
Inscenácia Kým nastane ticho vychádza z udalostí spo-
jených s ťažbou dreva a následných protestov v Tichej 
a Kôprovej doline v roku 2007, ktorým predchádzala ni-
čivá veterná kalamita vo Vysokých Tatrách v roku 2004. 
Upozorňuje na súčasnú situáciu – neutíchajúcu rozsiah-
lu ťažbu a jej následky na viacerých územiach Slovenska. 
Dôsledky týchto udalostí a aktivít, ako aj neustálu potre-
bu ochrany lesov vysvetľuje mladým divákom príbehom, 
v ktorom sa prelínajú hranice mýtu a dokumentu.

autor Slavka Civáňová réžia Iveta Ditt e Jurčová

Edukatívna hra 

pre deti a mládež je 

príbehom o tatranských 

dolinách, o premene lesa 

v čase, o zlatokopoch 

a ochranároch a o tom, 

čo to znamená, ak v lese 

nastane úplné 

ticho...

Fakty, čísla, 

dokumentárny mate-

riál, ortofotomapy, 

inštalácie, pokusy a odbor-

né informácie spracované 

ako pútavá vizuálno-

-pohybovo-hudobná 

performancia.  



autor, dramaturgia Slavka Civáňová scéna, kostýmy Zuzana 
Havranová video Erik Bartoš hudba Ján Kružliak ml.  
choreografia Stanislava Vlčeková réžia Iveta Ditt e Jurčová 
hrajú Nikolett  Dékány, Andrej Remeník, Tomáš Stopa  

Predaj vstupeniek v pokladnici DAB. 
Kontakty: tel.: 037 / 6524 872, 6524 875, 77 21 580, 
e-mail: obchodne@dab.sk, online predaj a viac info: www.dab.sk.

Základ textu vznikol ako súčasť projektu GREEN DRÁMA Divadelného ústavu Bratislava.

z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia

INSCENÁCIU PODPORILI:

plánovaná premiéra 22. mája 2021 
Štúdio DAB v Nitre

OREŠIARKA: Ak každé dve hodiny vyjde z lesa 
trinásť kamiónov, pričom na jednom kamióne 
je 120 stromov, koľko orieškov budem musieť za 
sezónu zabudnúť v machu, aby vyrástlo toľko 
stromov, koľko vyvezú kamióny z lesa?

V hre sú použité citácie z rozhovorov 
a videí ochranára, aktivistu a fi lmára Erika Baláža.
Súčasťou predstavení budú pravidelné diskusie 
s prizvanými odborníkmi. Po predstavení budú mať 
diváci možnosť vstúpiť na javisko, prehliadnuť si scénu 
a enviromentálne inštalácie.

Viete, koľko rokov má najstarší strom v Tatrách? 
Aké sú funkcie lesa? 
Prečo je dôležité mŕtve drevo? 
Čo je to holorub, biodiverzita alebo wood wide web?
Či ako ubrániť stromy pred lykožrútom? 

Odpovede na tieto a ďalšie otázky o význame 
a ochrane slovenských lesov vám prezradí nová 
edu-hra pre deti a mládež.

Protest song mladej ge-nerácie o nevyhnut-
nosti chrániť lesy, prírodu a životné prostredie.

Nitriansky 
samosprávny 
kraj


