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SLOVENSKÉ FILMOVÉ 
DIVADLO



ONLINE

z filmového cyklu

ANTIGONA
Sofokles



TOTO 
NIE JE DIVADLO, 
TOTO JE FILM

Vychutnajte si povinnú literatúru z pohodlia 

domova.

Dielo Sofokles: Antigona je spracované ako 

filmová epizóda, ktorú si môžete pozrieť iba  

na našej webovej stránke 

www.slovenskefilmovedivadlo.sk

Zakúpením lístka získate jedinečný kód,  

vďaka ktorému môžete dielo sledovať priamo 

z Vášho počítača.

To znamená, že nemusíte so študentmi nikam 

cestovať a študenti si môžu dielo pozrieť  

kedykoľvek budú potrebovať.

Využite jedinečnú zľavu a zakúpte si lístky  

do 31. Október 2020 (SOBOTA)
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Dôležité upozornenie!
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O DIVADLE
Teatro Moliére mení svoj názov na Slovenské filmové divadlo

Slovenské filmové divadlo od roku 2015 pôsobí ako zájazdový činoherný súbor  

so stálou scénou v Dome umenia v meste Piešťany.

Profesionalitu a odborný dohľad v divadle zabezpečujú zaslúžilé umelkyne  

Prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD. a Prof. Mgr. art Emília Vášaryová.

Pre stredné školy sme vytvorili úspešný projekt Literatúra na doskách, ktorý navštívilo 

doposiaľ 74.000 študentov stredných škôl. V rámci projektu sme spracovali diela 

Ivan Bukovčan: Kým kohút nezaspieva a Božena Slančíková – Timrava: Ťapákovci, 

na ktorých sme sa mohli stretnúť osobne.

O PROJEKTE
Aktuálne okolnosti nás priviedli k vytvoreniu nového projektu Filmteratúra,  

ktorý bude pre všetkých prístupný online na našej webstránke  

www.slovenskefilmovedivadlo.sk 

Projektom sme chceli rozšíriť našu tvorbu aj pre divákov, ktorí majú radi literárnu kultúru 

a aktuálne nemôžu vycestovať za umením do divadla.

Filmteratúra priamo nadväzuje na projekt Literatúra na doskách, teda je určená  

najmä študentom stredných škôl.

Filmteratúra je súbor filmových epizód, ktoré v sebe spájajú dva, na prvý pohľad 

odlišné smery, a to literatúru a dejiny. Príbehy literárnych diel sú vsadené do udalostí, 

ktoré hýbali dejinami sveta počas autorovho písania daného diela.
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SPRACOVANIE
Diela spracované v našich epizódach nie sú nijako upravované, vďaka čomu môžu poslúžiť 

ako učebný materiál. Zároveň sú v jednotlivých epizódach vytvorené vtipné situácie, ktoré 

našim divákom spríjemnia ich sledovanie a uľahčia zapamätanie si faktov.

Okrem hercov Slovenského filmového divadla sa v epizódach objavia aj známe osobnosti 

slovenského showbiznisu.

Aby sme zatraktívnili sledovanosť nášho projektu, budú mať jednotlivé epizódy premiéry  

v slovenských kinách, kde sa študenti budú môcť stretnúť osobne s tvorcami a viesť 

diskusie na zaujímavé témy.

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu Filmteratúra je priniesť divákovi poznatok o tom, že dielo autora je  

odrazom doby v ktorej žil. Rovnako by náš projekt mal podporiť túžbu si dielo aj prečítať.

Dĺžku jednej epizódy sme koncipovali na 40 minút, čo má predstavovať čas vyučovacej  

hodiny.

Epizódy plánujeme vysielať online na našej webstránke, s tým že každý mesiac budú  

odvysielané dve premiéry, čiže 20 premiér ročne.

Projekt Filmteratúra by mal fungovať 5 rokov, čím vytvorí databázu 100 epizód  

najznámejších literárnych diel vsadených do historických udalostí.

Databáza epizód bude slúžiť predovšetkým školám a študentom ako učebný materiál, 

samozrejmosťou bude aj jej sprístupnenie širokej verejnosti.

Celkovo vďaka nášmu projektu rozšírime kultúrne povedomie a obohatíme slovenskú  

kinematografiu o príťažlivo – edukačné spracovanie najznámejšej slovenskej 

i svetovej literárnej tvorby.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Začiatok vysielania: September 2020

Žáner: FILM

Spracovanie: presne podľa pôvodnej predlohy autora

Minutáž: 40 minút (1 vyučovacia hodina)

Počet epizód: 20 ročne (2 mesačne)

Doba trvania projektu: 5 rokov

Finálny produkt: databáza 100 epizód

Cieľová skupina: študenti stredných škôl (14+)
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AKTUÁLNA PONUKA
Aktuálne máme pre Vás ponuku prvej epizódy nášho projektu Filmteratúra, 

ktorá nesie názov SOFOKLES: ANTIGONA.

Filmová epizóda je spracovaná presne podľa pôvodnej predlohy autora.

Je doplnená o vstupy Moderátora a Autora, ktorí diváka informujú o rôznych zaujímavých 

faktoch z histórie, v ktorej autor dané dielo napísal.

Časovo je epizóda  koncipovaná na 40 minút, čo je dĺžka vyučovacej hodiny.

SPRACOVANIE
V diele sa nevyskytujú žiadne vulgarizmy ani obscénnosti.
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OBSAH
Prvá epizóda projektu Filmteratúra nesie názov Sofokles: Antigona.

Časová linka nás prenesie do obdobia antického Grécka. Dej sa odohráva v meste Téby, 

kedy po smrti kráľa Oidipa zahynú vo voje i jeho dvaja synovia Eteokles a Polyneikes.

Eteokles bol pochovaný s patričnými poctami, zatiaľ čo na príkaz nového vládcu Kreóna 

bolo telo Polyneika ponechané divej zvery.

Gradácia deja nastáva keď Polyneikova sestra Antigona chce svojho brata pochovať 

aj pod hrozbou trestu smrti. Ako to celé dopadne? Prečo Sofokles ako autor diela 

Antigona urobil hrdinku svojej tragédie mladú ženu? Čo majú spoločné Sofokles, 

Perikles, Hypokrates a Sokrates? 

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozviete, keď si pozriete prvú epizódu nášho 

projektu Filmteratúra.

UKÁŽKA
Pre zobrazenie ukážky kliknite na link:

https://www.youtube.com/watch?v=3GO_pZYVnkM&t=1s

Moderátor: Mário Zeumer

Sofokles: Branislav Matuščin

Antigona: Lívia Bielovič

Isména: Ivana Kološová

Kreón: Jozef Šimonovič

Haimón: Rastislav Dvorák

Strážca: Radoslav Konečný

Náčelník zboru: Andrea Sabová

Teiresias: Ivana Kološová

Posol: Radoslav Konečný

OBSADENIE
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CENNÍK
Vstupenky predávame cez bezpečnú platobnú bránu Tatra Banky, ktorú využívajú desiatky 

tisíc zákazníkov.

Cena vstupenky teraz: 2,50 €
Toto je exkluzívna cena, ktorá bude platiť do 31. Október 2020 (SOBOTA)

Vstupenky zakúpené po tomto termíne budú mať hodnotu 4 €

Zakúpením vstupenky si zaplatíte členstvo v projekte Filmteratúra, to znamená, 

že si budete môcť pozrieť epizódu Sofokles: Antigona kedykoľvek a koľkokrát budete 

potrebovať do termínu 30. Jún 2021 (STREDA)

INFO
Na projekte Filmteratúra aktuálne pracujeme s Ministerstvom školstva tak, aby boli 

ďalšie epizódy sprístupnené pre študentov zdarma.

INŠTRUKCIE
Hromadné objednávky lístkov môžete uskutočniť dvoma spôsobmi:

Telefonicky: +421 915 624 035

Emailom: riaditel@filmovedivadlo.sk

Po objednaní a zaplatení vstupeniek, Vám bude vygenerovaný jedinečný kód 

pre každého študenta.

Jedinečný kód je potrebné si uchovať, bude slúžiť ku všetkým vzhliadnutiam našej epizódy. 
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VZHLIADNUTIE EPIZÓDY
Epizóda Sofokles: Antigona je prístupná na našej webovej stránke 

www.slovenskefi lmovedivadlo.sk

Po kliknutí na tlačidlo POZRIEŤ ONLINE sa Vám zobrazí náhľad diela. Následne kliknete 

na tlačidlo KÚPIŤ VSTUPENKU a otvorí sa stránka s políčkom, kam zadáte svoj zakúpený 

jedinečný kód. Po zadaní kódu kliknete na tlačidlo ODOMKNÚŤ a môžete sledovať celú 

epizódu.

UPOZORNENIE:
Naše diela sú chránené autorskou spoločnosťou Lita.

Akékoľvek kopírovanie diela, sťahovanie alebo nahrávanie je považované za trestný čin.

Preto prosíme, aby Ste o tom upovedomili Vašich študentov.

Prajeme Vám príjemný umelecký a vzdelávací zážitok.
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KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Rastislav Dvorák

+421 915 624 035

riaditel@filmovedivadlo.sk

V Ý K O N N Ý  R I A D I T E Ľ
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www.slovenskefilmovedivadlo.sk


