
vypracoval Matej Rumanovský 

joga pre hercov
Krátka prípadová štúdia



V rámci hereckej pohybovej prípravy na
inscenáciu Sen svätojánskej noci som
pripravil pre hercov špecializované jogové
cvičenia z hatha jogy a meditácii.



V rámci dynamickej meditácie a
fyzických cvičení sme hľadali
vnútorné a vonkajšie tempo
pripravovaných postáv, ich vývoj
v rámci deja, rytmus, náladu či
energiu.



Tréning sme doplnili aj o dýchacie
a hlasové cvičenia a rovnako
prácu s energiou.



Na záver sme vnútri v sebe skúmali a
analyzovali konkrétne postavy, telo už bolo
v pokoji, pričom na pozadí bežali aj
audionahrávky z hry a taktiež živé čítania.



...a streamovali sme aj online pre
študentov, ktorí sa víkendového
tréningu nemohli osobne
zúčastniť. :-)
 
Po cvičení sme sa tiež krátko
rozprávali na tému joga a
herectvo.



Celý svet je javisko a všetci
– muži i ženy sú len herci.

Majú svoje výstupy a vstupy.
A niekto hrá naraz viac rolí.

William Shakespeare



O CULT CREATIVE
Cult Creative prepája rôznych umelcov v spoločných
umeleckých aktivitách, v tvorbe, v poetike, ale aj v
názoroch na život. Je syntézou viacerých umeleckých
druhov, ktoré bok po boku fungujú na rovnakých
princípoch a vďaka nim sa dokážu dopĺňať a vzájomne
obohacovať.



Matej 
Rumanovský

Matej vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu pôsobil
v spravodajských médiách, potom v reklamných
agentúrach a po celý čas sa venoval i vlastnej tvorbe.
Nadobudnuté poznatky zo škôl a bývalých zamestnaní
však neopomenul – dnes ich zužitkováva aj pri propagácii
projektov Cult Creative. V súčasnosti píše najmä krátku
prózu, no neopomína ani rozsiahlejšie útvary a drámu.
Popri umeleckej činnosti sa aktívne zaoberá tiež jogou.

Autor, Jogový Inštruktor
a Marketingový špecialista



Naďa
Uherová

Naď a študovala na Vysokej škole múzických umení v
Bratislave, na ktorej v roku 2015 obhájila doktorát. Od
roku 2009 je súčasťou World theatre training institut.
Svoje vedomosti odovzdáva ako lektorka
prostredníctvom divadelných workshopov a kreatívnych
teambuildingov pod projektom everydayACTOR. Okrem
toho je zakladateľ kou divadelnej spoločnosti LUNA
storytelling, ktorá sa vo svojej tvorbe zameriava na
pôvodné príbehy rôznych kultúr. Ako režisérka a
dramaturgička spolupracovala napríklad s Bratislavským
bábkovým divadlom, Divadlom Ludus či poľ ským Teatr
Tecza.

divadelná režisérka, dramaturgička 
a lektorka herectva



Magdaléna
Čisárová

Magdaléna vyštudovala divadelný manažment na VŠMU v
Bratislave. Počas štúdia bola päť mesiacov v Taline na
Academy of Music and Theatre na odbore culture
managment. Toto obdobie považuje za jedno z
najkrajších v jej živote. Nie len kvôli zážitkom, ale aj kvôli
tomu, že spoznala ľ udí z celého sveta. V minulosti
pracovala vo feministickej organizácií, organizovala
kultúrne podujatia pre mesto a taktiež pre eventovú
agentúru.

Manažérka produkcie



Celý tím

Viac nájdete na
cultcreativeoz.sk/o-nas

http://cultcreativeoz.sk/o-nas/


info@cultcreativeoz.sk
Cultcreativeoz.sk
facebook.com/cultcreativeoz
Instagram.com/cultcreativeoz
+421 904 173 603

Ďakujeme


