Vážení návštevníci SND,
historická skúsenosť divadla svedčí
o tom, že dokáže možno zo všetkých
umeleckých druhov najintenzívnejšie
komunikovať so svojou dobou. Každá totiž
obsahuje istú všeobecne prijatú sumu
vedomostí a predstáv o svete, vesmíre,
viere, vede, spoločnosti, politike, ľuďoch,
vzťahoch medzi nimi a najmä o skrytom,
neviditeľnom ľudskom vnútre. Divadlo
svojim divákom hovorí práve o týchto
veciach. Ak sa stane, že sa s nimi snaží
rozprávať nad hranicou tejto všeobecne
osvojenej sumy vedomostí, stane sa pre väčšinu publika nezrozumiteľným,
ak sa ocitne pod ňou, bude jednoducho nudným, lacným a prízemným.
Jubilejná sezóna je pripravená tak, aby svojou témou, ktorou je divadlo
samo osebe (samozrejme, ako metafora sveta), žánrovou pestrosťou,
prítomnosťou zaujímavých titulov svetovej klasiky, súčasných textov,
pôvodných dramatizácií i slovenskej klasiky dokázala osloviť široké
spektrum divákov na vyšších stupňoch estetickej náročnosti. Zároveň aby
mohla podať široko zrozumiteľnú správu o stave nášho sveta. Môžeme sa
tešiť na hosťujúce réžie českých režisérov, ktorých zastúpenie v jubilejnej
sezóne tvorivo a nenásilne pripomína zástoj českých divadelníkov pri
založení SND. Rovnako potešiteľný je zástoj domácich tvorcov, ktorí
reprezentujú rôzne generácie a podoby slovenskej režisérskej školy.
To sú pádne argumenty na to, aby som v tejto sezóne nevstupoval do
pripravovaných projektov a naplnil verejný sľub, že mojím umeleckým
programom je kontinuita v smerovaní činohry, ktorú som nedávnom
aktívne spoluvytváral ako dramaturg.
Som presvedčený, že naším spoločným záujmom je okrem iného aj
posilniť postavenie činohry v zahraničnom kontexte, pravidelne pozývať
k spolupráci európskych režisérov, pokúsiť sa presadiť naše inscenácie
na významnejších divadelných festivaloch, pretože širšiu estetickú
konfrontáciu v našom slobodnom svete potrebujeme ako soľ. Pritom
je našou povinnosťou hľadať osobitnú tvár slovenského divadla, ktoré
musí byť na jednej strane otvorené inšpiratívnym tvorivým impulzom zo
zahraničia a zároveň ich pretaviť do formy, ktorá by mala byť nezameniteľne
naša. Chceme výraznejšie podporovať súčasnú dramatickú tvorbu, viac
sa sústrediť aj na edukačné programy pre detské a mládežnícke publikum.
Divadlo musí byť živé, zábavné a hlboké zároveň, iba tak môže súznieť
s duchom doby a viesť s ním kritický a plodný dialóg. Sto rokov nášho
divadla preto nepovažujem iba za sviatok hodný oslavy divadelníckej obce,
ale aj za sviatok pre našich divákov, pre ktorých divadlo robíme a ktorí sú
vzácnou a prepotrebnou súčasťou každého nášho predstavenia. Bez nich
by naše úsilie a výročie nemalo vlastne nijaký zmysel.
S úctou
Peter Kováč,

riaditeľ Činohry SND
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Sólisti na
prestížnych
gala
Traja poprední sólisti Baletu
SND začali tohtoročnú sezónu
hosťovaním. Dlhoroční baletní
sólisti Andrej Szabo a Silvia Najdená
sa v septembri opäť zúčastnili
na baletnom gala Tánctalálkozó
v Pécsi. V minulej sezóne sa okrem
účinkovania v klasických baletoch
blysli v hlavných úlohách v inscenácii
Borisa Eifmana Za hranicou hriechu/
Bratia Karamazovovci a v pôvodnom
balete Daniela de Andrade Tulák
Chaplin. V Pécsi sa predstavili dvomi
duetami – z baletu Vasilija Medvedeva
Onegin a z komorného diela Mária
Radačovského Zmena.
Prvý sólista Artemyj Pyzhov hosťoval
v septembri na medzinárodnom
prestížnom podujatí v rodisku
Rudolfa Nurejeva – XXII. ročníku
medzinárodného festivalu Rudolfa
Nurejeva v meste Ufa. Predstavil
sa v pas de deux z baletu Korzár.
Vynikajúceho tanečníka mohli počas
minulej sezóny diváci vidieť v hlavných
úlohách v baletoch Vasilija Medvedeva
Esmeralda, Korzár, romantickom
balete Giselle a novom titule Tulák
Chaplin. 
eg

Úspešní
v Soule
Tanečníci Baletu SND
Maho Miyagawa a Seiru Nagahori
úspešne reprezentovali náš balet na
12. ročníku medzinárodnej baletnej
súťaže v Južnej Kórei, v Soule.
Predstavili sa v dvoch klasických
pas de deux – z baletu Giselle a Don
Quijote a súčasnej choreografii
Igora Holováča Quiet in my soul na
hudbu Ferenca Lajkóa. Maho za jej
výkon vo finále ocenili diplomom.
Súťaž, ktorú organizuje Kórejská
baletná nadácia od roku 2007, je
príležitosťou predstaviť kórejský
balet v konfrontácii so svetovou
baletnou špičkou.
Tanečník Seiru Nagahori je
absolventom školy pri Hamburskom
balete Johna Neumeiera a baletnej
školy Opery v Zürichu. V Balete SND
pôsobí od roku 2017, môžete ho
vidieť v sólových úlohách v baletoch
Tulák Chaplin od Daniela de Andrade,
Sedliacke pas de deux v balete
Giselle Rafaela Avnikjana a v balete
Korzár Vasilija Medvedeva, kde
tancuje postavu Aliho.
Maho Miyagawa pôsobí v balete
SND od roku 2018, pričom účinkuje
v balete Tulák Chaplin v postave
Edny Pruviance. Už počas štúdia
získala bronz (2011) a zlato (2010)
na medzinárodných baletných
súťažiach v Tokiu. 
eg

Za Marienkou
Rumanovou
Niektorí ľudia naším životom preletia
len ako kométa. Práve taká bola
aj Marienka. V divadle nemala len
kolegov, ale najmä priateľov, ktorí
si ju pamätajú ako profesionálku,
za ktorou bolo vždy vidieť skvelú
prácu. Pamätajú si ju predovšetkým
ako človeka, ktorý nikdy neodmietol
kávičku, cigaretku a rozhovor
o tom, čo práve koho tešilo alebo
ťažilo na srdci. Maruš bola jedným
z najinšpiratívnejších ľudí, ktorých
sme mali tú česť stretnúť. Nielen
svojou prácou, ale i pohľadom na
svet a druhých, v ktorých videla len
to najlepšie, dokázala takýto obraz
citlivej hĺbky otvoriť aj iným. To, že
je preč, len ukazuje, ako veľmi v nás
dokázala zaplniť prázdne miesta.
Zastaneme teda na chvíľu a pozrieme
sa okolo seba – a svet bude lepším
miestom.


Táňa a Jarko

Za Marošom
Dobosym
Činohru SND náhle opustil dlhoročný
kolega Marián Dobosy. V Činohre
SND pracoval nepretržite od roku
1993 ako člen techniky (stavač
a čalúnnik). Zodpovedný a pracovitý
človek s veľ kou ochotou vždy pomôcť.
Bol to divadelný „harcovník“, ktorý
po dvadsiatich piatich rokoch práce
dobre poznal zákonitosti divadla.
Kolegovia i kamaráti si ho budú takto
pamätať.

Kompletný
Pozvánka
Shakespeare do opery
z Trnavy
Turandot
Diváci, ktorí hľadajú silu obraznosti
Shakespeara, ale práve teraz nemajú
čas čítať základné diela z tzv. shakespearovského kánonu 39 hier, majú
možnosť navštíviť v SND inscenáciu
hosťujúceho Divadla Jána Palárika
v Trnave. Kompletný Shakespeare
predstaví koncentrát tragédií,
historických hier a romancí v podaní
kočovnej Zredukovanej spoločnosti.
Tvoria ju herci Tomáš Vravník,
Martin Kochan, Braňo Mosný
a Martin Križan. Inscenáciu v réžii
Martina Čičváka uvádzame 15. októbra v Štúdiu v novej budove SND.

Jsme
v pohodě

V rámci festivalu Drama Queer sa
v SND 27. októbra predstaví Národní
divadlo Praha inscenáciou Paula
Rudnicka Jsme v pohodě. Autor
sa vysmeje homofóbii a dotkne sa
témy nejasnej sexuálnej orientácie...
Zdanlivo s nadhľadom sa bude
pokúšať nájsť odpoveď na otázku,
čo je dnes vlastne ešte normálne a čo
nie. Režisér Braňo Holíček ponúkne
žánrovo rôznorodé až standupové
zamyslenie sa nad tým, či je možné
dať túto planétu do poriadku.
Ak vôbec... 
mk

Pre milovníkov opery sme pripravili
výnimočné predstavenie Pucciniho
posledného diela Turandot. O krutej
princeznej, ktorej vrtochy a svojvôľa
ničia krajinu tisícročnej ríše
rozprávkovej Číny. Každý nápadník,
ktorý neuhádne tri hádanky, končí
svoju životnú púť „o hlavu kratší“. Až
do chvíle, keď sa objaví princ Kalaf,
ktorý – ako to v správnej rozprávke
býva – všetky hádanky uhádne, čím
obmäkčí kamenné srdce princeznej.
Tým začína v Číne a rovnako
v srdciach prítomných divákov vládnuť
„večná“ dynastia lásky. Nenechajte
si ujsť toto krásne predstavenie so
skvelou nemeckou sopranistkou
Maidou Hundelingovou v hlavnej
postave – pod taktovkou Ondreja
Lenárda, ktoré sa uskutoční v novej
budove SND 17. októbra 2019.

Cosi fan tutte

Mozart bol veľmi hravý človek. Vyžíval
sa v rôznych zábavných situáciách,
pričom nepovažoval za dôležité
zamýšľať sa vo svojich dielach nad
nadnesenými slovami o „posolstve“,
hlbokom „filozofickom aspekte“
či moralizovaní. Naopak. Prioritou
jeho opier bola predovšetkým snaha
zobrazovať reálne charaktery,
bez akéhokoľ vek prikrášľovania.
Nemorálna stávka dvoch mladíkov

s prešibaným zostarnutým
bonvivánom prináša možno reálny
– pre niekoho možno deformovaný
– obraz mužskej a ženskej vernosti
v jej totálnej nahote. Názov opery
Cosi fan tutte zo zvyku prekladáme
do slovenčiny: Také sú všetky. Ale
aké sú všetky? A akí sú muži? Príď te
tento závažný problém rozlúsknuť do
historickej budovy SND 23. októbra
2019.

Tosca

Keď láska narazí na politiku,
nemusí to dopadnúť najlepšie.
Všemocný policajný šéf Ríma
Scarpia má všetko, čo si zmyslí:
bohatstvo, moc, spoločenský honor,
no predsa len nie je spokojný. Túži
sa zmocniť najatraktívnejšej ženy
v Ríme, speváčky Florie Toscy,
pretože je presvedčený, že keď má
moc, môže všetko. Lenže láska
sa riadi inými pravidlami, než si
to on predstavuje. Zaľúbená žena
nerozumie politike, policajnej logike
a riadi sa srdcom. Dohnaná do kúta
sa zo zúfalstva odhodlá k činu,
ktorý by predtým nikdy nespáchala.
Tomu zas nerozumie „ctihodný“ pán
Scarpia a to sa mu stane osudným.
Pucciniho opera Tosca je o veľ kom
nedorozumení končiacom sa tragicky
pre každého zainteresovaného. Príď te
sa 31. októbra 2019 pozrieť do novej
budovy SND na dramatické rozuzlenie
veľ kej lásky, zrady a vydierania
v podaní sólistov Jolany Fogašovej,
Michala Lehotského a Sergeja
Tolstova.mb

mk

Artemyj Pyzhov Foto archív AP
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Maho Miyagawa a Seiru Nagahori Foto Riku Ito

Kompletný Shakespeare
Foto archív Divadla Jána Palárika v Trnave

Cosi fan tutte, Jozef Benci, Andrea Vizvári
Foto Zuzana Fischerová

Tosca, Jolana Fogašová, Sergej Tolstov
Foto Pavol Breier
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SND vstúpilo
do jubilejnej sezóny
slávnostným koncertom

Ako je dobre známe, SND bolo založené
ako trojsúborové divadlo, a tak každý
zo súborov opery, baletu i činohry
participoval na slávnostnom programe.
Len si pripomeňme, že prvé tóny patrili
1. marca 1920 Smetanovej opere Hubička,
o deň neskôr sa prihlásil činoherný súbor
hrou bratov Mrštíkovcov Maryša. Balet
mal svoje entrée v máji, keď roztancoval
Coppéliu od francúzskeho skladateľa
Léa Deliba.
Na slávnostnom otvorení stej sezóny
sa v prvej časti programu sústredila
dramaturgia na uvedenie ukážok z diel
českých skladateľov, keďže to boli práve
českí tvorcovia a interpreti, ktorí boli
priekopníkmi a spoluvytvárali históriu
našej prvej scény. Zazneli známe árie
a duetá z Predanej nevesty či Rusalky, ale
aj menej známe, akou bola napríklad ária
Vladislava zo Smetanovej opery Dalibor či
ária Barče z Hubičky. V druhej časti vzdala opera hold tvorcovi slovenskej národnej
opery Eugenovi Suchoňovi – jeho operám
Krútňava a Svätopluk, ale aj tvorbe Tibora
Freša, skladateľa, ktorý bol umeleckým
šéfom našej opery a dlhé roky stál za jej
dirigentským pultom.

Obohatením programu a milým prekvapením bola v dramaturgii Evy Gajdošovej
prezentácia baletného súboru, ktorého
tanečné vstupy boli premiérami, okrem
roztomilej ukážky z baletu Narodil sa
chrobáčik a dueta zo Suchoňovho baletu
Angelika v choreografii Maura de Candia.
Autormi choreografií nových komorných
diel boli Reona Sato, Glen Lambrecht
a Igor Holováč, ktorí nesmiernou energiou
a emóciou ozvláštnili vyvrcholenie koncertu – scény zo Svätopluka v podaní Petra
Mikuláša a Aleša Jenisa.
Sólistami koncertu boli Eva Hornyáková,
Katarína Flórová, Katarína Kurucová,
Aleš Jenis, Tomáš Juhás, Peter Mikuláš,
František Ďuriač, orchester a zbor Opery
SND účinkoval pod taktovkou Dušana
Štefánka. Slovom sprevádzali Monika Potokárová a Štefan Bučko. Scenár a réžiu
programu mal Pavol Smolík.




Marek Mokoš,
lektor dramaturgie Opery SND
Foto Lucia Kotrhová

Katarína Flórová, Tomáš Juhás

Eva Hornyáková

Monika Potokárová, Štefan Bučko

Peter Mikuláš, Aleš Jenis

Slovanské tance, choreografia Glen Lambrecht

Dlhoočakávaná chvíľa sa stala skutočnosťou.
Mimoriadna udalosť, ktorú nemá príležitosť zažiť
každá generácia – 14. septembra v historickej budove
vstúpilo Slovenské národné divadlo
do svojej jubilejnej 100. sezóny.
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Zbormajsterka
pri inšpicientskom pulte

K Opere SND po dlhé roky patrí zanietená
zbormajsterka a skladateľ ka Nadežda Raková,
ktorá nedávno oslávila polookrúhle životné
jubileum.

Foto Alena Klenková

Nadežda Raková po absolutóriu hry na
klavíri na Konzervatóriu v Žiline (1973)
pokračovala v štúdiu na VŠMU v triede
J. Haluzického (zborové dirigovanie).
V tom čase bola už aj dirigentkou
detského speváckeho zboru Zornička,
spolupracovala s Lúčnicou a bola tiež
členkou Bratislavského komorného zboru,
neskôr dirigentkou dievčenského speváckeho zboru Carmina Iuventae. V roku
1979 sa stala zbormajsterkou spevohry
Novej scény v Bratislave, kde úspešne
naštudovala celý rad titulov. Je autorkou hudby k detskému muzikálu Chlapci
z Pavlovskej ulice. V rokoch 1994 – 2007
bola hlavnou zbormajsterkou Opery SND.
Počas pôsobenia v národnom divadle sa
podpísala pod vynikajúce výkony zboru
v početných operných inscenáciách zo
svetovej i z domácej tvorby.

Pani Naďa, aká bola vaša cesta k hudbe?
V rodine sme muzikantov nemali. Už ako
dieťa ma rodičia zapísali na hodiny klavíra
a keďže mi to išlo dobre, prihlásila som
sa do Žiliny na konzervatórium. Tam som
študovala klavír u pána profesora Antona Kállaya, ktorý bol zároveň dirigentom
Žilinského miešaného zboru. Zistil, že viem
spievať, tak ma pozval na ich skúšku. Práve
tam som zistila, že to je to, čo chcem robiť,
a už som o ničom inom ani len neuvažovala.
Neskôr som na VŠMU absolvovala zborové
dirigovanie u profesora Juraja Haluzického a paralelne som pracovala s detským
speváckym zborom Zornička. Po skončení
školy som sa chcela zamestnať, a tak som
šla na konkurz, ktorý v roku 1979 vypísala
Nová scéna, pretože sa im uvoľnilo miesto
zbormajstra.
Vedeli ste si už vtedy predstaviť, aké
výzvy vás budú na Novej scéne čakať?
Presne nie, no zakrátko som dospela k poznaniu, že klasická opereta má veľ ké čaro,
veľmi pekné melódie a ponúka zaujímavé
spevácke a herecké príležitosti. To ma na
tom uspokojovalo.

Po určitom čase ste z Novej scény odišli.
Prečo?
Dôvodom bol fakt, že namiesto klasickej
operety sa tam začali robiť produkcie s používaním reprodukovanej hudby. Zakrátko po
mojom odchode rozpustili aj orchester. To
mi veru nebolo pochuti.
Dostali ste sa na prestížne miesto hlavnej
zbormajsterky v Opere SND.
Áno. V tejto pozícii to bolo čosi celkom iné
– teda, pokiaľ ide o náročnosť práce. Bola
som šokovaná, keď som sa bližšie oboznámila s tým, čo všetko musia sólisti opery
zvládnuť. Skláňam sa pred nimi
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Môžete prezradiť, ako sa vám podarilo
vybudovať si v opernom zbore prirodzenú
autoritu?
To nebol nejaký zvláštny problém. Členovia
zboru ma akceptovali, videli, že sa snažím, že
to myslím vážne a že sa usilujem dobudovať
súbor. To sa nám aj nakoniec podarilo. Mimochodom, pomohol nám pri tom aj Slovenský
rozhlas, ktorý v tom čase v niekoľ kých reláciách poslucháčom priblížil prácu operného
speváka – v čom je krásna a príťažlivá...
Čo je z vášho pohľadu na práci zbormajstra
operného zboru najnáročnejšie?
Jednoznačne udržať kvalitu repríz. Pokiaľ si
uvedomíme, že na hracom pláne figuruje viac
než dvadsať titulov v šiestich jazykoch, ktoré
musia zboristi držať v hlavách a pri ich interpretácii byť vždy perfektní, tak aj ich výkony
sa ukazujú ako obdivuhodné. Často podávali
skvelé výkony, po zborových číslach sa neraz
rozozneli spontánne aplauzy.
Po rokoch práce zbormajsterky ste prešli
na iný post. Prečo?
Áno, momentálne som inšpicientka. Začala
som totiž mať problémy so sluchom. Dvakrát
som prechodila chrípku (vystríham pred tým
umelcov, chrípku treba vždy vyležať!) a sluch
mi zoslabol do tej miery, až som nemala pred
zborom čisté svedomie, že nepočujem všetko
tak, ako by som mala. Požiadala som teda
o preloženie. Som vedeniu SND veľmi vďačná,
že mi tu umožnili pracovať aj naďalej a že
v hudobnom divadle som nemusela zanechať
úplne.
Nemali ste tendenciu dávať od inšpicientského pultu pokyny zboru?
Samozrejme, že mala. Spočiatku – trvalo to
asi tri roky – som sa musela vedome kontrolovať, aby som robila poriadne prácu inšpicienta
a nesústredila sa namiesto toho na to, ako
zbor spieva...

Pavol Smolík,

dramaturg Opery SND

Koncerty
operných osobností, interpretačnej virtuozity
a hudobného šarmu
Jedným z cieľov umeleckej koncepcie riaditeľa Opery SND
Rastislava Štúra je ponúknuť návštevníkom rôznorodé a dramaturgicky zaujímavé
koncerty, oslovujúce aj širšie spektrum záujemcov tohto žánru.
Opera SND má tak ambíciu byť priestorom, v rámci ktorého si nájdu svoje miesto
piesňové, oratórne či operné diela tak, aby
oslovili a do operného hľadiska prilákali
čo najviac nových poslucháčov. Tento
aspekt umeleckej tvorby sa odzrkadlí na
tematicky bohatej koncertnej dramaturgii
so zaujímavými umelcami, organizáciami
aj benefičnými podujatiami. Dramaturgia
Opery SND tak rieši do konca kalendárneho roka aj situáciu s čiastočne obmedzenou možnosťou plne využívať Sálu opery
a baletu v novej budove SND pre rekonštrukciu ovládania javiskovej technológie,
ktorá sa začala už počas divadelných
prázdnin.
Operatívne sme vás informovali, že koncert jedného z najúspešnejších tenoristov a na svetových pódiách mimoriadne
žiadaného majstra belcanta i majstra
piesne Pavla Bršlíka sa uskutoční 16. októbra 2019. O noblesnosť večera sa spolu
s Pavlom Bršlíkom postarajú aj jeho hostia, sólisti Opery SND Ľubica Vargicová,
Eva Hornyáková a Pavol Remenár. Árie,
duetá a ansámble talianskych a francúzskych majstrov zaznejú pod taktovkou
Rastislava Štúra.
Nad večerom Neapolských piesní,
známych kantabilných melódií slávnych
autorov, prevzal záštitu Peter Dvorský,
ktorý mnohé z nich počas svojej oslňujúcej kariéry bravúrne interpretoval. Na
koncerte 10. októbra 2019 a 15. februára
2020 odznejú v interpretácii Miroslava
Dvorského, Otokara Kleina, Daniela
Čapkoviča a talianskej sopranistky Sary
Cortolezzis. Príťažlivá talianska muzikalita, vášeň i emócia sú zárukou inšpirujúceho večera. Dirigentom koncertu bude
Dušan Štefánek.

Vynikajúci sólista Opery SND Peter
Mikuláš neraz na opernej scéne pre
ukázal aj svoj veľ ký talent pre situačnú
komiku a nadhľad. Aj preto vedenie
opery SND požiadalo umelca, aby sa stal
doslova Mikulášom na koncertoch, ktoré
budú novým formátom pre najmladších
návštevníkov. Opera SND sa dlhodobo
venuje tejto cieľovej skupine budúcich
potenciálnych milovníkov opery, pre
ktorých pripravuje operné premiéry, ale aj
moderované programy o opere. Mikulášske koncerty so sólistami a s orchestrom
Opery SND, Bratislavským chlapčenským zborom a tanečníkmi z umeleckého
združenia Atašé bude pod patronátom
Petra Mikuláša na troch predstaveniach
3. a 4. decembra dirigovať Ondrej Olos.
Pôjde o stretnutia so svetom detských
túžob a radosti!
Vzhľadom na záujem, ktorému sa už
po niekoľ ko sezón teší Silvestrovský
koncert Opery SND, sme sa rozhodli
uviesť v posledný deň roka 2019 koncerty dva, aby sme mohli uspokojiť väčší
počet priaznivcov operného a operetného
umenia. Ako sa na oslavy Silvestra patrí,
zaznejú virtuózne árie z diel talianskych
a francúzskych skladateľov, ale aj nesmrteľné operetné melódie. Popri sólistoch
a orchestri Opery SND vystúpi aj zbor
našej prvej opernej scény. Silvestrovské
koncerty zaznejú pod taktovkou Ondreja
Olosa.
V predvianočnom čase 20. decembra
2019 sa v profilovom koncerte predstaví
zbor Opery SND, ktorý si vybral repertoár
v širokom diapazóne od Monteverdiho
po Suchoňa. Po minuloročnom úspechu
vás opäť pozveme na Prvoaprílové GALA
Opery a Baletu SND, v ktorom sa spája

vokálna a tanečná virtuozita s neodmysliteľnou dávkou humoru. A, samozrejme,
vyvrcholením jubilejnej 100. sezóny SND
bude slávnostný večer 1. marca – presne
sto rokov po tom, čo sa po prvý raz zdvihla
opona Slovenského národného divadla.
No o tom vás budeme podrobne informovať neskôr.

Marek Mokoš,

lektor dramaturgie Opery SND
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Pôvodne sme sa ako tvorivý tím chceli
dotknúť rekonštrukcie udalostí medzi
17. novembrom 1989 a 11. decembrom
1989, keď sa v Slovenskom národnom divadle na protest proti brutálnemu zásahu
proti demonštrantom 17. novembra 1989
na Národnej triede v Prahe a ako podpora
českých divadelníkov, ktorí okamžite
reagovali „nehratím“, nehralo. Neskôr sa
objavili požiadavky na generálny štrajk
27. novembra. Požiadavka Občianskeho
fóra i Verejnosti proti násiliu o zrušenie štvrtého článku ústavy o monopole
komunistickej strany sa po slobodných
voľ bách nakoniec naplnila aj vďaka tomu,
že divadlá reagovali tým najcitlivejším
spôsobom – namiesto hrania diskutovali
s divákmi.
Slovenskí i českí herci mali v tomto
revolučnom procese dôležitú úlohu.
O tom píšu historici. Zdá sa však, že téma
zasahuje širšie, lebo sa odhaľujú mnohé

postoje a posolstvá. Istým mottom, ktoré
sa objavilo počas skúšania, je reč Emila
Horvátha na spoločnom aktíve Činohry SND s predstaviteľmi ministerstva
kultúry Pavlom Koyšom, Jozefom Kotom
a tajomníkom ÚV KSS Gejzom Šlapkom
z 20. 11. 1989, kde vyslovil: „My ako občania tohto štátu sa môžeme vyjadriť ako
občania. Vy ste vedúci činitelia a môžete
sa vyjadriť ako vedúci činitelia. A môžete
sa vyjadriť aj ako ľudia a občania k tomuto, prečo nehráme. Viete, mám taký dojem, že sme brali na seba isté riziko, keď
sme sa podpísali pod vyhlásenie, že sme
proti násiliu. Mám pocit, že sa môžem
vyjadriť ako herec národného divadla, ako
občan, ako človek, ako otec a túto šancu
má každý z nás vrátane vás.“ Po tomto
jeho vyjadrení nastal v skúšobni v budove
DPOH na Gorkého ulici ohromný potlesk.
Nasledujúci deň sa v historickej budove
(ktorú napriek zákazu otvoril riaditeľ

opery Juraj Hrubant) konalo stretnutie
všetkých členov divadla a prijali toto
stanovisko k vtedajšej spoločenskej
situácii: „Jednou z prvých povinností
človeka je zachovanie života, aj toho
svojho. Ak nám ide dôstojný život, o jeho
naplnenie v zmysle všeobecne ľudského
poslania: slúžiť dobru, spravodlivosti
a pravde, pokúsme sa o to všetci spolu na
základe slobodnej voľ by v hraniciach tej
najhumánnejšej slušnosti a tolerancie,
bez hnevu, nenávisti, s láskou k blížnemu
a k prírode, ktorej sme súčasťou. S úctou
k minulosti, ale aj s plnou zodpovednosťou k budúcnosti. Začnime už raz pri
čistom stole a čistej tabuli, bez nemorálnych kompromisov. Pokračujme z našej
vlastnej podstaty národnej, historickej,
pod spoločnou strechou československej
vzájomnosti. Nech naše myšlienky majú
dosť voľného priestoru, aby sme mohli žiť
život v pravde. Vytvorme spoločne takú

Tento dialóg s mocou sa dá divadelne
uchopiť len sčasti. Vťahuje však do sveta,
v ktorom je túžba po hodnotách, slobode,
pravde a zodpovednosti i rovnosti. Je
i odkazom na sviečkovú manifestáciu.
Nasledujúce dva týždne divadlo naozaj
patrilo diskusiám s divákmi, analýze
spoločenskej situácie a možnosti slobodne vyjadriť svoj názor. Vrcholom bolo
spoločné stretnutie v historickej budove
29. novembra aj s predstaviteľmi Občianskeho fóra Václavom Havlom i Martou
Kubišovou a hercami pražského národného divadla Janou Hlaváčovou a Borisom
Rosnerom a práve počas tohto stretnutia
prišlo k informácii o zrušení štvrtého
článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany. Priamo v divadle oznámili

Moderátorka: Prečo sa stretli dnes činoherci a aké je konečné stanovisko?
Juraj Slezáček: Začnem tou druhou otázkou. Konečné stanovisko ešte nie je, pretože dnes to bol iba súbor činohry na svojom aktíve a zajtra poobede by to malo
byť celodivadelné stretnutie, to znamená
všetkých telies, všetkých pracovníkov, či
už technických, hospodárskych, slovom
opera, balet, činohra. Prečo sme sa
stretli, je asi už jasné. Jeden z dôvodov
je solidarita s českými kolegami. A druhá
vec je, že ani my nesúhlasíme s postupmi

P. S. My pracovníci Slovenského národného divadla sa pripájame k vyhláseniu
prijatému na mimoriadnej schôdzi ROH
zamestnancov Národného divadla v Prahe tohto znenia:
Dosiaľ sme sa domnievali, že tým najzmysluplnejším, čo od nás spoločnosť
očakáva, je za všetkých okolností hrať čo
najlepšie divadlo. Nepredpokladali sme,
že vzniknú okolnosti, keď budeme nútení
dôjsť k presvedčeniu, že výrazom našej
občianskej povinnosti je divadlo nehrať.


Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND

Slovenské
národné divadlo
Činohra
Vizuál Barbora Šajgalíková

Udalosti, ktoré sa v novembri 1989 udiali, a ich výskum,
debaty s hercami otvorili počas skúšobného procesu
inscenácie Dnes večer nehráme veľ kú šírku tém.

Milan Kňažko: Ja chcem hovoriť na dôstojnom fóre a na úrovni, prečo nám v tom
bránite?
Gejza Šlapka: Chceš hrať divadlo? Alebo
o čo ti ide?
Martin Porubjak: ... jasne to hovoríme.
Milan Kňažko: ... už šesť hodín o tom
hovoríme, takže s takouto demagógiou
nás... to si nechajte na vaše mítingy.
Gejza Šlapka: ... ak chceš debatovať...
Milan Kňažko: ... chceme, tak sme sa
dohodli. To je zrejmé. Prečo nám v tom
chcete zabrániť?
Gejza Šlapka: ... to je zasa debata...
Milan Kňažko: ... kým sa nevyriešia
zásadné problémy, bude debata možno
ešte päť rokov. Čo si myslíte, že sa to
skončí zajtra a bude, ako to bolo? To by
ste chceli?
Gejza Šlapka: Nie, Milanko, ja ti poviem,
o čo ti ide, a teraz ma aj vypískajte. Ide
o to, že sa to nepodarilo v kostoloch,
a chceš to robiť v divadlách. /v sále sa
ozval veľ ký a výrazný nesúhlas/
Peter Rúfus: To je vaša uvzatá predstava.
Nechcete vidieť ďalej, my chceme vidieť
ďalej. (m. o. sa ozvalo: Toto nie je dialóg!)

Jiří Havelka
a kolektív

Dnes
večer
nehráme

Foto Jakub Hauskrecht

návrat nielen do novembra 1989

a metódami, ktoré boli v Prahe pri manifestácii pri príležitosti medzinárodného
dňa študentstva použité. Je to v našom
základnom rozpore s naším kumštýrskym
cítením, s naším, obrazne povedané, vierovyznaním. Je to symbolické vystúpenie
proti násiliu a s činmi násilia v akejkoľvek forme. Jedno môžem teda určite
povedať, že som veľmi unavený a nešťastný z toho, že nemôžem momentálne
vykonávať svoje vlastné povolanie – totiž
večer hrať. Nemôžem ho zatiaľ totiž vykonávať viac-menej z vlastnej vôle. Z vôle
kolektívu, ktorý reprezentujem. Ja verím,
že naše vyjadrenia, ku ktorým zajtra
dospejeme, budú pochopené správne,
budú čo najrýchlejšie realizované. A že
znova sa čo najrýchlejšie zdvihne opona,
aby sme robili to, čo máme, aby sme hrali
divadlo.

Objekt Miloš Kopták

Dnes večer nehráme

túto správu divákom nielen v hľadisku, ale
aj na televíznej obrazovke.
Práve istá odvaha, prekonanie vlastného strachu, ale aj úvaha nad zmyslom,
podstatou a poslaním hereckého kumštu
je vodiacim prvkom pri vzniku našej autorskej inscenácie Dnes večer nehráme.
Bohatý materiál osobných spomienok,
hereckých skúseností, konfrontácia
divadelných postáv i súčasných tém sa
stretnú v jeden večer na jednom javisku.
Dnes večer nehráme je aj o podstate
divadelného umenia, o podstate herectva.
Inscenácia je však aj dôstojnou spomienkou a poctou tým divadelným kolegom
i z tejto inštitúcie, ktorí nie sú medzi nami,
ale svojím hlasným a jasným verejným
postojom sa napriek strachu a neistote
postavili na stranu pravdy.
Tento text uzavriem ďalším divadelným
posolstvom.
Na záver činoherného aktívu dal vtedajší
riaditeľ činohry, náš nebohý divadelný
principál Juraj Slezáček, toto vyhlásenie
do televízie:

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Václav Havel v historickej budove SND, 29. 11. 1989.
Foto Anton Sládek

republiku, v ktorej sa budeme všetci konečne cítiť doma ako plnoprávni občania
v demokratickom socialistickom štáte
rešpektujúcom zásady politického pluralizmu.“ Zdá sa, že sú to napriek tridsiatim
rokom slová stále platné a aktuálne, ktoré
je možné bez akéhokoľ vek diskutovania
akceptovať i dnes.
Medzi inými dramatickými dialógmi, ktoré
sa toho dvadsiateho novembra medzi
predstaviteľmi moci a hercami odohrali,
je i tento:

RÉŽIA JIŘÍ HAVELKA A KOLEKTÍV

PREMIÉRY 26. a 27. OKTÓBRA 2019 o 19.00 h
Zriaďovateľ SND

Generálny partner

Hlavný partner
storočnice SND
Partner SND

Partneri

Oficiálna
minerálna voda
pre SND

www . snd . sk

nová budova snd

Partneri
premiér

Produktový
partner

Mediálny partner
premiér

Generálny
mediálny
partner

Hlavní mediálni
partneri

Mediálny
partner
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Marta Kubišová, Václav Havel a Milan Kňažko
v historickej budove SND, 29. november 1989
Foto Michal Rosenberg

Príbeh
nečakaného
úspechu

Koláž Lucia Tallová

Hru Celé zle (The Play That Goes Wrong) uviedla pred

šiestimi rokmi vo svetovej premiére divadelná spoločnosť
Mischief. Založili ju v roku 2008 spolužiaci z Londýnskej
akadémie dramatických umení pod vedením autorskej
trojice Henry Lewis, Jonathan Sayer a Henry Shields.
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nahrádzali mlčiace médiá, prenášali
informácie dokonca aj špeciálnym vlakom,
vedeli rázne, jasne, s emóciou formulovať
požiadavky demonštrantov.
Výstava Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa
začala v divadle (ktorá bude inštalovaná
okrem Štátneho divadla v Košiciach aj
v Slovenskom národnom divadle a Divadle
Jána Palárika v Trnave) reflektuje
prelomové dni a týždne, ktoré priniesli
jeden z kľúčových medzníkov slovenských
dejín. Zahŕňa dobové materiály, fotografie
z archívov, z divadiel a mapuje nielen
atmosféru na námestiach, ale aj
najvýznamnejšie inscenácie tej doby,
ktoré už tesne pred revolúciou mnohé
z toho, čo prišlo, predznamenávali.



Marek Godovič,
divadelný kritik,
scenárista a dramaturg

podobne ako Shields, Lewis a Sayer na
začiatku svojej kariéry.
Oplatilo sa. Inscenácia zožala obrovský
divácky úspech, uviedli ju vo vyše
30 krajinách na svete a dočkala sa aj
Ceny Laurencea Oliviera za najlepšiu novú
komédiu sezóny.



Daniel Majling,
dramaturg Činohry SND

Slovenské
národné divadlo
Činohra
Vizuál Barbora Šajgalíková

Boli to aj herci, divadelníci a divadelníčky,
ktorí sa stali priamymi aktérmi najväčšej
politicko-spoločenskej udalosti v bývalej
Československej socialistickej republike –
ukončenia komunistickej diktatúry.
Ľudia ich poznali nielen zo scén, ale aj
z filmov či z televíznych obrazoviek,
mali ich radi, dôverovali im. Vyhlásenia
robotníkov, lekárov či učiteľov sa často
odvolávali práve na odkaz študentov
a divadelníkov. Herci, herečky, režiséri či
dramaturgovia prijali výzvu štrajkujúcich
študentov a zapojili sa do politického
diania, stali sa jednou z významných
skupín, ktoré ovplyvnili revolučné zmeny.
Ich javisková skúsenosť im pomáhala
na demonštráciách či diskusiách
zrozumiteľne tlmočiť heslá a idey
vtedajšieho obdobia, ich všeobecná
popularita dodávala ich slovám váhu.
V prvých momentoch revolučných dní

Technické podmienky v divadle boli naozaj
skromné. Každý večer sa tu striedali
viaceré produkcie, takže Mischief Theatre
Company mala vždy len dvadsať minút
na to, aby si postavili a pripravili scénu
na večerné predstavenie. Hra však mala
úspech a všetci v nej cítili potenciál.
Skupina si preto prizvala zo školy svojho
bývalého profesora fyzického divadla, aby
im pomohol s réžiou a ešte viac vybrúsil
ich gagy. Rozšírená verzia inscenácie
(pôvodná trvala len 45 minút) absolvovala
turné po Veľ kej Británii a v roku 2014 sa
začala hrávať vo West Ende.
Zmysel pre recesiu si skupina Mischief
zachovala aj v profesionálnom prostredí.
Bolo im jasné, že ľudia chodia do divadla
hlavne na základe odporúčania niekoho,
kto inscenáciu už videl, preto si pri oficiálnej promo kampani mohli dovoliť reklamu
„v hlavnej úlohe nikto slávny“ a slogan
„nepríď te sa pozrieť, aspoň ušetríte“.
Sympatické na Mischief Theatre Company boli aj pomerne lacné lístky, hoci
záujem o vstupenky rástol a z inscenácie
sa veľmi skoro stal kasový trhák. Pre
hercov však bolo dôležité, aby ich divadlo
nebolo len snobskou záležitosťou pre pár
vyvolených, ale aby si ho mohli dovoliť aj
študenti a mladí ľudia, ktorí musia pracovať v slabo platených zamestnaniach,

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Koláž Lucia Tallová

Divadelný ústav pripravil pri príležitosti 30. výročia demokratickej
zmeny v našej spoločnosti putovnú výstavu s názvom
Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa začala v divadle.

Už od ich raných produkcií ich charakterizovala improvizácia, dokonale zvládnutá situačná komika a cit pre grotesku
s naozaj enormným fyzickým nasadením.
Nebolo výnimkou, že sa počas predstavenia zranili. Niet sa čomu čudovať, veď
ich veľ kými vzormi boli takí priekopníci
grotesky ako Charlie Chaplin a Buster
Keaton.
Prelomovou produkciou v ich kariére sa
však stala až inscenácia The Play That
Goes Wrong.
Znie to ako dokonalý americký príbeh
nečakaného úspechu. Tesne pred
napísaním hry bola autorská trojica
Lewis, Shields a Sayer na dne. Svojimi
improvizovanými komédiami sa nedokázali uživiť. Lewis musel pripravovať burgery,
Shields pracoval v bare a Sayer si na
živobytie zarábal v call centre. Jednej
noci po práci dostali nápad na kriminálnu
komédiu a za niekoľ ko týždňov napísali hru Celé zle. Účinkovali v nej všetci
traja a zvyšné postavy obsadili svojimi
bývalými spolužiakmi z akadémie.
Hra mala premiéru pod názvom Murder
before Christmas v malom divadle nad
barom, ktoré malo len tri rady sedadiel.
Ako uvádzajú sami autori v rozhovore
pre New York Times, premiéru prišlo len
dvadsať divákov, z toho štyria platiaci.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Divadelníci vo víre novembra ’89

Celé zle
PREKLAD ZUZANA VAJDIČKOVÁ | RÉŽIA MICHAL VAJDIČKA | DRAMATURGIA DANIEL MAJLING | SCÉNA PAVOL ANDRAŠKO
KOSTÝMY KATARÍNA HOLLÁ | HUDBA MICHAL NOVINSKI | ÚČINKUJÚ DIANA MÓROVÁ, TÁŇA PAUHOFOVÁ, TOMÁŠ MAŠTALÍR,
MILAN ONDRÍK, JÁN KOLENÍK, MARTIN ŠALACHA, ROMAN POLÁČIK, KRISTÓF MELECSKY** | **POSLUCHÁČ VŠMU

PREMIÉRY 8., 9. a 10. NOVEMBRA 2019 o 19.00 h
Zriaďovateľ SND

Generálny partner

Hlavný partner
storočnice SND
a partner SND

Partneri

Oficiálna
minerálna voda
pre SND

Partneri
premiér

www . snd . sk

štúdio | nová budova snd

Produktový
partner

Generálny
mediálny
partner

Mediálny partner
premiér

Hlavní mediálni
partneri

Mediálny
partner
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Foto Róbert Tappert

Hrdinovia
v sebe nesú nádej

Nová premiéra v Modrom salóne Cudzô
vznikla v rámci medzinárodného projektu Young Europe III
pod hlavičkou ETC (Európskej divadelnej konvencie). Inscenácia sa
zrodila z čítania stoviek dotazníkov o mladých medzi 11 a 17 rokmi.
Čím žijú a aké svety ich desia alebo zaujímajú, zachytila v pôvodnej
hre spisovateľ ka Alexandra Salmela, pričom pre Slovenské národné
divadlo jej svet hry zas interpretovala režisérka Júlia Rázusová.
Dynamické ponáranie do predstáv
a túžob mladých ľudí sprevádzajú
Monika Potokárová a Braňo Mosný. Autorke hry sme v tejto súvislosti položili pár otázok.
Ako sa žije slovenskej autorke vo
Fínsku? Aká je cesta k prijatiu a porozumeniu?
Fúha… tak to neviem. Ako čisto slovenská
autorka by som bola vo Fínsku nepochybne neviditeľná. Keďže som svoj knižný
debut uverejnila vo fínčine, môj odstup
kultúrne poloaklimatizovaného cudzinca
bol spočiatku veľmi príťažlivý. Vytvoril
peknú odrazovú plochu, na ktorej sa Fíni
radi obzerali. Ako všetky malé národy, aj
ich zaujíma, čo si o nich myslí vonkajší
svet. Navyše, prvá dekáda tohto stoa tisícročia bola v severských krajinách
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charakteristická silným nástupom autorov s koreňmi v iných krajinách a kultúrach, ktorí pracovali s osvojeným jazykom
na vysokej a aj svojskej úrovni. Vo Švédsku to bol napríklad Jonas Hassen Khemiri alebo Marianne Bakhtiari. Podobný
autor vo Fínsku chýbal, čakalo sa naňho
a ja som mala to šťastie, že som sa v tej
situácii vynorila ako prvá. Postupne som
však prestala reflektovať miestnu realitu
spôsobom, ktorý by bol ľahko čitateľný,
zrkadlo sa zakalilo a čaro pominulo.
Píšeš vo fínskom i v slovenskom jazyku. Jazyk je v tvojich dielach jedným
z výrazných prostriedkov. Do akej miery
určuje tvoju tvorbu?
- Myslím si, že môj literárny jazyk je trochu iný tak vo fínčine, ako aj v slovenčine.
Kým sa od jedného jazyka vzďaľujem,
s druhým som ešte nesplynula. V slovenčine sa mi vynárajú hlboké vrstvy jazyka,
archaické a nárečové výrazy z rozprávok
a rodinných kuchýň. Je zábavné dozvedieť sa, že výrazy, ktoré som považovala
za štandardné a normálne, zrejme nikdy

neprekročili hranice regiónu. V slovenčine
si potrpím na presnosť, vo fínčine mám
odvahu experimentovať. Je to ako skok do
neznáma zahaleného šerom, v ktorom sa
neviem poriadne orientovať, ale kráčam
vpred, hrám sa so slovami, občas pri tom
narazím, občas objavím niečo nečakané
a fascinujúce. V oboch jazykoch ma kvári
moja až prebujnená košatosť. Verím však,
že raz zvládnem napísať aj holú vetu...
Máš skúsenosť s tvorbou pre deti a pre
mládež, ale napísať dramatický text pre
mládež na objednávku je asi iná skúsenosť. Ako sa rodí text hry na objednávku?
- Mám rada úlohy. Asi najťažšie bolo
vybalansovať, nakoľ ko hotový text
napísať a nakoľ ko ho nechať otvorený na
interpretáciu. Navyše, pôvodne šlo o úzku
medzinárodnú kooperáciu troch divadiel,
ktorá sa postupne zvoľňovala, zadanie
sa v procese tvorby menilo, čo projektu
pridalo na výzvach. Myslím si však, že
v spolupráci s tebou ako dramaturgičkou
a režisérkou Júliou Rázusovou sa nám to

Čo ťa najviac zaujalo či, naopak, zarazilo,
listujúc takmer 400 dotazníkmi?
- Vďaka pomerne širokoplošnej vzorke
respondentov rôznych vekových kategórií z celého Slovenska sa predo mnou
otvorilo myslenie, ktoré mi bolo vzdialené
a neznáme. Pochádzam z Bratislavy, vždy
som sa pohybovala v liberálnom hodnotovom prostredí. Aj preto ma prekvapil význam roly náboženstva v živote mnohých
mladých ľudí, podobne ako aj vyhranene
negatívny vzťah k drogám a alkoholu.

Akí sú teda naši hrdinovia z hry Cudzô?
- Nech sú, akí sú, majú potenciál duchovne rásť, nech to znie akokoľ vek pateticky.
Na základe silnej skúsenosti sú schopní
zmeny k lepšiemu, čím môžu pomôcť
zmeniť a svet a trosky reality, ktorá nás
obklopuje. Nesú v sebe nádej. Sú idealisti,
podobne ako aj my.
Fínsko patrí ku krajinám s najlepším
školským systémom. V čom vidíš najväčšie rozdiely v porovnaní s naším a čo
by bolo možné z neho aplikovať aj u nás?
- Nie som si istá, či dokážem a môžem
porovnávať fínsky školský systém s tým
slovenským. Skúsenosti, ktoré s nimi
mám, delí vyše dvadsať rokov. Na základe letmých náhľadov do slovenského
školstva si však nemyslím, že problémom by bolo výrazne horšie materiálne

Vizuál Barbora Šajgalíková

Slovenské
národné divadlo
Modrý salón

Cudzô

Foto Robert Tappert

V projekte Young Europe šlo o dosť
netradičnú situáciu. Východiskom
k napísaniu hry sú dotazníky a interview
s mladými ľuďmi. V čom bolo pre teba
špecifické hľadanie ich tém a ktoré ťa
oslovili natoľ ko, že sa objavili aj v samotnej hre?
- Keď som mailom dostala tie obrovské
súbory v bizarných formátoch, nebola
som ich schopná otvoriť. Dlho som sa
tomu vyhýbala. Mala som pocit, že také
kvantum informácií ma zahltí a utopí.
Nakoniec sa mi v tom postupne podarilo
orientovať. Prekvapilo ma, že aj z toho obrovského množstva dotazníkov pomerne
rýchlo vyskočili určité výrazné charaktery,
napríklad tridsaťšestka, respondent,
ktorý mimoriadne silne inšpiroval našu
hlavnú postavu. Pri tvorbe dramatického
textu som chcela pracovať s reálnymi
odpoveďami a výpoveďami. Napriek tomu,
že z mnohých boli vyabstrahované témy,
ktoré som prepracovala, zopár autentických vyjadrení a fráz v texte ostalo. Jazyk
súčasnej slovenskej mládeže (ach, ako
hrôzostrašne to znie) mi je úplne cudzí,
dotazníky mi tak zároveň slúžili aj ako
akási jazyková barlička a slovník súčasného slangu.

Hoci trochu skresľujúci je fakt, že viaceré
dotazníky boli vypĺňané cez spoluprácu
so školami. Pozitívne ma prekvapila otvorenosť mladých ľudí k inakostiam a ich
mimoriadne silné znepokojenie nad environmentálnym stavom planéty, ich snaha
prispieť k zmene. Nad súčasnou mládežou
by som teda nelámala palicu, má v sebe
viac duševného potenciálu a zdravého
idealizmu než tí, ktorí jej určujú život, a aj
preto dúfam, že si ich udrží. Samozrejme,
že nie všetci sú otvorení a plní energie
meniť svet k lepšiemu. Dotazníky sa
hemžili aj rôznorodými fóbiami a nenávisťou, ľahostajnosťou voči všetkému, čo
presahuje vlastné ego. Homofóbiu a xenofóbiu paradoxne sprevádzalo znechutenie
nad situáciou na Slovensku a intenciami
čo najskôr opustiť rodnú hrudu s vidinou
lepšieho života v zahraničí. Pobavila ma aj
často sa opakujúca arachnofóbia. Práve
s týmito negatívnymi pocitmi text intenzívne nielen pracuje, ale je na nich priam
postavený.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

podarilo zvládnuť. Aj preto som zvedavá,
aký inscenačný tvar nakoniec text dostal.

Alexandra Salmela

RÉŽIA JÚLIA RÁZUSOVÁ | DRAMATURGIA MIRIAM KIČIŇOVÁ | SCÉNA A KOSTÝMY DIANA STRAUSZOVÁ | HUDBA JONATÁN PASTIRČÁK
ÚČINKUJÚ MONIKA POTOKÁROVÁ, BRAŇO MOSNÝ * | * AKO HOSŤ | INSCENÁCIA VZNIKLA V SPOLUPRÁCI ČINOHRY SND
S EURÓPSKOU DIVADELNOU KONVENCIOU (ETC) V RÁMCI PROJEKTU YOUNG EUROPE III.

PREDPREMIÉRA 10. OKTÓBRA 2019 o 10.00 h
PREMIÉRA 11. OKTÓBRA 2019 o 19.30 h modrý
Zriaďovateľ SND

Generálny partner

Hlavný partner
storočnice SND
a partner SND

Partneri

Oficiálna
minerálna voda
pre SND

salón | nová budova snd
Partneri
premiér

Produktový
partner

Generálny
mediálny
partner

Mediálny partner
premiér

www . snd . sk
Hlavní mediálni
partneri

vybavenie škôl. Kľúčový je skôr vzájomný
vzťah učiteľ – žiak a na Slovensku stále
prevažne autoritatívny prístup pedagóga
k študentovi. Vo fínskom školstve by som
zase uvítala školy pre špeciálne nadané
deti. Rovnostársky prístup nevyhovuje
všetkým. Tým, ktorí sú schopní, nadaní
a chcú napredovať rýchlejšie, by to malo
byť umožnené. A hoci sa fínsky školský
systém stal vývozným artiklom, dúfam, že
Fíni nezaspia sladkým snom na vavrínoch.
A nakoniec – veľmi pozitívnym faktom pre
slovenské školstvo zase môže byť motivácia priblížiť sa nejakému vzoru – trebárs
aj tomu fínskemu...
Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND
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Erina Akatsuka, Adrian Szelle
Foto Peter Brenkus

Olga Chelpanova
Foto Peter Brenkus

Príbeh z rovnomenného románu španielskeho spisovateľa Miguela de Cervantesa inšpiroval Petipu k vytvoreniu celovečerného baletu, v ktorom zúročil znalosť
španielskeho tanca a kultúry získanú
počas pobytu v Španielsku. Na úspechu
spracovania má rozhodujúci podiel aj
hudba Ludwiga Minkusa, v ktorej dominuje atmosféra slnečného Španielska, dynamika a rytmus inšpirovaný južanským
folklórom, tempo a melodická farebnosť.
Práve vďaka úspešnej premiére Dona Quijota v roku 1869 sa Ludwig Minkus stal
oficiálnym skladateľom baletnej hudby
v ruských cárskych divadlách v Petrohrade a spojil svoju tvorbu s choreografom
Mariusom Petipom. Minkusova hudba je
dnes neoddeliteľnou súčasťou klasického
baletného repertoáru.

Cesty
Dona Quijota
Don Quijote v baletnom spracovaní Mariusa Petipu patrí bezpochyby
k najobľúbenejším baletným dielam 19. storočia.

Skladateľ s českými
koreňmi

Ludwig Minkus napísal počas svojej dlhej
kariéry originálne baletné diela a viaceré
kratšie baletné čísla pre renomovaných
baletných majstrov, najmä pre Arthura Saint-Léona a Mariusa Petipu. Medzi najslávnejšie balety patrili: La source (1866; ktorú
zložil spolu s Léom Delibom), Don Quijote
(1869) a Bajadéra (La Bayadère, 1877).
Najznámejšou z jeho kratších skladieb je
Grand Pas z baletu Paquita z roku 1881,
ktorú pridal Marius Petipa na oživenie baletu ako benefičného predstavenia. Podobne
vznikla Minkusova Mazurka des enfants
(Detská mazurka) a Pas de trois, ktorá sa
stala známou ako Minkus pas de trois.
Ludwig Minkus sa ako Aloysius Bernhard
Philipp Minkus narodil 23. marca 1826 vo
Viedni. Jeho otec Theodor Johann Minkus
sa narodil na Morave, v Groß-Meseritsch
(dnešné Velké Meziříčí), matka Mária
Franziska Heimannová pochádzala z Pešti.
Minkusov otec obchodoval s vínom na Morave, v Rakúsku a Maďarsku, pričom v jeho

viedenskej vinárni hral aj malý orchester.
Jeho syn Ludwig, ktorý od štyroch rokoch
absolvoval súkromné hodiny hry na husliach, už v ôsmich rokoch uviedol svoj skladateľský debut, pričom sa po štúdiu hudby
začal naplno venovať dirigovaniu a komponovaniu vlastných skladieb. Od roku 1853
pôsobil Minkus v Petrohrade ako dirigent
na dvore patróna umenia kniežaťa Nikolaja
Borisoviča Jusupova, kde písal svoje prvé
balety. Neskôr bol prvým huslistom v orchestri cárskeho Veľ kého divadla a cárskej talianskej opery v Moskve. V roku
1864 sa stal inšpektorom orchestrov cárskych divadiel v Moskve a profesorom na
moskovskom konzervatóriu.

Prelomové baletné dielo
V sezóne 1869 – 1870 s úspechom uviedli
v moskovskom cárskom Veľ kom divadle
Petipov výpravný balet na tému Cervantesovho románu Don Quijote. Pôvodne na
hudbu k baletu oslovili Cesareho Pugniho,
Petipa sa nakoniec obrátil na Minkusa,
ktorý mu odovzdal partitúru plnú španielskych motívov a rytmu. Ich Don Quijote
mal premiéru 26. decembra 1869 a okamžite sa stal jedným z najslávnejších diel
klasického baletného repertoára. Krátko
pred smrťou Saint-Léona bol Petipa vymenovaný za hlavného „Maître de Ballet“
v ruských cárskych divadlách v Petrohrade. V roku 1871 predstavil vo Veľ kom
kamennom cárskom divadle v Petrohrade
novú verziu Dona Quijota – s prepracovanou a rozšírenou Minkusovou partitúrou.
Nemenej úspešnou a inšpiratívnou pre iné
divadlá bola verzia choreografa Alexandra
Gorského pre moskovské Veľ ké divadlo
z roku 1900.
Začiatkom 20. storočia sa Don Quixote
vydal na cestu z Ruska do západnej Európy a Ameriky. V roku 1924 uviedol súbor
Anny Pavlovovej skrátenú verziu Alexandra
Gorského z roku 1902, neskôr túto verziu

uviedol Balet Russe de Monte-Carlo. Prvou celovečernou produkciou mimo Ruska bola nová inscenácia Ninette de Valois
pre Kráľovský balet v roku 1950. Pôvodnú
verziu Dona Quijota podľa Petipu uviedol
Balet Rambert v 1962. Rudolf Nurejev
predstavil v roku 1966 v balete Viedenskej
štátnej opery svoju verziu Dona Quijota na
hudbu Minkusa s úpravou Johna Lanchberyho. V roku 1973 Nurejev vytvoril filmovú
podobu svojej inscenácie s austrálskym
baletom, s Robertom Helpmannom ako
Donom Quijotom. Inscenáciu Dona Quijota
v choreografii Michaila Baryšnikova, predstavenú v roku 1980 v American Ballet Theatre, neskôr uviedli viaceré baletné súbory
vrátane Anglického kráľovského baletu.
Don Quijote je v súčasnosti jedným z hlavných klasických titulov, ktorý v rôznych
verziách dominuje v repertoári baletných
telies na celom svete.
Inscenátormi Dona Quijota v Balete SND
sú znalci klasických baletných diel: Vasilij
Medvedev a Stanislav Fečo – podľa Mariusa Petipu a Alexandra Gorského – ktorí
dlhšiu, kompletnú verziu diela uviedli pred
tromi rokmi v Národnom litovskom balete
vo Vilniuse. V Balete SND uvidíme v postave Dona Quijota Františka Šuleka a v úlohe
Sancha Panzu Juraja Žilinčára. V technicky
najnáročnejších úlohách Basilia a Kitri sa
predstavia: Konstantin Korotkov, Artemyj
Pyzhov, Olga Chelpanová a Tatu Artemyj Pyzhov, Yuki Kaminaka, Olga Chelpanová, Erina
Akatsuka a Tatum Shoptaugh. Balet dáva
množstvo príležitostí pre sólistov a zbor Baletu SND, pričom spoluúčinkujú žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave a deti z Tanečnej prípravky SND.
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
Don Quijote
Hudba Ludwig Minkus
Libreto Marius Petipa
Choreografia Vasilij Medvedev,
Stanislav Fečo/podľa Mariusa Petipu
Hudobné naštudovanie, dirigent
Dušan Štefánek
Scéna Andrei Voitenko
Kostýmy Elena Zajceva
Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND,
žiaci Tanečného konzervatória
Evy Jaczovej, Baletná prípravka SND,
orchester Opery SND
Premiéry 22. a 23. novembra 2019
nová budova SND
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Arabesque International Ballet Competition 2014, 2018 či Medzinárodná baletná
súťaž Rudolfa Nurejeva 2019.
Zmes národností v Balete SND sa rozšírila o tanečníkov z Brazílie – Anu Carolinu Pitta de Carvalho a Tiaga Nevesa.
Obaja absolvovali Bolshoi Theater School
v brazílskom Joinville a pôsobili v balete
Štátneho divadla v Riu de Janeiro. Okrem
účinkovania v klasických baletoch Luskáčik, Don Quijote, Raymonda, Paquita,
Labutie jazero a ďalších spolupracovali
s choreografom Renatom Zanellom na
neoklasických dielach Empty Place, Soloist Laus Deo, La Chambre. Predstavili
sa aj v dielach súčasných tvorcov, akými
sú Cassi Abranches, Lucas Axel, Reiner
Feistel a ďalší. Ana Carolina Pitta de
Carvalho tancovala aj rakúskom súbore
Europa Ballet Company, hosťovala v Landestheatri Salzburg a vo Viedenskom
štátnom balete.

Damani Campel Williams, Joran Valcke, Tiago Neves, Gerardo Villaverde, Daniel Lee, Emanuelle Ferentino,
Lilit Hogtanian, Ema Dobešová, Veronika Yungová, Soňa Jakičová, Olexandra Petrova

Nové tváre baletu

Sú ambiciózni a otvorení novým výzvam.
V snahe o dokonalosť každý deň od rána tvrdo pracujú.
Taneční umelci v baletných súboroch všade na svete si bytostne
uvedomujú plynutie času, potrebu pracovať a žiť naplno – tu a teraz.
Nie je to inak ani v Balete SND, ktorý sa
v jubilejnej sezóne rozšíril o nových členov, absolventov baletných škôl z rôznych
kútov sveta. Z Tanečného konzervatória
Evy Jaczovej sme privítali čerstvé absolventky Soňu Jakičovú a Veroniku Yungovú, ktoré už počas štúdia hosťovali u nás
v baletoch Luskáčik, Sen noci svätojánskej, Korzár, Esmeralda a ďalších. Tanečnú prax v balete SND absolvovala aj ďalšia
absolventka Tanečného konzervatória Evy
Jaczovej Ema Dobešová, ktorá do SND
prichádza po ročnom účinkovaní v Balete
Štátneho divadla v Košiciach a účinkovaní
v inscenáciách Ondreja Šotha Rodná
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zem, Hamlet, Denník Anny Frankovej,
Charlie Chaplin, Jánošík, Štefánik atď.
Rady hosťujúcich členov baletného súboru sa rozrástli hneď o niekoľ ko skvelých
mladých umelcov. Oleksandra Petrova,
absolventka Kyjevskej štátnej choreografickej akadémie a Kyjevskej akadémie
Sergeja Lifara, prišla do Baletu SND po
ročnom účinkovaní v balete Ukrajinského
národného baletu Tarasa Ševčenka v Kyjeve, kde účinkovala v klasických baletoch
Luskáčik, Spiaca krásavica, Paquita,
Raymonda, Labutie jazero a ďalších.

Medzi novými, hosťujúcimi členmi baletu je premiérovo aj tanečník z Južnej
Kórey Lee Seung Yong, ktorý absolvoval
Tanečnú univerzitu v Sejongu. Tanečné skúsenosti získaval v Kórejskom
národnom balete a neskôr ako člen baletu
ŠD v Košiciach, kde tancoval niekoľ ko
sólových úloh v baletoch Giselle, Labutie
jazero, Spartakus, Bajadéra, Korzár,
Plamene Paríža, Don Quijote, Luskáčik,
Anna Karenina, Romeo a Júlia, Carmen,
Charlie Chaplin a ďalších. Lee Seung
Yong je držiteľom ocenení z viacerých
baletných súťaží, akými sú Korea International Ballet Competition 2012, Russia

Tretí Brazílčan – Matheus Segrini Rocon
je takisto absolventom Bolshoi Theater School v brazílskom Joinville, kde
pod vedením renomovaných pedagógov
naštudoval sólové postavy z klasických
baletov Luskáčik, Don Quijote, Raymonda, Bajadéra, Paquita, Labutie jazero,
Korzár, Spiaca krásavica, Faraónova
dcéra a ďalšie. Tanečne pôsobil v Young
Ballet Ourinhos pod vedením Tadhea de
Carvalho; v Contemporary Dance Company Mitzi Marzzuti a v Europaballett v St.
Pölten – pod vedením Michaela Fichtenbauma. Spolupracoval s choreografmi ako
Renato Zanella, Rainer Feistel, Sabina
M. Hornová, Michael Kropf, Peter Breuer
či Harald Baluch a účinkoval v tituloch
Malý princ, Carmen, Marie Antoinette,
Anatevka (Operettensommer Kufstein),
Sen noci svätojánskej, Les Troyanes
(vo Volksoper Viedeň).
Absolventom Konzervatória v španielskom Madride a baletnej školy v americkom Miami, kde naštudoval sólové
postavy v baletoch Giselle, Spiaca
krásavica, Themes and Variations od
Georgea Balanchina, Excelsior od Uga
Dell’Ara či Sylvia od Louisa Meranteho,
je Španiel Gerardo Gonzalez. V rokoch
2017 až 2019 pôsobil v Národnom divadle
moravskosliezskom v Ostrave, kde účinkoval v inscenáciách Nebezpečné vzťahy
od Krzysztofa Pastora, Rain Dogsod
od Johana Ingera, Popoluška od Paula

Chalmera, Traja mušketieri od Paula
Chalmera, Don Quijote od Michala Štípu,
Labutie jazero v choreografii Igora Vejsadu a Wings of Wax Jiřího Kyliána.
Američanka Lilit Hogtanian študovala
klasický tanec na Akadémii klasického
tanca princeznej Grace v Monaku a v Baletnej škole Jurija Grigoroviča v Los Angeles. Pôsobila ako sólistka v prestížnych
amerických súboroch Los Angeles Ballet,
Eglevsky ballet, Joffrey Ballet, State
Street Ballet, Ballet Memphis. Stvárnila
sólové postavy v klasických a neoklasických baletoch, akými sú Luskáčik, Labutie jazero, Sylfida, Bajadéra, Carmen,
Alica v krajine zázrakov, Dove La Luna,
Dialogues, Kráska a zviera, Balanchinove
diela Square Dance a Glinka Pas de Trois.
Spolupracovala so svetovými choreografmi, akými sú Nacho Duato, Jean Chris
tophe Malliot, Glen Tetly, Wayne McGregor, William Soleau Matthew, Marina
Eglevsky. Je držiteľ kou viacerých ocenení
z baletných súťaží a tiež semifinalistkou
prestížnej medzinárodnej súťaže Prix de
Lausanne 2009.
Z Veľ kej Británie pochádzajúci tanečník
Damani Williams absolvoval Elmhurst
Ballet School pri Birminghamskom
kráľovskom balete. Pred príchodom do
SND v Bratislave pôsobil päť rokov ako
sólista v Balete Moravského divadla
Olomouc a predtým aj v balete Slovinského národného divadla v Ľubľane. Vysoký

a všestranný tanečník získal za postavu
Othella cenu „Vynikajúci mužský výkon
sezóny 2016/2017“. Jeho kľúčovým
tanečným pedagógom bol Errol Pickford,
bývalý prvý sólista Kráľovského baletu,
pričom v tanečnej kariére ho najviac
ovplyvnil Irek Mukhamedov, bývalý prvý
sólista veľ kého divadla v Moskve, s ktorým spolupracoval na baletoch Don Quijot
a Spiaca krásavica. Damani tancoval
v dielach choreografov, akými sú David
Bintley, Mikaela Polleyová (Ramber Dance
Company), Samira Saidiová a Peter
Wright (Birmingham Royal Ballet). Počas
pôsobenia v Olomouci vytvoril postavy
Spartakusa (Spartakus), Othella (Othello), Vodníka (Rusalka), Maura (Petruška), Hortensia (Taming of the Shrew)
v choreografii Roberta Balogha.
Ďalší hosťujúci člen súboru Belgičan
Joran Valcke absolvoval Kráľovskú
baletnú školu v Antverpách. Pôsobil vo
Flámskom kráľovskom balete (Royal
Ballet of Flanders), kde účinkoval v klasických, neoklasických a súčasných dielach,
akými sú napríklad Spiaca krásavica,
Luskáčik, Romeo a Júlia. Spolupracoval
s choreografmi ako Anatoli Karpuhino,
Ingo Meichsner, Eva Morenová, Altea
Nunezová.
Poslednou „novou krvou“ baletného
súboru je taliansky tanečník Emanuele
Ferrentino, ktorý študoval tanec na
Liceo Scientifico Filippo Silvestri. Pôsobil
v balete Teatro San Carlo. Pred účinkovaním v Balete SND pôsobil niekoľ ko sezón
v Balete Maďarského národného divadla
v Budapešti, kde v rámci spolupráce so
svetovými choreografmi účinkoval v klasických a neoklasických tituloch.
Nových členov Baletu SND uvidíte v premiérových tituloch – Don Quijote v choreografii Vasilija Medvedeva a Stanislava
Feča, Popoluška Michaela Cordera, Dafnis a Chloé od Reony Satovej, v Ravelovom Bolere a Mare v choreografii Adriana
Ducina. Zo srdca im prajeme úspešnú
a inšpiratívnu sezónu plnú krásnych
tanečných príležitostí!
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
Foto Juraj Žilinčár

Ana Carolina Pitta
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Utorok
1. 10.
Streda
2. 10.

Štvrtok
3. 10.

Piatok
4. 10.

Činohra
Štvorec
Ruben Östlund
Prvá divadelná adaptácia medzinárodne oceňovaného
filmu (Zlatá palma v Cannes)
19.00 – 21.30 h | nová budova SND| Sála činohry

Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
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 – 21.40 h | nová budova SND | Sála činohry

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

Elity
Jiří Havelka a kol.
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
Péter Esterházy
Turbulentné dejiny strednej Európy v osudoch jednej rodiny
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Ste medzi nami
Autorská inscenácia divadla Zrakáč
19.30 – 21.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha
Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie
19.00 – 22.00 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

Morena
D. Kavaschová, A. Bučková, M. Kvietik, M. Ondriska
Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome
tridsiatky
19.30 – 20.30 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

Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Chanoch Levin
Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

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

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

Pred západom slnka
Gerhart Hauptmann
Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Štúdio

Pred západom slnka
Gerhart Hauptmann
Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Štúdio

Hosťovanie Činohry SND v Banskej Bystrici
s inscenáciou Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu

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

Vojna a mier
Lev Nikolajevič Tolstoj
Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí historických osudov
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

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

Cudzô
Projekt Young Europe III.
Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
10.00 – 11.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Bál

Premiéra

Utorok
15. 10.
Utorok
15. 10.
Streda
16. 10.

Štvrtok
17. 10.

Streda
30. 10.

Utorok
29. 10.

Nedeľa
27. 10.

Sobota
26. 10.

Piatok
25. 10.

Štvrtok
24. 10.

Ruské denníky
Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Derniéra

Hosťovanie

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Bačova žena

Ivan Stodola

Štvrtok
31. 10.

Štvrtok
3. 10.

Piatok
4. 10.

Sobota
5. 10.

Štvrtok
31. 10.

Utorok
1. 10.

Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
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

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

Opera

Predaná nevesta

Bedřich Smetana

19.00 – 21.40 h | nová budova SND

Otello

Gioacchino Rossini

Hosťovanie Štátnej opery Banská Bystrica
19.00 – 21.40 h | historická budova SND

Nepredajme nevestu!*

Martin Vanek predstavuje deťom operu
B. Smetanu Predaná nevesta

11.00 – 12.20 h | nová budova SND

Krútňava

Eugen Suchoň

19.00 – 21.25 h
historická budova SND

Poľská krv

Oskar Nedbal

19.00 – 22.10 h
historická budova SND

Neapolské piesne

Koncert v podaní Miroslava Dvorského
a jeho hostí

19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Don Carlo

Giuseppe Verdi

18.00 – 21.40 h | nová budova SND

11.00 – 14.40 h | nová budova SND

Koncert Pavla Bršlíka

a jeho hostí

19.00 – 21.20 h | nová budova SND

Turandot

Giacomo Puccini

19.00 – 21.35 h | nová budova SND

Carmen

Georges Bizet

19.00 – 21.55 h | historická budova SND
11.00 – 13.55 h | historická budova SND

Così fan tutte

Wolfgang Amadeus Mozart

19.00 – 21.35 h | historická budova SND

Macbeth

Giuseppe Verdi

19.00 – 22.00 h | historická budova SND

Rozprávka o šťastnom konci*

Peter Zagar

11.00 – 13.00 h | historická budova SND

Tosca

Giacomo Puccini

19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Balet

Adrian Ducin, Igor Holováč
Večer pôvodnej choreografie
19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Hosťovanie

70. výročie

séria IC

Koncert

Koncert
séria K

séria SO

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht,

Beatles Go Baroque

séria NV

Program
Október 2019
Príbeh dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie
a občianskej vojny v Rusku
19.00 – 22.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Kompletný Shakespeare
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer
Hosťovanie Divadla Jána Palárika v Trnave
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Rivers of Babylon
Peter Pišťanek
Kultový román Petra Pišťanka na doskách SND
19.00 – 21.00 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

Hedda Gablerová

Henrik Ibsen

séria NČ3
2018/2019

Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji tragédie a šialenstva
19.00 – 21.30 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

Šmátranie v širočine

Poézia jedného z našich najmodernejších básnikov, Jána
Stacha, v unikátnom pohybovo-hudobnom predvedení

19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Utorok
8. 10.

Ján Palárik

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

Štvrtok
10. 10.

Leni

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

Piatok
11. 10.

Mercedes Benz

Premiéra

Premiéra
séria NČ1

Hosťovanie

Utorok
29. 10.

Streda
23. 10.

Pondelok Carmen
21. 10.
Georges Bizet

Piatok
18. 10.

Štvrtok
17. 10.

Streda
16.10.

Pondelok Don Carlo
14. 10.
Giuseppe Verdi

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

Péter Esterházy

Bratislava
v pohybe

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

Radosław Paczocha

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

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

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 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

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

Popol a vášeň

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

Christopher Hampton

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

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

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

Jsem v pohodě

Paul Rudnick

Hosťovanie Národného divadla Praha v rámci festivalu
Drama Queer 2019
19.00 – 20.30 hod.| nová budova SND | Štúdio

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
10.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Ilúzie

Hosťovanie

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

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa
za fyzikov v psychiatrickej liečebni
19.00 – 20.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Friedrich Dürrenmatt

Fyzici

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Ivan Vyrypajev

Predpremiéra

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste
či skôr v zlom „stave“ a za zlých okolnost
19.30- 21.00 hod. | Nová budova SND| Modrý salón

tRIP

19.00 – 20.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Pondelok Nomad
V rámci Festivalu Bratislava v pohybe
21. 10.

Nedeľa
20. 10.

Sobota
19.10.

Piatok
18. 10.

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

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

Cudzô

Projekt Young Europe III.

Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Krotká

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Adaptácia novely ruského klasika
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Je úžasná!

Peter Quilter

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

Sobota
12. 10.

Streda
16. 10.

Sobota
19. 10.

Piatok
25. 10.

Sobota
26. 10.

Giselle

Adolphe Charles Adam, Rafael Avnikjan

Romantický balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.30 h | historická budova SND

Fragile & Balet SND

Hudobno-tanečný večer

19.00 – 21.20 h | historická budova SND

Tulák Chaplin

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Pôvodný balet v dvoch dejstvách
v spolupráci s Roy Export S.A.S., Charlie Chaplin™
© Bubbles Incorporated S.A.
19.00 – 21.10 h | nová budova SND

Esmeralda

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo
podľa Mariusa Petipu

Baletný epos na motívy románu Victora Huga
19.00 – 21.50 h | nová budova SND
Inscenáciu uvádzame v spolupráci s Petipa Heritage
Fund St. Petersburg

Esmeralda

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo
podľa Mariusa Petipu

Baletný epos na motívy románu Victora Huga
19.00 – 21.50 h | nová budova SND
Inscenáciu uvádzame v spolupráci s Petipa Heritage
Fund St. Petersburg

Dizajn Barbora Šajgalíková

séria ZV

Derniéra

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND

Uzávierka programu 4. 10. 2019 — Zmena programu je vyhradená. Vysvetlivky — * Detské predstavenie — Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND

Sobota
5. 10.

Nedeľa
6. 10.

Utorok
8. 10.

Streda
9. 10.
Štvrtok
10. 10.

Piatok
11. 10.

Sobota
12. 10.

Apartmán v hoteli Bristol

Roald Dahl

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

Vedľajšie účinky

Lucy Prebble

Martin Črep je autorom desiatok portrétov umelcov našej činohry, opery a baletu.
Vytvoril fotografie do publikácie Národné
(vydalo SND, 2007). Spolupracuje ako
fotograf s mnohými módnymi a spoločenskými časopismi na Slovensku, vo Francúzsku, v Holandsku a v Česku. Realizoval
mnohé reklamné kampane na Slovensku
i v zahraničí. Jeho výstavy z projektu Ľudská rodina Afganistan a Ľudská rodina
Izrael si pozrelo v Bratislave, Brne, Prahe,
Banskej Bystrici, Košiciach, Šali a v iných
mestách vyše 600-tisíc návštevníkov.
Martin Črep stále čerpá z inšpiratívnych
stretnutí so svojím pedagógom, slovenským fotografom svetového renomé Yurim
Dojcom, o ktorom hovorí: „S Yurim som
strávil stovky hodín rozhovorov, naučil
ma slobode. Vďaka nemu som pochopil,
že fotenie je poslanie, pri ktorom ma
môže inšpirovať čokoľ vek a ktokoľ vek,
krása je všade navôkol nás.“

je všetko ideálne. Hnev, smútok, sklamanie – to všetko je súčasťou nášho každodenného života. Aj tieto emócie môžu
mať na fotografiách krásnu atmosféru.“
Objektív Martina Črepa zachytáva popredných protagonistov baletného súboru
SND Andreja Szaba, Viacheslava Kruťa,
Violy Marinerovej, Tatum Shoptaughovej,
Olgy Chelpanovej, Konstantina Korotkova, Artemyja Pyzhova, Reony Satovej,
Silvie Najdenej, Viktórie Šimončíkovej,
Juraja Žilinčára a ďalších sólistov, ako aj
členov zboru, nevynímajúc našich baletných majstrov, korepetítorov a vedenie
Baletu SND. „Po prvý raz spolupracujem
v takomto rozsahu s baletnými umelcami. To, čo ma na nich fascinuje, je fyzická
krása, odrážajúca - v kombinácii s pokorou – ich vnútornú krásu. Tieto vlastnosti
som chcel zobraziť v ich portrétoch“
dodáva Martin Črep. Ďalšími výstupmi
fotografického projektu budú výstava pod
názvom Emócie a kalendár pri príležitosti
storočnice Baletu SND.

„Pri fotografovaní portrétov nechcem
ľudí meniť, snažím sa ukázať to, čo sa
skrýva v ich vnútri,“ hovorí Martin Črep.
Známy slovenský fotograf už dlhšie spolupracuje s prvou slovenskou scénou, jeho
výstava Divadlo ožíva s portrétmi hercov,
spevákov a tanečníkov otvárala pred
rokmi novú budovu SND. Pri príležitosti
jubilejnej stej sezóny vytvoril na podnet
Baletu SND sériu fotografií tanečníkov
v rámci projektu Emócie.
„Zámerom je priblížiť tváre tanečníkov
s ich emóciami. Taneční umelci u nás
ešte stále nie sú mediálne známi, napriek
tomu, že mnohí z nich už dosiahli medzinárodné uznanie a ocenenia zo svetových podujatí,“ hovorí na margo projektu
riaditeľ baletu Jozef Dolinský, ml.
Popri portrétoch sólistov a všetkých
členov súboru budú súčasťou publikácie
aj štylizované fotografie interpretov v tanečných pózach, zachytávajúce krásu tela
v pohybe. „Nechcel som fotografovať iba
usmiate tváre tanečníkov. Nikto nevstáva
každý deň šťastný, zažívame dni, keď nie

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

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
13. 10.

Balet SND chystá
v jubilejnej sezóne
reprezentatívnu publikáciu,
v ktorej chce predstaviť
súčasných členov
súboru prvej scény.
Obrazovú časť budú tvoriť
fotografie Martina Črepa.
Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy
a etiky, ale aj našich vlastných emócií
19.00 – 21.20 h | nová budova SND | Štúdio

v Balete SND

Zažite
emócie

Viola Mariner

18

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

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

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

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

Premiéra

Hosťovanie

Premiéra

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

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
17.00 – 19.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

Ars Poetica
2019

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

Péter Esterházy

Mercedes Benz

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

Ľubomír Feldek

Ako sa Lomidrevo stal kráľom

19.30 – 20.20 h | nová budova SND | Modrý salón

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga

Korene

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

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
10.00 – 12.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

19.30 – 20.10 h | nová budova SND | Modrý salón

Podujatie v rámci festivalu Ars Poetica 2019

Ars Poetica
2019

Premiéra

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

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

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

Peter Quilter

Je úžasná!

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

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

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Hosťovanie Divadla Andreja Bagara v Nitre
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Ján Palárik

Drotár

Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Projekt Young Europe III.

Predpremiéra

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

Morena

Hra písaná na telo o výnimočnej speváčke i osobnosti Marte Kubišovej
19.30 – 21.10 h | nová budova SND | Modrý salón

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Cudzô

Hosťovanie Jókaiho divadla Komárno
19.00 – 21.40 h | nová budova SND | Štúdio

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Idiot

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

Streda
27. 11.

Utorok
26. 11.

Nedeľa
24. 11.

Sobota
23. 11.

Piatok
22. 11.

Štvrtok
21. 11.

Streda
20. 11.

Utorok
19. 11.

Nedeľa
17. 11.

Noc divadiel

Hosťovanie

séria NC2

Biele vrany

Sobota
2. 11.

Sobota
30. 11.

Štvrtok
28. 11.

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

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

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

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

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

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

Sofokles

Antigona

séria NV

Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
10.00 – 11.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Projekt Young Europe III

Cudzô

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

Chanoch Levin

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Hosťovanie Činohry SND v Prahe
s inscenáciou Dnes večer nehráme

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

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

Nevera

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

Ivan Stodola

Bačova žena

Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy a etiky, ale aj
našich vlastných emócií
19.00 – 21.20 h | nová budova SND | Štúdio

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

Prvá divadelná adaptácia medzinárodne oceňovaného
filmu (Zlatá palma v Cannes)
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Ruben Östlund

Štvorec

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

Šmátranie v širočine

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

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

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

Pôvodný balet v dvoch dejstvách
v spolupráci s Roy Export S.A.S., Charlie Chaplin™ ©
Bubbles Incorporated S.A.
19.00 – 21.10 h | nová budova SND

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Tulák Chaplin – pocta géniovi

Klasický baletný klenot
19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo

Don Quijote

Klasický baletný klenot
19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo

Don Quijote

19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Dizajn Barbora Šajgalíková

séria ZV

Premiéra

Premiéra
séria Y-VIP

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND
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Hosťovanie

Hosťovanie

Koncert

Noc divadiel

Galakoncert pri príležitosti 40. výročia založenia
Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave

Medzinárodný koncert baletných škôl
a Baletu SND

Balet

Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
19.00 – 21.55 h | historická budova SND

Georges Bizet

Carmen

Opereta v troch obrazoch v slovenskom jazyku
11.00 – 14.10 h | historická budova SND

Oskar Nedbal

Poľská krv

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

Oskar Nedbal

Poľská krv

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

19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Zázračná štvorica – Štyri temperamenty

The Magic Four

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

Sobota
30. 11.

Sobota
23. 11.

Piatok
22. 11.

Utorok
12. 11.

Piatok
29. 11.

Štvrtok
28. 11.

Streda
27. 11.

Pondelok Nabucco
25. 11.
Giuseppe Verdi

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Zázračná štvorica – Štyri temperamenty

Sobota
23. 11.

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

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

The Magic Four

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

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Koncert Opery SND k 30. výročiu
Nežnej revolúcie

Zamatové posolstvo

19.00 – 20.00 h | nová budova SND | skúšobné javisko
Opery SND | len pre prihlásených divákov

Interaktívna operná dielňa pre spevákov a
divákov

Noc s Operným štúdiom SND

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
vo francúzskom jazyku
19.00 – 22.15 h | nová budova SND

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky

Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
19.00 – 21.55 h | historická budova SND

Georges Bizet

Carmen

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

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

Piatok
22. 11.

Štvrtok
21. 11.

Utorok
19. 11.

Sobota
16. 11.

Sobota
9. 11.

Piatok
8. 11.

Štvrtok
7. 11.

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

Giuseppe Verdi

Nabucco

Opera

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy a etiky, ale aj
našich vlastných emócií
19.00 – 21.20 h | nová budova SND | Štúdio

19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Rodáci

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

Euripides

Bakchantky

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za fyzikov
v psychiatrickej liečebni
19.00 – 20.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Friedrich Dürrenmatt

Fyzici

Báseň o slobode, rovnosti a odpustení
19.00 – 20.45 h | nová budova SND| Štúdio

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí historických osudov
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

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

Christopher Hampton

Popol a vášeň

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčastnosti
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

Verejne prístupný slávnostný večer udelenia prestížneho
ocenenia Biela vrana za občiansky odvážne a
spoločensky prínosné činy
16.00 – 17.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Udeľovanie cien Biele vrany

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

Chanoch Levin

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

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

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Ruské denníky

19.30 – 21.00 | nová budova SND | Modrý salón

Autorská inscenácia divadla Zrakáč

Ste medzi nami

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

Streda
13. 11.

Utorok
12. 11.

Slávnostné
otvorenie
festivalu

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

Radosław Paczocha

Pondelok Ars Poetica performance
11. 11.
Eduard Escoffet

Nedeľa
10. 11.

Sobota
9. 11.

Piatok
8. 11.

Štvrtok
7. 11.

Streda
6. 11.

Utorok
5. 11.

19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Sála činohry

filmu z Berlína, Benátok a Cannes

tRIP

Sobota
16. 11.

Piatok
15. 11.

Hosťovanie Činohry SND v Banskej Bystrici
s inscenáciou Korene

Adaptácia novely ruského klasika
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Krotká

NOV
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Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

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

Pondelok Be2Can 2019
4. 11.
Slávnostné otvorenie prehliadky festivalového

Nedeľa
3. 11.

Sobota
2. 11.

Činohra
Štvrtok
14. 11.

Program
November 2019

Utorok
1. 10.
Streda
2. 10.

Štvrtok
3. 10.

Piatok
4. 10.

Sobota
5. 10.

Nedeľa
6. 10.

Utorok
8. 10.

Streda
9. 10.
Štvrtok
10. 10.

Piatok
11. 10.

Sobota
12. 10.
Nedeľa
13. 10.

Činohra
Štvorec
Ruben Östlund
Prvá divadelná adaptácia medzinárodne oceňovaného
filmu (Zlatá palma v Cannes)
19.00 – 21.30 h | nová budova SND| Sála činohry

Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
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 – 21.40 h | nová budova SND | Sála činohry

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

Elity
Jiří Havelka a kol.
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
Péter Esterházy
Turbulentné dejiny strednej Európy v osudoch jednej rodiny
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Štúdio

Ste medzi nami
Autorská inscenácia divadla Zrakáč
19.30 – 21.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha
Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie
19.00 – 22.00 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

Morena
D. Kavaschová, A. Bučková, M. Kvietik, M. Ondriska
Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome
tridsiatky
19.30 – 20.30 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

Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Chanoch Levin
Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

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

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

Pred západom slnka
Gerhart Hauptmann
Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Štúdio

Pred západom slnka
Gerhart Hauptmann
Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Štúdio

Hosťovanie Činohry SND v Banskej Bystrici
s inscenáciou Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu

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

Vojna a mier
Lev Nikolajevič Tolstoj
Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí historických osudov
19.00 – 22.00 h | nová budova SND | Sála činohry

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

Cudzô
Projekt Young Europe III.
Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
10.00 – 11.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Bál

Premiéra

Utorok
15. 10.
Utorok
15. 10.
Streda
16. 10.

Štvrtok
17. 10.

Streda
30. 10.

Utorok
29. 10.

Nedeľa
27. 10.

Sobota
26. 10.

Piatok
25. 10.

Štvrtok
24. 10.

Ruské denníky
Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Derniéra

Hosťovanie

Štvrtok
3. 10.

Štvrtok
31. 10.

Opera

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

Euripides

Bakchantky

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

Program
Október 2019
Príbeh dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie
a občianskej vojny v Rusku
19.00 – 22.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Kompletný Shakespeare
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer
Hosťovanie Divadla Jána Palárika v Trnave
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Rivers of Babylon
Peter Pišťanek
Kultový román Petra Pišťanka na doskách SND
19.00 – 21.00 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

Hedda Gablerová

Henrik Ibsen

séria NČ3
2018/2019

Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji tragédie a šialenstva
19.00 – 21.30 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

Šmátranie v širočine

Poézia jedného z našich najmodernejších básnikov, Jána
Stacha, v unikátnom pohybovo-hudobnom predvedení

19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Piatok
4. 10.

Sobota
5. 10.

Utorok
8. 10.

Ján Palárik

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

Štvrtok
10. 10.

Ivan Stodola

Bačova žena

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

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

Piatok
11. 10.

Mercedes Benz

Premiéra

Premiéra
séria NČ1

Hosťovanie

Hosťovanie

Sobota
26. 10.

Piatok
25. 10.

Sobota
19. 10.

Streda
16. 10.

Sobota
12. 10.

Utorok
1. 10.

Štvrtok
31. 10.

Utorok
29. 10.

Streda
23. 10.

Predaná nevesta

Bedřich Smetana

19.00 – 21.40 h | nová budova SND

Otello

Gioacchino Rossini

Hosťovanie Štátnej opery Banská Bystrica
19.00 – 21.40 h | historická budova SND

Nepredajme nevestu!*

Martin Vanek predstavuje deťom operu
B. Smetanu Predaná nevesta

11.00 – 12.20 h | nová budova SND

Krútňava

Eugen Suchoň

19.00 – 21.25 h
historická budova SND

Poľská krv

Oskar Nedbal

19.00 – 22.10 h
historická budova SND

Neapolské piesne

Koncert v podaní Miroslava Dvorského
a jeho hostí

19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Don Carlo

Giuseppe Verdi

18.00 – 21.40 h | nová budova SND

11.00 – 14.40 h | nová budova SND

Koncert Pavla Bršlíka

a jeho hostí

19.00 – 21.20 h | nová budova SND

Turandot

Giacomo Puccini

19.00 – 21.35 h | nová budova SND

Carmen

Georges Bizet

19.00 – 21.55 h | historická budova SND

Adrian Ducin, Igor Holováč
Večer pôvodnej choreografie
19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Giselle

Adolphe Charles Adam, Rafael Avnikjan
Romantický balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.30 h | historická budova SND

Fragile & Balet SND

Hudobno-tanečný večer

19.00 – 21.20 h | historická budova SND

Tulák Chaplin

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Pôvodný balet v dvoch dejstvách
v spolupráci s Roy Export S.A.S., Charlie Chaplin™
© Bubbles Incorporated S.A.
19.00 – 21.10 h | nová budova SND

Esmeralda

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo
podľa Mariusa Petipu
Baletný epos na motívy románu Victora Huga
19.00 – 21.50 h | nová budova SND
Inscenáciu uvádzame v spolupráci s Petipa Heritage
Fund St. Petersburg

Esmeralda

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo
podľa Mariusa Petipu
Baletný epos na motívy románu Victora Huga
19.00 – 21.50 h | nová budova SND
Inscenáciu uvádzame v spolupráci s Petipa Heritage
Fund St. Petersburg

séria NV

Hosťovanie

70. výročie

séria IC

Koncert

Koncert
séria K

séria SO

Derniéra

séria ZV

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht,

Beatles Go Baroque

Balet

19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Giacomo Puccini

Tosca

11.00 – 13.00 h | historická budova SND

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

19.00 – 22.00 h | historická budova SND

Giuseppe Verdi

Macbeth

19.00 – 21.35 h | historická budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte

11.00 – 13.55 h | historická budova SND

Pondelok Carmen
21. 10.
Georges Bizet

Piatok
18. 10.

Štvrtok
17. 10.

Streda
16.10.

Pondelok Don Carlo
14. 10.
Giuseppe Verdi

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

Péter Esterházy

Bratislava
v pohybe

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

Radosław Paczocha

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

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

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 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

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

Popol a vášeň

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

Christopher Hampton

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

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

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

Jsem v pohodě

Paul Rudnick

Hosťovanie Národného divadla Praha v rámci festivalu
Drama Queer 2019
19.00 – 20.30 hod.| nová budova SND | Štúdio

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
10.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Ilúzie

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

Friedrich Dürrenmatt

Peter Quilter

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

Je úžasná!

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa
za fyzikov v psychiatrickej liečebni
19.00 – 20.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Fyzici

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Ivan Vyrypajev

Predpremiéra

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste
či skôr v zlom „stave“ a za zlých okolnost
19.30- 21.00 hod. | Nová budova SND| Modrý salón

tRIP

19.00 – 20.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Pondelok Nomad
V rámci Festivalu Bratislava v pohybe
21. 10.

Nedeľa
20. 10.

Sobota
19.10.

Piatok
18. 10.

OKTÓ
B R
E
'19

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

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

Cudzô
Projekt Young Europe III.
Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Krotká
Fiodor Michajlovič Dostojevskij
Adaptácia novely ruského klasika
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Apartmán v hoteli Bristol
Roald Dahl

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

Vedľajšie účinky
Lucy Prebble

Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy
a etiky, ale aj našich vlastných emócií
19.00 – 21.20 h | nová budova SND | Štúdio

Dizajn Barbora Šajgalíková

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

POKLADNICA V NOVEJ BUDOVE SND PO – PI 8.00 – 19.00 H, SO – NE 9.00 – 12.00 A 14.00 – 19.00 H
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100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND

Uzávierka programu 4. 10. 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

Zľava doprava, zhora dolu: Reona Sato, Klaudia Görözdös, Andrej Szabo, Tatum Shoptaugh, Artemyj Pyzhov, Ilinca Ducin, Olga Chelpanova, Konstantin Korotkov,
Yuki Kaminaka, Sarah Millner, Sakura Shojima, Luana Brunetti, Viktória Šimončíková, Foto Martin Črep

Jozef Ciller

„Scénografia je desaťboj
intelektuálny, výtvarný
a divadelný. Stretáva sa
literatúra s dramaturgickým
rozpitvaním a režijnou
koncepciou. Do hry vstupuje
architektúra, dizajn, svetlo,
kostým, skice, model,
technické a výrobné nákresy,
dielenská realizácia,
výrobné porady, skúšky...“
Jozef Ciller

osobnosť

Čítanie
v scénografickej mysli

HOLLYROTH, anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováň Foto Archív SND

Jozefa Cillera
Reprezentatívna monografia Jozef Ciller.
Čítanie v mysli scénografa (Bratislava:
Culture Positive, 2019. 304 s.) sa zaoberá
celou doterajšou tvorbou prof. Jozefa Cillera (1942), ktorý patrí medzi najúspešnejších a najviac oceňovaných slovenských
divadelných scénografov. Venuje sa však
aj kostýmovej tvorbe, televíznej a filmovej
scénografii, architektúre, dizajnu či paradivadelným akciám, výstavám a eventom.
Jeho scénografické myslenie sa zakladá
najmä na ustavičnom hľadaní metaforickej, dynamickej a akčnej podoby výsledného tvaru a je reprezentantom tzv. akčnej
scénografie.
Jozef Ciller je známy aj v európskom
a svetovom inscenačnom kontexte. Pracoval s divadlami vo Viedni, Regensburgu,
Krakove, Opole, Varšave, Talline, Kyjeve,
Záhrebe, Rijeke, Dubrovníku, Tampere,
Ellwangene atď. Scénografickú tvorbu vystavoval vo vyše 20 krajinách sveta, napríklad vo Fínsku, Grécku, Rusku, Francúzsku, Nemecku, Veľ kej Británii, Rakúsku,
Poľsku, Španielsku, Srbsku atď. Podieľal
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sa na výprave 40 televíznych inscenácií a 10 celovečerných filmov – napríklad
Slávnosť v botanickej záhrade (réžia Elo
Havetta, 1969), Balada pro banditu (réžia
Vladimír Sís, 1978), Ja milujem, ty miluješ... (réžia Dušan Hanák, 1980).
Celkovo vytvoril vyše 500 scénografických
riešení pre činohru, operu, operetu, muzikál
a bábkové divadlo. Je tiež nositeľom mnohých domácich i vrcholných medzinárodných a svetových ocenení (Medzinárodné
trienále scénografie a kostýmového výtvarníctva Nový Sad Srbsko, Cena Ministra
kultúry Slovenskej republiky, Cena belgického ministra kultúry na festivale De la
Gente, Cena Slovenského literárneho fondu, dve zlaté a jedna strieborná medaila na
Pražskom Quadriennale, Cena The Guar
dian Critics Choice Edinburgh, Divadelné
ocenenia sezóny DOSKY a i.).
Monografia je netradične rozdelená na dve
časti. Prvá je obrazová a druhá textová.
Obrazová časť (s. 6 – 178) chronologicky
a po decéniách predstavuje 68 farebných
alebo čiernobielych výtvarných návrhov

a divadelných fotografií, ktorými sa približuje najvýznamnejšia tvorba J. Cilleta
doma i v zahraničí. Väčšina z návrhov nebola doteraz publikovaná a 11 operných
a činoherných scénografií bolo vytvorených pre Slovenské národné divadlo (napríklad opery Carmen, The Players, Boris Godunov, činohry HOLLYROTH anebo
Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti
a pomerkováňá, Dom v stráni, Aj kone sa
strieľajú). Z nich za najnáročnejšiu považuje Borisa Godunova a HOLLYROTHOM
si napríklad splnil svoj dávny sen. Osobitosťou koncepcie obrazovej časti sú
anotácie k vybratým scénografiám, ktoré
sú zároveň ich filozofickým základom. Sú
preložené do anglického jazyka a spolu
s anglickým profesijným životopisom Jozefa Cillera sprístupňujú jeho tvorbu aj
zahraničnému čitateľovi.
Obrazová časť zachováva logiku štruktúry
vedeckých monografií, ukážky z návrhov
a ich realizácií sú členené podľa decénií,
pričom obsah obrazových kapitol je slovensko-anglický a tvorený anotáciami.

Textová časť (s. 178 – 296) monografie je výsledkom mimoriadne obsiahleho výskumu.
Prvá kapitola s názvom Scénografia ako
metafora v akcii sa zaoberá jeho teoretickým myslením o scénografii a divadelnom
umení. Kapitola V pedagogických súvislostiach mapuje spôsob, akým uplatnil
svoju predstavu o zmysle a funkcii scénografie a divadla vo vysokoškolskom vzdelávaní na Divadelnej fakulte Vysokej školy
múzických umení v Bratislave či na iných
úrovniach.
Kapitola s názvom Scénografia ako akcia, event a fantázia sa venuje metódam,
ktorými Jozef Ciller pracoval: princípom
nepravidelnej dramaturgie brnianskeho
Divadla Husa na provázku, v domovskom
martinskom Slovenskom komornom divadle Martin pracoval s kukátkovým divadelným priestorom a s tradičnými scénografickými prvkami. Vzhľadom na Cillerovu
hlbokú prepojenosť s kultúrnym, umeleckým a spoločensko-politickým životom
mesta Martin sú v monografii dve podkapitoly viažuce sa k Martinu.
Nasledujúce tri kapitoly s názvami Čechov
ako impresia a realizmus, Molière ako dynamizmus baroka a stoicizmus klasicizmu
a Shakespeare ako prítomnosť renesancie
sa zaoberajú prácami Jozefa Cillera prierezovo, z hľadiska využívania slohových postupov toho-ktorého obdobia.
Zámerom monografie je predstaviť Jozefa
Cillera aj ako občana, pedagóga a poly-

histora; kapitola Scénografia ako postoj
osvetľuje jeho tvorbu z hľadiska významných spoločensko-politických udalostí na
Slovensku v rokoch 1968, 1989 a 1992.
Súčasťou monografie sú rôzne pramenné
texty ako napríklad posudok inauguračnej
práce od Věry Ptáčkovej, rozhovor pre časopis Kritika & Kontext a i.
Prílohou monografie je DVD, ktoré obsahuje ukážky zo scénografickej tvorby
i teatrologických prác J. Cillera. Sú to napríklad jeho diplomová, habilitačná a inauguračná práca, scénografie pre paradivadelné aktivity ako Martinská politická
pieseň (1978), Bratislavské fašiangy
(1999). DVD obsahuje aj ukážky z televíznych vystúpení, v ktorých sa Jozef Ciller
vyjadruje ku koncepcii niektorých scénografií, fotografie bábkových a amatérskych scénografií, kompletné súpisy jeho
prác i prác o ňom atď. Z úplne inej stránky
– ako človek s veľ kým zmyslom pre humor
- sa predstavuje svojou dizajnérskou prácou na tenisových raketách.
Tak obrazová, ako aj textová časť či DVD
obsahuje veľ ké množstvo citátov Jozefa
Cillera, v ktorých reflektuje vlastnú tvorbu.

„V divadle je vždy noc a smrť,
svetlo vykrajuje deň a život.“
„Tiene sú dokonalá štylizácia.“
Jozef Ciller

Boris Godunov Foto Archív SND

Publikáciu uvedieme do života medzi pozorných čitateľov v salóniku historickej budovy SND v piatok 18. 10. 2019 o 17.30 h.
Dagmar Inštitorisová,
autorka monografie

Carmen Foto Ctibor Bachratý
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Hamlet (1931)
Andrej Bagar

„Samozrejme,
do úvahy musíme
zobrať aj fakt, že
činoherci ani nemali
pre koho hrať“

100 rokov SND

Hamlet
naskúšaný
za tri týždne?
V prvých rokoch
nič nezvyčajné.
Situáciu v činohre v prvom desaťročí existencie
Slovenského národného divadla približuje
divadelný historik a kritik Karol Mišovic.

Ako prebiehalo postupné poslovenčovanie Činohry SND v období dvadsiatych
rokov a ktoré osobnosti zohrali najdôležitejšiu úlohu v tomto procese?
I keď inštitúcia niesla názov Slovenské
národné divadlo, slovenčina sa na jej
javisko dostávala veľmi pomaly a ojedine-
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le. Aj prvá činoherná premiéra, tragédia
z ľudového prostredia bratov Mrštíkovcov
Maryša, sa odohrala v češtine. Slovenčina sa prvý raz z javiska SND ozvala
až dva a pol mesiaca po jeho otvorení
– 21. mája 1920 pri uvedení Tajovského
jednoaktoviek Matka a V službe. V prvej

sezóne to bolo prvý a aj posledný raz,
čo sa hralo v slovenčine. Nemôžeme sa
tomu čudovať, SND vzniklo bez akýchkoľ vek personálnych základov, nemalo
slovenských hercov, režisérov, ba ani
dramatikov. Diela klasikov Jána Chalupku, Jána Palárika či Jonáša Záborského

ostávali zabudnuté v knižniciach a Jozef
Gregor Tajovský sa bránil uvedeniam
svojich hier na profesionálnom javisku,
lebo veril vtedajším literárnym kritikom,
že toho nie sú hodné. Keďže písať drámy
bolo finančne nerentabilné povolanie,
noví dramatici neprichádzali. Zároveň
prvý riaditeľ SND Bedřich Jeřábek (pozri
rozhovor v septembrovom Portáli) nemal
ani záujem budovať slovenskú kultúru.
Koncesia v SND bola preňho len ďalším
prechodným angažmánom. V Slovenských
večeroch, ako sa predstavenia hrané po
slovensky nazývali, hrávali prevažne českí
umelci, ktorí sa z povinnosti, vyplývajúcej
z ich zmlúv, naučili texty po slovensky. Aj
v uvedených Tajovského aktovkách stvárnili hlavné roly českí protagonisti. O nízkej
jazykovej úrovni inscenácií azda nemožno
polemizovať. Samozrejme, do úvahy musíme zobrať aj fakt, že činoherci ani nemali
pre koho hrať. Bratislavskí Slováci ostávali k národnopolitickým záležitostiam,
ako aj k vzniku SND stále vlažní. Nemeckí
a maďarskí občania, ale i cezpoľní diváci
(často z Viedne a Budapešti) navštevovali
divadlo len počas nemeckej alebo maďarskej sezóny a počas česko-slovenskej
chodili len na operu. Jazykovo zdatní obyvatelia, čo v trojjazyčnej Bratislave nebolo
ničím nezvyčajným, radšej podnikali cesty
do viedenských divadiel. V prvej polovici
20. storočia totiž Bratislavu s hlavným
mestom Rakúska spájala tzv. viedenská
električka. Takže zahraničná konkurencia, nízka umelecká úroveň činoherných
inscenácií a nedostatok slovenského
obecenstva zapríčiňovali prázdnotu sály
v SND. Na to však slovenskí novinári a politickí predstavitelia nebrali ohľad. V tlači
sa tak proti vedeniu divadla pravidelne
ozývali výhrady, že sa hrá len v českom jazyku, a keď už naštudujú hru v slovenčine,
tak na veľmi zlej jazykovej úrovni. To bol aj
dôvod, prečo nový riaditeľ, hudobný skladateľ a dirigent Oskar Nedbal, začal hneď
po svojom nástupe v roku 1923 intenzívne pracovať na poslovenčení činohry.
Angažoval päticu hercov, ktorí v sezóne

1921/1922 pôsobili v tzv. Marške – Janka
Borodáča, Oľgu Borodáčovú Országhovú,
Andreja Bagara, Jozefa Kella a Gašpara
Arbéta, pričom postupne prichádzali
i ďalší: Hana Meličková či Emília Wagnerová. Nedbal zároveň vymenoval Borodáča
za režiséra. Tým sa súbor značne rozšíril,
vďaka čomu sa režiséri už vo väčšej miere
odvážili naštudovať hry aj v slovenčine
(samozrejme, slovenskí herci pravidelne
hrávali i v češtine).
V akých podmienkach pracovali v tom
čase prví slovenskí herci?
Doslova v provizórnych. Divadlo nebolo
štátnou inštitúciou ako dnes, takže prví
profesionálni herci pracovali v absolútne
neprofesionálnom prostredí. Keďže slovenské obecenstvo, ktoré by eventuálne
plnilo sálu, na predstavenia nechodilo,
premiéry sa hrnuli jedna za druhou. Ak
mala nejaká inscenácia desať repríz
(väčšinou to boli komédie a detektívky),
bolo to porovnateľné s dnešnými päťdesiatimi a išlo o pomerne veľ ký komerčný
úspech. Priemerný skúšobný proces trval
približne desať dní – pri rozprávkach len
dva a pri veľ kovýpravných tituloch, ako
napríklad Hamlet v roku 1931, dokonca
„až“ tri týždne. To však išlo o maximálne
obdobie, k čomu dochádzalo len výnimočne. Českí divadelníci mali zároveň situáciu
uľahčenú množstvom prekladov, vďaka
čomu si mohli dovoliť kopírovať klasický aj
vtedajší repertoár z pražských, brnianskych či plzenských scén. Do slovenčiny
bolo v tom čase preložených len minimum
zahraničných dramatických titulov, režiséri si nemohli ľubovoľne vybrať napríklad
Skrotenie zlej ženy, Lakomca či Antigonu, inscenovali doslova „čo sa našlo“
alebo titul narýchlo „poslovenčili“ z iného
cudzojazyčného prekladu.
To je situácia z hľadiska repertoáru.
Ako však na tom boli ostatné zložky
činohry?
Pre nedostatok financií a obrovský kolobeh repertoáru sa pre každú inscenáciu
nevyrábala osobitná kostýmová a scénografická výprava, ako je to dnes. Scény
a kostýmy sa recyklovali a hlavné bolo,
aby aspoň čiastočne vystihli správne
historické obdobie a spoločenskú triedu
inscenovaného príbehu. Pri hrách z dedinského prostredia vôbec neprekážalo,
že jeden herec má na sebe kroj z Chorvátskeho Grobu a druhý z Hodonína. Boli
radi, že vôbec nejaký zohnali. S tým sa

spája aj príhoda, ktorá výborne ilustruje
provizórium 20. a 30. rokov v SND. Ivan
Stodola pri príležitosti premiéry inscenácie svojej drámy Bačova žena (4. 10.
1928) kúpil divadlu na vlastné náklady
sériu liptovských krojov. Ak nechcel dopustiť anachronizmus kostýmovej výpravy, nemal inú šancu. Summa summarum
– inscenácie prvého desaťročia činohry
SND si nemôžeme predstavovať ako sériu
kvalitných umeleckých diel s trvalou
hodnotou. V takomto zmätku herci nemali
čas tvoriť, ich úlohou bolo namemorovať
sa repliky a aspoň v určitých medziach
presvedčivo stvárniť danú úlohu. O absolútnom obsiahnutí vnútorného sveta
postavy či samotného textu roly nemohla
byť reč. To je aj dôvod, prečo sa diváci
často stretávali s figúrkami, zjednodušenými a jednostrannými interpretáciami
daných hier, v ktorých bol prvoradý príbeh
a nie režijná nadstavba. Nečudo, že mnohí
herci napriek odhodlaniu a láske k divadlu
na svoju kariéru rýchlo rezignovali. Byť
hercom bolo skôr obeťou ako povolaním či
nebodaj poslaním.
Akú podobu mala dramaturgia, napríklad aj zoči-voči vtedajšej bratislavskej
diváckej verejnosti? Akú úlohu zohral pri
jej vývoji a premenách prvý dramaturg
činohry Tido J. Gašpar?
České divadelníctvo malo obrovskú
prekladateľskú tradíciu, takže Jeřábkovi
ani jeho nasledovníkom nerobilo problém
formovať repertoár podľa, do istej miery,
ľubovoľného dramaturgického kľúča.
Slováci si pomáhali, ako mohli. Za prvého
dramaturga je považovaný literát a predstaviteľ bratislavskej zlatej medzivojnovej
bohémy Tido J. Gašpar. Pravdou však je,
že za absolútne prvého dramaturga bol
v roku 1920 vymenovaný Ján Halla (lit.
pseudonym Ivan Gall), ktorý v divadle dlho
nepobudol, a tak nemal takmer žiadny
dosah na prevádzkovú Jeřábkovu dramaturgiu. V období Gašparovej dramaturgie
(1925 – 1927), keď činoherný súbor viedol
český režisér Václav Jiříkovský (v SND
pôsobil v rokoch 1925 – 1929), sa činohra
postupne emancipovala a poslovenčovala.
Repertoár prestal podliehať náhodnému
výberu, pribúdalo v ňom viac slovenských
hier, klasických i súčasných. Pre SND začal napríklad pravidelne písať MUDr. Ivan
Stodola, ktorý práve v tomto období vytvoril aj svoje vrcholné a dodnes uvádzané
hry – Čaj u pána senátora a Bačova žena.
Nehovoriac o doplnení dramaturgického
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Bačova žena (1928)
M. Jozefíková,
O. Borodáčová Országhová,
V. Suchá, J. Borodáč, A. Bagar
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Tragédia človeka (1925) Hana Meličková

Alžbeta anglická (1931)
Oľga Borodáčová Országhová foto Horn

Bačova žena (1928), Oľga Borodáčová (Eva)

plánu, v ktorom pribudli kľúčové diela svetovej klasiky, keď sa popri zárobkových,
ľahkých, tzv. trojuholníkových komé
diách, objavili aj náročné Shakespearove,
Molièrove, Ibsenove hry či monumentálna
Madáchova Tragédia človeka (11. 12.
1926). Mnohé z toho v slovenčine a so
slovenskými hercami v hlavných úlohách.
Jiřikovský chcel dať mladému a v provizórnych podmienkach existujúcemu SND
charakter reprezentačnej scény. Nezáujem publika a nezhody vo vedení ho však
obrali o energiu a z divadla v roku 1929,
žiaľ, odišiel.

až triviálnej kvality, zároveň bol Borodáč
nútený inscenovať hry, ktorých preklady
boli síce k dispozícii, ale absolútne sa
vzpierali jeho divadelnej optike, akými boli
napríklad Wildova Salome (26. 2. 1926)
alebo Goetheho Ifigénia na Tauride
(3. 2. 1928). Toto obdobie sám Borodáč
nazýval obdobím zmätku a hľadania. Mal
absolútnu pravdu. Ak sa dnes réžia na
umeleckých vysokých školách študuje
niekoľ ko rokov, on sa učil takpovediac za
pochodu, z titul na titul. Nová premiéra
ho čakala takmer každé tri týždne. Na
prehlbovanie teoretických vedomostí spočiatku vôbec nemal čas. O Borodáčových
prvých režijných úspechoch, keď jeho
inscenácie nadobúdali kompaktnejšie
vyznenie, môžeme hovoriť až na prelome
20. a 30. rokov.

slohu, kanonizovaní javiskovej reči, formovaní slovenskej dramaturgie (podporoval
písanie nových drám, ale i uvádzanie
dovtedy prehliadaných skvostov slovenskej klasiky) a cieľavedomom rozširovaní
slovenskej časti súboru. Len vďaka nemu
v Hudobnej škole pre Slovensko v roku
1925 otvorili dramatický odbor a vznikla
tak Hudobná a dramatická akadémia pre
Slovensko (HADAPS), kde sa konečne mohli vzdelávať adepti hereckého
povolania. Okrem neho na nej boli prvými
pedagógmi aj Borodáčová Országhová
a Bagar, ktorí učili v improvizovaných
podmienkach, pričom im plat pre finančné
ťažkosti meškal niekedy aj celé mesiace.
Ale už na prelome 20. a 30. rokov do SND
prichádzajú prví absolventi akadémie –
Ružena Porubská, Vilma Jamnická, Ján
Jamnický, Ivan Lichard, Martin Gregor a i.

Ako sa z herca Janka Borodáča stal
režisér a postupne aj vedúca osobnosť
profesionálneho slovenského činoherného divadla? Čo boli jeho devízy a čo,
naopak, deficity?
Janko Borodáč položil základy slovenskej
réžie, právom ho teda môžeme považovať
za nestora slovenského profesionálneho
divadelníctva. Ako najstaršiemu, intelektuálne najzdatnejšiemu a organizačne
najschopnejšiemu zo slovenských hercov
mu ešte v roku nástupu do súboru (1924)
vedenie divadla ponúklo prvú réžiu. Išlo
o nenáročnú milostnú komédiu Zuzany
Bajcárovej s kurióznym názvom
4 x 2 + 1. Ak neskôr vymenovali Borodáča za dramaturga a následne i šéfa
činohry, s rozhodujúcim slovom pri výbere
repertoáru, tak spočiatku to bolo inak.
Musel sa nekompromisne prispôsobovať
bulvárnemu repertoáru presadzovanému
vedením divadla aj napriek tomu, že v ňom
umelecká hodnota nehrala žiadnu úlohu.
Neraz sa na javisku objavovali hry priam
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Borodáč bol už od nedokončených štúdií
na pražskom konzervatóriu rigoróznym
zástancom psychologicko-realistickej
metódy ruského divadelníka
K. S. Stanislavského...
A práve v jeho duchu išlo Borodáčovi
najmä o dosiahnutie ilúzie reality na
javisku, herci mali do detailov pochopiť
a prežívať svoje úlohy. Samozrejme,
teória sa nestretávala s praxou. Krátky
skúšobný proces inscenácií, Borodáčove
kusé informácie o Stanislavskom, jeho len
postupne sa rodiace režijné schopnosti
a nedostatočná technická vybavenosť divadla (činohra sa o. i. delila o jedno javisko
s operou, baletom a operetou) nedovoľovali obsiahnuť učenie veľ kého ruského
divadelníka. Napriek tomu má obrovské
zásluhy na zrodení slovenského režijného

Ktoré činoherné inscenácie obdobia
dvadsiatych rokov možno považovať
za najvýraznejšie či najdôležitejšie
a prečo?
Činoherný repertoár bol v obrovskom
kolobehu, premiéra striedala premiéru
a diváci dávali, samozrejme, prednosť
ľahkým komédiám pred inscenáciami hier
hlbších myšlienkových parametrov. Zároveň o inscenáciách písali kritici a referenti
často bez schopnosti plasticky charakterizovať javiskové dielo, z toho dôvodu
dnes o mnohých výraznejších tituloch
nemáme dostupné relevantné zdroje.
Preto pri historickom výskume viac
oceňujeme výber konkrétneho titulu než
jeho inscenačnú podobu. O nej môžeme
na základe paušálnych hodnotení dobo-

vých recenzentov vysloviť len hypotézy.
Napriek tomu možno k najosobitejším
javiskovým dielam 20. a začiatku 30.
rokov určite zaradiť Madáchovu Tragédiu
človeka (11. 12. 1926) s Hanou Meličkovou v hlavnej ženskej úlohe, Stodolovu
Bačovu ženu (4. 10. 1928) a Brucknerovu
Alžbetu Anglickú (3. 12. 1931), v oboch
prípadoch s excelentným výkonom Oľgy
Borodáčovej Országhovej v titulnej postave, a najmä tragédiu Herodes a Herodias
(27. 11. 1925). Bol to vôbec prvý pokus
uviesť túto Hviezdoslavovu drámu na
profesionálnej scéne, keďže dovtedy ju
mnohí odborníci považovali za nehrateľnú.
Režisér Jiřikovský s dramaturgom Gašparom chceli jej naštudovaním prezentovať,
aký výrazný kvalitatívny rast zaznamenalo
divadlo počas prvých piatich rokov svojej
často doslova vratkej existencie. V dejinách slovenského divadla zaujíma táto
inscenácia významné postavenie aj preto,
že spolu s Palárikovým Drotárom (v réžii
Janka Borodáča) Činohra SND v roku
1926 s nimi podnikla svoj prvý zájazd
do hlavného mesta republiky. S hosťovaním v Prahe súvisí aj druhá významná
inscenácia prvého desaťročia SND. V roku
1934 slovenská činohra priviezla do
hlavného mesta ľudovú veselohru Jozefa
Gregora Tajovského Ženský zákon (pôvodná premiéra: 30. 10. 1929), ktorú obnovila
práve pre túto príležitosť. Napriek tomu,
že Praha už vtedy patrila medzi moderné
kultúrne metropoly a táto jednoduchá hra
o dedinskom spore dvoch temperamentných matiek tu musela pôsobiť skutočne
insitne, erudovaná česká kritika prijala
inscenáciu nadmieru pozitívne. Viacerí

recenzenti Borodáčovu réžiu prirovnali
k psychologicko-realistickému štýlu Stanislavského a za výborné charakterové
herectvo s dôrazom na precíznu javiskovú
reč ocenili aj výkony na čele s Oľgou Borodáčovou Országhovou, Jozefom Kellom
či Máriou Sýkorovou. Ženský zákon preto
považujeme za prvý kľúčový bod nielen
v kariére režiséra Borodáča, ale i v prvopočiatkoch slovenskej éry činohry nášho
národného divadla.
Karol Mišovic,
divadelný historik, v rozhovore
s Mirom Dachom,
dramaturgom Činohry SND
Foto archív SND

Drotár, zájazd v Prahe (1926)
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Oskar Nedbal
V dramaturgii sa pokúšal osloviť aj bratislavské nemecké publikum a popri pokračovaní v profesionalizácii operného súboru začleniť ho aj do stredoeurópskeho
kontextu. Využíval pri tom svoje zahraničné konexie, s operným súborom hosťoval
v Prahe, vo Viedni, v Budapešti i Barcelone
a do Bratislavy pozýval hosťovať operné
hviezdy, napríklad Emu Destinovú, pomaly
končiacu svoju kariéru, poľskú koloratúrku
Adu Sáriovú, vo Viedni mimoriadne obľúbenú Mariu Nehmetovú a ako dirigenta talianskeho skladateľa Pietra Mascagniho.
Táto otvorenosť zvyšovala prestíž SND, no
súčasne zaťažovala jeho rozpočet, ktorý
napríklad v porovnaní so súborom z Olomouca dostával len polovičnú subvenciu
a zápasil s problémami s návštevnosťou.
Ani značné rozšírenie repertoáru v jeho
prvých dvoch sezónach (spolu takmer
40 premiér) situáciu nevyriešilo. Problém
nebol v opakovaní populárnych titulov (ako
sa domnievalo Družstvo SND), ale naopak
v neochote publika akceptovať preň málo
známe diela. Aj Smetanovo Tajomstvo,
Dve vdovy, Dvořákova opera Čert a Káča
či Fibichova Šárka mali rovnako minimálny počet repríz ako Mozartov Don Juan,
Charpentierova veristická Louisa. Napriek
obviňovaniu z kozmopolitizmu Nedbal pro-
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Progres
na opernej
scéne aj boj
o návštevnosť
Sociológovia umenia svorne priznávajú, že medzi

kvalitou a popularitou diela je často skôr nesúlad
než zhoda. S týmto faktom sa musel vyrovnať aj

významný český umelec (violista, dirigent a skladateľ)
Oskar Nedbal, keď začiatkom opernej sezóny 1923
– 1924 prevzal ako súkromný podnikateľ funkciu
riaditeľa SND.

pagoval predovšetkým české opery (tretina premiér), k neslovanskému publiku sa
obracal najmä dielami francúzskej lyrickej
opery a diela Verdiho a veristov mu slúžili
na vylepšenie návštevnosti. Počas svojho
pôsobenia v SND funkciu šéfa opery či
dramaturga ponechal dirigentským kolegom, no niet pochýb, že aj v otázkach repertoáru mu patrilo hlavné slovo. Okrem
ekonomicko-organizačných otázok však
pôsobil najmä ako dirigent. Zo sedemdesiatich operných premiér – do nástupu éry
svojho synovca Karla (1928 – 1929) – sám
naštudoval len 17 operných diel s prevahou opier českých (o jeho dirigovaní predohry k Predanej neveste sa šírili legendy,
bol totiž predovšetkým symfonickým dirigentom), naštudoval Wagnerovho Blúdiaceho Holanďana a Lohengrina, Straussovho Gavaliera s ružou (dosiahol na tie časy
neuveriteľný počet 12 repríz!), Goldmarkovu Kráľovnú zo Sáby. Uviedol aj dve diela
slovenských autorov – Bellovho Kováča
Wielanda a kritikou odmietnuté dielo
Detvana Viliama Figuša Bystrého, ktoré
nezískali punc národnej opery. Následne,
už počas šéfovania svojho synovca (1928
– 1930), pripravil ako dirigent ešte sedem
operných titulov, z ktorých si najväčšiu
pozornosť zaslúžila Wagnerova prvá časť
tetralógie Zlato Rýna.
Oskar Nedbal mierne posilnil zástoj operety (s dôrazom na operetnú klasiku) a zria-

Karel Nedbal
Od sezóny 1928 – 1929

až po vyhlásenie autonómie
dil baletný súbor, pri ktorého produkciách
neexistovala rečová bariéra. V dramaturgii však nezabúdal ani na vlastnú tvorbu,
operu Sedliak Jakub (až v 1929), vydarenú operetu Poľská krv a viaceré vlastné
balety, z ktorých najviac zapôsobili Rozprávka o hlúpom Janovi a Z rozprávky do
rozprávky. Boľavou stránkou operných
inscenácií zostávala ich javisková podoba
(režírovali ich samotní operní speváci).
Popri symfonickej dirigentskej aktivite (so
Symfonickým orchestrom Slovenského
rozhlasu uvádzal základné diela svetovej
hudby Mozarta, Brahmsa, Mahlera, Dvořáka) sa postaral o doplnenie sólistického
súboru opery, do ktorého pribudlo niekoľ ko osobností – prvý slovenský operný
spevák Janko Blaho, na Slovensku naturalizovaná sopranistka Helena Bartošová,
sopranistka Marie Žaludová, barytonista
Zdeněk Otava, mezzosopranistka Marie Řezníčková, slovinská altistka Maria
Peršlová a ďalší. Nepovšimnuté nemožno
ponechať ani jeho aktivity v rádiu a pedagogické pôsobenie na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko. Tragický
Nedbalov skon (24. 12. 1930) je dôkazom
toho, ako sa nespútaný umelecký talent
nedokáže presadiť v nežičlivých finančno-ekonomických podmienkach.

Slovenska (v októbri 1938)

bol šéfom Opery SND dirigent
Karel Nedbal.

Začal ešte počas riaditeľovania svojho
strýka Oskara, no väčšinu jeho sezón už
kroky SND ako viacsúborového celku vytváral podnikateľ Antonín Drašar. Karel
a Oskar Nedbalovci boli dve veľ ké, no podstatne odlišné osobnosti ľudsky i dirigentsky. Kým bonviván Oskar bol dirigentom
spontánnym, rád sa opájal zvukom a farbou orchestra, Karel bol skôr akademický
typ, skvelý dramaturg, hudobný analytik
so zmyslom pre štýl a vypracovanie hudobných detailov. Podarilo sa mu pozdvihnúť aj úroveň javiskovej zložky inscenácií,
a to vďaka z Olomouca s ním angažovaného Bohuslava Vilíma, rutinného, no rozhodne nie novátorského režiséra, ktorým
bol, naopak, činoherný režisér Viktor Šulc.
Svoj podiel na progrese mali aj výtvarníci
Ladvenica (preferujúci maľovanú scénu)
a Hradský (chápajúci scénu skôr náznakovo), no predovšetkým František Tröster.
Aj Karel Nedbal zvádzal boje o vyššiu
návštevnosť súžitím s populárnym Drašarovým operetným súborom a tiež rozšírením repertoárového spektra. Aj tak
sa však takmer polovica inscenácií hrala
maximálne štyrikrát. Sem patrili umelecky okrajové diela balkánskych autorov
(Hrističa, Širolu, Dobroviča, Vladigerova

uvádzané v slovenskom preklade Arnolda
Flögla), dnes väčšinou nehrávané opery
súčasných českých skladateľov (Jirák,
Křička, Karel, Folprecht, Novák, Ambros),
neúspešné pokusy o slovenskú operu
(Smatek: Čachtická pani, Rosinský Mataj
a Matúš Čák), súčasné zahraničné opery
potom upadnuté do zabudnutia (od Liliena,
Čerepina, Blocha, Schillingsa), no bohužiaľ
aj vysoko hodnotné opery Janáčka, francúzskej veľ kej i lyrickej opery (Meyerbeerov Robert Diabol a Blesk, Massenetova
Thais spievaná v slovenčine!), Mozartove opery (Don Giovanni a Così fan tutte)
a dramaturgicky objavné uvedenia opier
Richarda Straussa (Salome, Ariadna
na Naxe) a Wagnera (Lohengrin, Tristan
a Izolda). Práve posledná z kategórie hodnotných diel bola osou Nedbalovej dramaturgie. Na čele jeho záujmu stál Bedřich
Smetana, ktorého kompletný cyklus diel
uviedol dirigent v roku 1934. V rokoch
1929 – 1933 naštudoval všetkých päť
hlavných opier Mozarta, pri ktorých dirigovaní vynikla jeho snaha o disciplinovanosť
a štýlovosť. Z wagnerovského repertoáru
vošli do histórie jeho naštudovania reformovaných diel Tristana (1934) a Parsifala
(1935) s účasťou exponovaných viedenských sólistov. Uvedenie Tristana označil
skladateľ Alexander Moyzes za najväčší
umelecký čin počas jestvovania SND.
Z významných diel druhého Richarda
(Straussa) najviac zaujali Elektra (1928)
a Salome (1930). Ale Nedbal premiéroval
v SND aj prvého Fidelia a omyly v uvádzaní zahraničných moderných opier vyvážil
pamätnými inscenáciami Prokofievovej
Lásky k trom pomarančom, Korsakovho
Zlatého kohútika, Šostakovičovej Ruskej Lady Macbeth (druhé uvedenie mimo
ZSSR) a zaujímavej talianskej novinky Dibuk od Lodovica Roccu.
Karel Nedbal mal vedľa seba schopných
dirigentov (Vincoureka, Folprechta). Im
ponechal najmä francúzsky a taliansky
romanticko-realistický repertoár, ku ktorému sám nemal vzťah. V sólistickom
ansámbli stále prevládali českí umelci
(z nových spomeňme tenoristu Jaroslava Jaroša, barytonistu Karla Zavřela, na
Slovensku narodenú sopranistku Žofiu
Napravilovú, mezzosopranistku Ludmilu
Komasovú a veľ kú basovú osobnosť Arnolda Fölgla). Oporami súboru v tejto ére
bola však dvojica Dr. Janka Blaha a Heleny
Bartošovej, ku ktorým sa postupne pridávali absolventi Hudobnej a dramatickej
akadémie – koloratúrka Nelly Bakošová,

tenorista Štefan Hoza, sopranistky Zita
Hudcová-Frešová a Margita Česányiová
vystupujúca v tom čase najmä v operetách.
Karel Nedbal sa programovo nesnažil o poslovenčenie Opery SND, zato na symfonických koncertoch uvádzal skladby oboch
Moyzesovcov, Očenáša, Kardoša, no najmä Suchoňa (cyklus Nox et solitudo, Baladická suita, Žalm zeme podkarpatskej).
Slávnu vlastnú éru v SND po odchode do
Česka zvečnil aj v publikácii Půl století
s českou operou.

Vladimír Blaho,
publicista

Ukážky dobových plagátov

Ruská lady Macbeth (1935) Milada Formanová
(Katarína Ismajlová)
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Viscusi Achille
Foto archív SND

nielenže otvoril prvé baletné teleso SND
baletnému svetu, ale jeho pôsobenie zohralo rozhodujúcu úlohu pri stabilizácii súboru baletu a vybudovaní solídneho repertoáru. Tragickou smrťou Oskara Nedbala
sa pretrháva úspešné pôsobenie Achilleho Viscusiho v Bratislave, keď v roku 1931
skončil na scéne Slovenského národného
divadla.

100 rokov SND

Nová baletná krv

Andersen (1926), choreografia A. Viscusi
Foto archív SND

Tanečný svetobežník
Achille Viscusi
Tento rok sme si pripomenuli 150. výročie narodenia významnej
osobnosti, ktorá stála pri zrode slovenského baletu.

Achille Viscusi (27. 2. 1869, Rím – 1. 7.
1945, Praha), tanečník, choreograf a pedagóg, bol v rokoch 1923 – 1931 šéfom
Baletu SND, pričom súčasne viedol aj
prvú súkromnú baletnú školu na Slovensku. V SND inscenoval balety Andersen,
Coppélia, Kráľovná bábik, Labutie jazero,
Legenda o Jozefovi, Luskáčik a ďalšie.
Podľa dlhoročného šéfa Baletu SND Emila
Bartka sa „Achille Viscusi stal spoluzakladateľom dvoch baletných súborov (po
dvanástich rokoch šéfovania v pražskom
Národnom divadle) – ostravského a bratislavského. Jeho osemročné pôsobenie
v SND je synonymom dôslednej profesionalizácie slovenského baletu. Zabezpečenie potrieb súboru riešil s pomocou
súkromnej baletnej školy. Súbor od základu zmenil, posilnil tanečníkmi, ktorí s ním
prišli z Ostravy. Tým umožnil budovanie
repertoáru, ktorý síce nebol avantgardný,
ale bol zato funkčný, účelný a efektívny.
Tvorili ho diela českej skladateľskej society – Z rozprávky do rozprávky, Rozprávka
o Janovi, Princezná Hyacinta, Andersen
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od Oskara Nedbala, Slovanské tance Antonína Dvořáka (pod názvom Rok na vsi),
ale aj významné diela zo svetovej baletnej
literatúry ako Labutie jazero, Luskáčik
Piotra I. Čajkovského, Giselle Adolpha Ch.
Adama a Šeherezáda Nikolaja A. Rimského-Korsakova, Sylvia Léa Delibesa a podobne.“

Umelecký multitalent
Viscussi sa naučil techniku klasického
tanca u talianskych tanečných majstrov
v Miláne. Už v roku 1880 sa stal členom
detského baletného súboru Teatro Rossini v Ríme. Do roku 1890 bol angažovaný
v rôznych divadlách v Ríme a Miláne. Neskôr pôsobil ako tanečník a od roku 1894
aj ako choreograf v cudzine: v roku 1890
pravdepodobne v Moskve, v roku 1893
v Berlíne (Theater unter den Linden),
v roku 1894 v Záhrebe, v rokoch 1896 –
1897 v Budapešti, v rokoch 1898 – 1899
vo Viedni, v roku 1900 v Paríži (Palais de
danse na Svetovej výstave) a v roku 1901

v Berlíne. V rokoch 1901 – 1912 bol prvým
tanečníkom, baletným majstrom a choreografom Národného divadla v Prahe.
V balete Národného divadla v Prahe pôsobil ako baletný majster a choreograf
dvanásť rokov, počas ktorých sa nielenže
oženil s tanečnicou pražského Národného
divadla Aloisiou Dobromilovou, ale aj vychoval množstvo popredných osobností
(Joe Jenčík, Emerich Gabzdyl). Aktívnym
tanečníkom bol štvrťstoročie, pričom ešte
vo svojich šesťdesiatich rokoch tancoval
postavu Princa v Labuťom jazere.
Viscusi vkladal do svojich inscenácií interpretačné skúsenosti, ktoré získal v Miláne
u Virginie Zucchiovej, najmä pohybovú gracióznosť a vycibrenú techniku, zmysel pre
divadelnosť a humor.

Viscusiho prvenstvá
Medzi prvenstvá, o ktoré sa Achille Viscusi zaslúžil v rámci českého baletu, patrí
prvé uvedenie kompletnej verzie ikonického baletu Labutie jazero (1907, ND).

Sylvia (1930), Oľga Janatová Doušová
(Lovecký tanec) Foto Otto Apfel
Ella Fuchsová, Ferdinand Gabiš v baletnej
pantomíme Pierotkin závoj (1923)
Foto archív SND

Zároveň bol prvým, ktorý za hranicami
Ruska inscenoval Čajkovského Luskáčika
(1908, ND), pričom premiéra baletu bola
slávnostným okamihom aj vďaka hosťovaniu ruskej hviezdy Tamary Platonovny
Karsavinovej v úlohe Princeznej z Dragantu. Najvýznamnejšou v kariére Achilleho Viscusiho bola spolupráca s hudobným skladateľom Oskarom Nedbalom na
pôvodných pantomimických baletoch:
Z rozprávky do rozprávky (1908), Pohádka o Honzovi (1902) a Princezná Hyacinta (1911). Ďalším dôležitým Viscusiho
prvenstvom bolo premiérové naštudovanie Slovanských tancov pri príležitosti
Dvořákových šesťdesiatin za prítomnosti
skladateľa, ktoré položilo základ tradície
tanečnej interpretácie tohto diela. Viscusi patril k prvým choreografom, ktorí inscenovali balety na „nebaletnú“ hudbu,
pričom Slovanské tance uviedol päťkrát.
Po Národnom divadle v Prahe (1901) ich
predstavil v Buenos Aires (1915), neskôr
v Ostrave (1920), v Plzni (1923). V Balete
SND uviedol toto dielo pod názvom Rok
na vsi v roku 1924. Po odchode z Prahy
si Viscusi založil vlastný súbor, s ktorým
hosťoval v Anglicku. V roku 1913 pôsobil
ako choreograf v Riu de Janeiro, o rok neskôr sa vrátil do Viedne, kde choreograficky naštudoval Nedbalov balet Andersen
(premiéra v marci 1914 v Ronacher Theater). V rokoch 1918 – 1919 hosťoval ako

choreograf v Brne, kde naštudoval tituly:
Pierot, Delibovu Coppéliu a Bayerov balet
Kráľovná bábik, Čajkovského Labutie jazero.

Slovenské pôsobenie
Baletný súbor SND vznikol len tri roky
pred príchodom Viscusiho do Bratislavy.
Prvým umeleckým šéfom Baletu SND
bol Václav Kalina, český tanečník, ktorý
19. mája 1920 uviedol balet Coppélia od
Léa Deliba, neskôr balet Kráľovná bábik
od Josepha Bayera. Inscenácie sa, žiaľ,
v repertoári neudržali. Súbor bol miniatúrny, museli vypomáhať ochotníci a operný
zbor. Prvou baletnou sólistkou bola Eugénia Metznerová, jej partnermi boli Václav
Kalina a Miloš Pokorný. V sezóne 1922 –
1923 prevzala vedenie baletu významná
česká tanečnica Marta Aubrechtová, ktorá obnovila balet Coppélia a sama tancovala Swanildu. Postavu Franza tancovala
česká tanečnica Ada Janíková. K tomuto
obdobiu sa viaže významné hosťovanie
slávnej ruskej tanečnice Tamary Karsavinovej s partnerom Petrom Vladimirovom,
ktorá do Bratislavy zavítala v máji 1923.
V sezóne 1923 – 1924 prichádza na pozvanie riaditeľa SND Oskara Nedbala Achille
Viscusi s renomé skúseného tvorcu, interpreta, organizátora a pedagóga. Práve on
vďaka svojim kontaktom a skúsenostiam

Viscusiho nahradila jeho žiačka, tanečnica
Ella Fuchsová-Lehotská, ktorá v rokoch
1931 – 1933 nadviazala na predchádzajúce umelecké smerovanie. Uviedla baletné
premiéry Nikotinu Vítězslava Nováka, Vtáka ohniváka Igora F. Stravinského a Pána
Twardowského od Ludomira Różyckého.
Svojím pôsobením vo Východoslovenskom
národnom divadle, kde s partnerom Viktorom Jassikom založila roku 1924 baletnú
skupinu a vlastnú súkromnú baletnú školu, sa významne zapísala do histórie slovenského baletu. Medzi menami sólistov
sa v tom čase objavujú okrem samotnej
Elly Fuchsovej-Lehotskej aj Oľga Janatová-Doušová, Ria Astrová, Božena Holoubková, Anděla Křístková, Alžbeta a Irma
Vécseyové, Tamar Corpona, Viktor Jassik, Miloš Pokorný, Ivo Richard Stuchlý,
Jindřich Jercký, Karel Křeček a Emerich
Gabzdyl a ďalší.

Výstava ako pocta
Achille Viscusi sa významnou mierou
podieľal na formovaní národných baletov v Prahe, Brne a Bratislave a súboru
v Ostrave. Z tohto dôvodu bola pri príležitosti jeho výročia v Národnom divadle Praha v septembri 2019 otvorená výstava,
ktorá po inštaláciách v Národnom divadle
Brno (október 2019) a v Národnom divadle
moravskoslezskom v Ostrave (november
2019) bude slovenským návštevníkom
k dispozícii aj v priestoroch Slovenského
národného divadla v Bratislave (december
2019). Jej hlavným cieľom je pripomenúť
významné prvenstvo Achilleho Viscusiho
v kontexte českého, ale aj európskeho kultúrneho dedičstva, pričom ponúka množstvo cenných informácií, súhrnný pohľad
na jeho životnú i tvorivú cestu a v neposlednom rade aj vzácny obrazový archívny
materiál.
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
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Mesiac na dedine (1980),
Mikuláš Huba (Boľšincov),
Martin Huba (Špigeľskij)
Foto Jozef Vavro

Zbojníci (1955)
Mária Kráľovičová, Mikuláš Huba
Foto archív SND

1 Maškaráda (1970), Mikuláš
Huba (Arbenin), Božidara
Turzonovová (Nina),
Foto Jozef Vavro
2 Richard II. (1980),
Mikuláš Huba (Vojvoda
z Lancastra), Jozef Adamovič
(Henry Bolingbroke),
Foto Jozef Vavro
3 Pieseň našej jari (1956)
Mikuláš Huba (Janko Kráľ)
Foto archív SND

Noblesný
artistokrat
ducha
Storočnica legendárneho umelca
a recitátora
Devätnásteho októbra uplynie sto rokov
(1919 – 1986) od narodenia významného herca,
režiséra, pedagóga Mikuláša Hubu,
pre ktorého herectvo bol charakteristický jeho
nezameniteľný zvučný hlas a výrazný mužný zjav.
Rodák zo Spišskej Novej Vsi začínal svoju
kariéru v Slovenskom národnom divadle
v roku 1937 ešte ako poslucháč Hudobnej
a dramatickej akadémie, ktorú po
maturite uprednostnil namiesto pôvodne
plánovaného štúdia práva a filozofie.
O rok neskôr sa stal riadnym členom
našej prvej scény a čoskoro aj jedným
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z protagonistov činoherného súboru.
Majestátny zjav a nezvyčajne vycibrená
javisková reč ho predurčovali na postavy
kladných, často romantických hrdinov.
Na jeho postupnom hereckom raste
mali nepochybne zásluhu režiséri ako
Ján Jamnický a Ferdinand Hoffmann.
V ich réžiách stvárnil najvýraznejšie,

často titulné postavy, akými boli Hernani
z rovnomennej drámy Victora Huga,
Danton z Dantonovej smrti Georga
Büchnera či Jánošík podľa Márie
Rázusovej Martákovej, ale aj Villiam Tell
zo Schillerovej tragédie. Okrem postáv
zo svetového repertoáru účinkoval aj
v pôvodných hrách domácich autorov.
V réžii Ivana Licharda stvárnil postavu
Baču Miša v dramatickej balade Ivana
Stodolu Bačova žena a v réžii Jána
Borodáča napríklad Dušana Havrana
v Maríne Havranovej toho istého autora.
V povojnovom období sa rozvíjala
jeho spolupráca s režisérom Jozefom
Budským, spočiatku na inscenáciách
inšpirovaných tvorbou našich básnikov –
Pásmo poézie Janka Jesenského, Smrť
Jánošíkova, neskôr Pieseň našej jari.
Veľ kú dramatickú úlohu reprezentoval
predovšetkým Romeo zo Shakespearovej
ľúbostnej tragédie.
Z komediálnych postáv, ktoré hrával
zriedkavejšie, nemožno nespomenúť
Georga Pagea z Veselých paní z Windsoru
v réžii Karola L. Zachara. V ďalšom období
Mikuláš Huba pravidelne účinkoval aj
v inscenáciách Tibora Rakovského (Karol
Moor v Zbojníkoch, Gróf Richard v Tanci
nad plačom, Arbenin v Maškaráde
a mnohé iné). Na sklonku kariéry
opakovane spolupracoval s mladším
režisérom Ľubomírom Vajdičkom –
do divadelnej histórie sa zapísala
predovšetkým postava Boľšincova

z Turgenevovho Mesiaca na dedine.
V tejto inscenácii sa stretol na javisku
so svojím synom Martinom Hubom
v nezabudnuteľnom dialógu o hubách.
Počas 49 rokov, ktoré strávil v SND,
vytvoril 149 postáv. Ako režisér pripravil
8 inscenácií.
Mikuláš Huba bol aj filmovým hercom,
pričom sa objavil napríklad v snímkach
Varúj, Vlčie diery, Smrť prichádza
v daždi, Sám vojak v poli, Príbehy
z lepšej spoločnosti, v televíznej
inscenácii V tomto meste, v tejto chvíli,
ako aj v divácky úspešných seriáloch
Parížski mohykáni, Straty a nálezy, Vivat
Beňovský či Lekár umierajúceho času.
Bol trikrát umeleckým šéfom Činohry
SND v Bratislave (1953 – 1959, 1961 –
1963, 1972 – 1976). Nezanedbateľná bola
aj jeho práca v rozhlase, v televízii i vo
filme, ako aj jeho pedagogické pôsobenie
na Štátnom konzervatóriu (1944 – 1951)
a na Vysokej škole múzických umení
(VŠMU) v Bratislave (1951 – 1986), kde
vychoval dve generácie popredných
slovenských hercov. Pôsobil vo zväzoch
dramatických umelcov a za svoju
umeleckú činnosť získal titul národný
umelec.

4 Veselé panie z Windsoru
(1958), Mikuláš Huba
(Pán Page),Mária Prechovská
(Pani Pageová), (Mária
Kráľovičová (Pani Fordová)
Foto G.Podhorský

1

3

Mikuláš Huba zomrel 12. 10. 1986
v Bratislave.
Miroslav Dacho,
dramaturg Činohry SND

2
4
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Storočnica
Juraja Wiedermanna
Niekedy na jeseň v roku 1984 som v opernom
štúdiu Vysokej školy múzických umení
pripravoval svoju prvú samostatnú inscenáciu
– Bizetovu operu Doktor Mirakel.

spomíname

Malý „veľ ký“
muž a herec

Ubehlo len niekoľ ko mesiacov odvtedy,
ako nás nečakane opustil Marián Labuda, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov svojej hereckej generácie,
ktorý by 28. októbra oslávil 75 rokov
(1944 – 2018).
Marián Labuda po krátkom účinkovaní
v tzv. SoNDe (súčasť činohry SND)
zakotvil v generačnom Divadle na korze
(1968 – 1971), po ktorého rozpustení
pôsobil takmer dve desaťročia v súbore
Novej scény, odkiaľ v roku 1990 prešiel
do Činohry SND. Fyzický zjav ho
predurčil na groteskné postavy, ktoré
dokázal obdariť bohatým vnútorným
životom. Vynikal rovnako v komických,
tragikomických i tragických postavách,
presvedčivý bol v úlohách krutých vládcov
i nevinných obetí. Nechýbal mu zmysel pre
paradox, iróniu a sarkazmus. Od mladosti
patril k vyhľadávaným hercom v televízii
i vo filme. Jeho poslednou postavou na
doskách SND bol Krautkopf v inscenácii
Pán Mimo.

Odchádzanie - Jozef Vajda, Marián Labuda
Foto Ctibor Bachratý
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Nepatetická
herečka a dáma

Viera Strnisková, ktorá nedokončila
štúdium medicíny, len aby sa venovala
herectvu, ktorému zasvätila celý svoj
život, by sa 30. októbra dožila 90 rokov
(1929 – 2013).
Prešla viacerými súbormi v bývalom
Československu. Jej najvýznamnejšími
pôsobiskami boli Krajové divadlo v Nitre,
v ktorom zotrvala päť sezón, a potom
Činohra Slovenského národného divadla.
V nej pôsobila v rokoch 1962 – 2005.
Jej doménou boli predovšetkým vážne
a tragické postavy, hrdinky poznamenané
zložitým osudom. Strniskovej herectvo
sa vyznačovalo dôslednou analýzou
psychológie postáv. Pri ich stvárnení dokázala skĺbiť racionalitu s emocionalitou
akcentujúc význam dramatikovej výpovede. Rovnako úspešne ako na javisku sa
uplatnila i v televízii a vo filme, venovala
sa i umeleckému prednesu.

Romeo a Júlia na sklonku jesene (1978),
Viera Strnisková s Karolom Machatom
Foto archív SND

Zakladateľ
slovenského
profesionálneho
herectva

Jozef Kello (1889 – 1951), pôvodne
murársky učeň z Liptova, sa herectvu
venoval od chlapčenských rokov.
Do SND ho ako ochotníka angažovali
na základe výsledkov konkurzu v roku
1921, keď sa stal jedným z prvých piatich
slovenských hereckých profesionálov, členom tzv. Maršky. Počas svojho pôsobenia
v SND stvárnil takmer 300 postáv. Jeho
doménou bolo účinkovanie v domácom
repertoári, vynikal predovšetkým v komediálnych rolách a roličkách, ktoré dokázal
obdariť ľudskosťou, presvedčivosťou
a zmyslom pre pochopenie ich osudu. Ako
prvý hral (jemu ako na mieru šitú) postavu
Jožka Púčika. V druhej polovici mesiaca,
18. októbra, si pripomíname 130. výročie
narodenia tohto umelca.

Jozef Kello v hre Volá vás Tajmýr
v úlohe Dedka Baburina
Foto TASR

Mali sme ju dobre obsadenú – ročníky
v osemdesiatych rokoch boli veľmi silné –,
akurát sme museli alternácie často zháňať
medzi profesionálmi. Hlavnú postavu
Starostu stvárňoval v tom čase ešte študent Janko Ďurčo, ktorý už vtedy vynikal
ako výrazný lyrický barytón. Lenže bol
sám. A práve jeho part bol najnáročnejší,
s vypätou vysokou polohou, ktorá potrebovala byť poistená alternáciou. S mojím
učiteľom (mimochodom, zakladateľom
slovenskej opernej réžie – pozn. autora)
režisérom Branislavom Kriškom a dirigentom Gerhardom Auerom sme hľadali
ochotného alternanta z divadla pre prípad,
že by Janko ochorel. Keď sme už vyčerpali
všetky možné a nemožné nápady, prišiel
Gerhard Auer s nápadom: skúsme Jirku
Wiedermanna. To meno mi nič nehovorilo,
keďže išlo o sólistu, ktorý už nebol členom
súboru a spieval – ako pracujúci dôchodca
– iba menšie postavy. V tom čase som bol
ešte mladý a – musím priznať – sólistov
nad šesťdesiat rokov som veľmi neregistroval. Mladícka pochabosť!!!
Pán Wiedermann to síce napokon nerobil,
poloha už bola predsa len vzhľadom na
vek trošku vysoká, ale mal som česť
spoznať v ňom jedného milého pána
trochu pokročilejšieho veku, plného elánu
a odhodlania, ktorému by nebolo proti
srsti vystupovať so študentami vysokej
školy v študentskom predstavení. A hneď
som sa pozrel do EDUS-u (Encyklopédie
dramatických umelcov Slovenska), aby
som si o ňom doplnil vedomosti. Vtedy
som objavil slávnu minulosť jedného
skromného človeka.
Juraj Wiedermann pochádzal z Brna, študoval na konzervatóriu v rodnom meste,
neskôr v rokoch 1957 – 1959 na Akademie fűr Musik und darstellende Kunst vo
Viedni, pričom v roku 1967 absolvoval Janáčkovu akadémiu múzických umení. Bol

angažovaný v operných divadlách v Brne,
Ostrave a napokon, v rokoch 1952 – 1983,
v Opere Slovenského národného divadla.
Okrem vystupovania na profesionálnych
javiskách pedagogicky pôsobil na Hudobnej fakulte VŠMU a na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského. A to zďaleka nie
je všetko. Bol spevákom všestranných
kvalít: spieval lyrické party, dramatické
party, mozartovský, nemecký, francúzsky
a, samozrejme, taliansky repertoár. S veľkým ohlasom spieval Grófa Lunu (Trubadúr), Rigoletta, Renata (Maškarný bál),
ale i Dona Giovanniho, Papagena (Čarovná flauta) a Malatestu (Don Pasquale).
Jeho spevácki kolegovia spomínali aj na
jeho nevšedné herecké kreácie v slovenských operách ako Karinkin (Vzkriesenie),
Hrajnoha (Juro Jánošík), Mojmír (Svätopluk) a v iných.
Pôsobenie Juraja Wiedermanna sa neobmedzovalo len na interpretáciu postáv
na materskej scéne. S veľ kým úspechom
hosťoval aj v zahraničí – v Salzburgu,
vo Viedni, v Bukurešti, Moskve, Ženeve,
Záhrebe, nehovoriac o československých
scénach. V neposlednom rade musíme
spomenúť jeho nahrávky postáv Grófa (Figarova svadba) a Fera Duchoňa (Rodina)
pre Slovenský rozhlas.
Ak si pripomíname túto osobnosť, ktorá
zažiarila v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch na scéne Opery SND, musíme
konštatovať, že Juraj Wiedermann bol
spevák, ktorý do značnej miery prispel
k zdarnej ére spomínaného obdobia. Ja
zase spomínam na svoje roky strávené
v škole, kde som ho prvýkrát v živote videl, na jeho rozhodný pohľad a odhodlanie
pracovať.
Kiežby sme mali viac takýchto umelcov!
Martin Bendik,
dramaturg Opery SND

Hubička (1980) Foto Jozef Vavro

Maškarný bál Foto archív SND

Faust a Margaréta (1956) Foto Gejza Podhorsky
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM AJ V 100. SEZÓNE!

Zriaďovateľ SND

Generálny partner

Hlavný partner storočnice SND
a partner SND

Partneri

Produktový
partner

Generálny partner
Baletu snd

Oficiálna minerálna
voda SND

Hlavní mediálni partneri SND

Generálny mediálny
partner

Mediálny partner
premiér

Partneri premiér

TM

Mediálni partneri SND

VYCHUTNAJTE SI VÝNIMOČNÝ ZÁŽITOK

38

ič

Diether de la Motte
Kontrapunkt – učebnica a pracovná kniha
V Kontrapunkte Diethera de le Motteho sa predstavujú tri
samostatné a nezávislé teoretické systémy: Josquin, Bach
a Nová hudba. Čitateľ môže s knihou pracovať systematicky,
t. j. od prvých vrcholov polyfónie u Perotina cez Palestrinu,
Schütza, Bacha, Haydna, Beethovena, Schumanna, Brahmsa a Wagnera až po Novú hudbu. Jednotlivé oblasti a ich
poradie si však môže zvoliť i sám, čo mu umožní nadobudnúť lepšie pochopenie rozličných hudobných jazykov
a zdokonaliť sa v ich remeselnej praxi. De la Motte preto
pred jednotlivé pracovné kapitoly zaradil študijné kapitoly,
ktoré popri teoretickej reflexii hudobných štruktúr upriamujú pozornosť na dané obdobie a prehlbujú pochopenie
historických súvislostí. Ten, koho fascinuje mnohorakosť
výrazových možností hudby, bude mať z prečítania knihy
nielen úžitok, ale aj duševný pôžitok – de la Motte je totiž
schopný podať pútavo i abstraktnú tematiku kontrapunktu.

Ten, koho fascinuje mnohorakosť výrazových
možností hudby, bude mať z prečítania
knihy nielen úžitok, ale aj duševný pôžitok
– de la Motte je totiž schopný podať pútavo
i abstraktnú tematiku kontrapunktu.
ISBN 978-80-89427-31-4

Štefan Németh-Šamorínsky
Skladby pre organ
Diether de la Motte

Kontrapunkt

Diether de la Motte KONTRAPUNKT. Učebnica a pracovná kniha
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V Skladbách pre organ
Németha-Šamorínskeho sa
spája vysoké kompozičné
umenie s dokonalou
znalosťou tohto nástroja,
pričom môže pre mladých
interpretov predstavovať
veľ ký objav príťažlivých
slovenských organových diel.

Miloš Jurkovič
Kruhy
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Nové tituly Hudobného centra

ISBN: 978-80-89427-37-6 | Rok vydania: 2019 | Počet strán: 272

Kruhy Miloša Jurkoviča nie sú len memoármi
nestora slovenského flautového umenia, ale aj
živou, pútavou a aktuálnou reflexiou kultúrnych,
spoločenských a politických pomerov na Slovensku
od polovice minulého storočia až do súčasnosti.
3. 6. 2019 8:58:35
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