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úvod

Dnes sa začalo včera

foto: Alena Klenková

Nedá sa mi začiatkom novej sezóny Činohry Slovenského národného divadla nespomenúť tú starú, ktorá mi urobila radosť: obzrela sa cez plece.
Obzrela sa a našťastie neskamenela ako kedysi
pani Lótová. Pohľad na minulosť krajiny a ľudí
v nej, o ktorých hovorili najdôležitejšie činoherné
tituly sezóny 2016/2017, je v dnešných časoch zabúdania, či už nechceného, či plánovaného, veľmi
dôležité.
Často hovorievam, že sme národom hrubých čiar,
národom, ktorý sa nestíha vyrovnávať s traumatickými uzlami vlastnej minulosti, pretože kým sa na
ne ako-tak sústredí, objavia sa ďalšie nevyriešené
uzly, o ktoré sa potkne, a tak staré rozpletať už nie je čas – a veľakrát ani vôľa. Preto tu
nemôžem nespomenúť hru Elity. Štátna bezpečnosť, jej obete a vinníci, jej dodnes žijúci
a masívne proﬁtujúci členovia na najvyšších postoch tejto krajiny, či už politických, či podnikateľských. Starší diváci tú dobu žili a mladí aspoň trochu spoznajú, čo, kto, ako, za čo,
kedy a proti komu. Nikdy sa nevystrieme, ak sa budeme znova a znova potkýnať o minulosť,
ktorú nepomenujeme aspoň tak, ako urobili Elity.
Naše dnes sa začalo včera a kto iný než divadlo, ktoré má v názve Národné, má o včerajšku,
ktorý spôsobil dnešný chaos, hovoriť? A povedať to moderným jazykom, ktorý je divácky
príťažlivý. Roky sa v tomto divadle snažím o včerajšku, zodpovednom za dnešok, hovoriť aj
ja. Najprv to bol Mojmír II. a naše veľkomoravské predvčerom, potom cisárovná Sissi a naše
rakúsko-uhorské včera a túto sezónu – aleluja! – som sa konečne dopracoval do dneška.
Moje Zjavenie je čierna komédia o súčasnom Slovensku, ktoré v Bohom zabudnutej dedine
píše do snehu nedokončené slovo ZAJTRA.
Silné zážitky počas všetkých premiér tejto sezóny SND každému divákovi praje
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aktuality

Radoslava Stratená vedie
Centrum marketingu SND
Novou riaditeľkou Centra marketingu SND
je od 1. júla 2017 Radoslava Stratená, v tejto
funkcii vystriedala Daniela Rabinu. „Na pozícii riaditeľa Centra marketingu SND, pokiaľ sa
jej venujete naplno, časom môžete dospieť do
momentu, keď potrebujete zmenu. A do tohto
stavu som po piatich rokoch v SND dospel aj ja,“
uviedol Daniel Rabina. Radoslava Stratená má
profesionálne skúsenosti na marketingových
pozíciách v ČR a na Slovensku v rámci pivovarníckej skupiny Molson Coors Europe, či
Radoslava Stratená
v kreatívnom prostredí, na strategickom oddelení v reklamnej agentúre Made by Vaculik a Istropolitana Ogilvy.
Centrum marketingu SND okrem propagačných a PR aktivít zabezpečuje aj predaj vstupeniek, prenájom priestorov a partnerské spolupráce.
(snd)

Tváre SND oslovili
zvýšený počet záujemcov
V rámci dynamickej marketingovej kampane prezentovali tento
rok predaj abonentných balíčkov osobnosti umeleckých súborov
SND. O pravidelné návštevy našich predstavení bol opäť mimoriadny záujem – k skalným priaznivcom pribudli noví. Svedčí to
o príťažlivej dramaturgii a vhodne zvolenej kombinácii ponúkaných predstavení v jednotlivých balíčkoch. Snažili sme sa zohľadniť preferencie divákov a súčasne prekvapiť novinkami: k deviatim
„ABO balíčkom“ pribudol Exclusive, ktorý pozýva na večery v spoločnosti hviezd operného neba. Ako už tradične, najviac upútal
balíček Novinky činohry, ale aj Premiéry opery a baletu a fanúšikovia
SND si radi „vyskladali“ aj balíček To, čo mám rád. V nasledujúcich
mesiacoch sa budeme vo svojich hľadiskách pravidelne stretávať
s vyše 900 majiteľmi abonentiek. Tržby z predaja prevýšili, podobne ako vlani, stotisíc eur.
(iz)

Daniel Čapkovič debutuje
v úlohe Rigoletta

Daniel Čapkovič
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Ako Rigoletto sa v piatok 22. septembra predstaví popredný sólista Opery SND Daniel Čapkovič. Rozšíri tak svoj aktuálny repertoár na
našej scéne, do ktorého patria: Papageno (Mozart, Čarovná ﬂauta), Simon (Verdi, Simon Boccanegra), Giorgio Germont (Verdi, La traviata),
Schaunard a Marcello (Puccini, Bohéma), Michele (Puccini, Plášť), Ping (Puccini, Turandot),
Meﬁsto (Berlioz, Faustovo prekliatie) a ďalšie
roly. Partnermi na javisku mu budú: Ľubica Vargicová ako Gilda a Ľudovít Ludha v úlohe Vojvodu, ďalej Peter Mikuláš, Denisa Hamarová,
Denisa Šlepkovská, či Sergej Tolstov. Dirigentom predstavenia bude Martin Leginus. (ps)

Natálka navštívi mestá na východe
Natálka, prvá inscenácia Činohry SND v rámci projektu Divadlo proti extrémizmu, obišla žiakov stredných škôl Bratislavského samosprávneho
kraja, dostala sa do Púchova, Hlohovca aj Považskej Bystrice. V lete bola
na trenčianskom festivale Pohoda a naši diváci ju môžu vidieť v Modrom salóne. S Natálkou sa chceme v septembri dostať aj na východné
Slovensko a hovoriť so študentmi o znakoch, prejavoch netolerancie,
radikalizovania a extrémizmu, o probléme generačnej chudoby, ale
najmä o empatii. Budeme hrať a diskutovať v Poprade (4. 9.), Spišskej
Novej Vsi (5. 9.), Košiciach (6. 9.), Rimavskej Sobote (7. 9.) a vo Fiľakove
(8. 9.). Diskusie budeme opäť viesť s Martinom Slávikom a Ľubomírom
Morbacherom z občianskeho združenia Living Memory, ktorí prinášajú
kontext historikov a odborníkov na totalitné režimy. Natálku ešte uvidia
študenti v októbri aj novembri a potom sa začneme pripravovať na ďalšiu inscenáciu v rámci projektu Divadlo proti extrémizmu.
(mk)

Činoherné cesty po Slovensku
aj návrat do Budapešti
Činohra SND opäť ide na cesty
– pôjde do slovenských miest,
na medzinárodné festivaly a tiež
v SND privítame hostí. Inscenáciu z Modrého salóna s Robom
Rothom Mier chatrčiam! Vojnu palácom! uvidia 14. septembra diváci v Trenčíne a Ilúzie v Piešťanoch
(29. 9.). Historickú revue Mercedes
Benz uvedieme 24. septembra
2017 v Budapešti, bude to už
druhé hosťovanie tejto inscenácie
v Maďarsku. Uznávaný maďarský
autor Péter Esterházy totiž napísal
túto hru na objednávku Činohry
Mercedes Benz (D. Jamrich a R. Roth)
SND a rúca v nej viaceré mýty.
Medzinárodný divadelný festival
Divadelná Nitra 2017 uzavrie svoj 26. ročník práve našou inscenáciou
Elity (26. 9.). Tohtoročný festival má motto – fundamentals – a hovorí
o základných hodnotách. Elity sú o základných princípoch fungovania, myslenia a správania sa v čase normalizácie.
(mk)

Dielňa tvorivého písania pokračuje
Činohra SND aj v sezóne 2017/2018 otvorí Dielňu tvorivého písania.
Ak máš viac ako 13 rokov, ak sa ti stáva, že tvoj počítač, či zošit je plný textov, ak rád čítaš a tvoja fantázia má nespútané prejavy, ak si rád vymýšľaš
svojich hrdinov a všetko to máš chuť spísať, možno ťa poteší a inšpiruje
možnosť zdieľať svoje úvahy a nápady s rovnako mysliacimi študentmi
a žiakmi v Činohre SND. Dielňa tvorivého písania je ﬂexibilná, ale spravidla sa stretávame raz týždenne v priestoroch novej budovy SND. Fantáziu krotiť netreba, práve naopak, nech si žije, nech sa každý vypíše. Dielňa
sa venuje najmä práci na dramatických textoch, ale nikoho nemusí odradiť, že predtým drámu nepísal. Nie je to škola, nie je to povinnosť, je
to najmä spoločne strávený čas a vzájomná hra. Záujemcovia o tvorivé
písanie, prihláste sa do 25. septembra 2017 na miriam.kicinova@snd.sk
a do predmetu mailu napíšte: Dielňa tvorivého písania.
(mk)

aktuality

Životná cesta baleríny
je už v knižniciach

Blahoželáme!

Do knižnice o umení pribudla publikácia o životnej
ceste primabaleríny Florentiny
Lojekovej. S touto elegantnou,
noblesnou tanečnicou sme
sa stretli v historickej budove
SND na prezentácii publikácie
Životná cesta baleríny/My Life
On Stage And Beyond (VydaFlorentina Lojeková s riaditeľom Baletu SND vateľstvo RAK). Florentina LoJozefom Dolinským ml. a generálnym
jeková s ľahkosťou a prirodzeriaditeľom SND Mariánom Chudovským
ným šarmom interpretovala
titulné úlohy v najznámejších klasických baletoch, akými sú napríklad Labutie jazero, Kamenný kvietok, Laurencia, Spiaca krásavica, Chopiniana, Raymonda. V jej kariére však znamenala veľký medzník postava Giselle – stala
sa jej najmilšou, uplatnila v nej širokú škálu hereckého a emocionálneho
prejavu a brilantnú techniku. Po úspešnej premiére Giselle v choreograﬁi Jozefa Zajka udelili Florentine Lojekovej titul zaslúžilá umelkyňa. Ako
29-ročná bola najmladšou nositeľkou tohto titulu v Československu. Florentina Lojeková pôsobila v SND od roku 1957 až do decembra 1968, kedy
emigrovala do Kanady, kde neskôr pedagogicky pôsobila.
(iz)

Úspech Borisa Prýgla
a pozvanie od Plácida Dominga
Na prestížnej medzinárodnej speváckej súťaži Plácida Dominga Operalia zaujal a svojím basbarytónom sa presadil
aj hosťujúci sólista Opery SND Boris Prýgl. Už 25. ročník súťaže sa tento rok konal v Astane (Kazachstan). Boris Prýgl
získal Cenu Birgit Nilsson, udeľovanú za mimoriadnu interpretáciu diel Richarda Wagnera a Richarda Straussa.
Čo však určite mimoriadne potešilo mladého interpreta,
je osobné pozvanie Plácida Dominga hosťovať v sezóne
2018/2019 v opere v Los Angeles, kde Domingo šéfuje,
Boris Prýgl
a navyše pod jeho taktovkou sa predstaviť ako Leporello
v slávnostnom predstavení Dona Giovanniho v Stavovskom divadle v Prahe v roku 2018 (bude 230 rokov od premiéry Mozartovej opery v Prahe).

8. 9. IVAN VOJTEK, herec
9. 9. ONDREJ LENÁRD, dirigent

55
75

22. 9. ADRIANA NALEZINKOVÁ, baletná majsterka

50

26. 9. SERGEJ TOLSTOV, sólista opery

55

26. 9. MILAN KOPAČKA, sólista opery

85

28. 9. RAFAEL G. AVNIKJAN, baletný majster

65

30. 9. ROMAN POLÁK, režisér, riaditeľ Činohry SND

60

Boris Prýgl debutoval v Opere SND v Straussovej hudobnej dráme
Salome ako Nazaretčan a Žid, je Leporellom v Mozartovom Donovi
Giovannim a v sezóne 2017/2018 má v repertoári napríklad Brandera v Berliozovom Faustovom prekliatí, Pietra vo Verdiho opere Simon
Boccanegra a dve postavy v Pucciniho Triptychu. Navyše začína doktorandské štúdium na VŠMU u prof. Petra Mikuláša.
(iz)

Prix Shimizu získal Mykhailo Malaﬁ
Opera SND s láskavou podporou donorky, nadšenej
obdivovateľky opery, pani Mimi Hiroe Shimizu, udelila aj tento rok cenu mladého tenoristu Prix Shimizu.
Vo ﬁnále súťaže, ktoré sa uskutočnilo na záver uplynulej sezóny, sa predstavilo sedem tenoristov z piatich krajín. Porotu tvorili – tenorista Peter Dvorský,
muzikológ Jaroslav Blaho, riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek a donorka súťaže Mimi Hiroe Shimizu.
Cenu s dotáciou 4 000 eur získal ukrajinský umelec
Mykhailo Malaﬁ, ktorý sa v Opere SND predstaví už
v aktuálnej sezóne. Vzorom pre Mykhaila Malaﬁho sú
Mykhailo Malaﬁ
Luciano Pavarotti, Giuseppe Di Stefano aj Franco Corelli. Má rád opery a piesne Verdiho, Čajkovského, Rachmaninova, či Glinku, ale jeho „srdcovkou“ je aj Dvořákova pieseň Když mně stará matka...
Mykhailo Malaﬁ má už skúsenosti aj z hosťovania a súťaží vo Francúzsku,
v Taliansku, Poľsku, Rusku, Srbsku aj v ČR. Cenu riaditeľa Opery SND udelil
Slavomír Jakubek ďalšiemu mladému tenoristovi Jurajovi Kucharovi, ktorého návštevníci našej opery poznajú napríklad z inscenácie Kráľ Teodor
v Benátkach, uvedenej v rámci Operného štúdia SND.
(iz)
foto: Andrej Čanecký, Alena Klenková, Ctibor Bachratý

Výročia z histórie našej prvej scény
2. – 5. 9. 1957 – v SND hosťoval budapeštiansky
Nemzeti szinház s Némethovou hrou Galilei,
Lorcovým Domom Bernardy Alby a Molierovým
Tartuﬀom.
5. 9. 1942 – Janko Borodáč inscenoval „obraz z ľudu
slovenského“ – hru Ferka Urbánka Škriatok.
5. 9. 1972 – Kubánsky národný balet hosťoval
s programom baletných miniatúr.
9. 9. 1927 – uvedenie inscenácie Študent nezbedník
(Geľo Sebechlebský) v réžii Janka Borodáča ako
prvá hra Jozefa Hollého na scéne SND.
13. 9. 1952 – premiéra inscenácie hry Ladislava Mňačka Mosty na východ, bola to typická agitka tzv. socialistického realizmu v réžii Mikuláša Hubu.
16. 9. 1972 – po viac ako trojročnej rekonštrukcii

bola opäť daná do prevádzky historická budova SND obnovenou premiérou Suchoňovho
Svätopluka.
17. – 25. 9. 1987 – súbor Opery SND vystúpil na festivale v španielskom Oviede s naštudovaniami
opier Don Carlos, Barbier zo Sevilly, Bohéma,
Sedliacka česť, Komedianti a Knieža Igor.
22. 9. 1937 – premiéru mala Šulcova inscenácia
Stroupežnického Našich furiantov na scéne
Františka Trostra.
22. 9. 1962 – slovenská premiéra Cikkerovho
Vzkriesenia (celoštátna premiéra sa uskutočnila krátko predtým v pražskom ND). Hudobne
naštudoval Ladislav Holoubek v réžii Kornela Hájka, scéna Ladislav Vychodil a kostýmy

Ludmila Purkyňová. V úlohe Kataríny alternovali Anna Martvoňová a Margita Abrahámová
a. h., v úlohe Nechľudova Bohuš Hanák s Jurajom Martvoňom.
25. – 29. 9. 1965 – činoherný súbor hosťoval v Krakove s Čechovovým Ivanovom, Shakespearovou komédiou Čo len chcete a Karvašovou hrou
Antigona a tí druhí.
28. 9. 1947 – premiéra rozprávkovej opery Snehulienka od Nikolaja Rimského-Korsakova, dirigent Ladislav Holoubek, réžia Jiří Fiedler a scéna Ladislav Vychodil.
29. 9. 1922 – premiéra javiskovej feérie bratov Čapkovcov Zo života hmyzu v réžii Milana Svobodu.
Jaroslav Blaho, teatrológ
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baletného súboru Štátneho divadla Košice, v rodnom meste spolu
s manželkou Marilenou založili tanečné oddelenie na konzervatóriu.
Andrej Halász naštudoval aj vyše 40 choreograﬁí v slovenských divadlách, ale aj v ČR, kde bol tiež obľúbenými pedagógom. Jeho žiakmi
boli napríklad bratia Jiří a Otto Bubeníčkovci, či Stanislav Fečo. K zaujímavým patrí Halászovo pedagogické pôsobenie na Music and Ballet
School Baghdad v Iraku. Ako sólista viedenskej operety tancoval aj
v USA a Kanade spolu s primabalerínou Florentínou Lojekovou (1964).
A. Halász zomrel 19. februára 2016.
(iz)

Lúčili sme sa, navždy...

Trúda Boudová-Tašká

Jaroslava Sedlářová

Dagmar Ševčíková

Vo veku 91 rokov zomrela v júni primabalerína Trúda Boudová-Tašká
(nar. 24. 6. 1926 v Bratislave). V baletnom súbore SND pôsobila od roku
1941, jej posledným naším predstavením boli v roku 1968 Slovanské
tance. Pútala pozornosť svojím talentom, zjavom, hereckým nadaním,
vynikajúcou technikou, krehkosťou, gracióznosťou i neuveriteľnou
energiou, s ktorou stvárňovala aj tie najnáročnejšie javiskové kreácie.
Účinkovala v prelomovom hudobnom ﬁlme Jozefa Macha Rodná zem
(1953), v menšej postave vo ﬁlmovej komédii Štvorylka (1955). Dôkaz
jej tanečnej a hereckej všestrannosti ponúkajú aj baletné inscenácie
Slovenskej televízie z konca 50. a začiatku 60. rokov (Coppélia Lea Deliba, Z rozprávky do rozprávky Oskara Nedbala) a televízny prenos opery
Faust s veľkým baletným obrazom Valpurgina noc zo SND. V prvom slovenskom farebnom baletnom ﬁlme Červený mak (1955) stvárnila hlavnú postavu po boku dlhoročného tanečného partnera Jozefa Zajka.
V júni sme so zármutkom prijali správu o úmrtí bývalej opernej sólistky Jaroslavy Sedlářovej (nar. 26. 4. 1931 v Užhorode). Bola jednou
z významných predstaviteliek silnej generácie operných sólistov SND
60. rokov minulého storočia. Kritici aj operní fanúšikovia ocenili jej
vstup na operné dosky démonickou Azucenou v inscenácii Verdiho
opery Trubadúr. V Opere SND stvárnila vyše sedemdesiat postáv.
V auguste dotĺklo srdce našej dlhoročnej milej kolegyne Dagmar
Ševčíkovej. Jej pracovné aktivity ako manažérky vydavateľských
a propagačných činnosti a redaktorky v Centre marketingu SND boli
spojené predovšetkým s propagáciou umeleckej tvorby činoherného súboru. Popri rodine bolo divadlo jej živlom i životom. Záležalo jej
na tom, aby energia umeleckej tvorby oslovila divákov, aby hľadisko
bolo vždy plne obsadené spokojnými návštevníkmi.
(iz)

Nedožitá osemdesiatka Andreja Halásza

Andreja Halásza
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Nedožité 80. narodeniny popredného sólistu Baletu SND a pedagóga Andreja Halásza sme si pripomenuli 8. augusta. Rodený Košičan
absolvoval v roku 1965 pedagogiku
tanca na VŠMU v Bratislave. Ako
interpret miloval folklór i klasický
tanec. V Balete SND, ktorého bol
sólistom v rokoch 1961 až 1968,
stvárnil nosné postavy repertoáru –
Albert v Giselle, Princ Ziegfried v Labuťom jazere, Princ Désiré v Spiacej
krásavici a ďalšie. Kritika vyzdvihovala Halászovu „hereckú tvárnosť,
scénickú expresívnosť a ,vytríbenú‘
tanečnú techniku“. Neskôr bol sólistom, pedagógom a choreografom

Ján Kákoš,
divadelník celým svojím bytím
V auguste sme si pripomenuli nedožité 90.
narodeniny dlhoročného riaditeľa SND Jána
Kákoša. Bol divadelníkom celým svojím bytím, vynikajúcim organizátorom kultúrneho
života, dramatikom, autorom rozhlasových
hier i ﬁlmových scenárov. Krátku históriu Ján Kákoš
slovenského profesionálneho divadelníctva
sa snažil počas svojho pôsobenia na postoch riaditeľa Divadla Nová
scéna (1954 –1970) a SND (1970 –1987) povzniesť a v repertoári
obohatiť o významné tituly svetovej dramatickej spisby i slovenskej
klasiky a súčasnej drámy. Divadelné sezóny pod jeho vedením boli
zmysluplné, inšpirujúce, často zdravo provokujúce – veď uvádzali sa
aj hry, v ktorých diváci mohli čítať skryté posolstvá medzi riadkami.
Patril medzi tých, ktorí iniciovali a presadzovali stavbu nového divadla. V roku 1987 sa sám rozhodol odísť z postu riaditeľa SND, ďalej bol
však aktívny, napríklad ako predseda Zväzu československých dramatických umelcov. Ján Kákoš sa narodil 14. 8. 1927 v Nitre, zomrel
11. 11. 1996 v Bratislave.
(iz)

Zomrel Osvald Zahradník
Divadelný, rozhlasový a televízny dramatik,
prozaik a rozhlasový režisér Osvald Zahradník zomrel 16. augusta 2017 v Bratislave vo
veku 84 rokov. Po štúdiu na Filozoﬁckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe bol dramaturgom Koncertnej agentúry v Prahe (1957
– 1961), režisérom Čs. rozhlasu v Banskej
Bystrici a Bratislave (1961 – 1973) a vedúcim
divadelného oddelenia na ministerstve kul- Osvald Zahradník
túry (1973 – 1976). Hlavným dramaturgom 16. 11. 1932 – 16. 8. 2017
a šéfom Činohry SND bol v rokoch 1976 až
1979, od roku 1979 aktívne pracoval v Zväze slovenských dramatických umelcov, bol aj jeho predsedom (1987 – 1990). Patrí medzi najvýznamnejších slovenských divadelných dramatikov v poslednom
štvrťstoročí 20. storočia. Preslávila ho najmä prvotina Sólo pre bicie
(hodiny) (1972), ktorú v premiére uviedlo SND (1972) a zakrátko tento text hrali československé aj zahraničné divadlá. Podobne aj jeho
hru Sonatína pre páva (1976). Napísal tiež diela ako Zurabája alebo
Epitaf pre živého (1973), Prekroč svoj tieň (1974), Čas do brieždenia
(1984) či Návraty (1977). Je autorom rozhlasových hier, televízneho
seriálu 39 stupňov v tieni (1976) a televíznych hier Passodoble pre infarkt (1981) a Vymodelujem more (1984).
(dú)
foto: archív SND a DÚ

rozlúčka

SRDCOM
A DUŠOU
Za Štefanom Nosáľom
* 20. 1. 1927, Hriňová
† 22. 7. 2017, Bratislava
text: Izabela Pažítková, foto: Vladimír Yurkovič, archív SND

Ľudový tanec, pieseň – iskrivá, radostná, ale
aj clivá a bôľna, vo svojej podstate odraz bohatstva duše človeka. Koľkože ho skrýva malé,
ale malebné Slovensko vedel majster nad
majstrov – prof. Štefan Nosáľ. Vôňu a krásu
Poľany a hriňovských lazov vstrebával od detstva. Otec vraj chcel mať z neho lekára, mama
zasa farára. Napriek tomu, že sa Štefan Nosáľ
nerozhodol ani pre jednu z týchto profesií,
nielen obrazne, ale aj reálne splnil želanie rodičov – celý život liečil dušu, prinášal radosť,
nádej, krásu...
Po vojne sa začalo budovať, a tak sa mladý
študent rozhodol pre „stavarinu“. V SND však
videl Rok na dedine – pásmo o ľudovom zvyNa skle maľované –
Michal Dočolomanský
ako Jánošík

kosloví. Očarenie, ktoré sa ho zmocnilo v ten
večer, ho už sprevádzalo životom: našiel svoju
lásku i poslanie. Ukončil aj štúdium na Vysokej škole múzických umení, kde neskôr celé
tri desaťročia pedagogicky pôsobil a viedol
mladých k vzťahu ku krajine, k jej umeniu,
k ľudovej slovesnosti.
Prof. Štefan Nosáľ, to je však predovšetkým
Lúčnica! Už samotný názov skrýva v sebe
mladosť, energiu. Čo všetko vyjadrovali jeho
legendárne choreograﬁe? Tu rozihral všetky
žilky, tu zasa vymyslel tanec znázorňujúci niektoré z remesiel, vzápätí divákov ovládli zimomriavky pri ráznych tancoch mládencov, aby
vyjadrenie nežnej jarnej nálady oslovilo city
– a potom nadšení diváci čakali na posledný
akord tanca, aby mohli zakričať: Bravó, majstre! Bravó, tanečníci! Vďaka Nosáľovi a Lúčnici poznajú Slovensko najmenej v 60 krajinách,
vďaka Nosáľovi a Lúčnici poznajú umenie
– slovenský folklór a pokoru stovky mladých
ľudí, ktorí sa po celý svoj život hlásia k tomu,
že patria k Lúčnici!
Prof. Nosáľ vytvoril desiatky choreograﬁí,
spojil folklór i rock, napísal niekoľko kníh, pre
televíziu spolu s Martinom Ťapákom zaznamenal Tanečné miniatúry, na ﬁlmovom plátne ostane nezabudnuteľná Rodná zem i Rok
na dedine. Blízka mu bola aj divadelná scéna a nielen na Slovensku. V SND naštudoval

choreograﬁu k Suchoňovým operám Krútňava a Svätopluk, k Cikkerovej opere Juro Jánošík aj Beg Bajazid, v Balete SND uviedol inscenácie Ej, husári na hudbu Svetozára Stračinu
a balet Hrdinská balada. Nosáľ a SND, to je
predovšetkým legendárne Na skle maľované
a neuveriteľných, v histórii SND zatiaľ neprekonaných, 647 repríz.
Ak sa pýtate, ako sa zrodil tento fenomén,
tvorcovia Štefan Nosáľ a režisér Karol L. Zachar svorne odpovedali: „Je to zato, že sme
dostali na javisko horu, ktorá má očarujúcu
silu. Ľudia sa chodia pozerať na živý les, na
mladosť a lásku.“ Na skle maľované bolo psychoterapiou všedného dňa. Aj preto mnoho
spevov zľudovelo, veľa žartovných a mnoho
poučných. Ako hľa tieto veršíky:
Prišli sme k vám s muzikou, aby ste sa zviechali,
by ste hrdo chodili, hlavu nevešali.
alebo:
Ak sa vám nedarí, tak hneď nehorekujte,
trochu viacej odvahy od zajtra vyprobujte.
Roky strávené s prof. Štefanom Nosáľom sú
nezabudnuteľné, odišiel vynikajúci umelec,
výnimočne talentovaný, citlivý, náročný choreograf, pedagóg, výrazná osobnosť slovenskej kultúry. Jeho umenie tu zostáva!
Posledná rozlúčka so Štefanom Nosáľom sa
konala 28. júla 2017 v historickej budove SND.
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podujatie

ODHAĽTE TAJOMSTVÁ
Aký je život v zákulisí SND?
Viete, ako dlho sa odstraňuje divadelný mejkap?
O čom sa v zákulisí najviac klebetí?
Ako dlho sa herci učia texty a ako dlho si ich pamätajú?
Alebo kto vám v SND naservíruje najlepšiu kávu?
To všetko a ešte oveľa viac vám odhalíme už v sobotu 9. septembra 2017
od 10. hodiny na Dni otvorených dverí SND!
operných diel v premiérovom titule Z opery
do opery.
V čom bude Deň otvorených dverí 2017 výnimočný a prečo by ste si ho rozhodne nemali
dať ujsť? Tu je 5 hlavných dôvodov:
Ako dlho sa zmýva divadelný mejkap?
O čom sa v zákulisí najviac klebetí? Koľko
času trvá hercom, kým sa naučia texty svojich postáv? Kto v SND servíruje najlepšiu
kávu? Tieto a mnohé ďalšie doteraz skryté
divadelné tajomstvá odhalíme na diskusii
v Modrom salóne.
Zaujíma vás, čo jedia účinkujúci na javisku
pri predstieranej hostine? Špeciálne pre
vás otvoríme svoju „kuchyňu“, v ktorej budete môcť ochutnať rozličné jedlá a nápoje priamo z nášho divadelného menu.
Ako prebieha skúšobný proces? Treťou
novinkou tohtoročného DOD bude ex-

deň otvorených
dverí snd
odhaľte divadelné tajomstvá
9.89. 2017 od10.00 h

kluzívna príležitosť vidieť a prežiť toto
najtvorivejšie a zároveň najťažšie obdobie
v živote každého umelca.
Koľko kostýmov sa vyrobí v Umelecko-dekoračných dielňach SND každý rok a aký
svetový unikát sa v tejto „fabrike na sny“
ukrýva? Tento rok otvoríme miesto zrodu
divadelných kostýmov, rekvizít a kompletných scén pre všetkých.
Druhá septembrová sobota ponúka možnosť zakúpiť si vstupenky na predstavenia
Činohry, Opery a Baletu SND so zľavou 10
percent.
A ktoré divadelné tajomstvá chcete odhaliť
vy? Neváhajte, príďte v sobotu 9. septembra
do novej budovy SND a do Umelecko-dekoračných dielní SND na Mliekarenskej ulici
v Bratislave. Tešíme sa na vás!
(nj, iz, dizajn vizuálu Barbora Šajgalíková)

o
k
A edlo
j
í
t
u
h
c visku?
na ja
www.snd.sk

S l o v e n s k é n á r o d n é d i va d l o j e š tát n a p r í s p e v k o vá o r g a n i z á c i a M i n i s t e r s t va k u lt ú ry S R .
p h o t o c r e d i t © C o l l e g i u m 1 7 0 4 – P e t r a H a j s k á d i z a j n b a r b o r a š a j g a l í k o vá
n a f o t o g r a f i i s c é n a z o s v e t o v e j p r e m i é r y o p e ry a r s i l d a , k t o r ú u v i e d l o s n d v r o k u 2 0 1 7 .

Stretnite sa aj vy osobne s hercami, tanečníkmi a so spevákmi – s ľuďmi, ktorí pre vás
(takmer) každý večer „vyjdú s kožou na trh“, len
aby mohli počuť váš potlesk. Ani tento rok nebude chýbať autogramiáda, na ktorej môžete
získať podpis od svojho obľúbeného umelca,
tešiť sa môžete aj na obľúbené workshopy,
či prehliadky priestorov a častí divadla, kam
noha diváka bežne nevstúpi. Odhalíme svoje
tajomstvá a vezmeme vás doslova do „divadelnej kuchyne“.
Bohatý program počas Dňa otvorených dverí doplní aj niekoľko predstavení – milovníkov činohry potešia inscenácie Elity a Mercedes Benz, nadšenci tanca by si určite nemali
dať ujsť jeden z najnavštevovanejších titulov – klasický balet P. I. Čajkovského Labutie
jazero. Na detských divákov sa už teraz teší
obľúbený moderátor a herec Martin Vanek,
ktorý ich prevedie svetom populárnych

pre deti

Figaro sem, Figaro tam – moderátor Martin Vanek

Nepredajme nevestu! – Ján Galla (Kecal),
Tomáš Juhás (Jeník) a Martin Vanek (Rozprávač)

TRI OPERY V JEDNOM
Novinka Martina Vaneka
text: Martin Bendik, dramaturg Opery SND, foto: Jozef Barinka, Ivan Majerský

Herec a moderátor Martin Vanek sa v spoločnosti detského diváka
cíti ako ryba vo vode. Vie osloviť detského diváka v každom veku.
Školáci z vyšších ročníkoch si ho pamätajú ešte z úspešných divadelných
projektov SND Nepredajme nevestu!, Figaro sem, Figaro tam
či O čarovnej ﬂaute a iných kúzlach. Tieto veľmi úspešné projekty
Opery SND sa už stali tradíciou. V najnovšej inscenácii Z opery do opery
predstaví v sobotu 9. septembra 2017 najmladším divákom až tri
opery klasického repertoáru, ktoré duchaplnými komentármi dosolí,
dokorení a dosladí.
Martin Vanek

Mozartovu operu opier Don Giovanni, ktorá je
„dospeláckou záležitosťou“, Martin Vanek pretlmočí do jazyka detskej fantázie s pútavým
dovysvetlením súvislostí. Opera s ucelenými
áriami, recitatívmi, veľmi rôznorodými hudobnými náladami, akčným dejom s až kriminálnou zápletkou je skvelým ukážkovým príkladom operného druhu z konca 18. storočia.
No nemenej zaujímavou operou je aj Bizetova
Carmen. Príbeh jednoduchého vojaka Dona
Josého, ktorý sa musí rozhodnúť medzi dvoma
ženami – vášnivou Carmen a milujúcou Micaelou. Vypäté vášne sa riešia v opere vždy fatálne.
Hudba opery je pre návštevníka, ktorý prvýkrát
navštívil operné predstavenie, ľahko zrozumiteľná, veď všeobecne známa ária Toreadora, ktorý
„si má dať pozor“, a Carmenina habanéra sú
povedomé už aj detským divákom, ktorí známe
melódie iste zachytili z elektronických médií.

Pre Martina Vaneka nie je problémom priblížiť
ani tragický dej Verdiho opery Rigoletto. Tragédia hriešneho otca s hrozivým záverom sa
môže zdať na prvý pohľad príbehom nie práve najvhodnejším pre detského diváka. Lenže
pre Martina Vaneka s citlivým prístupom k deťom je aj tento psychologicky zložitý príbeh,
pripomínajúci niekomu krutosťou aj hororové
príbehy Dobšinského rozprávok, hravo prerozprávateľný do jednoduchého detského jazyka. Deti sa dozvedia všeličo aj o pánovi skladateľovi Giuseppe Verdim, jeho galejníckych
rokoch komponovania, úspechoch, rodinných
tragédiách, ale i veľkodušnosti a patriotizme.
V inscenácii Z opery do opery pod hudobným
naštudovaním skúseného dirigenta Dušana
Štefánka sa predstavia naši poprední sólisti,
ktorí závažné party uvedených opier spievajú
aj na celovečerných predstaveniach. Navštív-

te predstavenia s Martinom Vanekom a odkryme spoločne svojim ratolestiam mystický
svet tohto kráľovského divadelného žánru.
Premiéra inscenácie Z opery do opery bude
v sobotu 9. septembra 2017 o 12. hodine
v novej budove SND počas Dňa otvorených
dverí v SND, ďalšie predstavenia sú v sobotu
16. septembra o 18. hodine a v nedeľu 15. októbra 2017 o 17. hodine.
Všetky štyri uvedené projekty edukačným
spôsobom oboznamujú deti predškolského veku až po tínedžerov zábavnou formou
s operou; na čo je v opere orchester, čo robí
v divadle scénický a kostýmový výtvarník, akú
úlohu má inšpicient, aké poznáme hlasy, čo
znamenajú výrazy piano, forte a i iná hudobná terminológia. Interaktívny prístup Martina
Vaneka je zábavnou hrou a prejavuje sa často
zapájaním detí do deja priamo na scéne.
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hosť

SERGEI
POLUNIN
Rebel bez príčiny?
text: Izabela Pažítková, foto: David LaChapelle

„James Dean baletu“ Sergei Polunin
sa predstaví 26. a 27. septembra 2017 o 19. hodine
v Sále opery a baletu novej budovy SND.
Pretože o stretnutie s výnimočným umelcom
je mimoriadny záujem a utorkový galavečer
26. septembra 2017 bol rýchlo vypredaný,
SND v spolupráci s producentom podujatia
a láskavým súhlasom Sergeia Polunina pridalo
galavečer aj v stredu 27. septembra.
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Sergei Polunin

hosť

„Tanec je jazyk, ktorému každý rozumie, esencia umenia, čistá emócia, ktorá prináša radosť,
aj emócia, ktorá burcuje,“ aj takto sa vyjadruje
o kvalitách krehkého umenia jeden z najuznávanejších tanečníkov Sergei Polunin.
„Každý deň dostávame požiadavky z Rakúska,
Maďarska, Poľska, Nemecka i z Českej republiky, a preto sme sa po porade s manažmentom
SND rozhodli pridať ešte jedno predstavenie
27. septembra,“ povedal producent projektu
Milosh Harajda. „Je to skutočne exkluzívna
príležitosť stretnúť sa so Sergeiom Poluninom.
Ako tanečníka ho totiž do konca roka môžu
vidieť diváci len na scéne SND a v decembri
vystúpi s novou verziou predstavenia PROJECT
POLUNIN v Londýne.“
V SND budeme mať jedinečnú príležitosť
pozrieť si dokument s výstižným názvom
Dancer a obdivovať umenie Sergeia Polunina
v dvoch choreograﬁách Silent Echo a Take me
to Church. Na záver večera bude nasledovať
beseda s umelcom o jeho životných peripetiách, o cene, ktorú zaplatil za naplnenie svojho
osudového šťastia, ale aj o význame a poslaní
umenia vôbec.
Sergei Polunin sa napriek svojmu mladému
veku už teraz zaradil medzi legendy – svojím
umením i svojím osudom. Rodáka z ukrajinského mesta Cherson prirovnávajú k baletným
ikonám – k Nižinskému, Nurejevovi, Baryšnikovovi. Kým prešiel púť od štvorročného nadaného dieťaťa až k momentu, aby po očarení
a depresii pochopil, že umenie má silu osloviť

a meniť, zažil nie každodenné dobrodružstvo
života, ktoré zachytáva ﬁlm Dancer.
Umelcovo detstvo poznačila prísna matka
a rozchod rodičov. Už ako 12-ročný opúšťa
Kyjev, lebo získava štipendium na baletnej
akadémii v Londýne, ako 19-ročný sa stáva
najmladším sólistom Kráľovského baletu a ako

„Tanec je jazyk,
ktorému každý
rozumie,
esencia umenia,
čistá emócia, ktorá
prináša radosť, aj
emócia,
ktorá burcuje.“
23-ročný umeleckým šéfom tohto prestížneho
baletného súboru. To všetko znamená nebývalý a azda aj príliš rýchly vzlet. Niekde v duši
však aj frustráciu a zlom. V jeden osudový večer sa Sergei rozhodne so všetkým skoncovať
a vlastne aj o všetko prísť. Na výslní „zabuchol
dvere“. S odstupom času nepovažuje toto
rozhodnutie za prejav sily, skôr slabosti. Bolo

to temné obdobie, ktoré sa paradoxne – ako
výraz slobody a individuality – prejavilo jeho
inklináciou k tetovaniu, či jazvami na tele, ktoré v umelcovom ponímaní pripomínajú znaky
dávnych bojovníkov.
Titulok Rebel bez príčiny odkazuje na skvelého
mladého amerického herca Jamesa Deana, ku
ktorému niekedy Sergeia Polunina prirovnávajú. Aj Polunin rovnako ako James Dean je
prototypom rozorvaného hrdinu, ktorý v živote i v umení poukazuje na problémy dospievania, na dôsledky nepochopenia rodičov, na
odcudzenie, nedostatok komunikácie... Sergei
Polunin upozorňuje ešte na ďalší moment.
V prípade baletu aj na nedostatočné uznanie
a ohodnotenie umenia, ktoré vyžaduje neuveriteľnú disciplínu, drinu a krátky „umelecký
život“: Čo vlastne znamená skvelý tanečník
oproti slávnemu futbalistovi, či tenistovi? Aj
tieto otázky zaznejú v dokumente amerického
režiséra Stevena Cantora Dancer.
Pri osudových zlomoch však často stojí šťastena. Posledným baletným vystúpením Polunina mala byť tanečná variácia na song Take me
to Church od írskeho speváka Hoziera. Polunin
vložil do interpretácie celú svoju umeleckú dušu. Práve tu zasiahol osud – stretnutie
s americkým fotografom a hudobným režisérom Davidom LaChapellom, s ktorým Sergei
nakrútil video choreograﬁe Take me to Church
v malej kaplnke na ostrove Maui.
Nakrúcanie, ako svoj posledný baletný výkon,
Polunin vraj preplakal. Opäť však paradoxne
práve Take me to Church a stretnutie s Davidom LaChapellom odštartovalo umelcov
nový vzlet. Video na Youtube si pozrelo už
takmer 21 miliónov ľudí. Návštevníci hosťovania Sergeia Polunina v SND budú mať privilégium vidieť túto choreograﬁu aj naživo.
Vďaka projektu, ktorý prinášajú MILOSH Limited, PAVLEYE production a Balet SND spoznáme na scéne SND umelca, ktorý v súčasnosti
rozšíril svoje aktivity: nakrúca v USA, pripravuje choreograﬁe na prestížnych európskych
scénach.
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VEČER
S RAVELOM
Spojenie opery
a baletu
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND,
Martin Bendik, dramaturg Opery SND, foto: Peter Brenkus, archív

Z tanečnej sály – príprava inscenácie Dafnis a Chloé,
Valéria Stašková, Reona Sato a Juraj Žilinčár

Úvod novej sezóny bude patriť premiére operno-baletného večera na hudbu francúzskeho
hudobného skladateľa a klaviristu Mauricea Ravela, jedného z hlavných predstaviteľov
hudobného impresionizmu. Na javisku historickej budovy SND uvedieme koncom
septembra jednodejstvovú hudobnú komédiu Španielska hodinka a balet na motívy
starogréckej mytológie Dafnis a Chloé.
Hoci opera a balet koexistujú v jednom
priestore, len málokedy sa stretnú s ucelenými dielami na jednom javisku. Naposledy bol
motívom k spoločnému predstaveniu Béla
Bartók. „Spojenie rôznych divadelných druhov
je voľným pokračovaním dramaturgickej línie
SND, vinúcej sa od dávnejšieho projektu bartókovského večera s baletno-opernou kombináciou Drevený princ a Hrad kniežaťa Modrofúza.
Hoci Bartókova opera patrí žánrovo do inej sféry
ako Španielska hodinka, jej inscenácia bola inšpirujúca okrem iného v zaujímavom spôsobe,
akým stavala klenutý hudobnodramatický oblúk na krátkej ploche jedného dejstva,“ hovorí
Pavol Smolík, režisér opernej jednoaktovky
Španielska hodinka. Autorom hudobného na-

študovania oboch Ravelových diel je úspešný
mladý brazílsky dirigent Vinicius Kattah. Obe
diela prepája scénograﬁa z dielne Marka Hollého, kostýmy do opery vytvorila Ľudmila Várossová, pre balet Karolína Kamenská.

Španielska hodinka
Opera SND uvedie Ravelovu jednodejstvovú
komickú frašku s typickou buﬀóznou zápletkou Španielska hodinka (L’heure espagnole). Je
anekdotou, skratkou situácie, ktorá sa môže
zdať na prvý pohľad banálna. Lenže francúzsky majster primiešal do diela rôzne chute
a arómy francúzskej efemérnej hudby nového
štýlu zo začiatku 20. storočia, čím vznikol zaujímavý hudobno-divadelný tvar. Za hodináro-

Vinicius Kattah (nar. 1986 v Sao Paule, Brazília)
Mladý brazílsky dirigent Vinicius Kattah pochádza zo Sao Paula. V rodnom meste študoval okrem dirigovania aj hru na klavíri, čembale a neskôr aj spev. V súčasnosti žije vo Viedni, kde pokračuje vo svojich štúdiách. Vystupoval na koncertných pódiách v Európe, USA a v Latinskej Amerike. Často spolupracuje s alternatívnou operou Neue Oper Wien pod vedením Waltera Kobéru. V roku 2008 bol vybraný ako štipendista
na majstrovských kurzoch bulharského dirigenta Borisa Hinčeva dirigovať opery Bohéma, Tosca a Madama
Butterﬂy. Vo viedenskom divadle Akzent dirigoval v roku 2011 niekoľko predstavení opery Gianni Schicchi.
Ako laureát získal angažmán na Ukrajine a v Bulharsku. V Opere SND dirigoval predstavenie Pucciniho
Toscy, samostatným hudobným naštudovaním sa predstaví práve pripravovanou inscenáciou Ravelovej
opery a baletu Španielska hodinka a Dafnis a Chloé.
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vou ženou, keď sa jej manžel práve nenachádza v dielni, chodí veľké množstvo milencov.
Chudý, tučný, chudobný, bohatý, kučeravý,
plešatý, robotník, intelektuál, úradník, umelec... Tí všetci tvoria klientelu krásnej Concepción. Pritom jeden sa musí pred druhým
ukrývať, a to tak šikovne, aby to ten druhý nepostrehol a, samozrejme, aby to nezbadal ani
manžel. Alebo iba ak by to bolo trochu inak –
manžel o všetkom vie a týmto spôsobom láka
novú klientelu do svojho hodinárstva. V tejto
opere je totiž všetko možné.
Skúsený operný režisér Pavol Smolík sa pohrá
s týmto príbehom, ktorému dá podobu grotesky-morality. V predstavení vystúpia sólisti
Jozef Kundlák a Ľudovít Ludha v úlohe Torquemadu, Monika Fabianová a Terézia Kružliaková ako Concepción, Tomáš Juhás a Robert
Smiščík ako Gonzalve, Pavol Remenár a Filip
Tůma v postave Ramira a Gustáv Beláček s Jurajom Petrom ako Don Inigo.

Dafnis a Chloé
Príbeh detstva, dospievania a lásky Dafnisa
a Chloé, inšpirovaný jedným z najkrajších
zachovaných starovekých románov, inscenuje predstaviteľka najmladšej choreografickej generácie, sólistka Baletu SND Reona

premiéra

ŠPANIELSKA HODINKA

Maurice Ravel:
hudobná komédia v jednom dejstve vo francúzskom jazyku

DAFNIS A CHLOÉ

Maurice Ravel, Reona Sato:
súčasný balet na motívy starovekého románu

hudobné naštudovanie: Vinicius Kattah
dirigenti: Vinicius Kattah, Marián Lejava
réžia opery: Pavol Smolík
libreto, choreograﬁa a réžia baletu: Reona Sato
scéna: Marek Hollý
kostýmy: Ľudmila Várossová, Karolína Kamenská
dramaturgia: Martin Bendik, Eva Gajdošová
účinkujú: Jozef Kundlák, Ľudovít Ludha (Torquemada), Monika Fabianová,
Terézia Kružliaková (Concepción), Tomáš Juhás, Robert Smiščík (Gonzalve),
Pavol Remenár, Filip Tůma (Ramiro), Gustáv Beláček, Juraj Peter (Don Inigo),
Juraj Žilinčár, Jean-Michael Reuter, Valéria Stašková, Sumire Shojima, Evgenii
Korsakov, Marian Kuchár, Francisco Garcia, Katarína Kaanová, Ana Beschia,
Viola Mariner, sólisti a zbor Opery a Baletu SND. Spoluúčinkuje orchester SND
premiéry: 21. a 23. septembra 2017 v historickej budove SND

Sato, ktorá posúva antický príbeh do
súčasnosti.
„Chcem vniesť do diela svoj vlastný príbeh,
príbehy svojich rovesníkov, s ktorými sa
môžu naši diváci stotožniť,“ hovorí autorka
nového libreta a choreografka. Jej inscenácie Dafnis a Chloé v kostýmoch Karolíny Kamenskej, inšpirovaných súčasnou
módou, nás prevedú svetom detstva, nevinnosti, hier, rivality, úskaliami dospievania, prvými rozčarovaniami až po prah
dospelosti.
„Pohybový slovník choreografky Reony
Sato sa ťažko opisuje slovami – je originálny, bohatý a úprimný, pretože vychádza
z nej samotnej. Ak by som ho mal označiť,
nazval by som ho reonizmus,“ hovorí predstaviteľ Dafnisa, sólista Baletu SND Juraj
Žilinčár. Jeho tanečná partnerka Valéria
Stašková dodáva: „Reona je v sále precízna
a vždy dokonale pripravená – čo každý tanečník ocení. Mne jej pohybový slovník
vyhovuje, sedí mi na telo. Som šťastná za
možnosť zatancovať si Chloé a prostredníctvom nej sa vrátiť do detstva.“
História diela sa spája so zlatým vekom
baletu, autorom prvého uvedenia v roku
1912 pre Ballets Russes bol Michail Fokin.
V Balete SND mal prvú premiéru v sezóne 1961/1962 v choreograﬁi Jozefa Zajka
(spolu s Bartókovým Zázračným mandarínom), v sezóne 1985/1986 ho inscenoval
Jozef Dolinský (spolu s Grand pas z baletu
Paquita). V hlavných úlohách sa predstavili významné osobnosti našej prvej scény, napríklad Florentina Lojeková, Žoﬁa
Červenáková, Gabriela Zahradníková,

Alena Macháčová, Ivan Tomáš, Ondrej
Rózsa, Jurij Plavnik či Libor Vaculík.
Súčasný prepis známeho Ravelovho diela autorky Reony Sato dáva veľa možností
najmladšej generácii tanečníkov. Jedným
z nich je aj Jean-Michel Reuter, od minulého roka člen Baletu SND, ktorý na margo inscenácie hovorí: „Dafnis a Chloé je
pre mňa emocionálnou výpoveďou a krásnym poetickým obrazom. Choreograﬁa je
zaujímavá a príjemne náročná. Veľmi si
vážim ponuku tancovať Dafnisa.“
V balete Dafnis a Chloé sa predstaví zbor
Opery SND, ten chce autorka zapojiť aj
do diania na javisku. „Nechcem, aby boli
len hlasmi. V kľúčových obrazoch sa stanú
súčasťou predstavenia, ktoré je z pohľadu
obsadenia tanečníkov komorné,“ hovorí
Reona Sato. Inscenácia, ktorá je tanečnou
sondou do myslenia súčasných mladých
ľudí a neľahkej cesty hľadania si svojho
miesta v spoločnosti, bude zároveň jej
záverečnou prácou na VŠMU. Premiéra
sa koná v spolupráci s Katedrou tanečnej
tvorby VŠMU.

Jean-Michel Reuter
a Sumire Shojima

Reona Sato (nar. 24. septembra 1980 v Osake, Japonsko)
Absolvovala Vaganovu baletnú akadémiu v Petrohrade. Od roku 2004 je členkou a od roku 2010 sólistkou Baletu SND. Stvárnila mnohé titulné a sólové postavy klasického a neoklasického repertoáru: Labutie jazero (Pas de
trois), Bajadéra (Pas de trois), Korzár (Odaliska), Spiaca krásavica (Briliant, Sólo víla), Serenáda (Ruské dievča)
a Štyri ročné obdobia (Jar – sólo dáma). Spolupracovala s choreografmi ako napríklad Mário Radačovský (Everest, 68, Warhol, Zmena); Lukáš Timulák (Real Time); Jiří Kylián (Un ballo, Šesť tancov), Paul Lightfoot (Susto),
Yuri Vámoš (Sen noci svätojánskej), Natalia Horečná (Slovenské tance, Romeo a Júlia – Tak ako včera...). Je držiteľkou niekoľkých ocenení z baletných súťaží: Národná baletná súťaž mladých v Nagoji, Japonsko, 2002 – prvá
cena, Medzinárodná baletná súťaž vo Varne, 2002 – semiﬁnále, Národná baletná súťaž v Tokiu, 2003 – tretia
cena, Medzinárodná baletná súťaž vo Viedni, 2004 – tretia cena.
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FALSTAFFOVE
(ZÁ)PLETKY
Shakespearovská jeseň v SND

William Shakespeare
(1564 – 1616)

text: Peter Kováč, dramaturg Činohry SND, foto: Martin Črep, archív

Divadelná jeseň v Činohre SND bude v znamení Williama Shakespeara, keďže okrem
jeho veľkej kráľovskej hry Richard III. chystáme aj jednu z jeho najznámejších komédií
Veselé paničky windsorské. Premiéry inscenácie režiséra Petra Mikulíka budú
28. a 29. októbra 2017 v historickej budove SND.
Táto komédia vznikla zrejme v rokoch
1597 až 1598, hoci
niektoré motívy sa
do nej mohli dostať aj
neskôr. V Shakespearovom diele má výnimočné postavenie: je
to jediná jeho komédia odohrávajúca sa
Peter Mikulík v Anglicku. A navyše
v Anglicku súčasnom
a v meštianskom prostredí, ktoré bolo jeho
publiku dôverne známe. S tou súčasnosťou
zrejme súvisia aj realistické výrazové prostriedky. Hoci nazývame Shakespeara najväč-

ším básnikom divadla, o čom svedčí aj jeho
záľuba v blankverse a v ďalších typoch verša,
v hre Veselé paničky windsorské na celej čiare
zvíťazila próza: prozaických riadkov je v nej až
85 percent, je to najprozaickejšia zo Shakespearových komédií.

Podnet od kráľovnej
Traduje sa, že inšpirátorkou vzniku tejto hry
bola samotná kráľovná Alžbeta, ktorú nadchla
hra Henrich IV. a v nej najmä postava rytiera
Falstaﬀa. „Napíšte ešte ďalšiu hru s Falstaﬀom –
takú, v ktorej bude zaľúbený,“ vyzvala vraj Shakespeara a dala mu aj termín: mal to urobiť
v priebehu dvoch týždňov. Nápad kráľovnej
bol vraj preňho kopnutím múzy a úlohu splnil,

aj keď o skutočnej zaľúbenosti sa v príbehu
„zaľúbeného Falstaﬀa“, ktorý mu vyšiel spod
rúk, hovoriť nedá. Legenda hovorí, že dodržal
aj termín – a keby aj v skutočnosti pracoval
o nejaký deň dlhšie, z kontextu jeho tvorby
je zrejmé, že pracoval naozaj rýchlo. Napriek
rekordnému času napísal dejovo rozvetvenú
hru, ktorú aj dnes poznajú takmer všetci pravidelní návštevníci divadla. Veď jej postavy
predstavujú večne sa opakujúce typy „ľudskej
komédie“. Napríklad uvravený a srdečný hostinský, ktorý akoby práve vystúpil z niektorej
poviedky Geoﬀreya Chaucera, povaľači Nym,
Bardolf či Pistol, zženštilý francúzsky doktor
a naparujúci sa pastor z Wallesu, ktorí nevedia
dobre po anglicky a ich jazyk i charakter sú ne-
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premiéra
vyčerpateľným zdrojom humoru. Ďalej žiarlivý
manžel a naivný manžel, ich temperamentné,
vtipné, racionálne a „moderné“ manželky, jazyčná dohadzovačka, nafúkaní šľachtici, mladí
milenci a ďalší... Postavy Veselých paničiek akoby svoje charaktery nosili na sebe ako kostýmy na maškarnom bále, akoby sa od začiatku
chystali na záverečný obraz, kde sa všetky ako
v rozprávke premenia na víly a elfov.
Isteže, zostane na nich ešte dosť a dosť toho
ľudského, čo sa oplatí vysmiať. Veď je komické, ako sa šľachta usiluje o peniaze mešťanov
a mešťania o spoločenské postavenie, ako
starci pokukujú po mladých ženách a naopak,
ako šikovne a prefíkane si mladý pár vydobyje svoje meštianske šťastie. Človek je predsa
hriešny tvor. Pestrý zástup nedokonalých ľudských bytostí je hodný výsmechu, v tejto hre
však ich malosť a zadubenosť nikoho neprovokuje na frontálny útok. Je to známa skupinka poctivých priemerných ľudkov, ktorá – ak si
ju všimneme podrobnejšie – tvorí fantastickú
zbierku úžasných exemplárov ľudského hmyzu, veď okrem samotných veselých paničiek
a mladých zaľúbencov všetci pôsobia ako
mierne vyšinutí, pripití či uletení. Windsor je
zemský raj neškodných bláznov, ktorému kraľuje tlstý starý opilec a smilník, sir John Falstaﬀ.

Komédia s trpkou bolesťou
Shakespeare napísal síce komédiu, ktorá však
miestami pôsobí skôr ako trpká a bolestná tragikomédia o starnutí. Falstaﬀ v nej totiž účinkuje celkom inak ako v Henrichovi IV. – z voľakedajšieho výmyselníka a strojcu žartovných
situácií sa stáva ich obeťou, sám pôsobí ako
šašo, ktorého do trápnych situácií dostávajú
iní, presnejšie iné, veď vo svojom naivnom
sebavedomí pošle ten istý ľúbostný list dvom
rôznym ženám. Nejde mu však o ich lásku, ale
o majetok ich manželov. Keď to odhalia, poriadne ho zosmiešnia.
Fastaﬀov zostarnutý rytier z kráľovej družiny je
charakterovým protipólom jeho španielskeho

rovesníka Dona Quijota a zároveň akoby ho
dopĺňal, akoby bol jeho blízkym príbuzným,
skoro bratom. V duchu totiž žije zo spomienok
na krajšiu minulosť a napriek všetkým svojim kúskom, nezodpovednosti a povrchnosti
zostáva vo svojom vnútri veľmi ľudský, pochopiteľný a uveriteľný, ba miestami možno
vzbudzuje takmer súcit. Jeho pôsobenie vo

„Shakespeare napísal
síce komédiu, ktorá
však miestami pôsobí
skôr ako trpká
a bolestná tragikomédia
o starnutí.“
Windsore je škandalózne a zároveň smiešne
veľkolepé. Z jeho zhumpľovanej osobnosti
vyžaruje akási spráchnivená dôstojnosť a ošúchané, ale predsa len čaro. Predchádza ho
totiž jeho legendárna minulosť, na ktorú si
sám spomína už len s ťažkosťami. Akoby do
malého mestečka zavítala bývalá popstar. Nie
je už celkom pri zmysloch, čo však vôbec neprekáža, veď na to, čo povystrája, treba presne
to – miernu pritupelosť, ktorá zanovito bojuje
proti triezvej realite. Stal sa z neho ľúbostný
podvodník, ktorý si chce prilepšiť dôchodok.
Máme ho ľutovať? Vysmiať ho? Prípadne obdivovať? Jeho nenásytnosť je infantilná, bieda
smutná, životná energia obdivuhodná. Veselé
paničky ho topia, mlátia, pália, mučia, a potom
ho zo všetkého vytiahnu a veľkoryso omilostia. Spravia všetko pre to, aby z nehanebného
ﬁškusa veľkého formátu spravili priemerného človiečika, ktorý sa tak dobre hodí do ich
windsorskej strednej triedy.

Lenže Falstaﬀ nie je odtiaľ, nepochovajú ho na
miestnom cintoríne. Jeho pobyt vo Windsore je
iba ako prelud a klam zmyslov, príležitosť, aby
sa pomaly odkvitajúce ženušky na chvíľu správali k starnúcim chlapom ako bláznivé pubertiačky. V humorných situáciách, ktoré pripravia,
sa odpúšťa bláznovstvo i hriech a šťastne sa
v nich rozpúšťa aj samotný ohlúpnutý Falstaﬀ,
ktorý verí, že v tejto bukolickej večnej prítomnosti môže byť šťastný ešte predtým, ako sa
vydá v ústrety smrti, o ktorej sa dozvedáme od
pani Quickly v Henrichovi V. Podľa nej zomrel
v hostinci po záchvate zimnice. Smutný koniec
starého pôžitkára, sukničkára, ﬁgliara a chvastúňa. Vo Windsore však o ňom ešte nevie, vo
Windsore sa ešte môžeme na ňom smiať a možno sa trochu zamyslieť nad sebou samým, či sa
naňho tak trochu nepodobáme a či budeme
vedieť svoje starnutie znášať dôstojnejšie.

Len pre tých nadaných
Veselé paničky windsorské sa, pochopiteľne,
zvyknú v divadle uvádzať vtedy, ak má divadlo
vhodného predstaviteľa titulnej úlohy a výborné, komediálne nadané herečky. My sme stavili
na Mariána Geišberga, Dianu Mórovú a Gabiku
Dzuríkovú. Ich manželov stvárnia Jozef Vajda
a Ján Gallovič, francúzskeho doktora a pastora
z Walesu Ján Koleník a Ľuboš Kostelný, dohadzovačku, pani Quickly, Zuzana Kocúriková,
dvojicu šľachticov František Kovár a Alexander Bárta, hostinského Branislav Bystriansky
a v ďalších úlohách sa predstavia Daniel Fischer,
Richard Autner a poslucháči VŠMU.
Shakespearova hra pôsobí trochu ako operné
libreto a nečudo, že podľa nej vzniklo až desať
opier, medziiným od takých skladateľov ako
Adam, Salieri, Nicolai, ale najslávnejšiu zložil ďalší génius, starnúci Verdi, a stala sa nesmrteľnou
práve pod názvom Falstaﬀ. Aj v našej inscenácii
hrá hudba dôležitú úlohu a skladá ju Vladislav
Šarišský. Jozef Ciller navrhol scénu a Peter Čanecký kostýmy. Hra zaznie v novom preklade
Ľubomíra Feldeka a réžie sa ujal Peter Mikulík.
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Petra Vajdová

text: Natália Jabůrková, PR manažérka SND, foto: Daniel Veselský, archív

Valeria Schulczová a Roman Olekšák sú autormi hry Rodáci,
ktorá mala premiéru koncom minulej sezóny. Hru inscenoval
uznávaný nemecký režisér Tilmann Köhler a táto autorská dvojica
ňou nadviazala na hru Leni, ktorá je v repertoári Činohry SND úspešne
už tri roky. Za Leni autori získali v USA „Oscara“ v oblasti drámy.

Spolupracujete ako autorská dvojica. Čo vás zviedlo dokopy?
Valeria Schulczová: – Bol to televízny seriál Odsúdené. Tam sme sa stretli
a následne sme spolu vytvorili aj ďalšie projekty pre televíziu. Keďže sme
obaja divadelníci, tak sme si pred pár
rokmi povedali, že by sme sa mohli
vrátiť k divadlu a napísali sme Leni.
Valeria Schulczová

Roman Olekšák
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To bol teda váš prvý spoločný divadelný projekt a hneď ste zaň dostali
cenu. Vyhrali ste prvé miesto.
Roman Olekšák: – No nie hneď!
(smiech)
Do súťaže ste sa prihlásili sami?
Valeria: – Áno, poslali sme text, keďže je to jedna z mála súťaží, pri ktorej
nemusíte byť rezidentom Spojených
štátov amerických. Súťaž je medzinárodná, a tak sme text poslali a motyka
vystrelila.

Téma je kontroverzná a rovnaký sa
môže zdať aj váš postoj. Nie je postavený na odpustení, či, naopak,
odsúdení jej činov. Stretávate sa aj
s negatívnymi reakciami?
Roman: – Nikdy nejdeme tou čierno-bielou cestou a z toho vyplýva, že
sa stretávame s rôznymi reakciami.
Niektoré reakcie sú až prekvapivo nepríjemné, keď jedna židovská agentka, ktorá Leni chcela inscenovať, sa
nakoniec rozhodla, že ju inscenovať
nebude, lebo nesúhlasí s tým, ako je
Leni Riefenstahlová v hre vykreslená.
Postoj sa jej nezdal dostatočne odsudzujúci. S takýmito reakciami, samozrejme, počítame, pretože ak niečo
vyslovene odmietame, je to pasovanie sa do roly sudcov sveta. Vždy sa
snažíme hľadať témy, ktoré rezonujú,
ktoré dokážu človeka priviesť k zamysleniu a myslíme si, že divadlo si
takéto témy vyslovene pýta. Myslím,

že takýto postoj voči divadlu máme
s Valériou spoločný. Obaja ho vnímame v spoločenskom kontexte a nielen
Monika Potokárová
(Dominika Siváková)
a Tomáš Maštalír (Ľudo Kotlár)

po premiére/rozhovor
ako umenie či súčasť kultúry. Je to prostriedok
k pohybu spoločnosti. Čo sa aj v minulosti niekoľkokrát prejavilo.
Valeria: – Myslím si, že Leni je napísaná tak,
že je úplne jasné, že sa s ideami nacizmu či
fašizmu nestotožňujeme a Leni Riefenstahlovú neospravedlňujeme. Snažíme sa hrdinov
koncipovať spôsobom, aby ich názory a konanie vyvolali čo najviac otázok. Podľa nás je
to vyspelejší spôsob komunikácie s divákom.
Vnímame ho ako partnera. Samozrejme, je to
ťažšia cesta, lebo my, občania postkomunistických krajín, máme dejinnú priepasť v schopnosti kritického myslenia. Ale bez neho sa
spoločnosť neposunie.
Táto črta je spoločná aj s ďalšou hrou, ktorú
ste napísali pre Činohru SND – Rodáci. Nielen konšpiračné teórie, šírenie bludov, ale
aj extrémizmus. Ako vnímate fakt, že to,
čo bolo pred troma rokmi ﬁkciou, sa stalo
realitou?
Roman: – Viac-menej sme tušili, že sa situácia
bude vyvíjať týmto smerom. To, čo bývalý režim najmarkantnejšie zasial, je neúcta k vzdelaniu. Ešte aj teraz sa stáva, že ľuďom, ktorí sa
dokážu trocha kriticky zamyslieť, sa nadáva
do intelektuálov, slniečkarov, elít a kaviarne.
V západnom svete situácia nie je vyhrotená
takýmto spôsobom a vzdelanie má relevantnejšiu hodnotu. Aj vysokoškolské vzdelania sa
podarilo degradovať. Na vysokých postoch sú
stále ľudia, pre ktorých je všetko len prostriedkom k dosiahnutiu cieľa a pokojne si vybavia
titul na školách, ktoré sú „preﬂáknuté“ a nevidia na tom nič zlé. Súdny človek by sa za takú
vysokú školu hanbil. Ide im len o titul a nie
o vzdelanie.
Valeria: – Ďalším dôsledkom minulého režimu,
tak ako každej diktatúry, je, že zbavuje človeka
zodpovednosti za seba samého, za svoj život,

aj za spoločnosť, v ktorej žije. Totalita sa začala
veľmi relativizovať. Často začína byť označovaná ako prospešnejšia, život v nej sa ľuďom zdá
ako jednoduchší, čo je od základu chybné.
Čo vás priviedlo k Rodákom?
Roman: – Od začiatku sme vedeli, že to bude
hra pre celý súbor, čo znamená veľa postáv.
To vás buď privedie k systému mozaiky, sérii
drobných obrazov ako v Zelenkových Príbehoch obyčajného šialenstva. Druhou možnosťou je, že začnete uvažovať, ako dostať všetky
tie postavy do jedného priestoru naraz a dať
tomu jednotu času. Riaditeľ Činohry SND Roman Polák si žiadal aktuálnu tému, ktorá by
reﬂektovala súčasné dianie v spoločnosti. Ten
proces hľadania trval veľmi dlhý čas. Samotnú
hru sme napísali cez minulé leto.
Valeria: – Chceli sme vytvoriť komplexný obraz slovenskej mentality, i keď to je odvážne
tvrdenie. Snažili sme sa zachytiť to vnímame
ako základ nenávisti, ktorá okolo nás mohutnie geometrickým radom. Postavy v hre ju
používajú ako základnú zbraň i obranný mechanizmus. Ocitli sa v jednom priestore – pod
vplyvom udalosti, ktorá im nedovolí odísť. Postavy a ich postoje sú vzájomne nezlučiteľné.
Okrem tém spoločenských a politických sme
chceli vykresliť aj osobné príbehy postáv. Sú
to obyčajní ľudia zo súčasnej slovenskej dediny. Keď niečo dobre nastavíte lokálne, môže
to mať aj širší presah smerom do Európy, čo
potvrdzuje aj nemecký režisér inscenácie. Dokázal nájsť paralely so situáciou vo svojej rodnej krajine.
Ako vyzerá vaša spolupráca v praxi? Píšete
spolu?
Valeria: – Píšeme iba spolu, lebo keby sme písali každý zvlášť, nemalo by to zmysel.
Roman: – Každá replika a každé jedno slovo,

Diana Mórová (Monika Kováč
Lučkajová), Dušan Jamrich
(Ivan Kováč), Zuzana Fialová
(Angelika Cibrínová)
a Branislav Bystriansky
(Karol Dutko)

ktoré v tej hre sú, prejdú diskusiou. Jeden
z nás dá návrh, druhý oponuje, alebo súhlasí.
Tvoríme systémom tehlička po tehličke. Rovnako vznikala aj hra Rodáci.

Valeria Schulczová,
Roman Olekšák:

RODÁCI
hra napísaná na objednávku Činohry SND
réžia: Tilmann Köhler
dramaturgia: Darina Abrahámová,
Miriam Kičiňová
scéna: Karoly Risz
kostýmy: Katarína Holková
najbližšie predstavenia:
19. a 28. septembra, 13. a 21. októbra 2017
v Sále činohry novej budovy SND

Scéna z inscenácie Rodáci
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„Spravila som všetko pre to, aby som mohla
vypnúť hudbu. Ja som tá, kto najviac chcela
ticho a najviac pre to spravila. Nikto nechcel
ticho. Nikto nespravil nič preto, aby tu bolo
ticho. Na Slovensku musia trpieť riadni a poctiví ľudia. Mentálne postihnutí a agresívni
jedinci si môžu robiť, čo sa im zachce.
Vyhlasujem, že som nevinná. Vyhlasujem,
že nie je pravda, že stojím pred domom a dirigujem rádiu. Taktiež vyhlasujem, že nikdy
som neukázala ani nemám v pláne ukazovať
somárske uši deťom. Vyhlasujem, že nevrieskam zo strechy svojho domu a ani ostatné
klamstvá, ktoré zrejme zo závisti alebo
z pomsty šíria o mojej osobe a nie sú založené
na pravde.
Napriek všetkému, čo ste do dnešného dňa
voči mne vykonali, ani raz som sa nepomstila,
nehodila som ani jeden kameň na odplatu do
vašich okien ani vo dne, ani v noci, a nie preto
že by som sa vás bála, ani kvôli pokute. Vedzte, že osud vás potrestal tým, že ste takí, akí
ste, väčší úder vám nemožno uštedriť. To vy,
s tým štekaním ste ma nútili k tomu, aby som
počúvala hudbu.“
monológ Evy N. z hry Spievajúci dom

po premiére

POMSTA
OPEROU
Jednotlivec
verzus
komunita

Ingrid Timková (Eva N.)

Marián Geišberg (Jozef D.)

Na kedysi tichej ulici sa z rodinného
domu každé ráno o šiestej rozozvučia
operné árie. Rozliehajú sa ulicou až do večierky. Susedia sú zúfalí. Majiteľka záhadného domu, ktorá tieto árie púšťa, terorizuje týmto netradičným spôsobom svoje
okolie už 15 rokov. Kolujú o nej legendy.
Nikto presne nevie, prečo to vlastne robí.
Existujú dohady, že za všetkým je dávny
spor so susedom, ktorého pes štekal tak,
že z neho majiteľku spievajúceho domu
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Anna Maľová
(Jarmila P.)

bolievala hlava. Keďže nedosiahla spravodlivosť, rozhodla sa pre krutú pomstu...
Inscenácia Spievajúci dom autorky a režisérky Slávy Daubnerovej, ktorá mala
premiéru koncom mája 2017, vychádza
z reálnej udalosti, pozerá sa však na ňu
s odstupom a nadhľadom ako na hudobný príbeh malej komunity ľudí a jednotlivca, ktorý sa za nejasných príčin obráti
jedného dňa proti komunite.
foto: Ctibor Bachratý

Emil Horváth
(Tibor L.),

Henrieta Kolláriková (Ágnesz B.), Božidara Turzonovová (Erzebeth T.),
Ján Gallovič (Primátor) a Kamila Magálová (Tünde M. )

po premiére

Sláva Daubnerová:

SPIEVAJÚCI DOM

Štefan Bučko (Sudca)

autorka konceptu a scenára:
Sláva Daubnerová
réžia: Sláva Daubnerová
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Sláva Daubnerová
kostýmy: Simona Vachálková
videoart: Andrej Kolenčík
hudba: Marek Piaček
svetelný dizajn: Ján Ptačin
pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková
hrajú: Ingrid Timková (Eva N.), Ján Gallovič
(Primátor), Štefan Bučko (Sudca),
Anna Maľová (Jarmila P.), Emil Horváth
(Tibor L.), Božidara Turzonovová (Erzebeth T.),
Dominika Kavaschová (Hana K.), Ondrej Kovaľ
(Rastislav K.), Zuzana Kocúriková (Márgit B.),
Henrieta Kolláriková (Ágnesa B.),
Kamila Magálová (Tünde M.), Marián Geišberg
(Jozef D.), Daniel Fischer (Adam D.)
najbližšie predstavenia: 19. septembra
a 21. októbra 2017 v Štúdiu novej budovy SND

Dominika
Kavaschová
(Hana K.)
a Ondrej Kovaľ
(Rastislav K.)

Z inscenácie Spievajúci dom
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DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM
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9. 9. - 12. 11. 2017
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OTVÁRACIE HODINY
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v pondelok zatvorené | closed on Mondays

www.danubiana.sk

aplauz
Traja z tohtoročných laureátov
Ceny ministra kultúry SR v oblastiach
profesionálneho umenia – Peter Zajíček
(za hudbu), Ľudmila Várossová (za
divadlo) a Jozef Ciller (za celoživotný
prínos). Ďalšími držiteľmi ceny ministra
sa stali: za propagáciu umenia Izabela
Pažítková a Peter Paško, za literatúru
Anton Hykish a za audiovíziu Stanislav
Párnický a Tibor Búza. Ceny boli
slávnostne odovzdané koncom apríla
2017 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR.

Jozef Ciller, scénograf
a pedagóg, bol ocenený
za celoživotný prínos
v oblasti umenia – za osobitý
vklad a inovatívny prístup
v oblasti divadelnej, ﬁlmovej
a televíznej scénograﬁe
a za dlhoročnú inšpiratívnu
pedagogickú činnosť.

Ľudmila Várossová je laureátkou
ceny za výnimočný prínos v oblasti
divadla a tanca – za výnimočný
vklad do rozvoja kostýmového
výtvarníctva na Slovensku
a v zahraničí.

Minister kultúry Marek
Maďarič udeľuje ceny ako prejav
ohodnotenia výnimočných
umeleckých, tvorivých
a interpretačných počinov za
predchádzajúci kalendárny rok
alebo za celoživotný prínos
v jednotlivých oblastiach
profesionálneho umenia.

Izabela Pažítková, tlačová
tajomníčka SND, bola
ocenená za významný prínos
pri propagácii a prezentácii
umenia a kultúry.

Minister kultúry Marek Maďarič sa
zdraví so spisovateľom Ľubomírom
Feldekom v spoločnosti ocenenej
Ľudmily Várossovej a dramaturgičky
Jany Liptákovej, ktorá vlani získala
Cenu ministra kultúry SR za
celoživotný prínos v oblasti umenia.

Minister kultúry Marek Maďarič
blahoželá Izabele Pažítkovej.
Udelením ceny ministra
vyzdvihol aj jej pôsobenie
ako hlavnej manažérky
medzinárodného festivalu
Bratislavské hudobné slávnosti.

foto: Alena Klenková

Významný slovenský scénograf
Jozef Ciller spolu s manželkou
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,QVFHQiFLRXKU\ĸXERPtUD)HOGHNDSRNUDÿXMHPH
Y0RGURPVDOyQHYSURMHNWHGLYDGHOQpKRVWYiUQHQLD
RVXGRYYë]QDPQëFKRVREQRVWtQDäLFKGHMtQ7DNRX
ERODMNDWROtFN\GLVLGHQWDOHNiU6LOYHVWHU.UÿPpU\
+UDNepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách
moc, my pravduVDV~VWUHďXMHQDPUDYQpSRVROVWYR
MHKRæLYRWDYRYl]HQtNGHKRQHGRNi]DOL]ORPLŘ
DQLQDMEUXWiOQHMätPLPHWyGDPLYWHGDMäHMãW%-HKR
æLYiYLHUDPXSRPRKODSUHNRQDŘGQHVWDNPHUDæ
QHXYHULWHĹQpVS{VRE\PXÿHQLDNWRUpPDOL]DFLHĹ
SULYLHVŘKRNÅSROHSäHQLX´WHGDNSRSUHWLXMHKR
YLHU\DV~KODVXVPRFHQVNëPLSULQFtSPLYOiGQXWLD
NRPXQLVWLFNHMGLNWDW~U\6LOYHVWHU.UÿPpU\VD
YäDNÅQHSROHSäLO´SUHMDYLOREURYVN~YQ~WRUQ~VLOX
REVWiODMYQDMŘDæätFKVN~äNDFKD]DPLHWROYäHWN\
UR]KRGQXWLDV~GRYQD]iNODGHNWRUëFKE\PRKRO
E\ŘSUHSXVWHQëDNE\DVSRŁÿLDVWRÿQHSUL]QDOVYRMX
YLQXSUHWRæHæLDGQXQHFtWLO+UDVDRGRKUiYDYGYRFK
ÿDVRYëFKURYLQiFK²YGHYlŘGHVLDW\FKURNRFKYMHKR
RUGLQiFLLNGHKRQDYäWtYLMHKREëYDOëY\äHWURYDWHĹ
DYSlŘGHVLDW\FKURNRFKQDU{]Q\FKPLHVWDFKMHKR
Y\äHWURYDQLDDYl]QHQLD1HY\KQXWQRVŘSRNiQLD
DSRY]QiäDM~FDVLODRGSXVWHQLDV~QHSDWHWLFNRX
KĵENRYRXWpPRXKU\DMHMRGND]RPDMSUHV~ÿDVQRVŘ
ÓÿLQNXM~5LFKDUG$XWQHUD0DWHM0DUXäLQDK
5pæLD.DPLOåLäND
'UDPDWXUJLD3HWHU.RYiÿ
6FpQDDNRVWëP\3HWHU-DQNŢ

27. 9. o 19.30
ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
– PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV
3RHWLFNpXYDæRYDQLHRY]ŘDKXNPDMHWNXSHQLD]RP
YODVWQtFN\PSUHMDYRPDR~VNDOLDFKPDPRQ\
EiVŁDPL3DYOD2UV]iJKD+YLH]GRVODYDPomsta
PŌWY\FK'HĹEDGHGLÿVWYDNoc jeþDV\ÿDV\PUFKD
ÿDV\NHG\æHVDSROHSätWH,QVFHQiFLDGLYDGOD
SRp]LHYNWRUHMSRp]LLGiYDPHQRYëGLYDGHOQë
MDYLVNRYëMD]\N
ÓÿLQNXM~ãWHIDQ%XÿNR3HWHU3DYOtNDK
$QGUHM5HPHQtNSRVO9ã08
5pæLD3HWHU:HLQFLOOHU
'UDPDWXUJLD0LULDP.LÿLŁRYi
6FpQDDNRVWëP\0DUNpWD3ODFKi

28. 9. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
+UD-DQ\-XUiŁRYHM7LFKëELÿVN~PDRVXG
MHGQpKR]QDM]QiPHMätFKVORYHQVNëFKSUR]DLNRY
VWRURÿLD0LOD8UEDQDNWRUëSRÿDVYRMQRYpKR
VORYHQVNpKRäWiWXS{VRELODNRKODYQëUHGDNWRU
*DUGLVWX²WODÿRYpKRRUJiQX+OLQNRYHMJDUG\
KOiVQHMWU~E\QDFLVWLFNpKRUHæLPX=DÿLDWNRP
URNRYVWRURÿLDVL0LOR8UEDQYLDFDNR
VHGHPGHVLDWURÿQëYQHGREURYRĹQRP~VWUDQt
SRNRMQHQDætYDOVRVYRMRXRGGDQRXPDQæHONRX
Y&KRUYiWVNRP*UREHSUL%UDWLVODYH3RNRMQHDæNëP
KRQHQDYäWtYLOPODGëUHGDNWRU
ÓÿLQNXM~%RæLGDUD7XU]RQRYRYi-iQ*DOORYLÿ
%UDQLVODY'HiNDK
5pæLD$OHQD/HONRYi
'UDPDWXUJLD'DULQD$EUDKiPRYi
6FpQDDNRVWëP\-XUDM3ROLDN

29. 9. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
OKTÓBER 2017
8. 10. o 18.30
LÚČE OTCOVSTVA – KAROL WOJTYŁA

3RHWLFNpGLYDGHOQp]DP\VOHQLHRKĹDGDQtLGHQWLW\
RWFRYVWYD
1iGKHUQiÀOR]RÀFNRSRHWLFNiKUD.DUROD:RMW\âX
-iQD3DYOD,, MHGQHM]QDMYlÿätFKRVREQRVWt
DVWRURÿLDKRYRUtRY\VRNRDNWXiOQ\FK
WpPDFK²RDEVHQFLLDSRWUHEHRWFDYV~ÿDVQëFK
URGLQiFKRWpPDFKPDWHUVWYDV\QRYVWYDLVDPRW\
,QVFHQiFLDMHKRVŘRYDQtP7HDWUD&RORUDWDNWRUp
VSROXSUDFXMHVÿOHQPLþLQRKU\61'ãWHIDQRP
%XÿNRPD0RQLNRX3RWRNiURYRX
ÓÿLQNXM~ãWHIDQ%XÿNR-DQD9DORFNi
0RQLND3RWRNiURYi'RPLQLNDåLDUDQRYi
5pæLD3HWHU:HLQFLOOHU
'UDPDWXUJLD-XUDM)RWXO
+XGED,JRU%DDU

12. 10. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER

3R]RUXKRGQiRVREQRVŘQHPHFNHMOLWHUDW~U\DXWRU
NWRUëSUHGEHKROVYRMXGREX*HRUJ%FKQHU
² PDOLEDGYDGVDŘMHGHQURNRYNHď
QDStVDOMHGHQ]QDMUHYROXÿQHMätFKQHPHFNëFKWH[WRY
0LHUFKDWUÿLDP9RMQXSDOiFRP 3RVROKHVVHQVNpKR
YLGLHND 7H[WQDR]DMSUHNYDSLOåLDGQHYHĹNpVORYi
WDNp]GHYDOYRYDQpURNRYSR9HĹNHMIUDQF~]VNHM
UHYRO~FLLLEDNRQNUpWQHÿtVODPHQiDSUtNODG\
$SUHGVDVWUKXM~FDYëSRYHďMDVQëUDGLNDOL]PXV
DRGKDOHQLHFHOpKRPHFKDQL]PXPRFLSROLWLN\DYOiG\
ÓÿLQNXMH5REHUW5RWK
3UHNODG$QGUHM=PHÿHN
ÓSUDYDDUpæLD,QJULG7LPNRYi
'UDPDWXUJLD0LULDP.LÿLŁRYi
6FpQDDNRVWëP\(PD7HUHQ

17. 10. o 19.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK

&HQX'26.<YNDWHJyULL1DMOHSätæHQVNë
KHUHFNëYëNRQVH]yQ\]tVNDOD=GHQD
6WXGHQNRYi]DSRVWDYX/HQL5LHIHQVWDKORYHM
3{YRGQiVORYHQVNiKUD/HQLDXWRUVNHMGYRMLFH
9DOHULH6FKXOF]RYHMD5RPDQD2OHNäiNDMH
RÀNWtYQRPVWUHWQXWtGYRFKVNXWRÿQëFKĹXGt
/HJHQGiUQHKRPRGHUiWRUD-RKQQ\KR&DUVRQD
NWRUpKRÅ7KH7RQLJKW6KRZ6WDUULQJ-RKQQ\&DUVRQ´
SDWULODWULGVDŘURNRYNQDMVOHGRYDQHMätPWDONVKRZ
$PHULN\DNRQWURYHU]QHM/HQL5LHIHQVWDKORYHM
ÅGYRUQHMUHæLVpUN\´$GROID+LWOHUD
ÓÿLQNXM~=GHQD6WXGHQNRYiĸXERPtU3DXORYLÿ
0iULD.UiĹRYLÿRYi3HWHU%UDMHUÿtNDK-XUDM%DÿDDK
5pæLD9DOHULD6FKXOF]RYi
'UDPDWXUJLD5RPDQ2OHNäiND0LULDP.LÿLŁRYi
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19. 10. o 19.30
TICHÝ BIČ
– JANA JURÁŇOVÁ
20. 10. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
22. 10. o 18.30
ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
– PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV
27. 10. o 18.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
31. 10. o 19.30
TICHÝ BIČ
– JANA JURÁŇOVÁ

ZMENA PROGRAMU A HOSTÍ VYHRADENÁ
VSTUPENKY
932./$'1,&,$&+61'$21/,1(
1$:::61'6.$:::1$967(91,.6.
REZERVÁCIE
_5(=(59$&,(#61'6.

WWW . SND . SK
GENERÁLNY
PARTNER

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.

20. 9. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK

18. 10. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER

piatok

Sezóna
2017/2018

1
sobota

2
nedeľa

3
pondelok

4
utorok

5
streda

6
štvrtok

7
piatok

8
sobota

9
nedeľa

10
pondelok

11
utorok

streda

12
13
štvrtok

piatok

14

Triptych
J. Ďurčo, J. Galla, J. Sapara-Fischerová,
J. Peter
Foto: A. Sládek

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Štúdio

SEPTEMBER 2017

Sála činohry
Mercedes Benz
M. Huba, R. Roth
Foto: A. Čanecký

nová budova
Sála opery a baletu
Rodáci
T. Maštalír, J. Oľhová, J. Greššo,
D. Žiaranová, R. Stanke
Foto: D. Veselský

Nehrá sa

DESATORO

17.00 – 21.50 hod. | Desať režisérov inscenuje desať Božích prikázaní ako krátke

zamyslenia, reflexie a polemiky so základným morálnym a právnym kánonom západnej Európy.

Deň otvorených dverí v SND

Sissi
T. Pauhofová
Foto: B. Konečný

Nehrá sa

Nehrá sa

Tešíme sa na vás v 98. divadelnej sezóne.

Labutie jazero
A. Pyzhov, M. Rudenko
Foto: P. Brenkus

Nehrá sa

Nehrá sa

Z OPERY DO OPERY

12.00 – 13.30 hod.

19.00 – 22.00 hod.

SÉRIA MO

Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND

19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša.

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ

P.
P I. ČAJKOVSKIJ

J. HAVELKA | ELITY
19.00 – 21.00 hod.

Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

Deň otvorených dverí
v SND
Foto: P. Urbánek

• prehliadka priestorov
• detské atrakcie
• autogramiáda umelcov
• workshopy

18.00 – 20.50 hod.

Deň otvorených
dverí v SND
Foto: B. Klenka

Nehrá sa

LABUTIE JAZERO

Deň otvorených
dverí v SND
Foto: B. Klenka

POLNOČNÁ OMŠA

Deň otvorených dverí
v SND
Foto: P. Urbánek

P. KARVAŠ

19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď
ideš k žene, vezmi si bič! Napokon čo iné, ak ti chýba rozum?

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
Rigoletto
Foto: J. Barinka
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Sezóna
2017/2018

POPOLVÁR

J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

SÉRIA P

SÉRIA RT

11.00 – 13.00 hod., 17.00 – 19.00 hod. | Tanečný muzikál

POPOLVÁR

J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

17.00 – 19.00 hod. | Tanečný muzikál

Nehrá sa

19.00 – 22.10 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

G. PUCCINI

TURANDOT

Turandot (A. L. Bogza)
Foto: A. Klenková

17.00 – 20.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

S. PROKOFIEV, N. HOREČNÁ

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...

Romeo a Júlia
(I. Gribincea)
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.50 hod. | Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch

P. I. ČAJKOVSKIJ

JE ÚŽASNÁ!
19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
IVAN STODOLA

P. QUILTER

BAČOVA ŽENA

TROCHU INAK

DIVADELNÉ OCENENIA SEZÓNY v pokladnici SND. Na predstavení sa realizuje televízny záznam.

Zo života ľudstva

barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

P. WEISS | ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
19.00 – 21.50 hod.

Nehrá sa

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti. Pôvodná slovenská hra
22.00 hod. | Počas slávnostného ceremoniálu, neopakovateľné- D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV
ho divadelného predstavenia, sa dozvieme mená tohtoročných víťazov
18.00 – 20.40 hod. | Podľa filmu Le déclin de l‘empire américain a Les invasions
prestížneho divadelného ocenenia DOSKY. Vstupenky v predaji

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
19.00 – 20.40 hod.| Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého

Nehrá sa

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
IVAN STODOLA

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH BAČOVA ŽENA

J. PALÁRIK

vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND.

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši, emancipácii a sile

Nehrá sa

Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
18.00 – 21.00 hod.

Ilúzie
(E. Vášáryová,
B. Turzonovová,
M. Huba)
Foto: B. Konečný

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

Jane Eyrová (P. Vajdová, R. Roth)
Foto: J. Jíra

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
19.00 – 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach

výrazných osobností Rastislava a Svätopluka, ktorý spočíva v nezmieriteľnosti dvoch koncepcií národného bytia.

V. KLIMÁČEK | MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE
19.00 – 20.45 hod. |Komorná hra, koncipovaná do Štúdia činohry, je postavená na konflikte dvoch

Nehrá sa

18.00 – 21.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím

J. LITTELL | LÁSKAVÉ BOHYNE

Štúdio

V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,

Rodáci (M. Potokárová, T. Maštalír)
Foto: D. Veselský

Labutie jazero
(Maria Rudenko)
Foto: P. Brenkus

LABUTIE JAZERO

Sála činohry

Sála opery a baletu

nová budova

OKTÓBER 2017

ÚNOS ZO SERAILU

EUGEN ONEGIN

Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.

17.00 – 18.10 hod.

Z OPERY DO OPERY

19.00 – 21.45 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

NABUCCO

TRIPTYCH (SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)
18.00 – 21.10 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku
G. VERDI

G. PUCCINI

Barbier zo Sevilly
(I. Martinka, P. Remenár)
Foto: A. Sládek

19.00 – 21.45 hod. | Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

BARBIER ZO SEVILLY

19.00 – 21.20 hod.
G. ROSSINI

M. RAVEL | ŠPANIELSKA HODINKA
M. Ravel, R. Sato | DAFNIS A CHLOÉ

Nehrá sa

19.00 – 21.50 hod. | Opera v troch dejstvách v ruskom jazyku

P. I. ČAJKOVSKIJ

Únos zo serailu
(M. Hochelová)
Foto: A. Sládek

19.00 – 21.00 hod. | Spevohra v troch dejstvách v nemeckom jazyku

W. A. MOZART

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

G. VERDI

RIGOLETTO

19.00 – 21.50 hod. | Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch

Nehrá sa

Nehrá sa

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

B. SMETANA | NEPREDAJME NEVESTU!
17.00 – 18.10 hod.

SÉRIA E

SÉRIA KB

19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej - Timravy

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

Elity (R. Autner, T. Pauhofová)
Foto: V. Novotný

18.00 – 20.00 hod. | Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND
HOSŤOVANIE DAB NITRA
M. RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ | JÁNOŠÍK
19.00 – 20.40 hod. |

ELITY

J. HAVELKA

Arkádia (R. Roth, Z. Fialová)
Foto: R. Tappert

18.00 – 21.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej - Timravy

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

• v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
• v pokladnici v historickej budove SND (vchod z Jesenského ul.)
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia.

Uzávierka programu 16. 8. 2017. Zmena programu je vyhradená.

invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

Nová budova SND sa pre návštevníkov otvára
1 hodinu pred predstavením,
historická budova ½ hodiny pred predstavením.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

www.snd.sk

On-line predaj

PREMIÉRA

19.00 hod.
W. SHAKESPEARE

Rezervácie

Nehrá sa

Nehrá sa

18.00 hod.

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

Vysvetlivky:
* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.
* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie

PREMIÉRA

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

19.00 hod.
W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

PREDPREMIÉRA

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

W. Shakespeare
Zdroj: Wikipedia

(D. Šlepkovská)
Foto: A. Klenková

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Polnočná omša
(A. Javorková, M. Ondrík,
D. Heriban, E. Horváth)
Foto: B. Konečný

19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša

POLNOČNÁ OMŠA

19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
P. KARVAŠ

POLNOČNÁ OMŠA

P. KARVAŠ

špeciálne na objednávku Činohry SND

P. ESTERHÁZY |MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný

Spievajúci dom
(I. Timková)
Foto: C. Bachratý

GISELLE

A. CH. ADAM
19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

Nehrá sa

SÉRIA NČ4 2016/2017 Carmen

Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
18.00 – 20.30 hod.

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI SÉRIA MO S. DAUBNEROVÁ |SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 20.40 hod.| Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého
19.00 – 21.20 hod.

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

T. STOPPARD |ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

Nehrá sa

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

NEVESTA HÔĽ

G. BIZET | CARMEN
SÉRIA OŽ
VENOVANÉ JUBILEU D. ŠLEPKOVSKEJ
19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku

SIENA/La Veronal (Španielsko)

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL BRATISLAVA V POHYBE

F. ŠVANTNER

Nehrá sa

19.00 hod. | Choreografia a réžia: Marcos Morau

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV
19.00 – 21.40 hod. | Podľa filmu Le déclin de l´empire américain a Les

(M. Potokárová, T. Magát)
Foto: B. Konečný

Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 22.20 hod.

Na predstavení sa realizuje televízny záznam.

19.00 hod.| Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:

31

utorok

30

pondelok

29

nedeľa

28

LABUTIE JAZERO

19.00 – 21.45 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
P. I. ČAJKOVSKIJ

LA TRAVIATA

G. VERDI

La traviata
Foto: C. Bachratý

P. MASCAGNI | SEDLIACKA ČESŤ
R. LEONCAVALLO| KOMEDIANTI
19.00 – 21.40 hod. | Opery v jednom a dvoch dejstvách v talianskom jazyku

Nehrá sa

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

B. SMETANA | NEPREDAJME NEVESTU!
18.00 – 19.10 hod.
SÉRIA RT

19.00 – 21.40 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

Nehrá sa

19.00 – 22.00 hod. | Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku

ŽIDOVKA

11.00 – 13.00 hod. | Tanečný muzikál
J. F. HALÉVY

POPOLVÁR

J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

11.00 – 13.00 hod. | Tanečný muzikál

J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

POPOLVÁR

sobota
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TROCHU INAK

Nehrá sa

Nehrá sa

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO IVAN STODOLA
BAČOVA ŽENA
PRI OBŽINKOCH

18.00 – 20.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete

JE ÚŽASNÁ!

P. QUILTER

V. KLIMÁČEK | SISSI
18.00 – 21.15 hod.

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody. 19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

Moderná historická dráma plná atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

Nehrá sa

F. ŠVANTNER

Komorná hra postavená na konflikte dvoch výrazných osobností Rastislava a Svätopluka.

19.00 – 20.45 hod.

Činohra SND u autorskej dvojice Schulczová – Olekšák.

SÉRIA NČ 3 16/17
V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
SÉRIA NČ 4 16/17 S. DAUBNEROVÁ
SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 20.40 hod. | Rodáci sú po Leni druhou hrou, ktorú si objednala
19.00 – 21.20 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

19.00 hod.| Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND Nehrá sa
Na predstavení sa realizuje televízny záznam.

Romeo a Júlia – Tak ako včera...
P. Dedinský, K. Görözdös
Foto: P. Brenkus

NEVESTA HÔĽ

J. LITTELL | LÁSKAVÉ BOHYNE
19.00 – 22.30 hod.

19
streda

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

Fiktívne memoáre príslušníka SS z druhej svetovej vojny, ktoré sa stali kultúrnou udalosťou.

V. KLIMÁČEK | MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

20
T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

štvrtok
Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

21
Dancer | Sergei Polunin Live
Foto: © David La Chapelle

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

I. BERGMAN

Hra oprávnene najoceňovanejšej a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky.

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND

18.00 – 21.45 hod.
Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
15.00 – 17.30 hod.
Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

SND 2017/2018

ROČENKA

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody.

Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND

Nehrá sa

Z OPERY DO OPERY

18.00 – 19.30 hod.

Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.

SÉRIA RT

MATINÉ K PREMIÉRE M. RAVEL | ŠPANIELSKA HODINKA,
M. RAVEL, R. SATO | DAFNIS A CHLOÉ
10.30 – 12.00 hod. | Operno-baletný večer

PREMIÉRA

SÉRIA Y-VIP

PREMIÉRA

Dafnis a Chloé
Fotograﬁa zo skúšky
Foto: P. Brenkus

M. RAVEL | ŠPANIELSKA HODINKA

M. RAVEL, R. SATO | DAFNIS A CHLOÉ

19.00 - 21.20 hod.

Nehrá sa

M. RAVEL | ŠPANIELSKA HODINKA

M. RAVEL, R. SATO | DAFNIS A CHLOÉ

19.00 - 21.20 hod.

Triptych
M. Porubčinová, J. Sapara-Fischerová
Foto: A. Sládek

* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.
* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie

Vysvetlivky:

G. PUCCINI | TRIPTYCH: SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI

HOSŤOVANIE OPERY SND V PRAHE V RÁMCI FESTIVALU HUDOBNÉHO DIVADLA OPERA 2017

19.00 – 22.45 hod.

Nehrá sa

Nehrá sa

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Fiktívne memoáre príslušníka SS z druhej svetovej vojny, ktoré sa stali kultúrnou udalosťou.

Bačova žena
A. Bárta, D. Mórová
Foto: M. Geišberg

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

www.snd.sk

On-line predaj

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO IVAN STODOLA
BAČOVA ŽENA
PRI OBŽINKOCH

ideš k žene, vezmi si bič! Napokon čo iné, ak ti chýba rozum?

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď

19.00 – 20.40 hod. | Rodáci sú po Leni druhou hrou, ktorú si objednala
Činohra SND u autorskej dvojice Schulczová – Olekšák.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI SÉRIA NČ 3 16/17

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM J. LITTELL | LÁSKAVÉ BOHYNE
19.00 – 22.30 hod.
10.00 – 12.30 hod.

98. DIVADELNÁ SEZÓNA

B. STUDLAR | TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI
19.00 – 20.40 hod.

Nehrá sa

SSERGEI POLUNIN LIVE | DANCER

SSERGEI POLUNIN LIVE | DANCER

Nehrá sa

Nehrá sa

S.
S PROKOFIEV, N. HOREČNÁ
19.00 – 21.00 hod.

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...

SÉRIA ZV

Projekcia filmu v réžii Stevena Cantora a tanečné vystúpenie Sergeia Polunina

19.00 hod.

Projekcia filmu v réžii Stevena Cantora a tanečné vystúpenie Sergeia Polunina

19.00 hod.

FANNY A ALEXANDER

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

G. VERDI | RIGOLETTO
19.00 – 21.40 hod.

D. Loher | NEVINA
19.00 – 22.00 hod.

piatok

22
sobota

23
nedeľa

24
pondelok

25
utorok

streda

26
27
štvrtok

28
piatok

29
sobota
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Nová budova SND sa pre návštevníkov otvára
1 hodinu pred predstavením,
historická budova ½ hodiny pred predstavením.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:
• v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
• v pokladnici v historickej budove SND (vchod z Jesenského ul.)
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia.

Uzávierka programu 8. 8. 2017. Zmena programu je vyhradená.

po premiére

Moyan Li (Blonde),
Mariana Hochelová (Konstanze)
a Andrej Hryc (Paša Selim)

ÚNOS ZAUJAL
farebnosťou orchestra
a charakterov

Eva Bodorová (Konstanze)

Operné štúdio SND ponúka mladým interpretom príležitosť podieľať sa na príprave novej opernej inscenácie, získať
väčšie profesionálne skúsenosti a v neposlednom rade upozorniť na seba širšiu opernú verejnosť. Po prvom ročníku,
v rámci ktorého na scéne historickej budovy SND zaznela
v júni 2015 slovenská premiéra hudobnej komédie Kráľ
Teodor v Benátkach Giovanniho Paisiella v spracovaní Hansa
Wernera Henzeho, tentoraz prišlo v polovici júna 2017 na
rad jedno z najznámejších diel opernej literatúry, lyrická
komediálna spevohra Wolfganga Amadea Mozarta Únos
zo serailu. Dielo plné vzletnej invencie, mladíckej energie
a kompozičnej virtuozity je zároveň zábavným divadelným
príbehom, ktorého protagonisti výrazne prerastajú svoje
konvenčné dobové predobrazy a oslovujú nás prekvapujúcou vitalitou a životnou vierohodnosťou. Inscenáciu pripravil režisér Ján Ďurovčík ako svoj debut v opere.
foto: Anton Sládek
Mariana Hochelová (Konstanze),
Martin Gyimesi (Belmonte),
Moyan Li (Blonde)
a Shawn Mlynek (Pedrillo)
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Matúš Šimko (Pedrillo),
Josef Ruppert (Osmin)
a Patrik Horňák (Belmonte)

po premiére

Emily Bradley (Blonde)

Mariana Hochelová
(Konstanze)

Ján Galla (Osmin)

Wolfgang Amadeus Mozart:

ÚNOS ZO SERAILU
spevohra v troch dejstvách
v nemeckom jazyku
hudobné naštudovanie: Peter Valentovič
dirigenti: Peter Valentovič, Maroš Potokár
réžia: Ján Ďurovčík
scéna: Martin Černý
kostýmy: Ľudmila Várossová
zbormajster: Ladislav Kaprinay
dramaturgia: Pavol Smolík
účinkujú: Eva Bodorová, Mariana Hochelová
(Konstanza), Emily Bradley, Li Moyan (Blonde),
Martin Gyimesi, Patrik Horňák (Belmonte),
Ján Babjak, Shawn Mlynek, Matúš Šimko
(Pedrillo), Ján Galla, Josef Ruppert (Osmin),
Andrej Hryc (Paša Selim)
premiéry: 16. a 17. júna 2017
v historickej budove SND
najbližšie predstavenia:
1. októbra, 23. novembra a 12. decembra 2017
v historickej budove SND
INZERCIA

Prehliadka festivalového ﬁlmu
z Berlína, Benátok a Cannes
Zabitie posvätného jeleňa
r. Yorgos Lanthimos © 2017

4.

10. 10. 2017

www.be2can.eu
@Be2CanDistribution
#Be2Can

anketa

NÁZOR KRITIKY
To najlepšie z opery
Internetový časopis Opera Slovakia pripravil ďalší ročník ankety opernej kritiky, kde sa
tentoraz hodnotila aktuálna umelecká, inscenačná a interpretačná tvorba na slovenských
javiskách počas sezóny 2016/2017. V ankete hlasovalo päť renomovaných operných
kritikov a publicistov – Michaela Mojžišová, Terézia Ursínyová, Jozef Červenka, Vladimír
Blaho a Pavel Unger. Tu sú výsledky podľa jednotlivých kategórií:

NAJLEPŠIE HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE
OPERNEJ INSCENÁCIE:

Peter
Valentovič

1. miesto – VÁCLAV LUKS, dirigent, za hudobné
naštudovanie novodobej premiéry Vivaldiho opery
Arsilda v Opere SND,
2. miesto – PETER VALENTOVIČ, dirigent, za hudobné
naštudovanie Mozartovej opery Únos zo serailu v rámci
Operného štúdia SND,
3. miesto – ROBERT JINDRA, dirigent, za hudobné
naštudovanie slovenskej premiéry Wagnerovej
opery Víly v Štátnom divadle Košice.

NAJLEPŠIA OPERNÁ INSCENÁCIA:
1. miesto – DAVID RADOK, režisér, za réžiu novodobej
premiéry Vivaldiho opery Arsilda na javisku Opery SND,
2. miesto – PETER KONWITSCHNY, režisér, za réžiu
inscenácie Halévyho opery Židovka v Opere SND,
3. miesto – LUBOR CUKR, režisér, za réžiu slovenskej
premiéry Wagnerovej opery Víly v Štátnom divadle
Košice.
David Radok

NAJLEPŠÍ MUŽSKÝ SÓLISTICKÝ VÝKON:

Michal Lehotský

OBJAV (TALENT) SEZÓNY:
1. miesto – MICHAELA POPIK
KUŠTEKOVÁ (soprán),
2. miesto – ŠARŪNAS ŠAPALAS (barytón),
3. miesto – MARIANA HOCHELOVÁ (soprán)
a MAREK POBUDA (barytón).

Mariana Hochelová

SKOKAN SEZÓNY:

NAJLEPŠÍ ŽENSKÝ SÓLISTICKÝ VÝKON:

Lucile
Richardot

Mária
Porubčinová
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1. miesto – MICHAL LEHOTSKÝ (tenor)
za stvárnenie postavy Éléazar v Halévyho
opere Židovka na javisku Opery SND,
2. miesto – KANGMIN JUSTIN KIM (kontratenor)
za stvárnenie postavy Barzane vo Vivaldiho
opere Arsilda na javisku Opery SND,
3. miesto – GUSTÁV BELÁČEK (basbarytón)
za stvárnenie postavy Gianni Schicchi v Pucciniho
opere Gianni Schicchi na javisku Opery SND.

1. miesto – LUCILE RICHARDOT (mezzosoprán)
za stvárnenie postavy Lisea vo Vivaldiho opere
Arsilda na javisku Opery SND,
2. miesto – MÁRIA PORUBČINOVÁ (soprán)
za stvárnenie postavy Sestra Angelika v Pucciniho
opere Sestra Angelika na javisku Opery SND,
3. miesto – LENKA MÁČIKOVÁ (soprán) za stvárnenie
postavy Mirinda vo Vivaldiho opere Arsilda na javisku
Opery SND
a
MICHAELA POPIK KUŠTEKOVÁ (soprán) za stvárnenie
postavy Iolanta v Čajkovského opere Iolanta na javisku
Štátnej opery v Banskej Bystrici.

1. miesto – KATARÍNA FLÓROVÁ (soprán),
2. miesto – MARIANA HOCHELOVÁ (soprán)
a TITUSZ TÓBISZ (tenor),
3. miesto – neudelené.

Katarína Flórová

OPERNÁ UDALOSŤ SEZÓNY NA SLOVENSKU:

Arsilda

Viac informácií o ankete a víťazoch na: www.operaslovakia.sk

1. miesto – koncert tenoristu Javiera
Camarenu, Koncertná sieň Slovenskej
ﬁlharmónie, Bratislava (11. apríla 2017,
organizovala agentúra Kapos),
2. miesto – novodobá premiéra Vivaldiho
opery Arsilda na javisku Opery SND,
3. miesto – koncertné uvedenie Straussovej
opery Elektra v Slovenskej ﬁlharmónii
v hudobnom naštudovaní Juraja Valčuhu.
foto: archív SND

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Dizajn © Nora Nosterská
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OTVÁRACIE HODINY POKLADNÍC SND
NOVÁ BUDOVA SND, Pribinova 17
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HISTORICKÁ BUDOVA SND, Hviezdoslavovo nám.

Po – Pi 8.00 – 19.00 hod.,
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spomienka

NÁVRAT
LUCIE POPP
Odhalili bustu
opernej divy

Lucia Popp

Na pôdu Štátnej opery vo Viedni sa symbolicky vrátila jedna z najvýraznejších
osobností opery, slovenská sopranistka Lucia Popp (1939 – 1993). V pondelok
12. júna 2017 slávnostne odhalili bustu obdivuhodnej umelkyni, ktorá si získala
uznanie vrcholnými umeleckými kreáciami doslova ako kráľovná svetových
operných scén a to nielen ako Kráľovná noci z Čarovnej ﬂauty.

Podujatie inicioval a organizoval Slovenský inštitút vo Viedni a Veľvyslanectvo SR v Rakúsku. Na stretnutí boli prítomné významné osobnosti – napríklad riaditeľ Štátnej opery vo Viedni Dominique Meyer, štátni
tajomníci ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR
Ivan Korčok a ministerstva kultúry Ivan Sečík, či generálny riaditeľ SND
Marián Chudovský. Na Luciu Popp si zaspomínal Peter Dvorský, s ktorým umelkyňa neraz stála na opernom i koncertnom pódiu, a prezident Spoločnosti pre hudobné divadlo,
dlhoročný dramaturg vo Viedenskej
štátnej opere, prof. Franz Eugen Dostal,
ktorí predniesli laudatio. Bustu odhalil
Ivan Korčok a Otto Schenk, legendárny
režisér, ktorý Lucii Popp otvoril dvere
do Viedenskej štátnej opery a od prvej
chvíle odhadol jej nesmierny talent.
Gratulácia patrila v ten deň aj jemu –
oslávil 87 rokov.
Autorom busty je akademický sochár
Juraj Čutek, absolvent Vysokej školy
Otto Schenk a Edita Gruberová umelecko-priemyslovej v Prahe. Výtvarník sa inšpiroval práve postavou
Kráľovnej noci, korunu na hlave však
stvárnil metaforicky ako korene symbolizujúce túžbu vrátiť sa domov.
Bustu zhotovil z dreva, je odliata do
bronzu.
V priateľských rozhovoroch si na slávnostnom stretnutí na krehkú, noblesnú
dámu so zvonivým strieborným sopránom a speváckou inteligenciou zaspomínali operné divy Edita Gruberová
a Gabriela Beňačková, ako aj operná
sólistka a profesorka Eva Blahová.
Peter Dvorský
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Autorom busty je akad. sochár Juraj Čutek

V rámci programu účinkovali operní sólisti Adriana Kučerová, Jolana
Fogašová, Jaroslav Dvorský a huslista Tibor Kováč, na klavíri sprevádzala Petra Pogády.
Busta Lucie Popp neostane v Štátnej opere vo Viedni, ale bude umiestnená v 18. viedenskom obvode v priestore, kde sa konajú koncerty pod
holým nebom.
Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský pripomenul, že menšia busta Lucie Popp od operného sólistu a súčasne i výtvarníka Jaroslava
Dvorského je na mezaníne v historickej budove SND. „Ďalší rovnocenný
originál busty Juraja Čuteka, ktorá bola odhalená vo Viedni, plánujeme
umiestniť aj v Bratislave. Dôstojný priestor vieme v spolupráci s vedením
mesta ponúknuť.“
Lucia Popp, rodáčka zo Záhorskej Vsi, sa chcela stať lekárkou. Získalo
si ju však herectvo. Dosť rýchlo si jej hudobný talent všimla prof. Anna
Hrušovská. Na predspievaní vo Viedni si neskôr Lucia Popp získala pozornosť významných osobností vrátane Herberta von Karajana práve
„krkolomnou“ áriou Kráľovnej noci. Predovšetkým Mozart a Strauss ju
sprevádzali na najvýznamnejších operných a koncertných svetových
pódiách. Lucia Popp bola prvou slovenskou speváčkou, ktorá účinkovala v Štátnej opere vo Viedni, neskôr v La Scale v Miláne, Covent
Garden v Londýne, Palais Garnier – historickej budove Národnej opery
v Paríži, či v Metropolitnej opere v New Yorku. Aj tam jej bola súdená
Kráľovná noci a to v pamätnej inscenácii Čarovnej ﬂauty, ktorej scénu
a kostýmy navrhol geniálny Marc Chagall.
Po Nežnej revolúcii účinkovala Lucia Popp niekoľkokrát v Bratislave
a spolu s našimi umelcami sa predstavila na pamätnom koncerte vo
Viedni, kde napríklad s Petrom Dvorským zaspievali „Věrné milování“
z opery Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.
Hlas Lucie Popp je zaznamenaný na vyše sto dlhohrajúcich platniach.
Výber z Mozartových árií v jej interpretácii vydalo vydavateľstvo EMI
v prestížnej edícii Great Recordings of the Century. Lucia Popp odišla, žiaľ, predčasne. Pochovaná je v Bratislave na cintoríne v Slávičom
údolí.
(iz, foto archív)

jubileum

ROMAN
POLÁK 60
Tvorca osobitej poetiky
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Andrej Čanecký, Alena Klenková

Režisér, autor, pedagóg aj príležitostný herec Roman Polák oslávi posledný septembrový deň
životné jubileum – šesťdesiatku. Režírovať začal v prostredí poézie a ochotníckeho divadla v Novom
Meste nad Váhom. Dnes je hlavne ako režisér spätý s poprednými činohernými a opernými súbormi.
Polákova poetika ozvláštneného realizmu sa stala pojmom a termínom, ktorý rezonuje aj v jeho
pedagogickej praxi. Je tiež spoločensky angažovaný divadelník.
Rodák z Trenčína (nar. 30. 9. 1957) absolvoval
odbor réžie na VŠMU v ročníku Miloša Pietora,
ku ktorému sa hrdo hlási. Prvé inscenácie v rokoch 1980 až 1982 realizoval v Štátnom divadle
Košice. Najintenzívnejšie sa s Romanom Polákom spája martinské Divadlo SNP, dnes Slovenské komorné divadlo Martin, bratislavské
Divadlo Astorka Korzo ’90 a SND. V rokoch 1996
až 2000 pôsobil ako interný režisér Divadla Astorka Korzo ’90. V Štátnom divadle Košice bol
umeleckým šéfom činohry v rokoch 2000 až
2002 a od roku 2005 pôsobil opäť ako režisér
a umelecký šéf v Astorke. Riaditeľom Činohry
SND bol najprv v období 2006 až 2008 a opätovne ním je od januára 2013.
Spolupracuje so slovenskými profesionálnymi
činohernými divadlami, ale aj so Štátnou operou v Banskej Bystrici a opernými súbormi ŠD
Košice a SND. Ako režisér sa presadil aj v národných divadlách v Prahe a Brne, jeho inscenácie
uviedol aj pražský Činoherný klub či Mestské
divadlo Brno. V zahraničí inscenoval v estónskom Talline (P. de Marivaux: Dotyky a spojenia),
v chicagskom Shakespeare Repertory Theatre
(W. Shakespeare: Macbeth) a v parížskom Théâtre Molière – Maison de la poésie (A. S. Puškin:
Kamenný hosť). Jeho kľúčové inscenácie martinského obdobia v 80. rokoch Dotyky a spojenia (1988) a Baal (1989) reprezentovali československé divadlo na európskych festivaloch
(Vroclav, Toruň, Moskva, Belehrad, Edinburgh),
kde získali viaceré ocenenia.
Polákov dramaturgický záujem sa opiera najmä o ruskú klasiku, ako je Čechov (Ivanov, Ujo

Váňa, Tri sestry, Platonov, Čajka), Gorkij (Scény
z domu Bessemenovcov Meštiaci, Play Gorkiy
alebo Letní hostia), Ostrovskij (Les), Turgenev
(Mesiac na dedine), ale aj o adaptácie a úpravy
veľkých prozaických opusov ako Anna Kareninová či Bratia Karamazovovci. Dôležité miesto
v jeho tvorbe, ale aj v interpretačnej tradícii
slovenského divadla majú aj jeho inscenácie
Molièrových hier Don(a) Juan(a), Mizantrop,
Striptíz Tartuﬀe, či Úbohý lakomec. Nevynecháva ani overenú klasickú drámu Shakespeara

Herodes a Herodias
(Tomáš Maštalír a Gabriela Dzuríková)

(Coriolanus, Romeo a Júlia, Večer Trojkráľový,
Ako sa vám páči, Búrka), Ibsena (John Gabriel
Borkmann, Peer Gynt), Hauptmanna (Potkany),
ani moderných svetových i slovenských dramatikov ako Bertolt Brecht (Baal), Friedrich
Dürrenmatt (Návšteva starej dámy), Frank
Wedekind (Lulu), Jean Genet (Slúžky), Georg
Tabori (Mein Kampf), Bernard Marie Koltès (Návrat do púšte, Roberto Zucco, Boj Černocha so
psami), Karol Horák (Prorok Štúr a jeho tiene, „...
príď kráľovstvo Tvoje...“, Nebo, peklo, Kocúrkovo,
Divný Janko (Apokalypsa podľa Janka Kráľa),
Skaza futbalu v meste K, Medzivojnový muž),
Eva Maliti Fraňová (Krcheň Nesmrteľný) alebo
Viliam Klimáček (Hypermarket). Výrazný ohlas
zaznamenali aj jeho inscenácie slovenskej klasiky – Stodolova Bačova žena, Hviezdoslavov
Herodes a Herodias a Švantnerova Nevesta hôľ.
K tomu treba pripočítať operné inscenácie
s významovým presahom – Cikkerovho Coriolana a Jura Jánošíka, Wagnerovho Bludného
Holanďana, či Rossiniho Barbiera zo Sevilly.
Ako riaditeľ Činohry SND sa zasadzuje o vznik
pôvodných slovenských textov i zahraničných
drám, podporuje projekty Európskej divadelnej konvencie (ETC), ktorej je Činohra SND
členom, aj existenciu medzinárodného festivalu Eurokontext.sk. Je držiteľom mnohých
významných ocenení vrátane štyroch cien
DOSKY za najlepšiu réžiu (1997, 2006, 2009,
2010), Ceny ministra kultúry SR za umenie
(2010), Krištáľového krídla (2007) či dvoch
Cien Tatrabanky za umenie (2009, 2013) a Výročnej ceny Jána Cikkera (2012).
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OTÁZKY A OTÁZNIKY
Aký bol tohtoročný festival
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: archív

Sedem zahraničných inscenácií a šesťnásť reﬂexií nad meniacim sa svetom. Aspoň tak sme
si zastrešili zahraničné a slovenské inscenácie, ktoré sa objavili v júni na medzinárodnom
činohernom festivale SND Eurokontext.sk 2017 a spájala ich téma: Civilizácia ohrozuje
civilizáciu. Každá inscenácia rezonovala s iným typom publika, ale každá našla svojho diváka,
a pritom šlo o výrazne rozmanité režijné prístupy. Bola to aj ukážka toho, ako rozmanito
sa môže vnímať ohrozenie, čo pre nás znamenajú ohrozenia, aké sú tie ukryté v našej
neusporiadanej minulosti a aké ohrozenia sú pred nami, aké si nosíme v sebe.

Stretnutie

Zapnúť/Vypnúť

Kráľ Ubu

Rôznorodosť režijných postupov, ale najmä čosi z vnútorných myšlienkových pochodov jednotlivých krajín ukázali zahraničné inscenácie.
Od samotného výberu textu až po hľadanie toho divadelného jazyka,
ktorý tému dokáže pretlmočiť. A ukázalo sa, aké spoločné problémy
prelietajú nad Európou a ako ich vidia dramatici i režiséri. Nemecká inscenácia Zapnúť/Vypnúť z Národného divadla Manheim sa zjavila ako
poetická apokalypsa. Magický text Rolanda Schimmelpfenniga, jedna
veľká báseň o blížiacom sa konci sveta, o vzťahoch, ktoré príliš dávno
prestali fungovať. Nemci nepotrebovali presunúť dejisko hry z Fukušimy nikam do Európy, a predsa pocit konca bol intenzívny a naplnený
Othello

Lotéria

Nepriateľ ľudu

najmä vizuálnymi obrazmi.
Slovinské národné divadlo prišlo s inscenáciou, ktorá mala navodiť
pocit jarryovského škandálu z obdobia vzniku hry Kráľ Ubu. S novodobým kráľom Ubu prešli všetkými témami hry, dostali sa aj za hranicu
politickej korektnosti. Ale bola to aj inscenácia o minulosti balkánskych vojen, aj o strachu z cudzincov, o kolonizácii, o nadraďovaní sa,
o politickom primitivizme, o žraní a konzume a (pop)kultúre v nej.

Skutok sa nestal...
V línii politického divadla a fúzie popkultúry pokračoval režisér Jan
Klata v poľskej inscenácii Ibsenovej hry Nepriateľ ľudu. Improvizovaný
monológ Dr. Stockaman adresovaný publiku našiel veľmi priameho
poslucháča a všetci rozumeli spojeniu „skutok sa nestal“ z úst hlavného protagonistu Juliusza Chrząstowského. Aj záverečnej metafore
o vyhostených migrantoch uprostred ničoho. Uprostred ničoho, teda
v bielej temer prázdnej scéne sa odvinula ďalšia inscenácia, ktorej základ tvoril poetický jazyk. Uznávaný maďarský dramatik Péter Nádasi
vytvoril trilógiu o minulosti a o konfrontácii s ňou. Nie ľahký text a ani
hra Stretnutie sa v réžii Enikö Eszenyi stala putovaním v čase a priestore viny. A zodpovednosti. Dobiehajúca minulosť sa zdala a zobrazovala skrz živé videopríbehy. Vstupy a návraty z minulosti, osudové
stretnutie a nemožnosť zbaviť sa minulosti, žiť bez nej či mimo nej je
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rovnako naším strachom, naším žitím s komunistickou minulosťou.
Klasika sa stala kľúčovým textom aj rumunského
Národného divadla I. L. Caragialeho z Bukurešti.
Lotéria toho istého autora, národného klasika, po
ktorom je pomenované aj divadlo, prišla ako expresionistický ﬁlm, temer horor, ktorý hovorí o prepade peniazom, o tlaku spoločnosti, o pachtení
sa, o priživovaní sa na cudzí účet. Od ﬁlmového
expresionizmu sme prešli opäť k súčasnosti a to pri
inscenácii Mučeník Národného divadla moravsko-sliezskeho Ostrava. Nemecký text, v strohej inscenácii o veľmi nestrohom probléme náboženského
fanatizmu. Toho, ktorý nás momentálne trápi, ktorý
mení postoje i skúsenosti našej európskej kultúry.
Ako pracovať, ako žiť, ale najmä ako reagovať na náboženský fanatizmus, čo znamená byť súčasťou society, čo spôsobí vylúčenie (sa) z komunity a mnohé
ďalšie aspekty fundamentalizmu. Inscenácia vyvolala otázky a otázniky, vlny rozrušenia.
Rozrušením a očakávaním bolo Islandské národné
divadlo. Reykjavík prišiel s Othellom. Bol to priamy
nájazd, čistý atak režiséra Gísliho Örna Gardarssona, ktorý klasiku zhutnil, urobil ju priamočiarou,
priam generačnou a príťažlivou aj pre -násťročných.
Posunul jej interpretáciu, pripísal monológ a všetkých očaril svojím šarmom a otvorenosťou. Práve
Othello zosumarizoval naše ohrozenia (sa), ktoré sa
prelínali festivalom. Minulosť, ktorá zväzuje, strach
pred iným, cudzím, túžba po moci, manipulácia,
postavenie ženy v spoločnosti, ale aj rezignácia na
ekológiu a pomyselná cesta k záhube vlastným pričinením sa.
K tomu, samozrejme, treba prirátať slovenské inscenácie, ktoré tému ohrození vnímali rovnako z rôznych uhlov. Od nevyrovnaní sa s minulosťou cez
extrémizmus a radikalizmus po fanatizmus, prázdnotu vzťahov i rodín, ideí a slov.

Sila a zmysel dialógu
Festival ukázal naozaj rôzny, príťažlivý a pri každej
inscenácii svojbytný prístup k divadlu a jeho jazyku. Od klasického rozprávania príbehov cez poéziu
obrazov a slov, cez moderné ﬁlmové technológie,
keď je na javisku celý televízny štáb s kamerami,
cez vizuálne očarujúce scénograﬁcké riešenia, cez
drsnú a razantnú muziku, cez rozloženie a dekomponovanie príbehu až po priame oslovenie publika
a politické divadlo, prekročenie hraníc medzi javiskom a hľadiskom, po vtiahnutie diváka do príbehu
až do úlohy spoluzodpovedného účastníka. Tento
pocit vtiahnutia priniesli najmä diskusie s tvorcami
po jednotlivých predstaveniach. Ochota hercov po
ťažkých odohratých inscenáciách odpovedať a prehlbovať kontext bola neobyčajná. Obyčajná však
bola z nich vyžarujúca ľudskosť, humor aj provokácia, ale najmä pocit prijatia. Divákmi, ktorí prijali
inscenácie, a divadelníkmi, ktorí prijali svojich divákov. Vysvetlenie kontextov vzniku inscenácií neboli
chladné enumerácie, ale zvedavé otázky a osobné
odpovede o pocitoch z hrania, zo skúšania i osobné

Mučeník

vnímanie tém. Aj toto je potvrdenie zmyslu festivalu – je v dialógu.
Ten zmysel výrazne potvrdili aj Masterclass Jana
Klatu. Jeho razantný, osobný a odborný výklad o situácii, momentálne nie celkom priaznivej, v poľskej
kultúre, o jeho pozícii umelca i končiaceho riaditeľa, o jeho ukončení v pozícii na základe politického
rozhodnutia, o jeho myšlienkových postupoch,
prekročení hraníc, hľadaní miesta a deﬁnovania pozície národného divadla i seba samého. Ale rovnako aj Masterclass Gísliho Örna Gardarssona o ceste
z garáže v Reykjavíku do Londýna, o jeho hľadaní
imaginácie v divadle, o jeho skúsenostiach chytili
divákov svojou spontánnosťou. A jeho hľadanie
krásna a angažovanosti, jeho zdravá drzosť boli inšpiráciou, ako dostať divadlo do sveta. Rovnako aj
práca Janusza Klimszu s mladými divadelníkmi so
ZUŠ bola pohľadom do vnútra, priam divadelného
brucha. Herecký workshop spolu s dramaturgičkou
Sylvou Rubenovou i hercami Robertom Fintom
a Luciou Končokovou sa stal pre mladých intenzívny a inšpiratívny, pretože sa dotkli reálnej, tej
drobnej a ťažkej hereckej práce nad zmyslom textu
v priestore.

Apokalypsa a nádej
A bodkou, ktorá hovorí nielen o zmysle festivalu,
ale o zmysle divadla, je aj medzinárodná panelová
diskusia na tému festivalu: Civilizácia ohrozuje civilizáciu. Kým apokalypsa a militantnosť, vojna, či
katastrofálna ekologická a sociálna situácia dominovali našej výstave z krajín V4, snaha pomenovať
si ako s divadlom v čase týchto ohrození a s akým
typom divadla bola kľúčová v panelovej diskusii.
Ak svet prestal fungovať na báze paralel a odpozorovaných skúseností, ak nefunguje prognóza
a nevychádzajú predpovede a samotná historická
skúsenosť nestačí, tak divadlo opäť musí hľadať
nové formy, nové cesty, ako prísť k divákovi. Musí
sa nanovo zamyslieť, ako od času vyjsť zo svojho
miesta a mesta a hľadať a vytvárať projekty pre
konkrétne komunity, pre ktoré sa divadlo stáva
osožným, dôležitým, nekamenným, hoci je to najkamennejšie na svete. Na jednom mieste hovorili
Enikö Eszenyi a Jana Binder, Michal Vašečka i Ján
Šimko o zmenách, ktorými prechádza spoločnosť,
o zmenách, ktoré sa budú týkať aj divadla a jeho
divákov. O tom, že byť v kamennej budove nestačí,
ale kamenná budova musí žiť.
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podujatie

Natalya Kusch a Jozef Varga

Nina Poláková a Roman Lazík

Andrea Laššáková a Adrian Blake Mitchell

NECH ŽIJE BALET!
Plejáda hviezd na javisku
Záver divadelnej sezóny 2016/2017 sa v SND niesol v znamení otvorenia bratislavského festivalu
Viva Musica! Otvárací galavečer s názvom Viva Balet! mal za cieľ zviditeľniť baletné umenie, jeho
históriu, osobnosti a špeciﬁckosť – v slovenskom i európskom kontexte. Hosťami boli výnimočné
osobnosti slovenského baletu, ktoré sa s úspechom etablovali na významných európskych scénach,
šíriac dobré meno slovenskému baletu a školstvu.
Galavečer Viva Balet! sa konal 30. júna 2017
v Sále opery a baletu novej budovy SND.
Najmladšími adeptmi baletného vzdelávania boli deti Baletnej prípravky SND, ktorých
vystúpenie otvorilo večer niekoľkých generácií slovenského baletu. Talentovaná Karin
Bečvárová a žiaci Tanečného konzervatória
Evy Jaczovej v Bratislave prezentovali školu, ktorá dala základy aj slovenským hosťujúcim hviezdam. Program v dramaturgii
Maríny Častkovej a Kristiána Kohúta tvorili
fragmenty zo známych baletov, akými sú
napríklad: Labutie jazero, Anna Karenina,
Romeo a Júlia, Raymonda, ako aj choreograﬁe z moderného repertoáru v podaní hostí
a ich partnerov: sólistky petrohradského
Michailovského divadla Andrey Laššákovej,
vedúcich sólistov Viedenského štátneho
baletu Niny Polákovej a Romana Lazíka,
vedúceho sólistu Holandského národného
baletu Jozefa Vargu, sólistky Baletu Štátne-
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ho divadla Košice Evy Sklyarovej atď. Spolu
s hosťami sa predstavila aj tanečná špička
Baletu SND: prvý sólista Andrej Szabo, sólisti Silvia Najdená, Tatum Shoptaugh, Ilinca
Ducin, Erina Akatsuka, Sarah Millner, Sumire
Shojima, Sakura Shojima a členovia baletu

Hostia galavečera Viva Balet!

Adrian Szelle a Mergim Veselaj. Tanečné čísla na hudbu Čajkovského, Barbera, Rachmaninova, Ščedrina a ďalších hral Symfonický
orchester Viva Musica! pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa.
(eg, foto Peter Brenkus)

zo zákulisia

ZA HRANICAMI
HRIECHU
O zrode vizuálu
k novému baletu
Igor Leushin, Andrej Szabo a Peter Dedinský
na fotograﬁi Martina Machaja.

V Balete SND bude vrcholom novej 98. sezóny titul choreografa Borisa Eifmana
Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci, ktorý premiérovo uvedieme 17. novembra 2017.
Balet Za hranicami hriechu bude prvým naštudovaním Eifmanovej choreograﬁckej tvorby
na Slovensku a jeho základom je Dostojevského román Bratia Karamazovovci.
Martin Machaj je popredným fotografom,
ktorý svoje umelecké a tvorivé kvality predviedol už na niekoľkých baletných vizuáloch.
Jeho posledným počinom bol vizuál a televízny spot k inscenácii ROMEO A JÚLIA – Tak
ako včera..., ale aj jeho inovatívne poňatie
vizuálnej prezentácie baletu Korzár. Vizuál

Eifmanovho titulu je v poradí už jeho piatou
spoluprácou s Baletom SND.
Na spote a vizuáli k novembrovej premiére sa
začalo pracovať ešte v júni a celý proces si vyžadoval niekoľkotýždňové prípravy. Na tvorbe
sa podieľal päťdesiatčlenný tím a samotná výroba si vyžiadala desať hodín práce. Autorkou

choreograﬁe spotu je baletná majsterka Nikoleta Rafaelisová a autorom masiek Juraj Steiner.
V titulných úlohách sa predstavia sólisti Baletu
SND Peter Dedinský, Igor Leushin a prvý sólista
Baletu SND Andrej Szabo. Ich tváre sa stali nosnou témou vizuálu a výsledok je mimoriadne
pôsobivý.
(nj, foto: Martin Machaj)

Modelka: Hanka Závodná/Miss GOSH & Miss Slovensko 2017
Foto & make-up: Lukáš Kimlička/GOSH Copenhagen

INZERCIA

VELVET TOUCH LIPSTICK MATT
• Klasický rúž s matným efektom
• Zloženie bez parabénov
LIQUID MATTE LIPS
• Tekutý matný rúž
• Dlhá trvácnosť
• Zloženie bez parabénov
LIFT & HIGHLIGHT
• Multifunkčné líčidlo
• Zvýrazňuje, tvaruje & definuje
• Bez parfumácie & parabénov

#GOSHCOPENHAGEN #MAKEYOURIMPRESSION #AW17 #BEAUTYLIFE

NOVINKA
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Pripojte sa k nám na sociálnych sieťach

projekt

OKNOM DO BALETU
Rezidencia Kataríny Zagorski
Projekt prvej nezávislej rezidencie, ktorý som v sezóne 2016/2017 mala
možnosť realizovať v Balete SND, dal vzniknúť sérii diskusií Okno do baletu
a mne otvoril nový/starý svet. Z pozície tvorcu na nezávislej scéne som sa
ocitla priamo v útrobách baletného telesa a komplikovanom labyrinte novej
budovy SND. Na chodbách stretám pracovníkov divadla, pri pozdrave cítim
otázku v ich úsmeve – som zamestnanec alebo návštevník? Ani jedno,
vliezla som sem oknom.
Katarína Zagorski

Pôsobím hlavne v súčasnom tanci, ale vždy
som sa snažila sledovať aj dianie v balete.
V roku 2012 som sa po ôsmich rokoch presunula zo zahraničia späť na Slovensko a začala
som písať o tanci do denníka SME a neskôr
do Denníka N. Pokrývala som aj premiéry baletných titulov a moje zaujatie Baletom SND
vyvrcholilo sezónou 2015/2016, keď okrem
koprodukčného projektu realizoval tri súčasné autorské balety. Z toho (prvýkrát po 26
rokoch) hneď dve celovečerné autorské diela
žien choreograﬁek a z toho úplne prvýkrát
celovečerné dielo choreografky súčasného
tanca. V tej istej sezóne začal fungovať Fond
na podporu umenia, ktorý predstavil možnosť
grantovej podpory formou štipendia. Vždy
som chcela pracovať s baletom, tak som dostala nápad vytvoriť rezidenčný projekt v Balete SND. Navrhla som koncepciu, ako by takýto
projekt mal vyzerať, oslovila som vedenie baletu, ktoré s mojím návrhom súhlasilo, a podala som žiadosť. Fond na podporu umenia
mi udelil štipendium na šesť mesiacov. Keďže
sa takýto projekt mal robiť v balete prvýkrát
a chcela som v ňom skĺbiť viacero aktivít, rozložila som ho časovo tak, aby zahŕňal celú sezónu 2016/2017.
Dostala som pridelené miesto v kancelárii Evy
Gajdošovej, kde si môžem nechávať veci a používať stolík. 25. 10. 2016
Často sa stretávam s otázkou, čo to vlastne
rezidencia znamená. Je to niečo ako stáž s roz-
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dielom, že tá je väčšinou tvorená organizáciou, ktorá v nej záujemcom ponúka niečo zo
svojho obsahu. Pri umeleckej rezidencii, naopak, obsah tvorí autor podľa svojich predstáv
využívajúc možnosti organizácie. Ako pri stáži
by sa mal naučiť niečo nové, ale rezidencia by
mala mať určitý presah a väčšiu autonómiu,
orientuje sa na profesionálneho umelca.
Ako tvorca na nezávislej báze som chcela poňať rezidenciu v Balete SND ako formu spolupráce medzi inštitúciou a jednotlivcom, bližšie
sa oboznámiť s baletným umením a spoznať
fungovanie Baletu SND ako etablovanej inštitúcie so všetkými zložkami profesionálneho
zázemia.
Projektové aktivity som si rozdelila do troch
fáz – pozorovacej, výskumnej a tvorivej. Mali
nasledovať po sebe, ale vysvitlo, že sa nedá
prestať pozorovať, keď sa niečo zaujímavé
deje v tvorivej fáze a nevenovať sa tvorivému
nápadu, keď príde neohlásený (ako to už býva)
v pozorovacej. Fázy teda prebiehali paralelne
a doplňovali sa – pozorovanie prevádzky mi
napríklad neskôr uľahčilo koordináciu skúšok
s tanečníkmi.

titulu. K aktivitám si vediem denník, veľkú časť
tvoria tiež rozhovory s členmi vedenia baletu a spolupracujúcich oddelení, neformálne
alebo pripravené s otázkami na konkrétnu
oblasť, ktoré zaznamenávam na diktafón a následne spracúvam. Zaraďujem sem aj čas strávený doučovaním sa pojmov a reálií z baletu
všeobecne.
Orientačným bodom sú pre mňa týždenné porady vedenia baletu, kde môžem sledovať chod
a dozvedieť sa o plánovaných aktivitách, ako sa
navrhujú, pripravujú a vyhodnocujú. Vážim si,
že som k poradám, kde sa prerokúvajú vnútorné záležitosti, ako externý pozorovateľ prizvaná.
Zároveň som z ich obsahu pochopila celkový objem činností baletu. 28. 3. 2017

Pozorovacia fáza
V tejto fáze sa zúčastňujem na rôznych aktivitách, od interných porád, tlačoviek, príprav
akcií ako Noc divadiel či nakrúcanie propagačných spotov cez návštevy tréningov,
skúšok, predstavení a prezentácií až po odovzdávanie scény v Umelecko-dekoračných
dielňach SND či projekciu pripravovaného

Tento otep dreva si počas predstavenia
Giselle vyhodí sólista Baletu SND Adrian
Ducin ako Hilarion zľahka na rameno. Plastová
napodobenina, myslela som si, než som si ho raz
v zákulisí skúsila zdvihnúť. Uf, nebola, tak ako
mnoho ďalších vecí v balete, na ktoré som vďaka
rezidencii zmenila názor.

Člen Baletu SND
Alexander Mays ako
Siegfried pri jazere

Objasňujem si niektoré predstavy o fungovaní. Zaujímalo ma napríklad, prečo balet musí
zohľadňovať ekonomické hľadiská vo svojej
tvorbe, keď je dotovaný štátom.
Z rozhovoru s projektovým manažérom Baletu SND Petrom Antalíkom vyplýva, že rozpočet tvorí štátna dotácia a vlastné príjmy.
Dotácia ministerstva kultúry v predbežnom
plánovaní pokrýva asi 75 percent z celkových nákladov na balet a na zabezpečenie
fungovania je potrebné zvyšných 25 percent zarobiť. Sčasti teda funguje na trhových princípoch. V kalendárnom roku 2016
dosiahol pomer štátnej dotácie a výnosov
63 : 37 percent. „Dotácia nepokrýva všetky náklady a požiadavky divadla. Tak je nastavený
systém kultúry a myslím si, že nie je nastavený
zle, lebo núti robiť produkcie, ktoré by mali mať
diváka. Divadlo bez diváka nemá opodstatnenie. Priemernú divácku návštevnosť v minulom
roku sme dosiahli okolo 80 percent, čo je veľmi
slušné na to, že hráme okolo 90 predstavení
ročne, a to v historickej budove SND s kapacitou hľadiska 585 miest a v novej budove SND
s kapacitou hľadiska 861 miest. Keď dosahujeme vyššiu návštevnosť, môžeme to použiť
na fungovanie, rozvoj divadla, môžeme odmeňovať ľudí spôsobom rolovného za výkon,
ktorý podajú. Je v záujme každého manažéra,
aby predstavenia boli vypredané. Výber titulov
v dramaturgii Baletu SND je aj tomuto princípu prispôsobovaný. Ministerstvo kultúry nám
dáva obchodnú možnosť, ako vyrobiť peniaze
takouto činnosťou. My sme tu na to, aby sme

Členka Baletu SND
Anna Vágnerová
v Giselle 261

to vymysleli a urobili to takým spôsobom,
aby neutrpela umelecká kvalita ponúknutých
titulov a nebola generovaná strata,“ vraví Peter Antalík.

„My sme tu na
to, aby sme to
vymysleli a urobili
to takým spôsobom,
aby neutrpela umelecká
kvalita ponúknutých
titulov a nebola
generovaná strata.“
Peter Antalík
Takýto model umožňuje popri divácky úspešných inscenáciách zaradiť aj projekty s užšou
diváckou skupinou alebo iniciovať ﬁnančne
neziskové projekty ako napríklad Baletnú prípravku SND, jedinú svojho druhu na Slovensku, ktorá funguje pri divadle od roku 2016 ako
podpora pre nadané deti. Model zaručuje, že
balet vo svojich produkciách zohľadňuje potreby diváka a umelecké východiská konfrontuje s ekonomickými. Spája sa so záväzkom
služby, ktorú Slovenské národné divadlo má
voči divákovi, slovenskému národu, vo svo-

jom poslaní. Tento záväzok prechádza všetkými aspektmi riadenia baletu, cez dramaturgiu,
správu, umelecký výkon až po posolstvo úcty,
predávané žiakom Baletnej prípravky SND,
slovami jej vedúcej Jany Páralovej „vlastenectvo“ – vedomie toho, čo táto inštitúcia a práca
pre ňu predstavuje.
Do pozorovania mi vstupuje kampaň Zaži vášeň. Balet SND ju inicioval na podporu svojej
značky, na ﬁnancovaní sa podieľal s Centrom
marketingu SND. Z prvej kampane tohto druhu vďaka zviditeľneniu proﬁtuje nielen balet,
ale celé tanečné umenie. Vytvára priestor,
ktorý mu chýba v médiách a zaujímavé marketingové prepojenie. Je skvelé „zažiť vášeň“
v tomto smere, najmä pri nedostatku produkčných osobností a nástrojov napríklad na
nezávislej scéne. Manažérka kampane Jana
Bánovská Ormandyová vysvetľuje: „Kampaň
vznikla ako originálna platforma na zvýšenie
návštevnosti baletu. Jednou z línií komunikácie je blog www.zazivasen.sk. Otvárame témy,
vďaka ktorým sa naši fanúšikovia dostávajú
tancu viac pod kožu. Z výsledkov kampane
vieme, že naším divákom je žena vo veku od
25 do 50 rokov, ako jedni z mála cielime aj na
LGBT komunitu.“ Vedúca oddelenia propagácie Zuzana Barysz dodáva: „Vďaka tomu, že
posledné dva roky sme sa dosť preorientovali
na online, vieme sledovať správanie diváka.
Z týchto nových médií sa to dá exaktne a rýchlo spočítať. Sme radi, že v balete majú sviežeho
ducha a sú prístupní ísť aj do iných ako vyšliapaných ciest marketingu.“ Zohľadňujete, čo
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diváci chcú, alebo sa snažíte, aby chceli to,
čo ponúkate? „My sme servis pre súbory. Ony
tvoria obsah toho, čo bude na scéne, našou
úlohou je to predať,“ dodala Zuzana Barysz.
Ako sa tvorí obsah, dramaturgický plán?
Podľa dramaturgičky Baletu SND Evy Gajdošovej naň vplýva viacero faktorov. Dramaturgia vychádza z vízie vedenia súboru, v Balete
SND je to snaha uvádzať klasické diela baletnej literatúry (Labutie jazero, Korzár, Giselle,
Luskáčik, Spiaca krásavica atď.) a popritom
pôvodné súčasné inscenácie (Nižinskij – Boh
tanca, SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel, BESS
– Pocta Rudolfovi Labanovi, The Tempest, Angelika...).
Podľa Koncepcie rozvoja Baletu SND na roky
2017 – 2019 je to v pomere 65 ku 35 percentám. Jedným z faktorov sú aj okrúhle výročia
významných osobností, akou je napríklad Marius Petipa, k jeho dvestoročnici bude uvedený balet Esmeralda. Repertoár tvoria aj experimentálne diela alebo diela presahujúce žáner,
koprodukčné projekty či diela významných
tvorcov baletu 20. storočia (takým bude v sezóne 2017/2018 naštudovanie Za hranicami
hriechu/Bratia Karamazovovci Borisa Eifmana).

Od plánovania k premiére sú optimálne tri
roky. Ďalšou líniou je podpora rozvoja tanečného umenia na Slovensku, akou je projekt
Súčasný tanec v SND, Baletná prípravka SND
s víziou vytvorenia Junior baletu SND.
Čo musí mať podľa Evy Gajdošovej dobrý choreograf? „Okrem profesionálnej tanečnej skúsenosti by mal mať niečo z ﬁlozofa i manažéra.
Rovnako dôležité ako vystavať choreograﬁu,
ktorá má hĺbku, je vedieť si zorganizovať prácu.
Organizácia práce je tu veľmi dôležitá.“

Výskumná fáza
Ešte na začiatku rezidencie mi napadá téma,
cez ktorú by som sa mohla na balet pozrieť
– pilier, na ktorom baletné umenie stojí a na
ktorý občas narážajú vlny záujmu aj tej časti
verejnosti, médií, či tvorcov z iných odvetví, čo
sa mu inak vyhýbajú.
Hierarchia v balete – zisťujem, že princípy hierarchie, na ktorých funguje baletný
súbor, sa zreteľne zrkadlia v baletnej inscenácii. Baletnú hierarchiu vnímam v dvoch
rovinách – organizačnej a umeleckej.
Organizačne Balet SND vedie riaditeľ, ktorý
je zároveň umeleckým riaditeľom. Priamo

jemu sa zodpovedá dramaturgička, projektový manažér, vedúca umeleckej prevádzky,
asistentka riaditeľa, baletní majstri, korepetítori, inšpicienti a umelecký súbor, ktorý tvoria
vedúci sólisti, sólisti, demisólisti a zbor. Podľa
Prevádzkového poriadku Baletu SND „stanovenie výkonov umeleckých pracovníkov Baletu
SND vychádza zo spoločenskej objednávky
v záujme verejnej služby obyvateľstvu Slovenskej republiky, uspokojenia jeho kultúrnych
aktivít a potrieb“.
Najviditeľnejšou zložkou tímu je 66-členný
baletný súbor. Jeho členovia sú cez konkurz prijímaní na jeden z vyššie uvedených
postov. Interpret si nevyberá, do akej úlohy
bude obsadený. Choreograf (v Balete SND
hosťujúca profesia) má právo určiť si po

„Dobrý choreograf
by mal mať okrem
profesionálnej tanečnej
skúsenosti niečo
z ﬁlozofa i manažéra.
Rovnako dôležité
ako vystavať
choreograﬁu, ktorá
má hĺbku, je vedieť si
zorganizovať prácu.
Organizácia práce
je tu veľmi dôležitá.“
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND

Giselle 261 (Anna Vágnerová)
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raz. Fluktuácia je veľká, preto treba stále preobsadzovať a docvičovať. Popri dennej prevádzke
plánovať skúšky kostýmov, aby čo najmenej
zasahovali do skúšobného procesu,“ vysvetľuje Kvetoslava Salingerová, vedúca umeleckej
prevádzky Baletu SND. Je rozdiel medzi sólistom a členom zboru, zohľadňuje sa, ak má niekto náročnejší part? „Pracovný čas majú všetci
rovnaký, ale pri príprave sólistov a doobsadení
jednotlivých postáv sa pristupuje aj individuálne
podľa potreby jednotlivca.“
Siegfried a jeho labuť (Alexander Mays)

porade s vedením svoje obsadenie, aj člen
zboru môže byť vybraný do hlavnej postavy.
Nezaručuje mu to však automaticky zmenu
postu. „V tej hierarchii sú mimoriadne dôležití starší tanečníci v zbore, ktorí si vedia ‚urobiť
poriadok‘– a to aj počas predstavenia – s mladými, ktorí sa ešte nevedia orientovať v divadle.
Hierarchia sama vo vnútri generuje istý proces
skvalitňovania. Je to také vnútorné perpetuum
mobile, ktoré by malo motivovať talentovaných mladých ľudí na nižších pozíciách, že tu
je šanca dostať sa hore, robiť sólové veci. Na
to, aby sa dostali na nejaký post, musia niečo
odtancovať, istý čas v súbore fungovať. Ak sa
kolektív vedie týmto spôsobom správne, získava charizmu, energiu potrebnú na to, aby bolo
potom umelecké dielo nielen technicky dobré,
ale aj komunikovalo s divákom. Pre široký záber viacgeneračného súboru a prevádzkový
cyklus, ktorý máme, potrebujeme dobudovať
všetky posty – silný zbor, demisólové a sólové
pozície,“ hovorí riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. Súbor chce rozšíriť na 70 členov. Čo
robí dobrého tanečníka? „Hovorí sa o troch
a ja hovorím o štyroch veciach. K talentu, vôli
a vzdelaniu pridávam aj kvalitu ako ľudskosť.
Mal by to byť dobrý človek.“
Pracovný čas tanečníka sa začína ranným
tréningom o 9.30 h, po 20-minútovej pauze
nasleduje skúška od jedenástej do druhej popoludní. Hodina na obed, od tretej do šiestej
ďalšia skúška. Ak je večer predstavenie, končí
sa o jednej, päť hodín musí byť odpočinok,
nástup na predstavenie je o 18. hodine. Ak
je v sobotu večer predstavenie, v pondelok
sa nastupuje o 11.00 h, aby bol dodržaný povinný 35-hodinový odpočinok, pracuje sa šesť
dní v týždni. Čo je najťažšie na prevádzke takého obrovského kolektívu? „Najväčší problém
je skoordinovať, aby bol vyťažený pracovný čas
tanečníka v rámci denného pracovného času,
pretože niekedy sa skúšajú aj tri inscenácie na-

Zdá sa, že všetko ide ako treba, ale skúška Giselle
sa zastavuje. Pán Avnikjan preorganizoval pozície tanečníc prihliadajúcich hlavnej akcii zo strán
javiska. Magický detail. 18. 11. 2016
Výskum tu v mojom subjektívnom ponímaní
je skôr esej, pohľad cez ﬁlter hierarchie, čím
vlastne pre mňa klasický balet vytvára svoj strhujúci efekt a silu, ktorou často poráža súčasné produkcie a porovnanie s nimi cez rôzne
umelecké aspekty inscenácie.
Klasický dejový balet pracuje s konvenciami.
Tieto konvencie sme naučení vnímať vďaka
jeho histórii a tradícii prirodzene ako súčasť
aktu chodenia do divadla – ako prostriedky
komunikácie. Produkcie, ktoré ich zachovávajú, z tohto hľadiska pôsobia komunikatívnejšie, konvenčne úspešnejšie.
Klasická choreograﬁa je poskladaná tak, aby
akcentovala tanečnú techniku v súčinnosti
s hudbou. Ale aj technika hovorí – je to reč
postáv, spôsob, ako dať dôležitosť a zmysel
ich charakteru a príbehu. Napríklad v ľúbostnom pas de deux – čím náročnejšie a lepšie
zvládnuté, tým silnejšia láska je zobrazená.
To je reč, ktorou hovorí balet, jedna z jeho
konvencií.
Ďalšou je vzťah s hudbou. Tá býva v klasickom
balete taká nabitá emóciou, že tanec môže byť
čistejší, emócie vyjadruje aj muzikalitou pohybu. V súčasnosti, ére voľného vzťahu hudby
a tanca, môže byť viac improvizácie, zvukovej
plochy, hudby s nezvyklým alebo neexistujúcim rytmickým členením, ktorá tancu ponúka
väčšiu autonómiu, niekedy aj na úkor ich spojenia. Vzťah s hudbou, v tanci kľúčový, je v klasickom balete neoddeliteľne prepletený. Balet
(a divák) z tohto vzťahu vychádza.
Ku klasickému baletnému predvedeniu patrí
tiež vlastný kódex gest. Súčasné produkcie
sa týchto prostriedkov zriekli, pantomíma
k nim nepatrí. Ich herectvo je civilnejšie,
a teda vzdialenejšie od tanca, oddeľuje tanec od dejovej akcie. V klasickom balete
pantomimické gestá nerušia efekt tanečných častí.

Architektonická organizácia baletu na javisku – od scénografie cez použitie pohybu,
gesta, až po línie tiel tanečníkov – disponuje
silou, ktorá podporuje jasnosť a podčiarkuje hierarchiu. Geometria v choreografii, tak
ako v architektúre, pomáha propagovať,
posilňovať jej ideu. Biele obrazce rozčeria
hladinu Labutieho jazera, labute sa vo svojich formáciách presúvajú ako armáda pri
útoku – ako nevinne, ale mocne pôsobí táto
hra s priestorom.
Romantický balet myslí vo veľkom v priestore
aj v čase a k uchopeniu týchto dimenzií prispieva spojenie kontrastov, napríklad v radikálnej zmene scenérií ako vidiecky dvor na
nočný les v Giselle, či kráľovský dvor na jazero
v Labuťom jazere. Objavuje sa príroda, odkazuje na prítomnosť niečoho vyššieho, postavy
majú nadpozemskú (víly) alebo zvieraciu (labute) podobu. Postava Giselle prechádza od
zaľúbeného dievčaťa cez zradenú zúfalú ženu
až po éterickú vílu.
V použití interpretov je hierarchia postáv
a ich úloh jasná. Sólo výkony podčiarkuje
účasť zboru. Ten prihliada, gestami vyjadruje
svoju účasť na deji a podporu Giselle v prvom dejstve, i o čosi jemnejšie, abstraktnejšie
v druhom dejstve. Aj absencia zboru niečo
hovorí – kým Giselle je v prvom dejstve obkolesená ľuďmi, kontroverzná postava, Hilarion,
je sám. Pri ľúbostnom pas de deux Odetty
a Siegfrieda im zase robí garde v postavení
k hlavnému páru strategicky sa meniace zoskupenie labutí.
Väčší počet interpretov v zborových skupinách
s menším počtom interpretov v postavách
spolu s jasnou dramaturgiou charakterov,
vzťahov a príbehu zabezpečuje prehľadnosť
deja. Narušenie klasickej hierarchie v rozdelení úloh prináša súčasný dejový balet. Napríklad v inscenácii ROMEO A JÚLIA – Tak ako
včera... Natálie Horečnej menšie zborové skupiny a, naopak, väčšie množstvo postáv dáva
vyniknúť interpretom z rôznych postov. Hierarchia medzi postavami sa stiera.
Hierarchické usporiadanie baletného súboru
je od svojho vzniku viac-menej rovnaké a klasické balety ho vo svojom librete zohľadňujú.
Súčasným baletom, ktoré ho popierajú, akoby niečo chýbalo, nie je ľahké viacplánovú
príťažlivosť hierarchie nahradiť. Asi najťažšie
je vytvoriť v balete tú mágiu, keď sa nepotrebujeme pýtať, čítať bulletin, všetko je uspôsobené tomu, aby sme sa magicky preniesli
do jeho sveta.
Klasické baletné libretá sa zdajú jednoduché, ale sú komplexne vystavané – aj vďaka
nim tie balety nezanikli. 176-ročný príbeh
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Giselle hovorí o večných témach – láske, zrade
a odpustení –, ale aj o narušení spoločenskej
hierarchie, pálčivej téme v čase jeho vzniku
a nielen vtedy. Hierarchie sa menia, ale tlak
na človeka v spoločnosti existuje stále. V jeho
pomenovaní, predvedení do libreta a schopnosti reagovať naň baletnými prostriedkami,
vidím výzvu súčasného baletného umenia.
Z môjho pohľadu sú libretá v súčasnosti trochu podceňovanou zložkou tvorby. Väčší dôraz je na pohybový slovník a jeho interpretáciu, a túto črtu má balet spoločnú s trendom
v súčasnom tanci.
Baletnú hierarchiu tu rozoberám cez klasické
inscenácie Giselle a Labutie jazero v podobe
ich aktuálneho naštudovania v Balete SND
baletným majstrom a choreografom Rafaelom Avnikjanom. V porovnaní s nimi súčasná
tvorba často vyznieva kontroverzne. Nebrúsila
sa tak dlho ako klasika, ktorú ako hovorieva tanečný teoretik Emil T. Bartko, „stačí nepokaziť“.
Tvorba súčasných autorských projektov aj nových naštudovaní klasických diel je podľa mňa
veľmi potrebná, lebo dokáže dať baletu nový
význam. Ako sa to podarilo napríklad britskému choreografovi Matthewovi Bournovi
v jeho Labuťom jazere z roku 1995 s pôvodnou
hudbou, novým libretom a choreograﬁou.
Jeho labute sú muži, bez paródie, a kým klasické ženské labute pre mňa vždy skôr plávajú,
tieto mužské občas naozaj vzlietnu. Risk a experiment v reinterpretácii pôvodného diela sa
tomuto choreografovi zúročil v podobe najdlhšie hraného baletu na londýnskom West
Ende aj newyorskom Broadwayi.

Tvorivá fáza
Konečne v sále. Z písania na počítači v kancelárii ma už bolia nohy a Evu Gajdošovú uši.
16. 5. 2017

„Rekvizity“ rezidencie.
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Táto fáza rezidencie zahŕňa vytvorenie dvoch
záverečných výstupov projektu. Je pre mňa
dôležité, aby jej súčasťou bola spolupráca
s členmi baletného súboru. Pôvodne som
zamýšľala celosezónnu kompozičnú dielňu,
kde by sme spoločne rozvíjali nápady – pre
ich pracovné vyťaženie však neuskutočniteľný
plán. Zamerala som sa teda na to, čo by som

lo k Labutiemu jazeru v novom koncepte. Oslovila som Rafaela Avnikjana, či by som mohla
použiť sekvencie z jeho aktuálneho naštudovania Labutieho jazera a Giselle v repertoári
Baletu SND a on mi veľkoryso dal svoj súhlas.
Na oslovenie mi boli vytypovaní niekoľkí členovia zboru. Dohodli sme sa s vedením, že
spolupráca tanečníkov so mnou bude dobrovoľná a tiež na počte skúšok – na každé číslo
tri dvojhodinové skúšky, teda 10 skúšok vrátane generálky, spolu 20 hodín ich pracovného
času. Spravila som obsadenie a oslovila tanečníkov. Spoluprácu mi potvrdila Anna Vágnerová pre sólo Giselle. Z druhého obsadenia som
získala Alexandra Maysa do labutieho pas de
deux, ale nevedela som zohnať labuť. Koncepciu som teda menila znovu.

„Pre široký záber
viacgeneračného
súboru a prevádzkový
cyklus, ktorý máme,
potrebujeme dobudovať
pri jazere
všetky posty – Siegfried
Labuť neprichádzala, a keďže som nechcela
silný zbor, demisólové zahodiť šancu pracovať s Alexandrom Maysom
s hudbou P. I. Čajkovského (mala som už od
a sólové pozície.“ avedenia
baletu povolenie použiť nahrávku
Jozef Dolinský ml. ,
riaditeľ Baletu SND

mohla sama ponúknuť, ak by bolo možné s tanečníkmi v závere pracovať.
Ako inšpiráciu som si zvolila klasické balety
Labutie jazero a Giselle a prišla som s koncepciou troch tanečných čísel v troch polohách:
prvé dueto by vychádzalo priamo z klasického baletu (pas de deux Odetty a Siegfrieda
z druhého dejstva Labutieho jazera), sólo (inšpirované charakterom Giselle) by klasický
balet posúvalo do súčasnosti, ale stále niečo
z neho zachovávalo a druhé dueto by sa vráti-

orchestra Opery SND), napadlo mi previesť realitu do choreograﬁe a spraviť z pas de deux,
ktorého štruktúru som už mala pripravenú,
sólo. Tak vznikol Siegfried pri jazere. Chcela som
zachovať klasický odkaz a nejako tam udržať
aj tú labuť – podľa bulletinu Labutieho jazera
sa spája so symbolom nesmrteľnej lásky. My
sme ju poňali ako symbol niečoho, po čom človek prahne, ale nejakým spôsobom mu uniká.
A ten sme dali (doslova) do rúk Siegfriedovi. Aj
keď z originálu sme nakoniec nepoužili žiadne
väzby, chcela som, aby to pôsobilo ako klasické sólo – aj keď nie úplne ortodoxne – o tom,
ako by to mohlo vyzerať pri labuťom jazere bez
labute. Alexander Mays v úlohe osamelého
Siegfrieda môj hrubý klasický slovník preložil
do vyberanej baletnej reči.

Výroba balerínky v Umelecko-dekoračných dielňach SND.

projekt

Giselle 261
Balet Giselle je príbehom vidieckej dievčiny,
ktorá sa zaľúbi do Alberta. Nevie, že je to aristokrat v prezlečení, má snúbenicu Bathildu,
s ktorou sa ešte predtým, ako pravda vyjde
najavo, Giselle stretne a Bathilda jej dá náhrdelník. Giselle zradu neunesie, zošalie a na
konci prvého dejstva umiera. Giselle mala
najnovšie v SND premiéru v novembri 2016
a na každej javiskovej skúške vrátane verejnej generálky (sledovala som sólistku Baletu
SND Mariu Rudenko) vždy v tom momente,
keď Giselle uvidí spolu Bathildu a Alberta,
všetko pochopí a odhodí náhrdelník, mi nekontrolovateľne vytryskli slzy. Bola som z tejto svojej reakcie taká prekvapená, že som ju
zobrala ako východiskový bod. Giselle 261 sa
začína presne tam: Anna Vágnerová stojí sama
s náhrdelníkom v ruke a snaží sa vyrovnať so
zradou. Z klasickej verzie zachovávame špičky
a úryvok variácie Giselle z naštudovania Rafaela Avnikjana, zvyšok materiálu je nový, ako aj
použitie hudby môjho spolupracovníka Sama
Altyho s názvom „Bomb Drop“. Táto Giselle
v odvážnom predvedení Anny Vágnerovej neumrie, dokonca si ako pravé dievča 21. storočia nechá náhrdelník.

Experiment
Bola som si vedomá toho, že pre tanečníkov
som neznáma osoba a vážim si, že spoluprácu
so mnou na konci svojej prvej sezóny v Balete SND riskli, že boli zvedaví a zapálení pre
novú vec. V snahe využiť ich čas čo najlepšie
som mala koncepciu aj materiál vopred pripravené, tanečníci sa k materiálu vyjadrovali,
niektoré časti sme hľadali spolu. Bol to experiment v tom zmysle, že som ešte nikdy s baletom a klasickým tancom nepracovala, ale
stretnutie s rôznymi tanečnými formami ma
vždy zaujímalo. Ako bonus sa na jednu zo skúšok prišiel pozrieť baletný majster a choreograf Igor Holováč a upriamil ma, na čo sa mám
v závere skúšobného procesu sústrediť.
Sóla boli uvedené ako tanečné ukážky záverečnej prezentácie rezidencie. Vychádzajú
z jednoduchého „čo by bolo, keby” Siegfried
prišiel k jazeru a Odetta sa neobjavila, alebo Giselle prekonala Albertovu zradu a nezomrela. Bolo by zaujímavé, ako by po
takýchto zvratoch mohol pokračovať ich pôvodný dej.

Diskusie o balete
Keďže aktivity mojej rezidencie by neboli možné bez pomoci tímu baletu, bolo pre
mňa z hľadiska vzájomnej spolupráce veľmi
dôležité vytvoriť spolu s členmi vedenia nie-

Riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. otvára prvé Okno do baletu pred inscenáciou BESS –
Pocta Rudolfovi Labanovi. Hostia diskusie, zľava skladateľ Peter Groll, choreografka Šárka Ondrišová,
dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová a moderátorka Katarína Zagorski.

čo, z čoho by mal Balet SND priamy úžitok.
Z rozhovorov vyplynulo, že tak ako v Činohre
SND fungoval INSIGHT a v Opere SND už štrnásť rokov Matiné, aj Balet SND by mal záujem
koncepčne rozviť diskusie pri rôznych príležitostiach. Tak vzniklo Okno do baletu, séria diskusií pred vybranými predstaveniami Baletu
SND. Otvoril ho riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. 25. januára 2017 v salóniku historickej budovy a vždy raz do mesiaca hodinu pred
predstavením sme ponúkli odbornej i širokej
verejnosti reﬂexiu baletných diel z repertoáru.
Vstup bol voľný a okrem toho, že sme hovorili
o inscenácii a jej tvorcoch, predstavili sme divákom aj skryté profesie ako baletný repetítor
alebo inšpicientka. Ako moderátorka som si
pri príprave musela naštudovať dané predstavenie i prizvaných hostí, pomáhala som tiež
s jeho produkciou. Okno do baletu sa dobre
rozbehlo a využilo sa aj na verejnú prezentáciu projektu rezidencie.
Špeciﬁcké na Projekte prvej nezávislej rezidencie v Balete SND bolo, že nešlo o vytvorenie
samostatného umeleckého diela, ale nového
formátu umeleckej rezidencie ako spolupráce jednotlivca s inštitúciou, ktorý sa tu ešte
nerealizoval a ktorý by mohol do budúcnosti
predstavovať formu umeleckého vzdelávania
a profesionálneho rozvoja v praxi.
Mohla som prehĺbiť svoj záujem o baletné
umenie a nahliadnuť do jeho zázemia – ako
funguje jeho organizácia, ekonomický model,
marketing a propagácia. Na nezávislej scéne
sa nimi zaoberá menší tím, často len samotný tvorca a možnosť pozorovať ich priamo za
chodu v aktívnom, profesionálnom prostredí
bolo veľkou výhodou.

Vymyslieť obsah rezidencie, zároveň ten obsah napĺňať a pokúsiť sa o jeho spracovanie
a vyhodnotenie bolo, ako napovedal názov
verejnej prezentácie, Veľké sústo – ak by som
sa zamerala len na jednu vec z toho všetkého,
do čoho som v rezidencii zabŕdla, mala by som
čo robiť. Celá rezidencia bola mojím „oknom
do baletu“, chcela som využiť šancu a poriadne sa rozhliadnuť. Väčšinu toho, čo som videla,
v tomto texte nie je možné obsiahnuť, tak ako
nie je možné spomenúť množstvo osobností
a expertov, ktorých som spoznala a s ktorými
som mala možnosť spolupracovať.
Ďakujem im všetkým a najviac riaditeľovi
Baletu SND Jozefovi Dolinskému ml. za to,
že bol skvelým hostiteľom tejto rezidencie,
umožnil mi zrealizovať moje plány a vytvoril najdôležitejší prínos rezidencie tým, že ju
v Balete SND prijal.

Katarína Zagorski
kata.zagorski@gmail.com
foto: Peter Brenkus, Katarína Zagorski,
Alena Klenková, Alina O‘Shaughnessy
Tento materiál je druhým výstupom Projektu
prvej nezávislej rezidencie v Balete SND, prvým
bola verejná prezentácia Okno do baletu: VEĽKÉ SÚSTO uvedená 26. júna 2017 v Štúdiu SND,
voľne dostupná pod týmto názvom na kanáli
Youtube.
Projekt rezidencie podporil z verejných zdrojov
formou štipendia Fond na podporu umenia.
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Stalo sa, opravíte
s naším poistením
majetku.
Poistenie majetku
MÔJ DOMOV
Postavte sa s odvahou všetkým nepredvídaným situáciám, ktoré ohrozujú váš
domov. Najoceňovanejšie poistenie
majetku Môj domov ich za vás vyrieši
rýchlo a fér.

allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM!
PARTNERI SND V ROKU 2017
Generálny partner

Hlavný partner Baletu SND

Partneri

Oﬁciálna minerálna voda
pre SND

Partneri premiér

Mediálni partneri
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M A G A Z I N
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Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť v pokladniciach SND,
on-line na www.snd.sk a www.navstevnik.sk.
Hromadné objednávky posielajte na objednavky@snd.sk.
Akékoľvek zľavy sa dajú uplatniť len v pokladniciach SND.
Pokladnica v novej budove SND
Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice), tel.: 02/204 72 298, 02/204 72 299
Po – Pi:
8.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
Pokladnica v historickej budove SND
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice), tel.: 02/204 94 290
Po – Pi:
8.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla (balet,
činohra, opera) v novej budove SND a v historickej budove SND si môžete
kúpiť a rezervovať v oboch pokladniciach.

9\WODĀVLYVWXSHQN\
]SRKRGOLDGRPRYD
Predaj vstupeniek RQOLQH
na všetky predstavenia
cez ZZZVQGVN

Upozorňujeme ctených návštevníkov, že 30 minút pred začiatkom
predstavenia v pokladniciach predávame vstupenky výlučne na
predstavenia hrané v daný deň.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.
Informujte sa o zľavách pre dôchodcov, ZŤP a ZŤPS, študentov a žiakov,
držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26.

Rezervácie

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk
Rezervácie vstupeniek
v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

P R ID A N Ý TE R M ÍN

27. 9. 2017

26. 9. 2017 o 19.00 hod.
nová budova SND | Sála opery a baletu

PROJEKCIA FILMU
V RÉŽII STEVENA CANTORA
A TANEČNÉ VYSTÚPENIE SERGEIA POLUNINA
WWW.SND.SK
WWW.ZAZIVASEN.SK
Vstupenky v pokladniciach SND
a online na www.snd.sk a www.navstevnik.sk
Rezervácie +421 2 204 72 289
alebo na rezervacie@snd.sk
Predstavenie bude audiovizuálne
zaznamenávané a šírené

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Photography © David La Chapelle
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