektori M. Vajdička, P. Pavlac

Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík:
1.  Základy tvorivej dramatiky (12. 11. – 14. 11. 2010), lektorka L. Kovalčíková
2.  Umelecký prednes, divadlo a prax (29. 3. – 1. 4. 2012), lektorka J. Čajková 
3.  Dráma a jej potenciál v cudzojazyčnej výučbe (17. 4. 2012), lektorky A. Bílliková, M. Kiššová 
4.  Divadelná výchova (28. 9. – 30. 9. 2012), lektorka L. Kovalčíková
5.  Dramatické techniky a ich aplikovanie vo výučbe angličtiny (10. 10. 2012), lektorky A. Bílli-

ková, M. Kiššová
6.  Liečba divadlom I. (12. 10. – 14. 10. 2012), lektorka V. Dubačová
7.  Artery – dramaterapia v sociálnej praxi (26. 10. – 28. 10. 2012), lektor P. Krebs
8.  Homo ludens (11. 10. – 13. 10. 2013), lektorka L. Blašková
9.  Liečba divadlom II. (29. 11. – 1. 12. 2013), lektorka V. Dubačová

Hosťovania divadiel v Univerzitnom tvorivom ateliéri 
1.  J. Viňarský: Buticulla: Figúry blázna a Posledný krok pred (6. 4. 2011)
2.  M. Ďurčeková – J. Luterán: projekt.svadba, Stanica Žilina-Záriečie (11. 5. 2011)
3. F. Švantner – M. Ditte – I. Jurčová: Nevesta hôľ, Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity 

Bátovce (5. 10. 2011) 
4.  K. Aulitisová: Paskudárium, Divadlo Piki Pezinok (9. 11. 2011) 
5.  K. Horák: Živý nábytok, Študentské divadlo Prešovskej univerzity (7. 12. 2011)
6.  S. Daubnerová: M. H. L., Divadlo P. A. T. a Štúdio 12 Bratislava (29. 2. 2012)
7.  J. Benčík: Pantomimárium, Divadlo s. r. o. Bratislava v spolupráci s Divadlom a. ha Bratislava 

(28. 3. 2012) 
8.  B. Uhlár a DISK: Výhľad, Divadelný súbor Kopánka – Trnava (skratka DISK) (25. 4. 2012)
9.  Kolektív: Chránené územie, Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže Banská Bystrica (3. 10. 2012)
10.  Kolektív: Kuca paca, Divadlo bez domova Bratislava (7. 11. 2012)
11. I. Škripková: Mocad(r)ámy, Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica (5. 12. 2012)

Prednášky:
1.  Vyučovanie o divadle Petra Scherhaufera, prednášajúca D. Inštitorisová (3. 12. 2010)
2.  Rekonštrukcia historických divadelných poetík, prednášajúca D. Inštitorisová (10. 3. 2011)
3.  Antigona starovekého Grécka, prednášajúca D. Čiripová (23. 6. 2011 a 9. 12. 2011 pre štu-

dentov v rámci workshopu Antigona I.)
4.  Scéna – fenomén súčasnosti, prednášajúci P. Janků (2. 5. 2013)
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5.  Nový cirkus – umenie globálnej éry, prednášajúci J. Benčík (9. 5. 2013)
6.  Sarah Kane – autorský Uroboros, prednášajúca D. Kratochvilová, rod. Gálová (16. 5. 2013)
7.  Regionálne aspekty v tvorbe SDKS v Nitre, prednášajúci M. Šiška (24. 10. 2013)
8.  O projekte Vzdelávanie divadlom, prednášajúca D. Inštitorisová (6. 3. 2014)

Konferencie, kolokviá:
1.  Antigona – nedokončená „trilógia“ (22. 3. 2012)
2.  Vzdelávanie divadlom – medzinárodná vedecká konferencia (21. – 22. 5. 2013) 

Festivaly:
1.  The 12th Drama Festival in English „Stories & Legends of the Slovak Past“ (11. 4. – 12. 4. 2011)
2.  The 13th Drama Festival in English (21. 3. – 22. 3. 2012)

Divadelné inscenácie:
1.  Ples upírov – školský muzikál (1. a 2. premiéra 3. a 4. 5. 2011, 4. 5. 2011)
2.  Prejsť (si) telom (premiéra 27. 2. 2013) 
3.  Z východu na západ (premiéra 23. 4. 2013)

Monografie a kolektívne monografie:17

1. BAČOVÁ, D. – BÍLLIKOVÁ, A. – KIŠŠOVÁ, M.: Dramatické techniky a ich potenciál vo výučbe 
cudzích jazykov

2. BAČOVÁ, D.: Britské dramatičky druhej polovice 20. storočia
3. BALLAY, M.: Farma v jeskyni
4. BORODOVČÁKOVÁ, M.: Sofokles
5. INŠTITORISOVÁ, D. a kol.: Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz
6. DUDOVÁ, K.: Kognitívna schéma prameň – cesta – cieľ v jazyku dramatického textu
7. GROMOVÁ, E. – HODÁKOVÁ, S. – JANECOVÁ, E. – MÜGLOVÁ, D. – FILÍPKOVÁ, A.: 

Translácia v divadelnej komunikácii
8. HRAŠKOVÁ, M. Biblické témy v slovenskej dráme 
9. INŠTITORISOVÁ, D. a kol.: Antigona – nedokončená „tetralógia“
10. INŠTITORISOVÁ, D. a kol.: Kriticky o divadle
11. INŠTITORISOVÁ, D. a kol.: Vzdelávanie divadlom
12. INŠTITORISOVÁ, D. a kol.: August Strindberg Hra snov (interpretačné sondy do slovenského 

divadla)
13. INŠTITORISOVÁ, D.: O výrazovej variabilite divadelného diela. 
14. JANKŮ, P.: Scénické myslenie 
15. KAIZEROVÁ, P.: Humor a dramatika v časopise Černokňažník 
16. KOLEKTÍV AUTOROV: Preklad a divadlo (tvorivé prekladateľské reflexie 2) 
17. KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Sarah Kane 
18. MALÍČKOVÁ, M.: Upír ako maska inakosti. Od netvora k civilizovaným ochrancom ľudskosti 
19. MALITI, R.: Dramatička Oľa Muchina a nová ruská dráma 
20. ORAVEC, P.: Výrazové prostriedky muzikálu
21. PAPPOVÁ, P. a kol.: Lope de Vega. Nové umenie ako písať komédie v dnešných časoch 
22. PAPPOVÁ, P.: Divadelné myslenie v Španielsku v 20. a 21. storočí 
23. PAPPOVÁ, P.: Ženské postavy v dramatickej tvorbe Federica García Lorcu
24. PIAČEK, M.: Hudba ako udalosť 
25. ŠEBESTA, J.: Cesta prekladu dlhým dňom do noci 

17 Anotácie k publikáciám boli publikované napr.: -Red-: Edícia projektu Vzdelávanie divadlom. In Ja-
visko, 2014, roč. 46, č. 1, s. 46 – 48 (1. časť), -Red-: Edícia projektu Vzdelávanie divadlom. In Javisko, 2014, roč. 
46, č. 2, s. 51 – 52 (2. časť.).
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26. ŠIŠKA, M.: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a regionálna kultúra
27. ŠKRIPKOVÁ, I.: Kontexty autorského bábkového divadla (mužské a ženské hľadanie v banskobys-

trickom divadle) 
28. UHEREK, D.: Koltès – dramatik sveta v kríze 

Metodiky:
29. BENČÍK, J. Malá škola „pantomíma“ 
30. BÍLLIKOVÁ, A. – KIŠŠOVÁ, M.: Drama Techniques in Foreign Language Classroom
31. BLAŠKOVÁ, L.: Performačné aktivity s edukačným presahom 
32. ČAJKOVÁ, J.: Od umeleckého prednesu k divadlu a praxi
33. DUBAČOVÁ, V.: Terapia divadlom 
34. DUŠOVÁ, P.: Rozhovor bábkoherca o herectve s bábkou 
35. INŠTITORISOVÁ, D.: Divadelná kritika
36. JANKŮ, P.: Scénografia pre nescénografov
37. KOLEKTÍV AUTOROV: Ako vznikal muzikál Ples upírov
38. KRÁĽ, M.: Malý sprievodca hereckým svetom 
39. OLŠIAK, M.: Ortoepia javiskovej reči
40. PAVLAC, P. Zbytočný dramaturg alebo ako obhájiť svoju profesiu (Metodika pre pochybujúcich)
41. PAVLAC, P.: Prekliaty dramatik alebo ako sa pokúsiť zbaviť útrap pri písaní dramatického textu
42. PIAČEK, M.: Scénická hudba v reálnom čase
43. ŽIŠKA, K.: O divadelnej réžii

Elektronické publikácie:
44.  INŠTITORISOVÁ, D.: O projekte Vzdelávanie divadlom 
45.  INŠTITORISOVÁ, D. a kol.: K poetike súčasného divadla (heuristika). (iba pre potreby UKF)

VZDELÁVANIE DIVADLOM (EDUCATING TROUGH THE THEATRE): 
A EUROPEAN SOCIAL FUND PROJECT

Dagmar INŠTITORISOVÁ

This article summarizes the almost four-year duration of the Vzdelávanie divad-
lom (Educating through the Theatre) project from 2010 to 2014, which was funded 
through European structural funds and based at the Faculty of Arts, Constantine the 
Philosopher University in Nitra. This project was managed by the present author. As 
part of the project, 27 workshops were held on historical and contemporary poetics in 
theatre and their application, 45 works were published (28 monographs, 15 manuals 
and 2 electronic publications) and there were 8 lectures, 1 colloquium, 1 international 
conference and 3 school theatre productions. 11 Slovak theatre companies were hos-
ted and 2 theatre festivals were supported. The article highlights the main aims of the 
project and its impact on a nationwide level. 


