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Počkáááj, postóój, neutekáááj, nebuď neúprosný, nebež hneď po poslednej opone,
veď teta v šatni ochotne počká, neleť tak,
neprídeš o kabát. Len ti chcem… Gildu som
dnes večer, ako krutý vrah Sparafuciele,
naozaj nezaklal, chvalabohu, žije, ligotavý
Giovanniho peniaz som ako Leporello odhodil, bol to len obyčajný plech a neboj, po
proroctve Svätopluka som neumrel, dnes
som pre Teba svoj skon iba zahral.
Fakt, neumrel som. Žijem, vidíš, som to ja, masku som zotrel tvrdou papierovou vatou, zase som normálny chlap a teším sa domov. Ale spomínaš?
Prvýkrát som pred tebou stál v úlohe Collina a rovno s Petrom Dvorským,
skoro som pustil do gatí, ešte aj v šatni sme spolu sedeli. On už ako svetová
hviezda prvej veľ kosti, ja som sa strašne bál, že mi v slávnej kabátovej árii
vypadne text a nezachráni ma ani svätená voda pani Wiedermannovej zo
šepkárskej búdy…
Štyridsaťjeden rokov na týchto doskách. Vtedy som mal práve 24, pán režisér Kriška mi nakázal – zajtra predspievaš, myslel som, že sranduje a vidíš.
Rovno na moje narodeniny ma prijímali za eléva – generál, pán Kákoš, a riaditeľ opery, pán Bagin… Rýchlo to ubehlo, čo?
Vieš, ako som prvýkrát pred Tebou zomieral? Celkom normálne. Smrť sa na
javisku podobá láske. Obe nechávam Tebe, rob si s nimi, čo chceš, a ver mi,
keď napríklad ľúbim, alebo hyniem, myslím na jablone, zase ich bude treba
pomaly poorezávať, veď čochvíľa je tu jar, čas beží, život je záhrada a divadlo
len dve hodiny za jej plotom. Nie?
A či vieš, kedy som sa najviac potil? Keď som rok robil šéfa v novej, ešte neskolaudovanej budove SND, vtedy by si sa mi, kamarát, srdca nedorezal,
také bolo bezkrvné. Akurát vtedy si mi ušiel a ja som Ťa tak veľmi potreboval!
Žijem pre Teba, toto je vlastne pointa toho, čo som Ti dnes večer bez nostalgie chcel… A vieš čo, ešte Ti ďakujem za občasnú boľavú a čistú Pravdu, lebo
tá Tvoja vždy „vítězila“. Možno aj preto je mi dovolené toľ ké roky spievať…
Tak maj sa, zajtra sa uvidí, ako bude zajtra, čakajú Ťa, v šatni máš kabát a ja
sa, ak Boh dá, na teba znova teším. Keby si však nedostal lístok, povedzme na Rusalku, zoženiem zľavnený, zamestnanecký. A dúfam, že sa Ti bude
moja rozprávočka páčiť, je o nás, o láske a smrti. Nájdeš ho v obálke na Tvoje
meno, napíšem na ňu veľ kým – ČAS. Voláš sa tak… Či?
Maj sa a pozdrav doma. Tvoj Peter
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Labutia
pieseň
Florentiny
Lojekovej
Z Kanady sme dostali smutnú správu
o odchode Florentiny Lojekovej,
jednej z najvýznamnejších osobností
slovenského baletu. Ešte počas
školy dostala ponuku od šéfa baletu,
choreografa Jozefa Zajka, aby vytvorila hlavnú postavu v balete Spiaca
krásavica. V osemnástich ju prijali do
Baletu SND, kde vytvorila dvadsaťosem hlavných postáv v inscenáciách,
akými boli Labutie jazero, Kamenný
kvietok, Spiaca krásavica a mnohé
ďalšie. Absolvovala študijný pobyt
v Kirovovom, dnes Mariinskom divadle
v Petrohrade aj pod vedením Alexandra Puškina, ktorého žiakmi boli aj
Rudolf Nurejev a Michail Baryšnikov.
V roku 1968 prijala pozvanie Kanadského národného baletu. Dvadsaťpäť
rokov bola profesorkou na University
Ryerson. V roku 1973 sa stala členkou
anglickej Kráľovskej tanečnej akadémie v Londýne. Svoju autobiografiu
Životná cesta baleríny vydala pred
dvomi rokmi vo vydavateľstve RAK.
Na krste publikácie v historickej budove SND, uviedol knihu Ján Haľama,
ktorý bol spolu s Jozefom Zajkom
a Ondrejom Halászom jej najobľúbenejším tanečným partnerom.
Florentina Lojeková
25. 7. 1939 – 27. 10. 2018.
eg
Česť jej pamiatke!
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Giselle (1966) Florentína Lojeková,
Ondrej Halász Foto Jozef Vavro

Bronz
pre Seiru
Nagahoriho
V Plzni sa v decembri konal 6. ročník
Medzinárodnej baletnej súťaže, do
ktorej sa prihlásilo 78 tanečníkov
z Európy i zo zámoria. Do finále postúpilo 17 súťažiacich – študentov tanečných škôl a deviatich profesionálnych
baletných súborov. Medzi finalistami
bol aj člen Baletu SND Seira Nagahori, ktorého porota ocenila bronzovou
medailou. Porotu tvorili profesor Parížskej opery Cyril Atanassoff, baletní
majstri z ND Praha Tereza Podařilová,
z národného baletu v Helsinkách Ingrid Němečková a Lukáš Slavický, šéf
Baletu Juhočeského divadla České
Budějovice. Porote predsedal Ivan
Liška, šéf Bavorského Junior Ballett
Mnichov. Našich tanečníkov Danielu Danihelovú a Seiru Nagahoriho
pripravil baletný majster Baletu SND
a choreograf Igor Holováč. Naštudovali Pas de deux z 3. dejstva Labutieho jazera a Pas de deux z baletu
Slávnosť kvetín v Genzano Augusta
Bournonvilla.
Choreograf Igor Holováč bol úspešný
aj na ďalšej súťaži: je čerstvý držiteľ
ocenenia za Najlepšiu choreografiu
zo súťaže Nádej Baletu v Liptovskom
hrádku (november 2018), kde ho
ocenili za choreografiu Stravinského
baletu Petruška.
eg

Daniela Danihelová, Igor Holováč, Seiru Nagahori

Inšpirujúca
spolupráca
Čarovný detský balet P. I.
Čajkovského Luskáčik je príležitosťou
vidieť na javisku historickej budovy
SND tancovať okrem sólistov
a zboru nášho súboru aj žiakov
Tanečného konzervatória Evy
Jaczovej v Bratislave. Pedagógovia
školy každoročne pripravujú malých
tanečníkov na ich prvú tanečnú
skúsenosť na javisku prvej scény.
Tanečné konzervatórium Evy
Jaczovej je jedinou štátnou školou
na Slovensku, ktorá poskytuje vyššie
odborné vzdelanie v študijnom odbore
tanec a jeho zameraniach: klasický,
ľudový a moderný tanec. Na prijímacie
skúšky sa môžu prihlásiť chlapci
a dievčatá, ktorí navštevujú 5. ročník
základnej školy. Tanečná príprava nie
je podmienkou prijatia do 1. ročníka.
Štúdium je súvislé osemročné,
ukončené maturitnou a absolventskou
skúškou. Dôležitou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu je
účinkovanie žiakov školy v baletných
a operných predstaveniach SND.
Záujemcovia o štúdium si môžu školu
a proces výučby pozrieť počas dňa
otvorených dverí na konzervatóriu
25. 1. 2019.
Bližšie informácie: www.tankomba.sk
eg

LUSKÁČIK - scéna z 1. dejstva
Foto Peter Brenkus

Modrý salón
a Slovensko
2043
Diskutujme o budúcnosti, hľadajme
to, čo nás spája a počúvajme sa pri
tom. V decembri 2018 sme uzavreli
sériu diskusií o zlomových rokoch
v slovenskej histórii s názvom
Slovenské osmičky. S Tomášom
Hudákom a jeho hosťami historikmi,
sociológmi, politológmi, teatrológmi
a filmármi sme preskúmali jednotlivé
dekády, v ktorých sa formovala
naša spoločnosť. Dá sa povedať, že
minulosť sme rozobrali a v mnohom
možno pochopili prítomnosť.
Teraz nastáva čas pozrieť sa
trochu do budúcnosti. A preto od
januára 2019 prinášame v Modrom
salóne nový diskusný program
pod názvom Slovensko 2043.
Moderátorom jednotlivých večerov
bude Martin Strižinec a spolu
s odborníkmi z rôznych oblastí
ako veda, školstvo, kreatívny
priemysel, poľnohospodárstvo či
environmentalistika v nich otvorí
dôležité témy, ktoré budú hovoriť
o budúcnosti Slovenska.
Rok 2018 sa už teraz vníma ako
veľ ký spoločenský míľnik. Práve
rok významných historických výročí
preťali udalosti vraždy Jána Kuciaka
a Martiny Kušnírovej a opäť sa tak
stal jeden osmičkový rok križovatkou.
Je jasné, že krajina v takejto križovatke potrebuje dlhodobú víziu. Je azda
čas začať aktívne hovoriť o tom, ako
sa dá vízia vytvoriť a najmä naplniť,
na čo sa treba pripraviť, aby sme
vedeli, kam by sme chceli o 25 rokov
dokráčať. Ako má Slovensko vyzerať
o ďalších 25 rokov, teda v roku 2043,
keď si budeme pripomínať 50. výročie
vzniku moderného štátu? Ako k tomu
vieme sami prispieť už teraz?
Prvý večer z cyklu Slovensko
2043 uvedieme v Modrom salóne
22. januára o 19.30 hod. Jeho témou
budú digitálne technológie.
mk

Blahoželanie Koncertné
pani
uvedenie
Jele Krčméry- opery Sadko
-Vrteľovej
Na začiatku januára oslavuje významné
životné jubileum Jela Krčméry-Vrteľová.
Narodila sa v Martine (7. januára
1924) v rodine Dr. Štefana Krčméryho,
literárneho kritika, historika, dramatika i prekladateľa. Hlas jej mamy bol/
je známy z rozhlasových vĺn – hlas
legendárnej „rozprávkárky“ tety Hely. Po
štúdiách na konzervatóriu v Bratislave
a na Hudobnej akadémii Santa Cecilia
v Ríme, kde sa dostala ako laureátka
medzinárodnej speváckej súťaže na
Pražskej jari, sa Jela Krčméry-Vrteľová
stala sólistkou Opery SND. Debutovala
po vojne Maddalenou vo Verdiho opere
Rigoletto. V rokoch 1946 – 1952 bola
Florou v La traviate, Lolou v Sedliackej
cti, Nicklaussom v Hoffmannových poviedkach, bola aj Carmen... Hudbe a SND
ostala neskôr verná ako dramaturgička,
libretistka a prekladateľ ka. Je autorkou
libriet k niekoľ kým operám, predovšetkým k opere Svätopluk Eugena Suchoňa.
Spoluvytvárala aj opery pre deti,
z ktorých Veľ ká doktorská rozprávka sa
do nášho repertoáru opäť vracia. Jela
Krčméry-Vrteľová preložila z taliančiny,
francúzštiny a nemčiny vyše sedemdesiat libriet. Vydala albumy klasických,
operných a zborových piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, Slovenskou filharmóniou, vydala zbierky veršov.
Pani Jelke želáme dobré zdravie.
iz

Jela Krčméry-Vrteľová
Foto Alena Klenková

Rozprávková opera ruského klasika
Nikolaja Rimského-Korsakova Sadko
patrí medzi diela, ktoré obohacujú
svetovú opernú literatúru exotickým
nádychom východu. Mýtický hrdina
Sadko je spevákom z ruských bylín,
ktorý chce poznať záhady veľ kého
sveta a priblížiť pokrok do malého,
zápecníckeho sveta ruského vidieka.
Východný Orfeus sa podujme na
fantazijnú cestu svetom záhad, aby
pretvoril svet a otvoril nové obzory.
Hudba ruského klasika je príkladom
originálneho skĺbenia ruskej ľudovej
hudby so svetom západnej harmónie a inštrumentácie. Opera SND
pripravila na 16. februára koncertné
uvedenie tohto výnimočného diela,
ktoré odznie pod taktovkou talentovaného dirigenta Ondreja Olosa
s hviezdnym obsadením. Part hlavnej
postavy stvárni exkluzívny hosť
Zurab Zurabishvili, postavu Volchovny
Adriana Kohútková a Morského cára
Peter Mikuláš. V ďalších postavách sa
predstavia Monika Fabiánová, Denisa
Šlepkovská, Ľudovít Ludha, Jozef
Benci, Daniel Čapkovič.
mb

Neformálne
o opere
Radi by ste sa ešte pred návštevou
operného predstavenia dozvedeli viac
o diele, o okolnostiach jeho vzniku,
o jeho inscenácii na doskách Opery
SND či o predstaviteľoch hlavných
postáv? Radi by ste si vypočuli aj
zaujímavosti zo zákulisia, súvisiace
s predstavením? Od nového roka
vás dramaturgia Opery SND pozýva
na stretnutia 45 minút pred každým
predstavením – či už v novej alebo
historickej budove SND. Samozrejme,
priestor bude aj na vaše otázky
a názory. Tak neváhajte a príď te sa
neformálne porozprávať o opere
a našich inscenáciách.
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Keď sa
jubilant
smeje
Foto Martin Črep
Foto Martin Črep

… a môže mladnúť ďalej

Predstavte si parížsky bulvár, svieti nad ním plagát, na ktorom je Jean-Louis Trintignant
a vedľa neho žiari tvár tajomnej exotickej krásky. Volá sa Zuzka Kocúriková a je tam preto, lebo hrá po boku
filmovej hviezdy vo filme Muž, ktorý luže. Je mladučká a svoju hereckú kariéru má len pred sebou. Objaví sa
v priebehu nasledujúcich rokov ešte vo vyše 50 filmoch (aj po boku Michela Piccoliho) a na doskách Činohry SND sa,
od skončenia VŠMU v roku 1971, prevtelí do stovky rozmanitých divadelných postáv. Tento takmer zázračný príbeh
talentovanej divošky prechádzal a stále prechádza krásnymi peripetiami a vôbec sa nepatrí čudovať, že v aktuálnej
sezóne ju môžeme vidieť v deviatich inscenáciách. A v iných úlohách sa prezentuje v ďalších bratislavských
divadlách, pretože o Zuzku Kocúrikovú je právom stále neutíchajúci a zaslúžený záujem.
Tri postavy z jej súčasného repertoáru v Národnom vystihujú jej momentálne vyžarovanie: Prvá žena v Ilúziách,
v pokojnom toku takmer 20-minútového monológu podmanivo, elegantne prezentuje život manželky s fascinujúcim
príbehom, ktorý môže, ale aj nemusí byť pravdivý. Dôstojnú, múdru dámu vystrieda Ribana v Rivers of Babylon,
zemitá, až groteskná Rómka, ktorá dáva tušiť svoje zašlé časy, ale stále to nevzdáva, a napokon
veselá panička windsorská Pani Quickly, ktorej čas iba pridal na kráse a vznešenej príťažlivosti.
Zuzka Kocúriková si aj cez svoje postavy vie zo seba urobiť „srandu“, ale nech by sa ako snažila, šarmantná,
zaujímavá a večne krásna zostáva aj bez úsilia. Už nie je dievčatkom ako Zuzana (Sólo pre bicie hodiny), ani pôvabne
roztopašná Dorinta (Gavalieri), ani bizarne bláznivá slečna Amanda (Léocadia), už nie je ani v strednom veku dojemná
Ona (Lavička), zvodná Celiména (Skúška), ba už nie je ani úprimná nevernica Charlotte (To je to pravé), či tak krásne
poľutovaniahodná Rose (Tance na sklonku leta). Stále si ju však pamätáme aj ako temperamentnú Liberu (Čertice),
obetavú Claire (Krehká rovnováha), rudimentárne vtipnú Ženu (Portugália), dôstojnú malomeštiačku Laurence
(Krajčírky), bláznivo bezprostrednú Wynne (Večera), či empatickú Teresu (Pamäť vody).
Minulý čas je však pri, v decembri 2018, okrúhlo jubilujúcej Zuzke Kocúrikovej ozaj zbytočný. Ona si veselo žije
ako herečka, manželka režiséra Petra Mikulíka, mama talentovanej dramaturgičky a úspešnej scenáristky Katky
a stará mama Olivera, stále obdivuhodne rýchlym, ale nie povrchným tempom. Rozdáva chuť žiť a za svoj vek sa vôbec
nehanbí, ani sa kvôli nemu netrápi, veď je to „len číslo“, ako sama hovorí. Veselosť, sloboda, zvedavosť, profesionalita,
nemaskovaný pozitivizmus… to je Zuzka Kocúriková. Radostne zmierená s kolobehom života vraví: „Som vďačná tomu
tam hore, že mi denne posiela energiu, radosť zo života a že vie, že by som chcela ešte čosi pekné zažiť.
Čím som staršia, tým sa cítim slobodnejšia. A krása, tá vychádza z vnútra.“
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Zuzana je stále temperamentná, stále príťažlivá, bezprostredná a nečudo, že ľudia aj kvetinky v jej prítomnosti
prekvitajú. A aj keď sa k herectvu dostala náhodou, pretože vraj chcela byť ako malá poštárka a neskôr výtvarníčka,
sme jej spolu s publikom vďační, že práve ako Pani herečka rozposiela dobré správy a skrášľuje
našu nie vždy perfektne nadizajnovanú prítomnosť.

Oldo Hlaváček v inscenácií Skrotenie zlej ženy Foto Filip Vančo

Koncom januára sa dožíva 85 rokov neprehliadnuteľná herecká
osobnosť, skvelý komik, rozprávač, scenárista a večne vitálny,
otvorený, hrdý a priamy človek Oldo Hlaváček. V Činohre SND
strávil ako jej riadny člen 50 rokov a o dušiach svojich kolegov
napísal pútavú a vtipnú knihu spomienok a receptov Naša dobrá
kapela. Názov je alúziou na titul Hubáčkovej hry Stará dobrá
kapela a jej legendárnej inscenácie, v ktorej si „Olduško“ (ako
ho dodnes volá nejedna kolegynka) zahral Bambáska. Olduško
stvárnil v doterajšej divadelnej kariére iba na javiskách SND
takmer sto postáv a postavičiek, a hoci tých absolútne titulných
nebolo veľa, celé desaťročia by bol repertoár našej prvej
činohry bez jeho prítomnosti ochromený. Navždy ohromení jeho
často improvizačným humoristickým elánom a energizujúcou
prítomnosťou sú zas diváci – pamätníci, ale aj tí aktuálni dodnes.
Len príď te na veselohry Skrotenie zlej ženy alebo na Tak sa na mňa
prilepila a Olda Hlaváčka, sebavedomého, vystretého ako struna
so zvučným hlasom, si jednoducho nemôžete nevšimnúť. Hrá Pána
a Pedanta, a v skutočnosti aj pánom smiechu publika a súčasne
pokorným, pracovitým pedantom vždy bol a je. „Náš Olduško
bol vždy pokorný a poctivý hráčisko a ja si z neho ako herca,
priateľa a človeka stále beriem príklad, má môj obdiv a jeho
manželka Boženka, naša skvelá bývalá tajomníčka v divadle,
má zas jeho obdiv už vyše 60 rokov…

a vôbec sú dokopy taká krásna rodinka
s vydarenými deťmi, vnúčatami aj
pravnúčatami. Všetci sa máme čomu učiť
nielen z jeho hereckého majstrovstva, ale
aj z vonkoncom nie lacnej, cieľavedomej
optimistickej životnej stratégie,“ prezradila
o jubilantovi Božidara Turzonovová.
Oldo Hlaváček s tvorivým nasadením hrával
v nespočetných variáciách svojich smiešnych
šašov, poslov, sluhov, tajomníkov, veselých
sedliakov aj zdegenerovaných aristokratov, ale
svojho času zažiaril najmä ako Belardo (Učiteľ
tanca), Dr. Pysk (Tanec nad plačom), Dudleyn
(Čas tvojho žitia), Števko (Ženský zákon),
Čert (Na skle maľované), Lamme (Šašovská
komédia), Truffaldino (Kráľ jeleňom), Kohútik
(Pokus o lietanie), Dr. Šustek (Kým kohút
nezaspieva)… Bolo ich oveľa viac, krásnych,
oživených postáv, vtipných aj dojemných,
divadelných, televíznych aj rozhlasových. (Za
všetky spomeňme zábavný formát Vtipnejší
vyhráva a autorskú humoristickú reláciu
s Ivanom Krajíčkom, insitné filozofovanie
gazdov v hostinci Pod gaštanom).
Podstatné je, že Oldo Hlaváček odmieta
starnúť, keďže manželke sľúbil, že bude
sto rokov dvadsaťročný. Odmieta sa nudiť
a nepracovať a ak ho nevolajú, vie sa postarať
o seba aj sám. Aj preto chodí zabávať
seniorov do domovov, odbehne si zahrať do
Zvolena, objaví sa v seriáloch… a cestuje,
varí, záhradníči a píše. Možno sa jeho románu,
ktorý sa má odohrávať v praveku ešte pri jeho
stovke, dočkáme. Skôr než sa vrátime do
jaskyne…
Pán Hlaváček, veľ ké živio od kolegov, divákov
a veľ ká vďaka za to, že ste, aký ste…
dvojstranu pripravila Darina Abrahámová,
dramaturgička Činohry SND
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Návrh vizuálu k premiére Štvorec
Foto Ľuboš Kotlár

Štvorec
podľa
Mariána
Amslera

Po úspešných tituloch ako Jane Eyrová,
Fanny a Alexander, Vojna a mier je Štvorec
štvrtou inscenáciou na doskách veľ kej
sály Činohry SND vo vašej réžii. Tento titul
v divadelnej verzii uvádza naša prvá činoherná
scéna vo svetovej premiére. Samotný autor
scenára a filmový režisér Ruben Östlund sa
v rozhovore vyjadril, že si javiskovú podobu
fakt nevie predstaviť, hoci sa na ňu teší.

Akým smerom sa od začiatku uberali a modifikovali vaše prvé predstavy a návrhy
aj v kontakte s ostatnými tvorcami inscenácie, ktorých ste si vybrali?
Veľmi dlho sme čakali na definitívne rozhodnutie, či dostaneme autorské práva, alebo
nie, a za ten čas som mal možnosť premýšľať, ako k tomu vlastne pristúpiť. Osobne
neznášam americké remaky úspešných európskych filmov, a to bola moja prvá
myšlienka, ako to uchopiť a pritom neurobiť len trápnu kópiu filmu. Keď prišla skvelá
správa, že máme autorské práva, zároveň nám od Rubenovej agentúry prišla aj verzia
scenára vo švédčine a angličtine, hneď som si scenár čítal a bol som prekvapený
a nadšený, keď som zistil, že sa od filmu výrazne líši. Prvý problém bol teda hneď
prekonaný, urobíme inscenáciu, ktorá vychádza z prvej, nezverejnenej verzie scenára
a už v princípe je teda odlišná. Zameriava sa viac na Fabrica (vo filme sa postava
kurátora volá Christian), je tam viac dialógov, jasnejšia dejová linka, viac dramatických
situácií. Druhým problémom bolo, ako preniesť filmový scenár s množstvom exteriérov
a interiérov do nejakej javiskovej podoby bez toho, aby sme sa pokúšali tieto priestory
napodobňovať. Museli sme vymyslieť nejakú divadelnú skratku. Tak sme jednoducho

9

”

Ak mám
povedať, čo
som v našej
inscenácii
zdôraznil, tak
to sú práve
tieto témy:
predsudky,
kastovanie,
nenávisť,
strach, skrytý
rasizmus.“
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zvolili najdominantnejší priestor – a tým je samotná galéria plná inštalácií,
projekcií, objektov a ľudí. To je naša základná koncepcia, odohrať celý príbeh
ako nejakú javiskovú inštaláciu, kde sa z predmetov dennej potreby stávajú
umelecké diela, z rozhovorov interview, zo stretnutí mítingy, z videí v telefóne
videoart, zo situácií performancie atď. Život sa transformuje do umeleckého
diela. Ako hovorí Fabrice v úvode, ide o výstavu/nevýstavu. Divadlo/nedivadlo.
Predstavenie opúšťa priestor javiska, zasahuje divákov, je to sčasti aj
sociologický experiment. Štvorec nie je len divadelná inscenácia, ale aj pokus
o umeleckú inštaláciu.
Dnes sa pri inscenovaní aj klasika často prenáša do modernej doby
a hry z iného geografického a kultúrneho prostredia sa transformujú na
naše domáce pomery a rozmery. Prečo ste sa Štvorec rozhodli ponechať
vo švédskom kontexte?
Zo začiatku sme, samozrejme, uvažovali, či je možné adaptovať príbeh
Štvorca do nášho slovenského kontextu, ale dospeli sme k záveru, že nie. Na
Slovensku, bohužiaľ, nemáme adekvátnu galériu súčasného umenia, ktorá by
svojou veľ kosťou a významom reprezentovala galériu z filmu, zároveň je u nás
nepredstaviteľné, že by kurátor galérie bol verejne známou osobou s vplyvom
a finančným zázemím, tak ako je Christian vo filme. Umelecké profesie sú
finančne podhodnotené a vplyv umelcov na dianie v spoločnosti je dnes
vnímaný skôr negatívne. V tomto sa ukazuje vyspelosť, či skôr zaostalosť
nášho národa. Prítomnosť či absencia kultúrnych, politických elít, ich miesto,
význam, dosah je ostatne hlavnou témou práve prebiehajúcej sezóny v Činohre
SND. Druhou, veľmi výraznou témou sú sociálne rozdiely v spoločnosti,
v tomto konkrétnom prípade ide nielen o majetkové rozdiely, ale aj rasové,
národnostné či rodové otázky. V tomto sa už možno blížime k Švédsku, síce
nemáme imigrantov, ktorí by reálne „ohrozovali“ našu spoločnosť, ale už
dlhodobo je u nás vytváraný tlak a predsudky voči ľuďom, ktorí sú „iní“. Myslím
tým inakosť všetkého druhu. Ak mám povedať, čo som v našej inscenácii
zdôraznil, tak to sú práve tieto témy: predsudky, kastovanie, nenávisť, strach,
skrytý rasizmus.
Kto je pre vás Fabrice na začiatku a Fabrice na konci, kto sú ľudia, ktorí
ho obklopujú?
Ako každý umelec, aj ja hľadám styčné body s hlavnou postavou príbehu, ktorý
chcem rozprávať a v tomto prípade je to Fabrice – úspešný muž stredného
veku, ktorý sa snaží vo svojom živote dosiahnuť kariérne maximum a zároveň
žiť plnohodnotný naplnený život. Fabrice je rozvedený, no stará sa o dve
dcéry, má luxusný byt a predražené ekologické auto, v práci túži po najvyššej
méte, stať sa riaditeľom múzea moderného umenia. Ale čo príde potom? Vo
svojom okolí poznám niekoľ ko podobných ľudí, ktorí urobili kariéru vo veľmi
mladom veku a akosi si uvedomili, že už sa nemajú kam posúvať. Mnohí odišli
z práce a začali sa venovať rodine, alebo si našli nové zamestnanie, síce
s menším zárobkom, ale zato s väčším emočným naplnením. Je to otázka
akejsi nasýtenosti? Či dokonca presýtenosti? Kedy si už uvedomíme, že
máme dosť a nie je sa kam posúvať? Fabrice prechádza istou formou takéhoto
uvedomenia, ale dovedie ho k tomu náhoda, súhra okolností. Nejde o žiadne
duchovné prebudenie, či prerod, on jednoducho stúpal na vrchol a ešte pred
koncom sa pošmykol a spadol opäť dole. Nie je to tragédia. Nie je to zúfalstvo.
Je to normálny kolobeh života, úspechov a sklamaní, nahliadaný s typicky
švédskou iróniou a humorom.
Veľmi aktuálnou témou Štvorca je, okrem politickej korektnosti, aj úloha
sociálnych médií, virtuálnej reality a mechanizmov reklamného priemyslu. Aký vplyv majú, podľa vás, tieto faktory na komunikáciu, budovanie či
rozklad vzájomných vzťahov a hodnôt?
Áno, zmena je fatálna, začínam si to uvedomovať najmä v poslednom čase,
keď vidím, ako mediálny priestor dokáže manipulovať davy. Či už ide o voľ by

prezidenta, alebo o súkromný život jednej
herečky. Ľudia sú anonymitou posilnení
a čoraz viac sa radikalizujú, píšu veci, ktoré by
nikdy nepovedali nahlas, závidia a nenávidia
oveľa intenzívnejšie, lebo majú pocit bezpečia
virtuálnej reality. A v tom prichádzajú na rad
trolovia a platení ľudia, ktorí majú za úlohu
tieto negatívne emócie umelo priživovať,
podporovať a ešte viac radikalizovať. Čítanie
internetových diskusií sa stalo adrenalínovým
zážitkom, keď viete, že nemôžete zasiahnuť,
ale zviera vám žalúdok z toho, kam až sme
dospeli. Ako je toto možné? Ako to, že si ľudia
prajú utrpenie, smrť? Kde sa berie toľ ká
nenávisť a agresivita? Kedysi sme sa sťažovali,
že internet ničí vzťahy, že je nemožné nájsť
partnera v záplave internetových zoznamiek,
ale tieto obavy už vyznievajú banálne
v porovnaní s tým, že niekto posiela ľudí do
plynu, chce niekoho dobiť alebo ukameňovať.
Všetci tak trochu žijeme v bublinách, ktoré
sme si vytvorili v internetovom svete. A tak
nás šokovalo, keď sa stal Trump prezidentom,
nevedeli sme predýchať, že v Británii ľudia
hlasovali za brexit, nerozumieme, prečo má
u nás stále najvyššie preferencie Smer a prečo
by toľ ko ľudí volilo ĽSNS. Ale kto sme my?
Nejaká elita, ktorá si myslí, že jej názor je
najsprávnejší? Veď to isté si myslia tí druhí! Aj
tí, čo čítajú tento rozhovor. Pluralita názorov je
pre demokraciu nevyhnutnou, ale elementárna
schopnosť rozlišovať zlo a nenávisť by mala
byť samozrejmosťou. A toto všetko sa nejako
vytratilo. Sme stratení v množstve možností?
Vo Štvorci sa hovorí aj o otázke slobody
prejavu. Podliehate ako umelec autocenzúre?
Celý tento rozhovor sa snažím viesť tak, aby
som nepodliehal autocenzúre, teda hovoriť
úprimne, čo si myslím, ale zároveň byť slušný,
nikoho neurážať a obhájiť si svoj názor,
a právo na slobodu umeleckého prejavu. Nejde
o vulgarizmy, či osočovanie, ide o elementárne
etické zásady. Sloboda sa končí tam, kde
zasahuje do slobody iného človeka.
Myslím si aj, že úloha médií sa v našej
spoločnosti radikálne obracia a mení, honba za
senzáciami a lacnými bulvárnymi informáciami
pomaly prestáva byť atraktívna. Aspoň dúfam,
že tragédia, ktorá otriasla Slovenskom minulý
rok v januári, posunula naše vnímanie médií
a ich zodpovednosť niekam vyššie. Mali by si
to uvedomiť všetci vrátane politikov, ktorí vedú
štvavé vojny proti novinárom. Áno, bulvár tu
bude vždy, ale zároveň sú tu aj poctiví novinári,
ktorí nebažia po falošných senzáciách, ale
hľadajú pravdu a odkrývajú špinu, ktorá sa
dlhodobo hromadila kdesi pod povrchom.

S režisérom Rubenom Östlundom ste v podstate z rovnakej generácie, a preto by nás zaujímalo, či s ním máte
pocit akéhosi súznenia na diaľ ku. Máte na konte desiatky divadelných inscenácií a mnoho ocenení, neláka vás
vyskúšať si aj filmový žáner?
Štvorec bol môj prvý Östlundov film, až potom som si pozrel
Vyššiu moc, Play a V moci davu. Možno to znie trúfalo, ale
áno, mám pocit súznenia, porozumenia, podobného zmyslu
pre humor, páčia sa mi jeho postavy a situácie, do ktorých ich
vo svojich filmoch dostáva. Pri Vyššej moci som si niektoré
scény prehrával viackrát za sebou a veľmi som sa s tým filmom
dokázal stotožniť. Breakdown hlavného hrdinu vo finále filmu
považujem za jednu z najsilnejších filmových scén, aké som
naposledy videl. Je to veľmi zaujímavý tvorca, scenárista aj
režisér a obdivujem jeho všestrannosť. Veľmi túžim po tom
napísať a natočiť vlastný film, ktorý by bol taký silný, múdry
a ešte aj vtipný, ako sa to podarilo Rubenovi Östlundovi.
kompletnú verziu rozhovoru nájdete
v bulletine k pripravovanej premiére
Marián Amsler
v rozhovore s Darinou Abrahámovou,
dramaturgičkou Činohry SND
a Katarínou Quisovou, poslucháčkou VŠMU

MA

DA
KQ

Ruben Östlund Štvorec
Preklad Teodora Chmelová
Javisková adaptácia a réžia Marián Amsler
Dramaturgia Darina Abrahámová
Scéna Juraj Kuchárek
Kostýmy Marija Havran
Hudba Slavo Solovic
Pohybová spolupráca Stanislava Vlčeková
Videoprojekcie Emília Ondriašová
Účinkujú Alexander Bárta, Dominika Kavaschová,
Jana Oľ hová, Zuzana Kocúriková, Anna Maľová,
Daniel Fischer, Ján Gallovič, Richard Autner, Martin Šalacha,
Vladimír Obšil, Mária Breinerová*,Tomáš Pokorný*,
Ivan Černý*, Natália Germáni**, Sandra Ľasoková**,
Annamária Janeková**, Erik Žibek**, Simona Kollárová**,
Ladislav Bédi**, Dániel Szebellai** * ako hosť, ** posl. VŠMU
premiéry 2. a 3. februára 2019 o 19.00 hod.
nová budova SND, Sála činohry
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Nové tváre
Činohry
SND

”

Roman Poláčik
Pamätáš si na moment, ktorý rozhodol o tvojej hereckej budúcnosti,
na moment, keď si sedel v divadle a to, čo sa dialo na javisku, ťa tak
očarilo, že si sa rozhodol robiť divadlo?
Ten moment prišiel v Divadle Andreja Bagara v Nitre, keď som ako
študent videl predstavenie Adam Šangala. Sedel som vtedy v nejakom
desiatom rade a cítil som niečo, čo som vedel pomenovať až o pár rokov
neskôr, keď sa ma pýtali, kam by som chcel ísť na vysokú školu. Pôvodne
som chcel študovať slovenský jazyk, dejepis a hru na akordeóne. Keď
sa ma pýtali, či si nedám niečo aj ako poistku, spomenul som si na to
predstavenie, ktoré sa mi veľmi páčilo. Povedal som, že by som chcel hrať
a oni na to, že v Bratislave je vysoká škola, kde sa to dá študovať. To som
ja vtedy vôbec nevedel – že sa dá herectvo aj študovať. Tak som šiel veľmi
skromne na prijímačky. Prijali ma, ale neveril som tomu dovtedy, kým som
nesedel v septembri na zápise.
Vy ste boli tiež pomerne silný ročník, robili ste s režisérkou Julkou
Rázusovou, čerstvou laureátkou Dosiek na najlepšiu réžiu. S ňou
ste na škole urobili výbornú inscenáciu – Tolstého Živú mŕtvolu.
Touto inscenáciou sme sa ako ročník definovali. Z každého z nás
vtedy dostala to najlepšie. Našimi pedagógmi boli Martin Huba
a Zuzana Kronerová a naučili nás analyzovať text a Julka to potom
javiskovo povýšila. Bola to veľmi dobrá symbióza psychologického
a fyzického herectva.

Na aké divadlo ťa baví pozerať sa? Alebo inak – pri ktorej inscenácii,
ktorú si v divadle videl, si si povedal, že v niečom takom by si tiež
chcel hrať?
Počas celého štúdia som mal túžbu zahrať si v nitrianskom divadle,
ktoré bolo pre mňa impulzom, prečo som sa stal vôbec hercom. Chcel
som v ňom aspoň raz hosťovať, a preto vždy, keď prišli hrať do Bratislavy,
radšej som sa ulial zo školy, ale na ich predstavenie som šiel. Veľmi silne
na mňa zapôsobil Kabaret a Piargy. Veľmi som si vtedy túžil zahrať s tými
ľuďmi v takýchto inscenáciách, ktoré majú svoju poetiku a hĺbku. Piargy si
pamätám veľmi výrazne. Keď ma z nitrianskeho divadla v štvrtom ročníku
oslovili, veľmi som sa potešil. V piatom ročníku som tam naskúšal ďalšie
tri inscenácie s vedomím, že po škole do toho divadla nastúpim. V Nitre
som strávil šesť plnohodnotných sezón, ktoré boli žánrovo pestré. Keď sa
niekedy obzriem späť na niektoré inscenácie, ktoré som robil, búcham si
síce hlavu o stenu a vravím si, aké to mohlo byť, keby… Ale chápem, že je
to vývoj a že človek nemôže mať všetko hneď.
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Čo robíš, keď nerobíš divadlo? Hráš ešte stále
na akordeóne?
Na strednej škole bol akordeón pre mňa veľmi dôležitý,
ale potom ho nahradilo herectvo. Akordeón mi ostal, ale
už nie som ochotný stráviť pri ňom dve-tri hodiny denne
a cvičiť. Ale ak príde z divadla nejaká výzva naučiť sa na
ňom niečo nové pre potreby inscenácie, urobím to. Okrem
toho rád chodím fyzicky cvičiť. Dlho som to odmietal, ale
teraz mi to pomáha koncentrovať sa. Som vtedy sám so
sebou, mám slúchadlá na ušiach a rozmýšľam nad tým,
čo ma ten deň čaká.
A knihy?
Čítam odmalička, mám to vštepené, hoci kamaráti to
nie vždy chápali. Raz som prišiel cez prázdniny domov
na Oravu, šiel som si s chalanmi zahrať futbal a oni ma
potom volali na jedno do krčmy. Ja som však povedal,
že nemôžem, lebo musím ísť domov čítať. Pýtali sa ma:
„Čo čítať?“ Vravím, že knihu. „A to ti je na čo?“ spýtal sa
ma kamarát. Povedal som mu, aby to raz skúsil a uvidí,
ako sa mu otvorí nový svet.
Čo čítaš teraz?
Sorokinovu Manaragu. Ale moja najobľúbenejšia kniha od
neho je Opričnikov deň. Knihy sú pre mňa veľ ká inšpirácia. A okrem toho je to pre herca dobrý tréning, cibrí to
jeho vyjadrovacie schopnosti, rozširuje slovnú zásobu.
Si teraz v Národnom divadle, máš za sebou postavu
v Projekte 1918, teraz skúšaš Vedľajšie účinky, čaká
ťa postava v Ruských denníkoch. Počas vysokej
školy si tu neskúšal, takže je to pre teba celkom nová
skúsenosť. Ako sa tu zatiaľ cítiš?
Napriek tomu, že je to nová skúsenosť, nová budova,
nové šatne, noví kolegovia, všetko mi to príde absolútne
prirodzené. Som veľmi rád, že som mohol hrať v Projekte
1918. Stretla sa v ňom ohromná skupina hercov, ktorých
som mohol pozorovať pri práci a zdieľať s nimi spoločný
priestor. Stále ich spoznávam a oni spoznávajú mňa
a je to pre mňa veľmi prínosné. Cítim sa vo svojej koži,
veľmi prirodzene… Som rád, že som sem prišiel v tomto
veku, s týmito skúsenosťami, v tomto bode svojho života
a chcem tu byť prínosom a robiť to isté, čo som robil
v Nitre – chcem skúšať a chcem hrať.

Roman Poláčik v inscenácii Projekt 1918
Foto Collavino
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Martin Šalacha
Pamätáš sa na svoj „iniciačný“ zážitok s divadlom?
Ako každá škola, aj my sme chodievali sporadicky do divadla a pokiaľ
si pamätám, najviac na mňa urobilo dojem predstavenie „Beatles
zos a uprostred“ z prešovského divadla. Bol to muzikál zostavený
z beatlesoviek a zaujalo ma to už len tým, že nás to dokázalo prehlušiť…
Pretože ako každá trieda, aj my sme robili bordel.
Takže sa vieš dnes vcítiť do myslenia mladého diváka, keď dnes hráš
dopoludňajšie predstavenia?
Úplne. Akurát, že vtedy ešte neboli mobily a deti nesvietili počas
predstavenia v hľadisku. Ten nezáujem školákov v divadle bol iný ako dnes.
Dnes všetci pozerajú do mobilu a ty sa na scéne môžeš aj rozkrájať a oni
sa na teba nepozrú. Kedysi to vyrušovanie bolo iné, „interaktívne“.
Máš bohaté skúsenosti s takýmito „interaktívnymi“
predstaveniami?
Našťastie len s deťmi. Ale od detí je to skôr milé. Oveľa nepríjemnejšie je
to od dospelých. Dnes, keď si divák sadne do hľadiska, má pocit, akoby
sedel doma pred televízorom, kde si môže dovoliť všetko komentovať. Keď
príde do divadla, akoby si vôbec neuvedomoval, že je súčasťou niečoho
živého, čo by nemal rušiť. Navyše, mnohé tváre hercov vidí každý večer
v televízore, a preto má pocit akejsi familiárnosti, akoby to boli starí
známi, ktorí sú každý večer u neho v obývačke.
Tvoja láska k divadlu nebola na prvý pohľad. Bol si rok na
konzervatóriu, potom si však z neho odišiel na gymnázium. Prečo?
Na konzervatóriu som mal dobré známky a aj pocit, že mi to celkom
ide, ale problém bol vo mne - vo svojich pätnástich rokoch som vôbec
nechápal, čo to je divadlo a čo na tej škole odo mňa chcú. Zrazu sa jedna
spolužiačka rozhodla odísť preč a ja som si uvedomil, že tu tá možnosť
odísť je a využil som ju.
Ktorá skúsenosť z vysokej školy bola pre teba určujúca?
Pre mňa bolo štúdium ťažké v tom, že som mal od začiatku nálepku ľudového zabávača. Niesol som to ťažko, lebo nech som na herectve urobil čokoľ vek a nech som to myslel akokoľ vek vážne, ľudia sa na tom vždy smiali.
S tým som veľmi bojoval. Ale potom som si uvedomil, že to mám využiť.
Svoj komediálny naturel nezaprieš, ale na druhej strane, hral si aj
veľ ké dramatické postavy – Štefánika, jedno z dvojčiat v inscenácii
Veľ ký zošit atď.
Svojmu naturelu sa nebránim. O to viac úsilia však potom človeka stojí
zlomiť u diváka ten predsudok a presvedčiť ho, že nie si len komik. Navyše,
aj humor môže byť rôznorodý. Vďaka tomu, že som mohol robiť Woodyho
Allena, dostal som sa od ľudového zabávača k humoru, ktorý je uštipačný,
ironický, ktorý niekedy aj urazí alebo podráždi. Na druhej strane, aj
dramatické postavy ako napríklad Štefánik boli ľudia z mäsa a kostí, ktorí
mali humor a vedeli povedať aj niečo vtipné.

Boli teda školské inscenácie Boh a Bola raz jedna
trieda pre teba určujúce?
Vďaka tým inscenáciám sme si celý ročník zažili úspech
- bolo vždy vypredané a ľudia dokonca stáli po bokoch.
Ale dôležitá bola pre mňa aj skúsenosť zo skúšania
Bernhardovho Svetonápravcu. Zo 64 strán textu som
mal ja 62, ťažko sa to učilo, nedalo sa to zapamätať ani
fotografickou pamäťou. Ale tam som si uvedomil, že ak
túto skúšku prežijem, prežijem v budúcnosti už všetko.
Po škole prišiel angažmán v nitrianskom divadle…
V poslednom ročníku som dostal v priebehu jedného
týždňa štyri ponuky. Z Nitry pre mňa prišla jasná ponuka,
vedel som, čo budem hrať. Dôležité bolo, že sme tam
šli viacerí z ročníka. Ja som sa, pravdupovediac, bál byť
hneď po škole sám v novom kolektíve. Ponuka z Nitry mi
pripadala ako vynikajúca príležitosť pokračovať so svojimi
spolužiakmi v spoločnej robote a za tých sedem rokov
v Nitre som mal pocit, akoby sa pre mňa škola neskončila.
Bolo to veľmi slobodné a tvorivé obdobie.
Na skúšanie ktorej inscenácie si najviac spomínaš?
Ťažko povedať. Určite na Veľ ký zošit so Žofkou
Martišovou. Veľmi rád si spomínam na ťažké skúšobné
obdobia. Napríklad Jánošík s Rasťom Ballekom. Je ťažké
každé ráno vstať s pocitom, že teraz musím byť štyri
hodiny stopercentne sústredený, lebo tvorím od základu
niečo, čomu aj ja sám hľadám formu a nie som len herec,
ktorý pasívne spĺňa požiadavky režiséra.
Hráš aj vo výnimočnom divadle Teatro Tatro.
Pre mňa je Teatro Tatro niečo, z čoho môžem čerpať
a žiť celú ďalšiu sezónu. Je to divadlo, v ktorom je
možné všetko. V niektorých kamenných divadlách často
počuješ vetu: „To sa nedá.“ V Teatro Tatro táto veta
neplatí, tam sa dá všetko – môžu tam byť kúzla, ľudia
môžu miznúť a objavovať sa, môžu lietať… Je to divadlo
neobmedzených možností.
Roman Poláčik a Martin Šalacha
v rozhovore s Danielom Majlingom,
dramaturgom Činohry SND

Martin Šalacha v inscenácii Skrotenie zlej ženy
Foto Filip Vančo
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Foto Jakub Gulyás

Hľadanie
podstaty lásky
v súčasnom
texte
Na javisko Činohry SND prichádza v sezóne, ktorá sa venuje
intelektu, súčasná dráma britskej autorky Lucy Prebble
Vedľajšie účinky. Je to text, ktorý sa zaoberá výskumom
nových antidepresív a zároveň skúma zrod našich emócií.
Jednoducho povedané, je to hra o láske a depresii. Podľa
teórie drámy dokonale spĺňa atribút jednoty miesta i deja.
Zároveň však svojím spôsobom napĺňa aj jednotu času. Nie,
celý príbeh sa neudeje za 24 hodín, ale v priebehu jedného
mesiaca. Áno, niekedy tak málo stačí, aby sa zrodila láska.
Súčasná hra prináša aj súčasných hrdinov, so svojimi túžbami
i zlyhaniami, ale rovnako ako antika, dokáže aj ona stvoriť
hrdinu, ktorý prechádza zo šťastia do nešťastia nie vlastným
pričinením a tým možno privolá katarziu.
Počas procesu sa nám odhaľuje, akou výzvou sa pre herca
súčasný dramatický text môže stať. Na skúškach sme sa
rozhovorili o tom, aké môže mať v sebe úskalia a aké výzvy,
ale i to, čo môže spôsobiť prekážku. Najnovší člen Činohry
SND Roman Poláčik hovorí, že „oproti klasickej dráme, v tej
súčasnej cítiť oveľa väčšiu spisovateľskú potrebu venovať
sa dnešným problémom bez zveličenia. Problémy dnešnej
spoločnosti opisuje oveľa konkrétnejšie a pálčivé témy priamo
pomenúva.“ V hre Vedľajšie účinky má postavu Tristana.
Presne toho hrdinu, ktorý pred nami prechádza výrazným
vývojovým oblúkom, „muž bez pevného zázemia, ale s pevným
názorom. Plný radosti zo života, ktorú mu pomaličky berú,
v podstate kvôli peniazom“. Jeho partnerkou, ktorá rovnako
zažíva konfrontáciu s vlastným ja a ktorá sa mení, je Monika
Potokárová ako Connie. Pre ňu je veľ kým pozitívom súčasnej
drámy „obdobie, do ktorého je zasadená, čiže súčasnosť. Na
rozdiel od historických hier, kde si treba dokonale naštudovať
reálie, zvyky a celkový kontext doby, v súčasnej dráme vychádzame z dneška ako takého. Je tu priestor na civilné, moderné
herectvo, ktoré vychádza z jazyka textu. Občas sa však stane,
že súčasné hry chcú byť až také súčasné, že strácajú svoju
dôveryhodnosť“.
Vedľajšie účinky dokazujú, že britská škola playwritingu
dokáže v interesantnej forme priniesť najsúčasnejšie témy aj
zaujímavé postavy. Romana Poláčika oslovila ako najdesivejší
fakt hry devastácia človeka. „Tristan do príbehu prichádza ako
bezprostredný človek a odchádza z neho ako osoba odkázaná

na fyzickú aj emocionálnu pomoc niekoho iiného.“ Ten iný
je práve postava Connie, ktorá zisťuje, že láska znamená
aj sebaobetovanie. Vzťah generačne mladšej dvojice
Tristana a Connie sa pred divákmi odvíja z bodu nula až po
absolútne sebaobetovanie.
Monika Potokárová ho opísala veľmi presne: „Ukazuje
rôzne podoby lásky, jej vývoj, prekážky, úskalia a vrcholy.
Autorka sa zamýšľa nad základnou otázkou, čo to vlastne
láska je, čo prináša a berie. Je to naozaj dômyselne
vystavaný text, v ktorom sa so situáciami môže stotožniť
každý, kto v živote mal s láskou dočinenia.“ Postava Connie je jej blízka premýšľavosťou i preto, že je to „vnímavé
dievča s realistickým a triezvym pohľadom na život, úplne
iným, ako má Tristan“, a preto je pre ňu zaujímavý vývoj
ich vzťahu, „to narážanie na rozdiely, ktoré sú vo výsledku
nevyhnutnou súčasťou ich vzájomného dopĺňania sa“.
Takéto dopĺňanie sa je charakteristické aj pre postavy
Tobyho a doktory Jamesovej. Sú to lekári vyjadrujúci sa
fundovaným jazykom, ktorí aj tie najvypätejšie situácie
vedia vyvažovať citlivosťou. V oboch prípadoch nakoniec
prichádza k veľ kej miere sebaobety pre toho druhého.
Vďaka láske dokáže Connie prekročiť hranice stereotypu
jej predošlého vzťahu a s vierou v zlepšenie zdravotného
stavu zostáva s Tristanom, ktorému lieky ublížili. Naopak,
Lorna Jamesová chce podstúpiť liečbu depresie liekmi
a vrátiť sa do života, aby možno raz mohol opätovne začať
vzťah s Tobym, ktorý nové antidepresíva vyvíja aj preto,
aby vrátil do života svoju lásku. Kým v prípade Connie
a Tristana zapríčinia lieky citovú deformáciu, je možné, že
pre doktorku Jamesovú a Tobyho to bude nový začiatok.
Miriam Kičiňová,
dramaturgička pripravovanej premiéry

Lucy Prebble Vedľajšie účinky
Preklad Zuzana Dzurindová
Réžia Alena Lelková
Dramaturgia Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy Marija Havran
Hudba Oskar Lelko
Videoart Alex Zelina
Účinkujú Monika Potokárová, Diana Mórová,
Richard Stanke, Roman Poláčik
premiéry 26. a 27. januára 2019 o 19.00 hod.,
nová budova SND, Štúdio
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Pohreb
alebo
svadba –
čo skôr?
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Hanoch Levin bol skvelý izraelský básnik, prozaik,
novinár, textár, režisér, ale v prvom rade nenapodobiteľný a dodnes svojím spôsobom neprekonateľný dramatik. Kým pred svojou šesťdesiatkou (v roku 1999),
katapultovaný príliš vážnou chorobou, neopustil
navždy túto zemičku, stihol napísať vyše 60 divadelných hier a stvoriť tak vlastné divadelné univerzum.
Objavujeme v ňom provokatívne satiry, horké komédie, smiešne tragédie, ale aj mýtické filozofické hry.
Od smutného úsmevu nad osudom tzv. jednoduchého
človeka cez bohapustý rehot nad spoločnosťou až
po metaforické podobenstvá o ľudskom údele v ňom
nachádzame jeho špecifický odkaz: originálny jazyk,
prekvapivú stavbu diel a obrovskú škálu bizarných
charakterov, absurdných situácií a neuveriteľných
príbehov. Humor, poézia, jednoduchosť, fantázia a autentickosť, ktorými vyniká Levinova poetika, ho zaraďujú medzi zásadné osobnosti svetovej drámy. Sám
by sa údajne najradšej ocitol na trase medzi divácky
príťažlivým, burleskným Feydeauom a vznešene
inteligentným, intímnym komédiografom Čechovom.
Pravdou však zostáva, že je v prvom rade už ikonickým Levinom, ktorého v Činohre SND predstavujeme
po prvý raz a to hrou Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Slovenskí divadelníci síce už ojedinele uviedli hry Život je taký (Astorka Korzo 90) a Krum (štúdio VŠMU
LAB), rozhodne sa však nedá povedať, že by slovenskí diváci vedeli, s kým majú tú česť. A pritom Levin
v Izraeli je čosi ako nespochybniteľný národný poklad,
hoci na začiatku jeho kariéry, v polovici šesťdesiatych
rokov, jeho politické skeče a odvážne, kritické hry
dráždili natoľ ko, že prišlo až k cenzúrnym zákazom
jeho inscenácií. Levina to, samozrejme, neodradilo,
ale prirodzeným vývojom dospieval k oveľa hlbším
a komplikovanejším výpovediam. Preto ho po zásluhe
hrajú stále po celom svete, veď aj nami vybraná hra
(po prvom uvedení v roku 1978 v izraelskom národnom divadle Habima v réžii samotného autora) mala
už svoje úspešné zahraničné premiéry, napr. vo Francúzsku, v Poľsku, USA, Luxembursku…

Nóvum, a to zásadné, je, že sme magickú tragikomédiu o nezvyčajných prípravách na jednu svadbu
a jeden pohreb dali preložiť do slovenčiny z pôvodného, čiže hebrejského jazyka. Doteraz Levinove hry
boli u nás prekladané z angličtiny. Nami oslovená
prekladateľ ka Silvia Singerová výstižne preložila
nielen osobitú reč dramatika, ale aj jej špecifický
rytmus. Dokázala pôsobivo pretlmočiť zvláštne prelínanie zdanlivo nesúrodých slovných obratov, ktoré
spôsobujú, že v kontrastoch sa stretávajú, miešajú
a násobia rudimentárne, hovorové prvky s básnickou,
filozofickou vrstvou. Veríme, že to je iba začiatok objavovania „pravého“ Levina, ktorému sme dali impulz.
Hra Pohreb alebo svadba – čo skôr? má veľmi vďačnú
východiskovú situáciu, ktorá sa varíruje po celý čas.
V jednej rodine sa už dlho chystá svadba, ale zrazu
sa musí podľa zvyklostí rýchlo odbaviť aj nečakaný,
a teda nevítaný pohreb blízkej príbuznej. A obe udalosti si nepríjemne konkurujú. Na svadbu je pozvaných 400 hostí, pripravených 800 kurčiat a to všetko
má ísť do koša len preto, že zomrela teta, ktorej
jediný syn – dojemný starý mládenec – na smrteľnej
posteli sľúbil, že sa s ňou príde rozlúčiť celá rodina?
Do farbistého bizarného príbehu a naháňačiek sa
zapletú ďalšie osoby, rigorózny profesor, večne mladí
starci – joggeri, ale aj Anjel smrti či budhistický
mních, ktorý žije zo vzduchu. V rodinách nevesty aj
ženícha dominujú temperamentné a tvrdohlavé matky
a ani pribúdajúce úmrtia ich podriadených manželov
ich neodradia od nasilu veselej svadby. Je to krutá
anekdota, v ktorej sa márne uteká pred smrťou a uvedomením si márnosti života. Mladý pár takmer bez
slov reprezentuje naivitu, lásku, vášeň, nádej, ktoré
sa v momente potvrdenia zväzku začínajú príliš podobať na stereotypy obyčajných životov rodičov. Ach,
život je taký nudný, fádny, krutý a smiešny. Ale stále
je to náš život, na našej planétke, kde sa zrazu lieta
a prekračujú zákony fyziky ako na chagallovských
obrazoch s kafkovským nasvietením.
Darina Abrahámová,
dramaturgička pripravovanej premiéry

Hanoch Levin Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Réžia Ondrej Spišák
Dramaturgia Darina Abrahámová
Scéna František Lipták
Kostýmy Katarína Hollá
Účinkujú Ľuboš Kostelný, Zuzana Kocúriková,
Gabriela Dzuríková, Jozef Vajda, Richard Autner,
Jana Oľ hová, Ivan Vojtek, Martin Huba,
Dušan Jamrich, František Kovár, Ján Gallovič
Premiéry 29. a 30. marca 2019
nová budova SND, Štúdio

Foto Peter Chvostek

ETC
v Bratislave

Medzinárodná divadelná konferencia
Európskej divadelnej konvencie/ETC hostila
v Bratislave od 29. 11. do 2. 12. 2018 desiatky
reprezentantov členských divadiel.
Jednotlivé prednášky, diskusie, debaty za okrúhlymi stolmi
a pracovné stretnutia vyústili do prijatia dvoch dôležitých
záverov. Prvým z nich je výzva posilniť divadlo ako základnú
európsku umeleckú formu v nasledujúcej výzve programu
Kreatívna Európa – podporného programu Európskej únie
a predovšetkým vytvorenie Európskeho divadelného fóra.
Druhým je Rozmanitosť v akcii – súhrn pravidiel správania
sa na podporu rodových tém a tém diverzity ako princípu
reakcie na meniacu sa spoločnosť Európy a zohľadnenie
tohto vývoja v divadelnej praxi.
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Piatok
1. 2.

Sobota
2. 2.

EɠɜɠʇɈ
3. 2.

Utorok
5. 2.

Streda
6. 2.

Štvrtok
7. 2.

Slovenské
národné
divadlo
ɴʌʓɱʢɈ
Štvorec
DɠɜˊɴʌɉʢʓɜʌɠʓɖɠʏʓʾɈʌˆɫɴʅʋҜʅɈʮɉʟɈʅʋɈʾҼɈʌʌɠʦҝ
ʳʾɉɜˊɈʋɠʾҼɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɈɜɈʟʮɉɖɴɴʾʓʦʾɠʮʓʾɠɿʟʢɠʋɴɡʢɠ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

WʓʅʌʓɘʌɉʓʋʨɈ
Wɠʮɠʢ<ɈʢʾɈʨ
EʓʾɡʦʟʢɈɖʓʾɈʌɴɠɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɱʢ˅WɠʮʢɈ<ɈʢʾɈʨɈ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЩФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Štvorec
DɠɜˊɴʌɉʢʓɜʌɠʓɖɠʏʓʾɈʌˆɫɴʅʋҜʅɈʮɉʟɈʅʋɈʾҼɈʌʌɠʦҝ
ʳʾɉɜˊɈʋɠʾҼɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɈɜɈʟʮɉɖɴɴʾʓʦʾɠʮʓʾɠɿʟʢɠʋɴɡʢɠ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

Leni
vɈʅɠʢɴɈ^ɖɱʳʅɖˊʓʾɉҊZʓʋɈʌKʅɠʂʨɉʂ
^ʅʓʾɠʌʦʂɉɱʢɈʓҼʂʓʌʮʢʓʾɠʢˊʌɠɿʢɠˌɴʦɡʢʂɠfʢɠʮɠɿʢɶʨɠ
>ɠʌɴZɴɠɫɠʌʦʮɈɱʅʓʾɠɿ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Štvorec
DɠɜˊɴʌɉʢʓɜʌɠʓɖɠʏʓʾɈʌˆɫɴʅʋҜʅɈʮɉʟɈʅʋɈʾҼɈʌʌɠʦҝ
ʳʾɉɜˊɈʋɠʾҼɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɈɜɈʟʮɉɖɴɴʾʓʦʾɠʮʓʾɠɿʟʢɠʋɴɡʢɠ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

vɠɜʇɈɿʨɴɠʴɘɴʌʂ˅
>ʳɖ˅Wʢɠɕɕʅɠ
,ʢɈʓɖɠʏʓʾɈʌɠɿɕʢɴʮʦʂɠɿɈʳʮʓʢʂ˅ʦʂʴʋɈɱʢɈʌɴɖɠʾɠɜ˅
ɈҼɠʮɴʂ˅ҊɈʅɠɈɿʌɈʨɴɖɱʾʅɈʦʮʌˆɖɱɠʋʔɖɴɶ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Štvorec
DɠɜˊɴʌɉʢʓɜʌɠʓɖɠʏʓʾɈʌˆɫɴʅʋҜʅɈʮɉʟɈʅʋɈʾҼɈʌʌɠʦҝ
ʳʾɉɜˊɈʋɠʾҼɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɈɜɈʟʮɉɖɴɴʾʓʦʾɠʮʓʾɠɿʟʢɠʋɴɡʢɠ
ХФ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

vɠɜʇɈɿʨɴɠʴɘɴʌʂ˅
>ʳɖ˅Wʢɠɕɕʅɠ

Predpremiéra

Premiéra

Premiéra

ʦɡʢɴɈEХ

,ʢɈʓɖɠʏʓʾɈʌɠɿɕʢɴʮʦʂɠɿɈʳʮʓʢʂ˅ʦʂʴʋɈɱʢɈʌɴɖɠʾɠɜ˅ɈҼɠʮɴʂ˅ҊɈʅɠɈɿ
ʌɈʨɴɖɱʾʅɈʦʮʌˆɖɱɠʋʔɖɴɶ
ХФ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

ʂʓʦɈ>ʓʋɴɜʢɠʾʓʦʮɈʅʂʢɉʇʓʋ
@ʳɕʓʋɶʢ&ɠʅɜɠʂ
&ɈʌʮɈˊɴɿʌɉʢʓˊʟʢɉʾʂɈʓҼɱʢɜɴʌʓɖɱҊɜʢɈʂʓɖɱҊʟʢɴʌɖɠˊʌɉɖɱɈɿɿɈˊ˅ʂʳ
ɈҼʾɠʦʋɶʢɠʟʢɠɖɠʅʴʢʓɜɴʌʳ
ХФ҉ФФҦХЦ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

Dɠʢɖɠɜɠʦɠʌˊ
Wɡʮɠʢʦʮɠʢɱɉˊ˅
fʳʢɕʳʅɠʌʮʌɡɜɠɿɴʌ˅ʦʮʢɠɜʌɠɿʳʢʔʟ˅ʾʓʦʳɜʓɖɱɿɠɜʌɠɿʢʓɜɴʌ˅
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

ʋɴɠʢɠʌɴɠɈʅɠɕʓʓɕʢʓɜʢʳˌʦʮʾʓʟʢɴʓɕˌɴʌʂʓɖɱ
:ɉʌWɈʅɉʢɴʂ
vɠʦɠʅʓɱʢɈʓҼˊʋɴɠʢɠʌɶҊɜʓɕʢʓɜʢʳˌʦʮʾɠҊɱʢɉɖɱʅɉʦʂ˅ɈҼʌɉɱʓɜ˅
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЩФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

Piatok
15. 2.

Sobota
16. 2.

EɠɜɠʇɈ
17. 2.

Utorok
19. 2.

Streda
20. 2.

Štvrtok
21. 2.

WʢʓɿɠʂʮХЭХЬ

Štvrtok
28. 2.

Streda
27. 2.

EɠʟʓʅɠʟʨɠʌˆʦʾɌʮɠɖ

<ʳʅʮʓʾˆʢʓʋɉʌWɠʮʢɈWɴʨʰɈʌʂɈʌɈɜʓʦʂɉɖɱ^E
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

WɠʮɠʢWɴʨʰɈʌɠʂ

ZɴʾɠʢʦʓɫɈɕ˅ʅʓʌ

^ʅʓʾɠʌʦʂɉɱʢɈʓҼʂʓʌʮʢʓʾɠʢˊʌɠɿʢɠˌɴʦɡʢʂɠfʢɠʮɠɿʢɶʨɠ>ɠʌɴ
ZɴɠɫɠʌʦʮɈɱʅʓʾɠɿ
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

vɈʅɠʢɴɈ^ɖɱʳʅɖˊʓʾɉҊZʓʋɈʌKʅɠʂʨɉʂ

Leni

Program
Február 2019

vʓʇʌɠʌɈʋʓʮɶʾ˅ʟʢʔˊ:ʓʦɠʟɱɈZʓʮɱɈ

WʓɱʇɈɜʌɈʟʓʦʅɠɜʌɡʢʓʂ˅ʋʌʓɱʓʌɉʢʓɜʌɠɿʢɈʂʴʦʂʓҤʳɱʓʢʦʂɠɿʋʓʌɈʢɖɱɴɠ
ХФ҉ФФҦХЧ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

v˅ʦʓʂɉʨʂʓʅɈɜɴʾɉɖʂɠɱʓʳʋɠʌɴɈ

/ʦʮʾɉʌfɈʦʌɉɜɴ

<ɈɕɈʢɠʮʌɉɱʢɈʟʢɠʮʢʓɖɱɱɠʢɖʓʾ
ХФ҉ФФҦХЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

ɉʅ
@ʳɕʓʋɶʢ&ɠʅɜɠʂ

ʓˌɠʌɈ^ʅɈʌɘɶʂʓʾɉҤfɴʋʢɈʾɈҖɈʌɴɠʅDɈɿʅɴʌɬ

EɈʋʓʮɶʾ˅ʟʓʾɴɠɜʓʂʓˌɠʌ˅^ʅɈʌɘɶʂʓʾɠɿҤfɴʋʢɈʾ˅
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

EɈɕʳɖɖʓ
'ɴʳʦɠʟʟɠvɠʢɜɴ
KʟɠʢɈʾʨʮ˅ʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

Rigoletto
'ɴʳʦɠʟʟɠvɠʢɜɴ
KʟɠʢɈʾҼʮʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

'ɈʅɈʂʓʌɖɠʢʮʟʢɠˌɴʾʓʮ
ʌɈˊɉɖɱʢɈʌʳʟʢɠɜɘɈʦʌɠʌɈʢʓɜɠʌˆɖɱɜɠʮɶ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

Carmen
'ɠʓʢɬɠʦɴˊɠʮ
KʟɠʢɈʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾʓɫʢɈʌɖʴˊʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЩЩɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

KʟɠʢɈʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾʓɫʢɈʌɖʴˊʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХХ҉ФФҦХЧ҉ЩЩɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

>ɈʮʢɈʾɴɈʮɈ
'ɴʳʦɠʟʟɠvɠʢɜɴ
KʟɠʢɈʾҼʮʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

^Ɉɜʂʓ
EɴʂʓʅɈɿZɴʋʦʂɴɿҤ<ʓʢʦɈʂʓʾ
KʟɠʢɈʾҼʦɴɠɜʋɴɖɱʓɕʢɈˊʓɖɱ҉<ʓʌɖɠʢʮʌɡʟʢɠɜʾɠɜɠʌɴɠ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

ʓʌ'ɴʓʾɈʌʌɴ
wʓʅɫɬɈʌɬʋɈɜɠʳʦDʓˊɈʢʮ
ʢɈʋʋɈɬɴʓɖʓʦʓʾҼɜʾʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

vɠʇ ʂɉɜʓʂʮʓʢʦʂɉʢʓˊʟʢɉʾʂɈ
DɴʅɈʌʳɕʓʾʦʂˆ
KʟɠʢɈ ʟʢɠ ɜɠʮɴ ʾ ʨʮ˅ʢʓɖɱ ʓɕʢɈˊʓɖɱ ʾ ʦʅʓʾɠʌʦʂʓʋ ɿɈˊ˅ʂʳ

<ʓʌɖɠʢʮʌɡ
predvedenie

<ʓʌɖɠʢʮ

ʦɡʢɴɈ^K

,ʢɈʟɶʦɈʌɉʌɈʮɠʅʓʓʂɈʮʓʅɶɖʂʓʋɜɴʦɴɜɠʌʮʓʾɴ^ɴʅʾɠʦʮʢʓʾɴ<ʢɘʋɡʢ˅ʋ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

WʓʅʌʓɘʌɉʓʋʨɈ

Wɠʮɠʢ<ɈʢʾɈʨ

Opera

EʓʾɡʦʟʢɈɖʓʾɈʌɴɠɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɱʢ˅WɠʮʢɈ<ɈʢʾɈʨɈ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЩФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Morena
Piatok
1. 2.

ʓʋɴʌɴʂɈ<ɈʾɈʦɖɱʓʾɉҊʌɜʢɠɈʳɘʂʓʾɉҊDɈʮʴʨ<ʾɴɠʮɴʂҊ
DɈʢʮɴʌKʌɜʢɴʦʂɈ

ʳʮʓʢʦʂɉɴʌʦɖɠʌɉɖɴɈɈʂʓʦʓʌɜɈɜʓʾʌʴʮʓʢʌɡɱʓʦʾɠʮɈˌɠʌ˅ʌɈʟʢɠʅʓʋɠ
tridsiatky
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

ʋɴɠʢɠʌɴɠɈʅɠɕʓʓɕʢʓɜʢʳˌʦʮʾʓʟʢɴʓɕˌɴʌʂʓɖɱ
Streda
6. 2.

Štvrtok
21. 2.

Utorok
19. 2.

Sobota
16. 2.

Utorok
12. 2.

Pondelok Carmen
11. 2.
'ɠʓʢɬɠʦɴˊɠʮ

Sobota
9. 2.

Štvrtok
7. 2.

:ɉʌWɈʅɉʢɴʂ

vɠʦɠʅʓɱʢɈʓҼˊʋɴɠʢɠʌɶҊɜʓɕʢʓɜʢʳˌʦʮʾɠҊɱʢɉɖɱʅɉʦʂ˅ɈҼʌɉɱʓɜ˅
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЩФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

WʢɠɜˊɉʟɈɜʓʋʦʅʌʂɈ

'ɠʢɱɈʢʮ,ɈʳʟʮʋɈʌʌ

^ɴʅʌɉʢʓɜɴʌʌɉɜʢɉʋɈʌʓʦɴʮɠʇɈEʓɕɠʅʓʾɠɿɖɠʌ˅ˊɈʅɴʮɠʢɈʮʴʢʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

WʓʟʓʅɈҼʾɉʨɠʏ

ɱʢɴʦʮʓʟɱɠʢ,Ɉʋʟʮʓʌ

^ʮʢɱʳɿʴɖɈʢɠʂʓʌʨʮʢʳʂɖɴɈʓҼˊʢɈɜɠҊʟʢɴɈʮɠʇʦʮʾɠҊʟʓʇʓʾɈɘʂɠɈҼʾɉʨʌɴ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

vɠʦɠʅɡʟɈʌɴɘʂ˅ʿɴʌɜʦʓʢʦʂɡ

wɴʅʅɴɈʋ^ɱɈʂɠʦʟɠɈʢɠ

ʦɡʢɴɈ^<

<ʅɈʦɴɖʂɉʦɱɈʂɠʦʟɠɈʢʓʾʦʂɉʂʓʋɡɜɴɈʓҼˊɉʅɠʮʌʓʋʢ˅ʮɴɠʢʓʾɴ&ɈʅʦʮɈɫɫʓʾɴ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

ʌʮɴɬʓʌɈ

^ʓɫʓʂʅɠʦ

WʢɶɕɠɱʓҼɱʢɜɴʌʂɠҊʂʮʓʢɉʾɴɠҊˌɠʦʂʳʮʓʂʦɈʦʮɈʅ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ХЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

>ɉʦʂɈʾɡɕʓɱ˅ʌɠ

:ʓʌɈʮɱɈʌ>ɴʮʮɠʅʅ

fɠʋʌɉɫʢɠʦʂɈʓҼʂʓʋʟʢʓʋɴʦʓɖɱʦʓʦʾɠɜʓʋɶʋ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ЦФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

^ʅʓʾɠʌʦʂʓЦФШЧ

ɴʦʂʳʦɴɈDɈʢʮɴʌɈ^ʮʢɴˌɴʌɖɈʌɈʮɡʋ˅ʦʟʓɿɠʌɡʦɕʳɜʴɖʌʓʦʰʓʳ^ʅʓʾɠʌʦʂɈ
ХЭ҉ЧФҤЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

vʓɿʌɈɈҼʋɴɠʢ

>ɠʾEɴʂʓʅɈɿɠʾɴɘfʓʅʦʮʓɿ

Medzinárodná divadelná konferencia Európskej divadelnej
konvencie zaviazala divadlá, aby každá organizácia
informovala o týchto piatich princípoch.
Zahraniční hostia konferencie sa zhodli aj na tom, že témy
ako rodová rovnosť a diverzita sú v situácii narastajúceho
populizmu čoraz dôležitejšie.

:ɠɜʌʓˊҼʌɈɿʾɌɘʨɶɖɱɈҼʌɈɿʦʅɉʾʌɠɿʨɶɖɱɜɴɠʅʦʾɠʮʓʾɠɿʅɴʮɠʢɈʮʴʢ˅
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

EɈɜ ʌɈʨʳ ʦɴʅʳ
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Kreatívna Európa – program pre medzinárodnú spoluprácu
Zástupcovia členských divadiel ETC a iných sietí ako
Mitos21, IETM, Assitej, East Eropean Perfroming Arts
Platform, ENCATC, European theatre research network
i hostia zároveň skoncipovali výzvu s tým, že v Európe potrebujeme silný divadelný sektor, že máme žiadať vyššiu
podporu pre medzinárodné spolupráce v rámci programu
Kreatívna Európa, ktorý je financovaný Európskou komisiou. Tú v Bratislave reprezentovala samotná riaditeľ ka
Kreatívnej Európy a komisárka EÚ pre kultúru Barbara
Gessler. Hovorila o navýšení finančnej podpory pre Kreatívnu Európu takmer na 2 miliardy eur. Čo je zvýšenie
rozpočtu programu takmer o polovicu. Vyslovila sa, že
i Európska komisia verí, že kultúra v Európe všeobecne
zohráva veľmi významnú úlohu. A je dôležité, aby prekračovala svoje hranice a vytvárala platformu na dialóg aj so
vzdialenejším zahraničím.
Diversity in action – Rozmanitosť v akcii
V snahe napredovať v dosahovaní väčšej rovnosti
a rozmanitosti v našich divadlách sa účastníci konferencie
rozhodli prijať nasledujúce pravidlá správania sa:
1. zabezpečiť rodovú rovnosť a vytvoriť väčšiu rôznorodosť
medzi zamestnancami divadla;
2. reflektovať rod a rozmanitosť v umeleckej tvorbe;
3. investovať do vzdelávania, a tým umožniť vytvorenie
rovnocenných šancí pre rôzne rody a iné minority;
4. zabezpečiť rovnakú odmenu s ohľadom na rod;
5. navrhnúť jasné ciele pre umelecké a riadiace plány
našich divadiel.

Serge Rangoni, prezident Európskej divadelnej konvencie (ETC)
Foto Peter Chvostek

K ústredným uzneseniam, ktoré na pôde SND členovia
ETC odhlasovali, patrí:
„Divadlo je esenciálna časť európskej kultúrnej diverzity.
Na scéne prezentujeme umelecké vízie a reflexiu svojho
sveta v snahe byť zrkadlom našej pestro rôznorodej spoločnosti. Veríme v rozmanitosť a slobodu vyjadrenia v spoločnosti, ktorá ponúka rovnaké šance všetkým občanom,
vrátane znevýhodnených občanov, viesť zmysluplný život
bez ohľadu na ich rod, sexuálnu orientáciu, etnický a sociálny pôvod, náboženské i filozofické východiská.
Divadlo je kultúrnym dedičstvom a podieľa sa na súčasnej
kultúrnej diverzite európskej spoločnosti. Keďže divadlo
je relevantnou umeleckou formou reflexie vývoja ľudskej
spoločnosti a jej sociálnych javov, my divadelníci ako reprezentanti verejných umeleckých inštitúcií veríme, že je
našou úlohou zabezpečiť rovnaké možnosti a rozmanité
umelecké divadelné vyjadrenie sa, zohľadňujúc rôznorodé
reality miest a krajín, v ktorých žijeme.

ɈɘʓʾɈˌɠʌɈ

Počas konferencie mali účastníci možnosť nahliadnuť
aj do slovenskej spoločensko-divadelnej situácie vďaka
úvodnej prednáške sociológa Michala Vašečku a do slovenského divadla, ktoré akcentuje rodovo citlivé princípy
a zohľadňuje diverzitu v umení. O rôznych projektoch Bábkového divadla na rázcestí hovorila zahraničným hosťom
autorka a režisérka Iveta Škripková.

/ʾɈʌ ^ʮʓɜʓʅɈ

Diverzita
ako
postoj

WʖʾʓɜʌɉɱʢɈʓҼʳʋɠʅʂ˅ʌɴҊʂʮʓʢɉʋɈʅɈʓɜʾɈɱʳ
ʾˊʓʟʢɴɠʰʦɈʢɠˌɴʋʳ
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ХФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

DɈʮʴʨɈɖɱ˅ʌɠɖ

Piatok
25. 1.

<ɈɕɈʢɠʮʌɉɱʢɈʟʢɠʮʢʓɖɱɱɠʢɖʓʾ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

/ʦʮʾɉʌfɈʦʌɉɜɴ

v˅ʦʓʂɉʨʂʓʅɈɜɴʾɉɖʂɠɱʓʳʋɠʌɴɈ

WʓɱʇɈɜʌɈʟʓʦʅɠɜʌɡʢʓʂ˅ʢɈʂʴʦʂʓҤʳɱʓʢʦʂɠɿʋʓʌɈʢɖɱɴɠ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

vʓʇʌɠʌɈʋʓʮɶʾ˅ʟʢʔˊ:ʓʦɠʟɱɈZʓʮɱɈ

Projekt 1918

^ɴʅʌɉʢʓɜɴʌʌɉɜʢɉʋɈʌʓʦɴʮɠʇɈEʓɕɠʅʓʾɠɿɖɠʌ˅ˊɈʅɴʮɠʢɈʮʴʢʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

'ɠʢɱɈʢʮ,ɈʳʟʮʋɈʌʌ

WʢɠɜˊɉʟɈɜʓʋʦʅʌʂɈ

^ɴʅʌɉʢʓɜɴʌʌɉɜʢɉʋɈʌʓʦɴʮɠʇɈEʓɕɠʅʓʾɠɿɖɠʌ˅ˊɈʅɴʮɠʢɈʮʴʢʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

'ɠʢɱɈʢʮ,ɈʳʟʮʋɈʌʌ

WʢɠɜˊɉʟɈɜʓʋʦʅʌʂɈ

WʖʾʓɜʌɉɱʢɈʓҼʳʋɠʅʂ˅ʌɴҊʂʮʓʢɉʋɈʅɈʓɜʾɈɱʳʾˊʓʟʢɴɠʰʦɈʢɠˌɴʋʳ
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ХФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

DɈʮʴʨɈɖɱ˅ʌɠɖ

<ɈɕɈʢɠʮEʓʢʋɈʅɴˊɉɖɴɈɈʅɠɕʓDʓɜʅɴʮɕɈʟʢɠDɈʢʮʳ

<ɈɕɈʢɠʮʌɉɱʢɈʟʢɠʮʢʓɖɱɱɠʢɖʓʾ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

/ʦʮʾɉʌfɈʦʌɉɜɴ

v˅ʦʓʂɉʨʂʓʅɈɜɴʾɉɖʂɠɱʓʳʋɠʌɴɈ

WʓɱʇɈɜʌɈʟʓʦʅɠɜʌɡʢʓʂ˅ʢɈʂʴʦʂʓҤʳɱʓʢʦʂɠɿʋʓʌɈʢɖɱɴɠ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

vʓʇʌɠʌɈʋʓʮɶʾ˅ʟʢʔˊ:ʓʦɠʟɱɈZʓʮɱɈ

Projekt 1918

ʳʮʓʢʦʂɉɴʌʦɖɠʌɉɖɴɈɈʂʓʦʓʌɜɈɜʓʾʌʴʮʓʢʌɡɱʓʦʾɠʮɈˌɠʌ˅ʌɈʟʢɠʅʓʋɠʮʢɴɜʦɴɈʮʂ˅
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

ʓʋɴʌɴʂɈ<ɈʾɈʦɖɱʓʾɉҊʌɜʢɠɈʳɘʂʓʾɉҊDɈʮʴʨ<ʾɴɠʮɴʂҊ
Martin Ondriska

Morena

/ʢʓʌɴɖʂɉɬʢʓʮɠʦʂɈʓҼʮʢɈɜɴɘʌɠɿʢʓɜɴʌɠҊʓҼʦʅʓʾɠʌʦʂɠɿɜʳʨɴɈҼʓҼʦʮʢɈɖɱʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ХФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

vɴʅɴɈʋ<ʅɴʋɉɘɠʂ

Zjavenie (hrobárova dcéra)

ʅɉˊʌɴʾɉʂʓʋɡɜɴɈʓҼʮʓʋҊɘʓʦɈʋʖˌɠʦʮɈʰҊɈʂʦɈʋʳˌʢʓˊɱʓɜʌɠʓʟʳʦʮɴʰˌɠʌʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

'ɠʓʢɬɠʦ&ɠ˅ɜɠɈʳ

fɈʂʦɈʌɈʋʏɈʟʢɴʅɠʟɴʅɈ

/ʢʓʌɴɖʂɉɬʢʓʮɠʦʂɈʓҼʮʢɈɜɴɘʌɠɿʢʓɜɴʌɠҊʓҼʦʅʓʾɠʌʦʂɠɿɜʳʨɴɈҼʓҼʦʮʢɈɖɱʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ХФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

vɴʅɴɈʋ<ʅɴʋɉɘɠʂ

Zjavenie (hrobárova dcéra)

ʅɉˊʌɴʾɉʂʓʋɡɜɴɈʓҼʮʓʋҊɘʓʦɈʋʖˌɠʦʮɈʰҊɈʂʦɈʋʳˌʢʓˊɱʓɜʌɠʓʟʳʦʮɴʰˌɠʌʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

'ɠʓʢɬɠʦ&ɠ˅ɜɠɈʳ

fɈʂʦɈʌɈʋʏɈʟʢɴʅɠʟɴʅɈ

ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

,ʓʦʰʓʾɈʌɴɠEɴʮʢɈ

vɠʇ ʂˆˊʓʨɴʮ

<ʳʅʮʓʾˆʢʓʋɉʌWɠʮʢɈWɴʨʰɈʌʂɈʌɈɜʓʦʂɉɖɱ^E
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

Štvrtok
31. 1.

Streda
30. 1.

Utorok
29. 1.

EɠɜɠʇɈ
27. 1.

Sobota
26. 1.

WʢɠɜʟʢɠʋɴɡʢɈ

Premiéra

Premiéra

^ʮʢɱʳɿʴɖɈʢɠʂʓʌʨʮʢʳʂɖɴɈʓҼˊʢɈɜɠҊʟʢɴɈʮɠʇʦʮʾɠҊʟʓʇʓʾɈɘʂɠɈҼʾɉʨʌɴ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

ɱʢɴʦʮʓʟɱɠʢ,Ɉʋʟʮʓʌ

WʓʟʓʅɈҼʾɉʨɠʏ

^ʅʓʾɠʌʦʂɉɱʢɈʓҼʂʓʌʮʢʓʾɠʢˊʌɠɿʢɠˌɴʦɡʢʂɠfʢɠʮɠɿʢɶʨɠ>ɠʌɴZɴɠɫɠʌʦʮɈɱʅʓʾɠɿ
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

vɈʅɠʢɴɈ^ɖɱʳʅɖˊʓʾɉҊZʓʋɈʌKʅɠʂʨɉʂ

Leni

^ʴɘɈʦʌɉɱʢɈʢʳʦʂɡɱʓɈʳʮʓʢɈʓҼҜʌɠҝʌɈʟʅʌɠʌˆɖɱʅɉʦʂɈɖɱʌɈʟʴʮɴɜʓʾɠɘʌʓʦʮɴ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

/ʾɈʌv˅ʢ˅ʟɈɿɠʾ

/ʅʴˊɴɠ

EɉɜɱɠʢʌɉɫɴʅʓˊʓɫɴɖʂʓҤʟʓɠʮɴɖʂɉɱʢɈҊʂʮʓʢɉɱʓʾʓʢɶʓɈɕʦɠʌɖɴɴɈʟʓʮʢɠɕɠ
ʓʮɖɈʾʦʴɘɈʦʌˆɖɱʢʓɜɴʌɉɖɱ
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

<Ɉʢʓʅwʓɿʮ˅ʊɈ

>ʴɘɠʓʮɖʓʾʦʮʾɈ

,ʢɈʓɖɠʏʓʾɈʌɠɿɕʢɴʮʦʂɠɿɈʳʮʓʢʂ˅ʦʂʴʋɈɱʢɈʌɴɖɠʾɠɜ˅ɈҼɠʮɴʂ˅ҊɈʅɠɈɿʌɈʨɴɖɱ
ʾʅɈʦʮʌˆɖɱɠʋʔɖɴɶ
ХФ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Lucy Prebble

vɠɜʇɈɿʨɴɠʴɘɴʌʂ˅

,ʢɈʓɖɠʏʓʾɈʌɠɿɕʢɴʮʦʂɠɿɈʳʮʓʢʂ˅ʦʂʴʋɈɱʢɈʌɴɖɠ
ʾɠɜ˅ɈҼɠʮɴʂ˅ҊɈʅɠɈɿʌɈʨɴɖɱʾʅɈʦʮʌˆɖɱɠʋʔɖɴɶ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Lucy Prebble

vɠɜʇɈɿʨɴɠʴɘɴʌʂ˅

^ɱɈʂɠʦʟɠɈʢʓʾɈʟʓʅɴʮɴɖʂɉɜʢɉʋɈʓҼɈʌʮɴɱʢɜɴʌʓʾɴҊ
ʋɈʌɴʟʳʅɉɖɴɴɈҼɴʌʮʢɴɬɉɖɱ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

wɴʅʅɴɈʋ^ɱɈʂɠʦʟɠɈʢɠ

ZɴɖɱɈʢɜ///҉

,ʢɈʓɖɠʏʓʾɈʌɠɿɕʢɴʮʦʂɠɿɈʳʮʓʢʂ˅ʦʂʴʋɈɱʢɈʌɴɖɠ
ʾɠɜ˅ɈҼɠʮɴʂ˅ҊɈʅɠɈɿʌɈʨɴɖɱʾʅɈʦʮʌˆɖɱɠʋʔɖɴɶ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Lucy Prebble

vɠɜʇɈɿʨɴɠʴɘɴʌʂ˅

vɠʦɠʅʓɱʢɈʓҼˊʋɴɠʢɠʌɶҊɜʓɕʢʓɜʢʳˌʦʮʾɠҊɱʢɉɖɱʅɉʦʂ˅ɈҼʌɉɱʓɜ˅
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЩФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

Ján Palárik

ʋɴɠʢɠʌɴɠɈʅɠɕʓʓɕʢʓɜʢʳˌʦʮʾʓʟʢɴʓɕˌɴʌʂʓɖɱ

KʦʳɜʂɈʮʓʅɶɖʂɠɱʓɜɴʦɴɜɠʌʮɈɈҼʅɠʂɉʢɈ^ɴʅʾɠʦʮʢɈ<ʢɘʋɡʢ˅ɱʓɈʂʓʦʾɠɜɠɖʮʾʓɜʓɕ˅
ХЭ҉ЧФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

@ʳɕʓʋɶʢ&ɠʅɜɠʂ

EɠʟʓʅɠʟʨɠʌˆʦʾɌʮɠɖ

,ʢɈʓɖɠʏʓʾɈʌɠɿɕʢɴʮʦʂɠɿɈʳʮʓʢʂ˅ʦʂʴʋɈɱʢɈʌɴɖɠʾɠɜ˅ɈҼɠʮɴʂ˅Ҋ
ɈʅɠɈɿʌɈʨɴɖɱʾʅɈʦʮʌˆɖɱɠʋʔɖɴɶ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Lucy Prebble

vɠɜʇɈɿʨɴɠʴɘɴʌʂ˅

ɴɠʢʌɈʂʓʋɡɜɴɈʌɈʋʓʮɶʾ˅ʟʓʾɴɠɜʓʂZʓɈʅɜɈɈɱʅɈ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

Roald Dahl

ʟɈʢʮʋɉʌʾҼɱʓʮɠʅɴʢɴʦʮʓʅ

WɠʮɠʢWɴʨʰɈʌɠʂ

fɴɖɱˆɕɴɘ

ɴɠʢʌɈʂʓʋɡɜɴɈʌɈʋʓʮɶʾ˅ʟʓʾɴɠɜʓʂZʓɈʅɜɈɈɱʅɈ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

Roald Dahl

ʟɈʢʮʋɉʌʾҼɱʓʮɠʅɴʢɴʦʮʓʅ

ʳʮʓʢʦʂɉɴʌʦɖɠʌɉɖɴɈɈʂʓʦʓʌɜɈɜʓʾʌʴʮʓʢʌɡɱʓʦʾɠʮɈˌɠʌ˅ʌɈʟʢɠʅʓʋɠʮʢɴɜʦɴɈʮʂ˅
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

ʓʋɴʌɴʂɈ<ɈʾɈʦɖɱʓʾɉҊʌɜʢɠɈʳɘʂʓʾɉҊDɈʮʴʨ<ʾɴɠʮɴʂҊ
Martin Ondriska

Morena

&ɈʌʮɈˊɴɿʌɉʢʓˊʟʢɉʾʂɈʓҼɱʢɜɴʌʓɖɱҊɜʢɈʂʓɖɱҊʟʢɴʌɖɠˊʌɉɖɱɈɿɿɈˊ˅ʂʳ
ɈҼʾɠʦʋɶʢɠʟʢɠɖɠʅʴʢʓɜɴʌʳ
ХФ҉ФФҦХЦ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

@ʳɕʓʋɶʢ&ɠʅɜɠʂ

ʂʓʦɈ>ʓʋɴɜʢɠʾʓʦʮɈʅʂʢɉʇʓʋҔ

ɴʦʂʳʦɴɈDɈʢʮɴʌɈ^ʮʢɴˌɴʌɖɈʌɈʮɡʋ˅ʦʟʓɿɠʌɡʦɕʳɜʴɖʌʓʦʰʓʳ^ʅʓʾɠʌʦʂɈ
ХЭ҉ЧФҤЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

^ʅʓʾɠʌʦʂʓЦФШЧ

:ɠɜʌʓˊҼʌɈɿʾɌɘʨɶɖɱɈҼʌɈɿʦʅɉʾʌɠɿʨɶɖɱɜɴɠʅʦʾɠʮʓʾɠɿʅɴʮɠʢɈʮʴʢ˅
ХФ҉ФФҦХЧ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

>ɠʾEɴʂʓʅɈɿɠʾɴɘfʓʅʦʮʓɿ

vʓɿʌɈɈҼʋɴɠʢ

,ʢɈʓҼʓʦʳɜɠɿɠɜʌɡɱʓˊҼʌɈɿˊʌɉʋɠɿʨɶɖɱʦʅʓʾɠʌʦʂˆɖɱʟʢʓˊɈɴʂʓʾ
ЦФ҉ʦʮʓʢʓɘɴɈDɴʅɈkʢɕɈʌɈ
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ЩФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

Rivers of Babylon

ʦɡʢɴɈEШ
2017/2018

^ʅʓʾɠʌʦʂɉɱʢɈʓҼʂʓʌʮʢʓʾɠʢˊʌɠɿʢɠˌɴʦɡʢʂɠfʢɠʮɠɿʢɶʨɠ>ɠʌɴZɴɠɫɠʌʦʮɈɱʅʓʾɠɿ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

vɈʅɠʢɴɈ^ɖɱʳʅɖˊʓʾɉҊZʓʋɈʌKʅɠʂʨɉʂ

Leni

:ɠɜʌʓˊҼʌɈɿʾɌɘʨɶɖɱɈҼʌɈɿʦʅɉʾʌɠɿʨɶɖɱɜɴɠʅʦʾɠʮʓʾɠɿʅɴʮɠʢɈʮʴʢ˅
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

>ɠʾEɴʂʓʅɈɿɠʾɴɘfʓʅʦʮʓɿ

vʓɿʌɈɈҼʋɴɠʢ

^ʴɘɈʦʌɉɱʢɈʢʳʦʂɡɱʓɈʳʮʓʢɈʓҼҜʌɠҝʌɈʟʅʌɠʌˆɖɱʅɉʦʂɈɖɱʌɈʟʴʮɴɜʓʾɠɘʌʓʦʮɴ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

/ʾɈʌv˅ʢ˅ʟɈɿɠʾ

/ʅʴˊɴɠ

^ʅɉʾʌɈʂʓʋɡɜɴɈʓҼʌɠʂʓʌɠɘʌˆɖɱʦʮɈʢʓʦʮɴɈɖɱʦҼʋɈʌˌɠʅʦʮʾʓʋ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

wɴʅʅɴɈʋ^ɱɈʂɠʦʟɠɈʢɠ

^ʂʢʓʮɠʌɴɠˊʅɠɿˌɠʌ˅

:ɈʌɈ:ʳʢɉʏʓʾɉ

Derniéra

Štvrtok
24. 1.

Streda
23. 1.

Utorok
22. 1.

EɠɜɠʇɈ
20. 1.

Sobota
19. 1.

séria SK

ʓʢɬɈʌɴˊʓʾɈʌɡ
ʟʢɠɜʦʮɈʾɠʌɴɠ

KʦʳɜʂɈʮʓʅɶɖʂɠɱʓɜɴʦɴɜɠʌʮɈɈҼʅɠʂɉʢɈ^ɴʅʾɠʦʮʢɈ<ʢɘʋɡʢ˅ɱʓɈʂʓʦʾɠɜɠɖʮʾʓɜʓɕ˅
ХЭ҉ЧФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

@ʳɕʓʋɶʢ&ɠʅɜɠʂ

EɠʟʓʅɠʟʨɠʌˆʦʾɌʮɠɖ

ɜɈʟʮɉɖɴɈʌʓʾɠʅ˅ʢʳʦʂɡɱʓʂʅɈʦɴʂɈ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

&ɴʓɜʓʢDɴɖɱɈɿʅʓʾɴɘʓʦʮʓɿɠʾʦʂɴɿ

Krotká

ɴɠʢʌɈʂʓʋɡɜɴɈʌɈʋʓʮɶʾ˅ʟʓʾɴɠɜʓʂZʓɈʅɜɈɈɱʅɈ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

:ɉʌWɈʅɉʢɴʂ
vɠʦɠʅʓɱʢɈʓҼˊʋɴɠʢɠʌɶҊɜʓɕʢʓɜʢʳˌʦʮʾɠҊɱʢɉɖɱʅɉʦʂ˅ɈҼʌɉɱʓɜ˅
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЩФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

ʟʢɴʓɕˌɴʌʂʓɖɱ

ʋɴɠʢɠʌɴɠɈʅɠɕʓʓɕʢʓɜʢʳˌʦʮʾʓ

ʦҼɴʌʦɖɠʌɉɖɴʓʳ<ʓʢɠʌɠ

,ʓʦʰʓʾɈʌɴɠɴʌʓɱʢ˅^EʾҼDɈʢʮɴʌɠ

WʖʾʓɜʌɉҼʦʅʓʾɠʌʦʂɉҼɱʢɈҼZʓɜɉɖɴʾҼʢɡˌɴɴҼʌɠʋɠɖʂɡɱʓҼʢɠˌɴʦɡʢɈ
Tilmanna Köhlera
ЦФ҉ФФҦЦХ҉ШФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

vɈʅɠʢɴɈ^ɖɱʳʅɖˊʓʾɉҊZʓʋɈʌKʅɠʂʨɉʂ

Derniéra

<ɈɕɈʢɠʮEʓʢʋɈʅɴˊɉɖɴɈɈʅɠɕʓDʓɜʅɴʮɕɈʟʢɠDɈʢʮʳ

EʓʾɡʦʟʢɈɖʓʾɈʌɴɠɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɱʢ˅WɠʮʢɈ<ɈʢʾɈʨɈ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЩФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Wɠʮɠʢ<ɈʢʾɈʨ

WʓʅʌʓɘʌɉʓʋʨɈ

ʅɉˊʌɴʾɉʂʓʋɡɜɴɈʓҼʮʓʋҊɘʓʦɈʋʖˌɠʦʮɈʰҊɈʂʦɈʋʳˌʢʓˊɱʓɜʌɠʓʟʳʦʮɴʰˌɠʌʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

'ɠʓʢɬɠʦ&ɠ˅ɜɠɈʳ

fɈʂʦɈʌɈʋʏɈʟʢɴʅɠʟɴʅɈ

<ʓʋɡɜɴɈʓҼʌɈɿɱʓʢʨɠɿʦʟɠʾɉɘʂɠʌɈʦʾɠʮɠ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЦЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Peter Quilter

:ɠʴˌɈʦʌɉҎ

,ʢɈʓҼʾɠɘʌɠɿʌɠʦʟʓʂʓɿʌʓʦʮɴҊʓҼɕɈʅɈʌʦʓʾɈʌɶʌɈʓʂʢɈɿɴʮʢɈɬɡɜɴɠɈҼʨɴɈʅɠʌʦʮʾɈ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

,ɠʌʢɴʂ/ɕʦɠʌ

,ɠɜɜɈ'Ɉɕʅɠʢʓʾɉ

,ɴʦʮʓʢɴɖʂɉʢɠʾʳɠʾҼɜʾʓɖɱɘɈʦʮɴɈɖɱ҉fɴʮʳʅʌɈʟɶʦɈʌˆʨʟɠɖɴɉʅʌɠ
ʌɈʓɕɿɠɜʌɉʾʂʳɴʌʓɱʢ˅^E
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Péter Esterházy

Mercedes Benz

Ɉʋ˅ʦʅɠʌɴɠʦɈʌɈɜʟʓɜʦʮɈʮʓʳʋʓɖɴҊʾʅɉɜʌʳʮɴɈɈҼʟʢʓɖɠʦʓʋʟʢɠɖɱʓɜʳ
ˊҼɿɠɜʌɡɱʓʢɠˌɴʋʳɜʓɜʢʳɱɡɱʓ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

:ɴʤɶ,ɈʾɠʅʂɈɈҼʂʓʅ҉

Rodáci

Roald Dahl

ʟɈʢʮʋɉʌʾɱʓʮɠʅɴʢɴʦʮʓʅ

Utorok
29. 1.

Piatok
25. 1.

Sobota
19. 1.

Štvrtok
10. 1.

Sobota
5. 1.

Piatok
4. 1.

Štvrtok
3. 1.

Štvrtok
31. 1.

<ʓʋɴɖʂɉʓʟɠʢɈʾҼɜʾʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

'ɴʓɈɖɖɱɴʌʓZʓʦʦɴʌɴ

Barbier zo Sevilly

KʟɠʢɈʟʢɠɜɠʮɴʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱʓɕʢɈˊʓɖɱʾҼʦʅʓʾɠʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЫ҉ФФҦХЬ҉ШЩɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

DɴʅɈʌʳɕʓʾʦʂˆ

vɠʇ ʂɉɜʓʂʮʓʢʦʂɉʢʓˊʟʢɉʾʂɈҔ

KʟɠʢɈʟʢɠɜɠʮɴʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱʓɕʢɈˊʓɖɱʾҼʦʅʓʾɠʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХХ҉ФФҦХЦ҉ШЩɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

DɴʅɈʌʳɕʓʾʦʂˆ

vɠʇ ʂɉɜʓʂʮʓʢʦʂɉʢʓˊʟʢɉʾʂɈҔ

KʟɠʢɠʮɈʾʮʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʦʅʓʾɠʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ХФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

Oskar Nedbal

Wʓʇʦʂɉʂʢʾ

séria ZV

ʳʅ҉ҝҊWʓҼҦEɠҋЦҼɱʓɜɴʌ˅ʟʢɠɜʂɈˌɜˆʋʟʢɠɜʦʮɈʾɠʌɶʋɱʢɈʌˆʋʾҼɱɴʦʮʓʢɴɖʂɠɿɕʳɜʓʾɠ^EҧkˊɉʾɴɠʢʂɈʟʢʓɬʢɈʋʳХЬ҉ХЦ҉ҼЦФХЬҧʋɠʌɈʟʢʓɬʢɈʋʳɿɠʾ˅ɱʢɈɜɠʌɉ҉

ʢɠˊɠʢʾɈɖɴɠӫʦʌɜ҉ʦʂӴӎШЦХЦЦФШЫЦЦЬЭ

WWW.SND.SK

99.
sezóna
NAVSTEVNIK. SK

vɠɘɠʢʟʖʾʓɜʌɠɿɖɱʓʢɠʓɬʢɈɫɴɠ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

WɠʮɠʢʢɠɴʌɠʢҊZɠʓʌɈ^ɈʮʓҊʌɜʢɠɿWɠʮʢʓʾɴɘҊ'ʅɠʌ>ɈʋɕʢɠɖɱʮҊ
ɜʢɴɈʌʳɖɴʌҊ/ɬʓʢ,ʓʅʓʾɉɘ

ɠɈʮʅɠʦ'ʓɈʢʓʡʳɠ

WʢʾɡʳʾɠɜɠʌɴɠɜɴɠʅɈʓʢɴʦɈɴɫʋɈʌɈʌɈ^ʅʓʾɠʌʦʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

Boris Eifman

Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci

ɈʅɠʮʌˆɠʟʓʦʟʓɜʇɈʢʓʋɉʌʳv҉,ʳɬɈ҉/ʌʦɖɠʌɉɖɴʳʳʾɉɜˊɈʋɠ
ʾҼʦʟʓʅʳʟʢɉɖɴʦҼWɠʮɴʟɈ,ɠʢɴʮɈɬɠ&ʳʌɜ^ʮ҉Wɠʮɠʢʦɕʳʢɬ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЩФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

ɠʦɈʢɠWʳɬʌɴҊvɈʦɴʅɴɿDɠɜʾɠɜɠʾҊ^ʮɈʌɴʦʅɈʾ&ɠɘʓҖ
ʟʓɜʇɈDɈʢɴʳʦɈWɠʮɴʟʳ

Esmeralda

ɈʅɠʮʾҼʮʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱɈҼʨʮ˅ʢʓɖɱʓɕʢɈˊʓɖɱ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

Wɴʓʮʢ/҉ɈɿʂʓʾʦʂɴɿҊDɈʢɴʳʦWɠʮɴʟɈҊ>ɠʾ/҉/ʾɈʌʓʾ

Labutie jazero

ɈʅɠʮʌɉʢʓˊʟʢɉʾʂɈ
ХХ҉ФФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

Wɴʓʮʢ/҉ɈɿʂʓʾʦʂɴɿҊvɈʦɴʅɴɿ/҉vɈɿʌʓʌɠʌҊ:ʓˊɠɫʓʅɴʌʦʂˆҊ
Rafael Avnikjan

>ʳʦʂɉɘɴʂҔ

ɈʅɠʮʌɉʢʓˊʟʢɉʾʂɈ
ХХ҉ФФӴХЬ҉ФФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

Wɴʓʮʢ/҉ɈɿʂʓʾʦʂɴɿҊvɈʦɴʅɴɿ/҉vɈɿʌʓʌɠʌҊ:ʓˊɠɫʓʅɴʌʦʂˆҊ
Rafael Avnikjan

>ʳʦʂɉɘɴʂҔ

ɈʅɠʮʌɉʢʓˊʟʢɉʾʂɈ
ХЬ҉ФФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

Wɴʓʮʢ/҉ɈɿʂʓʾʦʂɴɿҊvɈʦɴʅɴɿ/҉vɈɿʌʓʌɠʌҊ:ʓˊɠɫʓʅɴʌʦʂˆҊ
Rafael Avnikjan

>ʳʦʂɉɘɴʂҔ

Balet

ʢɈʋʋɈɬɴʓɖʓʦʓʾɜʾʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ХЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

wʓʅɫɬɈʌɬʋɈɜɠʳʦDʓˊɈʢʮ

ʓʌ'ɴʓʾɈʌʌɴ

DɈʢʮɴʌvɈʌɠʂʟʢɠɜʦʮɈʾʳɿɠɜɠʰʓʋʓʟɠʢʳɈʢɕɴɠʢˊʓ^ɠʾɴʅʅ˅
ХХ҉ФФҦХЦ҉ЦЩɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

ˊҼKʅɠɿʂɉʢʦʂɠɿʳʅɴɖɠҝҊWʓҼҦWɴҋЬ҉ФФҼҦХЭ҉ФФɱʓɜ҉Ҋ^ʓҼҦEɠҋЭ҉ФФҼҦХЦ҉ФФɈҼХШ҉ФФҼҦХЭ҉ФФɱʓɜ҉ɈҼʾҼʟʓʂʅɈɜʌɴɖɴʾҼɱɴʦʮʓʢɴɖʂɠɿɕʳɜʓʾɠ^EҊҜʾɖɱʓɜˊҼ:ɠʦɠʌʦʂɡɱʓ

ҧv˅ʦʾɠʮʅɴʾʂ˅ҧҔɠʮʦʂɡʟʢɠɜʦʮɈʾɠʌɴɠ҉

séria VP

séria SO

KʟɠʢɈʾҼɜʾʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʌɠʋɠɖʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳҊɱʓʾʓʢɠʌɡʦʅʓʾʓ
ʾʦʅʓʾɠʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

wʓʅɫɬɈʌɬʋɈɜɠʳʦDʓˊɈʢʮ

ɈʢʓʾʌɉЀɈʳʮɈ

KʟɠʢɈʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾʓɫʢɈʌɖʴˊʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

'ɠʓʢɬɠʦɴˊɠʮ

Carmen

KʟɠʢɈʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ШФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

'ɴʳʦɠʟʟɠvɠʢɜɴ

Don Carlo

KʟɠʢɈʾʮʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

'ɴɈɖʓʋʓWʳɖɖɴʌɴ

Tosca

KʟɠʢɠʮɈʾҼʮʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʌɠʋɠɖʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳҜɱʓʾʓʢɠʌɡʦʅʓʾʓ
ʾҼʦʅʓʾɠʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳҝ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЩЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

:ʓɱɈʌʌ^ʮʢɈʳʦʦʋʅ҉

Eɠʮʓʟɴɠʢ

Opera

ɴɠʢʌɈʂʓʋɡɜɴɈʓʮʢʓɖɱʂɈʋɈʢɉʮʓɖɱʾˊʅʓʋɘɈʦɠʌɈˊʅʓʋʋɴɠʦʮɠҦɘɴʦʂʖʢ
ʾˊʅʓʋҫʦʮɈʾɠҬɈˊɈˊʅˆɖɱʓʂʓʅʌʓʦʮɶ
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

ZɈɜʓʦʊɈʿWɈɖˊʓɖɱɈ

ʮZ/W

Pondelok &ɴɬɈʢʓʦɠʋҊ&ɴɬɈʢʓʮɈʋҔ
28. 1.
'ɴʓɈɖɖɱɴʌʓZʓʦʦɴʌɴ

Sobota
26. 1.

Štvrtok
24. 1.

Streda
23. 1.

Štvrtok
17. 1.

Streda
16. 1.

Utorok
15. 1.

Sobota
12. 1.

Utorok
8. 1.

Sobota
5. 1.

Štvrtok
31. 1.

JA
NU
N
'Яз
Á
R
fɠʋʌɉɫʢɠʦʂɈʓҼʂʓʋʟʢʓʋɴʦʓɖɱʦʓʦʾɠɜʓʋɶʋ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ЦФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Jonathan Littell

Láskavé bohyne

ɴʌʓɱʢɈ
Elity

Piatok
18. 1.

Program
Január 2019

vʦʮʳʟɠʌʂ˅ʌɈʾʨɠʮʂ˅ʟʢɠɜʦʮɈʾɠʌɴɈ^ʅʓʾɠʌʦʂɡɱʓʌɉʢʓɜʌɡɱʓɜɴʾɈɜʅɈʦɴʋʖˌɠʮɠʂʴʟɴʰɈҼʢɠˊɠʢʾʓʾɈʰҋʾҼʟʓʂʅɈɜʌɴɖɴʾҼʌʓʾɠɿɕʳɜʓʾɠ^EҊWʢɴɕɴʌʓʾɈХЫҊҜʾɖɱʓɜ

Štvrtok
17. 1.

Streda
16. 1.

Utorok
15. 1.

EɠɜɠʇɈ
13. 1.

Sobota
12. 1.

Piatok
11. 1.

Štvrtok
10. 1.

Streda
9. 1.

Utorok
8. 1.

Sobota
5. 1.

Piatok
4. 1.

Štvrtok
3. 1.

Streda
2. 1.

Slovenské
národné
divadlo

Dizajn Barbora Šajgalíková
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Piatok
8. 2.

Sobota
9. 2.

EɠɜɠʇɈ
10. 2.

Utorok
12. 2.

Streda
13. 2.

Štvrtok
14. 2.
Štvrtok
14. 2.

/ʾɈʌ^ʮʓɜʓʅɈ

,ɠɜɜɈ'Ɉɕʅɠʢʓʾɉ

/ʅʴˊɴɠ

EɠʟʓʅɠʟʨɠʌˆʦʾɌʮɠɖ

`ʮʾʓʢɠɖ

:ɠʴˌɈʦʌɉҎ

DɠɜˊɴʌɉʢʓɜʌɠʓɖɠʏʓʾɈʌˆɫɴʅʋҜʅɈʮɉʟɈʅʋɈʾҼɈʌʌɠʦҝ
ʳʾɉɜˊɈʋɠʾҼɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɈɜɈʟʮɉɖɴɴʾʓʦʾɠʮʓʾɠɿʟʢɠʋɴɡʢɠ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

,ʢɈʟɶʦɈʌɉʌɈʮɠʅʓʓʂɈʮʓʅɶɖʂʓʋɜɴʦɴɜɠʌʮʓʾɴ^ɴʅʾɠʦʮʢʓʾɴ<ʢɘʋɡʢ˅ʋ
ХЭ҉ЧФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

@ʳɕʓʋɶʢ&ɠʅɜɠʂ

^ʴɘɈʦʌɉɱʢɈʢʳʦʂɡɱʓɈʳʮʓʢɈʓҼҜʌɠҝʌɈʟʅʌɠʌˆɖɱʅɉʦʂɈɖɱʌɈʟʴʮɴɜʓ
ʾɠɘʌʓʦʮɴ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

/ʾɈʌv˅ʢ˅ʟɈɿɠʾ

,ʢɈʓҼʾɠɘʌɠɿʌɠʦʟʓʂʓɿʌʓʦʮɴҊʓҼɕɈʅɈʌʦʓʾɈʌɶʌɈʓʂʢɈɿɴʮʢɈɬɡɜɴɠ
ɈҼʨɴɈʅɠʌʦʮʾɈ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

,ɠʌʢɴʂ/ɕʦɠʌ

/ʂʓʌɴɖʂɉɜʢɉʋɈʓҼˌɠʌɠʋɠɜˊɴɜʾʓʋɴʋʳˌʋɴ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ШФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Á

WɠʮɠʢYʳɴʅʮɠʢ
<ʓʋɡɜɴɈʓҼʌɈɿɱʓʢʨɠɿʦʟɠʾɉɘʂɠʌɈʦʾɠʮɠ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЦЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

&Ɉʌʌ˅ɈҼʅɠ˄Ɉʌɜɠʢ
/ʌɬʋɈʢɠʢɬʋɈʌ

ʦɡʢɴɈEЧ

vɠʇ ʂɉʢʓɜɴʌʌɉʦɉɬɈʌɈˊɠʢɈʌɉʓɘɈʋɴɜʾʓɖɱɜɠʮʦʂˆɖɱɱʢɜɴʌʓʾҦɕʢɈʮɈ
ɈҼʦɠʦʮʢ˅
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

WʓʟʓʅɈҼʾɉʨɠʏ
ɱʢɴʦʮʓʟɱɠʢ,Ɉʋʟʮʓʌ

ʦɡʢɴɈK

^ʮʢɱʳɿʴɖɈʢɠʂʓʌʨʮʢʳʂɖɴɈʓҼˊʢɈɜɠҊʟʢɴɈʮɠʇʦʮʾɠҊʟʓʇʓʾɈɘʂɠɈҼʾɉʨʌɴ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

ʌʮɴɬʓʌɈ
^ʓɫʓʂʅɠʦ
WʢɶɕɠɱʓҼɱʢɜɴʌʂɠҊʂʮʓʢɉʾɴɠҊˌɠʦʂʳʮʓʂʦɈʦʮɈʅ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ХЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

WʢɠɜˊɉʟɈɜʓʋʦʅʌʂɈ
'ɠʢɱɈʢʮ,ɈʳʟʮʋɈʌʌ

Piatok
22. 2.

Sobota
23. 2.

Streda
27. 2.

Utorok
26. 2.

EɈɜʌɈʨʳʦɴʅʳ
ɿʛʢʌʦʮɿɠʢʌɠɿʛʢʌʦʓʌ
ɉʦɠʏʓʦʅʓɕʓɜɠҊʢʓʾʌʓʦʮɴɈʓɜʟʳʦʮɠʌɶҐ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Štvorec
DɠɜˊɴʌɉʢʓɜʌɠʓɖɠʏʓʾɈʌˆɫɴʅʋҜʅɈʮɉʟɈʅʋɈʾҼɈʌʌɠʦҝ
ʳʾɉɜˊɈʋɠʾҼɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɈɜɈʟʮɉɖɴɴʾʓʦʾɠʮʓʾɠɿʟʢɠʋɴɡʢɠ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

vɠɜʇɈɿʨɴɠʴɘɴʌʂ˅
>ʳɖ˅Wʢɠɕɕʅɠ
,ʢɈʓɖɠʏʓʾɈʌɠɿɕʢɴʮʦʂɠɿɈʳʮʓʢʂ˅ʦʂʴʋɈɱʢɈʌɴɖɠʾɠɜ˅
ɈҼɠʮɴʂ˅ҊɈʅɠɈɿʌɈʨɴɖɱʾʅɈʦʮʌˆɖɱɠʋʔɖɴɶ
ХЭ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

<ʓʢɠʌɠ

ʦɡʢɴɈEЦ

,ʳɜʓɕʌˆʾɠɘɠʢʦʟʓɡˊɴʓʳʅɴʦɈɕɠʮɱwɴʮʮɬʢʳɕɠʢɈɱʳɜɕʓʳ
DɈʢʮɴʌɈ'ɠɴʨɕɠʢɬɈ
ХЭ҉ЧФҦЦФ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

fɈʂʦɈʌɈʋʏɈʟʢɴʅɠʟɴʅɈ

'ɠʓʢɬɠʦ&ɠ˅ɜɠɈʳ

ʅɉˊʌɴʾɉʂʓʋɡɜɴɈʓҼʮʓʋҊɘʓʦɈʋʖˌɠʦʮɈʰҊɈʂʦɈʋʳˌʢʓˊɱʓɜʌɠʓʟʳʦʮɴʰ
ˌɠʌʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

/ʅʴˊɴɠ

/ʾɈʌv˅ʢ˅ʟɈɿɠʾ

^ʴɘɈʦʌɉɱʢɈʢʳʦʂɡɱʓɈʳʮʓʢɈʓҼҜʌɠҝʌɈʟʅʌɠʌˆɖɱʅɉʦʂɈɖɱʌɈʟʴʮɴɜʓ
ʾɠɘʌʓʦʮɴ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Morena

ʓʋɴʌɴʂɈ<ɈʾɈʦɖɱʓʾɉҊʌɜʢɠɈʳɘʂʓʾɉҊDɈʮʴʨ<ʾɴɠʮɴʂҊ
DɈʢʮɴʌKʌɜʢɴʦʂɈ

ʳʮʓʢʦʂɉɴʌʦɖɠʌɉɖɴɈɈʂʓʦʓʌɜɈɜʓʾʌʴʮʓʢʌɡɱʓʦʾɠʮɈˌɠʌ˅ʌɈʟʢɠʅʓʋɠ
tridsiatky
ХЭ҉ЧФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

ʟɈʢʮʋɉʌʾҼɱʓʮɠʅɴʢɴʦʮʓʅ
ZʓɈʅɜɈɱʅ

ɴɠʢʌɈʂʓʋɡɜɴɈʌɈʋʓʮɶʾ˅ʟʓʾɴɠɜʓʂZʓɈʅɜɈɈɱʅɈ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND

Sobota
23. 2.

Piatok
15. 2.

Streda
13. 2.

Piatok
8. 2.

Sobota
2. 2.

Štvrtok
28. 2.

Utorok
26. 2.

Sobota
23. 2.

Piatok
22. 2.

vɠɘɠʢʟʖʾʓɜʌɠɿɖɱʓʢɠʓɬʢɈɫɴɠ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

'ɴʦɠʅʅɠ

ɜʓʅʟɱɠɱɈʢʅɠʦɜɈʋҊZɈɫɈɠʅʾʌɴʂɿɈʌ
ZʓʋɈʌʮɴɖʂˆɕɈʅɠʮʾҼɜʾʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

&ʢɈɬɴʅɠӬɈʅɠʮ^E
,ʳɜʓɕʌʓҤʮɈʌɠɘʌˆʾɠɘɠʢ

ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E
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99.

ʦɡʢɴɈv

WɠʮɠʢʢɠɴʌɠʢҊZɠʓʌɈ^ɈʮʓҊʌɜʢɠɿWɠʮʢʓʾɴɘҊ'ʅɠʌ>ɈʋɕʢɠɖɱʮҊ
ɜʢɴɈʌʳɖɴʌҊ/ɬʓʢ,ʓʅʓʾɉɘ

ɠɈʮʅɠʦ'ʓɈʢʓʡʳɠ

WʢʾɡʳʾɠɜɠʌɴɠɜɴɠʅɈʓʢɴʦɈɴɫʋɈʌɈʌɈ^ʅʓʾɠʌʦʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

ʓʢɴʦɴɫʋɈʌ

ɈɱʢɈʌɴɖɈʋɴɱʢɴɠɖɱʳҖʢɈʮɴɈ<ɈʢɈʋɈˊʓʾʓʾɖɴ

ɈʅɠʮʾҼʮʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱɈҼʨʮ˅ʢʓɖɱʓɕʢɈˊʓɖɱ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

Wɴʓʮʢ/ʇ ɿɴɘɈɿʂʓʾʦʂɴɿҊDɈʢɴʳʦWɠʮɴʟɈҊ>ɠʾ/҉/ʾɈʌʓʾ

>ɈɕʳʮɴɠɿɈˊɠʢʓ

Balet

KʟɠʢɈʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

'ɴʳʦɠʟʟɠvɠʢɜɴ

EɈɕʳɖɖʓ

KʟɠʢɠʮɈʾҼʮʢʓɖɱʓɕʢɈˊʓɖɱʾҼʦʅʓʾɠʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ХФɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

KʦʂɈʢEɠɜɕɈʅ

Wʓʇʦʂɉʂʢʾ

KʟɠʢɈʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ШФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

'ɴʳʦɠʟʟɠvɠʢɜɴ

ʓʌɈʢʅʓ

KʟɠʢɈʟʢɠɜɠʮɴʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱʓɕʢɈˊʓɖɱʾҼʦʅʓʾɠʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХХ҉ФФҦХЦ҉ШЩɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

DɴʅɈʌʳɕʓʾʦʂˆ

vɠʇ ʂɉɜʓʂʮʓʢʦʂɉʢʓˊʟʢɉʾʂɈ

KʟɠʢɈʾҼʮʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱʾҼʮɈʅɴɈʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^E

'ɴɈɖʓʋʓWʳɖɖɴʌɴ

Tosca

KʟɠʢɈʟʢɠɜɠʮɴʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱʓɕʢɈˊʓɖɱʾҼʦʅʓʾɠʌʦʂʓʋɿɈˊ˅ʂʳ
ХХ҉ФФҦХЦ҉ШЩɱʓɜ҉ӴɱɴʦʮʓʢɴɖʂɉɕʳɜʓʾɈ^E

'Яз
<ɈɕɈʢɠʮEʓʢʋɈʅɴˊɉɖɴɈɈʅɠɕʓDʓɜʅɴʮɕɈʟʢɠDɈʢʮʳ
DɈʮʴʨɈɖɱ˅ʌɠɖ

WʖʾʓɜʌɉɱʢɈʓҼʳʋɠʅʂ˅ʌɴҊʂʮʓʢɉʋɈʅɈʓɜʾɈɱʳʾˊʓʟʢɴɠʰʦɈʢɠˌɴʋʳ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ШФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

<ɈɕɈʢɠʮEʓʢʋɈʅɴˊɉɖɴɈɈʅɠɕʓDʓɜʅɴʮɕɈʟʢɠDɈʢʮʳ

<ʓʋɡɜɴɈʓҼʌɈɿɱʓʢʨɠɿʦʟɠʾɉɘʂɠʌɈʦʾɠʮɠ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ЦЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

WɠʮɠʢYʳɴʅʮɠʢ

:ɠʴˌɈʦʌɉҎ

WʖʾʓɜʌɉɱʢɈʓҼʳʋɠʅʂ˅ʌɴҊʂʮʓʢɉʋɈʅɈʓɜʾɈɱʳʾˊʓʟʢɴɠʰʦɈʢɠˌɴʋʳ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ШФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

DɈʮʴʨɈɖɱ˅ʌɠɖ

ɴɠʢʌɈʂʓʋɡɜɴɈʌɈʋʓʮɶʾ˅ʟʓʾɴɠɜʓʂZʓɈʅɜɈɈɱʅɈ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

ZʓɈʅɜɈɱʅ

ʟɈʢʮʋɉʌʾҼɱʓʮɠʅɴʢɴʦʮʓʅ

ɴɠʢʌɈʂʓʋɡɜɴɈʓʮʢʓɖɱʂɈʋɈʢɉʮʓɖɱʾˊʅʓʋɘɈʦɠʌɈˊʅʓʋ
ʋɴɠʦʮɠҦɘɴʦʂʖʢʾˊʅʓʋҫʦʮɈʾɠҬɈˊɈˊʅˆɖɱʓʂʓʅʌʓʦʮɶ
ХЭ҉ЧФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴDʓɜʢˆʦɈʅʔʌ

Pondelok tRIP
ZɈɜʓʦʊɈʿWɈɖˊʓɖɱɈ
25. 2.

EɠɜɠʇɈ
24. 2.

R

^ɴʅʌɉʢʓɜɴʌʌɉɜʢɉʋɈʌʓʦɴʮɠʇɈEʓɕɠʅʓʾɠɿɖɠʌ˅ˊɈʅɴʮɠʢɈʮʴʢʳ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ШЩɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

ʅɴʮ˅
:ɴʤɶ,ɈʾɠʅʂɈɈҼʂʓʅ҉

ɠʢʌɴɡʢɈ

Ɉʋ˅ʦʅɠʌɴɠʦɈʌɈɜʟʓɜʦʮɈʮʓʳʋʓɖɴҊʾʅɉɜʌʳʮɴɈɈҼʟʢʓɖɠʦʓʋ
ʟʢɠɖɱʓɜʳˊҼɿɠɜʌɡɱʓʢɠˌɴʋʳɜʓɜʢʳɱɡɱʓ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

fʴˌɕɈʟʓʌɠʟʢɴɈʮɠʇʓʾɴ
ɠʢʌɱɈʢɜ^ʮʳɜʅɈʢ

,ʢɈʓҼʮʓʋҊˌɠʅɠʌɜʓɕʢˆʌɠʟʢɴɈʮɠʇ
ʳɜʢˌɶʂʓʋʳʌɴʮʳʟʓʂʓʟɠ
ХЭ҉ФФҦЦФ҉ШФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

WʢʓɿɠʂʮХЭХЬ

vʓʇʌɠʌɈʋʓʮɶʾ˅ʟʢʔˊ:ʓʦɠʟɱɈZʓʮɱɈ

WʓɱʇɈɜʌɈʟʓʦʅɠɜʌɡʢʓʂ˅ʋʌʓɱʓʌɉʢʓɜʌɠɿʢɈʂʴʦʂʓҤʳɱʓʢʦʂɠɿʋʓʌɈʢɖɱɴɠ
ХЭ҉ФФҦЦЦ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ^ɉʅɈɘɴʌʓɱʢ˅

v˅ʦʓʂɉʨʂʓʅɈɜɴʾɉɖʂɠɱʓʳʋɠʌɴɈ
/ʦʮʾɉʌfɈʦʌɉɜɴ

Počas konferencie sa novými členmi ETC stali Národné
divadlo D. Maria II z portugalského Lisabonu a Divadlo
Alexandru Davila z Piteşti v Rumunsku. Práve v Bratislave
na pôde Činohry SND oslávila ETC 30 rokov svojej existencie. Tých 30 rokov je aj niekoľ ko úspešných príbehov,
ktoré reprezentujú projekty ako NADIA (program ETC pre
vzdelávanie mladých), projekt Our stage, ktorý sa venuje
participatívnemu divadlu či Art of Ageing. Z ETC sa tak za
30 rokov stal dôležitý partner i hlas v širokej sieti a platforme európskeho kultúrneho priestoru. Činohra SND je
patrične hrdá, že je súčasťou európskeho divadelného
diania. Zatiaľ zo slovenských divadiel ako jediný člen ETC.
Jednu z kľúčových úvah v tejto veci vyslovila aj Heidi Wiley,
výkonná riaditeľ ka ETC a to, že „divadlo ako súčasť performatívnych umení v Európe potrebuje byť viac viditeľné
a rozpoznateľné. Európske divadelné fórum je v tomto
zmysle iniciatívou posilniť jeho rolu nielen v Európe, ale aj
mimo jej hraníc“. Ako by malo vyzerať Európske divadelné
fórum a čo sa pod tým myslí, rozvinul aj samotný riaditeľ
ETC Serge Rangoni na špeciálnej diskusii venovanej iba
tomuto projektu. Je to snaha a možnosť nielen prepájať
divadlá naprieč Európou a prezentovať vývoj a progresívne prúdy v estetike, ale vytvoriť aj patrične výrazný hlas
v politickom priestore a reprezentatívny charakter mimo

hraníc Európy. „Divadlo potrebuje Európske divadelné fórum a pomenovať európsky kód, podľa ktorého sa môže
promovať rodová a iná diverzita v európskych divadlách.“
Preto aj predstavitelia ETC navrhli vznik Európskeho
divadelného fóra, ktoré by pomohlo k rozpoznateľnosti divadelného sektora v Európe. Stalo by sa miestom debát,
vizionárskeho myslenia, výmenou procesov v umeleckom
vývoji a zdrojom informácií. Zvýraznenie divadla ako silnej
umeleckej formy v Európe sa dá docieliť len s podporou
Európskej komisie.

ˊҼKʅɠɿʂɉʢʦʂɠɿʳʅɴɖɠҝҊWʓҼҦWɴҋЬ҉ФФҼҦХЭ҉ФФɱʓɜ҉Ҋ^ʓҼҦEɠҋЭ҉ФФҼҦХЦ҉ФФɈҼХШ҉ФФҼҦХЭ҉ФФɱʓɜ҉ɈҼʾҼʟʓʂʅɈɜʌɴɖɴʾҼɱɴʦʮʓʢɴɖʂɠɿɕʳɜʓʾɠ^EҊҜʾɖɱʓɜˊҼ:ɠʦɠʌʦʂɡɱʓʳʅ҉ҝҊ

<ɈɕɈʢɠʮʌɉɱʢɈʟʢɠʮʢʓɖɱɱɠʢɖʓʾ
ХЭ҉ФФҦЦХ҉ФФɱʓɜ҉ӴʌʓʾɉɕʳɜʓʾɈ^EӴ`ʮʴɜɴʓ

Workshop o umeleckej mobilite s Marie Le Sourd,
generálkou sekretárkou organizácie On The Move z Belgicka

WʓҼҦEɠҋЦҼɱʓɜɴʌ˅ʟʢɠɜʂɈˌɜˆʋʟʢɠɜʦʮɈʾɠʌɶʋɱʢɈʌˆʋʾҼɱɴʦʮʓʢɴɖʂɠɿɕʳɜʓʾɠ^EҧkˊɉʾɴɠʢʂɈʟʢʓɬʢɈʋʳХШ҉ҼХЦ҉ҼЦФХЬ҉ҧʋɠʌɈʟʢʓɬʢɈʋʳɿɠʾ˅ɱʢɈɜɠʌɉ҉ҧ
v˅ʦʾɠʮʅɴʾʂ˅ҧҔɠʮʦʂɡʟʢɠɜʦʮɈʾɠʌɴɠ

Dizajn Barbora Šajgalíková

Z valného zhromaždenia ETC
Darina Abrahámová,
Michal Vajdička
Foto
Peter Chvostek
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Debata za okrúhlym
stolom o Európskom
divadelnom fóre

O Kuchyni
z kuchyne

Podporte netradičné
projekty Činohry SND
mimo hlavnej
dramaturgickej línie.
Vy nám 2% a my vám
o 100% zážitkov navyše.
Artaudia _Autopsy Peter Tilajčík Foto Radovan Dranga

Počas niekoľ kých sezón v riaditeľskej pôsobnosti Romana
Poláka sa v SND úspešne etabloval priestor Modrého
salóna, ktorý je súčasťou činohry, ako priestor pre menšie
scénické útvary domácich i hosťujúcich umelcov, ale
aj priestor na rôzne typy diskusií či ako platforma pre
jednorazové podujatia reagujúce na aktuálne kultúrnoumelecké alebo politicko-spoločenské témy a výzvy. Činohra
SND má však potenciál rozširovať svoje aktivity ďalej.
Zaujímavú perspektívu v tejto súvislosti ponúka priestor
kuchyne v podzemí novej budovy.
Veľ koryso koncipovaná budova SND skrýva rôzne
zákutia. Nie všetky priestory sa využívali či využívajú na
pôvodné účely. Jedným z takýchto priestorov je zaujímavý
a inšpiratívny priestor závodnej kuchyne. Prvýkrát vošla
do povedomia tvorcov a divákov v súvislosti s projektom
Desatoro, ktorý pripravila skupina mladej generácie
divadelníkov v sezóne 2013/2014. Neskôr sa v nej realizovali
ďalšie projekty nezávislých tvorcov v spolupráci s členmi
Činohry SND, ale skôr len sporadicky. Ambíciou súčasného
riaditeľa Činohry SND Michala Vajdičku je otvoriť priestor
kuchyne ako stabilnú platformu pre nezávislých mladých
divadelných tvorcov.
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Táto ambícia sa stretla s veľ kým záujmom slovenskej
divadelnej obce. Ponúka totiž možnosť, aby Slovenské
národné divadlo ukázalo aj inú tvár. Ponúka priestor
pre alternatívu a otvára sa tak širšej skupine rôznych
typov tvorcov; dáva tak na známosť, že nie je inštitúciou

uzavretou do seba, tzv. typickým kamenným divadlom, ale
že prijíma nové podnety a impulzy zvonka. Takáto činnosť
je príležitosťou na ozdravenie vzťahov v divadelnom
prostredí na Slovensku, ktoré sú často v latentnom napätí
rozdeľujúc sa na dva celky – na inštitucionalizované súbory
či zoskupenia a na nezávislých tvorcov.

www.osf.sk
SK07 1100 0000 0029 4605 3532

Okrem podanej ruky nezávislým skupinám a vytvorenia
priestoru na dialóg otvára sa zároveň pre SND priestor na
overovanie a získavanie potenciálnych spolupracovníkov.
Nezávislé zoskupenia a tvorcovia môžu, na rozdiel od SND,
žiadať na svoje projekty granty; Činohra SND im ponúka
priestor, zázemie a technickú podporu. Takýmto spôsobom
sa už v kuchyni realizoval prvý projekt v rámci plánovaného
využívania tohto priestoru a to Artaudia_Autopsy z dielne
dvojice Tomáš Procházka a Peter Tilajčík, ktorý sa stretol so
širokým záujmom odbornej verejnosti.
Aktuálne však z technických príčin nie je možné vyžívať
priestor kuchyne na verejné predstavenia. Je pre to jednou
z priorít Činohry SND, aby sa vytvorili také technickoprevádzkové podmienky, ktoré umožnia sprístupniť a plne
využívať to, čo má Národné divadlo k dispozícii a čo môže
ponúknuť tvorcom i divákom.
Miro Dacho,
dramaturg Činohry SND

Nadačný fond priateľov Činohry SND
pri Nadácii otvorenej spoločnosti

Skôr
či neskôr dôjde
k osamostatneniu
jednotlivých
súborov

Pred rokom vyšiel na stránkach
Portálu rozhovor s odchádzajúcim
dvojnásobným riaditeľom Činohry SND
Romanom Polákom, ktorý sa venoval
predovšetkým bilancovaniu svojho
pôsobenia v tejto funkcii a umeleckým
otázkam. Medzitým došlo
v divadle k viacerým organizačným
a administratívnym zmenám, preto
sme sa po roku opäť stretli, aby sme
sa pozhovárali o jeho predstavách
v súvislosti s riadením Slovenského
národného divadla.

Ste zástancom toho, aby generálneho riaditeľa SND vymenovala
ministerka kultúry priamo, alebo aby ho vyberala spomedzi viacerých
kandidátov nezávislá komisia?
Zmysluplná je len voľ ba generálneho riaditeľa nezávislou komisiou. Ale na
Slovensku, žiaľ, platí, že ak sa nejaká voľ ba raz neosvedčí, hneď chceme
meniť celý systém. Samozrejme, dôležité je, kto sú členovia takejto komisie. Či sú to relevantní ľudia, ktorí naozaj vedia posúdiť predpoklady jednotlivých uchádzačov. Podstatné je, aby sa tradícia, ktorá vznikla, ďalej
rozvíjala. Ak dnes spochybňujeme voľ bu generálneho riaditeľa nezávislou
komisiou, je to podobné, ako keby sme napríklad v súvislosti s výsledkami
parlamentných volieb, ktoré sa nám nepáčia, spochybňovali hneď demokraciu ako takú.
Aké riziká prináša priame vymenovanie generálneho riaditeľa?
Súvisia predovšetkým s tým, že nám chýba profesionalita. To sa týka všetkých odvetví ľudskej činnosti, nielen umenia. Máme skúsenosť s vládnymi
úradníkmi, ktorí sa rozhodujú pri rozdeľovaní peňazí zo štátneho rozpočtu
nie na základe odbornosti, ale na princípe – my vám dáme peniaze a vy budete lojálni, alebo budete podporovať to, čo my povieme. Je dôležité, aby si
všetci kompetentní uvedomili, že peniaze, ktoré rozdeľujú do jednotlivých
inštitúcií, nie sú ich osobné peniaze, ani stranícke peniaze, ale peniaze daňových poplatníkov. A ich úlohou je tieto prostriedky čo najobjektívnejšie
a najzmysluplnejšie rozdeľovať.
Čo je dôležitejšou úlohou generálneho riaditeľa – snažiť sa získavať
čoraz viac peňazí z rozpočtu, alebo zmeniť spôsob narábania s finančnými prostriedkami vo vnútri divadla?
Myslím, že by bolo treba urobiť základný audit a vyhodnotiť finančné
náklady všetkých troch súborov samostatne. Každé z týchto telies má
svoje špecifiká. Musí sa vyhodnotiť a pomenovať, koľ ko peňazí sa do nich
vkladá, a čo prinášajú – umelecky i spoločensky. A koľ ko peňazí na základe toho do nich treba vložiť v budúcnosti. Zároveň treba vyhodnotiť, či
sa s navýšením rozpočtu zvyšuje aj kvalita jednotlivých umeleckých diel
a aký je ich spoločenský dosah či angažovanosť.

Veľmi veľa sa hovorí o financovaní a hospodárení. Ale
nemal by mať generálny riaditeľ okrem manažérskych
schopností aj nejakú ideu, ako a kam chce divadlo
viesť?
Bez toho to nemá význam. Samozrejme, je to možné rozdeliť na dve zložky – umelecký riaditeľ a ekonomický riaditeľ. Ale ak sa rozprávame o jednej osobe, ktorá to v sebe
spája, treba povedať, že v našich podmienkach je veľmi
ťažké takého človeka nájsť. Osobnosť, ktorá by mala navyše prajný vzťah k všetkým trom súborom, rozumela ich
špecifikám a potrebám. Zároveň dokázala inšpirovať jednotlivých riaditeľov aj z hľadiska tvorby – aby bola umelecky jedinečná a zmysluplná.
Viete o niekom, kto by mohol byť takýmto generálnym
riaditeľom?
Ak viem, tak nepoviem.
Roman Polák
v rozhovore s Mirom Dachom,
dramaturgom Činohry SND
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Kto by ma vyhodnocovať tieto ukazovatele a stanovovať kritériá?
V prvom rade ministerstvo kultúry, ktoré má možnosť nevnímať SND ako
anonymný celok, ale ako tri konkrétne a odlišné súbory plus divadelné
dielne. Ministerstvo si môže urobiť analýzu, koľ ko finančných prostriedkov sa do nich vkladá, aký je stav ich účtov. Takže vie vyhodnotiť, koľ kými
eurami dotuje vstupenku na operu, na balet a na činohru. Na základe toho
si môže určiť, kde je potrebná racionalizácia a kde treba, naopak, zvýšiť
podporu vo vzťahu ku konkrétnej inscenácii.
Súvisí s tým dlhodobá úvaha o osamostatnení jednotlivých súborov
Slovenského národného divadla?
Myslím, že skôr či neskôr k osamostatneniu dôjde. Tak to funguje napríklad v Poľsku. Myslím, že by stálo za pokus vytvoriť holdingovú spoločnosť,
v ktorej sú jasne dané priority aj rozdeľovanie finančných prostriedkov. Takáto spoločnosť by mala zároveň vytvorené isté rezervy a generálne riaditeľstvo by slúžilo na to, aby vedelo v prípade potreby tieto peniaze použiť.
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Galakoncert
pre život

Vianočné
stretnutie
s múzami
K výnimočným momentom
v priestoroch SND v čase
adventu už niekoľ ko
rokov patrí koncert
Vianoce v Bratislave.
Podujatie so vznešeným
poslaním, popri kráse
umenia,výrazne
a adresne pomáha.
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Pomáhame najmenším
Foto Maroš Markovič

K dramaturgii Opery SND neodmysliteľne patria nielen inscenácie opier, ale aj koncertné
produkcie. Tými obohacujeme repertoárovú ponuku o komorné koncerty, ale z času
na čas sa rozhodneme do programu zaradiť aj veľ ké podujatia, na ktorých sa prezentujú
okrem sólistov vo väčšej miere aj naše kolektívne umelecké telesá.
Pavol Bršlík, Edita Gruberová, Richard Šveda Foto Pavel Neubauer

Pre Operu SND bol v decembri 2018 tento koncert o to
významnejší, že sa spolu s agentúrou Koncerty a televíziou
TA3 stala jeho spolutvorcom.
Návštevníci koncertu aj diváci pri obrazovkách TA3 zažili
neopakovateľné chvíle. Slávnostnosť koncertu znásobilo
umenie fenomenálnej kráľovnej belkanta Edity Gruberovej,
ktorá po dlhých rokoch účinkovala opäť s orchestrom
a zborom SND. Večer obohatili slovenskí umelci, ktorí si
získali obdiv na zahraničných operných a koncertných
pódiách a ktorí patria k vítaným hosťom aj v SND Pavol
Bršlík, Richard Šveda a dirigent Peter Valentovič.
Svojimi hláskami očaril aj Bratislavský chlapčenský zbor
s dirigentkou Magdalénou Rovňákovou.
iz

Takýmto sviatkom hudby bude aj Galakoncert pre život, ktorý sme naplánovali na štvrtok
7. februára 2019. Vystúpia na ňom poprední sólisti nášho operného domu: Ľubica Vargicová,
Eva Hornyáková, Monika Fabianová, Miroslav Dvorský, Daniel Čapkovič a Peter Mikuláš
za sprievodu orchestra Opery SND a pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa. Ich árie
a duetá spestrí svojimi vstupmi aj operný zbor riadený zbormajstrom Pavlom Procházkom.
Na koncerte zaznejú scény z diel talianskych a francúzskych skladateľov obdobia
romantizmu – a talianskych predstaviteľov operného verizmu.
Galakoncertom pre život sme sa rozhodli vstúpiť do spolupráce s Novorodeneckou klinikou
M. Rusnáka SZU a UNB Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Návštevníci i protagonisti
koncertu dostanú možnosť prispieť na lepšiu zdravotnú starostlivosť o predčasne narodené
deti. Ako nám povedala prednostka tejto kliniky, pani docentka Darina Chovancová, takýchto
malých pacientov stále pribúda a je mimoriadne náročné postarať sa o to, aby sa na tomto
svete „uchytili“ a dočkali sa zdravého a šťastného detstva. Galakoncertom pre život vysiela
Opera SND signál, že umenie môže presahovať svoje vlastné hranice – a pomáhať
aj takýmto presne cieleným spôsobom. Všetkých milovníkov dobrej hudby
a všetkých ľudí dobrej vôle na Galakoncert pre život srdečne pozývame.
ps
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Foto Anton Sládek

Veľ ká doktorská
rozprávka sa vracia

Po väčšom časovom odstupe sa Opera SND rozhodla pripomenúť nášmu
najmenšiemu divákovi rozprávkou, ktorá má už v názve prívlastok veľ ká.
Úspešná inscenácia slovenskej režisérky Andrey Hlinkovej Veľ ká doktorská
rozprávka z tvorivej dielne skladateľa Milana Dubovského bola už pri prvom
uvedení prijatá odbornou i laickou verejnosťou veľmi priaznivo. Detskému
divákovi sa v zaujímavom diele otvára svet fantázie. V sne tajomného Doktora
Majzlíka sa objavujú víly, Černokňažník Magiáš, Trpaslík, Híkavec a rôzne
stvorenia z nevšedného sveta rozprávok.
Inscenáciu obnovujeme v stredu 23. januára o 11.00 hod. a hneď vo štvrtok
24. januára si rozprávku môžete pozrieť o 17.00 hod. v historickej budove SND
Pod taktovkou dirigenta Dušana Štefánka účinkujú naši sólisti a hostia Opery
SND. Pavol Remenár ako Doktor Majzlík, Trpaslík v podaní Perly Nôtovej,
Ján Ďurčo ako Vodník, Jana Bernáthová ako Vincko, Eva Hornyáková ako
Mačička a Ján Galla v dvojúlohe Černokňažníka a Psíčka sú zárukou,
že náš najmenší divák (ale ani dospeláci) sa určite nudiť nebude.
mb

Tulák
Chaplin
Zdroj: Charles Chaplin™ © Bubbles Inc. S.A.

Autorskú trojicu Carl Davis – Daniel de Andrade – Mark Bailey
netreba našim divákom zvlášť predstavovať. Po úspešnej
inscenácii Nižinskij – Boh tanca chystajú v Balete SND ďalšie
pôvodné dielo. Svetová premiéra baletu Tulák Chaplin prinesie
v marci 2019 príbeh o anglickom hercovi, režisérovi a scenáristovi,
ktorý patril k najslávnejším svetovým filmovým tvorcom
20. storočia a pod svoje filmy sa podpisoval ako autor námetu,
scenára, réžie, hudby až po účinkovanie v hlavnej úlohe.
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Charlie Chaplin, vlastným
menom sir Charles Spencer Chaplin
(16. apríla 1889 – 25. decembra 1977),
rodák z Londýna, rozvinul svoju
kariéru v USA. V čase premiéry
Tuláka Chaplina v SND si celý svet
pripomenie 130 rokov od narodenia
jedného z najvýznamnejších
komikov, hercov, režisérov a autorov
scenárov svetovej kinematografie.

Glen Lambrecht, Daniel de Andrade, Klaudia Görözdös
Foto Peter Brenkus
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Choreograf a režisér Daniel de Andrade, bývalý sólista a súčasný choreograf v anglickom
Northeen Ballet, začal prácu na novom balete už
na začiatku tejto sezóny, obsadil tanečníkov do
jednotlivých postáv a naštudoval základné časti
choreografie. Zaujímalo ma, kedy vznikla myšlienka vytvoriť balet o Chaplinovi: „Už dlhé roky
ma priťahuje ako téma Charlie Chaplin – z ľudskej aj umeleckej stránky. Idea vytvoriť balet na
tému jeho životného príbehu, ktorý inšpiroval už
mnohých tvorcov, vznikla po premiére Nižinského tu v divadle z iniciatívy riaditeľa baletu Jozefa
Dolinského. Carl Davis, ktorý napísal skvelú hudbu na Nižinského, je navyše doslova expertom
na Chaplina, dlhé roky komponoval hudbu k jeho
nemým filmom, aj k jeho neznámym filmom,
ktoré našiel na internete. Má dlhoročný vzťah
k Chaplinovmu umeleckému dedičstvu a robil
mnoho vystúpení o Chaplinovi, o jeho živote,
kariére. Pre mňa je spolupráca s ním vždy obohacujúca, spájajúca Davisove vedomosti a môj
osobný záujem o Charlieho Chaplina. To nás
spoločne inšpirovalo k vytvoreniu baletu o tomto
velikánovi,“ hovorí Daniel de Andrade.
Podľa slov Carla Davisa, autora hudby a spoluautora libreta, zámerom tvorcov je priniesť nový
pohľad na Chaplina. Inak by podľa neho nemalo
zmysel vytvoriť ďalšiu z mnohých divadelných
podôb na tému Chaplin. „Pri Nižinskom sme mali
množstvo motívov pre tanec, všetky postavy
boli s tancom previazané. Tentoraz tanec dopĺňa
filmová projekcia, úryvky z Chaplinových významných filmov, ktorá dopĺňa a prepája dianie
na javisku. No aj osudy Chaplina sú prepojené
s tancom. Chaplinova matka bola tanečnica,
herečka a speváčka, ktorá sa tancom a spevom
živila od šestnástich rokov. Malý Charlie zdedil
po nej tanečný talent a od malička rád tancoval.
Jeho prvé vystúpenie na ulici, za ktoré dostal
aj prvý honorár, bolo tanečné,“ približuje svoju
inšpiráciu Charliem Carl Davis.
Inscenácia Tulák Chaplin zobrazuje v chronologickom poradí najvýraznejšie životné etapy
a životné zlomy Charlieho Chaplina. „Sledujem
Chaplinov príbeh od detstva, ktoré bolo veľmi
ťažké, jeho rodina žila v absolútnej biede a trvalo
dlho, kým sa z nej vymanil a kým ho svet začal
oceňovať. Celý život sa snažil pomáhať svojej
matke, pretože otec ich opustil, keď bol veľmi
malý, rodina sa rozpadla a Charlie musel niekoľko rokov stráviť v sirotinci. Po svojej matke však

Explikácia scény, Mark Bailey, Daniel de Andrade, Karolína Kamenská Foto Peter Brenkus

zdedil obrovský komický talent, sklon k tancu,
herectvu, klaunovstvu. Stal sa umelcom ako
veľmi mladý, ako desaťročný si začal umením
zarábať na živobytie a postupne sa z malého,
chudobného chlapca s obrovským talentom stal
umelec, svetoznámy komik a bohatý človek…“
Balet Tulák Chaplin je poctou geniálnemu umelcovi, ktorý veľmi citlivo vnímal svet a spoločnosť,
v ktorej žil. „Všetko, čo vám k rozpoznaniu tohto
velikána stačí, je jeho silueta, nič viac netreba.
Jeho prejav je neverbálny, rúca rečové bariéry,
nemusíte hovoriť po francúzsky, po anglicky,
stačí iba vnímať jeho reč tela,“ je presvedčený choreograf a dodáva: „Slovo tulák v názve
charakterizuje výraznú črtu Chaplinovho života,
ktorý mal niekoľ ko domovov a napriek tomu bol
večný tulák, emigrant. Svojím umením definoval
jednu úžasnú éru. Priniesol do filmu smiech
a prostredníctvom svojich filmov rozosmieval
celé generácie niekoľ kých dekád, aj v ťažkých
chvíľach, mám na mysli svetové vojny, hospodárske krízy… Veľmi citlivo pracoval s náročnými
témami a tlmočil ich ľuďom tak, aby ich zabavil
a priniesol im radosť do života. Aj dnes má
Chaplin čo povedať, ešte vždy prináša svetu
svoje posolstvo, ohromuje a inšpiruje mnoho
ľudí. A to je najdôležitejším odkazom nového

pôvodného baletného diela – ukázať, kto bol a kto je Charlie Chaplin!“
Charlie Chaplin sa dodnes v mysliach divákov spája s nezabudnuteľným milým
tulákom s paličkou, v úzkom saku a priveľ kých topánkach. Priniesť vernú
a výtvarne vycizelovanú podobu tohto filmového i ľudského génia je zámerom
autora kostýmov, významného anglického scénografa Marka Baileyho. V porovnaní s Nižinským musel tentoraz navrhnúť oveľa viac rôznorodých kostýmov pre
charakterovo rôznorodé postavy. Kostýmy a topánky zo začiatku 20. storočia sú
veľ kou výzvou pre krajčírskych, obuvníckych a klobučníckych majstrov v Umelecko-dekoračných dielňach SND. Mark Bailey je súčasne autorom scény. Jej
dominantným prvkom a leitmotívom je pre Chaplina taký príznačný filmový pás.
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
Carl Davis, Daniel de Andrade Tulák Chaplin
Choreografia a réžia Daniel de Andrade
Libreto Daniel de Andrade, Carl Davis
Hudba, hudobné naštudovanie Carl Davis
Dirigenti Carl Davis Dušan Štefánek
Scéna a kostýmy Mark Bailey
Dramatické vedenie Patricia Doyle
Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND,orchester Opery SND,
žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave
Premiéra: 15. a 16. marca 2019
nová budova SND, Sála opery a baletu
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Resemblance of Feminity
Romina Kolodziej,
Klaudia Görözdös,
Helene Ziener,
Sumire Shojima

Beatles
Go Baroque

Michelle
Cosmina Zaharia,
Sarah Millner

Večer, ktorý spája

Fool on the hill
Seiru Nagahori,
Francisco Garcia

Osem dní v týždni; Viacheslav Kruť, Valéria Stašková,

Nečakajte Beatles ani baroko, píše sa v recenziách na nový baletný večer. Celkom výstižné, lebo piati
choreografi – Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht, Adrian Ducin a Igor Holováč – nemali v úmysle tvoriť
príbehy o legendárnej skupine ani barokové tance. Päť komorných a jedinečných tanečných výpovedí odráža ich
vlastný mikrokozmos, inšpirovaný farebnou energiou kultovej kapely Beatles v barokovej úprave Petra Breinera.
Krása slobody, sloboda krásy, láska a jej podoby, vyžarovanie, empatia, starostlivosť, spomienky na minulosť
a život tu a teraz…Tieto pojmy sa choreografi snažili pretlmočiť do súčasnej pohybovej reči, z ktorej vanie
sviežosť, invencia a originalita. Ich pohybovým myšlienkam dávajú skutočný rozmer a formu interpreti – sólisti
a zbor Baletu SND, ktorí majú možnosť ukázať svoje tanečné majstrovstvo a všestrannosť. Tanečný večer
je zároveň koncertom orchestra Opery SND pod taktovkou Petra Breinera a Petra Valentoviča.
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V čase premiéry sa konalo nahrávanie ďalšieho albumu skladieb Beatles à la baroko. Peter Breiner pripravil
pre album Beatles Go Baroque Again 23 piesní rozdelených do siedmich blokov. Vychádzajú zo štyroch koncertov
od J. S. Bacha, jeho Omše h-mol, Vivaldiho Štyroch ročných období a na záver je zmes prepojených skladieb
z albumu Abbey Road, ktorú na aktuálnom turné hráva Paul McCartney. Nahrávka sa realizovala v decembri
vo Veľ kom evanjelickom kostole v Bratislave a priaznivci hudby Petra Breinera mohli byť pri tom.
eg

Yesterday… Dnes a zajtra
Helene Ziener, Tatum Shoptaugh,
Viacheslav Kruť,
Klaudia Görözdös,
Artemyj Pyzhov

Foto Peter Brenkus, Juraj Žilinčár
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Nové tváre
Baletu SND
Rozdávať a zdieľať s divákmi emócie, ktoré tanec
vytvára… Rúcať bariéry a prekračovať hranice
– to je cieľom baletného súboru prvej slovenskej
scény. Tvoria ho tanečníci sedemnástich národností,
ktorých univerzálnym jazykom je reč tela. V tejto
sezóne sa súbor opäť rozšíril o nové posily.

”

Enrico Vanroose

36

Národnosť: belgická
Absolvoval Kráľovskú baletnú
školu v Antverpách (2016) pod
vedením Michaela Shannona
a Nadie Deferm. V rokoch
2016 – 2018 pôsobil vo
Flámskom kráľovskom balete
(Royal Ballet of Flanders).
Účinkoval v baletoch
významných choreografov,
akými sú: Marcia Haydée
(Spiaca krásavica podľa
Mariusa Petipu), Alexej
Fadejev (Don Quijote podľa
Mariusa Petipu), Demis Volpi
(Luskáčik), Juri Grigorovič
(Spartakus), Sidi Larbi

Cherkaoui (Requiem, Vták
ohnivák), Jean-Christophe
Maillot (Faust), Akram Khan
(Kaash), Merce Cunningham
(Pond Way), Edward Clug
(Svadby) a ďalší. Je držiteľom
striebornej medaily z baletnej
súťaže Tanzolymp (2016). Od
roku 2018 pôsobí v Balete SND,
kde ho môžete vidieť v klasických
a neoklasických inscenáciách
repertoáru Baletu SND z dielne
významných choreografov,
akými sú: Rafael Avnikjan
(Labutie jazero, Luskáčik) Vasilij
Medvedev (Esmeralda), Boris
Eifman (Za hranicami hriechu/
Bratia Karamazovovci) atď.
V aktuálnej sezóne účinkuje
v rámci večera Beatles Go
Baroque v dvoch pôvodných
choreografiách: Eight days
a week v choreografii Adriana
Ducina a Resemblance of
feminity od Glena Lambrechta.

”

Tamara Szillagi

”

Daniela Danihelová
a Juliana Ondrášiková

Národnosť: slovenská
Absolvovali Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej v Bratislave.
Od roku 2018 pôsobia v Balete SND,
účinkujú v klasických a neoklasických
inscenáciách repertoáru Baletu SND
z dielne významných choreografov, akými
sú: Rafael Avnikjan (Labutie jazero,
Luskáčik, Giselle), Vasilij Medvedev
(Esmeralda) a ďalší. Juliana Ondrášiková
účinkuje v choreografii Glena Lambrechta
Resemblance of feminity, v rámci večera
pôvodných choreografií Beatles Go Baroque.

”

”

Teodoro Caravati, Enrico Vanroose, Tamara Szillagi, Juliana Ondrášiková, Daniela Danihelová, Maho Miyagawa – ako hosť Foto Juraj Žilinčár

Národnosť: maďarská
Absolvovala Maďarskú národnú akadémiu (2011). Pôsobila
v Srbskom národnom balete,
Chorvátskom národnom balete
a Slovinskom národnom balete.
Účinkovala v klasických tituloch
Labutie jazero, Luskáčik, Giselle,
Spiaca krásavica, Bajadéra, v neoklasických dielach Romeo a Júlia,
Carmen v choreografii R. Savkoviča, Šeherezáda, Peter Pan, Sen
noci svätojánskej, Doktor Živago
v choreografii Jiřího Bubeníčka.
V Balete SND pôsobí od roku
2018. Môžete ju vidieť v klasických
a neoklasických tituloch, účinkuje
v baletoch Rafaela Avnikjana (Labutie jazero, Luskáčik). V aktuálnej
sezóne účinkuje v dvoch choreografiách produkcie na hudbu Petra
Breinera Beatles Go Baroque: Yesterday… dnes a zajtra v choreografii
Igora Holováča a Eight days a week
v choreografii Adriana Ducina.

Margaux Bortoluzzi

Národnosť: talianska
Absolvovala baletné školy v Cannes
a Paríži, neskôr baletnú akadémiu Academie Princese Grace de
Monako (2008). Pôsobila v balete
Fondazione Arena di Verona, neskôr
v balete Slovinského národného
baletu v Maribore, kde účinkovala v baletoch Luskáčik, Spiaca
krásavica, Paquita, Labutie jazero
a ďalších. V Balete SND pôsobí
od sezóny 2017/2018 a môžete ju
vidieť v klasických a neoklasických
tituloch od choreografov: Rafaela
Avnikjana (Labutie jazero, Luskáčik, Giselle), Daniela de Andradeho
(Nižinskij – Boh tanca), Vasilija
Medvedeva (Esmeralda), Natálie
Horečnej (Romeo a Júlia – Tak ako
včera…), Borisa Eifmana (Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci)
a ďalšími. Účinkovala na niekoľ kých
baletných galavečeroch a festivaloch. Je držiteľ kou niekoľ kých cien,
2. ceny na medzinárodnej tanečnej
súťaži Contest Pier Paolo Pasolini
(2010), v roku 2015 získala 1. cenu
na Winter Dance v kategórii najlepší
tanečník. V sezóne 2018/2019
vytvorila v spolupráci s Andrejom Petrovičom postavu v duete
Michelle v rámci večera pôvodných
choreografií Beatles Go Baroque.

Teodoro Caravati

Národnosť: talianska
Študoval na baletnej škole pri Balletto
di Verona pod vedením Eriberta Verardiho
a Anny Guetsman. Pôsobil v súbore
Balletto di Milano, kde účinkoval
v baletoch Luskáčik, Don Quijote, neskôr
pôsobil v divadle Elfo Puccini v Miláne
a v Junior Company Aloysius pod vedením
Pierpaola Ciacciulliho. Počas pôsobenia
v Taliansku stvárnil sólové postavy
v baletoch: Paquita, Luskáčik, Korzár
(Landeken). Od roku 2018 pôsobí v Balete
SND, kde ho môžete vidieť v klasických
a neoklasických inscenáciách repertoáru
Baletu SND z dielne významných
choreografov, akými sú: Rafael Avnikjan
(Labutie jazero, Luskáčik). V aktuálnej
sezóne účinkuje v troch choreografiách
produkcie na hudbu Petra Breinera
Beatles Go Baroque: The fool on the hill
v choreografii Reony Sato, Yesterday…
dnes a zajtra v choreografii Igora
Holováča a v diele Eight days a week
od Adriana Ducina.
eg
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MAREK ORMANDÍK
Múr Marekov
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