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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Divadlo  Kontra – NENÁVIDÍM 
 

Miesto: Galéria Zemplínskeho osvetového strediska 

              Gorkého 1, 07101 Michalovce, www.zosmi.sk  

 

Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk 

 

Názov podujatia: Divadlo  Kontra - NENÁVIDÍM 

 

Termín podujatia: 14. 12. 2016  o 19.00 hod. 

 

Vstupné: 6€ 

 

Informácie k podujatiu: Peter Čižmár, peciz9@gmail.com 

    

Kontakt pre média: Mgr. Erika Marcinčinová, erika.marcincinova@zosmi.sk   

 
 

Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi  a Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 

v adaptácii a réžii Klaudyny Rozhin uvádzajú divadelné predstavenie Marka Koterského 

NENÁVIDÍM. Predstavenie získalo cenu Stana Radiča „Objav roka“ na festivale Kremnické 

Gagy v Kremnici.  

Inscenácia je portrétom frustrovaného, neúspešného inteligenta, učiteľa, ktorý zápasí s 

každodennou realitou, nevidiac zdroje frustrácií v sebe samom. Tragikomická monodráma 

šibeničného humoru, ostrej satiry a výstižnej kritiky našej každodennosti rozpráva príbeh 

o bezmennom hlavnom hrdinovi. Vieme o ňom toho málo, bojí sa ráno vstať, bojí sa otvoriť 

oči. Neustále žije v strese, ktorý každodenný život iba zväčšuje. Jeho problémom nie je iba 

ranné vstávanie, ale aj tie najjednoduchšie činnosti – holenie sa, chystanie raňajok, cestovanie 

električkou do práce. Pomaly sa o ňom dozvedáme viac a viac a o humor určite nebude núdza.  

V hlavnej úlohe hrá rodák z Michaloviec, Peter Čižmár. Je to jedno z najhranejších a divácky 

najúspešnejších predstavení divadla Kontra, komédia, ktorá doslova tne do živého, pri ktorej 

sa tak nasmejete, aby ste si o niekoľko sekúnd uvedomili krutú realitu o nás – Slovákoch.  

Divadelné predstavenie Nenávidím prebehne 14. decembra 2016 o 19.00 hod. v galérií 

Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Vstupné je 6€. Lístky si môžete kúpiť 

priamo na mieste, ale odporúčame si ich vopred zarezervovať na emailovej adrese 

erika.marcincinova@zosmi.sk.  

 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás! 
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