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5. Seminár kreatívneho písania 
v organizácii Výboru pre kultúru NRSNM  

s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
a v priestoroch podniku Aróma v Báčskom Petrovci  

27. – 29. júl 2018 
Lektormi seminára budú: 
- prof. PhDr. Marta Součková, PhD., toho času lektorka slovenského jazyka a kultúry na Univerzite v Novom 
Sade 
- PhDr. Miron Pukan, PhD., FF PU v Prešove 
 

H A R M O N O G R A M 
 
Piatok, 27. júla 2018 
14.00 h. – 15.00 h. - príchod, ubytovanie účastníkov 
15.00 h. – 16.30 h. – zoznamovacie tvorivé aktivity (Ja som niekto iný, charakteristika známej osobnosti 

prostredníctvom nápaditej metonymie a metafory, reklama na seba a i.) 
16.30 h. – 17.00 h. – prestávka 
17.00 h. – 19.00 h. – workshop (jazykolamy a zvukolamy, písanie podľa iných umení – výtvarných diel, 

prípadne hudby, dramatický dialóg na určenú tému v dvojiciach atď.) 
 
Sobota, 28. júla 2018 
9.30 h. – 11.00 h. – tvorivé písanie (angažovaná báseň z novín, konceptuálna poézia, Čo povedala..., 

doplňovacie cvičenia, antropomorfizovaný opis, titulkovanie a i.) 
11.00 h. – 11.30 h. – prestávka 
11.30 h. – 13.00 h. – dramatický workshop (herecké etudy, precvičovanie výrazu, zástupná reč a i.) 
13.00 h. – 14.00 h. – obed 
14.00 h. – 15.30 h. – kombinácia tvorivého písania s dramatizáciou textu (prepis vybranej ukážky do iného 

naratívneho tvaru, zahratie danej scény, jej interpretácia, vymenenie rekvizity, 
kolektívna pantomíma a i.) 

15.30 h. – 16.00 h. – prestávka 
16.00 h. – 17.30 h. – tvorivé cvičenia nadväzujúce na predošlú časť (variant známeho, napríklad 

rozprávkového textu, imitácia, subverzia atď., monodráma, tvorba aforizmu z básne, 
prípadne premena textu na iný žáner a i.) 

17.30 h. – 17.45 h. – prestávka  
17.45 h. – 19.00 h. – pokračovanie workshopu (rapovanie známej básne, písanie komiksu  - skupinová práca) 
 
Nedeľa, 29. júla 2018 
9.30 h. – 11.00 h. – tvorivé cvičenia s dramatizáciou (päť zmyslov, abeceda, automatické písanie, doplniť 

dialógy do filmu, umenie a gýč – precvičovanie na ukážkach atď.) 
11.00 h. – 11.30 h. – prestávka 
11.30 h. – 13.00 h. – prezentácia dielní (výber z precvičovaných úloh, ktoré si môžu pripraviť aj  predošlý 

večer) 


