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     obdobím klasického grécka označujeme spravidla 
5. a 4. storočie pr. n. l., kedy  grécke mestské štáty (po-
lis) dosiahli najväčší rozvoj a bohatstvo. z historického 
hľadiska sú dôležitými udalosťami grécko – perzské 
vojny (500 pr. n. l. – 449 pr. n. l.). roku 490 pr. n. l. sa 
vylodila flotila perzského kráľa dáreia i. pri maratóne, 
len pár desiatok kilometrov od atén, v tom období 
najsilnejšieho gréckeho mestského štátu. odhodlaný 
protiútok aténskeho vojska priniesol slávne víťazstvo 
a na dlhé roky sformoval v obrancoch mesta pocit 
národnej hrdosti a spolupatričnosti. druhý nájazd 
peržanov roku 480 pr. n. l. znamenal však oveľa väčšiu 
hrozbu, vtedajší historik herodotos uvádza ohromujú-
ce čísla - 1 700 000 pešiakov a 1200 lodí. 
peržania prenikli hlboko do atiky, hrozba ovládnutia 
celého grécka sa zdala byť neodvratnou. Svoju úlohu 
tu zohrala i nejednotnosť gréckych mestských štá-
tov v názore na boj proti peržanom. gréci sa pokúsili 
zastaviť perzské vojsko v úžine termopyly, pre zradu 
sa však akcia skončila neúspešne. rozhodujúca  bitka 
sa odohrala pri ostrove Salamína, kde aténske loďstvo 
porazilo perzské, vojvodca xerxes v obave nad stratou 
obrovskej pešej armády, ktorá ostala odrezaná od 
mora vydal príkaz k ústupu. peržania sa stiahli a vrátili 
do ázie. po podpísaní dočasného mieru medzi gréc-
kom a perziou sa jednotlivé mestské štáty sústredili 
na spoločné obranné opatrenia, ktorými by dokázali 
odvrátiť prípadnú ďalšiu perzskú hrozbu. roku 478 
pr. n. l. vznikol všegrécky obranný spolok. najsilnejšie 
mestské štáty, atény i Sparta, sa však sústreďujú i na 
upevnenie vnútornej politickej a hospodárskej moci. 

sOfOkles

michal gazdík



v aténach sa naplno rozhorel politický zápas medzi 
stranou aristokratickou a demokratickou. v tomto otvo-
renom politickom boji zvíťazil hovorca demokratických 
záujmov perikles. upevnil vojenské i politické postavenie 
atén, ktoré zohrávali medzi mestskými štátmi domi-
nantnú úlohu. v oblasti vnútropolitickej urobil niekoľko 
sociálnych a spoločenských rozhodnutí, napr. vyplácal fi-
nančnú náhradu občanom, ktorí sa pre výkon verejných 
funkcií nemohli venovať zárobkovej činnosti. z pohľadu 
dnešného divadelníka je azda jeho najzásadnejším 
rozhodnutím skutočnosť, že začal vyplácať tzv. „divadel-
né peniaze“, prostriedky, ktoré mali umožniť každému 
občanovi zúčastňovať sa na divadelných predstaveniach. 
v tomto periklovom zámere nehľadajme iba snahu 
štátnika kultúrne a duchovne povzniesť svoj ľud. diva-
delné predstavenia a dramatické súťaže boli v tom čase 
miestom zásadných politických debát, fórom, kde sa 
naplno prejavil hlas a záujem širokých más. atény počas 
periklovej vlády boli strediskom filozofie a vedy. vo vte-
dajších aténach pôsobili Sokrates, platón, či demokritos. 
periklovu dobu preslávili tiež sochári Feidias a myrón.
     práve v tomto období sa formovala najsilnejšia 
generácia antickej dramatickej tvorby, práve tu vznikli 
predpoklady k vývoju kultúry a umenia, k vývoju drámy 
a divadla, ktoré natrvalo poznačilo európsky duchovný, 
etický i estetický vývoj. nastúpilo zlaté obdobie aténskej 
demokracie, ktorá sa na tridsať rokov dostala do čela 
gréckych mestských štátov, bez vážnejších konfliktov, 
dokonca bez vážnejších súperov. koniec periklovej vlády 
bol poznačený vplyvom novo expandujúceho mestské-
ho štátu, ktorým bola Sparta. vyhrotením napätia medzi 
aténami a Spartou bola peloponézska vojna, ktorá 
začala roku 431 pr. n. l. 

renáta horňáková



     divadelné súťaže mali v grécku, nielen v aténach, 
dlhoročnú tradíciu už pred periklom. roku 534 pr. n. l. 
sa stal víťazom veľkých dionízií thespis, herec, ktorý zo 
zboru vyčlenil prvého herca, nazval ho protagonistom 
(toto grécke označenie sa pre hercov stvárňujúcich 
hlavnú postavu používa dodnes). práve thespis je po-
važovaný za praotca drámy, za zakladateľa umelecké-
ho druhu, ktorý sa za dva a pol tisíca rokov rozvinul do 
dnešnej podoby. o storočie neskôr, počas periklovej 
vlády, rozvinuli traja dramatickí básnici toto nové ume-
nie do vybrúsenej podoby. prvým z nich bol aischylos 
(525 pr. n. l. – 456 pr. n. l.), ktorý na scénu uviedol 
druhého herca, čím zdramatizoval dej. napísal viac 
ako 70. tragédií, zachovalo sa 7 - peržania, Sedem proti 
tébam, prosebnice, pripútaný prométeus a trilógia 
oresteia. druhým bol o tridsať rokov mladší Sofokles. 
zaviedol tretieho herca, napísal dovedna 123 tragédií, 
zachovalo sa, podobne ako u aischyla, iba 7 - aiás, an-
tigona, vládca oidipus, trachíňanky, elektra, Filoktétes 
a oidipus na kolóne. tretím bol euripides. napísal viac 
ako 90 tragédií, zachovalo sa 17 - médeia, alkéstis, 
hekabé, hypollitos, herakleovci, ión, šialený herakles, 
prosebnice, ifigénia v tauride, Fioninčanky,  trójanky, 
elektra, helena, orestes, ifigénia v aulide, andromaché 
a bakchantky.
     vládca oidipus je najslávnejšia a najhrávanejšia So-
foklova tragédia. Spolu s hamletom, donom juanom, 
višňovým sadom a piatimi, či šiestimi ďalšími divadel-
nými hrami je pokladaná za jeden z vrcholov svetovej 
dramatickej tvorby.

marek geišberg, daniel heriban



     Sofokles sa narodil v aténach, v časti kolónos 
hippios, okolo roku 496 pr. n. l. pochádzal zo zámož-
nej rodiny, ktorá patrila do triedy „jazdcov“, druhej 
najvyššej spoločenskej vrstvy vo vtedajšej aristokratic-
kej hierarchii atén. Sofoklov otec, veľkovýrobca zbraní 
Sofillos, poskytol svojmu synovi vzdelanie, tiež sa po-
staral o jeho rozvoj v oblasti múzickej a gymnastickej. 
vraj už ako sedemnásťročný bol vedúcim chlapčenské-
ho zboru na oslavu víťazstva pri Salamíne a uznanie 
rýchlo dosiahol aj ako básnik. 
     roku 468 pr. n. l. zvíťazil svojou hrou triptolomeos 
v dramatických pretekoch nad aischylom. od tých 
čias sa mu to podarilo ešte osemnásťkrát, stal sa 
slávnym, úspešným a po celý život uctievaným 
dramatickým básnikom. Súťažili vždy traja dramati-
ci, väčšinou zvíťazil Sofokles, párkrát bol druhý, na 
treťom, poslednom mieste neskončil nikdy. vo svojich 
prvých hrách účinkoval aj ako herec, ale kvôli slabému 
hlasu sa musel vzdať hereckej kariéry a venoval sa iba 
dramatickej tvorbe. všetky svoje diela písal s inscenač-
ným zreteľom, boli teda určené na inscenovanie, pre 
jeho drámy bola javisková interpretácia prvoradá. Sám 
zaviedol niekoľko zmien, ktoré reformovali drámu a di-
vadlo. zaviedol tretieho herca. kým druhý herec, kto-
rého zaviedol aischylos, bol predovšetkým nositeľom 
čistoty dramatického dialógu, Sofoklov tretí herec bol 
činiteľom rozvíjajúcim dramatický konflikt. rozšíril zbor 
z dvanástich členov na pätnásť. Funkciou zboru bolo nie 
iba rámcovanie, či posúvanie jednotlivých prvkov deja, 
ale vyjadroval tiež autorove stanoviská a názory na danú 
problematiku. zaviedol tiež maľované kulisy. 
     po aischylovej smrti roku 456 pr. n. l. sa stáva Sofokles 
najvýznamnejším dramatikom perilkovskej doby. 

eva gašparová



     Sofokles bol oddaným aténčanom, spravidla odmie-
tal akékoľvek pozvania do iných miest. podľa staro-
vekých záznamov bol vľúdnym človekom, priateľom 
životných pôžitkov a po celý život ho sprevádzala úcta 
spoluobčanov. dosiahol významné spoločenské po-
stavenie, pracoval v mnohých význačných mestských 
funkciách – roku 443 pr. n. l. bol členom zboru héleta-
miov – pokladníkov aténskeho mestského štátu, roku 
441 pr. n. l. patril medzi desať stratégov, najvyšších 
vojenských úradníkov. vo veku 83 rokov bol zvolený do 
kolégia probúlov, úradníkov, ktorým bola po porážke 
aténskeho vojska zverená mimoriadna moc. 
     Sofokles bol kňazom málo známeho liečivého boha 
halóna, jeho dom sa dočasne stal miestom uctievania 
tohto kultu, pokiaľ nebol dostavaný chrám, zasvätený 
novému božstvu. za svoje zásluhy spojené s týmto 
kultom bol Sofokles po smrti uctievaný ako héros 
dexión. 
     Sofoklov syn iofón údajne obvinil svojho otca vo 
vysokom veku z duševnej choroby. Sofokles vyvrátil 
synove tvrdenia tým, že predniesol pred súdom svoju 
pieseň na atény zo svojej poslednej tragédie.
     Sofokles zomrel v aténach roku 406 pr. n. l. 

     oidipovský mýtus bol zdrojom umeleckej inšpirácie 
už pred Sofolkom. homér v iliade píše, že „otec jedného 
zo zápasníkov prišiel do théb v čase oidipovej smrti...“ 
aischylos vo svojej tragédii Sedem proti thébam, ktorá 
hovorí o zápase o trón medzi oidipovými synmi ete-
oklom a polyneikom. mnohých umeleckých spracovaní 
sa dočkal i po Sofoklovi  - v 20. storočí napr. cocteau, 
či Stravinskij. Samotný výklad a interpretácia Sofoklo-
vej verzie mýtu sú častokrát závislé od doby vzniku 

marek geišberg, ján kožuch



prekladu a interpretácie. romantici prvej polovice 19. 
storočia videli v oidipovi osudovú drámu – márny boj 
jednotlivca s osudom. klasickí filológovia prelomu 19. 
a 20. storočia, reprezentovaní nietzschem,  vnímali oi-
dipa cez grécky ideál umiernenosti, kde nadpriemerný 
jedinec musí padnúť, aby nebola porušená rovnováha 
sveta. Freud vnímal Sofoklovu drámu ako zobrazenie 
primitívneho pudu, ktorý ovláda naše konanie po celý 
život. mnohoznačnosť tejto témy, poskytujúcej množ-
stvo výkladov závisí častokrát od prekladu. prekladať 
oidipa znamená zároveň vykladať oidipa. 
     presný dátum napísania a prvého uvedenia oidipa 
nie je známy. roku 442 pr. n. l. napísal antigonu a roku 
405 pr. n. l., teda po Sofoklovej smrti, bol zverejnený 
oidipus na kolóne, jeho posledná tragédia. oidipus, 
(v originálnej verzii vládca oidipus - oidipous tyran-
nos) vznikol pravdepodobne v čase medzi oboma 
dielami s tébskou tématikou. bádatelia umiestňujú 

dátum vzniku tejto tragédie pár rokov po roku 430 pr. 
n. l., teda tesne po periklovej smrti. jestvujú úvahy, že 
uvedenie vládcu oidipa po periklovej smrti (zomrel 
na mor počas morovej epidémie) bolo nevhodným 
gestom dramatika. napokon svedčí o tom i skutoč-
nosť, že aristotelom uctievané najlepšie dramatické 
dielo všetkých čias a vzor tragédie,  sa nedočkalo 
významnejšieho úspechu na premiére a nebolo od-
menené žiadnou cenou. v dramatickej súťaži skončil 
vládca oidipus druhý, keď Sofokla porazil málo známy 
aischylov synovec Filoklés. ak berieme do úvahy 
nespornú kvalitu textu a slávu autora, museli tu byť 
iné dôvody, vďaka ktorým atény Sofoklovho vládcu 
oidipa odmietli. 

Róbert Mankovecký

(zdroj: b. borecký: nad dílem sofokloeovým, svoboda 1975;                      
v. bunčáková: antická tragédia a sofoklov vládca oidipus, svkl 1965; 
J. pokorný: doslov – oidipus vladař, orbis 1963; l. m. sobotka: antické 
tragédie a jejich historicko kulturní zázemí, máj, 1976; Wikipedia)
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po absolvovaní všmu v bratisla-
ve roku 1982 pôsobil v činohre 
štátneho divadla v košiciach a od 
roku 1984 v divadle Snp v martine, 
kde pôsobil tiež ako umelecký šéf. 
výsledky jeho práce v martinskom 

divadle ho zaradili medzi najvýznamnejších divadelných 
režisérov osemdesiatych rokov. najúspešnejšie martinské 
inscenácie dotyky a spojenia (pôvodný názov Spor, 1988) 
a baal (1989) reprezentovali československé divadlo na 
medzinárodných festivaloch po celej európe. obidve 
inscenácie mali úspech na prehliadkach vo vroclave 
a toruni v poľsku, baal bol udalosťou v moskve, dotyky 
a spojenia na biteFe v belehrade a obidve predstavenia 
nadchli divákov a odbornú kritiku v škótskom edinbur-
ghu. inscenácia dotyky a spojenia dostala dokonca the 
guardian critics´choice, čo je prestížne ocenenie kritikov 
denníka the guardian. od roku 1990 trvá jeho spolu-
práca s divadlom astorka - korzo ´90. najskôr tu pracoval 
ako hosťujúci režisér a od roku 1996 do roku 2000 bol 
režisérom interným. v rokoch 2000 – 2002 bol umelec-
kým šéfom činohry štátneho divadla košice. 
od roku 2006 bol režisérom a riaditeľom činohry Snd 
v bratislave. do funkcie nastúpil v apríli 2006 a odišiel 
z nej v máji 2008. v Skd martin režíroval dve najúspešnej-
šie inscenácie posledných rokov – čechovov ivanov získal 
5 ocenení doSky a moliérov mizontrop 3 ocenenia doSky. 
v súčasnosti je pedagógom réžie na dF všmu v bratislave 
a interným režisérom divadla astorka - korzo ´90. jeho 
činoherné a v poslednom období i operné réžie patria 
každoročne medzi najvýznamnejšie udalosti slovenských 
divadelných sezón posledných rokov.

ROman POlák

Ó, sladké Diovo slovo,
aký nám prinášaš osud,
aký žiaľ, nárek a hrôzu
posielaš do slávnych Téb?

Strachom sa zachvieva duša,
keď sa ťa bezmocne pýtam,
čo bude dnes a čo zajtra – 
horkne mi víno i chlieb.

Ozvi sa, ľúbezný paián,
radosť mi do srdca vštep!
Či ozaj naše šťastie vratké je?
Ozvi sa, dieťa zlatej nádeje!

Nesmierne útrapy znášam,
veď celý národ je chorý
a proti smrti už nikde
nenájdeš účinnú zbraň.

Pomôž nám, ratuj našu otčinu,
pomôž nám vyhnať boha zločinu!



auletris – alebo aj diaulos, či dvojitý aulos. hudob-
ný nástroj zložený z dvoch píšťal. hral ako klasická 
pastierska píšťalka, ale ako plátkový nástroj, zvu-
kom pripomínajúci hoboj, šalmaj, či gajdy. v gréc-
kej ľudovej hudbe sa používa dodnes.

Chelys – strunový nástroj, mal sedem strún, bol 
predchodcom zložitejšej lýry.

lýra – strunový nástroj, mal deväť a viac strún, bol 
predchodcom cithary.

Cithara – strunový nástroj, mal sedem a viac strún, 
bol predchodcom dnešnej citary, ale aj dnešnej 
gitary. nástroj, na ktorom sa po prvýkrát objavil 
hmatník. v gréckej ľudovej hudbe sa používa 
dodnes.

syrinx – panova flauta, nástroj, ktorý sa v nezme-
nenej podobe používa v gréckej ľudovej hudbe 
dodnes. 

Hydraulis – vodný organ, dômyselný hudobný 
stroj. mal tridsať i viac píšťal.

hudobné náStroje.Deus ex machina 
(boh zo stroja) 
– mechanické 
zariadenie použí-
vané v antickom 
divadle, prostred-
níctvom ktorého 
sa na scéne náhle 
zjavil boh a vyrie-
šil zdanlivo nerie-
šiteľnú situáciu.  
na kladke sa dopravila na scénu socha boha, alebo živý 
herec stvárňujúci boha. dnes sa pojmom deus ex ma-
china označuje už len princíp náhleho a neočakávané-
ho vyriešenia komplikovanej situácie.

Ekkyklema 
– javiskový me-
chanizmus, akási 
platňa na kolies-
kach, ktorou sa 
na javisko dopra-
vovali predme-
ty, alebo osoby. 
keďže násilie 
pred očami divá-
kov bolo v antic-
kom gréckom divadle zakázané (pravým opakom bola 
antika rímska), hrdinovia umierali vždy za scénou, smrť 
sa odohrala iba vo verbálnom opise posla a následne sa 
mŕtvola pomocou ekkyklemy zjavila na scéne.



v Sofoklovej dobe hrali divadlo 
slobodní občania s hereckým nada-
ním, profesionálne herecké skupiny 
začali vznikať až koncom 4. storočia. 
herci hrali v maskách, ktoré zakrý-
vali celú tvár okrem očí a úst. masky 
mali otvorené ústa, ktoré fungovali 
ako hlásna trúba a zosilňovali hlas. 
v tragédiách mali masky nadstavec 
pripomínajúci zvláštnu štylizáciu 

účesu. vznikal tým ale nepomer medzi veľkosťou hlavy 
a tela. rozdiel vo veľkosti vyrovnávali zvýšené drevené 
podrážky tzv. koturny, ktoré sa používali iba v tragé-
diách. keďže masky znemožňovali mimiku a koturny 
obmedzovali pohyb, ťažisko hereckého výkonu bolo 
na hlasovom prejave a gestách. 

antické divadlá boli budo-
vané v prírodnom svahu 
s vyhliadkou do krajiny. 
hľadisko bolo rozčlenené 
na spodnú časť, ktorú tvo-
rilo 21 radov a časť hornú, 

ktorú tvorilo 34 radov. oddeľoval ich dvojmetrový 
priestor zvaný diazoma. hľadisko bolo rozdelené do 
niekoľkých klinov, tzv. kerkides. Sedadlá boli z bieleho 
vápenca, ktorý sa svojím leskom podobal mramoru. 
v divadle boli tiež 3 rady čestných sedadiel, ktoré mali 
i operadlá. boli určené vysokým kňazom a úradníkom.

maSky a koturny.

antické divadlá.

orchestra bol 
priestor na tan-
covanie a hranie, 
bola to najstaršia 
časť divadla. mala 
rôzne tvary – kruh, 
elipsa, obdĺžnik. 
bol to priestor 
vyhradený predo-
všetkým pre zbor. 
hercom bol určený 
priestor nazývaný 
skéné. Skéné bola 
budova za orches-
trou. boli na nej 
tri brány – vpravo 
mestská, uprostred 
kráľovská 
a vľavo dedinská. 
keďže tento úzus 
bol všeobecne 
známy, okamžite 
po príchode herca 
bolo jasné, 
z akého prostredia 
prichádza.
na javisku stál 
vždy oltár zasväte-
ný bohom, miesto 
obetovania pred 
začiatkom hier, ale 
slúžil tiež ako oltár 
v priebehu hry.

marek geišberg



Bengt Ahlfors
divadelná kOmédia
Réžia Peter Mankovecký
premiéra 30. marca 2012

Divadlo je bordel a našou 
úlohou je vyhovieť obecen-
stvu. Poskytnúť mu vzruše-
nie a senzáciu, za ktorú sú 
ľudia ochotní v pokladni za-
platiť… Viem čo je divadlo. 
Fabrika na vzrušenie. toto 
sú slová inšpicienta oskara 
z ahlforsovej hry divadel-
ná komédia. Skupina her-
cov v malom provinčnom 
divadle sa snaží naštudo-
vať divadelnú hru, ktorej 
autor bengt sa márne snaží 
dopísať jej koniec. (nie 
náhodou sa táto postava 
sebaironicky volá rovnako 
ako sám autor). ahlfors po-
čas svojej dlhoročnej práce 
v divadle odpozoroval 
bizarný a častokrát nepo-
chopiteľný chod divadla. 
hlavnými postavami hry, 
okrem spomenutého inšpi-
cienta a autora, sú osoby 
z druhej strany divadelnej 
opony – riaditeľka a reži-
sérka, herci, herečky, šep-

pripravujeme

kárka – všetko presne odpozorované ľudské typy, ktoré 
sú častokrát smiešne a malicherne trápne, inokedy zas 
vzbudzujú obdiv a lásku. tak ako v každej komunite, 
či spoločenstve, aj v umeleckom súbore vidieckeho 
divadla vznikajú malé i veľké žabomyšie vojny, ohová-
ranie i závisť, či milostné pletky. vzťahy medzi ľuďmi sú 
rovnaké, či už stoja na javisku, alebo sedia v hľadisku. 
nakoniec sa však musia spojiť k naplneniu ich poslania 
– odohrať divadelné predstavenie, za ktoré si publikum 
zaplatilo. vo všetkých divadlách sveta je to rovnaké, od 
maličkého vidieckeho divadielka kdesi vo Fínsku, cez 
broadway, až po martin.
bengt ahlfors (1937) patrí k najúspešnejším súčasným 
škandinávskym autorom. je riaditeľom švédskeho 
divadla v helsinkách, svoje hry píše po švédsky.            
dramatickej tvorbe a divadelnej réžii sa venuje od 
roku 1959. väčšina jeho hier sú láskavé komédie, ktoré 
divákov pobavia, ale nepatria medzi prvoplánové bul-
várne kusy. na Slovensku je okrem divadelnej komé-
die známa aj jeho hra posledná cigara.
režisér peter mankovecký má za sebou niekoľko pozo-
ruhodných réžií, najväčšie úspechy dosiahol predo-
všetkým v komédiách. už viac ako desať rokov je 
v repertoári bratislavského divadla astorka korzo´90 
komédia g. gőrgeya na koho to slovo padne, či 
v divadle andreja bagara inscenácia a. Saramonowicsa 
testosterón. predminulú sezónu naštudoval 
v Slovenskom komornom divadle hru y. rezy kumšt.
  Róbert Mankovecký



www.nadaciaslsp.sk

Svojou podporou 
sa radi podpíšeme 
pod dobré projekty

Záleží nám na ľuďoch a prostredí okolo nás. Preto radi 
podporujeme verejnoprospešné projekty v oblasti vzdelávania,  
kultúry, športu, charity a ochrany životného prostredia v každom 
regióne Slovenska. Viac informácií o našich aktivitách 
a grantových programoch nájdete na www.nadaciaslsp.sk.
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ZNALECKÉ POSUDKY
z odborov
stavebníctvo, elektrotechnika, strojárstvo,
ekonómia a manažment, ekonomika a riadenie 
podnikov, bytové zariadenia, energetika, 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
keramika, koža a kožušnícke výrobky, obuv,
textílie, drahé kovy a kamene, klenoty, hodiny,
doprava cestná, priemyselné vlastníctvo, 
strelné zbrane a výbušniny

ENERGETICKÉ AUDITY
objektívne posúdenie nákladov na energie,
optimalizácia spotreby a návrhy opatrení

DODÁVKY VODOMEROV
suchobežné, mokrobežné vodomery

Kontakt:

Sládkovičova 10, 036 01 Martin
Tel.: 043/4222 628, FAX: 043/4308 311
e-mail: jhs@jhs.sk, web: www.jhs.sk

  

 



WINTER PARK MARTINKY 
Martinské hole (1150 - 1456 m n. m.)

6 dopravných zariadení, 12 zjazdoviek  
celkovou dĺžkou viac ako 9 kilometrov

www.martinky.com



www.nativeschool.sk - info@nativeschool.sk
0904 159 951

 ~ Všetko pre vašu angličtinu



Mediálni partneri

TURČIANSKE NOVINY

SLOVENSKÁ SPRAVODAJSKÁ TELEVÍZIA

Divadlo podporili

Divadlo podporili

Veľkoobchod 
so slnečnými okuliarmi a čiapkami

Kollárová 58, 036 04 Martin
tel., fax: 043 42 37 363

www.gemasro.sk

dovoz kvalitných vín z FrancúzSka

Kvetinové koše na premiéru venovala

divadlo podporili medialni partneri

Divadlo podporili
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TURČIANSKE NOVINY

SLOVENSKÁ SPRAVODAJSKÁ TELEVÍZIA

Mediálni partneri

TURČIANSKE NOVINY

SLOVENSKÁ SPRAVODAJSKÁ TELEVÍZIA
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zostavil 
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foto
branislav konečný

fundraising a reklama 
Soňa buckulčíková

vizuál inscenácie
ivan bílý

layout bulletinu
dalibor palenčík

tlač
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cena
1€.

Slovenské komorné divadlo
divadelná 1, 036 80 martin
043/ 422 40 98 (spojovateľ)
www.divadlomartin.sk

riaditeľ
František výrostko

umelecký šéf
róbert mankovecký

šéf výpravy
jozef ciller

zriaďovateľom 
Slovenského komorného divadla 
je žilinský samosprávny kraj.

program k inscenácii 
oidipuS




