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  Vzdelávanie divadlom pokračuje: otvorí ho workshop Homo ludens  
 

V dňoch  11. 10. 2013 – 13. 10. 2013 sa v Univerzitnom tvorivom ateliéri Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční workshop Lucie Blaškovej  Homo ludens. V zimnom 

semestri 2013/2014 dostanú nitrianski študenti opäť možnosť absolvovať dielne pod 

lektorským vedením odborníkov z divadelnej vedy a praxe. Októbrový workshop bude 

lektorovať Mgr. art. Lucia Blašková, ktorá sa do Univerzitného tvorivého ateliéru vráti po 

predchádzajúcich dielňach Základy tvorivej dramatiky a Divadelná výchova a kontinuálne 

nadviaže na fenomén dramatickej hry.  

 

Mgr. art. Lucia Blašková je dramaturgičkou, režisérkou, manažérkou, pedagogičkou 

a umeleckou riaditeľkou festivalu site specific tvorby KREATER. Vo svojej lektorskej 

činnosti vychádza z vlastnej divadelnej praxe (dramaturgia, réžia, produkcia) a skúsenosti z  

neformálnych vzdelávaní, ktoré absolvovala v predchádzajúcich rokoch. Vedie workshopy 

zamerané na autorské divadlo, tvorivú dramatiku, divadelnú výchovu. Študuje postgraduálne 

štúdium v odbore Divadlo a výchova na JAMU v Brne so špecializáciou na workshop ako 

metódu tvorby. V poslednom čase sa venuje edukačnému dosahu performačných aktivít.  

 

Worskhop je súčasťou cyklu Aplikácia divadelných poetík, organizuje ho Filozofická fakulta 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s podporou Európskych štrukturálnych fondov, pod 

vedením prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD.  

 

Workshop Homo Ludens sa uskutoční v dňoch: 

11.  10. 2013 od 13.00 do 18.30 hod. 

12. 10. 2013 od 9.00 do 18.00 hod. 

13. 10. 2013 od 9.00 do 18.30 hod. 

 

Prezentácia výsledkov workshopu: 13. 10. 2013 o 17.00 hod. 

Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér UKF v Nitre (B. Slančíkovej 1)  

 
 
O projekte viac na: www.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk 
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