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„Ja som prišla na svet milovať, nie ne-
návidieť“ – Antigona, Sofokles
Filozofická fakulta UKF v Nitre s pod-
porou Európskych štrukturálnych fon-
dov organizuje v akademickom roku 
2011/2012 pre návštevníkov cyklus 
workshopov „Historické divadelné poe-
tiky“ s tematikou Sofoklovej slávnej tra-
gédie Antigona. Lektori dielne odkryjú 
najmä aktuálny význam tragického die-
la s praktickými možnosťami jeho tvo-
rivého využitia. Študenti sa budú môcť 
oboznámiť s ďalšími praktickými tvori-
vými možnosťami inscenačných reali-
zácií antického diela v súčasnej optike. 
Zámerom tvorivej dielne je kreatív-
ne analyzovať text Antigony, pričom 
sa bude snažiť problematiku vyobra-
zenú v diele interpretovať a aplikovať 

do súčasnosti. Lektori zaujímavým spô-
sobom poukazujú na fakt, že dielo staré 
viac ako 2000 rokov ešte nepatrí do sta-
rého železa a možno ho stále považovať 
za aktuálne a inšpiratívne. Počas jed-
notlivých workshopov môžeme sledo-
vať, ako sa zdanlivo mŕtvy dramatický 
text dokáže premeniť na silný zdroj tém, 
inšpirácií a živého divadelného skvostu 
pre tvorcov aj divákov. Súbor intenzív-
nych dielní napokon vyústi do vlastnej 
študentskej tvorby na tému Antigona 
a publikácie s názvom Antigona – ne-
dokončená tetralógia s DVD ukážkami 
možností „rekonštrukcie“ inscenačných 
techník starovekého gréckeho divadla. 
Prvá zo šiestich pripravovaných diel-
ní bola zameraná na dramaturgicko-
-režijný rozbor a konala sa 9. a 10. 

decembra 2011. Súčasťou workshopu 
bola prednáška teatrologičky Mgr. Dáši 
Čiripovej z Divadelného ústavu v Brati-
slave pod názvom „Antigona staroveké-
ho Grécka“. Ak ste premeškali pilotný 
workshop, nemusíte sa obávať. Cyklus 
bude pokračovať od marca 2012. Názov 
druhej časti je Antigona II. - Rekon-
štrukcia scénického výrazu Antigony. 
Univerzitný tvorivý ateliér nájdete 
v priestoroch ŠD UKF na ul. B. Slan-
číkovej. Workshopy sa uskutočňujú 
v rámci projektu Vzdelávanie divadlom, 
o ktorom sa dočítate viac na webstrán-
ke www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk.

V akademickom roku 2011/2012 pri-
pravuje Katedra manažmentu kultúry 
a turizmu Cyklus cestovateľských veče-
rov. V mesiacoch október a november 
boli realizované prednášky PhDr. Ma-
riána Žabenského na tému Kuba – os-
trov slobody?, prezentácia poľského 
cestovateľa Tomasza Olszewského 
na tému Izrael ako ho nepoznáte, spo-
ločná prednáška doktorandov katedry 
PhDr. M. Žabenského a Mgr. Tomáša 
Kučírka o minulosti a súčasnosti Sýrie, 
rozprávanie skúsených cestovateľov 

Pavla Škutu a absolventky žurnalistiky 
na UKF v Nitre Daniely Belicovej o Gru-
zínsku a prezentácia študentky Petry 
Kováčovej o pobyte v Andalúzii. 
Cieľom cestovateľských večerov je pro-
stredníctvom neformálnej prezentá-
cie a diskusie poukázať na špecifické 
kultúrne aspekty jednotlivých krajín 
a kultúr, ich spôsob života, tradície, 
rozdielne hodnoty a spoločenské sys-
témy, ktoré poskytujú zaujímavý pries-
tor pre konfrontáciu - my a tí druhí. 
Prednášky sú bezplatné a otvorené 
pre širokú verejnosť. Cieľom je vytvoriť 
dlhodobú tradíciu zaujímavých prezen-
tácií a rozprávaní, ktoré prinesú nový 
pohľad, aktuálne trendy a svieže in-
formácie o geograficky, ale najmä kul-
túrne odlišných krajinách a regiónoch. 

Radi privítame aj ďalších cestovateľov 
z radov študentov i pedagógov, ktorí 
by sa chceli podeliť o svoje skúsenosti 
a zážitky z ciest. V najbližšom obdo-
bí pripravujeme v utorok 21. februára 
2012 prezentáciu cestovateľa a foto-
grafa Martina Siptáka o farebnej Indii. 
Všetky informácie o pripravovaných po-
dujatiach nájdete na webstránke www.
kmkt.ff.ukf.sk a facebookovom profile 
katedry.

OživOvanie histOrických 
divadelných pOetík 
na UkF v nitre

cyklUs cestOvateľských večerOv

16. 2.

2012

slOvenská pOľnOhOspOdárska Univerzita v nitre
partner pre celú rodinu srdečne pozýva všetky generácie na

deŇ OtvOrených dverí
kde: slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre, trieda a. hlinku 2, nitra
kedy: 10. februára 2012 od 10.00 do 15.00 h

podujatím vás budú sprevádzať študenti a zamestnanci univerzity,
k dispozícii budú informačné materiály a malé občerstvenie. 
návštevníci univerzity získajú certifikát o účasti.

tešíme sa na vás!

v nitre bUde 21. FebrUára
Nitriansky Fašiangový jarmok 
sa uskutoční 21. februára na 
Svätoplukovom námestí. Opäť 
na ňom nebudú chýbať výrob-
covia ľudovo - umeleckých 
predmetov, zaujímavosťou 
bude aj  tradičná zabíjačka 
s ukážkou výroby a predajom 
zabíjačkových špecialít a naj-
rozličnejších gurmánskych 
pochúťok. V popoludňajších 
hodinách na jarmok zavíta 
karnevalový sprievod. Záver 
jarmoku bude patriť symbo-
lickému pochovávaniu basy. 
Výrobcovia ľudovo-umeleckých pred-
metov môžu zasielať na adresu: Mest-
ský úrad Nitra, Odbor komunálnych 
činností a životného prostredia, Šte-

fánikova tr. 60, 950 06 Nitra, resp. na 
mail:  homola@msunitra.sk a chleb-
covah@msunitra.sk. tel. č.:  037/6502 
207, 037/6502 307.

FašiangOvý jarmOk 

pre margitU hOrákOvú
V Zlatej sále Boj-
nického zámku za 
slávnostnej atmo-
sféry a pod záštitou 
MPSVR SR ocenili 
aktívnych senio-
rov za rok 2011 
za príkladné činy 
a obdivuhodný spô-
sob života. Medzi 
ocenenými bola aj 
Mgr. Margita Ho-
ráková, ktorá dlhé 
roky aktívne pôsobí 
v Centre pre senio-
rov v Nitre. Margi-
ta Horáková svoje 
detstvo a mladosť 
prežila v Dolných 
Krškanoch. Po štúdiu na Pedago-
gickej fakulte v Nitre najskôr učila 
v ZDŠ v Nitre, po zvýšení kvalifikácie 
štúdiom na FF UK v Bratislave, odbor 
slovenský jazyk a ruský jazyk, učila 
na Ekonomickej škole v Nitre. Počas 
svojej pedagogickej práce sa venovala 
mimoškolskej činnosti, práci s det-
ským speváckym zborom a divadel-
ným krúžkom. Dirigentská palička 
a spev boli a je jej srdcovou záleži-
tosťou. Po odchode do dôchodku po-
kračovala vo svojej práci tak, že šesť 
rokov viedla chrámový zbor v Dolných 
Krškanoch, neskôr sa úplne venovala 
miešanému speváckemu zboru Lip-

ka, ktorý pracuje dodnes pri Dennom 
centre v Nitre – Dolných Krškanoch. 
Tento zbor dirigovala celých desať ro-
kov a zo spevákov, väčšinou už v dô-
chodkovom veku, vychovala trpezlivou 
a neúnavnou prácou platných členov 
tohto zboru. Popri tejto práci spievala 
osem rokov v ďalšom speváckom zbo-
re Cantantína a v chrámovom zbore 
v Nitre - Dolných Krškanoch. V roku 
2005 odovzdala žezlo dirigentky 
mladšej kolegyni, no zbor nedokáza-
la definitívne opustiť,  stala sa člen-
kou speváckeho zboru a jeho platnou 
sopranistkou. 

Ľudmila Synaková

Ocenenie seniOrka rOka 

Margita Horáková je stále aktívnou seniorkou a nedávno bola oce-
nená za svoju aktivitu aj na benefičnom koncerte Nádej pre život 
v nitrianskej Synagóge. 

Nitrianske Vianoce by neboli tými „pra-
vými orechovými“ bez hudobného kok-
teilu, ktorý nám v nedeľu 18. decembra 
už po ôsmykrát namixovala prvá dáma 
nitrianskeho divadla Eva Pavlíková za 
výdatnej pomoci Mesta Nitry. Ten tohto-
ročný hudobný elixír zaplnil nitriansku 
Synagógu takmer do posledného mies-
tečka. Eva Pavlíková začala koncert 

piesňou Som tu ešte krátko, 
Žiť za to stálo. V ďalších mi-
nútach sa poslucháči pre-
niesli piesňou z inscenácie 
Skok z výšky pod blankytné 
nebo gréckych pláží. A potom 
sa už naplno dostal k slovu 
prvý hosť večera - tradičná 
sprievodná kapela - Cimba-
lová hudba Zobor, ktorá di-
vákom namiešala elixír zná-
mych skladieb. Eva Pavlíková 
považuje týchto skvelých hu-
dobníkov za svoju rodinu. Aj 

keď sa v priebehu roka stretávajú málo, 
majú mnoho spoločného, pretože ich 
spája láska k hudbe a spoločným vy-
stúpením už neraz dokázali, že vedia 
spolu zahrať takmer všetko - od ľudovky 
až po klasiku. Divákov zlatého večera 
o svojom umení presvedčili zahratím 
orchestrálnych skladieb. Svojho ďalšie-
ho hosťa Eva Pavlíková predstavila slo-

vami: „A teraz uvediem na scénu mladú 
herečku, moju priateľku, ktorá je mojou 
krvnou skupinou a hovorím o nej aj ako 
o mojej pokračovateľke - a je ňou Ka-
rin Olasová!“  Karin sa Eve za pozvanie 
odvďačila a diváci sa v jej podaní mohli 
započúvať do piesní z muzikálov Mníš-
ky, Do naha!, Mušketieri, Fidlikant na 
streche, Pomáda a Bátoryčka. Ďalším 
hudobným hosťom bol Štefan Skrúcaný, 
ktorý napriek čiastočnej hlasovej indis-
pozícii, zapríčinenej nachladnutím, od-
spieval niekoľko populárnych skladieb. 
Štefan vtipkoval, spomínal na Michala 
Dočolomanského, Evu Kostolányiovú 
a s Evkou Pavlíkovou odspievali duet 
piesne Smoliar a napokon aj Dočolo-
manského Ľúbim ťa. Záver koncertu 
patril opäť hostiteľke a piesňam, bez 
ktorých by Vianoce azda ani nemohli byť 
- skladbám Čerešne a Muzike zaplatím 
a napokon záverečnej Tichej noci. 

Ľudmila Synaková

evy pavlíkOvejzlatý kOncert 




