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1 
Workshop ekologického pohybu

(TEKTOPARTY) 

Miesto: ZŠ Komenského a Záhrada pod Morušou
Čas: 26.–28. 5. 2022 13:00–15:00 (2h)

Obsah a téma stretnutia vychádza z výskumu Zden Brungot Svítekovej, 
ktorý sa zrodil zo zvedavosti a záujmu o geomorfologickú a tektonickú 
realitu krajiny/Zeme. O vznik i geologické procesy, ktorými dané územie 

prešlo. Tento čas bude pozvánkou preskúmať príbehy, vďaka ktorým sme 
sa stali tým, kým sme. V prvom rade to bude čas spojiť sa s vlastným 

telom, čas na pohyb a tvorivý proces. Workshop sa skladá z pohybovo 
a tvorivo zameraných stretnutí, počas ktorých budeme používať a tvoriť 
partitúry, aby si ku koncu mohol každý vytvoriť vlastnú partitúru, vlastný 

tanec – performatívnu skúsenosť.

„Tanec – a pohyb – vnímam ako základné spôsoby zakúšania života 
a existencie vo svete so všetkými jeho zložitosťami danými prírodou 

a ľudskou existenciou. Verím, že naše telá majú vnútornú inteligenciu, 
ktorá je výsledkom viac ako troch miliárd rokov evolúcie – od momentu 
vzniku prvej bunky. Namiesto získavania kontroly nad telom a miestami, 

ktoré obývame, máme možnosť rozvíjať spôsoby, ako im načúvať.“

Lektorka: Zden Brungot Svíteková pôsobí ako tanečná umelkyňa, 
performerka, tvorkyňa a bádateľka. Vo svojej práci hľadá tvorivý dialóg 

v kontexte medziodborovej spolupráce. Jej umeleckú prax formuje 
somatický prístup k telu a konceptuálny prístup k tvorbe. Zaujíma ju aj 
komunikácia ako niečo, čo robíme v každom okamihu dňa, a ako jej 

kvalita utvára náš život. Je tiež spoluzakladateľka a aktívny člen spolku 
Ostružina.





2 
Workshop ekologickej poézie 

Miesto: ZŠ Komenského a Záhrada pod Morušou 
Čas: 26.–28. 5. 2022 15:30–17:30 (2h) 

Na tomto workshope sa zameriame na proces intenzívneho pozorovania 
prostredia a detailu v organickom aj neorganickom, prírodnom aj 

antropogénnom okolí. Každý účastník a účastníčka si vyberie objekt, s 
ktorým bude pracovať. Objekty budú účastníkov sprevádzať v písaní, budú 

ich východiskami, námetmi či ústrednými metaforami v tvorbe. 

Účelom tohto workshopu je zamerať sa na poéziu, ktorej nejde čisto 
o píšuci subjekt a ktorá nie je nevyhnutne introspektívna, ale preberá 

perspektívu niečoho cudzieho a neľudského. Táto metóda bude praxou 
rozširovania predstavivosti a zamerania pozornosti na širšie (medzidruhové) 

vzťahy, v ktorých sme zapojení a zapojené.  
 

Lektorka: Dominika Moravčíková pochádza zo Strečna a je doktorandkou 
hudobnej vedy na FF UK v Prahe. V roku 2020 vydala debutovú zbierku 
básní Deti Hamelnu vo vydavateľstve Skalná ruža. Dominika pravidelne 
publikuje v kultúrnych periodikách a produkčne spolupracuje s galériami 
VUNU a Tabačka. Od roku 2022 je tiež posilou tímu programu Literárne 

rezidencie Košice. V súčasnosti pripravuje prozaický debut Dom pre jeleňa. 





3 
Workshop výtvarnej interpretácie 

zvukových krajín 

Miesto: ZŠ Komenského a Záhrada pod Morušou
Čas: 26.–28. 5. 2022 18:00–20:00 (2h)

Náš život ovplyvňujú zvuky, ich frekvencie a vibrácie, či už si to 
uvedomujeme, alebo nie. Žijeme vo zvukovom prostredí, na ktoré sme 
si navykli, ale ako na nás vplýva? Uvoľňuje nás, alebo nás drží v napätí? 

Vytvárame si „zvukové krajiny“, ktoré nám ponúkajú priestor pre skúmanie 
jemností, alebo sa zahlcujeme zvukmi, ktoré nás vedú k podráždenosti 

a otupenosti?

Spoločne s vami chceme za pomoci psychologického automatizmu 
a intuitívnej kresby/maľby preskúmať vplyv zvukov na naše vedomie 
a podvedomie. Môžeme sa oddať experimentovaniu, reagovať na 

podnety úprimne a bez zbytočného premýšľania. Má zvuk farbu, tvar, 
vzor? Vyjadruje ho nejaký symbol? Zdanlivo bezcieľne bádanie nás môže 
priviesť ku novým objavom, lepšiemu pochopeniu samého seba aj iných, 
rozmanitých súvislostí a k uvedomeniu si rôznorodosti vnímania každého 

z nás.

Lektori: Samuel Szabó a Lucia Brnová
Sme výmyselníci a prieskumníci na voľných nohách. Vymýšľame spôsoby, 
ako si uvoľniť zmysly a „zväčšiť priestor“ v mysli, skúmame vzťahy v prírode 

i tie medziľudské, voľne sa ponárame do pozorovania vnútorných aj 
vonkajších svetov, spájame zdanlivo nespojiteľné a všetko toto zanášame 

do tvorby.





UM UM
Komunitný festival 

súčasného divadla a umenia

Od 26.5. do 28. 5. 2022 tu budú v Komunitnej záhrade pod 
morušou prebiehať posledné tri 3-dňové workshopy v rámci cyklu 

eKolaboratórium. Všetky sú zdarma a všetci ste srdečne vítaní. 
Stačí sa ktorýkoľvek deň pridať v čase od 13h do 20h.

Viac informácii na 0948 246 235.

www.umumfestival.com
umumfestival@gmail.com


