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N EPR EDA J ME NE V ESTU !

OPERA | Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.
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AKTUALITY
100 rokov SND

… a tak sa nám začal
Rok slovenského divadla 2020

foto René Miko

Udalosť, ktorá prekračuje hranice bežných divadelných dní; udalosť, ktorú si
slovenské divadlo zaslúžilo; udalosť, ktorá
poukáže aj na to, v akej kondícii sa naše
divadlo momentálne nachádza. A my spolu
s ním.

S myšlienkou rozšíriť oslavy storočnice Slovenského národného divadla
a vytvoriť veľ kú celoročnú divadelnú udalosť sme v Divadelnom ústave
prvýkrát prišli už pred troma rokmi a odvtedy sme systematicky, krok za
krokom, robili všetko preto, aby sa táto idea realizovala v takom rozsahu,
v akom sme ju naplánovali.
Spomínam si na prvé stretnutie s riaditeľ kami a riaditeľmi divadiel, festivalov, kultúrnych inštitúcií, škôl v priestoroch nášho Štúdia 12. Bolo to
13. septembra 2017 a z reakcií pozvaných hostí sme pochopili, že projekt
Rok slovenského divadla 2020 ich mimoriadne oslovil, okamžite si ho osvojili
a pokračovali v jeho napĺňaní.
Keď nad týmto kľúčovým stretnutím uvažujem dnes, vlastne ma pozitívne reakcie kolegov ani veľmi neprekvapili. Veď divadlo na Slovensku
má mimoriadne dlhú a závažnú tradíciu. Od prvej ochotníckej inscenácie, ktorá bola uvedená v Liptovskom Sv. Mikuláši, uplynulo už 190 rokov.
Odvtedy až dodnes divadlo zohrávalo významnú rolu nielen v kultúrnom, ale
aj spoločensko‑politickom kontexte, prinášalo významné posolstvá, otváralo podstatné otázky, prekonávalo prekážky a len zriedkakedy podľahlo
nepriazni osudu.
Dnes je divadelná sieť na Slovensku mimoriadne rozvetvená a počet divadiel či divadelných zoskupení sa približuje k magickému číslu dvesto. Keď si
uvedomíme, že ešte na začiatku profesionalizácie počet divadiel neprekročil
číslovku desať, môžeme hovoriť o rýchlom raste nášho divadla, veľ kej zanietenosti slovenských divadelníkov, ich nekonečnej trpezlivosti, ale aj o tvrdom zápase o vlastnú pozíciu.
Vďaka tomuto storočnému procesu sa dnes s hrdosťou hlásime k významnej
divadelnej tradícii a pokúšame sa v nej pokračovať. Slobodne a kreatívne.
Vitajte na podujatiach Roku slovenského divadla 2020.
Vladislava Fekete
riaditeľ ka Divadelného ústavu
www.rokdivadla.sk
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Generálny
riaditeľ SND
Peter Kováč
Ministerka kultúry SR Ľubica
Laššáková poverila riaditeľa
Činohry SND Petra Kováča
dočasným vedením Slovenského
národného divadla.

Vladimír Antala požiadal
od 2. januára 2020 o uvoľnenie
z funkcie generálneho riaditeľa
SND z vážnych rodinných dôvodov.
Ministerstvo kultúry SR sa
Vladimírovi Antalovi poďakovalo
za svedomitú prácu, ktorú
vykonal v SND. Za jeho vedenia sa
zásadne zlepšila finančná situácia
Slovenského národného divadla.
Inštitúciu pripravil aj na aktuálnu
divadelnú sezónu, ktorá bez
akýchkoľ vek vážnych problémov
napĺňa svoj program.
V prvom polroku 2020 bude vyhlásené
riadne výberové konanie na post
generálneho riaditeľa našej erbovej
kultúrnej inštitúcie.
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Peter Kováč
foto archív SND

Ceny
Akadémie
divadelných
tvorcov

Jednou z činností novej platformy
divadelníkov Akadémie divadelných
tvorcov je aj udeľovanie divadelných
cien na základe celkom nového kľúča.
Cieľom ceny je navrátiť medzi divadelníkov schopnosť dialógu o vlastnej
práci a hľadanie hodnotových rámcov,
ktoré presahujú z javiska do hľadiska, komunikácia a pochopenie témy.
Nóvum udeľovania cien spočíva vo výbere z vopred navrhnutých inscenácií
jednotlivých divadiel podľa regionál
nych okruhov, ktoré v prvom kole
vyberú regionálne odborné komisie
do užšieho okruhu II. kola. V druhom
kole odborná komisia divadelníkov na
pomedzí praxe a teórie, ktorej členmi
boli Géza HIzsnyan, Ida Hledíková,
Martin Husovský, Juraj Nvota a Peter
Pavlac, vyberala zo štrnástich inscenácií z celého Slovenska. Prvá cena
Akadémie divadelných tvorcov bola
udelená inscenácii Ruské denníky
Činohry SND v réžii Romana Poláka.
Odovzdanie sa uskutočnilo v decembri 2019 v Modrom salóne za účasti
nominovaných tvorcov a divadelníkov.
Akadémia divadelných tvorcov na čele
s Viki Janouškovou už zaslala prihlášky na ďalší ročník, ktorý, veríme,
bude rovnako úspešný a podnetný pri
uvažovaní o témach i hodnotových
rámcoch ako tento premiérový. 
mk

Ruské denníky, Ján Koleník, Monika Potokárová
foto Robert Tappert

Výročné ceny
Literárneho
fondu
Literárny fond každoročne oceňuje
výrazné umelecké výkony a tvorivé
počiny v oblasti rozhlasu, divadla,
dabingu či zábavného umenia.
Výročné ceny za uplynulý rok
odovzdal Dušan Jamrich, predseda
výboru príslušnej sekcie, a Ladislav
Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu.
Z nášho divadla si výročné ceny
prevzali:
za činohru bodovala inscenácia
hry Bakchantky – výročnú cenu
získal Rastislav Ballek za réžiu,
Daniel Fischer za postavu Dionýza
a Milan Ondrík za postavu Penthea;
Gabriela Dzúriková za postavu Šracie
v inscenácii hry Pohreb alebo svadba
– čo skôr?; Diana Mórová za postavu
Dr. Lorny Jamesovej v inscenácii hry
Vedľajšie účinky a Robert Roth
za postavu Möbiusa v hre Fyzici.
Za operu si výročnú cenu prevzala
Jana Bernáthová za postavu Olympie
v Hoffmannových poviedkach
a Daniel Čapkovič za postavu Rodriga
v opere Don Carlo.
Z baletných kreácií v uplynulom roku
najviac upútal Juraj Žilinčár
ako mladý Chaplin v balete Tulák
Chaplin – pocta géniovi.

iz

Juraj Žilinčár ako Chaplin
foto Peter Brenkus

Zájazd
činohry
do Bruselu

V sezóne zásadného výročia sa Činohra SND vydá na cesty do zahraničia.
Inscenáciu Nepolepšený svätec
o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym, ktorú s úspechom
uvádzame už tretí rok, uvidia diváci
27. februára 2020 v divadle (Théâtre
Marni) v belgickom Bruseli.
Hra Ľubomíra Feldeka Nepolepšený
svätec alebo Vy máte v rukách
moc, my pravdu, v dramaturgii Petra
Kováča, je dôležitým svedectvom
o dejinách našej krajiny, dramatickým, a predsa poetickým priblížením
osudov v totalite i posolstvom o sile
viery, pravdy, odvahy a nezlomnosti.
Živá viera Silvestra Krčméryho mu
pomohla prekonať dnes takmer až
neuveriteľné spôsoby mučenia,
vďaka nej sa „nepolepšil“, nezradil sám seba, ale naopak – obstál.
V réžii Kamila Žišku vznikla inscenácia
ktorá sa dotýka divákov bez ohľadu
na vierovyznanie, lebo jej podstatou je
osud človeka v takých životných okolnostiach, ktoré nechceme opakovať
a zažiť.
Hosťovanie je dôležitou súčasťou
programu nielen pre zahraničných
Slovákov, ale je aj reprezentáciou nášho umenia vo svete. Súčasťou tímu
počas hosťovania bude aj generálny
riaditeľ SND Peter Kováč a autor
Ľubomír Feldek. 
mk

Richard Autner, Matej Marušin,
foto Radovan Dranga

Rodná zem
z Košíc
V rámci projektu Hostia Baletu SND
privítame 24. februára v historickej
budove SND balet Štátneho divadla
Košice, ktorý uvedie pôvodný titul
inšpirovaný slovenským folklórom
Rodná zem autorskej dvojice
Ondrej Šoth – Zuzana Mistríková.
Choreografi troch generácií pozývajú
divákov na cestu naprieč Slovenskom.
Hlavným motívom je príbeh českej
dievčiny a slovenského chlapca,
ktorý kladie otázky – kto sme a odkiaľ
pochádzame. Inscenáciu venovali
autori výročiu vzniku samostatného
Československa a deväťdesiatke
tanečníka a choreografa ľudového
tanca Juraja Kubánku.
Režisérom, scenáristom a hudobným
dramaturgom inscenácie je Ondrej
Šoth, dramaturgičkou a spoluautorkou scenára Zuzana Mistríková. Pod
choreografiu sa podpísali Ondrej Šoth,
Juraj Kubánka a Marek Šarišský. Scénu navrhol Juraj Fábry, kostýmy Andrii
Sukhanov, autorom videoprojekcií
je Juraj Barabáš, uznávaný slovenský
dokumentarista. Tvorcovia čerpali
z diel Svetozára Stračinu, Tibora
Andrašovana, Jána Cikkera a Milana
Rendoša. 
Hosťovanie baletu Štátneho divadla
v Košiciach uvádzame pri príležitosti
významného životného jubilea autora
inscenácie Rodná zem, choreografa
a režiséra Ondreja Šotha.

mp

Marek Šarišský, Eva Sklyarová
foto Jozef Marčinský

O materinskom
jazyku
V Modrom salóne sa 21. februára
uskutoční podujatie pri príležitosti osláv
Medzinárodného dňa materinského
jazyka, vyhláseného 30. Generálnou
konferenciou Organizácie Spojených
národov pre výchovu, vedu a kultúru
(UNESCO) v roku 1999. Impulzom bolo
uctenie pamiatky zastrelených bengálskych študentov, ktorí v tento deň v roku
1952 demonštrovali v Dháke za uznanie
bengálčiny vo vtedajšom Pakistane.
Moderátorka podujatia Inge Hrubaničová prevedie divákov etapami, ktoré
viedli k vzniku, uzákoneniu a používaniu
súčasnej podoby nášho jazyka. 
mk

Odišla
Jarmila Kůrová
V SND sme prijali so zármutkom správu
o úmrtí jednej z legiend baletu pani
Jarmily Manšingrovej‑Kůrovej
(12. 3. 1934, Bratislava – 22. 1. 2020,
Praha), slovenskej tanečnice, baletnej
majsterky a pedagogičky. Počas
svojho pôsobenia v Balete SND
(1949 – 1955) stvárnila najvýznamnejšie postavy baletného repertoáru
Odetta‑Odília (Labutie jazero),
Maria (Bachčisarajská fontána),
Máša (Luskáčik), Giselle (Giselle),
Júlia (Romeo a Júlia) a ďalšie.
V storočnej histórii nášho baletu
zanechala výraznú pečať.
Česť jej pamiatke!
eg

Labutie jazero (Odetta)
foto Otakar Nehera
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Návrh na maľ bu „železnej opony“ (1911)
pre Mestské divadlo, autor G. Wintersteiner, GMB

… TAK SME MY…

Galavečer 1. marca 2020
Teda tak sme my prišli na hranicu,
k zlomovému momentu,
k tomu priam mystickému dátumu,
ktorý jasne pripomína, že inštitúcia má svoj vek.
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S ohľadom na okolité národné divadlá je
Slovenské národné divadlo mladšie, mladé,
je to skôr taká šarmantná dáma v tínedžerskom veku. Napriek tejto mladosti je však
už sto rokov nositeľom tém, téz, ideí, tvorby
a umenia, ktoré nachádzalo a nachádza
v spoločnosti svoju váhu a silu. Dokonca ju
mnoho ráz i ovplyvňuje.

Sté výročie vzniku SND si pripomenieme
slávnostným galavečerom 1. marca 2020.
Je to dátum prvého predstavenia v Slovenskom národnom divadle, ktorým bola
opera Bedřicha Smetanu Hubička. Začalo
sa to metaforicky nežne, teda bozkom, hoci
začiatky neboli ani nežné, ani metaforické
a už vôbec nie ľahké.

Náš slávnostný galavečer sme nazvali
takisto krehko a metaforicky … tak sme
my… Pozornému čitateľovi neujde, že je
v ňom zakódovaný odkaz na slávnu báseň
Andreja Sládkoviča Marína. Neujde mu
však ani jemný významový odtieň – tak
sme my pracovali, tvorili, hľadali, mýlili sa,
objavovali, vytvárali, podľahli, spolupraco-

vali, provokovali, vysvetľovali, pomáhali,
zamýšľali sa, odhaľovali, vytvárali, kreslili,
stavali, sťahovali, utekali, prichádzali, bojovali, ponúkali, zotrvali. Tak sme my nositelia
kontinuity a v tomto zmysle aj veľ kej zodpovednosti. Je v tom niečo nadzmyslové,
ak človek zažije s takou významnou inštitúciou, také významné jubileum.

Bratov Karamazovovcov. Dozvieme sa
o divadelných riaditeľských trápeniach,
spomenieme si na časy slovakštátu i normalizačné úniky, ponoríme sa do divadelných odchodov, aby sme v záverečnej apoteóze opätovne rozmýšľali nad zmyslom
divadla v tejto spoločnosti. Nielen toho
národného.

Počas slávnostného galavečera prepojíme
všetky tri súbory. S rovnakou mierou kreujú náš estetický svet a rovnakou mierou
vytvárajú našu spoločenskú angažovanosť.
A to nie je samozrejmosť.
Ukázalo sa, že SND je nositeľom zásadných tém v tejto spoločnosti. Práve programom k stému výročiu chceme upozorniť na
to, aké sú a ako sa SND vpisovalo do povedomia divákov, i to, s akými problémami
zápasilo a zápasí. Viac ako o chronológiu
presných dejinných udalostí ide o obsah
a myšlienky, ktoré tvoria istým spôsobom
nehmotné kultúrne dedičstvo.
Ide o stretnutie s osobnosťami, ktoré tieto
témy reprezentujú, či už v pozícii interpretov, hercov, tanečníkov, ale i skladateľov,
autorov, dirigentov… Oslava výročia tak nie
je iba formálny akt, ale možnosť súčasníkov vyjadriť úctu predchodcom, zakladateľom a vytrvalcom v tejto storočnej histórii.
Slávnostný galavečer, to je možnosť opäť
raz napĺňať misiu slovenského národného
divadla a rozvíjať národnú kultúru vo vzťahu
k domácemu i zahraničnému publiku.

Na galavečere privítame osobnosti činohry ako Anna Javorková, Táňa Pauhofová,
Božidara Turzonovová, Emília Vášáryová,
Ján Gallovič, Oldo Hlaváček, Martin Huba,
Emil Horváth, Dušan Jamrich, Ľuboš
Kostelný, Milan Ondrík, sólistov opery
ako Eva Hornyáková, Ľubica Vargicová,
Ľudovít Ludha, Peter Mikuláš, ale i našich
hosťujúcich operných sólistov Pavla
Bršlíka, Dalibora Jenisa a Jozefa Benciho,
sólistov baletu, ako sú Olga Chelpanova,
Konstantin Korotkov, Artemyj Pyzhov,
Luana Brunetti, Andrej Szabo, Klaudia
Gorozdos, Glen Lambrecht, Adrian Szelle,
Martin Kreml. Spoluúčinkujú členovia
baletu, operný zbor a orchester pod taktovkou Dušana Štefánka. Vzácne sa pre
galavečer zrodia pôvodné a originálne choreografie od Kristíny Borbélyovej.

Jednotlivé časti programu budú hovoriť
o inštitúcii v tematických blokoch, v ktorých sa objavuje kontext historický, politický alebo estetický. Tento večer však
nebude dotykom s chronológiou či dejinami
SND a ani s enumeratívnosťou výkonov
či inscenácií. Bude to snaha o porozumenie podstaty inštitúcie, ako je národné
divadlo, vyslovenie hlasných úvah o zmysle
a potrebe kultúry, rozmýšľanie nad československým konceptom vzniku, o odchodoch, sebakritikách, ale aj podľahnutiach
ideológiám, o vymanení sa z nich, o prelomení múrov, o tvorivých dialógoch, o generáciách domácich i zahraničných interpretov.
V programe galavečera sa na operné árie
a zbory budú napájať baletné a činoherné
časti, v ktorých sa objavia priesečníky
medzi tromi súbormi a zaznejú postoje
i posolstvá. Na jednom mieste sa tak ocitne
Biela nemoc operná i činoherná, spojenie
Maríny v spoločnom čísle činohry i baletu
alebo stretnutie baletných a činoherných

Stretnutie interpretov všetkých troch
súborov bude správou o porozumení dôležitých okamihov jednej inštitúcie, ktorú
občas zastihla „nepriazeň historických
osudov“. Aj teraz nás naša vlastná minulosť dokáže spojiť a prinúti nás rozmýšľať
nad posolstvom otcov zakladateľov v čase,
keď o slovenské divadlo nemal nikto záujem
finančný, inštitucionálny a ani personálny.
V obdobiach, keď sa zápasilo o dôstojné
budovy SND, o dobrých riaditeľov i dobré
divadlo. A napriek všetkým okolnostiam
nikdy neprestalo hrať. Povýšilo diváka nad
vlastné problémy i žabomyšie vojny a napĺňalo svoju misiu.
Vzájomná spolupráca troch súborov poskytuje aj na malej ploche pohľad na dialóg
ako jedinú cestu možnej koexistencie tejto
našej rôznorodej spoločnosti. Slovenské
národné divadlo nie je len lokálne, ale je
rovnako aj medzinárodné, slobodné a otvorené, stojace za ideou slobody, lebo príliš
často chápalo a rozumelo, čo je nesloboda.
Slávnostný galavečer … tak sme my… v réžii
Jozefa Dolinského ml., v scéne Milana
Ferenčíka, v kostýmoch Dávida Janošeka,
v dramaturgii Miriam Kičiňovej a Mareka
Mokoša, pod technickým vedením Patrika

Pačesa a Karola Jurického, s plnou podporou všetkých troch umeleckých prevádzok
opery, činohry a baletu, si diváci budú môcť
pozrieť v priamom prenose na RTVS.
Už teraz vieme, že genius loci SND tvorí
vyše 9 300 mien, teda skutočných ľudí,
ktorí za sto rokov pracovali v Slovenskom
národnom divadle. Im patrí poďakovanie
i myšlienka, že na akejkoľ vek pozícii, ale
spoluvytvárali značku a ideu SND.
Galavečer bude z historickej budovy SND
vysielať RTVS o 20.30 hod. na Jednotke.
Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND

”

… tak sme my
pracovali, tvorili,
hľadali, mýlili sa,
objavovali,
vytvárali, podľahli,
spolupracovali,
provokovali,
vysvetľovali,
zamýšľali sa,
odhaľovali, vytvárali,
kreslili, stavali,
sťahovali, utekali,
prichádzali,
bojovali, zotrvali…
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MARYŠANDPRAHA
Pavla Beretová (Maryša),
Taťjana Medvecká (Lízalka)

100 rokov SND

Pavla Beretová (Maryša)

Hosťovanie
Národného divadla Praha

Po opere začala svoju činnosť 2. marca 1920
aj Činohra SND. V skutočnosti išlo o českú divadelnú
spoločnosť Bedřicha Jeřábka, ktorá prijala ponuku
hosťovať v prenajatých priestoroch budovy
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Ako otváracie predstavenie zahrali jednu
zo svojich repertoárových inscenácií –
Maryša, hru bratov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov v réžii Viléma Táborského. Táto hra
dodnes patrí k najlepšie napísaným českým drámam. Jej vnútorné napätia, konflikty a osudovosť príbehu mladej Maryše,
násilne vydatej (skoro až predanej) za

staršieho Vávru, otvárajú zásadné otázky
o fungovaní malého spoločenstva dediny
i rodiny. O cene za človeka a jeho slobodu,
o tolerovaní násilia manželského i rodičovského, ktoré sa končí tragicky.
Maryša (alebo aj Mariša) sa potom na
javisku činohry objavila aj v roku 1925
(réžia Ján Sviták), 1930 (réžia Josef Bez-

díček), 1933 (réžia Antonín Tihelka), 1983
(réžia Vladimír Strnisko), 2009 (režisér
Jan Antonín Pitínský).
Tento slávnostný, svojím spôsobom česko
‑slovenský moment vzniku Činohry SND
si pripomenieme hosťovaním inscenácie
Maryša z pražského Národného divadla
2. marca 2020 o 19.00 v réžii Jana Miku-

Matina Preissová (Strouhalka), Pavla Beretová
(Maryša), Matyáš Řezníček (Francek)

Matyáš Řezníček (Francek)

Pavla Beretová (Maryša), Matyáš Řezníček
(Francek), Taťjana Medvecká (Lízalka)

láška (je to od slávnostnej premiéry tejto
hry na scéne pražského ND z roku 1894 už
jedenásta inscenácia).
Opäť nám po sto rokoch zaznie na javisku
činohry čeština a opäť nás uchváti Maryša
s významnými českými hercami, ako je
Pavla Beretová v úlohe Maryše, David
Prachař ako Vávra, Taťjana Medvecká ako

Lízalka, Vladimír Jedlovský ako Lízal, Martina Preissová ako Strouhalka a Matyáš
Řezníček ako Francek.
Hosťovanie Maryše z ND Praha je
moment, keď sa po sto rokoch dá opäť
zažiť ten slávnostný pocit pripomenutia
začiatku. V jednom z najsilnejších príbehov nášho regiónu, nielen 19. storočia, ale

v silnej, obraznej a imaginatívnej inscenácii. Súčasťou predstavenia bude aj
dramaturgický úvod a prípadná diskusia
po predstavení.
Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND
foto Martin Špelda
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Emisia striebornej zberateľskej
euromince a poštovej známky

”

100 rokov SND

Významné výročie erbovej divadelnej inštitúcie budú pripomínať
aj dva umelecké artefakty – pamätná eurominca a známka,
ktoré potešia numizmatikov aj filatelistov. A nielen ich.

K 100. výročiu Slovenského národného
divadla vyhlásila Národná banka Slovenska
v novembri 2018 verejnú anonymnú súťaž
na výtvarný návrh striebornej zberateľskej
euromince v nominálnej hodnote 10 €.
Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od desiatich autorov. Komisia
na posudzovanie výtvarných návrhov
pamätných mincí a zberateľských mincí ich
hodnotila vo februári 2019. Odborná komisia odporučila prvú cenu udeliť a realizáciu
výtvarného návrhu zveriť autorovi Mgr. art.
Petrovi Valachovi.
Komisia v návrhu ohodnotila jednoznačné
obsahové vystihnutie zadanej témy.
Výtvarné vyznenie averzu sa zakladá na
frontálnom zobrazení architektúry historickej budovy SND. Centrálny kompozičný
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Slovenská pošta poteší filatelistov poštovou
známkou s nominálnou hodnotou 0,65 €.
Autorkou výtvarného návrhu známky
a obálky prvého dňa je výrazná osobnosť
súčasnej slovenskej knižnej ilustrácie
a grafiky Daniela Olejníková, ktorá
je v slovenskej známkovej tvorbe debutantkou.
motív reverzu tvorí autentické logo SND,
ktoré je od ostatnej plochy mincového
poľa oddelené rámovaním. Autor preferoval pokojný kompozičný rytmus averzu
i reverzu, takže celok vyznieva racionálne
a vyrovnane.
Druhú ani tretiu cenu komisia neudelila.
Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy
získali akad. soch. Ivan Řehák, Barbora
Houfová a Radek Houf (za spoločný návrh),
Miroslav Rónai, PhDr. Kliment Mitura
a akad. soch. Michal Gavula.
Výtvarník Peter Valach v súčasnosti žije
a tvorí v Trenčíne. V telefonickom rozhovore sa zdôveril, že prihlásenie do súťaže
na návrh mince k storočnici SND nebola
náhoda.
Peter Valach je veľ ký fanúšik divadla
a pravidelne ho navštevuje. Teraz azda

ešte intenzívnejšie, ako keď žil v Bratislave.
Najradšej má Činohru SND. Ako výtvarník
si, samozrejme, okrem ocenenia hereckých
výkonov všíma aj scénu, osvetlenie a ďalšie detaily, ktoré „bežnému oku“ možno
uniknú. On si ich uvedomuje a sám pre seba
hodnotí.
Historická budova SND, ktorú zobrazil
na minci, je preňho symbolom divadla,
všeobecne známym širokej odbornej aj
laickej verejnosti. Logo SND použil ako základný, všeobecne známy symbol a jeho jednoduché tvary doplnil ďalšími univerzálnymi
symbolmi – maskami tragédie a komédie.
Pamätnú mincu razí Mincovňa Kremnica,
š. p., ktorej už vyše sedem storočí vďačíme
za „kovové“ platidlá.

„Pri tvorbe návrhov k emisii známky pri príležitosti 100. výročia založenia SND som
vychádzala z historických fotografií, ktoré
som si mala možnosť pozrieť v archíve
divadla,“ hovorí Daniela Olejníková. „Hľadala som najmä materiály z prvých rokov
existencie SND a teatrálne pózy postáv
sa preniesli do hlavného motívu známky.
Nad rozsvieteným starým divadlom žiaria
hviezdy činohry, opery a baletu. Grafiky
majú hrubé zrno, v ktorom zanikajú detaily.
Dôraz som totiž chcela dať na svetlo.“
Autorka výtvarného návrhu striedala tiež
rôzne možnosti pohľadov na divadlo. Kým
pri motíve známky hľadíme na vchod do historickej budovy, pri obálke prvého vydania

Nad
rozsvieteným
starým
divadlom
žiaria
hviezdy
činohry,
opery
a baletu.

sa pozeráme do hľadiska na úrovni hercov
– teda z javiska. Na pamätnom liste sa zase
otvára celkový pohľad na scénu, orchester
aj obecenstvo.
„Pri príležitostných pečiatkach som
vybrala jeden motív z exteriéru – detail zo
strechy budovy a motív lipového listu, ktorý
sa nachádza v logu SND, a jeden z interiéru
– zvláštnu „kukaňu“ pre šepkárky, ktorú
som našla na niekoľ kých fotografiách
z dávnych čias,“ hovorí výtvarníčka. „Má
podobu lastúry, na ktorej je mužská tvár
s teatrálnou, veľmi expresívnou grimasou.
Na neskoršie datovaných fotografiách
scény som ju už nenašla. Zdá sa, že sa ‚prepadla,‘ v čase.“

Prvý deň predaja striebornej zberateľskej euromince
v nominálnej hodnote 10 € a poštovej známky
v nominálnej hodnote 0,65 € sa uskutoční
28. februára 2020 o 14.00 h v novej budove SND.
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100 rokov SND

aké
bude
divadlo
o 100
rokov?

O tom, že sú naše deti kreatívne, sme sa presvedčili spolu
s odbornou porotou, ktorej členmi boli riaditelia umeleckých súborov a zástupcovia partnerov súťaže. Pod vedením pedagógov vytvorili deti pôsobivé umelecké dielka,
ktoré budú môcť naši diváci a priaznivci divadla vidieť
v priestoroch novej budovy SND v júni 2020.
Víťazom súťaže sa stala 3. C trieda zo Základnej školy
Mirka Nešpora 2 v Prešove a získala vstupenky pre celú
triedu na operné predstavenie Rozprávka o šťastnom
konci, knihy z kníhkupectva Panta Rhei, celoročné predplatné časopisu Zornička či sladkosti od spoločnosti IDC
Holding a darčekové predmety SND.
Triedy na druhom a treťom mieste si podelili knihy
z kníhkupectva Panta Rhei, celoročné predplatné časopisu
Zornička, sladkosti od spoločnosti IDC Holding a darčekové
predmety SND. Druhé miesto patrí 1. B triede Spojenej
škole sv. Vincenta, Bachova 4, Bratislava a tretie
4. A triede Základnej školy Hliny VIII, Lichardova 24,
Žilina.
Hodnotenie pre odbornú porotu bolo veru náročné, preto sa
komisia rozhodla udeliť aj šesť špeciálnych cien, dosiek,
ktoré budú triedam pripomínať, že aj ony boli súčasťou
osláv storočnice SND:

2. miesto – 1. B trieda Spojená škola sv. Vincenta,
Bachova 4, Bratislava

Patríme k šťastným generáciám, ktoré majú šancu zažiť
významné jubileum našej erbovej inštitúcie. Preto sme
v rámci edukačnej činnosti zapojili do osláv storočnice aj
našich najmenších. V septembri 2019 sme oslovili školy
a vyzvali ich, aby žiaci prvého stupňa ZŠ nakreslili, ako si
predstavujú divadlo o 100 rokov.
Spoločné kreatívne dielka celej triedy mali školáci možnosť zasielať do 4. decembra 2019. Do súťaže sa zapojilo
62 škôl, 100 tried a viac ako 250 diel, v ktorých zachytili
predstavy o divadle o ďalších sto rokov.
„V dnešnom pretechnizovanom svete je pre rozvoj kul‑
túry a spoločnosti veľmi dôležité zamerať sa na výchovu
nových verných divákov už od raného veku a vzbudiť
u nich záujem o umenie. Preto ma nesmierne teší, že sa
do našej súťaže aj vďaka pedagógom zapojilo viac ako
2 500 detí a prostredníctvom výtvarných diel nám priblí‑
žili svoju predstavu o budúcnosti divadla, pričom v nich
zachytili čaro živého kontaktu s divadelným prostredím,
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bez ktorého si dnes a ani v budúcnosti divadlo nevieme
predstaviť,“ dodáva riaditeľ ka Centra marketingu SND
Henrieta Borowiecka.

1. miesto – 3. C trieda zo ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov

• špeciálna cena Opery SND
3. B, ZŠ Bystrany
• špeciálna cena Baletu SND
2. B, ZŠ, Pohraničná 9, Komárno
• špeciálna cena Činohry SND
3. A, ZŠ, Dolné lúky 357,
Brezová pod Bradlom
• špeciálna cena Marketingu
a vizuálnej komunikácie SND
3. A, ZŠ Krivany
• špeciálna cena Umelecko‑dekoračných dielní SND
5. G, Cambridge International
School, Úprkova 3, Bratislava
(ktorej žiaci spĺňali vekové kritériá súťaže)
• špeciálna cena generálneho riaditeľa SND
2. C, ZŠ, Školská 266, Rovinka

Miriam Gaťášová,
projektová manažérka
Centra marketingu SND

Pravidlá súťaže nájdete na:
http://www.snd.sk/pravidla‑sutaze‑divadlo‑o-100-rokov

3. miesto – 4. A trieda ZŠ Hliny VIII, Lichardova 24, Žilina

Špeciálne ceny

11

”

Divadelný román
po prvý raz na javisku
Činohry SND

Nie je to nudný
pohľad do zákulisia,
ale priveľmi živý
a priveľmi osobný.
Plný absurdného
humoru,
bravúrnej irónie
a nezameniteľného
cynizmu.
Fantazijný svet
divadla je prepletený
faustovskými
motívmi,
je to kniha v knihe,
literatúra v literatúre,
divadlo v divadle.

Zdena Studenková, Božidara Turzonovová, Emília Vášáryová, Emil Horváth, Martin Huba

Sezóna stého výročia SND mapuje v dramaturgii
činohry tému divadla a jeho funkcie, zmyslu, potreby
a nutnosti v spoločnosti (v rôznych politických
kontextoch). V jednotlivých inscenáciách sa odhalia
rozličné autorské optiky aj režijné prístupy.
Keďže prvé kroky Činohry SND sa spájali
s českými tvorcami, aj v sezóne výročia
spolupracujeme s niekoľ kými českými
režisérmi (Jiří Havelka, Jan Antonín Pitínský). Na spojenie divadelníkov a Novembra
89, na to, aká je úloha herca vo vyhrotenej
spoločenskej situácii, sme sa pozreli inscenáciou Dnes večer nehráme. Na zákulisie
divadelných mechanizmov i tvorbu ilúzie, na
idealizovanú podobu divadla v strete s realitou a so silou odzbrojujúceho smiechu
divadla, ktoré chce zabávať, zas v inscenácii Celé zle.
Teraz prichádza pohľad do zákulisia tvorby
autora a vzniku dramatického diela, ale
v zásadných politických okolnostiach. Premiérové uvedenie dramatizácie Divadel‑
ného románu Michaila Afanasieviča Bulga-
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kova v réžii česko‑slovenského dua SKUTR
(Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) bude
fantazijným, groteskným a umným pohľadom na svet divadla nielen v dvadsiatych
a tridsiatych rokoch 20. storočia.
Michail Afanasievič Bulgakov nie je slovenským divákom neznámy, mohli vidieť jeho
Psie srdce v DJZ Prešov (2016) či v SKD
Martin (2005), Molièra v Jókaiho divadle
v Komárne (2015), DAB Nitra (1988) či
Purpurový ostrov na Novej scéne, neskôr
v Astorke Korzo 90‘ (1989), Zojkin byt
v DAB Nitra (1984) či prvé uvedenie Dní
Turbinovovcov na Novej scéne (1975).
A ešte stále je aktuálne v repertoári Teatra
Tatra dramatizácia/adaptácia jeho ťažiskového románu Majster a Margaréta.
Inscenácia Divadelného románu bude vôbec

prvým uvedením Bulgakovovho diela na
javisku SND a dokonca pôjde o prvú dramatizáciu tohto románu na Slovensku vôbec.
V roku 1989 sa objavila idea inscenovať jeho
hru Posledné dni o Puškinovi, ale v nových
ponovembrových okolnostiach, vo zvláštnej
diváckej kríze, sa na javisko dostala situačná komédia Georgesa Feydeaua Chrobák
v hlave. O to väčšou vzácnosťou je, ak práve
storočnicu možno oslavovať autorom, ktorého životné osudy a dielo sú tak úzko späté
s divadlom a divadelnosťou.
Michail Bulgakov sa narodil 15. mája 1891
v Kyjeve, v rodine profesora na teologickej akadémii, ktorý mal jazykové znalosti
a zaoberal sa západoeurópskymi náboženstvami. Z učiteľskej rodiny pochádzala
aj jeho matka. Jeho otec trpel chronickou
chorobou obličiek, ktorú po ňom Michail
zdedil a na ktorú už ako 49-ročný 10. marca
1940 v Moskve umrel. K jeho smrti však
prispelo i vyčerpanie Stalinovým režimom
a všetkými existenčnými i politickými utrpeniami.
Trápenia sa objavili postupne. V roku 1915
sa ku Kyjevu približoval nemecký front,
mesto evakuovali a vtedy sa Bulgakov ako

Alexander Bárta

štvrták na lekárskej fakulte prihlásil ako
dobrovoľník, skončil vo vojenských nemocniciach. Toto obdobie zachytil v poviedkach
Zápisky mladého lekára. V roku 1918 sa
vrátil do Kyjeva, kde si otvoril ambulanciu.
Po nútenom odchode z Kyjeva pre občiansku vojnu a počas pobytu vo Vladikavkaze
sa stal vedúcim literárneho komisariátu
a začal sa intenzívnejšie venovať literatúre, písať fejtóny a divadelné hry. V roku
1921 sa presťahoval do Moskvy a stal sa
spolupracovníkom časopisu Siréna. Poznal
sa s vtedajšími literárnymi osobnosťami,
noviny a časopisy mu uverejňovali poviedky,
pokračoval v písaní divadelných hier. V roku
1925 vyšiel jeho prvý román Biela garda
o revolučných udalostiach a inteligencii
v revolúcii. Na motívy tohto románu, ktorý
si veľmi obľúbil Stalin, vznikla aj hra Dni
Turbinovovcov. Lenže kritika z radov Ruskej asociácie proletárskych spisovateľov
začala útočiť na jeho kritický a groteskný
postoj k sovietskej spoločnosti. Postihla ho
životná tvŕdza bez možnosti získať prácu
a nakoniec mu nedovolili ani vysťahovať sa
do zahraničia.

Práve z toho obdobia sú známe jeho listy
Stalinovi a vláde ZSSR, v ktorých opisuje
svoju situáciu. Prvý napísal v júli 1929:
„… na konci desiateho roku sú moje sily
preťažené, je nemožné prežiť dlhšie, pre‑
nasledovanie, viem celkom isto, že už
nikdy ma v ZSSR nevydajú, nebudú insce‑
novať, a to ma privádza do zúfalstva, roz‑
hodol som sa obrátiť na vás a požiadať,
aby ste presvedčili Najvyšší soviet ZSSR,
aby ma vyhostil zo ZSSR za hranice,
spolu s mojou ženou L. E. Bulgakovovou,
ktorá sa ku mne pripojila v tejto žiadosti.“
Druhý list je z marca 1930: „… Dnes som
zničený. Táto deštrukcia je oslavovaná
sovietskou verejnosťou ako absolútne
šťastie a označuje sa ako splnenie cieľa.
… Žiadam sovietsky parlament, aby zvá‑
žil fakt, že nie som politický aktivista,
ale muž listov, a že všetky svoje výtvory
som dal sovietskemu javisku… Vyhlasu‑
jem, že skutočnosť – nemožnosť písať, je
taká dobrá, ako byť pochovaný zaživa.“
A opätovne žiadal o umožnenie odchodu
do cudziny spolu so svojou druhou ženou
Ljubov Belozerskou.

Stalin ho nechal čakať na odpoveď pol
roka. Ale po samovražde Majakovského
a deň po jeho pohrebe (18. 4. 1930)
zazvonil doma u Bulgakova telefón, hlas
na druhej strane mu oznámil, že ho volá
Ústredný výbor strany, následne samotný
Stalin. Ten sa ho popýtal, ako sa mu darí,
spomenul list aj to, že prišli k rozhodnutiu,
že by ho možno mohli pustiť do zahraničia.
Vraj mu položil aj cynickú otázku: A to sme
vás už naozaj až tak omrzeli? Bulgakov
v pomykove odpovedal: V poslednom čase
som uvažoval, či môže ruský spisovateľ žiť
bez vlasti. Zdá sa mi, že nemôže. Stalin
vraj povedal: Správne, podajte si žiadosť
do umeleckého divadla (MCHAT), mali by
ste tam pracovať. O polhodinu vraj volali
z divadla, že zmluva je pripravená.
Následne sa Michail Afanasievič Bulgakov stal súčasťou legendárneho divadla
MCHAT ako asistent réžie, neskôr prešiel
do Veľ kého divadla ako libretista.
Divadelný román (1936), ktorý v sebe
pojal mnohé zo zážitkov a skúseností
z tohto mchatovského obdobia, už dokončiť nestihol. Posledné obdobie svojho
života pracoval na románe Majster a Mar‑
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Anežka Petrová, Diana Mórová, Michal Režný, Martin Šalacha (sediaci na skrini),
Richard Autner, Ľuboš Kostelný, Alexander Bárta

garéta. Vyšiel až v roku 1967. Inšpiráciou
pre postavu Margaréty bola vraj jeho tretia
žena Jelena Šilovská, ktorá mu pomáhala
s prepisom listu Stalinovi i so samotným
doručením. Osobné Bulgakovove trápenia
však pokračovali ďalších jedenásť rokov až
do jeho smrti.
Hlavná postava Divadelného románu spisovateľ Sergej Maksudov nás prevedie
Nezávislým divadlom, strasťami človeka,
muža, autora, umelca, ktorý je odstrkovaný,
prenasledovaný, zápasiaci s nezmyslenými
tradíciami, príkazmi, spôsobmi a v snahe
nájsť svoje uplatnenie a zmysel existencie podáva až nadľudský výkon. Je to živý
a groteskný dotyk s fantáziou, so svetom
umenia, ale aj s vlastnými životnými osudmi
Michaila Bulgakova.
Už niekoľ ko citácií zo samotného románu
hovorí o postavení umelca, o istom životnom pocite tvorcu:
„Nakazil si sa dostojevčinou. Vybavené.“
„Vravím ti na rovinu, s tým románom sa
nikam nepchaj. Budú z toho nepríjemnosti!
Vidíte? Hľadí na mňa ani vlk!“
„Pochop, že tvoj román nie je žiadne veľ‑
dielo, aby si kvôli nemu prežil kalváriu!“
Toto nekonečné točenie sa v kruhu neúspechov, bizarností, absurdít a trpkosti má
svoje vyústenia. Životné i divadelné.
V adaptácii sa objavujú okrem postáv Diva‑
delného románu, ako sú herci, herečky,
režiséri, sekretárky, samotný guru divadla,
aj citácie rôznych hier, ktoré autori vložili
do úst starej hereckej generácie, zvýrazňujú sa faustovské motívy, dokonca sa
tam objaví i samotná Bulgakovova žena
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Táňa Pauhofová

Jelena. Takto spolu vyskladajú jeden osud
človeka. Tam, kde autor Michail Bulgakov
nestihol zájsť, zašli autori dramatizácie
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Spojili
reálne autorské osudy s tými románovými.
Realita sa mieša s fantáziou a históriou aj
v tomto diele.
Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND
foto Ctibor Bachratý

Michail Afanasievič Bulgakov
Divadelný román
Preklad Alena Morávková
Réžia a dramatizácia SKUTR
Preklad dramatizácie
a dramaturgia Miro Dacho
Scéna Martin Chocholoušek
Kostýmy Alexandra Grusková
Hudba Petr Kaláb
Účinkujú Alexander Bárta,
Richard Stanke, Zdena Studenková,
Božidara Turzonovová,
Emília Vášáryová, Martin Huba,
Emil Horváth, Táňa Pauhofová,
Diana Mórová, Jana Oľ hová,
Anežka Petrová, Ján Koleník,
Ľuboš Kostelný, Richard Autner,
Michal Režný
Premiéry
1. a 2. februára 2020
nová budova SND | Sála činohry

Klenoty
slovenskej
a českej
realistickej
drámy
Návrh plagátu
koláž Lucia Tallová

Richard Stanke, Anežka Petrová

Diana Mórová

Hoci témou Tajovského jednoaktovky
Hriech a Preissovej Její pastorkyne nie
je zmysel divadla a umenia ako takého,
predsa je nová premiéra týchto dvoch
titulov dôležitým príspevkom k oslavám
storočnice SND a profesionálneho diva‑
delníctva na Slovensku vôbec.
Činohra SND sa ich uvedením vracia k svojim začiatkom do prvej sezóny svojho fungovania. Její pastorkyňa mala v Janáčkovej opernej verzii premiéru na doskách
našej prvej scény 15. apríla 1920. Premiéra
Tajovského Hriechu nasledovala o mesiac
neskôr, 21. mája, a bola vôbec prvou
činohernou premiérou odohranou v slovenčine (tituly, ktoré ju v repertoári činohry prechádzali, boli uvedené v češtine).
Napriek tomu, že hry od seba delí vyše
dvadsať rokov (Její pastorkyňu dopísala
Preissová v roku 1890, Tajovský svoj Hriech
v roku 1912), obe hry majú veľa spoločného;
predstavujú vo svojich národných dramatikách vrcholné diela realizmu. Navyše, obe
sa priamo či nepriamo inšpirovali Tolstého
hrou Vláda tmy. Tajovský sa obdivom k Tolstému nikdy netajil, Preissová musela
dokonca v čase uvedenia Její pastorkyne

čeliť obvineniam z plagiátorstva. Škandalózna hra ruského klasika bola kvôli
svojim naturalistickým scénam zakázaná
nielen vo svojej domovine, ale aj vo väčšine európskych krajín. Vražda malého
dieťaťa bola skrátka na divákov priveľa.
Preissovej i Tajovského hra vychádzajú
z veľmi podobnej, Tolstého hrou inšpirovanej rámcovej situácie – je ňou narodenie
nechceného, nemanželského dieťaťa. Aj
charakter hlavných postáv je v oboch prípadoch veľmi podobný; máme tu zúfalú,
nešťastnú matku dieťaťa, ľahktikárskeho
otca, ktorý sa zdráha prevziať za svoje
otcovstvo zodpovednosť, právoplatného
manžela, respektíve seriózneho nápadníka, pre ktorého je nechcené, cudzie
dieťa problém, a nakoniec staršiu ženu,
ktorá svojimi radami a životnými postojmi
zohráva kľúčovú úlohu v nasmerovaní hry
– v jednom prípade k otáznemu zmiereniu, v tom druhom k tragickému koncu.
Zaujímavá na spojení týchto dvoch hier
je práve táto konfrontácia dvoch vnútorne i vonkajškovo veľmi rozporuplných
životných postojov. Na jednej strane je to
materiálna prízemnosť Bory z Hriechu,

ktorej životné poznanie je manifestom
celoživotného oportunizmu, prispôsobovania sa podmienkam, v ktorých žije. Je to
postoj niekedy smiešny, v každom prípade
prízemný, no v konečnom dôsledku vedie
k prežitiu. Prežitiu založenom na veľmi
otáznych kompromisoch; prežitiu, o ktorom môžeme pochybovať, či za to stojí;
no v každom prípade k prežitiu. Na strane
druhej je priam antická hrdosť a pýcha na
vyššie princípy, ktorých sa Kostelnička
z Její pastorkyne za každých okolností
drží a z ktorých za žiadnu cenu neustúpi.
Táto jej zásadovosť je určite obdivuhodná,
v konečnom dôsledku však vedie k tragédii.
Konfrontácia týchto dvoch prístupov
k životu, ktorú nám ponúka spojenie Její
pastorkyne a Hriechu, tieto prístupy vopred
morálne nehodnotí. Namiesto toho, aby hľadala abstraktné, všeobecne platné poučky
a riešenia, oba princípy skôr skúma v konkrétnych situáciách a odhaľuje ich prednosti i slabiny, konfrontuje vysoké a nízke,
tragické a komické, duchovné a pudové.
Hoci obe hry vzbudili v čase svojho vzniku
škandál pre znaky naturalizmu, ktoré
v sebe nesú, a drastické situácie, ktoré
zobrazujú, obe hry sú aj o nezlomnej sile
žiť aj napriek ťažkým ranám osudu. Tajovského Hriech sa síce končí problematickým
zmierením, ale zmierením, a hlavné postavy
Její pastorkyne v sebe nakoniec nájdu
silu prevziať zodpovednosť za svoje činy
a hádam sa aj kedysi v budúcnosti dopracovať k zmiereniu.
Daniel Majling,
dramaturg

Hriech
/Její pastor
kyňa
Jozef Gregor Tajovský /
Gabriela Preissová
Hriech/Její pastorkyňa

Réžia Matúš Bachynec
Dramaturgia Daniel Majling
Scéna Barbora Šajgalíková
Kostýmy Ján Husár
Hudba Daniel Fischer
Účinkujú
Hriech:
Gabriela Dzuríková, Vica Kerekes,
Tomáš Maštalír, Matúš Beniak,
Její pastorkyňa:
Dana Košická, Anežka Petrová,
Roman Poláčik, Daniel Fischer
Premiéry
2. a 3. apríla 2020
nová budova SND | Štúdio
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Rád hľadám
v klasikách
kľúč k nášmu
terajšiemu
mysleniu

foto Robert Tappert

Matúš Bachynec (1991). Vyštudoval
VŠMU, odbor divadelná réžia

v ročníku prof. Romana Poláka.
Po škole hosťoval ako režisér

v Slovenskom komornom divadle

Martin, v Divadle Jozefa Gregora
Tajovského vo Zvolene, v Divadle

Andreja Bagara v Nitre a v Divadle

Jána Palárika v Trnave. Pre Činohru
SND naštudoval hru Kabaret

normalizácia alebo Modlitba

pre Martu. V súčasnosti skúša
inscenáciu dvoch hier:

Jozef Gregor Tajovský Hriech
a Gabriela Preissová Její

pastorkyňa, ktoré budú mať
premiéru v Štúdiu činohry
2. a 3. apríla 2020.

Ako si sa dostal k divadlu? Mal si neja‑
ké základy v rodine?
Moja rodina nie je absolútne poznačená
divadlom. Ani sme nikdy nechodili do
divadiel alebo galérií. Už si presne nepamätám, kedy u mňa prepuklo nadšenie
pre divadlo. Ako školák som bol v triede
taký typický zabávač, chodil som do ZUŠ
na literárno‑dramatický odbor, a keď som
mal štrnásť rokov, chcel som byť hercom.
Prijali ma dokonca aj na konzervatórium
v Bratislave, ale nenastúpil som tam. Bol
by som tam spolužiakom Moniky Potokárovej, s ktorou sme sa neskôr – ja ako reži-
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sér a ona ako herečka – stretli na VŠMU.
Ale nakoniec som nastúpil na gymnázium
v Trenčíne.
Asi každý divadelník má nejakú inscená‑
ciu, ktorú na začiatku svojej cesty videl
a pri ktorej si povedal: Takéto divadlo
chcem robiť! Takéto divadlo má zmysel!
Ktorá inscenácia to bola u teba?
Raz som sa náhodou dostal na festival
Dotyky a spojenia. Cez jeden ochotnícky
projekt som sa poznal s dramaturgom
martinského divadla a zároveň aj dramaturgom festivalu Robertom Mankovec-

kým, ktorý nás raz v Bojniciach zobral do
auta a odviezol do Martina. Večer bol koncert Štúrovci zrušený a vtedy som veľmi
intenzívne pocítil divadelnú atmosféru
a energiu ľudí, ktorí ho robia. Ešte predtým som však videl ako sedemnásťročný
gymnazista v Martine Polákovho Ivanova.
Poznal som už Ivanova ako text, no Polákova interpretácia bola pre mňa prvým
silným impulzom k štúdiu divadelnej réžie.
A hoci ma v tom čase ešte nezaujímali
mená režisérov, osud to zariadil tak, že
som sa o niekoľ ko rokov neskôr ocitol na
VŠMU práve v jeho ročníku.

Na škole človek robí so svojimi ro‑
vesníkmi generačné divadlo, snaží sa
vyjadriť jeden generačný pocit. Keď
prejde do prostredia profesionálneho
divadla, musí sa naučiť komunikovať
a nájsť spoločnú reč aj s ľuď mi, ktorí sú
od neho často aj o 30 – 40 rokov starší.
Bol pre teba tento prechod zo školy do
profesionálneho prostredia ťažký?
V Trenčíne ma ešte ako tínedžera prijali do
ochotníckeho súboru, v ktorom som bol
v tom čase najmladší. Moji kolegovia mali
od tridsať do sedemdesiat rokov. Prijali ma
za svojho a práve v tom divadle som trávil
po škole každý večer s dospelými ľuďmi,
ktorí riešili problémy dospelých – od rozvodov až po alkoholizmus. Podobne aj v detstve som sa vždy priatelil s ľuďmi, ktorí
boli odo mňa o generáciu starší. Takže
samotný prechod zo školy až taký náročný
nebol. Oveľa ťažší bol pre mňa prechod
z gymnázia na VŠMU. Pochopil som, o čo
všetko by sa mal režisér zaujímať a čo by
mal vedieť. Musel som si toho veľmi veľa
doštudovať, aby som dobehol svojich spolužiakov.
Čo je pre teba najdôležitejšie pri výbere
titulu? Aké témy ťa zaujímajú?
Pokiaľ by som mal nájsť spoločného
menovateľa svojich réžií – často som robil
našu klasiku alebo hry, ktoré sa zaoberajú
našou minulosťou. Dvakrát som inscenoval Timravu, potom Františka Langera,
Ladislava Mňačka, Pavla Rankova, spracoval som ako tému Martu Kubišovú,
teraz idem robiť Miladu Horákovú… Keď
sa začneš zamýšľať nad tým, prečo sa
v našej spoločnosti a politike dejú také
veci, aké sa dejú, množstvo odpovedí nájdeš práve v našej histórii. Zistíš, že socializmus priniesol určitý kultúrny kapitál,
ktorý nás formoval. Hoci som sa narodil
až po Novembri 89, vychovávali ma však
rodičia, ktorí celý život prežili v tomto systéme. Nejde zo dňa na deň prestať rozmýšľať určitým vžitým spôsobom a začať
rozmýšľať slobodne. Preto rád hľadám
v našich klasikách kľúč k nášmu súčasnému mysleniu a konaniu. Chcem konfrontovať naše súčasné myslenie s naším
myslením počas socializmu, Slovenského
štátu, prvej republiky, monarchie atď.
Dávajú aj hry Hriech a Její pastorkyňa
nejakú odpoveď na to, prečo dnes roz‑
mýšľame tak, ako rozmýšľame?
Neviem, či sa to dá povedať takto
všeobecne, ale určitým spôsobom áno.

Už len položenie týchto dvoch hier vedľa
seba na jednom javisku a v jeden večer
hovorí niečo o rozdiele rozmýšľania dvoch
susedných národov.
Preto je pre teba dôležité, aby sa obe
hry hrali v pôvodnom znení? Tajovský
sa zvykne niekedy prepísať aj do hovo‑
rovejšej slovenčiny. No a Její pastorkyňa je zase pôvodné napísaná v slovaki‑
zovanej češtine.
Má to niekoľ ko dôvodov. Ten prvý je už
samotná dramaturgia, ktorá tu vedľa seba
kladie a porovnáva slovenskú a českú realistickú drámu. Možno keby som robil len
Hriech alebo len Její pastorkyňu, preklad
alebo úprava jazyka na súčasnejší by mali
opodstatnenie. My však tieto hry kladieme vedľa seba. Obe sú klasiky a obe
hovoria v podstate o jednej téme. Automaticky ti napadne, že ak chceš akcentovať
tieto rozdiely v riešení jedného problému
v dvoch rozdielnych národných dramatikách, môžeš to urobiť práve tým, že ich
necháš v originálnom znení. Wittgenstein
napísal, že hranice jeho sveta sú hranicami
jeho jazyka, inými slovami, že určité myslenie je spojené s určitým myslením, že jazyk
určuje nášmu mysleniu mantinely. Myslím
si, že sa s tým dá v tomto prípade súhlasiť.
Protagonisti oboch drám konajú tak, ako
konajú, pretože sa nachádzajú v určitom
konkrétnom prostredí formovanom konkrétnym jazykom – myslením.
Ten rozdiel sa prejavuje aj v žánroch
oboch hier. Ako by si pomenoval žáner
Její pastorkyne a ako žáner Hriechu?
Asi by sa dalo povedať, že obe sú tragédie, aj keď nie úplne čisté. Ale ako som už
spomínal, pokúšame sa hry spojiť v jeden
inscenačný tvar. Je to trochu experiment.
Kým u Preissovej sa dá vybadať až akýsi
antický pôdorys drámy s fatálnym koncom, Tajovský napriek náročnosti témy
stavia Hriech tak, že miestami môže pripomenúť aj situačnú komiku. Môžem uviesť
príklad. Všetky postavy sú oboznámené
so základným problémom, a to, že Eva
má nemanželské dieťa a jej muž sa vracia
z Ameriky. Túto skutočnosť vie aj divák,
a tak sa stane, že Amerikán Kvaško je
jediný, kto o dieťati nevie. A všetci čakáme,
ako sa to dozvie. To je jeden z princípov
komédie. Tej komike môže pridať aj pragmatizmus Bory…

Obom hrám súdobá kritika vyčítala
príklon k naturalizmu, to, že ukazujú
a hovoria na javisku o drastických
veciach – vražde novorodenca u Pre‑
issovej či o pokusoch o potrat nežele‑
ného dieťaťa u Tajovského. Na druhej
strane, v tom čase bola smrť – a to aj
smrť malých detí – každodennou súčas‑
ťou života. A ľudia verili… Nebojíš sa,
že v našej precitlivenej dobe, v ktorej
sa smrť tabuizuje, budú tieto dva texty
pôsobiť na diváka ešte šokujúcejšie,
ako to bolo pred 100, resp. 120 rokmi?
Nemám pocit, že by konkrétne tému smrti
súčasná spoločnosť výrazne tabuizovala.
V súčasnej svetovej dramatike sa riešia
rovnako kruté témy. Asi je pravda, že sa
vzhľadom na „rýchlosť doby“ dnešná spoločnosť so smrťou snaží vyrovnať rýchlejšie. Inými slovami, málokto dnes napríklad
nosí čiernu dva roky po smrti blízkeho
človeka. Ale zaujímavé je, že ak sa ja dnes
trebárs ako režisér chcem venovať slovenskej realistickej dráme napísanej pred
sto rokmi, musím nejaký čas venovať štúdiu etnologických či etnografických kníh.
Dnes už pôrody neprebiehajú doma, nijakú
ženu dnes neoznačíme ako prespanku, na
svätého Jána nebeháme holí okolo potoka
atď., skrátka veci, ktoré si dnešná spoločnosť vie len ťažko predstaviť. Paradoxom
potom je, že doboví kritici, ktorí v negatívnom zmysle poukazovali na Preissovej,
resp. Tajovského krutosť v ich diele, mali
k tomuto svetu bližšie ako my, rozumeli
jeho pravidlám, poznali krutosť dedinského života lepšie ako my dnes, a predsa
sa im zdala neprimeraná.
Má spojenie týchto dvoch krutých prí‑
behov nejaké katarzné vyvrcholenie?
Určite áno. Oba príbehy sú ohromne silné.
Ak vezmeme do úvahy všetky detaily,
všetky okolnosti, ktoré formujú konanie
postáv týchto dvoch podobných svetov,
myslím si, že sa im dá ľahko porozumieť.
Tak obyčajne ľudsky. Ak ako divák v Pastorkyni prežijem, pochopím Kostelníčkinu
nekonečnú lásku k nevlastnej dcére, potom
s ňou dokážem prežiť aj zločin, ktorý spácha, neodsúdiť ju v zmysle „kameňom do
nej“, tak ako to urobia postavy v hre.
Matúš Bachynec, režisér,
v rozhovore s Danielom Majlingom,
dramaturgom pripravovanej premiéry
Hriech/Její pastorkyňa
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Mám rád
šťavnaté
syntetické
divadlo
režisér Rusalky Martin Kákoš

Repertoár Opery SND obohatí Dvořákova Rusalka. Nie je ani

zďaleka iba romantickou rozprávkou – odkrýva množstvo na prvý

pohľad nebadateľných symbolických a psychologických významov,
zobrazuje nielen súboj úprimnosti s pokrytectvom so zradou,
ale tiež večný súboj svetla a tmy, sna o večnosti s realitou

smrteľnosti. Dvořákova opera plná oslnivej hudobnej krásy sa nám
predstaví v prvej inscenácii režiséra Martina Kákoša v SND.
Tvoje kontakty s divadlom sa začali vari
už od kolísky. Kedy a za akých okolností
si si predsavzal, že budeš režisérom?
Ak je pravda, že máme kadečo poskrývané
v génoch, tak v mojom prípade to asi bolo
puto k divadlu. Obaja rodičia v ňom prežili
život – otec ako takmer celoživotný divadelný riaditeľ, mama ako herečka na Novej
scéne. Pobyt v tejto zvláštnej ustanovizni
zvanej divadlo sa ťahal celým mojím detstvom – keď bola mama na skúškach, tak
sa v zákulisí striedali pri mojom kočíkovaní
jej kolegovia, ktorí práve čakali na výstup,
a neskôr, keď som trochu podrástol, odkladala ma mama počas večerných predstavení do osvetľovacej kabíny k osvetľovačke tete Gizke (bol som primalý, aby som
mohol sedieť v hľadisku) a odtiaľ, spoza
trojitého skla, som odpozeral takmer celý
novoscénický repertoár. A najväčším
zážitkom bolo, keď mi teta Gizka dovolila
spolu s ňou otočiť veľ kým kolesom svetelného regulátora značky Vohralík (v tom
čase sa o digitalizácii nikomu ani nesnívalo) a spraviť svetelnú premenu. A tak asi
nečudo, že som si napokon aj ja vybral za
svoju budúcnosť divadlo (čoskoro k nemu
pribudla aj televízia a neskôr rozhlas, ale
to je už iná kapitola). Ale réžia nebola
spočiatku mojím primárnym záujmom. Pripravoval som sa na skúšky štúdia scéno-
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grafie a až na poslednú chvíľu som zmenil
prihlášku za réžiu, pretože sa mi zapáčila
možnosť tvarovať predstavenie v celej
komplexnosti. No a po skončení VŠMU
prišlo angažmán v nitrianskom divadle,
neskôr na bratislavskej Novej scéne
a popri tom desiatky réžií v takmer všetkých slovenských divadlách.
Aká bola tvoja cesta k hudobnému
divadlu a čo ti hudobné divadlo dáva?
Môj intenzívny záujem o hudobno
‑dramatické divadlo sa začal pred dvadsiatimi rokmi, keď sme v DAB v Nitre pripravovali pôvodný muzikál Báthoryčka.
Okrem réžie som sa podieľal aj na librete,
bola to fascinujúca skúsenosť so syntézou herectva, hudby, spevu, tanca…
Divadlo, ktoré hrá, spieva a tancuje.
A všetky zložky sa navzájom dopĺňajú
a umocňujú emóciu, o ktorú ide v divadle
predovšetkým. V nasledujúcich rokoch
začal v mojej orientácii viac prevládať
hudobno‑dramatický žáner. Režíroval
som viac než desať pôvodných muzikálov (k väčšine z nich som písal aj libreto),
a aj keď som nerezignoval ani na činohru,
predsa len som sa v muzikáli akosi viac
našiel. Nie som prívržencom „suchého“,
konceptuálneho divadla (aj keď mnohé
inscenácie tohto typu obdivujem a dokážu

ma vzrušiť), osobne mi viac chutí takpovediac „šťavnaté syntetické divadlo“, akým
nesporne hudobno‑dramatický žáner je.
Samozrejme, ak koncipujete inscenáciu,
pri ktorej máte navyše možnosť tvarovať celé dielo od námetu cez libreto až
po hudobnú zložku, otvára sa takmer
nekonečný priestor na rozlet. Pri hotových hudobných dielach, najmä tých klasických, je to omnoho zložitejšia situácia.
A pokiaľ nie ste doslova „obrazoborec“,
musíte rešpektovať danú štruktúru, aj keď
sa vám vidí, že by celkovému tvaru možno
prospelo sem‑tam ju prehádzať. Na druhej
strane môžu byť tieto mantinely výzvou,
inšpiráciou, zápasom. A práve pri tom sa
často rodia zaujímavé riešenia.
Ako hľadať prienik režisérskych ambícií
s predpokladom, že sa inscenáciou po‑
darí osloviť širokú cieľovú skupinu? Nie
je režisér v hudobnom divadle z komer
čných dôvodov nútený skôr k umelec‑
kým kompromisom? K „páčivosti“?
Divadlo bez diváka neexistuje, to je stará
ošúchaná divadelná poučka. A nevyvrátia ju ani možnosti filmových záznamov.
Tie môžu mať síce informatívnu hodnotu,
ale nikdy nenahradia živý kontakt hercov
s divákom, nikdy nezachytia čaro javiskového diania, nesprostredkujú plnohodnotne emóciu… Divadlo je tu a teraz.
Ba dokonca ani pokusy o rekonštrukciu
niektorých slávnych predstavení nevychádzajú. Videl som pred rokmi v Moskve
zrekonštruovanú slávnu Vachtangovovu
inscenáciu Turandot a priznám sa, cez
prestávku som zdvihol kotvy. Jednoducho, inscenácia v inom dobovom kontexte,
v inej divadelnej skúsenosti, po šesťdesiatich rokoch už pôsobila ako archaická
konzerva. Nefungovalo to. Preto neuznávam tie silácke reči: „Kašlem na divákov,
dôležitá je moja výpoveď…“ Ak začnú
diváci kašľať na divadlo, bude to koniec
pre divadlo, a teda aj pre režisérov. Vyjsť
v ústrety divákovi vôbec nepovažujem za
dehonestáciu. A je jedno, či v hudobnom
alebo činohernom žánri. Keby ľudia v danej
dobe nechodili povedzme na Shakespeara
alebo na Mozarta, zrejme by sa títo tvorcovia nikdy nestali divadelnými ikonami.
A že boli divácky úspešní, to im ani zamak
neuberá na genialite. Samozrejme, každé
divadlo má svojho diváka. Menšinového
alebo väčšinového, ale nejakého si nájsť
musí. A najmä hudobné divadlo. Komorné
intelektuálne predstavenie môžete skvele
odohrať aj pred päťdesiatimi divákmi, ale

”

Vyjsť v ústrety
divákovi vôbec
nepovažujem
za dehonestáciu
Martin Kákoš (vpravo) so scénografom Milanom Ferenčíkom, foto Ivan Ölvecký

Antonín Dvořák
Rusalka
sotva by opera so stovkou účinkujúcich –
so spevákmi, zborom, orchestrom, tanečníkmi – zvládla takúto presilovku. Priznám
sa, vôbec sa nečervenám, keď ma niekto
označí za komerčného režiséra. Najšťastnejší som, keď sa po predstavení nenápadne zamiešam medzi odchádzajúcich
divákov a počujem, ako si hovoria: „To bolo
výborné, do tohto divadla pôjdeme zasa…“
Ako je to na Slovensku? Mení sa desať‑
ročiami publikum? Škodí nám divadel‑
níkom informačný, mediálny ruch?
Každá doba má svoje divadlo a každé
divadlo má svoje publikum. Je pravda, že
dnes sa žije rýchlejšie než pred sto rokmi,
že prostredníctvom iných médií, najmä
filmu, sme si navykli na väčšiu dynamiku,
akčnosť, rytmus… A určite to svojím spôsobom ovplyvňuje aj spôsob rozprávania
divadelného príbehu. Ale ak je v predstavení dostatok podnetov, intelektuálnych
aj emocionálnych, určite udrží pozornosť
publika. Divadelný čas je zvláštna kategória z rodu relativity – niekedy vás hodinová
inscenácia unudí na smrť, inokedy absolvujete trojhodinové predstavenie a chce
sa vám kričať: „Hrajte ešte ďalej!“ Medi-

álny ruch – ten akosi patrí k divadlu. Privádza ľudí do hľadiska. A dobré predstavenie
môže aj z kultúrneho ignoranta spraviť
divadelného nadšenca.
Ako vnímaš osud opery v súčasnej
(ne)kultúrnej klíme?
Nemyslím si, že naša doba je nekultúrnejšia, než boli tie pred nami. Nezdá sa mi ani
to, že by divadlo prežívalo dajakú krízu.
Ani tvorivú, ani divácku. Vždy v jeho dejinách boli obdobia veľ kých vzletov, objavov,
experimentov, rôznych „izmov“. A potom
prišiel čas, keď divadlo z tohto hľadania
ťažilo, neproduktívne postupy zavrhlo,
stavalo na tom, čo funguje, stabilizovalo
sa… Dnes sme asi v tejto perióde. Necítim
sa odborníkom na operu. A neviem, ako to
vyzerá s modernou operou, mám rád klasickú. Ale nemyslím si, že by opera smerovala k penzii. Pokiaľ si divákov sami nevyženieme, všetko bude v poriadku.
Martin Kákoš, režisér,
v rozhovore s Pavlom Smolíkom,
dramaturgom pripravovanej
inscenácie opery Rusalka

Hudobné naštudovanie Ondrej Olos
Dirigenti Ondrej Olos, Martin Leginus
Réžia Martin Kákoš
Zbormajster Pavel Procházka
Scéna Milan Ferenčík
Kostýmy Ľudmila Várossová
Choreografia Jaroslav Moravčík
Dramaturgia Pavol Smolík, Marek Mokoš
Účinkujú Eva Hornyáková,
Katarína Juhásová, Mária Porubčinová,
Peter Berger, Tomáš Juhás,
Ľudovít Ludha, Jolana Fogašová,
Adriana Kohútková, Jozef Benci,
Peter Mikuláš, Denisa Hamarová,
Jitka Sapara‑Fischerová,
Denisa Šlepkovská, Daniel Čapkovič,
Ján Ďurčo, Pavol Remenár,
Jana Bernáthová, Katarína Flórová,
Lenka Máčiková, Andrea Vizvári,
Adriana Banásová, Renáta Bicánková,
Eva Dovcová, Alena Kropáčková,
Terézia Kružliaková a i.
Spoluúčinkuje
orchester a zbor Opery SND
Premiéry
20. a 22. februára 2020
nová budova SND | Sála opery a baletu
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Sobota
1. 2.

Nedeľa
2. 2.

Činohra
Divadelný román
Michail Afanasievič Bulgakov
Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom
prostredí, o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských
vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Bakchantky
Euripides
Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou
a bezuzdným hedonizmom
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Divadelný román
Michail Afanasievič Bulgakov
Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom
prostredí, o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských
vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Ľubomír Feldek

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*

Premiéra

Premiéra
séria NČ3

Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom prostredí,
o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských vášňach, túžbach
a slabostiach
10.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Michail Afanasievič Bulgakov

Divadelný román

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste
či skôr v zlom „stave“ a za zlých okolností
19.30 – 21.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Pondelok tRIP
3. 2.
Radosław Paczocha
Utorok
4. 2.

Streda
5. 2.
Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách
aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
10.00 – 12.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Bačova žena
Ivan Stodola
Ikonická dráma o žene medzi dvomi mužmi
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Štúdio

Korene
Poetický večer s hudbou Martina Geišberga
19.30 – 20.20 h | nová budova SND | Modrý salón

Apartmán v hoteli Bristol
Roald Dahl
Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Nepolepšený svätec
Ľubomír Feldek

Piatok
14. 2.
Sobota
15. 2.

Nedeľa
16. 2.

Streda
19. 2.

Štvrtok
20. 2.

Piatok
21. 2.

by bolo nebyť pri tom,

Utorok
25. 2.

Nedeľa
23. 2.

Sobota
22. 2.

variáciami – a škoda

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio
séria NČ1

séria IC

len s nekonečnými

Streda
26. 2.

Štvrtok
27. 2.

Piatok
28. 2.

Štvrtok
27. 2.

Šmátranie v širočine

Hosťovanie

Streda
5. 2.

Štvrtok
13. 2.

Sobota
8. 2.

Bál
Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling
Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Polnočná omša
Peter Karvaš
Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 h | nová budova SND | Štúdio

Opera
Rigoletto
Giuseppe Verdi
Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.45 h | nová budova SND

Tosca
Giacomo Puccini
Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Nabucco
Giuseppe Verdi
Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.45 h | historická budova SND

Veľ ká doktorská rozprávka*
Milan Dubovský

Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku
11.00 – 12.45 h | historická budova SND

Rozprávka o šťastnom konci*
Peter Zagar

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov
v slovenskom jazyku
17.00 – 19.00 h | historická budova SND

Rusalka

Antonín Dvořák

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Rusalka

Antonín Dvořák

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Rusalka

Antonín Dvořák

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
11.00 – 14.00 h | nová budova SND

Rusalka

Antonín Dvořák

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Tulák Chaplin – pocta géniovi

Klasický baletný klenot
19.00 – 21.35 h | historická budova

Adolphe Charles Adam, Rafael Avnikjan

Giselle

19.00 – 21.20 h | historická budova

Hudobno-tanečný večer

Fragile & Balet SND

Balet
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Piatok
14. 2.

Streda
19. 2.

Piatok
21. 2.

Pôvodný balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.10 h | nová budova

Tulák Chaplin – pocta géniovi

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Pôvodný balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.10 h | nová budova

Beatles Go Baroque

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič,
Glen Lambrecht, Adrian Ducin, Igor Holováč

Večer súčasnej choreografie
19.00 – 21.00 h | historická budova

Beatles Go Baroque

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič,
Glen Lambrecht, Adrian Ducin, Igor Holováč

Večer súčasnej choreografie
19.00 – 21.00 h | historická budova

19.00 – 21.35 h | historická budova

Hosťovanie baletu Štátneho divadla Košice

Pondelok Rodná zem
24. 2.
Ondrej Šoth

POKLADNICA V HISTORICKEJ BUDOVE SND PO – NE 2 HODINY PRED KAŽDÝM PREDSTAVENÍM HRANÝM V HISTORICKEJ BUDOVE SND

Dizajn Barbora Šajgalíková

Premiéra

séria ZV

Hosťovanie

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND

Uzávierka programu 24. 1. 2019 — Zmena programu je vyhradená. Vysvetlivky — * Detské predstavenie — Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

REZERVACIE@SND.SK | +421 2 204 72 289 | WWW.SND.SK | WWW.NAVSTEVNIK.SK

Premiéra
séria Y-VIP

Dynamická, napínavá modelová hra o tej časti našej mentality,
ktorá nám bráni v individuálnom šťastí
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Rodáci

Hosťovanie Činohry SND v Bruseli
s inscenáciou Nepolepšený svätec

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou a bezuzdným hedonizmom
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Euripides

Bakchantky

Program
Február 2020

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Ján Palárik
séria NV

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 h | nová budova SND | Sála činohry

Tak sa na mňa prilepila
Georges Feydeau
Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať,
ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Ilúzie
Sobota
29. 2.

Ivan Vyrypajev
Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach
na púti do večnosti
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Sobota
29. 2.

Utorok
25. 2.

Sobota
22. 2.

Štvrtok
20. 2.

Sobota
15. 2.

Piatok
14. 2.

Streda
12. 2.

Piatok
7. 2.

Sobota
1. 2.

Vzrušujúce divadlo poézie s textami básní Jána Stacha

19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Veselé paničky windsorské

William Shakespeare

Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Polnočná omša

Peter Karvaš

Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 h | nová budova SND | Štúdio

Morena

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

Magická komédia o nezvyčajných prípravách na svadbu
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Morena

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

Tak sa na mňa prilepila

Georges Feydeau

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať,
ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Popol a vášeň

Christopher Hampton

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

O materinskom jazyku

Večer s I. Hrubaničovou venovaný Medzinárodnému dňu
materinského jazyka
19.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Ruské denníky

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Príbeh dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie
a občianskej vojny v Rusku
19.00 – 22.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Hosťovanie Činohry SND v Nitre
s inscenáciou Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Divadelný román
Michail Afanasievič Bulgakov

Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom
prostredí, o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských
vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Louis Braille
Antigona

Teatro Colorato Bratislava
Poetický pohľad cez jedno „okno“ do duše nevidiaceho
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Sofokles

Príbeh o hrdinke, ktorá vie, že skutok sa stal
19.00 – 20.15 h | nová budova SND | Sála činohry

Vysoká škola diváckeho umenia

István Tasnádi

Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Je úžasná!

Peter Quilter

Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 h | nová budova SND | Štúdio

Skrotenie zlej ženy

Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď
ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti chýba
rozum?
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Derniéra

Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

séria NČ2

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 h | nová budova SND | Sála činohry

Leni

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni
Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Peter Mikuláš

Divadelný román

Mercedes Benz

Dnes večer nehráme
Jiří Havelka a kolektív
séria NČ3

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:
Keď ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti
chýba rozum?
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Skrotenie zlej ženy

Turbulentné dejiny strednej Európy v osudoch jednej rodiny
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Péter Esterházy

Á

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Celé zle
Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet
divadla, no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Nad našu silu
Bjørnstjerne Bjørnson
Báseň o slobode, rovnosti a odpustení
19.00 – 20.45 h | nová budova SND | Štúdio

Antigona
Sofokles
Príbeh o hrdinke, ktorá vie, že skutok sa stal
19.00 – 20.15 h | nová budova SND | Sála činohry

Láskavé bohyne
Jonathan Littell
Temná freska o kompromisoch so svedomím
19.00 – 22.20 h | nová budova SND | Štúdio

Nevera
Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

keď vznikajú nové hry.“

Michail Afanasievič Bulgakov

hráme vždy tú istú hru,

Utorok
18. 2.

FEB
RU

Zdá sa, že na javiskách

Zamyslenie sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom prechodu
z jedného režimu do druhého
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kol.

Elity

Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom
prostredí, o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských
vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

gestá a čudné správanie.

Štvrtok
6. 2.

Utorok
11. 2.

Streda
12. 2.

vnímať jeho varianty,

Piatok
7. 2.

Sobota
8. 2.

Nedeľa
9. 2.

ho denne vpíjať. Citlivo

POKLADNICA V NOVEJ BUDOVE SND PO – PI 8.00 – 19.00 H, SO – NE 9.00 – 12.00 A 14.00 – 19.00 H

Štvrtok
13. 2.

pamätať si jeho grimasy,

R

aj mnohorakých ďalších pridaných hod‑
nôt, ktoré robia zo spevu nielen ušľachtilú
zábavu, ale vysoké, individualizované ume‑
nie,“ vyberáme z príhovoru Dr. Ursínyovej.
Autor Peter Mikuláš uvádza svoju knihu
takýmto zamyslením:
„Mnohí hovoria, že svet, ktorý žijeme na
doskách, sa vôbec nepodobá životu okolo.
Ale svet okolo nás je občas ešte čudnejší
a skarikovanejší než ten javiskový! My iba
tlmočíme, čo vidíme, cítime, a spájame to
do jednotného celku. Možno preto je to
také výrazné – a nepodobné životu…
V tejto knihe som poskladal svoje skromné
skúsenosti alebo, odvážnejšie povedané,
normy, ktorými sa sám riadim, pričom ich
však nemienim považovať za definitívne.
Pretože všetci, ktorí prídu po mne, napíšu
aj tak nové, platné zas len do vymyslenia
ďalších. Ale takto je to správne a teší ma
to, veď spev je nehynúci.“
Kniha uzrela svetlo sveta tak, že v Hudobnom centre údajne našiel „zaprášený“
rukopis Vladimír Godár po nástupe do
vedúcej vydavateľskej funkcie, a tak, v spolupráci s redaktorom Ivanom Koskom, kniha
v tomto období vyšla. Číta sa „na jeden
dúšok“ a jednotlivé kapitolky dotvárajú
autorove vtipné a úsmevné kresbičky.  iz
pojmom. Takže, čo musí urobiť spevák, aby
sa vyšplhal do prvej ligy: musí sa narodiť
spevákom, musí sa narodiť so správnou
povahou, musí byť v dobrej zdravotnej kondícii, musí mať muzikalitu a dobrý sluch,
musí byť vďačný svojmu učiteľovi, musí
byť všestranný, musí mať prirodzene pekný
a farebný hlas, musí vedieť psychicky regenerovať, musí vedieť regenerovať aj fyzicky,
musí mať speváckotechnické myslenie,
musí mať krásny tón, musí vedieť ovládať
svoje city, musí byť spontánny, musí mať
zdravé sebavedomie, musí mať zdravú
sebakritickosť, musí mať šťastie, musí
vedieť dokonale svoj part, musí vedieť prijať koncepciu skladateľa, musí vedieť prijať
koncepciu dirigenta, musí vedieť prijať koncepciu režiséra, musí vedieť obhájiť svoj
názor, musí vedieť prijať kritiku…
Je to veľa či málo? Lebo ešte sa „musí“
všeličo iné, aby sa mladý spevák – a nielen
on – zodpovedne postavil do svetiel rámp!
„Jednotlivé kapitoly knihy dnes už tiež
vysokoškolského profesora Petra Miku‑
láša majú mnohonásobný obsah. Kniha
speváka je výrazom jeho inteligencie
a uvažovania o celoživotnom poslaní
spevu založenom na umení dvoch chve‑
júcich sa svalov v hrdle – hlasiviek, ale

Vynikajúci sólista Opery SND a koncertný
umelec prof. Peter Mikuláš „zozbieral“
svoje skúseností, ktoré má z našich aj zo
svetových operných a koncertných pódií,
ale aj tie, ktoré má ako dlhoročný pedagóg
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, a spísal ich do inšpirujúcej publikácie
s názvom Ako spievať prvú ligu.
„U nás je to prvý autorský knižný titul z pera
speváka. Obyčajne o umelcoch píšu knihy
iní. S ich súhlasom sa v nich buď prepierajú
pikantné informácie o súkromí umelcov,
alebo ide o seriózne, hlboké monografie.
V prípade Mikulášovej knihy to tak nie
je, a predsa je nesmierne pútavá, múdra,
písaná ľahkou rukou autora – v štýle esejí
o hudbe. Číta sa priam s literárnym pôžit‑
kom, no obsahovo patrí milovníkom spevu,“
uviedla so šarmom muzikologička, hudobná
kritička Dr. Terézia Ursínyová. „Kniha nemá
slúžiť vokálno
‑technickej výučbe žiakov,
ale je skôr nadstavbou toho, čo čaká mla‑
dého speváka, ak chce úspešne prejsť cez
všetky úskalia a radosti profesionálneho
speváckeho života, teda, ak chce spievať
,prvú ligu‘.“
Prof. Peter Mikuláš sa v „kvázi úvode“ priznáva, že neznáša slovo „musí“, a predsa
mnoho kapitoliek v knihe nadpisuje týmto

a plným priehrštím

Filmová poviedka kultového švédskeho režiséra
na divadelných doskách
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

foto Patrik Sabo

„Treba ľúbiť život

”
Ako spievať
prvú ligu
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Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet divadla,
no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Filmová poviedka kultového švédskeho režiséra na divadelných doskách
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

Nevera

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet divadla,
no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

Hosťovanie Činohry SND v Komárne
s inscenáciou Pred západom slnka

Príbeh o hrdinke, ktorá vie, že skutok sa stal
19.00 – 20.15 h | nová budova SND | Sála činohry

Sofokles

Antigona

Magická komédia o nezvyčajných prípravách na svadbu
10.00 – 12.30 h | nová budova SND | Štúdio

Chanoch Levin

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Magická komédia o nezvyčajných prípravách na svadbu
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku
a vesmíre pre celú rodinu
15.00 – 17.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Ľubomír Feldek

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*

19.30 – 21.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Autorská inscenácia divadla Zrakáč

Ste medzi nami

Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Štúdio

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 h | nová budova SND | Sála činohry

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

D. Kavaschová, A. Bučková, M. Kvietik, M. Ondriska

Morena

Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 h | nová budova SND | Štúdio

Peter Quilter

Je úžasná!

Dynamická, napínavá modelová hra o tej časti našej mentality, ktorá
nám bráni v individuálnom šťastí
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Rodáci

Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

Obľúbené literárne dielo o divadelnom prostredí, o divadelníkoch,
umení, ale aj o ľudských vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Michail Afanasievič Bulgakov

Divadelný román

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.30 – 22.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste
či skôr v zlom „stave“ a za zlých okolností
19.30 – 21.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.30 – 21.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach na púti do večnosti
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Ivan Vyrypajev

Piatok
27. 3.
Sobota
28. 3.

Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach na púti do večnosti
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Filmová poviedka kultového švédskeho režiséra na divadelných doskách
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta
ženy na prelome tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

Nedeľa
29. 3.

Sobota
28. 3.

Piatok
27. 3.

Štvrtok
26. 3.

Streda
25. 3.

Utorok
24. 3.

19.30 – 20.20 h | nová budova SND | Modrý salón

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga

Korene

Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej Timravy
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Božena Slančíková Timrava/Daniel Majling

Bál

Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 h | nová budova SND | Sála činohry

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Turbulentné dejiny strednej Európy v osudoch jednej rodiny
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Péter Esterházy

Mercedes Benz

Zamyslenie sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom prechodu
z jedného režimu do druhého
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kol.

Elity

Temná freska o kompromisoch so svedomím
19.00 – 22.20 h | nová budova SND | Štúdio

Jonathan Littell

Láskavé bohyne

Príbeh o hrdinke, ktorá vie, že skutok sa stal
19.00 – 20.15 h | nová budova SND | Sála činohry

Sofokles

Antigona

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

19.00 – 20.20 h | nová budova SND | Sála činohry

živej dievčenskej muzičky a folklóru

Hosťovanie

D. Kavaschová, A. Bučková, M. Kvietik, M. Ondriska

Morena

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Christopher Hampton

Popol a vášeň

Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej Timravy
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Božena Slančíková Timrava/Daniel Majling

Bál

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

Nevera

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

Jiří Havelka a kolektív

séria IC

Účinkujú členovia a hostia činohry, opery a baletu SND
19.00 h | historická budova SND
Galavečer bude vysielať RTVS o 20.30 h na Jednotke.

Galavečer k 100. výročiu vzniku SND

... Tak sme my...

Iné

Klasický baletný klenot
19.00 – 22.00 | nová budova SND

Dizajn Barbora Šajgalíková

100 rokov
SND

V. Medvedev, S. Fečo |podľa M. Petipu a A. Gorského

Don Quijote

Klenot klasického baletu
19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Adolphe Charles Adam, Vasilij Medvedev

Korzár

Večer súčasnej choreografie
19.00 – 21.00 hod.| historická budova SND

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht,
Adrian Ducin, Igor Holováč

Beatles Go Baroque

19.00 – 21.20 hod. |historická budova SND

Hudobno-tanečný večer

Fragile & Balet SND

Klasický balet v troch dejstvách
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Piotr I. Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov, Rafael Avnikjan

Labutie jazero

Balet

Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku
11.00 – 12.45 h | historická budova SND

Milan Dubovský

Veľ ká doktorská rozprávka*

Opereta v troch obrazoch v slovenskom jazyku
19.00 – 22.10 h | historická budova SND

Oskar Nedbal

Poľská krv

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
11.00 – 14.00 h | nová budova SND

Antonín Dvořák

Rusalka

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Antonín Dvořák

Rusalka

Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku
19.00 – 21.25 h | historická budova SND

Eugen Suchoň

Krútňava

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov v slovenskom jazyku
11.00 – 13.00 h | historická budova SND

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND

Uzávierka programu 28. 1. 2020 — Zmena programu je vyhradená. Vysvetlivky — * Detské predstavenie — Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

REZERVACIE@SND.SK | +421 2 204 72 289 | WWW.SND.SK | WWW.NAVSTEVNIK.SK

Premiéra

Premiéra
séria Y-VIP

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov v slovenskom jazyku
11.00 – 13.00 h | historická budova SND

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

Dve operné jednoaktovky v talianskom jazyku
19.00 – 21.20 h | historická budova SND

Giacomo Puccini

Plášť/Gianni Schicchi

Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Giuseppe Verdi

Aida

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
11.00 – 14.00 h | nová budova SND

POKLADNICA V HISTORICKEJ BUDOVE SND PO – NE 2 HODINY PRED KAŽDÝM PREDSTAVENÍM HRANÝM V HISTORICKEJ BUDOVE SND

Nedeľa
1. 3.

Utorok
24. 3.

Sobota
21. 3.

Streda
18. 3.

Sobota
14. 3.

Piatok
6. 3.

Utorok
31. 3.

Štvrtok
26. 3.

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Utorok
24. 3.

Piatok
20. 3.

Štvrtok
19. 3.

Streda
25. 3.

Dnes večer nehráme

Pondelok YOUNAK – nový cirkus
23. 3.
Originálne spojenie divadla, humoru, akrobacie,

Nedeľa
22. 3.

Sobota
21. 3.

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Giuseppe Verdi

Aida

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Giuseppe Verdi

Aida

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.45 h | historická budova SND

Giuseppe Verdi

Nabucco

Opera

Pondelok Aida
16. 3.
Giuseppe Verdi

Sobota
14. 3.

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou a bezuzdným hedonizmom
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Euripides

Bakchantky

Obľúbené literárne dielo o divadelnom prostredí, o divadelníkoch,
umení, ale aj o ľudských vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Michail Afanasievič Bulgakov

Divadelný román

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.30 – 22.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

Hosťovanie

Chanoch Levin

Péter Esterházy

Mercedes Benz

Hudobná biografia K. Duchoňa v réžii renomovaného
českého režiséra Jiřího Havelku
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Hosťovanie Slovenské komorné divadlo Martin

Zem pamätá

Turbulentné dejiny strednej Európy v osudoch jednej rodiny
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Piatok
20. 3.

Štvrtok
19. 3.

Vzrušujúce divadlo poézie s textami básní J. Stacha
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Šmátranie v širočine

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet divadla,
no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 h | nová budova SND | Štúdio

Peter Karvaš

Polnočná omša

Ilúzie

Piatok
13. 3.

Sobota
7. 3.

MA
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Streda
18. 3.

Utorok
17. 3.

POKLADNICA V NOVEJ BUDOVE SND PO – PI 8.00 – 19.00 H, SO – NE 9.00 – 12.00 A 14.00 – 19.00 H

Nedeľa
15. 3.

Nedeľa
15. 3.

Sobota
14. 3.

Piatok
13. 3.

Štvrtok
12. 3.

Streda
11. 3.

Utorok
10. 3.

Hosťovanie

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

Pondelok tRIP
9. 3.
Radosław Paczocha

Nedeľa
8. 3.

Sobota
7. 3.

Piatok
6. 3.

Štvrtok
5. 3.

Streda
4. 3.

Utorok
3. 3.

Hra, v ktorej o kávu vôbec nejde
19.00 – 20.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Pondelok Maryša
2. 3.
Hosťovanie ND Praha

Činohra

Program
Marec 2020

Sobota
1. 2.

Nedeľa
2. 2.

Činohra

Divadelný román

Michail Afanasievič Bulgakov

Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom
prostredí, o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských
vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Bakchantky
Euripides
Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou
a bezuzdným hedonizmom
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Divadelný román

Michail Afanasievič Bulgakov

Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom
prostredí, o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských
vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Premiéra

Premiéra
séria NČ3

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste
či skôr v zlom „stave“ a za zlých okolností
19.30 – 21.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Divadelný román

Michail Afanasievič Bulgakov

Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom prostredí,
o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských vášňach, túžbach
a slabostiach
10.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*

Ľubomír Feldek

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách
aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
10.00 – 12.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Bačova žena

Ivan Stodola

Ikonická dráma o žene medzi dvomi mužmi
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Štúdio

Korene

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga

19.30 – 20.20 h | nová budova SND | Modrý salón

Apartmán v hoteli Bristol

Roald Dahl

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Nepolepšený svätec
Ľubomír Feldek
séria NČ1

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Divadelný román
Michail Afanasievič Bulgakov
Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom
prostredí, o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských
vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Piatok
14. 2.
Sobota
15. 2.

Nedeľa
16. 2.

Streda
19. 2.

Štvrtok
20. 2.

Jiří Havelka a kol.

Piatok
21. 2.

séria IC

Zamyslenie sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom prechodu
z jedného režimu do druhého
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Mercedes Benz

Dnes večer nehráme
Jiří Havelka a kolektív
séria NČ3

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:
Keď ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti
chýba rozum?
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Skrotenie zlej ženy

Turbulentné dejiny strednej Európy v osudoch jednej rodiny
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Péter Esterházy

Á

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Celé zle
Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet
divadla, no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Nad našu silu
Bjørnstjerne Bjørnson
Báseň o slobode, rovnosti a odpustení
19.00 – 20.45 h | nová budova SND | Štúdio

Antigona
Sofokles

Utorok
25. 2.

Štvrtok
27. 2.

Streda
26. 2.

R

Príbeh o hrdinke, ktorá vie, že skutok sa stal
19.00 – 20.15 h | nová budova SND | Sála činohry

Láskavé bohyne
Jonathan Littell
Temná freska o kompromisoch so svedomím
19.00 – 22.20 h | nová budova SND | Štúdio

Nevera
Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

Nedeľa
23. 2.

Sobota
22. 2.

Elity

Utorok
18. 2.

Piatok
28. 2.

Štvrtok
27. 2.

Šmátranie v širočine

Dynamická, napínavá modelová hra o tej časti našej mentality,
ktorá nám bráni v individuálnom šťastí
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Rodáci

Hosťovanie Činohry SND v Bruseli
s inscenáciou Nepolepšený svätec

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou a bezuzdným hedonizmom
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Euripides

Bakchantky

Program
Február 2020

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Ján Palárik
séria NV

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 h | nová budova SND | Sála činohry

Tak sa na mňa prilepila
Georges Feydeau
Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať,
ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Ilúzie
Sobota
29. 2.

Ivan Vyrypajev
Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach
na púti do večnosti
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Sobota
29. 2.

19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Veselé paničky windsorské

William Shakespeare

Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Polnočná omša

Peter Karvaš

Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 h | nová budova SND | Štúdio

Morena

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

Magická komédia o nezvyčajných prípravách na svadbu
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Morena

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

Tak sa na mňa prilepila

Georges Feydeau

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať,
ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Popol a vášeň

Christopher Hampton

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

Hosťovanie

Piatok
7. 2.

Streda
12. 2.

Piatok
14. 2.

Sobota
15. 2.

Štvrtok
20. 2.

Sobota
22. 2.
Utorok
25. 2.

Streda
5. 2.

Bál

Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling

Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Polnočná omša

Peter Karvaš

Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 h | nová budova SND | Štúdio

Opera

Rigoletto

Giuseppe Verdi

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.45 h | nová budova SND

Tosca

Giacomo Puccini

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Nabucco

Giuseppe Verdi

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.45 h | historická budova SND

Veľ ká doktorská rozprávka*

Milan Dubovský

Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku
11.00 – 12.45 h | historická budova SND

Rozprávka o šťastnom konci*

Peter Zagar

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov
v slovenskom jazyku
17.00 – 19.00 h | historická budova SND

Rusalka

Antonín Dvořák

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Rusalka

Antonín Dvořák

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Rusalka

Antonín Dvořák

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
11.00 – 14.00 h | nová budova SND

Rusalka

Antonín Dvořák

Lyrická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Balet

Fragile & Balet SND

Hudobno-tanečný večer

19.00 – 21.20 h | historická budova

Giselle

Adolphe Charles Adam, Rafael Avnikjan

Klasický baletný klenot
19.00 – 21.35 h | historická budova

Tulák Chaplin – pocta géniovi

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Pôvodný balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.10 h | nová budova

Tulák Chaplin – pocta géniovi

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Pôvodný balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.10 h | nová budova

Beatles Go Baroque

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič,
Glen Lambrecht, Adrian Ducin, Igor Holováč
Večer súčasnej choreografie
19.00 – 21.00 h | historická budova

Beatles Go Baroque

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič,
Glen Lambrecht, Adrian Ducin, Igor Holováč
Večer súčasnej choreografie
19.00 – 21.00 h | historická budova

19.00 – 21.35 h | historická budova

Hosťovanie baletu Štátneho divadla Košice

Pondelok Rodná zem
24. 2.
Ondrej Šoth

Piatok
21. 2.

Streda
19. 2.

Piatok
14. 2.

Štvrtok
13. 2.

Sobota
8. 2.

'20
séria NČ2

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 h | nová budova SND | Sála činohry

Leni

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni
Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

O materinskom jazyku

Večer s I. Hrubaničovou venovaný Medzinárodnému dňu
materinského jazyka
19.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Ruské denníky

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Príbeh dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie
a občianskej vojny v Rusku
19.00 – 22.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Hosťovanie Činohry SND v Nitre
s inscenáciou Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Divadelný román
Michail Afanasievič Bulgakov

Jedno z najobľúbenejších literárnych diel o divadelnom
prostredí, o divadelníkoch a ich umení, ale aj o ľudských
vášňach, túžbach a slabostiach
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Louis Braille
Antigona

Teatro Colorato Bratislava
Poetický pohľad cez jedno „okno“ do duše nevidiaceho
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Sofokles

Príbeh o hrdinke, ktorá vie, že skutok sa stal
19.00 – 20.15 h | nová budova SND | Sála činohry

Vysoká škola diváckeho umenia

István Tasnádi

Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918
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Dizajn Barbora Šajgalíková

Premiéra
séria Y-VIP
Premiéra

séria ZV

Hosťovanie

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND

Uzávierka programu 24. 1. 2019 — Zmena programu je vyhradená. Vysvetlivky — * Detské predstavenie — Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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POKLADNICA V HISTORICKEJ BUDOVE SND PO – NE 2 HODINY PRED KAŽDÝM PREDSTAVENÍM HRANÝM V HISTORICKEJ BUDOVE SND

Derniéra

Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Je úžasná!

Peter Quilter

Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 h | nová budova SND | Štúdio

Skrotenie zlej ženy

Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď
ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti chýba
rozum?
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Sobota
1. 2.

Vzrušujúce divadlo poézie s textami básní Jána Stacha

FEB
RU

Pondelok tRIP
3. 2.
Radosław Paczocha
Utorok
4. 2.

Streda
5. 2.

Štvrtok
6. 2.

Piatok
7. 2.

Sobota
8. 2.

Nedeľa
9. 2.

Utorok
11. 2.

Streda
12. 2.
Štvrtok
13. 2.

Simon Keenlyside

Peter Mikuláš, Simon Keenlyside

POKLADNICA V NOVEJ BUDOVE SND PO – PI 8.00 – 19.00 H, SO – NE 9.00 – 12.00 A 14.00 – 19.00 H

Filmová poviedka kultového švédskeho režiséra
na divadelných doskách
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Verdiho operu Don Carlo
si do konca aktuálnej sezóny
môžete pozrieť
už len raz, 5. mája 2020.

Ostatné časti Rodrigovej roly sú vo veľ kej
miere možno až príliš farbistým vyjadre‑
ním kresťanskej etiky. Myšlienka ,nikto
neprejaví toľ ko lásky ako človek, ktorý
položí život za svojho priateľa‘, má podľa
mňa bližšie ku kresťanskej biblickej etike
než k ústrednej téme Schillerovej hry, ale je
to zaujímavá rola s patričnou dramatickou
šírkou,“ uviedol Simon Keenlyside, ktorý
úlohu Rodriga stvárnil napríklad v Hamburgu, v Madride, v Mníchove, vo Viedni,
v Londýne, v New Yorku či v Clevelande.
Réžie opery Don Carlo, ktorej súčasná
inscenácia mala premiéru v októbri 2018,
sa ujal slovinský režisér, výrazná osobnosť
aj na slovenskej divadelnej scéne, Diego
de Brea: „Verdiho Don Carlo stvárňuje
tému veľmi epicky a reflektuje tri základné
otázky sveta – viera, vojna a láska. Keďže
hovoríme o Verdim a období romantizmu,
ide o veľmi zmyslové a intímne poňatie
týchto tém. Príbeh je veľmi aktuálny, pre‑
tože sa zaoberá problémami, ktorými
žijeme aj dnes. Sú to napríklad otázky, či
sa rozhodneme pre bezpečnosť alebo slo‑
bodu, no rozhodujeme sa najmä pre bez‑
pečnosť.“

Do Opery SND sa opäť vrátil významný,
svetovo uznávaný charizmatický britský
barytonista Simon Keenlyside, ktorý má na
svojom konte ocenenia ako Laurence Olivier Award, Grammy Award, ECHO Klassik
a mnohé ďalšie. Tento častý hosť špičkových operných scén hosťoval v našej opere
v novembri 2018 v hlavnej úlohe Verdiho
opery Rigoletto. Tentoraz sa 18. januára
2020 predstavil ako Rodrigo, markíz Posa
vo Verdiho opere Don Carlo.
Simon Keenlyside sa do Bratislavy tešil,
lebo ako povedal: „Ako Rigoletto som tu
zažil krásne chvíle so svojimi trpezlivými
kolegami. Don Carlo je, samozrejme, nád‑
herný ansámblový kus. Najťažšie roly tu
má Alžbeta a tenor, ale veľmi rád sledujem
a počúvam všetkých kolegov, ako dosahujú
výšiny týchto obrovských vokálnych výziev.
Verdi napísal úžasnú hudbu aj pre Filipa
a Rodriga. Dueto s kráľom Filipom II. má
podľa mňa najbližšie k charakteru pôvod‑
nej Schillerovej hry a zároveň je to veľmi
silná a realistická scéna. Mladý idealista
sa ocitne v rukách skúseného machiave‑
listického kráľa, ktorý ho krok za krokom
dovedie až k jeho vlastnému koncu.

Na predstavení opery Don Carlo 18. januára Kráľa Filipa II. stvárnil Peter Mikuláš,
španielskeho infanta Dona Carla, syna
Filipa II., Tomáš Juhás. Veľ ký inkvizítor
zaznel v podaní Jozefa Benciho, kráľovnou
Španielska Alžbetou z Valois bola Andrea
Danková, dvornú dámu Alžbety, princeznú
Eboli, stvárnila Monika Fabianová, v úlohe
Mnícha sa predstavil Ján Galla a ďalší. Spoluúčinkoval orchester a zbor Opery SND
pod taktovkou Martina Leginusa.
zz
foto Zdenko Hanout

Simon Keenlyside
exkluzívny hosť
v Opere SND

Aida v novom
stvárnení

Suezského prieplavu, ale zámer z rôznych
dôvodov nevyšiel. Draneth Bey pôvodne zvažoval na túto celebritnú udalosť osloviť troch
skladateľov – Verdiho, Gounoda a Wagnera.
Lenže termíny a okolnosti sa menili, preto
sa napokon pri tejto slávnostnej príležitosti
uviedla opera Rigoletto.
Na jar v roku 1870 už bola situácia úplne
iná. Du Locle naliehal čím ďalej, tým viac
a navyše treba podotknúť, že aj navrhovaný
honorár za dielo bol na vtedajšie pomery
astronomický. Verdi sa teda rýchlo rozhodol a do námetu – lepšie povedané, už
napísaného libreta od známeho archeológa Édouarda Marietta, priateľa Dranetha
Beya a Du Locla – sa bez meškania pustil.
Mal však výhradu. Dielo musí byť napísané
na taliansky text profesionálnym libretistom a aj dramaturgická štruktúra musí spĺňať jeho predstavy. Preto oslovil Antonia
Ghislanzoniho. Realizácia síce ešte prežila
niekoľ ko peripetií – vrátane blokády kostýmov v Paríži počas Prusko‑francúzskej
vojny – ale napokon sa premiéra na Štedrý
večer 1871 v Káhirskej opere uskutočnila.

Detail vizuálu
k novej inscenácii Aidy
Modelka Mara Lukama
foto Jakub Gulyás

Koncom šesťdesiatych rokov 19. storočia sa pomaly starnúci Verdi zaoberal
v Sant´Agate predovšetkým hospodárením na majetku, ktorý si kúpil za honoráre
a tantiemy z opier. Celý život sa cítil človekom spätým s pôdou a s rodným krajom
Emilia Romagna. Známa je príhoda z Paríža:
keď sa rokovania o opere Don Carlos dlho
naťahovali, majster náhle oznámil, že už
nemôže viac čakať, lebo treba siať… Zaskočil tým parížskych salónnych umelcov, ktorí
tomuto sedliackemu problému veľmi nerozumeli. Opera totiž počká, ale pôda nie!
V tom čase už majster nepredpokladal,
že sa ešte niekedy pustí do komponovania opery, veď tých diel napísal neúrekom
a hrajú sa po celej Európe, ba aj v zámorí.
S obavami sledoval iba nové estetické
trendy v opernom umení, ktoré prichádzali
zo severu, menovite od Richarda Wagnera.
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V marci roku 1870 sa majster s Giuseppinou
vybral opäť do Paríža. Stretol sa tam aj s Du
Loclom, jedným z libretistov Dona Carlosa,
ktorý sa medzičasom stal riaditeľom Komickej opery. Du Locle nabádal majstra, aby
skomponoval novú operu na tému „Nero“
ako historickú fresku z čias slávnej rímskej
minulosti. Verdi sa zdráhal, lebo po zložitej
a preňho nepríjemnej spolupráci na opere
Don Carlos už nechcel spolupracovať s francúzskymi divadlami. Francúzske názory na
operné divadlo mu neboli blízke, preto sa už
nechcel nútiť do jemu cudzej estetiky. Lenže
príležitosť a náhoda zmenili chod udalostí
i jeho predsavzatí. V Paríži sa zdržiaval Draneth Bey, intendant opery v Káhire a osobný
splnomocnenec khediva Ismaila, ktorý sa
veľmi zaujímal o operné dianie v Európe.
S Verdim sa už dávnejšie zamýšľal skontaktovať a objednať si uňho operné dielo, ktoré
by bolo uvedené pri príležitosti otvorenia

Aida sa podstatne líši od predchádzajúcich opier Giuseppe Verdiho, ktoré napísal v ranom či strednom tvorivom období.
Aj keď si to majster nahlas nepriznal, podnety spoza Álp boli predsa len výzvou,
ktorej nedokázal odolať. Sila tejto pseudohistorickej fresky z čias faraónov nie je
v intímnom príbehu, ten je zredukovaný na
zjednodušenú líniu love story, ktorej úlohou je len udržať dejovú líniu a zrozumiteľnosť príbehu. Aj mohutné masové scény
boli len súčasťou (ne)písanej objednávky
grandiózne osláviť slávnu minulosť Egypta
a veľ kú slávu technického pokroku pri
stavbe Suezského prieplavu, s čím skladateľ vopred aj kalkuloval. Sila diela je predovšetkým v zmene pohľadu na zástoj orchestra a inštrumentácie v opere. Symfonizmus
a harmonická zložitosť Wagnerových diel
nenechali bez povšimnutia starnúceho
Verdiho, preto bol za istých okolností
ochotný čiastočne poľaviť, v dobrom zmysle
slova, aj zo svojho talianskeho „operného
nacionalizmu“, ako to niektorí súčasní
hudobní vedci pomenovali. Farebnosť
inštrumentácie bola podnietená pokusmi
o „exotizmus“. Ten bol v 19. storočí predsa
len ešte veľmi naivný a odzrkadľoval skôr
západný pohľad pohľad na orientálny svet
a taliansku opernú tradíciu, než autentickosť a vedecké argumenty, ktoré sa objavili

Aida (1944), Dita Gabajová (Amneris),
Helena Bartošová (Aida)
foto Illenberger

Aida (1959), Nina Hazuchová (Amneris),
Gustáv Papp (Radames),
foto Gejza Podhorský

až v 20. storočí v umeleckých dielach a vo
vedeckých prácach Bélu Bartóka a jeho
nasledovníkov.
Verdiho zámerom však nebola autenticita
orientálnej hudby, ale silný emotívny vnem,
ktorý vychádzal z premysleného striedania
intímnych scén s veľ kolepými zborovými
scénami exotických „štátnych ceremónií“.
Podobne veľ ký efekt dosiahol i zvýraznením zástoja orchestra a spevných partov,
ba ešte presnejšie, zjednotením diania
na javisku s hudobnými dejmi v orchestri,
ktorý vnímal ako komplementárneho nositeľa dramatického účinku.
Dielo sa vo svete uvádzalo a uvádza veľmi
často. Hneď po káhirskej premiére mala
opera Aida premiéru v roku 1873 v Teatro
alla Scala v Miláne s Teresou Stolzovou
v titulnej postave a potom už nepretržite na všetkých svetových javiskách od
Sankt Peterburgu cez Berlín a Mníchov
až po New York a Buenos Aires. V plenéri
pod pyramídami v Egypte ju po prvýkrát
uviedli už v roku 1912 a odvtedy sa táto

Aida (1949),
foto Gejza Podhorský

Aida (1998),
foto Alena Klenková

slávnostná „šou“ nespočetnekrát zopakovala. V súčasnosti sa dielo často inscenuje
s vymoženosťami modernej svetelnej techniky, laserov a iných svetelných efektov.
Tento titul je aj hlavným magnetom festivalu vo Verone, kde sa v ňom predstavili
najväčšie hviezdy operného neba.
V SND Aidu prvýkrát uviedli v roku 1923
pod taktovkou Pavla Dědečka a v réžii
Achilla Viscusiho. Tu musíme pripomenúť,
že dve reprízy dirigoval Pietro Mascagni
(30. marca 1925 a 20. novembra 1927),
ktorý dirigoval v SND aj svoju operu
Sedliacka česť. Posledná inscenácia Aidy
mala na našej prvej scéne premiéru v roku
1998 v hudobnom naštudovaní Ondreja
Lenárda a v réžii Miroslava Fischera. Inscenácia prekonala magické číslo 100 repríz,
posledná 122. repríza bola 17. 6. 2015 už
v novej budove SND. Nové naštudovanie
pripravuje dirigent Jaroslav Kyzlink a režisér Pavol Smolík.
Martin Bendik,
dramaturg Opery SND

Aida (1949), Štefan Hoza (Radames),
Margita Česányiová (Aida),
Franjo Hvastija (Amonasro), foto Gejza Podhorský

Aida (1998), Sergej Larin (Radames),
foto Katarína Marenčinová

Giuseppe Verdi Aida
Hudobné naštudovanie Jaroslav Kyzlink
Dirigenti Jaroslav Kyzlink,
Dušan Štefánek
Réžia Pavol Smolík
Zbormajster Pavel Procházka
Scénograf Marek Hollý
Kostýmy Ľudmila Várossová
Choreografia Jaroslav Moravčík
Dramaturgia Martin Bendik
Účinkujú Andrea Danková,
Maida Hundeling, Adriana Kohútková,
Mária Porubčinová, Monika Fabianová,
Terézia Kružliaková, Rafael Alvarez,
Boldizsár László, Michal Lehotský,
Ján Galla, Ondrej Mráz, Jozef Benci,
Peter Mikuláš, Daniel Čapkovič,
Aleš Jenis, Sergej Tolstov a i.
Spoluúčinkujú
orchester a zbor Opery SND
a členovia Baletu SND
Premiéry 13. a 14. marca 2020
nová budova SND | Sála opery a baletu
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Labutie jazero
venované
Jánovi Haľamovi

Popoluška
k storočnici
Zoltán Nagy, Ján Haľama,
Peter Rapoš, Jozef Dolinský

Augusta Herényiová, Ján Haľama

S cieľom umocniť význam storočnice SND a jeho presah
do svetového baletného diania uvádzame v apríli premiéru
baletu Popoluška, ktorý je dnes z pohľadu hudby aj choreografie
kultovým dielom baletného odkazu 20. storočia.
Choreografom je významný anglický tvorca Michael Corder.

Ján Haľama, Dušan Štefánek

Prvé tohtoročné Labutie jazero sme venovali jubileu ďalšej z významných osobností
slovenského baletu – Jánovi Haľamovi.
Labutie jazero bolo pred polstoročím
jedným z titulov, v ktorých sa predstavil
v hlavnej úlohe.
Bol jedným z prvých absolventov Konzervatória v Bratislave, kde študoval pod
vedením Evy Jaczovej. Za vyše dvadsať
rokov pôsobenia na scéne SND s nezameniteľným šarmom a charizmou vytvoril desiatky hlavných postáv klasického
a súčasného baletného repertoáru.
„Janko Haľama bol pedagógom, ktorý
ma zasvätil do tajov techniky partnerskej
práce, čo je mimoriadne dôležitá súčasť
profesionálnej dráhy každého interpreta.
Počas rokov štúdia na konzervatóriu ma
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dosť potrápil. Až neskôr, počas svojej
kariéry prvého sólistu som si uvedomil, že
keby som nebol prešiel tou strastiplnou
cestou, nikdy by som v tanci nedošiel tak
ďaleko. O svojich žiakov sa zaujímal aj po
škole, na predstaveniach v Balete SND,
kde je naším vzácnym hosťom až dodnes.
Je pre nás cťou vidieť ho v hľadisku.“
Jozef Dolinský, riaditeľ Baletu SND
„Pán Haľama bol mojím pedagógom na
Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej.
Naučil ma, čo znamená partnerská spolu‑
práca v tanci, dôležitosť spoluzodpoved‑
nosti a vzájomnej podpory. To všetko som
si odniesla do tanečnej praxe v divadle,
neskôr do interpretačného a choreogra‑
fického pôsobenia na nezávislej scéne

Hrdinská balada (1974), Augusta Herényiová,
Ján Haľama

súčasného tanca. Počas náročného štú‑
dia bol jeho humor a sršiaca pozitívna
energia pre všetkých obrovskou podpo‑
rou. Vďaka precíznosti pedagóga a boha‑
tým skúsenostiam prvého sólistu nám
odovzdal vedomosti, z ktorých jeho žiaci
– tanečníci, pedagógovia aj choreografi
môžu čerpať celú svoju kariéru. Vždy sa
poteším, keď ho stretnem. Podvedome
sa vystriem, vtiahnem brucho a pozorne
načúvam jeho múdre a vtipné komentáre
na tanečné predstavenia, ktoré ešte vždy
pravidelne navštevuje, ale najmä jeho
spomienky na jedno z najdôležitejších
období slovenského baletu.
Vďaka, pán profesor.“
Monika Čertezni, Divadelný ústav
foto Juraj Žilinčár, archív SND

Sergej Prokofiev (1891 – 1953), jeden
z najväčších skladateľov 20. storočia, zanechal baletnému svetu jedinečné dedičstvo
v podobe fenomenálnych baletov Romeo
a Júlia a Popoluška. Čarovný rozprávkový
príbeh Popolušky od francúzskeho spisovateľa Charlesa Perraulta inšpiroval Prokofieva k napísaniu zvukovo a melodicky
bohatého diela, plného emócií, krehkosti aj
melanchólie, ale najmä tanečných obrazov.
Jednou z najúspešnejších baletných inscenácií je Popoluška Michaela Cordera.
Michael Corder, svetoznámy britský choreograf, bol dlhoročným prvým sólistom
Royal Ballet v Londýne. Vytvoril viac ako
šesťdesiat choreografických diel a spolupracoval so súbormi po celom svete. Jeho
diela uviedli v Royal Ballet, Sadler's Wells
Royal Ballet, Birmingham Royal Ballet, English National Ballet, Kráľovskom
dánskom balete, Holandskom národnom

balete, Flámskom kráľovskom balete, Boston Ballete, Nórskom národnom balete,
v Balete Štátnej opery vo Viedni a v ďalších
slávnych súboroch. Za svoj balet Rhyme
Nor Reason a L‘Invitation au voyage získal ocenenie Olivier Award. Inscenoval najvýznamnejšie Prokofievove balety Romeo
a Júlia a Popoluška. V Anglickom národnom balete vznikla roku 2007 inscenácia
Snehová kráľovná na hudbu z baletu Sergeja Prokofieva Kamenný kvietok, ktorú
inscenoval v roku 2016 v balete Národného divadla v Prahe.
Pre Michaela Cordera je východiskom
pri tvorbe jeho choreografií – dejových či
abstraktných – vždy hudba, ona je najsilnejším inšpiračným zdrojom. Hudbu Sergeja Prokofieva si zamiloval ako dvanásťročný, keď po prvý raz videl balet Romeo
a Júlia. Balet Popoluška vznikol pôvodne
pre Anglický národný balet v roku 2008,

čoskoro zaň získal cenu Oliviera za najlepšiu produkciu súčasného baletu.
Inscenácia Michaela Cordera s množstvom
postáv, tancov, epizód na námety jednej
z najznámejších rozprávok prináša svet
plný fantázie, farieb a kúziel, v ktorom sa
prelína reálny svet s vesmírnym na pozadí
striedania ročných období. Autorom výtvarnej koncepcie výpravnej produkcie, ktorá
očarí deti aj dospelých, je významný britský
scénograf Mark Bailey. V Balete SND už
spolupracoval ako scénograf aj kostýmový
výtvarník na dvoch úspešných produkciách
s Danielom de Andrade – Nižinskij – Boh
tanca a Tulák Chaplin – pocta géniovi.
Popoluška je veľ ký a náročný balet, ktorý
kladie na sólistov a zbor vysoké nároky,
vyžaduje obrovské nasadenie, koncentráciu a energiu. Postava Popolušky je
pre balerínu veľ ká výzva, musí disponovať
nielen brilantnou technikou, ale rovnako
hereckým nadaním. Choreograf Michael
Corder prichádza do Baletu SND po prvý
raz. Po úvodných skúškach, počas ktorých
si vyberal sólistov do hlavných postáv, sa
vyjadril na margo súboru veľmi priaznivo,
ocenil zanietenosť, pripravenosť a šarm
našich tanečníkov.
Úspešný slovenský fotograf Jakub Gulyás
si na vizuál ku Corderovej inscenácii baletu
Popoluška vybral v lete Pisztoriho palác
v Bratislave. Rozprávkové čaro vizuálu,
ktorého autorkou je Barbora Šajgalíková,
vytvárajú okrem Popolušky v stvárnení
charizmatickej prvej sólistky Baletu SND
Tatum Shoptaugh nádherné biele holuby
a scenéria Roberta Bartolena.
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
Sergej Prokofiev
Popoluška
Choreografia a réžia Michael Corder
Hudobné naštudovanie Dušan Štefánek
Dirigenti Dušan Štefánek,
Peter Valentovič
Scéna a kostýmy Mark Bailey
Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND,
žiaci Tanečného konzervatória
Evy Jaczovej, orchester Opery SND
Dielo uvádzame so súhlasom Musikverlag
Hans Sikorski GmbH & Co. KG
Premiéry 23. a 24. apríla 2020
nová budova SND | Sála opery a baletu
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Hviezdny
fotograf
Jack
Devant
v Balete
SND
Viacheslav Kruť

Premiéra Dona Quijota od renomovaných tvorcov Vasilija Medvedeva
a Stanislava Feča ponúkla niekoľ ko výnimočných okamihov:
hostila osobnosti svetového baletu – sólistov, choreografov

a kritikov, ktorí si odniesli prestížne ocenenia od Petipa Herritage
Fund. A na obidvoch premiérach sme privítali

Olga Chelpanova

aj hviezdneho fotografa Jacka Devanta.
Emócie, silu, pôvab, divadelnosť, drámu – to
všetko dokáže zachytiť estónsky fotograf,
rodák z Talinu, s umeleckým menom Jack
Devant. Zachyteniu prchavých momentov baletného umenia sa venuje vyše dve
desaťročia, počas ktorých získal renomé
jedného z najžiadanejších a najprestížnejších svetových fotografov. Milovníci
baletnej fotografie oceňujú nielen jeho
schopnosť zvečniť okamih dokonalej pozície v súlade s technikou klasického tanca,
ale najmä výraz a dušu tanečníkov. Na
otázku, v čom tkvie tajomstvo jeho úspechu, hovorí: „Vášeň k baletu, jeho znalosť.
Len vďaka tomu, že do sveta baletu čoraz
väčšmi prenikám, môžu byť moje fotky
čoraz lepšie. Často sa ma pýtajú, ako
viem tak dokonale zachytiť tú pravú chvíľu
v rámci pohybu. Nikdy som profesionálne
netancoval, dokonca som tanec neštudo‑
val. Som ‚iba‘ baletoman. Mám za sebou
roky očami dôsledne naštudované všetky
klasické balety, vo väčšine z nich tancovali
najlepší tanečníci na svete.“
A hoci Jacka Devanta dnes pozývajú
mnohé významné baletné divadlá, začiatky
jeho kariéry neboli ani zďaleka jednoduché.
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„Vo svojich začiatkoch som bol úplný out‑
sider a aj preto bolo pre mňa dosť kompli‑
kované vytvoriť si vôbec nejaké portfólio.
Postupne ma začali divadlá akceptovať,
využívať moju prácu a následne aj pozývať
na skúšky a premiéry.“
SND je ďalšou zastávkou významného fotografa, ktorý precestoval vďaka fotografovaniu tanca a baletu celý svet. „Fotografo‑
val som balet vo Veľ kom divadle v Moskve,
Mariinskom divadle a Michajlovskom
divadle v Petrohrade, Permskom opernom
a baletnom divadle, Novosibirskej opere,
Deutsche Oper Berlin, Bayerische Staats
oper v Mníchove, v Lincolnovom centre
v New Yorku, v HET Nationale Amster‑
dam, Teatro di San Carlo Neapol, Teatro
Massimo Palermo, vo Fínskom národnom
divadle a v mnohých ďalších. V SND som
po prvý raz a priznávam, že som nečakal
taký kvalitný baletný súbor, ktorý sa môže
porovnávať s mnohými súbormi v Európe.“
Pri výbere fotografií z Dona Quijota boli aj
choreografi Vasilij Medvedev a Stanislav
Fečo, ktorých diela už Jack Devant fotografoval v minulosti. „Chcem mať istotu pri

každom jednom zábere. V snahe o doko‑
nalosť sa často radím s choreografmi
alebo baletnými majstrami. Niektoré zau‑
jímavé zábery vyhodím, ak nie sú korektné
zo stránky tanečnej techniky. Tanečníci
musia dôverovať fotografovým znalostiam
a schopnostiam, pretože niekedy je jedi‑
ným skutočným filtrom medzi ich výkonom
a promovaním v médiách.“
Databáza tanečníkov, klasických a súčasných diel, choreografov, divadiel na webovej stránke fotografa je impozantná. Je
dobrým znamením, ak je meno našej prvej
sólistky Olgy Chelpanovej v súpise spolu so
svetovými primabalerínami, akými sú Elisa
Carrillo Cabrera, Misty Copeland, Olga
Esina, Maria Kochetkova, Ľudmila Konovalova, Lucia Lacarra, Uljana Lopatkina,
Natalia Osipova, Natalia Povorоznyuk, Iana
Salenko, Anna Tsygankova, Diana Vishneva,
Svetlana Zakharova a mnohé ďalšie, ktoré
Jack Devant počas svojej kariéry zachytil
svojím objektívom.
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND

Zbor Baletu SND
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Presahy Elly Fuchsovej‑Lehotskej,
jednej z prvých tvorcov Baletu SND

100 rokov SND

Prvou ženou, ktorá
uviedla svoje baletné
diela na javisku Baletu
SND, bola Ella Fuchsová
‑Lehotská. Ako prvá
tiež založila a viedla
v Bratislave súkromnú
baletnú školu, ktorá
vychovala prvých
interpretov pre mladý
súbor Baletu SND.

Tanečnica, baletná majsterka, choreografka, šéfka baletu. V období 1920 – 1940
stála pri zrode slovenského baletu, formovaní a profesionalizácii Baletu SND. V jubilejnom roku 2020 oslávime 115 rokov od
jej narodenia (24. august 1905, Ostrava –
9. máj 1967, Piešťany).
Tanečné začiatky
Ella Fuchsová‑Lehotská sa narodila
v Ostrave v umelecky založenej rodine.
V rodnom meste začala navštevovať súkromnú baletnú školu Vladimíra Pirnikova
a neskôr Achilleho Viscusiho. V trinástich sa stala – spolu so sestrami Emíliou
a Boženou – členkou baletu Národného
divadla moravskosliezskeho v Ostrave. Jej
sestry boli sólistkami ostravského baletu
v rokoch 1919 – 1927, Emília bola umeleckou šéfkou súboru v rokoch 1924 – 1925.
Ela Fuchsová získala pod vedením svojho
učiteľa Achilleho Viscusiho čoskoro post
sólistky a tancovala v Ostrave sólové roly.
Svojho pedagóga a šéfa nasledovala do
Bratislavy, od roku 1923 do roku 1925 bola
sólistkou Baletu SND, kde tancovala hlavné
postavy vo všetkých Viscusiho baletoch.
Na podnet Oskara Nedbala odišla v roku
1925 na dva roky do Štátneho divadla
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v Košiciach, kde sa prejavil jej muzikálový
a operetný talent, tancovala v operetách
a vytvárala svoje prvé malé choreografie.
Neskôr prijala ponuku viesť baletný súbor
v olomouckom divadle.
Na čele Baletu SND
Ella Fuchsová‑Lehotská bola jednou
z osobností, ktoré stáli na čele rodiaceho sa
baletu. Prvým umeleckým šéfom bol Václav
Kalina, český tanečník, pod ktorého vedením sa 19. mája 1920 baletom Léa Delibesa
Coppélia začala písať história Baletu SND.
Ďalšie dve sezóny balet neuviedol ani jeden
nový titul. V sezóne 1923/24 prichádza na
pozvanie riaditeľa SND Oskara Nedbala
Achille Viscusi. Skúsený choreograf, pedagóg a šéf začal viesť prvé baletné teleso
s víziou vybudovať európske profesionálne
baletné teleso. Tragickou smrťou Oskara
Nedbala sa pretrháva úspešné pôsobenie
Taliana Achilleho Viscusiho v Bratislave.
Post šéfa baletu prenechal svojej žiačke,
sólistke Elle Fuchsovej.
Ella Fuchsová pôsobila v Balete SND
v rokoch 1931 – 1933 a 1935 – 1937 ako
tanečnica, choreografka, primabalerína
a šéfka baletu. Pokračovala v budovaní

súboru v snahe nadviazať na predchádzajúce umelecké smerovanie. V sezóne
1930/1931 uviedla balet Nikotína na hudbu
Vítězslava Nováka ako „voľný prúd baletných kreácií s prvkami humoru a paródie“ a baletnú pantomímu Vták Ohnivák
na hudbu Igora Stravinského. V sezóne
1932/1933 inscenovala celovečerný balet
v siedmich obrazoch na hudbu Ludomira
Róźyckého Pán Twardovski (1933). Popri
choreografiách pre opery a operety uviedla
balet Ožité fresky a inscenovala titul Z roz‑
právky do rozprávky, v oboch tancovala
hlavné úlohy.
Choreograficky spolupracovala aj s bratislavskou Novou scénou a Československou televíziou, inscenovala množstvo
operiet. V mladom súbore Baletu SND sa
pod jej vedením sformovala prvá generácia sólistov, ktorú tvorili okrem nej aj Oľga
Janatová‑Doušová, Ria Astrová, Božena
Holoubková, Anděla Křístková, Alžbeta
a Irma Vécseyové, Tamara Corpona, Viktor
Jassik, Miloš Pokorný, Ivo Richard Stuchlý,
Jindřich Jercký, Karel Křeček, Emerich
Gabzdyl a ďalší.
Významné bolo aj pôsobenie Elly Fuchsovej
‑Lehotskej vo Východoslovenskom národnom divadle v Košiciach, kde so svojím
tanečným partnerom Viktorom Jassikom
založila roku 1924 pri operete prvú baletnú
skupinu. S Jassikom neskôr podnikla turné
po Švajčiarsku, Taliansku a Poľsku.
Baletné školy Elly Fuchsovej
Ella Fuchsová založila a viedla niekoľ ko súkromných škôl, vďaka ktorým mohli vzniknúť
profesionálne baletné telesá v čase, keď
ešte neexistovali štátne školy. V Olomouci
si založila svoju prvú baletnú školu, jej
najslávnejšou žiačkou bola Manon Chauffeur, ktorá sa neskôr stala primabalerínou
baletu Berlínskej štátnej opery a patrila
medzi najslávnejšie tanečnice Európy, bola
brilantná v balete i modernom tanci. V roku
1931 si v Bratislave založila súkromnú
baletnú školu, v ktorej vychovala množstvo
tanečných umelcov (k jej žiačkam patrila aj

speváčka a tanečnica, operetná diva Ljuba
Hermanová). Od roku 1938 bola choreografkou Tylovho divadla a veľ kej operety
v Prahe. Nasledovala svadba s Ferdinandom Lehotským, operetným spevákom
a hercom, neskôr narodenie syna Juraja.
Opäť sa vrátila do Bratislavy, do Baletu
SND, ktorý v tom období uvádzal popri
baletoch aj operety. Oskar Nedbal jej ponúkol spevácku rolu a Ella sa čoskoro stala
miláčikom operetného publika. Predstavila
sa napríklad v úlohe Vandy v operete Rose‑
mary. Ako vynikajúca technická tanečnica
absolvovala turné po Nemecku, Taliansku,
Švajčiarsku a Poľsku. Počas druhej svetovej vojny pre svoj česko‑židovský pôvod
nemohla tancovať v divadle. Sústredila sa
na školu a denne trénovala s cieľom čo najskôr sa opäť vrátiť do divadla. Počas bojov
v Bratislave ju evakuovali do Ľubietovej, ani
tam neprestala tancovať a učiť. Vyučovala
základy baletu miestne deti (jedným z nich
bol aj Peter Rapoš, neskôr sólista Baletu
SND).
Trpký návrat
Jej škola pokračovala aj po návrate do
Bratislavy, v budove na Námestí 1. mája.
Absolventi tejto školy tvorili v Bratislave
i Košiciach základňu domácich sólistov,
spomeňme Augustu Herényiovú, Katarínu
Gratzerovú, Petra Rapoša, Alicu Hoppeovú,
Vlastu Potašovú, Bedřicha Füsseggera,
Jarmilu Manšingrovú, Titusa Pomšára,
Elenu Pomšárovú a ďalších.
Jej sen – vrátiť sa po vojne do SND na post
primabaleríny a choreografky – sa jej už,
žiaľ, nesplnil, neprijali ju späť do súboru,

ktorý pred rokmi viedla a formovala. Od riaditeľa Andreja Bagara však dostala ponuku
naštudovať s baletným súborom Slovan‑
ské tance. Úspešná premiéra Dvořákových
Slovanských tancov bola v roku 1946 jej
poslednou spoluprácou s národným divadlom. O rok neskôr sa narodil jej druhý syn
Janko Lehotský. Bol jedným z jej žiakov na
Štátnom konzervatóriu, kde Ella v rokoch
1946 – 1948 pôsobila a vychovala veľa známych tanečníkov. Ella Fuchsová‑Lehotská
zomrela v Piešťanoch 9. mája 1967 vo veku
61 rokov.
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND

Umelecký duch
primabaleríny
Elly
Fuchso‑
vej žije dodnes
vďaka členom jej
rodiny – hudobníkom,
režisérom, hercom. Juraj
Lehotský bol vynikajúcim trubkárom,
Janko Lehotský je legendou slovenskej
popmusic. Ich bratranci Igor Lembo‑
vič a Dušan Trančík sú známi režiséri.
Vnuk Juraj Lehotský, režisér, dokumen‑
tarista a kameraman, získal významné
európske ocenenia. Inak ako umeleckou
cestou sa nemohla vybrať ani vnučka
Ela, ktorá po babke okrem mena zdedila
talent a podobu. Možno práve preto sa
úspešná herečka rozhodla vydať po jej
stopách, aby zistila viac o pute, ktoré ju
s Ellou spája.
„S Ellou Fuchsovou‑Lehotskou ma spája
meno i rod. To nie je málo. Narodila som
sa šesť rokov po jej smrti. Nezažila som
ju. Ani Ferdinanda, môjho dedka. Vlákno
sa stratilo, ale neprerušilo. Spriesvitnelo.
Snažím sa ho nájsť. Pozerám do jej tváre
na fotografiách, snažím sa ucítiť to puto.
Čo to vo mne chce celý život tancovať? Si
to ty, Ella, vo mne? Kde sa to berie? Táto
túžba… Myslím na jej lásku k tancu, na jej
odhodlanie, jej vytrvalosť. Pochybovala
niekedy o svojom smerovaní?
Čím som staršia, tým si viac uvedomujem
neľahkú pozíciu ženy umelkyne. Ako spo‑
jiť prácu a rodinu. Ako to dokázala ona?
Myslím, že jednoducho musela tvoriť, učiť
a tancovať. A nepýtala sa, ako to má uro‑
biť. Jednoducho žila naplno. A rodina bola
súčasťou tejto práce. Žili v byte, kde mala
tanečnú školu, mala tanečnú školu tam,
kde bývali, synovia Jurko aj Janko museli
tancovať tiež, a keď netancovali, tak
pomáhali a motali sa okolo. Vytvárala
zmysluplné smerovanie, odovzdala lásku
k tancu desiatkam dievčat a žien.
Jej život je pre mňa stále záhadou.
Zomrela, keď mal otec Janko Lehotský
18 rokov. Už si toho veľa nepamätá. Skôr
útržky spomienok z detstva. Snažím sa
spätne dohľadať spomienky na ňu, vyskla‑
dať mozaiku jej úžasne inšpiratívneho
života. Cítim, že je najvyšší čas to zachy‑
tiť, pocítiť vlákno medzi prstami a začať
spájať niť jej života.“
Ela Lehotská, Bratislava 2020
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E. Albee: Kto sa bojí Virginie Woolfovej? (1965)
Mária Prechovská (Martha), Ctibor Filčík (George)

Cyrano, Myškin, ale i Marilyn
na javisku SND
Šesťdesiate roky sú v našej krajine synonymom značného
rozvoja spoločnosti i kultúry. Ako na nové podnety a impulzy
spod pootvorenej železnej opony reagovala Činohra SND,
odpovedá divadelný historik Karol Mišovic.
O období rokov 1956 – 1962 hovoríme
ako o tzv. zlatom veku Činohry SND.
Ale aj o 60. rokoch sa dá hovoriť ako
o „zlatých šesťdesiatych“.
Zlatými šesťdesiatymi charakterizujeme
celé spoločenské dianie v 60. rokoch v Československu, ktoré postupne smerovalo
k ozdravovacím demokratizačným procesom vrcholiacim v Pražskej jari. Väčší liberalizmus tvorby bol badateľný v každom
druhu umenia, vo výtvarníctve, v hudbe, vo
filme i v divadelnej teórii a praxi. Ale čo sa
týka výhradne obdobia tzv. zlatého veku
Činohry SND, tak ním bolo skutočne len
rozmedzie rokov 1956 – 1962, keď po uniformnej a spolitizovanej ére socialistického
realizmu nastal tvorivý dialóg režisérov
Budského, Rakovského a Zachara, ktorí
slovenské divadelníctvo ako prví programovo navrátili k ceste rýdzej divadelnosti
a subjektívnej umeleckej výpovede.
V 60. rokoch Činohra SND naďalej pokračovala v dobre nastavenom progrese, ale
už to bola éra, keď v kontexte ostatných
divadiel nezastávala také výhradné a určujúce postavenie. To, čo bolo v rokoch 1956
– 1962 na javisku SND vnímané v kontexte
slovenských divadiel ešte ako výnimky
z pravidla, nezvyčajná inovácia v jednoliatom prúde nášho umenia a (tou pokrokovou)
kritikou vysoko oceňované návraty k divadelnosti, sa začalo brať ako samozrejmosť.
A, naopak, všetko pripomínajúce bezduchú ilustráciu psychologického divadla
(v dráme, réžii, herectve či vo výtvarníctve)
odsudzovať za spiatočníctvo.
Do slovenského divadelníctva už na prelome desaťročí prichádzajú dovtedy
neznáme alebo socialistickým režimom na
okraj záujmu vytláčané druhy scénického
prejavu – autorské divadlo, pantomíma,
kabaret, satira, revue a iné. Repertoáre slo-

venských divadiel sa takmer bez výnimky
začali inovovať o modernú západnú dramatiku (i keď v javiskových výsledkoch sa
dramaturgická priebojnosť nie vždy stretla
s inscenačným úspechom). V kamenných
divadlách sa diváci čoraz častejšie stretávali s inscenáciami drám následníkov
Ibsenových a Čechovových sond do vnútra
človeka s príchuťou freudovskej psychoanalýzy – Arthurom Millerom, Tennessee
Williamsom, Edwardom Albeem, s dramatikou Bertolta Brechta dovtedy jednostranne
vnímanou ako oponentúra k ideo
logicky
protežovanému psychologickému divadlu,
s modelovými mysliteľskými hrami Friedricha Dürrenmatta či Maxa Frischa, filozofickými dišputami na tému ľudskej existencie
Jeana‑Paula Sartra a Alberta Camusa, ale
i s autormi absurdného divadla – Samuelom
Beckettom, Haroldom Pinterom i absurdistom z politicky spriateleného Poľska
Sławomirom Mrożekom.
Na svetové vzory nadväzovali novými dielami aj naši domáci autori. Okrem modernej
dramatiky divadlá, samozrejme, čerpali aj
z dedičstva svetovej a slovenskej klasiky,
ale pre inscenácie 60. rokov boli vo veľ kej
miere príznačné novátorské generačné
pohľady na drámy Shakespeara, Molièra,
Čechova, Gorkého či Palárika a Tajovského.
Tvorcovia v inscenáciách doslova popierali
dovtedajšiu tradíciu výkladu klasických
textov, konkrétne v 50. rokoch vynútene
vernú marxistickým tendenciám. A mnohé
z týchto prúdení zachytila aj Činohra SND.
Na otvorenie okien do moderného umeleckého sveta však aktívne reagovali už aj
ostatné divadlá, preto 60. roky sú tými zlatými ako pre SND, tak aj pre bratislavskú
Novú scénu, mnoho regionálnych divadiel
na čele s Martinom a Zvolenom a najmä pre
novovzniknuté štúdiové divadlá ako napríklad Divadlo na korze.

Výraznú úlohu vo formovaní Činohry
SND mali aj dramaturgičky Margita
Mayerová a Eva Malinová.
Dnes sa, žiaľ, na ich zásluhy nespravodlivo
zabúda, pritom práve ony majú obrovský
zástoj na úspechoch SND v danom desaťročí. Mayerová sa už od svojho nástupu
v roku 1964 prejavila ako skvelá divadelná
„kalkulátorka“ v tom najlepšom zmysle
slova. Dokázala totiž citlivo odhadnúť
vhodnosť drámy pre umelecký charakter
daného režiséra, rovnako ako kondíciu
hereckého súboru, pričom sa snažila o rovnomerné rozloženie síl. Dramaturgicky
vedela byť pružná v zachytávaní svetových trendov, rešpektujúc súčasne i požiadavky divákov. Dokázala však prepašovať
do repertoáru aj drámy, ktoré cenzúra povoľovala len s výhradami. Počas jej a Malinovej dramaturgie sa repertoár zároveň obohatil o významné novinky z domácej dielne.
Pravidelne pre SND písal Peter Karvaš
a Ivan Bukovčan tu v premiérach uviedol
svoje vrcholné drámy, tzv. zvieraciu trilógiu
– Pštrosí večierok (27. 5. 1967), Kým kohút
nezaspieva (30. 8. 1969) a Zažeň vlka
(16. 5. 1970).
Počas tohto decénia sa súčasne obohacuje režijný súbor – z Nitry prichádza
Pavol Haspra a z VŠMU Peter Mikulík, ale
v činohre hosťujú aj režiséri Jozef Palka
a Miloš Pietor. Posilňuje sa aj herecký
ansámbel; prestáva platiť striktné pravidlo, že absolventi umeleckých škôl musia
prvé roky stráviť na regionálnych scénach
a až potom sa môžu uchádzať o angažmán
v SND. Tak priamo z VŠMU prichádzajú
budúce dlhoročné opory súboru schopné
už od začiatku kariéry zastávať post charakterových hercov – Viera Topinková,
Jozef Adamovič, Oldo Hlaváček, Božidara
Turzonovová, Michal Dočolomanský, Juraj
Slezáček, Marián Labuda, Stano Dančiak,
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E. Rostand: Cyrano z Bergeracu (1967)
Emília Vášáryová (Roxana),
Karol Machata (Cyrano)

A. Miller: Po páde (1964) Ladislav Chudík (Quentin), Zdena Gruberová (Maggie)

F. M. Dostojevskij: Idiot (1965) Ivan Mistrík (Myškin), Božidara Turzonovová (Aglaja)

Pavol Mikulík, Soňa Valentová a po krátkom pôsobení na Novej scéne aj Emília
Vášáryová. Súbor sa súčasne obohacuje
aj o zrelé osobnosti z ostatných divadiel.
V priebehu desaťročia z košického divadla
prestupuje Ivan Rajniak, z Nitry Viera Strnisková a Anton Korenči, z Martina Elena
Zvaríková Pappová, z Novej scény Ivan Mistrík či z Divadla poézie Leopold Haverl.
Od roku 1955 sa činohra SND presťaho‑
vala do nového priestoru – Divadla Pavla
Országha Hviezdoslava.
Činohra sa tak už nedelila so súbormi opery
a baletu o javisko historickej budovy SND,
čo dovtedy spôsobovalo veľ ké prevádzkové
problémy. No zásadným bodom v jej histórii
je aj získanie druhého hracieho priestoru –
Malej scény na Dostojevského rade otvorenej v marci 1962. Pôvodným plánom bolo
vytvorenie samostatného súboru popri
hlavnej sále DPOH. Lenže vedenie Malej
scény napriek vyhláseniam o experimen-
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tátorských a novátorských cieľoch komorného javiska, ktoré sa jasne hlásilo k inšpiráciám z pražských a brnianskych divadiel
malých javiskových foriem, nedokázalo svoj
profil jasnejšie dramaturgicky cizelovať.
Večery poetických pásiem, snahy o text
‑appely či inscenácie nových drám zlyhávali z každej stránky a scéna stagnovala.
Inovatívne umelecké výsledky na filiálne
činoherné javisko priniesla až Pantomíma
Milana Sládka, ktorá tu pôsobila ako samostatný súbor v rokoch 1962 – 1964, a krátkodobá iniciatíva mladých divadelníkov
nazvaná SoNDa. Od sezónny 1966/67 však
skončili snahy budovať Malú scénu ako
autonómne divadlo popri DPOH a stala sa
druhým riadnym javiskom Činohry SND.
Čo bola SoNDa?
Margita Mayerová sa po neúspechoch predošlého vedenia Malej scény snažila o založenie generačného zoskupenia divadelníkov
v rámci SND. Ponúkla tak priestor mladým

umelcom, ktorých kolektív si dal pomenovanie SoNDa, čo malo predznamenávať
ich hľadačské ciele. Účinkovali v nej nielen riadni členovia súboru SND – herečky
Emília Vášáryová, Viera Topinková a režisér
Peter Mikulík, ale i poslucháči posledného
ročníka herectva VŠMU – Marián Labuda,
Stano Dančiak a Pavol Mikulík. SoNDa
však existovala len dve sezóny – 1964/65
a 1965/66 a naštudovala spolu štyri hry
v dvoch inscenáciách. Debutom bola totiž
inscenácia zložená z troch aktoviek – Caragialeho Pána Leonidu a reakcie a Serafimovičových Menín v devätnástom (14. 3.
1965). Neskôr Pána Leonidu nahradili groteskou Marka Rozovského Neviete náho‑
dou, koľ ko dostal Gagarin za ten let? (29.
9. 1965). Všetky v réžii Petra Mikulíka. Druhou premiérou bola Kipphardtova satira
Stoličky (4. 12. 1965) pod režijným vedením Karola Spišáka. No inscenácie priniesli
skôr rozpaky než nové impulzy. SoNDa tak
skončila svoju činnosť odchodom (už vtedy
členov SND) Labudu, Dančiaka a Pavla
Mikulíka na vojenskú prezenčnú službu
a Malá scéna sa stala štúdiovým javiskom
SND (kde už pomedzi premiéry SoNDy režiséri Mikulík a Haspra s členmi činohry študovali inscenácie komorného zamerania).
Napriek polemickým výsledkom jednotli-

vých inscenácií však už v tejto iniciatíve,
hereckej a režijnej práci i dramaturgickej
orientácii bolo cítiť budúce ozveny Divadla
na korze, veľ kej kapitoly slovenského divadelníctva záveru desaťročia.
Súbor Činohry SND obohatili noví reži‑
séri Pavol Haspra a Peter Mikulík.
Pavol Haspra prišiel do SND po úspešnej
ére v nitrianskom Krajovom divadle (dnes
Divadlo Andreja Bagara v Nitre), ktoré
v polovici 50. rokov vyzdvihol z úrovne podpriemerného oblastného divadla na kľúčovú československú scénu. Haspra tak
rýchlo dokázal, že patrí medzi najvýraznejšie talenty svojej generácie, a už v sezóne
1962/1963 nastúpil do SND. Na národnom
javisku mohol naplno rozvinúť svoj režijno
‑dramaturgický program, ktorý sa opieral
najmä o pôvodné slovenské drámy a hry
z angloamerického prostredia. Obe oblasti
totiž Hasprovi ponúkali ústrednú tému jeho
dramaturgického záujmu – detailnú sondu
do duše antihrdinu. Cez svoju expresívne
ladenú poetiku čerpajúcu z dôkladného
poznania metód psychologického realizmu
(ale vyhýbajúcu sa pritom nepružnej opisnosti) hovoril o zlyhaniach človeka, o jeho
deviáciách a stihomamoch sužujúcich ľudské ratio. Na rozdiel od režiséra Karola L.

Zachara, ktorý v inscenovaných textoch
rozpory harmonizoval, Haspra konflikty
v drámach ešte väčšmi umocňoval.
Úspechy prvých Hasprových bratislavských réžií sa však neviažu k DPOH, ale,
naopak, k Malej scéne. Výrazný ohlas získali najmä inscenácie komorných drám
Wiliama Gibsona Dvaja na hojdačke (2. 2.
1963) v hereckom podaní Ladislava Chudíka a Viery Strniskovej a vtedy horúca
novinka, dnes už klasika Edwarda Albeeho
Kto sa bojí Virginie Woolfovej? (27. 2.
1965) v hlavných úlohách s Ctiborom Filčíkom a Máriou Prechovskou. Na scéne
DPOH Haspra zaujal najmä inscenáciou
dramatizácie Dostojevského Idiota (9. 10.
1965) s dominujúcimi výkonmi Ivana Mistríka ako Myškina a Božidary Turzonovovej
ako Aglaje. K Hasprovi sa v 60. rokoch viaže
aj veľ ké prvenstvo – SND ako prvé divadlo
v Európe uviedlo novú hru Arthura Millera
Po páde (19. 9. 1964). Išlo o biografickú
drámu samotného autora, v ktorej analyzuje nevydarené manželstvo s hviezdou
strieborného plátna, v tom čase už nebohou
Marilyn Monroe. Hra je spoveďou človeka
v kríze stredného veku, ktorý pred publikom
retrospektívnou metódou rekonštruuje
predošlé rodinné zlyhania i privátne citové
vzplanutia. Haspra sa úspešne vyhol akým-

koľ vek režijným exhibíciám či snahe o bulvarizáciu inscenácie. Pozornosť sústredil
na citlivé odkrývanie ľudského príbehu, kde
dokonalého predstaviteľa hlavnej postavy
Quentina našiel v Ladislavovi Chudíkovi
a strhujúco živelnými výkonmi upútali
alternantky roly Maggie, analógie na slávnu
Marilyn – Zdena Gruberová a Mária Kráľovičová. Napriek príliš naratívnemu textu
si inscenácia vďaka pregnantnej hereckej
kresbe charakterov a koncentrovanému
režijnému vedeniu vydobyla značnú popularitu a napriek skromným predpremiérovým
prognózam dosiahla vtedy na vážny žáner
úctyhodný počet 101 repríz.
Peter Mikulík zasa ako jeden z prvých slovenských režisérov začal úspešne dekódovať špecifickosť absurdnej dramatiky.
Pri inscenovaní hier Sławomíra Mrożeka,
Samuela Becketta, Harolda Pintera, ale
i československých autorov – Josefa
Topola, Petra Karvaša a najmä Václava
Havla presadzoval teóriu, že absurdita sa
nesmie hrať zveličene, nepravdivo, teda
absurdne. Práve naopak, vecne a realisticky. To sa mu darilo dosiahnuť najmä pri
spolupráci s mladými členmi súboru, s ktorými Mikulíka spájal i generačný svetonázor. No mnohí zo starších umelcov SND
nedokázali preniknúť do poetiky týchto
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J. P. Sartre: Diabol a Pán Boh (1965) Viera Strnisková (Hilda), Ctibor Filčík (Goetz)

drám, veľ kými výnimkami z pravidla boli
Oľga Borodáčová Országhová, Mária Prechovská, Mária Kráľovičová, František
Dibarbora, Jozef Kroner a ďalší. Mikulíkove
inscenácie absurdít a grotesiek boli však
aj pre stálych divákov SND príliš radikálnou zmenou javiskovej optiky, a tak napriek
mnohým pozitívnym aspektom nedosahovali vysoký počet repríz. Divadelný rukopis
mladého režiséra našiel plnšie uplatnenie až u generačne spriazneného publika
Divadla na korze.
V činohre naďalej režírovali tvorcovia
tzv. zlatého veku činohry SND Budský,
Zachar a Rakovský.
Režijná tvorba Jozefa Budského si udržiavala aj počas týchto rokov štandardnú
úroveň a pokračovala v tendenciách divadla
veľ kého plátna a univerzálnych diskurzov
o fatalite bytia, ako napríklad pri Sofoklovom Vládcovi Oidipovi (27. 3 .1965) alebo
Schillerovom Donovi Carlosovi (26. 4.
1969), prehĺbila však záujem aj o intímnejšie polohy ako pri Čechovovom Višňovom
sade (9. 12. 1967), ale vo vybraných prípadoch sa obohatila aj o prvky expresionistickej grotesky – Suchovo‑Kobylinova Tarelki‑
nova smrť (24. 9. 1966) či Stroupežnického
Viťúzi (25. 4. 1970).
Na rozdiel od Budského na umeleckom
rázcestí sa ocitol Tibor Rakovský, keď jeho
naštudovania drám Nezvala, Dürrenmatta,
ale i Brechta z úvodu nového desaťročia
nedosahovali javiskovú ani mysliteľskú
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sugestivitu z éry zlatého veku. Najočividnejším príkladom bola jeho inscenácia
Shakespearovho Hamleta (2. 5. 1964) uvedená k 400. výročiu narodenia dramatika.
Rakovský tragédiu zúžil na výklad postavy
dánskeho princa ako spravodlivého agilného bojovníka za pravdu a zvyšných obyvateľov Elsinoru zobrazil ako morálne zdevastovaných, intrigujúcich, špehujúcich
a udavačských. Tým ideu drámy i javiskové
postavy značne zjednodušil a schematizoval. Dnes môžeme otvorene povedať, že
Rakovský chcel Hamletom hovoriť o zhnitom politickom systéme v Československu. Po neúspešnej premiére však režisér
zo súboru na niekoľ ko rokov odišiel a venoval sa televíznej tvorbe a príležitostným
mimobratislavským hosťovaniam. Do SND
sa vrátil až v roku 1968, keď nadviazal
na uvádzanie drám výsostne básnických
a mysliteľských hodnôt – Zvonov Tanec
nad plačom (8. 3. 1969), Madáchova Tragé‑
dia človeka (11. 10. 1969) či Lermontovova
Maškaráda (6. 11. 1970).
Tretí z triumvirátu režisérov z tzv. zlatého
veku, Karol L. Zachar, prekvapivo k svojim dovtedajším inscenáciám čerpajúcim
čisto z komediálneho žánru naštudoval
v tomto období tragédiu Ivana Stodolu
Bačova žena (9. 11. 1963), ktorú vyložil ako baladu o ľuďoch, ktorí sa ničím
neprevinili, a predsa ich osud tragicky
potrestal. Témy rapsódie a zrastenosti
človeka s nespútanou slovenskou prírodou
vstúpili nielen do vonkajškovej a vnútornej

V. Havel: Záhradná slávnosť (1964), Viera Topinková (Tajomníčka),
Oldo Hlaváček (Hugo Brtko), Jozef Adamovič (Tajomník)

výstavby inscenácie, ale najmä do homogénnych hereckých výkonov Evy Kristinovej, Gustáva Valacha, Štefana Kvietika
a Oľgy Borodáčovej Országhovej. Zacharova inscenácia tak doslova resuscitovala Stodolovu takmer zabudnutú drámu.
Podobne pre moderné divadlo objavil
za
znávanú satiru Jonáša Záborského
Najdúch (31. 12. 1966). Hru interpretoval
ako optimistický ľudový kaleidoskop, kde
uhládzal negatívne črty postáv a v štýlovo
čistom scénickom tvare ich zobrazoval ako
srdečné figúrky, nanajvýš len s miernymi
charakterovými neduhmi. Inscenácia sa
stala prehliadkou komediálneho potenciálu takmer kompletného činoherného
súboru SND. Na javisku sa v hojnom počte
stretli zástupcovia všetkých dovtedajších
hereckých generácií od najmladších členov
súboru Emílie Vášáryovej, Božidary Turzonovovej či Jozefa Adamoviča cez hercov
dosahujúcich vrchol svojej tvorby reprezentovaných Máriou Prechovskou, Karolom Machatom, Jozefom Kronerom, Júliusom Pántikom či Františkom Zvaríkom, ale
výsostne komediálne príležitosti naplno
využili aj dve pamätníčky začiatkov profesionálneho divadelníctva Hana Meličková
a Oľga Borodáčová Országhová. Práve pri
výkonoch nestoriek nášho divadelníctva
sa domáca i česká kritika pristavovala najčastejšie. Obe herečky totiž výkonmi presvedčili, že napriek veku vedia plynulo reagovať na podnety súdobého divadla a ich
herectvo teda dokáže účinne absorbovať

prvky komickej skratky, emočného strihu
i hyperbolizácie prostriedkov. Podobne
hereckou sugestivitou disponovala aj
Zacharova dnes už legendárna inscenácia
Rostandovho Cyrana z Bergeracu (22.
4. 1967) s excelentnými výkonmi Karola
Machatu, Emílie Vášáryovej a Jozefa Adamoviča v hlavných úlohách tejto heroickej
komédie.
Dodnes sa v divadelnej histórii hovorí
o inscenácii Diabol a Pán Boh.
Medzi najosobitejšie inscenácie 60. rokov
v SND určite patrí titul Diabol a Pán Boh
(18. 12. 1965), ktorý neuviedol ani jeden
z interných režisérov, ale pravidelne na
národnej scéne hosťujúci Jozef Palka.
Inscenácia Sartrovej filozofickej polemiky
o dobre a zle v človeku zaujala režisérovým
vecným tlmočením intelektuálnej roviny
hry, kde akcentoval predovšetkým divadelnosť nanajvýš literárneho textu. Stredobodom inscenácie sa stal Ctibor Filčík
v ústrednej postave Goetza. Autenticky
dokázal postihnúť ako filozofickú hĺbku,
tak aj prudkú emočnosť človeka na rozhraní dvoch opozitných pólov. V prvej časti
inscenácie vedel byť titanským diktátorom
mramorového úsudku, v druhej pokorným a submisívnym tvorom vyznávajúcim
jedine lásku a súcit. Vďaka Goetzovi sa
o Filčíkovi začalo hovoriť v širokých reláciách a na inscenáciu sa prišlo pozrieť aj
niekoľ ko západoeurópskych kritikov, ktorí
sa vyjadrili, že Sartre by sa mal poďakovať

súboru za to, čo urobil z jeho nedivadelnej
hry, a Filčíkov výkon vyzdvihovali na európsku špičku.
Karol Mišovic, divadelný historik

J. Záborský: Najdúch (1966) Oľga Borodáčová Országhová (Kavka),
Jozef Kroner (Holba)
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Keď sa
v Opere SND
po prvý raz volalo
„bravo“

Verdiovský soprán Margity Česányiovej

Po Helene Bartošovej (o ktorej sme písali
v predchádzajúcom vydaní Portálu) prevzala pozíciu primadony operného súboru
v SND rodáčka zo Záhoria Margita
Česányiová (28. novembra 1911, Studienka – 25. októbra 2007, Bratislava). Primadonou totiž nemôže byť „koloratúrka“
ani lyrická sopranistka, lebo najnáročnejšie
úlohy sú väčšinou písané pre dramatický,
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resp. mladodramatický soprán. To však
nevylučuje zvládnutie lyrických sopránových úloh.
Margita Česányiová, podobne ako Bartošová, bola na Hudobnej a dramatickej
akadémii pre Slovensko žiačkou pedagóga
Josefa Egema. Sólistkou Opery, resp. Operety SND sa stala 1. 9. 1933 a s výnimkou
dvoch vojnových sezón prežila na jej javisku

Krútňava (1949), Katrena

Eugen Onegin (1952), Tatiana

Don Carlos (1956), Alžbeta

Macbeth (1968), Margita Česányiová
(Lady Macbeth), Juraj Martvoň (Macbeth)

vyše štyri desaťročia (do 31. 12. 1976).
Naštudovala vyše päťdesiat veľ kých
postáv, mnohé z nich aj v niekoľ kých inscenáciách. Pravda, v 70. rokoch minulého storočia už veľmi aktívne na javisku nevystupovala, ak nerátame niekoľ ko predstavení
Beethovenovho Fidelia (1970) a jej záskok
v úlohe Leonóry vo Verdiho Trubadúrovi
(1974) pri „generálkovom“ zlyhaní obsadených sopranistiek.
Na začiatku svojej umeleckej cesty sa
umelkyňa profilovala predovšetkým ako
primadona operetného súboru. Nie však
v niektorých „podenkových“ českých či
rakúskych operetách, ale v klasickom operetnom repertoári diel Johanna Straussa,
Kálmána, Frimla či Nedbala, no najmä
Franza Lehára. Popri tom vystupovala aj
v opere, či už v menších (Frasquita v Car‑
men, Zerlina v Don Juanovi), alebo vo veľkých úlohách, akou bola mezzosopránová
Isabella v Rossiniho Talianke v Alžíri. Mohla
naplno uplatniť svoj nosný, hoci nie priveľ ký
tmavý soprán, ktorý potom preukázala
v 40. rokoch. V úlohách lyrických (Micaela
z Carmen, Massenetova Manon, Gounodova Margareta) a postupne aj v lyricko
‑mladodramatických, akými bola Smetanova Mařenka, Čajkovského Líza z Pikovej
dámy a Tatiana z Eugena Onegina.
Medzi obľúbenými úlohami Margity Česányiovej bola vtedy aj Pucciniho Mimi, ktorú
spievala až do novej premiéry diela v roku
1959. Zo slovenského repertoáru patrili
k jej profilovým úlohám Suchoňova Katrena
(Krútňava, 1949) a Cikkerova Zuza (opera
Juro Jánošík). Impozantne znel jej hlas na
nahrávke posledného obrazu Jánošíka, kde
pôsobivými výškami dominovala záverečnému zboru. A to už bola na prechode k dramatickému sopránu, hlasovému odboru, pri
ktorého interpretácii predviedla výkony
hodné opernej primadony. Začalo sa to

Fideliom, za postavu Leonóry v tejto opere
získala Štátnu cenu. Potom sa jej excelentné kreácie už sypali jedna za druhou.
Okrem jej najvlastnejšieho Verdiho spievala
Mozartovu Donu Annu, Janáčkovu Jenůfu,
bola jedinečnou Wagnerovou Sentou
v Blúdiacom Holanďanovi (s vynikajúcimi
partnermi Bohušom Hanákom, Gustávom
Pappom a neskôr Ondrejom Malachovským). Podobne k jej najlepším úlohám
okrem „verdiovských“ patrila Milada vo
výbornej inscenácii Smetanovho Dalibora
(1957), rovnako ako Recha v Halévyho
Židovke, kde sme pri klaňačke po prvý raz
v SND počuli (či vyvolali) výkriky „Bravo!“.
Najvlastnejšou doménou Margity Česányiovej však bol Verdi. Jej herectvo, napriek
skúsenostiam z operety, bolo decentné
a zredukované na to najnevyhnutnejšie.
Zato city vyjadrovala svojím zamatovým
tmavým hlasom a primeranou mierou patetického výrazu. Z Verdiho bola lyrickou
v modlitbe neuveriteľne „pianisujúcou“
Desdemonou, v úlohách s akrobatickou
koloratúrou (Abigail z Nabucca, Leonora
z Trubadúra, čiastočne i Lady Macbeth)
kládla dôraz na výsostne dramatické
miesta partu. Tie potom nádherne predviedla vo svojich najlepších Verdiho kreáciách, ktorými boli Alžbeta z Dona Carlosa
(s nádherne interpretovanou áriou z posledného obrazu) a Aida (1959). A predsa na
prvé miesto by som dal jej Ameliu z Maš‑
karného bálu (1964), kde dominovala tak
v obraze pod šibenicou, ako aj v nasledujúcom dejstve pri tercete s Renatom a so
sprisahancami.
Čaro spevu Margity Česányiovej charakterizoval kritik, okrem kvalít vokálneho materiálu, ako schopnosť legátového spievania,
koncentrovanosť na tón v celom hlasovom
rozsahu a dramatický výraz, čím vytvorila
prototyp pravého verdiovského sopránu.

Z divadla i zo spoločenského života odišla
potichu, mesiac pred 96. narodeninami.

Vladimír Blaho,

hudobný publicista

Fidelio (1960)
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Z histórie orchestra Opery SND

Orchester Opery SND (1921)

Nezastupiteľné miesto v slovenskej hudobnej kultúre zastáva orchester Opery SND. Za úctyhodný čas
svojej existencie bol svedkom defilé množstva vynikajúcich hudobníkov a na jeho čele sa vystriedal rad
významných slovenských aj zahraničných dirigentov. Nazrime však krátko na úplné začiatky jubilanta.

Stála slovenská operná scéna a s ňou stály
operný orchester boli pre Bratislavu pred
rokom 1918 len krásnym snom. Pohostinské operné predstavenia a entuziastické
ochotnícke predstavenia domácej hudobnej obce boli vtedy len iskrami motivácie
pre budúcnosť. Zmeny spoločenskej a politickej situácie po skončení prvej svetovej
vojny však umožnili nevídaný rozvoj a podporu národnej kultúry. Prvou lastovičkou
pred skutočným začiatkom pôsobenia divadelného operného orchestra bola iniciatíva
prof. Miloša Ruppeldta, ktorý so skupinou
českých a slovenských ochotníkov, s podporou bratislavských hudobných kruhov
a nepochybne aj vďaka nesmiernemu osobnému úsiliu zostavil orchestrálne teleso
a naštudoval operu Predaná nevesta.
Predstavenia tohto idealistického spolku
sa konali 10. a 11. decembra 1919 a 29.
januára 1920. Zaujímavosťou je, že tento
orchester sa nerozpadol, ale pod vedením
prof. Ruppeldta ďalej pôsobil ako ochotnícke orchestrálne združenie. Po Ruppeldtovi teleso ďalej krátkodobo viedli rôzni
dirigenti a celých 13 rokov (1925 – 1938)
Zdeněk Folprecht.
Vytvorenie a umelecké profilovanie orchestra na úrovni národného divadla v čase,
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keď okolité operné scény – Viedeň, Praha,
Budapešť – mali za sebou už desiatky rokov
vývoja, vyžadovalo v Bratislave nesporné
odhodlanie. Ako z kritík a noticiek v novinách Slovenský denník a Bratislavský denník môžeme usúdiť, pre začiatky orchestra
boli charakteristické tri veci – novosť, entuziazmus a cieľ. Aj keď sa sprvoti spomínali
výhrady pripisované na vrub čerstvosti zloženia orchestra, recenzie ďalších a ďalších
predstavení už spievali pochvalné slová
na znenie orchestra. Kolektív hudobníkov
na čele s úprimnou muzikantskou víziou
dirigentov Ferdinanda Ledvinu i Františka
Vaňka prejavil skutočné nadšenie a ochotu
vypracovať znenie diel do podoby hodnej
národného divadla.
O prvom predstavení Hubičky 1. marca
1920 Slovenský denník píše: „Orchester
znel jasne, viedol ho energicky a cieľave‑
dome dirigent Ferdinand Ledvina. Hral
s vervou a pri pomerne slabom obsadení
znel plno, jasavé boli plechové nástroje
v prvých taktoch predohry a naproti tomu
bolo krásne pianissimo husľového oddielu,
najmä v romantických scénach v lese.
I keď bolo miestami cítiť nescelenosť,
treba uvážiť, že s novými členmi orchestra
hralo sa na jednu skúšku (sic!)“.

Po najbližšom predstavení Dalibora
6. marca 1920 prišlo uznanie: „Znamenitý
výkon podal orchester, už viac zladený ako
pri Hubičke, a precízne nuansujúci pod
dirigentom Ledvinom.“
Recenzent musel i objektívne pomenovať
stav mladého telesa v prirodzenom umeleckom i personálnom vývoji. V hodnotení
Šárky z 10. marca 1920 zaznelo: „Orches‑
ter treba dôkladne prehĺbiť, snažiť sa pre‑
konať ťažkosti a odstrániť nedostatky, aby
sa vyťažili z diela všetky krásy.“
V prevažnej väčšine predstavení prejavoval
však orchester výbornú a vyrovnanú úroveň. Napríklad 27. marca 1920 hral Toscu
„znamenite a s vervou“, Madama Butterfly
8. mája „znamenite“, Thomasovu Mignon
12. mája 1920 „sviežo a ľahko“ a 30. apríla
1920 v Libuši „podal v mnohých miestach
dôkaz o svojej vyrovnanosti a umeleckej
podstate.“ Její pastorkyňa z 15. apríla
1920 je hodnotená ako „výkon mimoriadne
dobrý“, ktorý k odbornej povesti súboru
„priniesol to najlepšie“ a „orchester i zbory
zneli dokonale, plno, sprievod orches‑
trálny v miestach lyrického rázu bol vždy
delikátne jemný“. Napokon 10. júna 1920
v Gounodovom Faustovi a Margaréte stál
orchester „na vysokom stupni“.

Zdá sa, že tlač činnosti opery SND úprimne
priala, o čom svedčia aj slová oceňujúce
umelecké precizovanie štýlu. Dve vdovy
Bedřicha Smetanu 31. marca 1920 dirigoval Ledvina „s krásnym zmyslom pre
smetanovský sloh, preto orchester znel
znamenite“. 23. apríla 1920, opäť pod
dirigentom Ledvinom, bol orchester „tele‑
som sceleným“ a „pri Eugenovi Oneginovi
zvlášť bolo pôžitkom oddať sa plne kúzlu
nežnej jemnej hudby Čajkovského, repro‑
dukovanej tak skvelým spôsobom“. Premiéra Predanej nevesty vynikla „súladom
celku, starou českou muzikálnosťou, ktorá
neostáva dielu ničoho dlžná a dodáva
umeniu vlastnú atmosféru“.
Záver prvej opernej sezóny sa niesol v znamení hosťovania Oskara Nedbala na poste
dirigenta a ohlasy na túto spoluprácu boli
viac ako nadšené. 18. júna 1920 v Poľskej
krvi „orchester a speváci stáli pod jeho
sugestívnym vplyvom a vedeli sa dobre
prispôsobiť jeho pokynom“. Nedbal v práci
bazíroval na diskrétnosti sprievodu, nechával priestor vyniknúť jednotlivým nástrojom a dokázal vyburcovať „reprodukčnú
snahu k najvyššiemu možnému“. Predanú
nevestu 21. júna 1920 pod jeho vedením
označili za „najkrajší operný večer sezóny“,
počas ktorého sólisti a zbor spievali
a „orchester hral pod jeho geniálnym vede‑
ním tak, ako sme ich u nás doteraz nepo‑
čuli. Bol to takrečeno iný, umelecky vyspe‑
lejší ensemble.“ Napokon 26. júna 1920
Hubičkou Nedbal „ukázal definitívne, že

hudobné teleso nášho divadla má zdravé
jadro a veľ kú schopnosť vývoja“.
Po prvej sezóne a získaní veľmi dobrej reputácie formuloval prof. Mathesius, tajomník
Družstva SND, ďalšie plány s orchestrom
takto: orchester opery mal mať perspektívne tridsať stálych členov v zastúpení
sláčikových aj dychových nástrojov a troch
dirigentov.
Šéfom opery a operného orchestra
v sezóne 1920/21 sa stal husľový virtuóz
a dirigent Milan Zuna a ako ďalší dirigenti pôsobili Ferdinand Ledvina, František Vaněk a Jaroslav Žid. V neposlednom
rade sa za dirigentským pultom objavoval
hudobný skladateľ, dirigent a neskorší šéf
SND Oskar Nedbal.
Umelecká a odborná vízia Zunu zveľadila
základy úspechov prvej sezóny orchestra a smerovala k ďalšiemu zušľachteniu
a povzneseniu jeho kvalít. Dobové kritiky
nešetrili chválou. Na premiére Smetanovho Tajomstva 22. decembra 1920 pod
taktovkou šéfa Milana Zunu sa orchester
„výborne držal“ a hudobne „znamenite pre‑
pracovaný sa prispôsoboval vo všetkých
detailoch svojmu dirigentovi a reprodu‑
koval na mnohých miestach priamo vir‑
tuózne Smetanovu hudbu. Zuna po skve‑
lej predohre neobyčajne ľahko a jemne
odtieňoval a podtrhoval spevácke výkony.“
Predvedenie Dona Giovanniho 30. decembra 1920 bolo „dobre a starostlivo naštu‑
dované kapelníkom Ledvinom, čím sa naša
opera ukázala na umeleckej výške. Predo‑

všetkým treba vyzdvihnúť výkon orches‑
tra, ktorý hral znamenite s pozoruhodným
prednesom a sýtym zvukom, presne nuan‑
soval najmä v predohre.“ Nové naštudovanie opery Madama Butterfly 10. marca
1921 „pod taktovkou Milana Zunu bolo
naozaj prvotriedne. Zuna precízne vystup‑
ňoval náladu peknou súhrou orchestra so
sólistami a zborom. Orchester znel nád‑
hernými farbami v pianissimách i vášni‑
vosťou v miestach dramatických.“ A napokon 15. apríla 1921 v Daliborovi „orchester
pod dirigentom Ledvinom slávil večer
triumfov, bez obáv sa naplno rozvinul, bol
presný a istý“.
Za zmienku stojí, že 17. apríla 1920 orchester opery odohral v budove divadla symfonický koncert a od roku 1927 pod vedením
Nedbala uvádzal orchester SND každý
mesiac symfonické koncerty, z ktorých
niektoré boli priamym prenosom zaraďované do rozhlasového vysielania. Členovia orchestra Opery SND vypomáhali aj
v novovzniknutom Symfonickom orchestri
Slovenského rozhlasu v roku 1929.
Na Slovensku máme teda pozoruhodnú tradíciu orchestra Opery SND. Je hodno vzdať
hold rokom práce a úspechom tohto telesa
a do novovykročenej storočnice popriať
jeho súčasným členom, aby boli často oceňovaní veľ kým potleskom, vďakou spokojných divákov a podobnými kritikami ako
v začiatkoch fungovania SND.
Filip Jaro, kontrabasista, člen orchestra
Opery SND v rokoch 2006 – 2018

Orchester Opery SND (1995)
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