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Vážení a milí priatelia
Slovenského
národného divadla,

Banka, ktorá miluje umenie

začiatkom adventu
oslávi ETC – Európska
divadelná konvencia –
tridsiate narodeniny.
V rámci Medzinárodnej
divadelnej konferencie
sa bude konať aj Generálne zhromaždenie
ETC. A spomienky ožívajú: Miša Čobejová poznala riaditeľa ETC, ten pozval Činohru SND na Valné zhromaždenie.
Činohru na ňom úspešne zastúpila Elena Flašková.
Naša činohra bola prijatá. Vďaka, Elenka!
Bolo to v roku 2000. Ešte pred vstupom SR do EÚ. Stále
si, možno príliš pyšne, myslím, že sme tak trochu prispeli
aj k nášmu vstupu do EÚ, keďže ETC funguje pod dohľadom Európskej komisie.
Na ďalšie zhromaždenia cestoval Peter Pavlac – odborne
zdatný a jazykovo vybavený delegát. Vďaka, Peter! A potom sme už chodili spolu. Mne (dovtedy zaneprázdnenému funkciou) sa podarilo dostať na Valné zhromaždenie
koncom roku 2001. A hneď som sa stretol s ponukou
zorganizovať festival ETC v Bratislave. V šibeničnom
termíne – jún 2002. Minister kultúry Milan Kňažko
prejavil pochopenie. Vďaka, Milan! A festival sa konal.
A ďalšie projekty. EuroPathalia, konferencia na tému
Divadlo – vzdelávanie – umenie (2009), Jarná divadelná
cesta (2013), Art of Ageing – Umenie starnúť (2014),
spolupráca Činohry SND a Deutches Theater Berlín.
Milka Vášáryová a ja sme mali možnosť zahrať si s významnou nemeckou herečkou Gabriele Heinz a mladým
Ericom Wehlanom.
A prečo je pre nás ETC dôležitá? Odcitujem z charty
ETC – zodpovednosť umenia udržať otvorenú a rovnoprávnu Európu teraz i v budúcnosti – bojovať proti každej akcii, správaniu a prejavu, ktorý sa spája s intoleranciou, antisemitizmom. V záujme neustáleho zbližovania
sa krajín z obidvoch strán bývalej železnej opony. ETC,
prišla si do Bratislavy pred Vianocami.
Pre mňa osobne ako darček pod stromček.
Dušan Jamrich, člen Činohry SND

Vážení návštevníci Slovenského národného divadla,
po krátkej prestávke sa vám opäť dostáva do rúk –
veríme, že váš obľúbený Portál – s novým dizajnom,
ale v pôvodnom formáte, na aký ste boli zvyknutí.
Ďakujeme vám za priazeň a od januára vás budeme
v našom Portáli informovať opäť každý mesiac.
V tomto čísle okrem iného nájdete:
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V novembri sme si pripomenuli
sté výročie narodenia popredného
slovenského skladateľa Bartolomeja
Urbanca. Študoval kompozíciu
a dirigovanie a obe tieto profesie
rozvíjal spočiatku najmä v oblasti
koncertných štylizácií ľudovej hudby.
V sedemdesiatych rokoch vytvoril
svoje najvýznamnejšie symfonické
a hudobnodramatické diela. V roku
1976 súbor Opery SND uviedol jeho
operu Pani úsvitu a o tri roky neskôr
ďalšie operné dielo Tanec nad plačom.
Bartolomej Urbanec sa popri tvorbe
hudobných a hudobnodramatických
diel pre koncertné pódiá a divadelné
scény venoval aj tvorbe filmovej hudby.
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V novembri sme si pripomenuli aj
sté výročie narodenia významného
dirigenta a skladateľa Tibora Freša.
Jeho profesionálna kariéra bola
neoddeliteľne spätá s Operou SND –
od štyridsiatych až do osemdesiatych
rokov minulého storočia bol
dirigentom, šéfdirigentom a istý čas
aj umeleckým šéfom súboru. Popri
desiatkach významných naštudovaní
diel svetového a slovenského
repertoáru je pozoruhodná aj jeho
skladateľská tvorba, ktorá si našla
uplatnenie na doskách našej národnej
scény – Frešovu operu pre deti
Martin a slnko sme premiérovali
v roku 1975 a hudobnodramatické
dielo François Villon v roku 1986.
Frešo je tiež autorom baletu pre deti
Narodil sa chrobáčik, ktorý súbor
Baletu SND uviedol v roku 1985.
Tibor Frešo sa venoval aj spolupráci
s Československou televíziou
a Československým rozhlasom.
Písal orchestrálne i zborové diela,
scénické kompozície k činohrám
a ako jeden z prvých slovenských
tvorcov aj hudbu k filmom.
ps

Ballet Royal
Gala 2018
a naši sólisti
V hlavnom meste Estónska, Talline,
sa 24. októbra 2018 konal prestížny
Ballet Royal Galla. Spolu s hviezdami
európskej baletnej scény, akými
sú napríklad Ivan Vasiliev, sólista
Michailovského divadla v Moskve,
Oksana Bondareva z Petrohradu,
Oleg Gabyshev, Ljubov Andreeva,
Ilja Osipov, sólisti Eifman Balletu,
Cristiano Principato a Elisabetta
Formento z Holandského národného
baletu, Filipa De Castro, Carlos
Pinilos z Portugalska a mnohí ďalší,
účinkovali na galavečere aj naši
tanečníci. Prvý sólista Baletu SND
Andrej Szabo a sólistka Baletu
SND Silvia Najdená sa predstavili
duetom z Čajkovského baletu
Onegin v choreografii Vasilija
Medvedeva, ktorý mal v Balet SND
premiéru v roku 2010 a duetom
z inscenácie Zmena v choreografii
Mária Radačovského. „Hosťovanie
je príležitosťou nielen na získavanie
kontaktov a skúseností, ale dáva
možnosť zvyšovať kredit baletného
súboru a zviditeľňovať Balet SND
v kontexte európskeho baletného
diania,“ o tom je presvedčený Andrej
Szabo, ktorý získal pozvanie na
tohtoročné gala v Talline na základe
úspešného hosťovanie pred štyrmi
rokmi. Súčasťou tohtoročného
galavečera bola výstava sôch a búst
Sergeja Ďagileva z dielne sochárky
Márie Tretjakovej.
eg

Andrej Szabó, Silvia Najdená
Foto Rünno Lahesoo

Prestížna
cena pre
Rafaela
Avnikjana

Exkluzívny
Mozart

Tanečník, baletný majster, pedagóg,
choreograf, dlhoročný hosťujúci
choreograf SND Rafael Avnikjan si
prevzal v Moskve významné umelecké
ocenenie. Vladimir Putin mu v Kremli
odovzdal štátne vyznamenanie, ktoré
sa udeľuje ruským a zahraničným
osobnostiam za prínos k posilneniu
spolupráce Ruska s inými krajinami.
Arménsko-slovenský umelec získal
Medailu Alexandra Puškina za
zachovanie a rozvoj spolupráce
v oblasti umenia medzi Ruskom
a Slovenskom. Rafael Avnikjan vo
svojom ďakovnom prejave vyzdvihol
význam ruského klasického umenia
pre svetovú kultúru. V Balete SND
pôsobil ako vedúci baletný majster
s prestávkami od roku 1991 až do
roku 2008. V rokoch 2003 – 2005
bol vedúcim baletným majstrom
Basel Balletu v Bazileji a v Rijeka
Ballet Company. Ďalej hosťoval ako
pedagóg v mnohých súboroch okrem
iného v Japonsku na Soda Ballet
School, Chakutcho Ballet School,
Minokami Ballet School, Nara Ballet
School v Nemecku v Branschweig
theater i v Mníchove, vo Švajčiarsku
v Opernhaus and Colombo center
Ballet, vo Francúzsku v Nancy
Ballet a Ballet du Nord Lille, v USA
v Brandywine Balle Philadelphia, vo
Švajčiarsku v skupine Etienna Freya
a v baletnej škole v Zürichu, v Janove
i Neapole, ako aj v Národnom divadle
Praha, Laterne Magike a ďalších
divadlách v zahraničí. V Balete SND
inscenoval balety Labutie jazero
(1991), Márna opatrnosť (1992),
Don Quijote (1994), Paquita (1997),
Giselle (1999), Bajadéra (2003),
Korzár (2005), Luskáčik (2013).
Je držiteľom viacerých ocenení,
zaslúžilým umelcom Arménska,
držiteľom medaily Anny Pavlovovej
pre rozvoj baletnej pedagogiky,
čestnej plakety ministra kultúry
Ruskej federácie pre najlepšieho
pedagóga baletu. Na Slovensku
získal Cenu Literárneho fondu.
eg

Mozartova opera Čarovná flauta je
často považovaná za krásny detský
titul, ktorý rozvíri fantáziu hravého
sveta detského diváka. Je to vraj
len rozprávka od A po Z a dospelému
divákovi veľa čo povedať nemá. Pre
niekoho zasa len rozširuje kultúrny
a spoločenský obzor a nie je to dielo,
ktoré prináša plnohodnotný večer
s hlbokým umeleckým zážitkom.
Lenže Mozart skomponoval toto svoje
posledné operné dielo majstrovsky
tak, ako to dokážu len géniovia –
svojím posolstvom oslovuje každú
vekovú kategóriu. Je filozofiou,
mravoukou, vtipným ľudovým divadlom
a príťažlivým hudobným plátnom.
Utorok 4. decembra 2018 je na
programe „rozprávkovo-filozofický
večer“ pod taktovkou Martina
Leginusa s Petrom Mikulášom
(Sarastro), Janou Bernáthovou
(Kráľovná nocí), Helenou BecseSzabó (Pamina) a Martinom Gyimesim
(Tamino).

Na Silvestra
v opere

mb

Už tradične, v posledný deň starého
kalendárneho roku, pozýva operný
súbor na Silvestrovský koncert.
Na podujatí, ktoré má vyhradený
výnimočný podvečerný termín
o 16.00 hod., odznejú populárne árie
a ansámble zo známych operných
diel talianskych, francúzskych
a rakúskych skladateľov. Veríme, že
vám chvíle pred záverečným gongom
roku 2018 príjemne a umelecky
hodnotne ozvláštnia sólisti Opery
SND Eva Hornyáková, Andrea Vizvári,
Tomáš Juhás a Pavol Remenár pod
taktovkou Dušana Štefánka.

Morena
v Modrom

Slovenské
osmičky
sa blížia
k svojmu
záveru

Diskusný cyklus Slovenské osmičky
priniesli živé debaty o kľúčových
dekádach našej storočnice. Neboli
to len politické úvahy, ale dotyk
s umením, architektúrou, filmom
i divadlom. V roku československého
výročia sa hosťami moderátora
Tomáša Hudáka stali historici,
teatrológovia, sociológovia, novinári
zo Slovenska i z Českej republiky.
Hovorilo sa o nových súvislostiach
a nachádzali sa aj pomyselné nitky
k súčasnosti. Záver nášho diskusného
cyklu bude 18. decembra patriť
akémusi hodnoteniu rokov
2008 a 2018. Aká je teda pomyselná
bodka za storočnicou? Kam sme
sa dopracovali? Ale bude to aj
predstavenie nadchádzajúceho
diskusného programu, ktorý upriami
náš pohľad na budúcnosť a na to, aké
Slovensko by sme si predstavovali
o ďalších 25 rokov. Za realizáciu
a pomoc pri vzniku Slovenských
osmičiek ďakujeme moderátorovi
Tomášovi Hudákovi a našim
odborným garantom Maríne Zavackej
z Historického ústavu SAV a Jergušovi
Sivošovi, historikovi z Ústavu pamäti
národa.
Jednotlivé diskusné večery
nájdu diváci aj na Youtube kanáli
Slovenského národného divadla.

1918
1928
1938
1948
1958
1968
1978
1988
1998
2008
2018

Činohra SND úspešne odštartovala
novú líniu dobrodružnej dramaturgie.
V nej dáva priestor nezávislým
skupinám a umožňuje tak prirodzený
prienik dvoch divadelných svetov,
toho kamenného a nezávislého. Oba
sú profesionálne, ale pracujú s inými
výrazovými prostriedkami. Takto
sa už v Kuchyni SND realizovala
performancia Artaudia Tomáša
Procházku o nahliadnutí do mysle
umelca (ako bol aj Antoin Artaud),
či psychedelický výlet do podstaty
zla v podobe tRIPu v réžii Adriany
Totikovej.
V decembri spoznajú diváci Morenu,
teda nový projekt v tejto línii, za
ktorým stojí združenie per.ART
a tvorivý tím Andrea Bučková, Martin
Ondriska, Matúš Kvietik a Dominika
Kavaschová. Morena, to bude pohľad
do vnútorného sveta ženy na prelome
tridsiatky. Nebude to však nijaký
plačlivý postoj, ale mnoho vtipných
či dojímavých situácií, ktoré však
z pohľadu muža môžu nabrať úplne iný
rozmer. V spojení s hudbou vznikne
smutno-smiešna performancia
o dnešnej dobe, komplikovaných
vzťahoch a obyčajných túžbach
i bolestivých pádoch. Performancia
Morena bude mať svoju premiéru
13. decembra 2018 o 19.30
v Modrom salóne. Reprízy nového
projektu dobrodružnej dramaturgie
môžu diváci vidieť 12. a 21. januára
2019.
mk

mk

Slovenské osmičky

Dominika Kavaschová
Foto Robert Tappert
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Opustil nás
renesančný
človek
Predčasná rozlúčka
s členom Činohry SND
Mariánom Geišbergom
Slovenská kultúra stratila v osobnosti Mariána Geišberga nielen vynikajúceho herca, talentovaného
prozaika, básnika a hudobníka, ale aj vyhranenú osobnosť, ktorá sa nikdy nebála vyslovovať k aktuálnym
spoločenským témam a za svojimi občianskymi postojmi si vždy vedela aj stáť.
Marián Geišberg sa narodil 23. 12. 1953 v Piešťanoch. Po ukončení štúdia herectva na Vysokej škole
múzických umení nastúpil do Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde zotrval do roku 1984. Jeho
herecký naturel, v ktorom sa vo vzácnej symbióze skĺbil podmanivý hlas s prenikavým intelektom, ho
predurčil na charakterovo náročné postavy rebelov, pochybovačov, buričov – skrátka na postavy silných
individualít, ktoré sa búria proti spoločnosti, systému a konvenciám. Dokázal majstrovsky pointovať
repliky, klásť znepokojujúce otázky, voči ktorým publikum nedokázalo ostať ľahostajné. Zároveň však
vedel byť aj pudový, výbušný, živočíšny a emocionálny. Vďaka jeho osobnosti neboli nikdy jeho javiskoví
intelektuáli suchopárni a jeho milovníci prázdni.
V rokoch 1984 až 1988 bol členom umeleckého súboru Divadla Slovenského národného povstania
v Martine. Stvárnil tu Lysandra zo Sna noci svätojánskej, Valmonta z Nebezpečných známostí, či
horára Dalibora zo Švantnerovej Nevesty hôľ.
V roku 1988 zmenil opäť na štyri roky pôsobisko. V trnavskom Divadle pre deti a mládež sa dostal
k ďalším náročným divadelným charakterom, okrem iného aj k takým emblematickým postavám
svetovej dramatiky, ako je Molièrov Don Juan, či Shakespearov Macbeth.
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S Jozefom Vajdom v incenácii Krajina šíra (1993)
Foto Jana Nemčoková

Od roku 1992 bol členom umeleckého súboru Slovenského národného divadla. Takmer zo
šesťdesiatich dramatických postáv, ktoré tu stvárnil, treba spomenúť aspoň Jepichodova
z Višňového sadu, Merkucia z Romea a Júlie, Franza Mauera z Krajiny šírej, Gerryho z Tancov
na konci leta, Kočkareva zo Ženby, Otca zo Šesť postáv hľadá autora, Dorna z Čajky, Markíza
de Sade z Marata-Sadea, Rosmera z Rosmersholmu, Ichareva z Hráčov, Mate Beraca z Domu
v stráni, Tullusa Aufidiusa z Coriolana, Jána z Bratov Jurgovcov, Doktora Hohenegga
z Láskavých bohýň, či Adama z Bálu. Jeho poslednou postavou na doskách SND bol
Rytier John Falstaff vo Veselých paničkách windsorských.
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S Annou Javorkovou a Milanom Ondríkom v inscenácii
Coriolanus (2011)
Foto Martin Geišberg
S Kamilou Magálovou v inscenácii
Mária Stuartová (1999)
Foto Jana Nemčoková

Netreba zabúdať ani na jeho hosťovania v divadle
Astorka, L & S, Divadle Andreja Bagara v Nitre, no
predovšetkým v Divadle a.ha., ktorého bol profilujúcou
osobnosťou.
Marián Geišberg sa presadil aj ako filmový a televízny
herec. Účinkoval vo filmoch Pásla kone na betóne,
Červený kapitán, Revival, Jánošík, Muzika, v televíznom
filme Národný hriešnik a v ďalších.
Portrét renesančnej osobnosti Mariána Geišberga
by bol nekompletný bez jeho literárnej, hudobnej
a pedagogickej činnosti. Bol prozaikom i básnikom –
autorom dvoch poviedkových zbierok Ono ma to poje
a Prejsť prahom a zavrieť dvere a básnickej zbierky
Byzantskému bohu. Bol tiež výrazným folkovým
pesničkárom, ktorý vydal dva albumy – Nápoky
a Neladí-nevadí. Učil tiež herectvo na Vysokej škole
múzických umení.

S Martinom Hubom v inscenácii
Labyrinty a raje Jána Amosa (2015)
Foto Collavino

S Jánom Kronerom v inscenácii
Chvála bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne (2005)
Foto Jana Nemčoková

Marián Geišberg bol výrazná umelecká osobnosť
s jasným občianskym postojom. Bol veľ kodušným
bohémom s pevným charakterom a rovnou chrbticou.
Česť jeho pamiatke!

S Emíliou Vášáryovou v inscenácii
Dom v stráni (2008)
Foto Filip Vančo
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S Janou Oľ hovou v inscenácii
Matkina guráž (2012)
Foto Oleg Vojtíšek

S Gabrielou Dzuríkovou v inscenácii
Veselé paničky windsorské (2017)
Foto Radovan Dranga
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5 príbehov
5 podôb tanca
5 odtieňov vášne

Balet SND v choreografii Reony Sato,
Igora Holováča, Adriana Ducina,
Glena Lambrechta a Andreja Petroviča
pripravil prvú baletnú premiéru 99. sezóny SND.
Na hudbu prvého albumu Petra Breinera Beatles Go Baroque vzniklo dodnes niekoľ ko
desiatok choreografických diel na svetových tanečných scénach vrátane American
Ballet Theatre či Houston Ballet. V čase premiéry v Balete SND sa chystá Peter

Breiner nahrať pokračovanie, ďalší album úprav beatlesoviek – Beatles Go Baroque 2.

„Po tridsiatich rokoch som sa rozhodol upraviť ďalších 23 pesničiek pre album Beatles
go Baroque Again, z ktorého jedna časť zaznie na predstavení,“ hovorí Peter Breiner.

Peter Breiner
Foto archív

Sólistka Baletu SND Chelsea Andrejic
počas skúšky vo Veľ kej baletnej sále
Foto Peter Brenkus

Beatles
Go
Baroque
Yellow Submarine, Help, Yesterday, A hard day’s Night, Michelle, Hey
Jude a ďalšie známe hity kultovej skupiny Beatles budete počuť od
30. novembra v Balete SND – upravené Petrom Breinerom do baroka
a v podaní orchestra Opery SND. Prvá baletná premiéra 99. sezóny SND
Beatles Go Baroque bude spoločným dielom piatich choreografov –
Reony Sato, Andreja Petroviča, Glena Lambrechta, Adriana Ducina
a Igora Holováča. Autorom hudobného naštudovania je Peter Breiner,
kostýmy sú z dielne Petra Čaneckého, autorom scény je Milan Ferenčík.
História vzniku úspešného albumu Beatles Go Baroque siaha do polovice
80. rokov, keď dostal Peter Breiner ponuku napísať úpravy popových
piesní. „Výzvu som prijal a napísal som Beatles Concerto Grosso – päť
piesní od Beatles, kombinované s Händlovým Concertom grossom
op. 6, č. 1. Partitúra potom ležala asi rok vo Warchalovej skrini a nič sa
nedialo, tak som oslovil ďalší komorný orchester, Capella Istropolitana,
či by nemali záujem. Záujem mali a dokonca zorganizovali ďalšiu legendu,
Libora Peška, aby dirigoval nahrávku v Československom rozhlase.
Za vyše tridsať rokov existencie tohto projektu sa predalo takmer
trištvrte milióna nosičov, verejné predvedenia sú už tiež v štvorciferných
číslach doslova po celom svete,“ spomína Peter Breiner.
Vizuálny koncept celého večera prepájajú návrhy dvoch výrazných
scénografických osobností, scénického výtvarníka Milana Ferenčíka
a kostýmového výtvarníka Petra Čaneckého.
„Beatles predstavuje moju mladosť, vyrastal som na ich hudbe
a uvedomoval som si, čo znamená pocit slobody, cez ich texty som
vnímal angličtinu a zároveň radosť z muziky, neopakovateľnú chuť ju
počúvať. Na túto úžasnú hudbu nabalil Peter Breiner barokovú, rokokovú
inštrumentáciu a otvoril ďalší rozmer. Na túto guľu sa nabaľujú tanečné
štýly, kostýmy a scéna, pridávajúc ďalší rozmer. V hierarchii elementov,
uchádzajúcich sa o priazeň diváka – hudbe, choreografii, interpretácií
je kostýmová a scénická výprava, svetelný dizajn ďalším z drobných
kamienkov a štruktúr, ktoré túto guľu vytvoria,“ hovorí Peter Čanecký.

Viktória Šimončíková,

Resemblance of Feminity,

choreografia Glen Lambrecht
Foto Peter Brenkus
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Noví
tvorcovia
Baletu
SND

Sarah Millner

Večer pôvodnej choreografie je príležitosťou predstaviť nových tvorcov.
Reona Sato je divákom známa
ako autorka jednoaktového baletu
Dafnis a Chloé, ktorý mal premiéru
minulú sezónu. O svojom novom
diele Fool on the hill hovorí: „Moja
choreografia je o kráse, o hľadaní
skutočnej krásy. Každý vnímame
krásu inými očami… Pokúšam sa
nájsť odpoveď na otázku, kde sa
skrýva krása.“
Glen Lambrecht, ktorý vytvoril
v Balete SND svoju prvotinu do
inscenácie Fragile & Balet SND,
sa tentoraz zameral na ženu.
„V choreografii Resemblance of
Femininity chcem zobraziť päť
ženských daností – vyžarovanie,
starostlivosť, empatiu, intelekt
a schopnosť viesť a to prostredníctvom piatich charakteristických pohybových väzieb.“
Posledný z tvorcov, Igor Holováč,
sa na scéne SND uviedol ako
choreograf titulmi Quarteto pre
jedného, Don Juan, Keď umrieť
znamená žiť, Dialóg bez záruky
a Faustovo prekliatie. Tentoraz konfrontuje minulosť s prítomnosťou. „Moja choreografia
Yesterday... dnes a zajtra rieši
otázku, prečo tak často a radi
spomíname na minulosť. Myslím
si, že s trochou šťastia, rozumu
a úsilia môže byť aj súčasnosť
a budúcnosť rovnako pekná, dokonca krajšia.“

Andrej Petrovič, osobnosť
nezávislej tanečnej scény s medzinárodným renomé. V sezóne
2013/2014 vytvoril pre Balet
SND choreografiu Caliban do
predstavenia The Tempest. Jeho
nové dielko nesie názov jednej z piesní Beatles Michelle.
Skúma v ňom dve tváre jednej bytosti – jej protikladnosť.
„Istota a pochybnosti, radosť
a smútok, pokora a pýcha…
moja choreografia je o hľadaní
cesty k sebe cez zmierenie.“

Michelle

choreografia Andrej Petrovič

Chiaki Honda, Jean Michel Reuter
Fool on the hill

choreografia Reona Sato

Foto Peter Brenkus

Ôsmy deň v týždni je názov
skladby Beatles a zároveň titul
choreografie Adriana Ducina.
Čerstvý absolvent choreografie
na VŠMU, autor choreografie na
Galavečere Viva Musica a projekte Fragile & Balet SND, hovorí na margo svojej novej práce.
„Naše životy plynú príliš rýchlo,
v chvate dní nie sme schopní zastaviť sa, prežívať život naplno
v jeho celistvosti, na to sa snažím poukázať aj tancom.“

Yesterday… dnes a zajtra
choreografia Igor Holováč

Beatles Go Baroque
hudba Peter Breiner
choreografia, libreto, réžia
Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht,
Adrian Ducin, Igor Holováč
hudobné naštudovanie Peter Breiner
dirigenti Peter Breiner, Peter Valentovič
scéna Milan Ferenčík
kostýmy Peter Čanecký
svetelný dizajn Robert Polák
účinkujú sólisti a zbor Baletu SND

14

premiéry 30. novembra a 1. decembra 2018,
historická budova SND

Natália Planková, Jean Michel Reuter
Osem dní v týždni

choreografia Adrian Ducin
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Emília Vášáryová a Gabriele Heinz

v slovensko-nemeckej inscenácii Bludičky
| Land der ersten Dinge (2014)

Európski
divadelníci
na pôde
Činohry SND

Foto Arno Declair

Európska divadelná konvencia
(European Theatre Convention – ETC)
oslávi svoje tridsiate narodeniny v Bratislave.
Práve v Slovenskom národnom divadle budeme
totiž od 29. novembra do 2. decembra hostiť
jedno z najdôležitejších podujatí ETC –
Medzinárodnú divadelnú konferenciu, počas
ktorej sa bude konať aj Valné zhromaždenie
členských divadiel ETC.
Listom sa čitateľom Portálu prihovára
výkonná riaditeľ ka ETC Heidi Wiley.

Dlhodobý
dôležitý vzťah
Koncom februára 2009 viedla moja prvá cesta ako novovymenovanej hlavy ETC do Bratislavy, kde

som sa mala hrdo zúčastniť na otvorení nového projektu Young Europe – Young Education and Crea-

tion in Theatre (Mladá Európa – mladé vzdelanie a tvorba v divadle). Trojdňová konferencia v Činohre

SND bola začiatkom projektu, ktorý sa za desať rokov stal jednou z najdôležitejších aktivít ETC
a ktorý získal uznanie aj od Európskej komisie ako Úspešný európsky príbeh. Možno skutočnosť,

že vtedajší Komisár EÚ pre kultúru Ján Figeľ prišiel diskutovať s účastníkmi do divadla o dôležitosti takejto práce a o rozvoji nového európskeho repertoáru pre mladých ľudí, bolo dobré, osudové
znamenie.

16

17

”Vytvorili
sme tím
snov

Vzťahy medzi SND a ETC sa konštantne rozvíjajú a reflektujú nadchádzajúci vývoj divadiel ako súčasť našej medzinárodnej spolupráce. S Roma-

nom Polákom ako novým šéfom Činohry SND sa ETC Jarná divadelná cesta zastavila v apríli 2013 v Bratislave, aby oslavovala 25 rokov vzniku ETC.
Novovytvorený festival Eurokontext.sk v roku 2014 pozval rôzne insce-

nácie členských divadiel ETC a bola to významná príležitosť na stretnutie
členov Rady ETC, kde sa na panelovej diskusii prezentovali tendencie eu-

rópskej činohry. Iným vrcholom posledných rokov bol pre mňa ďalší príklad
úspešnej spolupráce SND ako súčasti projektu Art of Ageing a medzinárodná koprodukcia inscenácie Bludičky. Ako poznamenala Christa Müller,

čestná členka ETC a dramaturgička koprodukcie: „Bolo vzrušujúce zistiť,

že naša hra má úspech napriek takým ťažkostiam, ako je jazykové porozumenie. Ale vytvorili sme tím snov.“

SND vstúpilo do ETC v roku 2000 ešte pred tým, ako Slovensko vstúpilo
do EÚ. Sme veľmi radi, že tento dlhotrvajúci vzťah medzi našimi organizá-

ciami ukázal silu medzinárodného partnerstva a spolupráce prepájajúcej

ETC
v SND
– SND
v ETC

umelcov a publikum napriek jazykovým bariéram. Ďakujeme celému tímu

Čo sa skrýva za skratkou ETC

Európskej divadelnej komunity túto jeseň do Bratislavy a veľmi sa teší-

Z pohľadu Slovenského národného divadla ide naozaj

(Diversity in Action) od 29. novembra do 2. decembra 2018.

vznikla v roku 1988 v snahe promovať súčasné čino-

ETC a vedeniu Činohry SND na čele s Michalom Vajdičkom za pozvanie
me na Medzinárodnú divadelnú konferenciu ETC – Rozmanitosť v akcii

Heidi Wiley, výkonná riaditeľ ka ETC

o výnimočnú udalosť. Európska divadelná konvencia

herné divadlo, podporiť mobilitu umelcov a rozvíjať
vzájomnú spoluprácu nielen v Európe. Od roku svojho

či vzrastajúci extrémizmus, ale aj nové výzvy plynúce

z globalizácie. Práve spolupráca divadiel združených
v ETC môže reflektovať sociálne premeny umeleckým

spôsobom. Divadlo ako umelecké médium posilňuje
pluralizmus a pomáha hovoriť o demokratických hod-

notách napríklad ako sloboda prejavu a sloboda umenia, ktoré patria k základným ľudských právam. ETC
je aj o hľadaní spolupatričnosti, dialógu, ktoré budú

odrážať požiadavky rozmanitého publika v meniacej
sa spoločnosti. Prináša kultúrne, jazykové a sociálne
dedičstvo i najnovšie divadelné trendy a vývoj.

Vďaka ETC práve prebieha štvoročný program
ENGAGE, ktorý ponúka mnohé možnosti a zaujímavé
projekty. Tento program podporuje Kreatívna Európa
v programe Európskej únie.

Členské divadlá ETC sa zhodli na charte, ktorá obsahuje aj tieto dôležité prísľuby:

•

zodpovednosť umenia udržať otvorenú a rovno-

•

bojovať proti každej akcii, správaniu a prejavu,

vzniku po dnešné jubileum sa členmi stalo viac ako

každodennú prácu na demokracii,

návštevníkov a teda aj tisíce umelcov a viac ako 16 000

jednou z najväčších paneurópskych divadelných sietí.
Vo svojom štatúte definuje svoju misiu vo vytvorení
siete, ktorá podporí vzájomnú spoluprácu európskych

divadiel najmä s ohľadom na mnohojazyčnosť regió-

nov, vzdelávanie umením, reflektujúc rozmanitosť
v pulzujúcom európskom divadelnom sektore.

Z ETC sa tak stala profesionálna a živá platforma pre

divadelníkov, ktorým pomáha vstupovať do medziná-

rodného tvorivého dialógu, vytvára priestor na hľa-

danie partnerstiev tým, že organizuje rôzne spoločné
projekty, iniciuje výskumy, edukačné projekty, zdieľa
informácie o nových technológiách i formách storyte-

llingu, vydáva publikácie, podporuje preklad, rezidencie mladých umelcov, mobilitu odborníkov. Umožňuje

viesť prirodzený kultúrny dialóg a realizovať náročné
koprodukčné projekty, celosvetovo promuje svojich
členov na iných nadnárodných fórach. A to je iba malá
časť aktivít.

ETC tak reprezentuje advokátsky hlas divadiel aj

na politickej úrovni a to práve v čase, keď dochádza

v Európe k tlaku na kultúru prostredníctvom krátenia
rozpočtov, či politizácie divadelného diania. ETC tak

svojimi projektmi reaguje na zmeny života v Európe
v 21. storočí, ktorý ovplyvňuje demografická krivka,
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ktoré sa spájajú s intoleranciou, antisemitiz-

mom, rasizmom a xenofóbiou, a tak posilňovať

40 divadiel z 20 krajín a tým aj viac ako 8 miliónov
inscenácií ročne. Týmto sa ETC stalo za tridsať rokov

právnu Európu teraz i v budúcnosti,

•

rozmanitosť kultúrneho prejavu a základné

ľudské práva slobody a tolerancie, na ktorých

stojí demokratická spoločnosť, budujú atmosféru rešpektu a vzájomnej dôvery.

Slovenská cesta s ETC
Rok 2000 sa stal pre Činohru SND zlomový práve preto, že vstúpila ako partnerské divadlo do siete Európ-

skej divadelnej konvencie. Ako poznamenal vtedajší
generálny riaditeľ SND Dušan Jamrich: „Predbehli
sme NATO aj Európsku úniu, Slovenské národné di-

vadlo už je členom Európskej divadelnej konvencie.“
Bola to vôľa otvoriť divadlo svetu, pretože v tom období sa už okrem Česka takmer necestovalo do zahraničia. Tak sa začala dnes už osemnásťročná spoločná
cesta.

Začalo sa to „zľahka“
– festivalom
Pod vedením Dušana Jamricha a Juraja Slezáčka
sa pre Činohru SND začala éra dôležitých spolu-

prác. A práve v čase ešte stále „čerstvého členstva“ sa Činohra SND pustila do výzvy zorganizovať
šiesty ročník medzinárodného festivalu ETC prvý-

krát v divadle krajiny bývalého východného bloku.
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”Európa

musí
stáť
na rovnocennosti

A naozaj v roku 2002 hostila Bratislava EuroThaliu – medzinárodný divadel-

Počas troch dní prebiehali v Štúdiu a v Modrom saló-

bolické miesto Miteleuropy, križovatku divadelných prúdov v ústí všetkých

divadlom, na vzťah medzi školou a divadlom. Činohra

ný festival. Vtedajší prezident ETC Daniel Benoin vnímal mesto ako symtokov, ktoré kedy pretekali európskou civilizáciou. Valné zhromaždenie
ETC vtedy prebiehalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Cieľom fes-

tivalu bolo ukázať európsku divadelnú rôznorodosť a pestrosť prístupov.

Festival priniesol svoje ovocie aj v podobe hosťovania inscenácie Tančiareň v Francúzsku. Tá bola ako jediná slovenskou súčasťou progra-

mu festivalu a dostala pozvanie od zástupcov divadiel do Nice i Sa-

int-Étienne. Obe hosťovania v zahraničí sa v roku 2005 uskutočnili.
Dušan Jamrich bol v tomto období zvolený za viceprezidenta ETC a bol
tak pri mnohých dôležitých rozhodnutiach ETC. Práve v čase jeho postu
sa Činohra SND zapojila do ďalšieho projektu.

Po EuroThalii prichádza EuroPathalia

SND a dramaturgička Darina Abrahámová prezento-

Akýmsi symbolickým potvrdením dobrých vzťahov je

korčuliach.

konferencia ETC práve v roku jej tridsiatych narode-

pôvodnej slovenskej rozprávky Kocúr na kolieskových

Zastávky Jarnej divadelnej
cesty
Ďalším z projektov, na ktorom sa zúčastnila Činohra
SND pod vedením Romana Poláka, bol Jarná divadelná cesta v roku 2013. Bola to oslava 25. výročia ETC,

ktorá vytvorila de facto putovný festival. Skupina
reprezentantov ETC, umelcov a kritikov spolu týž-

deň putovala metropolami od Karlsruhe, cez Stutt-

2004. Tento divadelný počin bol súčasťou dlhodobejšieho a rozsiahlejšie-

V Činohre SND videli inscenáciu Oresteia.

ho medzinárodného projektu Learning Europe alebo EuroPathalia v roku

V projekte sa spojilo dvanásť hercov a šesť režisérov a dramaturgov zo
šiestich európskych divadiel. Slovenský tím reprezentovali režisér Pat-

rik Lančarič, dramaturg Peter Pavlac a herci Monika Hilmerová a Marko
Igonda. Šlo o stvárnenie 21 vopred zadaných tém, ktoré mohli mať for-

málne rôznorodé, ale presne časovo obmedzené spracovanie so všetkými
osobitosťami, ktoré dané krajiny charakterizujú. Bola to akási exkurzia po
Európe, ale aj medzi divadelnými žánrami a formami. Autorom konceptu

projektu bol významný nemecký divadelník Armin Petras. Projekt mal pre-

miéru 2. apríla v Hamburgu a potom sa presunul všetkými metropolami,
aby ho 23. a 24. apríla 2004 videli aj bratislavskí diváci.

Podpora pôvodnej
tvorby a vzdelávanie
Činohra SND každoročne participo-

vala na vydávaní zborníka Book of
plays, teda najlepších textov jednotlivých členských krajín – divadiel.
Synopsy jednotlivých textov hier sa

tak objavili v spoločnej publikácii
v snahe rozšíriť vzájomnú informo-

vanosť o jednotlivých nových, súčasných hrách i dramatikoch v Európe.

Program spoločných projektov vôbec neustal. Od 26. februára do

1. marca 2009 Činohra SND pod vedením Štefana Bučka organizovala
medzinárodnú konferenciu/pracov-

né stretnutie na tému Divadlo –

Novembrová konferencia
v Bratislave

vala projekt Náš kocúr, ktorý sa viazal k inscenácii

Po medzinárodnom festivale pokračovala spolupráca realizáciou veľ ké-

ho projektu s podnadpisom Európske divadlo, zrkadlo pohybu utečencov.

Valné zhromaždenie ETC v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v Bratislave (2002)

ne prednášky a workshopy zamerané na vzdelávanie

gart, Liège, Prato, Maribor, Bratislavu až do Záhrebu.

Slovensko-nemecký pohľad
na starnutie

aj výročné zhromaždenie a Medzinárodná divadelná
nín práve na pôde novej budovy SND. Činohra SND

si váži možnosť hostiť našich kolegov a partnerov
i slovenských divadelníkov počas bohatého pracov-

ného programu. Začne sa slávnostným stretnutím
prezidenta ETC Serga Ronconiho, predstaviteľov Slo-

venského národného divadla a zástupcov členských

divadiel i členov slovenskej kultúrnej obce 29. novembra pred večerným predstavením Pred západom

slnka. Program bude pokračovať sériou prednášok
a prezentácií na tému Rozmanitosť v akcii (Diversity

in action) 30. novembra od 10.00 do 18.00 vo foyeri
novej budovy SND. Rečníkmi jednotlivých blokov budú

Iveta Škripková a Michal Vašečka za Slovensko, Erik
Ulfsby (Nórsko), Marc Grandmontagne (Nemecko),
Barbara Gressler (zastupujúca Kreatívnu Európu, ria-

diteľ ka generálneho centra pre vzdelávanie a kultúru
v Európskej komisii) a mnohí iní.

Posledným vrcholným projektom v rámci ETC bola

Srdečne pozývame návštevníkov SND na novembrové

v roku 2014. Zúčastnilo sa na ňom osem divadiel.

dialóg a diskutovať nielen o meniacej sa Európe.

účasť na projekte Art of Ageing (Umenie starnúť)
Slovenské národné divadlo v spolupráci s Deutsches Theater Berlín pripravilo unikátnu dvojja-

zyčnú inscenáciu Bludičky/Land der ersten Dinge,
ktorá sa hrávala v Berlíne i v Bratislave. Dotýkala

stretnutie s európskymi divadelníkmi v snahe viesť


Miriam Kičiňová,

lektorka dramaturgie Činohry SND

sa minulosti Československa a kolaborácie s ŠtB,
ale zároveň mapovala konzumnú súčasnosť. Stav
a pocit viny a zlyhania generácie, akási spoločná

evaluácia života v tomto rozdelenom časopriestore si
aj v Berlíne vyslúžila veľ ké uznanie.

Projekt Learning Europe
– EuroPathalia (2004)

S ETC sa naša cesta nekončí. Činohra SND už opäť pracuje na ďalšom
projekte v rámci Young Europe. Je

to momentálne jeden z najdôležitejších projektov ETC, ktorý plne repre-

zentuje hodnoty konvencie. Hľadá
sa v ňom spoločný dialóg s tínedžerskou generáciou divákov. Partnermi

Činohry SND sú Badische Staat-

stheater Karlsruhe a Pesti Magyar

Színház z Budapešti. Tvorkyňami za
slovenskú stranu sú Júlia Rázusová

ako režisérka a Alexandra Salmela

ako autorka. Projekt bude mať premiéru na jeseň v roku 2019.

vzdelávanie – umenie v rámci roz-
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siahlejšieho projektu Young Europe.
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ETC
a ja

Zložité začiatky. Naozaj zložité.
Asi len málokto by si už spomenul, že celkom na začiatku bol osobný kontakt Miše Čobejovej smerom k vtedajšiemu prezidentovi ETC, asi málokto by priznal zásluhu Elenke Flaškovej, ktorá sa osobne za Činohru SND uchádzala o členstvo a podarilo sa jej činohru odprezentovať tak, že sa stala

právoplatným členom ETC. Nebolo pochýb, že je to podstatné, nebolo pochýb, že po tomto kroku

budú musieť nasledovať ďalšie. Úprimne, myslím si, že som sa „vyskytol“. Že som bol „po ruke“.
Čerstvo zamestnaný ako dramaturg, najmä však ovládajúci cudzí jazyk, čo nebolo v tom čase až

také zvyčajné. Nič viac (nič menej?). Prvé moje stretnutie s prezidentom ETC na Sicílii (Taormina),
na udeľovaní cien Premio Europa per il Teatro, bolo pre mňa vážne pamätné. V loby luxusného hote-

la ma privítal Daniel Benoin a od prvej sekundy mi dával najavo absolútne bytostnú nedôveru voči

môjmu extrémne mladému veku. A len moja aktuálna naivita a silný vzťah k sebairónii ma zachránili
aj v nasledujúcich rokoch. Nedôvera sa síce postupne na pravidelných General Assemblys stratila
(2x ročne v inej krajine, v inom členskom divadle ETC), ale priniesla nové nečakané situácie zoči-voči
faktu, že som tam chodil sám, bez „štatutárneho“ reprezentanta Činohry SND. Napokon som pre-

svedčil vtedajšieho generálneho riaditeľa SND Dušana Jamricha, aby sa zhostil tejto úlohy, pretože
hlasovať som síce mohol, ale prijímať rozhodnutia nie. A hneď prvý návrh z jeho strany bol prísľub,
že SND zorganizuje veľ ký reprezentatívny festival ETC. Lenže… termín? Pol roka. Pamätám, ako ma

oblial studený pot. A oblieval kontinuálne celý nasledujúci polrok. To nie je možné. To sa nedá. A podarilo sa. Ťažko komukoľ vek vysvetľovať, že v tom čase som v kancelárii dramaturgie nemal počítač

s internetom, takže som v prvej fáze celkom sám vybavoval zásadnú komunikáciu a výber inscenácií
na tento festival z internet café v Starej tržnici, jednom z dvoch miest, kde bol v Starom Meste inter-

net. Vlastne si ani neviem predstaviť, ako sa to mohlo podariť. O pol roka sme kráčali po otváracom
predstavení festivalu (EuroThalia) po červenom koberci na Bratislavský hrad, kde sa stretli zástupcovia skoro všetkých divadiel ETC a užívali si slávu zrealizovania nemožného. A potom nasledovali

koprodukcie. A siahli sme „skromne“ opäť najvyššie. Veď prečo by sme sa nedali do debaty s predstaviteľmi v tom roku časopisom Theater Heute vyhlásenom najlepšom divadle v Nemecku – Thalia

Theater Hamburg? Projekt Armina Petrasa s názvom Learning Europe nás pohltil takmer na celý
nasledujúci rok a stal sa emblematickým projektom, ktorý profiloval postavenie ETC v rámci ďal-

ších sietí divadiel na niekoľ ko ďalších rokov. Na premiére projektu v Hamburgu ma videl vtedajší šéf
Činohry SND Juraj Slezáček prvýkrát tancovať, s cigarou v ruke a myslel si, že sa mu sníva. Nám

všetkým sa snívalo. A potom prišiel Fahim, projekt s divadlom z Kaposváru, ktorý fatálne určil môj
vzťah k EÚ, keďže v deň vstupu Slovenska do EÚ som musel byť v Maďarsku. A potom prišli ďalšie projekty, valné zhromaždenia, projekty, konferencie, festivaly, ktoré majú pre mňa jednoduchú

pointu v tom, že keď dnes prídem do Berlína, tak v Deutsches Theater sa osobne môžem stretnúť
s niekoľ kými dobrými priateľmi, s ktorými môžem stráviť niekoľ ko naplnených večerov debatami

o súčasnom nemeckom divadle, o ich vydesenom poznaní, že im vyrastá nová generácia politicky
korektných, puritánskych divákov a ja viem, že s nimi túto diskusiu budem môcť viesť ďalšie desiatky rokov, kedykoľ vek prídem do Berlína. A Christa je už pár mesiacov na dôchodku a Claus sa stal
šéfdramaturgom DT a… Ďakujem! Vraciam sa na začiatok, keď som sa v Taormine vyklepaný v jeden

večer, keď som sa mal prvýkrát v živote stretnúť s prezidentom ETC, díval na lávu, ktorá sa vylievala

z neďalekej Etny. Keby som si predstavil čo i len 1 percento z toho, čo bude nasledovať, smial by som
sa na svojej naivite. Dnes sa už usmievam nad niečím celkom iným.
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Peter Pavlac a Marko Ingonda

počas projektu Learning Europe
– EuroPathalia (2004)

Peter Pavlac, dramaturg, dramatik, scénarista
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Streda
2. 1.
Štvrtok
3. 1.

Piatok
4. 1.

Sobota
5. 1.

Utorok
8. 1.
Streda
9. 1.

Štvrtok
10. 1.

Piatok
11. 1.

Sobota
12. 1.

Nedeľa
13. 1.

Utorok
15. 1.
Streda
16. 1.
Štvrtok
17. 1.

Piatok
18. 1.

Slovenské
národné
divadlo

Činohra
Láskavé bohyne
Jonathan Littell
Temná freska o kompromisoch so svedomím
19.00 – 22.20 hod. | 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 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Mercedes Benz
Péter Esterházy
Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne
na objednávku Činohry SND
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Hedda Gablerová
Henrik Ibsen

Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji tragédie a šialenstva
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Je úžasná!
Peter Quilter
Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND | Štúdio

Tak sa na mňa prilepila
Georges Feydeau

derniéra

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

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

Rodáci

Valeria Schulczová, Roman Olekšák
Pôvodná slovenská hra Rodáci v réžii nemeckého režiséra
Tilmanna Köhlera
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Sobota
19. 1.

Utorok
22. 1.

Streda
23. 1.

Štvrtok
24. 1.

Apartmán v hoteli Bristol

Roald Dahl

organizované
predstavenie

Premiéra

Premiéra

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | 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 hod. | nová budova SND | Štúdio

Richard III.

William Shakespeare

Shakespearova politická dráma o antihrdinovi,
manipulácii a intrigách
19.00 – 22.00 hod.| nová budova SND | Sála činohry

Vedľajšie účinky

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

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

Lucy Prebble

Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy a etiky, ale aj našich
vlastných emócií
10.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Lúče otcovstva

Karol Wojtyła

Nádherná filozoficko-poetická hra, ktorá hovorí o absencii a potrebe
otca v súčasných rodinách
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Ilúzie

Ivan Vyrypajev

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

Leni

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

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

Popol a vášeň

Christopher Hampton

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

tRIP

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

Radosław Paczocha

OFICIÁLNA
MINERÁLNA VODA
PRE SND

PARTNERI
PREMIÉR

GENERÁLNY
MEDIÁLNY
PARTNER

Štvrtok
31. 1.

Štvrtok
3. 1.

Piatok
4. 1.

Sobota
5. 1.

Štvrtok
10. 1.

Sobota
19. 1.

Piatok
25. 1.

Utorok
29. 1.

Opera

Netopier
Johann Strauss ml.

Gioacchino Rossini
11.00 – 12.15 hod.

Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart
19.00 – 22.15 hod. | nová budova SND

Balet

Baletná rozprávka
11.00 hod. | historická budova SND

Labutie jazero

Piotr I. Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov
Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND

Esmeralda

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo/
podľa Mariusa Petipu

Baletný epos podľa románu V. Huga. Inscenáciu uvádzame
v spolupráci s Petipa Heritage Fund St. Petersburg
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND

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

HLAVNÍ MEDIÁLNI
PARTNERI

séria VP

rezervacie@snd.sk | +421 2 204 72 289

NAVSTEVNIK. SK

WWW.SND.SK

sezóna

99.

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

Beatles Go Baroque

Prvé uvedenie diela Borisa Eifmana na Slovensku
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND

Boris Eifman

Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci

séria ZV

Piotr I. Čajkovskij, Vasilij I. Vajnonen, Jozef Dolinský,
Rafael Avnikjan

Luskáčik*

Baletná rozprávka
11.00 | 18.00 hod. | historická budova SND

Piotr I. Čajkovskij, Vasilij I. Vajnonen, Jozef Dolinský,
Rafael Avnikjan

Luskáčik*

Baletná rozprávka
18.00 hod. | historická budova SND

Piotr I. Čajkovskij, Vasilij I. Vajnonen, Jozef Dolinský,
Rafael Avnikjan

Luskáčik*

séria SO

Opereta v troch dejstvách v nemeckom jazyku (hovorené slovo
v slovenskom jazyku)
19.00 – 22.10 hod. | nová budova SND

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

Don Carlo
Giuseppe Verdi
Opera v štyroch dejstvách
19.00 – 22.30 hod. | nová budova SND

Carmen
G. Bizet
Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
19.00 – 22.00 hod. | historická budova SND

Čarovná flauta
Wolfgang Amadeus Mozart
Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND

Poľská krv
Oskar Nedbal
Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
19.00 – 22.10 hod. | historická budova SND

Veľ ká doktorská rozprávka*
Milan Dubovský
Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku
11.00 – 12.45 hod. | historická budova SND

Veľ ká doktorská rozprávka*
Milan Dubovský

Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku
17.00 – 18.45 hod. | historická budova SND

Barbier zo Sevilly
Gioacchino Rossini

Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
so slovenskými titulkami
19.00 – 21.40 hod. | historická budova SND

Pondelok Figaro sem, Figaro tam*
28. 1.
Gioacchino Rossini

Sobota
26. 1.

Štvrtok
24. 1.

Streda
23. 1.

Štvrtok
17. 1.

Streda
16. 1.

Utorok
15. 1.

Sobota
12. 1.

Utorok
8. 1.

Sobota
5. 1.

Program
Január 2019

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

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

Osud katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho ako svedectvo doby
19.30 – 22.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Skrotenie zlej ženy

William Shakespeare

Slávna komédia o nekonečných starostiach s manželstvom
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND| Sála činohry

Ilúzie

Ivan Vyrypajev
séria NČ4
2017/2018

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

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

Leni

Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

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

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
10.00 – 13.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*

Ľubomír Feldek

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

Morena

Kolektív autorov

Predpremiéra

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome tridsiatky
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Apartmán v hoteli Bristol

Roald Dahl

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

Tichý bič

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

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

Jana Juráňová

Ján Palárik
Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry
Hra o osude jedného z najznámejších slovenských prozaikov
20. storočia Mila Urbana
19.30 – 21.50 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Matúš Bachynec
Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Rivers of Babylon
Peter Pišťanek

Nedeľa
27. 1.

Utorok
29. 1.

Streda
30. 1.

Štvrtok
31. 1.

Štvrtok
31. 1.

''19
Osud katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho ako svedectvo doby
19.30 – 22.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

Piatok
25. 1.

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Nedeľa
20. 1.

JA
NU

Kultový román Petra Pišťanka na doskách SND
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Veľ ký zošit
Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy a etiky,
ale aj našich vlastných emócií
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

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

Zjavenie (hrobárova dcéra)
Viliam Klimáček
Ironická groteska o tradičnej rodine, o slovenskej duši a o strachu
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

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

Zjavenie (hrobárova dcéra)
Viliam Klimáček
Ironická groteska o tradičnej rodine, o slovenskej duši a o strachu
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

Morena
Kolektív autorov
Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome tridsiatky
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND |Modrý salón

Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha
Pohľad na posledné roky rakúsko-uhorskej monarchie
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Vysoká škola diváckeho umenia
István Tasnádi
Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
Matúš Bachynec

Sobota
26. 1.

Hosťovanie DAB Nitra

Á

R
séria SK

Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

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

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

Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha
Pohľad na posledné roky rakúsko-uhorskej monarchie
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Vysoká škola diváckeho umenia
István Tasnádi
Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

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

Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať: v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod
z Olejkárskej ulice), Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod. a v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského

HLAVNÝ PARTNER
BALETU SND

ul.), Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 23. 11. 2018 — Zmena programu je vyhradená.

PARTNERI

Dizajn Barbora Šajgalíková
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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— Vysvetlivky — * Detské predstavenie.
GENERÁLNY
PARTNER

Režisér József Czajlík s Robertom Rothom
počas kostýmovej skúšky inscenácie
Vysoká škola diváckeho umenia
Foto Ctibor Bachratý

Nedeľa
16. 12.

séria NČ 2

Projekt 1918

Divadlo poézie ako javisková oslava neznámych básní P. O. H.
19.30 – 21.05 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Sobota
15. 12.

Pavol Országh Hviezdoslav

Časy, časy, mrcha časy/Ó, sláva hviezd, ó, sláva

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

Giuseppe Verdi

La traviata

anglické
titulky

Premiéra

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

Ivan Stodola

Bačova žena

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

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

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

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

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

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Humorno-dojímavá performancia o dnešnej dobe
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Martin Ondriska, Andrea Bučko a kol.

Morena

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

Christopher Hampton

Popol a vášeň

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

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

Hra o osude známeho prozaika Mila Urbana
19.30 – 21.50 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Jana Juráňová

Tichý bič

Hra o tom, že len dobrý nepriateľ udrží komunitu pokope
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

Bernhard Studlar

Túžba po nepriateľovi

Podstata moci a proces prechodu z jedného režimu do druhého
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kol.

Elity

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

Peter Karvaš

Polnočná omša

Slávna komédia o nekonečných starostiach s manželstvom
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Skrotenie zlej ženy

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

Péter Esterházy

Mercedes Benz

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

Ľubomír Feldek

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Keď sa končí dialóg, začína sa hudobný teror
19.00 – 21.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Sláva Daubnerová

Spievajúci dom

Slovenská hra o nás a o nich
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Rodáci

O zmysle a sile lásky naprieč mliečnou cestou
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

Komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Piatok
14. 12.

Streda
12. 12.

Utorok
11. 12.

Sobota
8. 12.

Piatok
7. 12.

Utorok
4. 12.

séria OŽ

séria NČ 3

séria SK

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

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Krotká

Komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

Pôvodná slovenská hra o zodpovednosti umelca za svoje dielo
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

Pôvodná slovenská hra o zodpovednosti umelca za svoje dielo
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
19.00 – 22.00 | nová budova SND | Sála činohry

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

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

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

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

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

Hudobný večer s poéziou
19.30 – 20.20 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Korene

Operné predstavenie pre deti
11.00 – 12.15 hod. | nová budova SND

Nepredajme nevestu!*

Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND

Bedřich Smetana

Predaná nevesta

Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
19.00 – 22.10 hod.| historická budova SND

Oskar Nedbal

Poľská krv

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
11.00 – 13.40 hod. | nová budova SND

Giuseppe Verdi

Rigoletto

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND

Giuseppe Verdi

Rigoletto

Operné predstavenie pre deti
11.00 – 12.15 hod. | nová budova SND

O čarovnej flaute a iných kúzlach*

Opera v dvoch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Čarovná flauta

Opera

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
18.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Pondelok Apartmán v hoteli Bristol
Roald Dahl
31. 12.

Nedeľa
30. 12.

Sobota
29. 12.

Piatok
28. 12.

Štvrtok
27. 12.

Streda
26. 12.

Štvrtok
20. 12.

Wiliam Shakespeare

Radosław Paczocha

tRIP

Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi
19.00 – 22.00 hod. | historická budova SND

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

Peter Quilter

Je úžasná!

Diskusný program o kľúčových momentoch našej histórie
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Slovenské osmičky

Báseň o slobode, rovnosti a odpustení?
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND| Štúdio

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

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

Sofokles

Antigona

Modlitba o jednej krajine a ľuďoch v nej v časoch normalizácie
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

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

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Veselé paničky windsorské

Streda
19. 12.

Utorok
18. 12.

Nedeľa
16. 12.

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

Ivan Stodola

Bačova žena

Shakespearovský zápas o miesto na slnku
19.00 – 22.00 hod.| nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Richard III.

Hra o večnej nespokojnosti a neuhasenom smäde po vzrušení
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Henrik Ibsen

Hedda Gablerová

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

Peter Quilter

Je úžasná!

Modlitba o jednej krajine a ľuďoch v nej v časoch normalizácie
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

Ikonický román ruskej klasiky o dvoch silách sveta
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
18.00 – 20.45 hod.| historická budova SND

Giuseppe Verdi

Nabucco

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND

Giacomo Puccini

Turandot

Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND

Bedřich Smetana

Predaná nevesta

Opereta v troch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku
19.00 – 22.10 hod. | nová budova SND

Johann Strauss ml.

Netopier

Baletná rozprávka
11.00 hod. | historická budova SND

PARTNERI

HLAVNÝ PARTNER
BALETU SND

OFICIÁLNA
MINERÁLNA VODA
PRE SND

PARTNERI
PREMIÉR

GENERÁLNY
MEDIÁLNY
PARTNER
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19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Pondelok Trochu inak
Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND
10. 12.

Iné

17.00 | 20.00 hod. | historická budova SND

Silvester
v Balete
SND

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Baletná rozprávka
11.00 hod. | historická budova SND

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Baletná rozprávka
18.00 hod. | historická budova SND

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Baletná rozprávka
11.00 | 18.00 hod. | historická budova SND

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Baletná rozprávka
11.00 | 18.00 hod. | historická budova SND

Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 14. 11. 2018. — Zmena programu je vyhradená. —

GENERÁLNY
PARTNER

séria OM

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Večer pôvodnej choreografie
19.00 hod. | historická budova SND

P. Breiner, R. Sato, A. Petrovič, G. Lambrecht,
A. Ducin, I. Holováč

Beatles go Baroque

Baletná rozprávka
11.00 hod. | historická budova SND

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Baletná rozprávka
18.00 hod. | historická budova SND

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Baletná rozprávka
11.00 | 18.00 hod. | historická budova SND

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Baletná rozprávka
11.00 hod. | historická budova SND

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Baletná rozprávka
18.00 hod. | historická budova SND

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Baletná rozprávka
11.00 | 18.00 hod. | historická budova SND

z Olejkárskej ulice), Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod. a v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského ul.),

Vysvetlivky — * Detské predstavenie.

Premiéra

Silvester
v Opere
SND

Vianoce
v Opere
SND

séria VP

P. I. Čajkovskij, V. I. Vajnonen, J. Dolinský, R. Avnikjan

Luskáčik

Pôvodný slovenský projekt domáceho tímu tvorcov –
renomovaného slovenského autora Petra Breinera a pätice
choreografov z radov Baletu SND
19.00 hod. | historická budova SND

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

Beatles go Baroque

Pondelok Fragile & Balet SND
Hudobno-tanečný večer
31. 12.

Piatok
28. 12.

Štvrtok
27. 12.

Streda
26. 12.

Sobota
22. 12.

Piatok
21. 12.

Utorok
18. 12.

Sobota
15. 12.

Piatok
14. 12.

Štvrtok
13. 12.

Sobota
8. 12.

Piatok
7. 12.

Štvrtok
6. 12.

Sobota
1. 12.

Balet

Opereta v troch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku
19.00 – 22.10 hod. | nová budova SND

Johann Strauss ml.

Netopier

Pondelok Silvestrovský koncert
16.00 – 17.15 hod.| nová budova SND
31. 12.

Sobota
29. 12.

Piatok
28. 12.

Štvrtok
27. 12.

Štvrtok
20. 12.

19.00 hod. | nová budova SND | Sála opery a baletu

Vianočný koncert

DE
CEM
B R '18
E

Sobota
15. 12.

Program
December 2018

Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať: v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod

Sobota
15. 12.

Piatok
14. 12.

Štvrtok
13. 12.

Streda
12. 12.

Utorok
11. 12.

Nedeľa
9. 12.

Sobota
8. 12.

Piatok
7. 12.

Štvrtok
6. 12.

Streda
5. 12.

Utorok
4. 12.

Nedeľa
2. 12.

Sobota
1. 12.

Činohra

Slovenské
národné
divadlo

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

Streda
2. 1.

Štvrtok
3. 1.

Piatok
4. 1.

Sobota
5. 1.

Utorok
8. 1.

Streda
9. 1.

Štvrtok
10. 1.

Piatok
11. 1.

Sobota
12. 1.

Nedeľa
13. 1.

Utorok
15. 1.
Streda
16. 1.
Štvrtok
17. 1.

Slovenské
národné
divadlo

Činohra

Láskavé bohyne

Jonathan Littell

Temná freska o kompromisoch so svedomím
19.00 – 22.20 hod. | 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 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Mercedes Benz

Péter Esterházy

Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne
na objednávku Činohry SND
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Hedda Gablerová

Henrik Ibsen

Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji tragédie a šialenstva
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Je úžasná!

Peter Quilter

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

Tak sa na mňa prilepila

Georges Feydeau

derniéra

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

Polnočná omša

Peter Karvaš

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

Rodáci

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Pôvodná slovenská hra Rodáci v réžii nemeckého režiséra
Tilmanna Köhlera
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Sobota
19. 1.

Utorok
22. 1.

Streda
23. 1.

Štvrtok
24. 1.

Apartmán v hoteli Bristol

Roald Dahl

organizované
predstavenie

Premiéra

Premiéra

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | 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 hod. | nová budova SND | Štúdio

Richard III.

William Shakespeare

Shakespearova politická dráma o antihrdinovi,
manipulácii a intrigách
19.00 – 22.00 hod.| nová budova SND | Sála činohry

Vedľajšie účinky

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

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

Lucy Prebble

Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy a etiky, ale aj našich
vlastných emócií
10.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Lúče otcovstva

Karol Wojtyła

Nádherná filozoficko-poetická hra, ktorá hovorí o absencii a potrebe
otca v súčasných rodinách
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Ilúzie

Ivan Vyrypajev

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

Leni

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

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

Popol a vášeň

Christopher Hampton

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

tRIP

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

Radosław Paczocha

Sobota
5. 1.

Utorok
8. 1.

Sobota
12. 1.

Utorok
15. 1.

Streda
16. 1.

Štvrtok
17. 1.
Streda
23. 1.
Štvrtok
24. 1.

OFICIÁLNA
MINERÁLNA VODA
PRE SND

PARTNERI
PREMIÉR

GENERÁLNY
MEDIÁLNY
PARTNER

Štvrtok
31. 1.

Štvrtok
3. 1.

Piatok
4. 1.

Sobota
5. 1.

Štvrtok
10. 1.

Sobota
19. 1.

Piatok
25. 1.

Utorok
29. 1.

Netopier

Johann Strauss ml.

Gioacchino Rossini
11.00 – 12.15 hod.

Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart
19.00 – 22.15 hod. | nová budova SND

Balet

Baletná rozprávka
11.00 hod. | historická budova SND

Labutie jazero

Piotr I. Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov
Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND

Esmeralda

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo/
podľa Mariusa Petipu

Baletný epos podľa románu V. Huga. Inscenáciu uvádzame
v spolupráci s Petipa Heritage Fund St. Petersburg
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND

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

HLAVNÍ MEDIÁLNI
PARTNERI

séria VP

rezervacie@snd.sk | +421 2 204 72 289

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

Beatles Go Baroque

Prvé uvedenie diela Borisa Eifmana na Slovensku
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND

Boris Eifman

Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci

séria ZV

Piotr I. Čajkovskij, Vasilij I. Vajnonen, Jozef Dolinský,
Rafael Avnikjan

Luskáčik*

Baletná rozprávka
11.00 | 18.00 hod. | historická budova SND

Piotr I. Čajkovskij, Vasilij I. Vajnonen, Jozef Dolinský,
Rafael Avnikjan

Luskáčik*

Baletná rozprávka
18.00 hod. | historická budova SND

Piotr I. Čajkovskij, Vasilij I. Vajnonen, Jozef Dolinský,
Rafael Avnikjan

Luskáčik*

séria SO

Opereta v troch dejstvách v nemeckom jazyku (hovorené slovo
v slovenskom jazyku)
19.00 – 22.10 hod. | nová budova SND

Tosca

Giacomo Puccini

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

Don Carlo

Giuseppe Verdi

Opera v štyroch dejstvách
19.00 – 22.30 hod. | nová budova SND

Carmen

G. Bizet

Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
19.00 – 22.00 hod. | historická budova SND

Čarovná flauta

Wolfgang Amadeus Mozart
Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND

Poľská krv
Oskar Nedbal
Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
19.00 – 22.10 hod. | historická budova SND

Veľ ká doktorská rozprávka*
Milan Dubovský
Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku
11.00 – 12.45 hod. | historická budova SND

Veľ ká doktorská rozprávka*
Milan Dubovský

Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku
17.00 – 18.45 hod. | historická budova SND

Barbier zo Sevilly
Gioacchino Rossini

Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
so slovenskými titulkami
19.00 – 21.40 hod. | historická budova SND

Pondelok Figaro sem, Figaro tam*
28. 1.
Gioacchino Rossini

Sobota
26. 1.

Opera

Program
Január 2019

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

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

Osud katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho ako svedectvo doby
19.30 – 22.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Skrotenie zlej ženy

William Shakespeare

Slávna komédia o nekonečných starostiach s manželstvom
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND| Sála činohry

Ilúzie

Ivan Vyrypajev

séria NČ4
2017/2018

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

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

Leni

Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

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

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
10.00 – 13.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*

Ľubomír Feldek

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

Morena

Kolektív autorov

Predpremiéra

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome tridsiatky
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Apartmán v hoteli Bristol

Roald Dahl

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

Tichý bič

Nedeľa
27. 1.

Utorok
29. 1.

Streda
30. 1.

Štvrtok
31. 1.

Štvrtok
31. 1.

HLAVNÝ PARTNER
BALETU SND

Čo ťa najviac zaujalo na tomto texte?
Vnímam ho ako senzačnú možnosť pre hercov, pre divadelníkov vôbec, ale, samozrejme, aj pre divákov.

''19
Osud katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho ako svedectvo doby
19.30 – 22.00 hod. | 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 hod. | nová budova SND | Štúdio

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

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

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

Jana Juráňová

Ján Palárik

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry
Hra o osude jedného z najznámejších slovenských prozaikov
20. storočia Mila Urbana
19.30 – 21.50 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Matúš Bachynec

Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Rivers of Babylon
Peter Pišťanek

Sobota
26. 1.

Piatok
25. 1.

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Nedeľa
20. 1.

JA
NU

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

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

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

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

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome tridsiatky
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND |Modrý salón

Kolektív autorov

Morena

Ironická groteska o tradičnej rodine, o slovenskej duši a o strachu
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

Viliam Klimáček

Zjavenie (hrobárova dcéra)

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

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

Ironická groteska o tradičnej rodine, o slovenskej duši a o strachu
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

Viliam Klimáček

Zjavenie (hrobárova dcéra)

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

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Hosťovanie DAB Nitra

Veľ ký zošit

Kultový román Petra Pišťanka na doskách SND
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Á

R
séria SK

Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

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

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

Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha
Pohľad na posledné roky rakúsko-uhorskej monarchie
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Vysoká škola diváckeho umenia
István Tasnádi
Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

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

z Olejkárskej ulice), Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod. a v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského

Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať: v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod

Piatok
18. 1.

V Maďarsku je Vysoká škola diváckeho umenia legendami opradená hra aj inscenácia. Tasnádi ju napísal na telo dvoch excelentných hráčov Zoltána Mucsiho a Pétera Scherera, ktorí sú
známi aj za hranicami Maďarska ako klaunovská dvojica predovšetkým z filmov medzinárodne uznávaného režiséra Miklósa
Jancsóa. Prečo si chcel v SND uviesť práve túto hru?
Inscenovať ju v maďarčine by mi ani len nenapadlo. Najmä preto, že
zmieňovaná prvá inscenácia sa uvádza dodnes a s obrovským úspechom. Navyše v nej účinkujú traja úžasní herci, ktorých pozná celé
Maďarsko. A tak sa každé ďalšie uvedenie tejto hry v maďarčine nutne rodí v tieni veľ kej hory. Tým, že predlohu tu pozná asi len málokto,
rovnako ako maďarskú inscenáciu, nie sme faktom jej úspechu až
takí determinovaní. A herci Bárta, Roth a Fischer sú minimálne takí
známi a uznávaní ako v Maďarsku trojica Mucsi, Scherer, Katona.

ul.), Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 23. 11. 2018 — Zmena programu je vyhradená.

PARTNERI

— Vysvetlivky — * Detské predstavenie.
GENERÁLNY
PARTNER

Dizajn Barbora Šajgalíková
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Po ôsmich rokoch sa do Činohry
SND vrátil režisér József Czajlik,
rodák z Dunajskej Stredy,
absolvent Divadelnej fakulty
VŠMU v Bratislave.
Žije v Budapešti, kde predtým
niekoľ ko rokov pôsobil v divadle
Bárka. Od roku 2011 je riaditeľom
divadla Thália v Košiciach.
Pravidelne režíruje v rôznych
divadlách v Maďarsku,
ale i na Slovensku.

Senzačná
možnosť
pre hercov

V čom spočíva tá senzačná možnosť?
Otvára tému, ktorá sa zdá vlastne samozrejmosťou – čo všetko potrebuje vedieť
divák, keď sa chce zúčastniť na predstavení.
Je dôležité o tom hovoriť práve teraz?
Nie v tom slova zmysle, že by som mal obrovskú túžbu poúčať publikum, ako má
vnímať divadlo, alebo ako sledovať predstavenie. To určite nechcem! Mňa na tom
zaujíma, že od začiatku ide o inventúru
namiesto experimentovania a skúmania
diváckych možností. Samotný vzťah pedagóg – študent prináša obrovské množstvo
spomienok na bezpočet humorných zážitkov a smiešnych situácií. K tomu sa pridávajú naše skúsenosti s divákmi, ktoré nás
inšpirujú k novým nápadom.
Ako režisér si už viackrát siahol po téme
divadlo v divadle. Napríklad: dvojdielna
inscenácia Oral Moral alebo tvoja prvá
réžia v košickom divadle Thália – Divadelná komédia Bengta Ahlforsa, ktorú
svojho času uvádzalo aj SND. Prečo siahaš po týchto látkach?
Je pre mňa veľmi inšpiratívne uvažovať
o procese tvorby, o vzniku divadelnej inscenácie, o možnostiach a postavení divadla
v spoločnosti, rozmýšľať o tom, aká je úloha, zmysel divadla. To ma neustále zamestnáva. A hra Istvána Tasnádiho s ľahkosťou
a humorom otvára práve tieto témy.
Ako si pristupoval k Tasnádiho hre, možno na rozdiel od maďarských inscenátorov? Čo je pre teba kľúčové?
Chcel by som dosiahnuť to, aby divák odchádzal z predstavenia s pocitom, že je
dobré chodiť do divadla. Satira nám poskytuje možnosť, aby sme boli tak trošku satirickí blázni, ale bez následkov. Hoci protagonisti tejto hry sa berú, naopak, veľmi
vážne. Absenciu divadla berú tak vážne, že
to jednoznačne volá po divadelnom spracovaní. Satyrovia sú veselými, ľahkovážnymi
lesnými polobohmi, ktorí majú konský alebo kozí chvost a svinské uši a svojou bujarosťou neustále obťažujú nymfy. Satira ako
žáner narába so surovejšími prostriedkami. Využíva humor, grotesknosť, výsmech.
To nám dáva veľ ké možnosti a väčšiu slobodu. Voči sebe aj voči ostatným kolegom
a divákom si môžeme veľa dovoliť.
V deväťdesiatych rokoch slovenská divadelná obec už zažila na vlastnej koži,
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ako reagujú diváci na to, ak sa zatvoria divadlá, ak divadlá nehrajú,
a táto skúsenosť bola dosť nepríjemná a priniesla akési rozčarovanie. Zišla ti na um táto veľmi konkrétna paralela s Tasnádiho hrou?
Nie.
Aký zámer sleduješ inscenovaním tejto hry?
Na spoločenskej úrovni: zoznámiť slovenských divákov a divadelníkov
s úspešnou hrou maďarského autora. Z hľadiska témy: veľmi ma zaujíma,
kam môže dospieť devalvácia, o ktorej hovorí Tasnádiho hra. Mám taký
dojem, že jednotlivé divadlá čoraz viac strácajú svoju jedinečnosť, svojbytnosť. Akoby boli nútené vzdať sa týchto vlastností v prospech akejsi
všeobecnosti, sivosti a všednosti. Skrátka, snažia sa tvoriť tak, aby ich
každý pochopil. Desí ma predstava eskalácie takýchto tendencií, čo môže
viesť k strate diváckej pozornosti.
Si zároveň režisér aj riaditeľ divadla, to sú s ohľadom na to, čo si práve povedal, výrazne odlišné funkcie. Aký je teda ideálny divák? Pri
pohľade z jednej i z druhej funkcie?
Zložitejšiu otázku si mi nemohol položiť. My v Košiciach poznáme svojich
divákov, to znamená aj tých, ktorí chodia, ale aj tých, ktorí nechodia do
divadla, ale radi by sme ich doň dostali. O týchto ľuďoch už viem, ako ich
takpovediac „pozvať na hostinu“. Neviem, však kto sú diváci SND, aj keď
chodím na predstavenia a pravidelne sledujem všetko dianie. No aj v tejto
nevypočítateľnej situácii som predsa len odvážny, preto lebo verím v silu
a komunikatívnosť stredoeurópskeho humoru, takže smelo ponúkam
bratislavskému publiku Tasnádiho hru. Ale aký je ideálny divák? Neviem,
a v podstate po tom ani netúžim. Pre riaditeľa je najlepším divákom ten,
ktorý divadlo navštevuje opakovane. Ten, čo si najčastejšie kupuje vstupenku a zvyšuje naše tržby. Najlepšie teda je, ak je „všežravec“, ktorý
zhltne celý repertoár. Ale ako režisér túžim po divákovi, ktorý vníma a reaguje a najmä sa zaujíma o vycibrenejšie a náročnejšie témy, to je divadlo,
aké chcem vidieť aj tvoriť. V diváckom umení sú kľúčovými a asi najdôležitejšími pojmami: pozornosť, vnímavosť.

pokaziť aj divadelníci. To, že sa tak zhoršili vzťahy medzi
divákmi a tvorcami, môže mať viacero dôvodov, a musím
pripustiť aj tú možnosť, že za to môže práve absencia predstavení, ktoré pohnú s divákmi, ktoré nimi zatrasú, ktoré
vyvolávajú obrovské duševné a citové vzplanutia. Potom
nám nezostáva nič iné, len si predstaviť, čo by mal od nás
divadelníkov dostať divák, čo také, čo by ho ako magnet pritiahlo opäť k nám.
Čo znamená katarzia pre teba? Máš na to odpoveď? Vytvoril si si vlastný názor v spore o to, či existuje alebo
nie? Či má svoje opodstatnenie alebo ju z divadla treba
vyhnať?
Ja som sa rozhodol, že katarzia existuje. To sa udialo počas tohto skúšobného procesu. Takže je to pomerne čerstvé. A zistil som tiež, že sa nezrodí sama od seba, ale len
ak sú na to tvorcovia pripravení – teda chcú a vedia ju dosiahnuť. Tvorcovia, ktorí disponujú oveľa systematickejším
myslením ako ja, nenachádzajú presnú odpoveď na otázku,
kedy a ako divák prežíva katarziu a čo si pod ňou predstavuje. Takže by som sa radšej do nejakých definícií nepúšťal.
Viackrát som mal zážitok, že predstavenie so mnou pohlo,
alebo ma oslobodilo od ťažoby, ktorú som mal na duši. I to
dokazuje, že katarzia má viacero podôb. Asi jestvujú rozličné katarzie.

sim uviesť aspoň jeden z viacerých dôvodov.
1. Alexander Bárta je môj dlhoročný veľmi dobrý kamarát, s ktorým som však napriek tomu
doposiaľ nikdy nespolupracoval. 2. S Robertom
Rothom mám veľmi hlboký vzťah, ktorý medzi
nami vznikol počas skúšania inscenácie Čechovovho Ivanova v roku 2010 v SND. 3. V Danielovi
Fischerovi som zase videl Divadelného Daniku,
ktorý v mojej predstave harmonicky dopĺňal
ústrednú dvojicu Bárta – Roth.
József Czajlik v rozhovore

s dramaturgom inscenácie

Miklósom Forgácsom

a Mirom Dachom, dramaturgom Činohry SND

JC

Do inscenácie si obsadil obľúbených, svojráznych a naturelom veľmi odlišných hercov. Ako vzniklo toto obsadenie? Prečo práve títo herci?
To diváci nemusia vedieť. Rozhodnutie o obsadení ovplyvňuje príliš veľa faktorov. Ale ku každému hercovi sa pokú-

MF
MD

Tasnádiho hra vychádza z maďarských reálií, mapuje maďarskú mentalitu, myslenie, divadelnú situáciu a vzťahy. Bolo treba veľmi zasahovať do textu, aby boli tieto veci zrozumiteľné aj pre slovenské
publikum?
Samozrejme, že všetky fakty, reálie, narážky sme preniesli do slovenských
pomerov, ale v čom bude táto inscenácia odlišná od tej maďarskej, je, že
vďaka improvizáciám slovenských hercov sa zrodili celkom nové obrazy
a výstupy. Na to, aby sme narábali s textom slobodne a voľne, sme od autora dostali nielenže povolenie, ale priam príkaz!
Vedel si od začiatku, že pojem katarzia bude na našich skúškach tak
silno rezonovať?
Pre mňa to bola veľ ká duchovná škola, že sme spoločne opäť mohli dostať
do pozornosti otázku katarzie. V pôvodnom texte má táto téma značnú
dôležitosť, ale v legendárnej maďarskej inscenácii na ňu už nekládli taký
veľ ký dôraz. Je možné, že ani v našej inscenácii, ak sa nám nepodarí, nebude až tak zásadne prítomná, ale počas skúšobného procesu bola práve
katarzia tým svietiacim otáznikom, ktorý sa nachádza aj fyzicky na scéne.
A vždy, keď sa rozsvieti tento otáznik, napadajú mi práve otázky týkajúce
sa katarzie.
Prečo ťa táto otázka zaujíma až tak intenzívne?
Najmä preto, lebo som musel prijať základnú východiskovú situáciu Tasnádiho hry, že diváci už nechodia do divadla. Ak nechodia, tak niečo museli

Alexander Bárta a Daniel Fischer

v inscenácii hry Vysoká škola diváckeho umenia
Foto Ctibor Bachratý
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Richard Stanke

Projekt
1918

Zuzana Fialová

V každej dobe sa nájdu nejaké pozitívne

Ja som fanúšik monarchie, lebo po nej ostala nejaká noblesa; v nás mož-

Vieme napríklad o Márii Terézii, o tom,

stala jedna pozitívna vec. Aj po jeho rozdelení majú medzi sebou Česi

veci, a to platí aj o Rakúsko-Uhorsku.

čo pozitívne priniesla nielen pre monarchiu, ale aj pre Slovensko. Čo sa týka
Československa, možno je to už taká

otrepaná fráza, ale naozaj si myslím, že

samostatné Slovensko by bez Českoslov-

no len taká homeopatická, ale ostala. Vznikom Československa sa tiež

a Slováci jedno z najsilnejších pút v strednej Európe, čo je obrovská vý-

hoda pre obidva národy. Dokopy vytvárame taký zvláštny mix, v ktorom

ak budeme progresívne pokračovať, mohli by sme sa stať najzaujímavejším spoločenstvom v tomto stredoeurópskom priestore.

enska neexistovalo. Vieme, aká situácia

bola na Slovensku za Rakúsko-Uhorska,
koľ ko ľudí sa hlásilo k Slovákom a koľ ko

k inteligencii. Po vzniku Československej
republiky sem prišli českí učitelia, celá

František Kovár

štát. Pozitívny odkaz vzniku Českosloven-

postupne počas môjho života, no hlavne po revolúcii, odkrývalo. O tomto

štátna správa, aby začali budovať nový
ska je podľa mňa nespochybniteľný.

”

Michal Novinski

autor hudby k inscenácii Projekt 1918
Rakúsko-Uhorsko, to je doba, ktorú

Monarchia je pre moju generáciu zahalená rúškom tajomstva, ktoré sa
období sme vedeli veľmi málo a vnímali sme ho najmä cez prvú svetovú

vojnu a cez osudy ľudí – aj z vlastnej rodiny –, ktorí sa priamo zúčastnili
na bojoch, kde mnohí z nich buď zahynuli, alebo sa vrátili a boli invalidi.
A čo sa Československa týka, moja mama je Moravanka, takže mám,

dá sa povedať, genetické kontakty s Moravanmi, a predpokladám, že aj
s Čechmi, pretože môj praprastarý otec bol z Kutnej Hory. To sú však

veci, ktoré sa ma dotýkali len v rámci rodného listu. To, čo sa ma dotýkalo
bytostne, boli kontakty – profesionálne aj ľudské – s ľuďmi z Moravy

a z Čiech, ktorých som stretol počas života a ktorých som si veľmi vážil.

môžem poznať iba z literatúry, ale bol to

podľa mňa prvý pokus o fungovanie akejsi
predeurópskej únie. Pozitívne bolo, že

už vtedy táto idea existovala. A že sme

mali more. A že tam bol jednotný systém,

povedzme vzdelávania. Skolabovalo to na

samoľúbosti a nacionalizme. Výhoda je, že
tento rozpad môžeme študovať a poučiť
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Inscenácia Projekt 1918 sa zaoberá zmenami,
ktoré vypuknutie, no hlavne koniec prvej
svetovej vojny priniesli do životov obyvateľov
odľahlej pohraničnej oblasti
Rakúsko-Uhorska.
Dotýkajú sa nás tieto zmeny ešte aj dnes?
Opýtali sme sa niektorých tvorcov
inscenácie, aký je pre nich osobne, ale aj
pre našu celú spoločnosť, najsilnejší odkaz
Rakúsko-Uhorska, Československa
a roku 1918.

sa z neho, ale vyzerá to tak, že buď neštu-

dujeme, alebo sa nechceme poučiť. A Československo je vzácna vec. Historicky aj
mentálne sme dva odlišné národy – Česi
sa viac orientujú na Nemcov, Slováci na
Slovanov a priestor bývalého Uhorska.

Ale pomáhali sme si. Už len v tom, že inak
sa Európa bavila so štátom, ktorý mal 15

miliónov obyvateľov a inak sa baví s dvoma
malými národmi. A nakoniec sa ukazuje,
že aj keď sú tie dva národy už politicky

Emil Horváth

O roku 1918 sa za našich čias veľa nehovorilo. Skôr sa glorifikovala ruská
boľševická revolúcia. Až neskôr, v dospelom veku, som sa dozvedel, čo

pre nás znamenal rok 1918. Je to pre Slovákov zlomový rok a nechápem,
prečo pri takom množstve iných sviatkov sa neoslavuje ako štátny svia-

tok aspoň deň Martinskej deklarácie ako pripojenie sa Slovákov k tomuto
zväzku. Pre Slovákov to bol zlomový moment – Česi predsa len pred

Bielou Horou mali svoje kráľovstvo a u nich bol rok 1918, aspoň čo sa

štátnosti týka, návratom, no pre Slovákov to bol zlomový moment. Zalo-

ženie Československa považujem za taký dôležitý krok, že v dvadsiatom
storočí sa mu vyrovnal azda len rok 1989.

zostavil Daniel Majling,

dramaturg Činohry SND

rozdelené, stále spolupracujú. Minimálne

v oblasti umenia hranice vôbec neexistujú.
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Náš
Štvorec
podľa
Rubena

Ruben Östlund je významný švédsky režisér strednej
generácie, o ktorom sa hovorí ako o novom Bergmanovi, hoci on sám sa k tejto línii národnej kinematografie so svetovým presahom nehlási. S nakrúcaním
filmov sa zámerne neponáhľa, zhruba každé tri roky
predstaví svoje nové dielo, v ktorom často nefiguruje
iba ako režisér, ale aj ako autor scenára či umelecký
strihač.

Tvorivý tím inscenácie Štvorec
na prvej čítacej skúške.
V pozadí dramaturgička
Darina Abrahámová
a režisér Marián Amsler
Foto Ivan Ölvecký

Na Slovensku zarezonovali filmy V moci davu a Vyššia moc, ale až Štvorec rázne vstúpil do odbornej verejnej
diskusie. Patríme k tým, ktorým sa páči. Film aj Ruben, pretože s prirodzeným šarmom, inteligentne, ochotne
a priamo artikuluje svoje umelecké názory, postupy, vízie a svoj harmonický hodnotový svet. Stačí si vygoogliť
rozhovory s ním. A stačí prísť na svetovú premiéru jeho Štvorca do Činohry SND.
Nápad transformovať Štvorec na javisko som intuitívne dostala skôr, ako som videla film. Stretávala som totiž
toľ ko nadšených priateľov a známych, ktorí mi dopodrobna prerozprávali svoje zážitky z filmu, smiali sa pritom
a horúčkovite vysvetľovali dej a svoj vzťah k hlavnému hrdinovi, akoby si v ňom hľadali vtipné rozhrešenie pre
svoj pozitívny snobizmus a zároveň zdieľali s hlavným hrdinom Christianom súcit a pochopenie. Ako žiť a konať
v súlade so svojím presvedčením, že mám ako príslušník vyššej strednej vrstvy a verejný intelektuál v humanistických a vzťahových hodnotách jasno, ale v konfrontácii s realitou častou zlyhávam sám/sama pred sebou?
Ironická intímna spoveď, smiešne bolestné sebaspoznávanie kontra verejný priestor a sociálna dohoda sú v cenami ovenčenom filme v novom kontexte.
Keď zažívam úprimne zaujatých divákov na koncerte či v kine, mám chuť presadiť ich do divadla, lebo ako divadelníčka si stále namýšľam, že v divadle je zdieľaná skúsenosť akosi tajomne násobená. Takže sa mi uľavilo, že po zhliadnutí Štvorca som sa aj racionálne presvedčila, že má zmysel pustiť sa do jeho divadelnej verzie
a našla som rovnako zanietený tím spolutvorcov na čele s režisérom Mariánom Amslerom. A potešili sme sa,
keď sme zistili, že pre nás východisková, pôvodná scenáristická verzia Štvorca je z pochopiteľných dôvodov oveľa viac založená na dialógu a verbálnom vyjadrení charakterov, tém, príbehu a jeho vrstiev. Našli sme v nej aj
prekvapujúce riešenia a dôrazy, ktoré vo filme nie sú. Napríklad Christian ako otec mimopartnerského vzťahu,
ktorý prechádza bolestným, ale vývojom až prerodom svojho vedomého, čoraz citlivejšieho, zodpovednejšieho
otcovstva. Otvorili sa tak pred nami ďalšie nové možnosti tematického, nielen formálne zaujímavého divadelného
uchopenia diela. Pochopenie Rubena Östlunda pre chyby a zlyhania hrdinov-nehrdinov nám je veľmi sympatické
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a názorovo blízke. Preto ma zarazilo, keď
veľa recenzií kvitovalo predovšetkým satirický výsmech diela. Tento aspekt mám
priradený nie k hlavnému hrdinovi, s ktorým na konci úprimne súcitím a verím mu
jeho sizyfovsko-kafkovskú snahu naprávať
svoje zlyhania, ale skôr so svetom pseudoumenia, jeho zahľadenosti do seba a bezškrupolóznej až bezohľadnej cynickosti pri
marketingovom zviditeľňovaní sa. Aj keď
vyprázdnená politická korektnosť dostáva
tiež na frak, samotnú výtvarnú inštaláciu
Štvorca ako ohraničenej slobodnej zóny
vo verejnom priestore, ktorá reprezentuje
dôveru, starostlivosť o druhých, ale aj rovnosť a zodpovednosť, vnímam v konečnom
dôsledku ako niečo inšpiratívne a pozitívne. Keď je niekto vo Štvorci, má právo na
pomoc či pozornosť od ostatných. Nemusí
sa ničoho a nikoho báť. Vo Štvorci sa pomáha aj volá o pomoc a v ostatných by to malo
vyvolať empatiu a aktívne gesto. Predstavte si, čo by ste si práve teraz od druhých
priali, keby ste boli v takomto pomyselnom
azylovom Štvorci? Alebo aj inak… Chceli
a vedeli by ste podať pomocnú ruku niekomu, kto v tom Štvorci práve potrebuje byť?
Ale to je len jedna z mnohých prirodzene sa
valiacich otázok polytematického Štvorca,
z ktorého cítiť autenticitu našich ambícií,
túžob, zranení a moderných zmätkov…
A je viac ako milé, že Ruben Östlund nám
pohotovo poskytol tento krátky exkluzívny rozhovor s príjemnou pointou na konci!
V prvom rade ti ďakujem, že si súhlasil
s tým, aby sme Štvorec uviedli na javisku SND. Niekoľ komesačné získavanie
práv bolo pre nás dobrodružnou cestou,
v ktorej sme nestrácali trpezlivosť a nádej, že tvoj filmový scenár uvedieme vo
svetovej premiére ako nepochybne tematicky inšpiratívnu a atraktívnu divadelnú hru. Ale ako to naozaj dopadne,
netušíme… a preto sa tešíme. Takže
prvá moja otázka neznie, či si už bol na
Slovensku alebo čo vieš o našej kultúre
či umení, ale či si zvedavý, ako zarezonuje divadelný Štvorec?
Samozrejme, že som veľmi zvedavý. Keďže
chodím rovnako často do kina ako do divadla – hlavne do divadla Teatern v Göteborgu,
ktoré vedie Mattias Andressons Backa –,
som nadšený, že sa niekto o to pokúsi. Napriek tomu sa pýtam, ako sa to dá? Nemám
šajnu, ako sa do dá spraviť.
Ako vlastne sám pre seba rozpoznávaš
hodnotu nového výtvarného diela, či už
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ide o obraz, alebo iné moderné formy vizuálnych inštalácií či performancií?
Mám na to jednoduchú odpoveď: hodnota umeleckého diela je, ak dokáže
vytvoriť novú myšlienku. To znamená, že po stretnutí s výnimočným dielom by som mal veci vnímať z čiastočne novej perspektívy. Stáva sa to
veľmi zriedkavo, ale keď sa to stane, potom to všetko dostáva ozajstný
zmysel.
Nápad spracovať Štvorec ako film si vraj dostal až po tom, čo si
s priateľom realizoval jeho ideu vo forme výtvarnej inštalácie na objednávku galérie. Čiže si veril v jeho silu, v jeho zmysel napriek tomu,
že sám vravíš, že výstavy v múzeách moderného umenia sú v niečom
často banálne uniformné?
V prvom rade, nerád by som videl Štvorec iba ako umeleckú inštaláciu.
Radšej by som to videl/vnímal ako dopravnú značku. Niečo také jednoduché ako priechod pre chodcov. Len si predstav ten neuveriteľný dosah,
aký majú dopravné pravidlá na naše správanie. Nie je to úžasné, že sme sa
dohodli šoférovať na pravej strane cesty alebo že vodiči rešpektujú chodcov na priechodoch? Táto ľudská schopnosť vytvárať jednotné pravidlá
by mohla byť aplikovaná aj inde, nielen v doprave. Vo Švédsku a v Nórsku
doteraz inštalovali štyri štvorce na verejnosti. Prvý vo Värnamo, druhý
v Grimstade, tretí v Ängelholme a štvrtý v Landala.
Vo Värnamo, kde sa tej idey zhostili naozaj, používajú štvorec na občianske manifestácie. A to manifestácie na pomoc utečencom, alebo ako
protest proti strate výhod, o ktoré boli obratí postihnutí ľudia, či o zabití,
ktoré sa udialo v jednej škole atď. Myslím si, že je to skvelý spôsob pochopenia a využitia Štvorca.
Nakrútil si s kolegami video, ako v priamom prenose s ostatnými
tvorcami čakáte, či Štvorec premení svoju nomináciu na Oscara
v cenu za najlepší zahraničný film (po tom, čo už získal Zlatú palmu
v Cannes). Je na ňom aj vaše otvorené emotívne sklamanie a celý
tento moment je na Youtube, kde má veľa pozretí a označení like… Je
to ako epizóda z filmu, kde je takmer všetko, podľa tvojho vyjadrenia,
inšpirované skutočnosťou a v dobrom to z diela sála. Cez autenticitu
a konkrétnosť sa prelína veľa línií, ktoré sú symbolické a hlbšie ako
zachytenie neraz banálnej reality. Preto sa dá Štvorec ako film vidieť
veľakrát. Ale ja ho už pozerať nebudem, lebo som zrazu zneistela, či
to dáme…Určite ťa radi pozveme na našu premiéru. Prídeš?
Jasné! Kedy to bude?


Ruben Östlund v rozhovore s Darinou Abrahámovou

Ruben Östlund Štvorec
preklad Teodora Chmelová
javisková adaptácia, réžia Marián Amsler
dramaturgia Darina Abrahámová
scéna Juraj Kuchárek
kostýmy Marija Havran
hudba Slavo Solovic
pohybová spolupráca Stanislava Vlčeková
videoprojekcia Emília Ondriašová
účinkujú Alexander Bárta, Dominika Kavaschová, Tomáš Pokorný,
Daniel Fischer, Ján Gallovič, Jana Oľ hová, Natália Germáni,
Zuzana Kocúriková, Richard Autner, Martin Šalacha, Vladimír Obšil,
Anna Maľová, Ivan Černý a ďalší
premiéry 2. a 3. februára 2019 nová budova SND, sála činohry

Elity
na Neve

Po aprílovom hosťovaní
Veľ kého Činoherného divadla
G. A. Tovstonogova s inscenáciou
Búrka prišlo k recipročnej výmene.
SND vyviezlo 12. októbra 2018
do Petrohradu inscenáciu Elity.
Možno hovoriť, že to bolo vôbec
prvé porevolučné stretnutie SND
a petrohradského divadla.
Slovenské divadlo na ruskej scéne je v dnešnej dobe skutočne jedinečnou
udalosťou. V povedomí divadelníkov stále znie meno Osvalda Zahradníka.
Ale od tých čias, čo jeho hry boli viac ako úspešné v ruských divadlách, uplynulo už dlhé obdobie. Preto musíme byť veľmi vďační BDT (Boľšoj dramatičeskij teatr, teda Veľ ké dramatické divadlo), že v rámci osláv svojho stého
výročia pozvalo k nám do Petrohradu SND s hrou Elity.
Rusko je zvláštna krajina: kvôli svojej veľ kosti a polohe je a vždy bolo zamerané výlučne na seba – v kultúre, ekonomike, vo vzťahoch (môžeme to pozorovať, napríklad, v správach, ktoré informujú takmer výlučne o udalostiach
v Rusku). Nezaujímame sa o cudziu kultúru, málo ovládame cudzie jazyky.
Ak, tak len tie svetové – angličtinu a v poslednom čase čoraz viac čínštinu.
Preto, aby sa cudzokrajný jav presadil u nás, musí mu predchádzať aktívna
propagácia a všestranná reklama.
Súčasná slovenská kultúra (literatúra a divadlo zvlášť) má veľ ký potenciál
a zvučné mená a mala by veľa čo povedať ruskému príjemcovi. Veľ ká škoda,
že je tak málo propagovaná, inak najmenej nielen zo slovanských krajín, ale
celkovo z európskych. Divadelná situácia v Rusku je teraz taká, že aktivita
sa značne presunula z centra do regiónov. Moskva sa stáva veľmi konzervatívnou a ani Petrohrad (centrum ruského baletu) už nevie ponúknuť mladým, podnikavým, talentovaným, vynaliezavým a odvážnym umelcom rýchlu
a pohotovú reakciu a chápavé obecenstvo.
Pre to všetko prijatie slovenskej hry Elity je veľmi rozporuplné. Hra je vynikajúca tak z hľadiska hĺbky spracovania témy, ako aj z hľadiska jej inscenačného spracovania. Núti sa zamyslieť, jej ťažisko spočíva v samotnom texte,
ale aj scénické riešenia majú veľ ký symbolický význam. Otázky, o ktorých
sa hovorí v hre (konkrétne historické udalosti aj zamyslenie sa nad podstatou vládnutia a moci), sú veľmi blízke ruskému divákovi a majú širší kontext.
Keďže v Rusku tieto pálčivé politické otázky odchádzajú v poslednom čase
zo sféry kultúry, v podaní slovenských hercov vyzneli dosť odvážne a naozaj
prinútili zamyslieť sa nad minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou spoločenskej situácie nielen na Slovensku, ale aj v Rusku a Európe.
Viktoria Kniazkova, autorka ruských tituliek k hre Elity

Mladá britská autorka Lucy Prebble (1981) v roku 2009 rozbúrila divadelné
vody svojou hrou Enron o krachu energetického gigantu a o špekulatívnych
finančných hrách, ktoré koniec koncov viedli aj k ekonomickej kríze. Ukázalo
sa, že ju zaujímajú špecifické a vyhrotené situácie, ako sama hovorí, „môžem písať len o veciach, ktoré ma vydesia“. Témou, ktorá ju, naopak, viac
zaujala, ako vydesila, bolo divadlo a láska. Aj takto by sa dali vyabstrahovať
dva veľ ké pojmy, ktoré sa pretkávajú v jej hre Vedľajšie účinky.
Pustila sa do nezvyčajne ťažkej úlohy a vniesla do sveta drámy opäť nežný rozruch. Pod názvom Vedľajšie účinky sa skrýva dobre napísaný príbeh
a niekoľ ko zásadných otázok o tom, kde a ako sa rodia naše city. Prebble
uzavrela na jedno miesto a v jednom čase štyri postavy. Tristan (Roman
Poláčik) a Connie (Monika Potokárová) sa dobrovoľne stali účastníkmi plateného výskumu na účinok nových antidepresív. Počas tohto výskumu sú
monitorovaní lekárkou Lornou (Diana Mórová) a lekárom, zároveň i zástupcom farmaceutického koncernu Tobbym (Richard Stanke). Zdá sa, že by to
mohla byť dobrá štúdia rovnako o farmakobiznise, ako i o depresii. Áno, o nej
sa v hre hovorí veľa, veď ide o antidepresíva. Lenže ide aj o čosi iné, pretože
medzi dvomi mladými účastníkmi medicínskeho experimentu sa začnú rodiť
city. Lucy Prebble využíva takúto špecifickú situáciu na to, aby rozohrala
medzi postavami malú existenciálnu drámu o láske a emóciách. A pri tom
všetkom to nie je iba dráma.
V istom rozhovore Lucy Prebble povedala, že „láska je vlastne aj zábavná
a vtipná, a preto aj postavy v sebe majú veľa humoru, najmä v reakcii na
danú situáciu a okolnosti. Hra otvára zásadné a veľ ké témy, ako je láska,
bolesť, nenávisť a vášeň, ale hovorí aj o temných veciach v našich životoch“.
Označila túto hru ako voyeristickú a to je na nej to divadelné. My sa budeme
dívať na dvoch mladých ľudí, na ktorých sa ktosi díva a neustále ich pozoruje.
A pritom všetkom im sa to deje. Akoby v priamom prenose zažívajú vzrušenie i trápenie z rodiacej sa, takmer zakázanej, lásky. V tomto je to hra, ktorá
ide na telo, jednak fyzicky odhaľuje medicínske úkony, ale odhaľuje aj psyché a niekedy aj náš mozog. Kto je vlastne zodpovedný za naše city? Kde sa
rodia a ako sa rodia? Je láska ako droga? Alebo môže droga vyvolať lásku?
V slede situácií sa zdá, akoby láska bola na chvíľu iba dobrý vedľajší produkt
dostatočnej dávky dopamínu v tele. Nie je to však zložitejšie? Alebo naopak,
je to celé oveľa jednoduchšie?
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Hra Vedľajšie účinky, príbeh Tristana a Connie, Lorny a Tobbyho, sa týka našej racionality rovnako ako i emocionality. Je to well
made play o tom najpodstatnejšom, o našich traumách z lásky a o schopnosti milovať
a sebaobetovať sa. Na pozadí výskumného
projektu sa spolu s protagonistami prepadávame do najrôznejších vrstiev vedomia
a prechádzame dopamínovými dráhami
v snahe porozumieť nášmu mozgu. Vzťahy v každom rozmere. Vzťah vedy a emócií.
Vzťah muža a ženy. Vzťah rozumu a srdca.
Vzťah našich predstáv o láske a o realite.
Lucy Prebble mala na mysli dve veci, keď
písala túto hru. Práve preto, že ju fascinuje
ilúzia, rozhodla sa vyskúšať si divadelný potenciál takej zvláštnej situácie, ako je lekársky výskum: „Vložíte niečo do tela niekoho,
čo ovplyvňuje jeho myseľ a potom pozorujete, čo to s ním robí. To je v podstate skúsenosť pri dívaní sa na divadlo.“ Druhý dôvod
označila ako osobný: „Išla som na to cez
vzťahy a rozmýšľanie o tom, aká skutočná je
láska a aké ťažké je dosiahnuť, aby trvala.
Zaujímal ma moment stvorenia – vzniku lásky.“ Lucy Prebble napísala jednu komplexnú
hru, ktorá má v sezóne skúmajúcej intelekt
a vzdelanie svoje dôležité miesto. Je to
predsa aj taká malá úvaha o túžbe človeka
sa občas zahrať na Boha, ale i o večnej nespokojnosti a nutnosti kráčať za poznaním.
Skúma limity medicíny i neurológiu, mozog,
o ktorom stále nevieme dosť veľa. Kde sa
teda rodia naše emócie? Ako?

spracovala Miriam Kičiňová,
dramaturgička inscenácie
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Láska
ako
vedľajší
účinok

#vianocesnd

Lucy Prebble Vedľajšie účinky
preklad Zuzana Dzurindová
réžia Alena Lelková
dramaturgia Miriam Kičiňová
scéna a kostýmy Marija Havran
videoart Alex Zelina
účinkujú Monika Potokárová,
Diana Mórová, Roman Poláčik,
Richard Stanke
premiéry 26. a 27. januára 2019,
nová budova SND, Štúdio

darujte na vianoce divadelný zážitok
darčekové poukážky snd v hodnote 20 a 35 €

www.snd.sk

Chcem
opere vrátiť
diváka,
ktorého
si zaslúži
Zvyšovanie umeleckej kvality,
inšpirujúce počiny a projekty – to
všetko prinesú zmeny, s ktorými
sa stretnú návštevníci operných
predstavení v nasledujúcom období.
Rastislav Štúr sa stal riaditeľom
Opery SND 25. septembra 2018
a vzápätí sa s jemu príslovečným
entuziazmom a energiou pustil do
užitočných zmien v dramaturgickom
pláne, ktoré podporia väčší záujem
o predstavenia a vôbec dianie
na našej prvej opernej scéne.
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na scéne
Opery SND
potrebujeme
umelecky
hodnotné
a divácky
úspešné
inscenácie

Snahou Rastislava Štúra je
pri maximálnom uplatňovaní
ekonomického aspektu operných
produkcií, zvýrazniť a zvýšiť
umeleckú úroveň a kvalitu tak,
aby bola atraktívnou, umelecky
hodnotnou a prilákala do hľadiska
čo najväčší počet záujemcov.
Nastupujete do funkcie po relatívne dramatických turbulenciách.

Poznáte však problémy súboru i celého divadla veľmi dobre, takže

nevstupujete do neznámej rieky. V čom vidíte momentálne najväčší
problém Opery SND?

Máme skvelý súbor, výborných sólistov, z ktorých viacerí nás

reprezentujú po celom svete, orchester a zbor na vynikajúcej úrovni.
Na udržanie a zlepšovanie kvality potrebujeme dofinancovanie

a adekvátny rozpočet na budúcu aj ďalšie sezóny. V tomto smere
sa veľmi teším z komunikácie s pani ministerkou kultúry a jej

spolupracovníkmi, ktorým by som sa rád poďakoval za ich ústretové
kroky, aj do budúcnosti. Veľmi dôležitá oblasť, v ktorej máme čo

vylepšovať, je komunikácia s verejnosťou, s našimi návštevníkmi.
Verím, že čoskoro bude cítiť, že na tom pracujeme.

Mohli by ste nám aspoň v krátkosti priblížiť svoju víziu operného
divadla. Predkladali ste ju v písomnej podobe aj na ministerstve
kultúry. Aká by mala byť opera na Slovensku, kde by mali byť
akcenty, čo by sa malo potláčať a, naopak, čo vyzdvihovať?

Mojím základným cieľom je, aby sme mali plné hľadisko spokojných
návštevníkov. Nie je to jednoduché, ale myslím, že spôsob, ako

to dosiahnuť, je nastaviť ten správny pomer medzi príťažlivými

inscenáciami a zabezpečením čo možno najvyššej kvality a umeleckej
úrovne. V každej sezóne mám naplánovanú aj premiéru, ktorá bude

zameraná pre mladšieho diváka, nezabúdam na svetové operné diela
a, samozrejme, na slovenskú operu. Národné divadlo by malo slúžiť
národu, a preto by som sa rád podieľal na tom, aby každý Slovák,

obyvateľ Slovenska a tí, pre ktorých sa naša krajina stala prechodným

domovom, mali možnosť navštíviť naše predstavenie u nás priamo v SND
alebo pri našom hosťovaní po Slovensku. Bol by som mimoriadne rád,
keby sa mi podarilo znovu priviesť do SND našu dirigentskú legendu,

pána Ondreja Lenárda, a ďalších slovenských špičkových umelcov, ktorí
účinkujú v zahraničí, u nás nie alebo len zriedkakedy.

Pripomeňme aspoň niekoľ ko z mnohých

Opera SND sa v minulosti sústreďovala aj na

a podrobne informovať (niektoré sa dotknú aj

pokračovať alebo stavíte na inscenácie, ktoré

zmien, o ktorých budeme priebežne pravidelne
majiteľov abonentiek).

Rušíme premiéru večera zostaveného z opier

Benjamina Brittena Rieka čajok a Rozpálená pec.
Na dátum plánovaný pre tento titul, teda

27. apríl 2019, sa presúva premiéra pôvodnej
opery Petra Zagara pre mladých divákov
– premiéra Rozprávky o šťastnom konci.

Veľa tvorivého potenciálu vložili sólisti, zbor

a orchester SND do naštudovania opery Nikolaja

Rimského-Korsakova Sadko. Bola by škoda, keby
nádherná hudba tohto diela opäť nezaznela na

pódiu Opery SND – stane sa tak na koncertnom

uvedení tohto diela 16. februára a 3. mája 2019.

Návštevníci Opery SND isto privítajú aj slovenských
svetobežníkov v postavách repertoárových

titulov, v ktorých doteraz nemali možnosť oceniť
ich majstrovstvo – spomeňme aspoň skvelú

mezzosopranistku Janu Kurucovú ako Carmen
(9. februára 2019), opäť privítame sopranistku

Andreu Dankovú nielen v opere Don Carlo, na ktorej
tvorivom procese sa zúčastnila, ale aj ako Toscu
(21. februára 2019) a ďalších.

Budúca divadelná sezóna 2019 – 2020 je v SND
jubilejná. Ako oslávi divadlo a opera svoju
storočnicu?

Všetko čoskoro prezradím, tituly mám už vybrané

zahraničné koprodukcie. Budete v tomto trende
vzniknú doma?

Ako som spomínal, na scéne Opery SND

potrebujeme umelecky hodnotné a divácky úspešné
inscenácie. Zahraničné koprodukcie to nezaručujú
a je riskantné pristúpiť na koprodukciu, pokiaľ ani

netušíte, aký bude výsledok. Ak je to koprodukcia,
ktorá ani neosloví divákov, tak na takej spolupráci
nič neušetríme, navyše je to neuvážené plytvanie
umeleckým potenciálom, energiou, časom
a v neposlednom rade aj mienkou divákov.

Som presvedčený, že máme aj u nás veľa kvalitných

inscenátorov, z ktorých sa pre spoluprácu rozhodnem
s tými, ktorým dôverujem a ktorí mi predložia
dopredu koncept, na ktorom sa zhodneme.

Rastislav Štúr v rozhovore s Martinom Bendikom

RŠ
MB

a čakám len na konečné doladenie obsadenia
a potvrdenie od inscenačných tímov.

Návštevnosť je dlhodobo v opere problémom.
Máte nejakú predstavu, ako to zmeniť?

Budem sa snažiť o pútavú a pestrú dramaturgiu,

ktorú obohatíme aj častejším uvádzaním koncertov
árií a zborových čísiel a tiež občas koncertným
uvádzaním opier. Najbližšie operné gala bude

7. februára v novej budove SND s našimi špičkovými
domácimi sólistami, zborom a orchestrom.

Ďalšou novinkou bude koncert 1. apríla, ktorý

bude síce zameraný predovšetkým na kvalitnú
hudbu, ale v úsmevnom duchu, a na ktorom by

som rád spojil všetky naše tri súbory dohromady.
Počas nasledujúcich troch rokov by som určite

nechcel zachádzať do režijných a inscenačných

experimentov, ale dôraz budem klásť na umelecky
kvalitné klasické inscenácie, no s modernými

výrazovými prostriedkami; neskôr by som sa nebál
uviesť aj na našom javisku nie často hrávané, ale

umelecky hodnotné diela alebo vyskúšať kvalitný
režijný experiment.
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Premiéra
Don Carlo
bola úspechom

Diego de Brea
režisér

Foto Pavol Breier

Úspešná premiéra Verdiho vzrušujúcej opery Don Carlo zaujala laickú a odbornú verejnosť.
Invenčná réžia slovinského režiséra Diega de Breu s veľmi hĺbavým pohľadom na známu
„story“ Schillerovej predlohy a Verdiho hudobno-dramatického spracovania obohatila

repertoár nášho operného súboru. Režisér sa sústredil predovšetkým na vnútorné prežívanie
postáv so sošným štylizovaným herectvom a na svetelnú variabilitu jednotlivých scén.

V minimalistickej scéne, ktorej autorom je tiež Diego de Brea, sa predstavilo strhujúce

nekonvenčné divadlo, ktoré oslovilo návštevníkov našej prvej scény. O nič menší nebol ani vklad
speváckych výkonov do úspešnej inscenácie. Štefan Kocán a Peter Mikuláš ako Filip II.,
Andrea Danková a Adriana Kohútková ako Alžbeta, Dalibor Jenis, Daniel Čapkovič

ako Markíz Posa, Monika Fabianová a Denisa Hamarová ako Princezná Eboli a v neposlednom
rade Ľudovít Ludha a Tomáš Juhás ako Don Carlo zaujali nadštandardnými výkonmi.

Martin Leginus
dirigent

Monika Fabianová (Princezná Eboli)

Daniel Čapkovič (Rodrigo, Markíz Posa)
Štefan Kocán (Filip II.)

Tomáš Juhás (Don Carlo)
Andrea Danková (Alžbeta z Valois)
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Peter Mikuláš (Filip II.)
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Sir Keenlyside?
Nie, ďakujem,
som Simon
Keenlyside
Do Bratislavy prišiel v obytnom karavane,
kde garážuje aj motorku, na ktorej jazdil
po meste. Nenápadný, sympatický chlapík
patrí k najlepším barytonistom sveta.
Simon Keenlyside zaspieval na doskách
Opery SND Rigoletta, na ktorého
budeme ešte dlho spomínať.
Aký je vzťah medzi Simonom Keenlysidom a hrbáčom Rigolettom?
Vy, čo sa pozeráte na javisko, myslíte si o nás, že sa musíme v niečom identifikovať s postavou
a ešte jej vlastnosti aj zveličiť… Je v tom trochu pravdy, ale keby to bola úplná pravda, pri interpretácii Macbetha, by ste museli byť psychopatom! Hrali by ste Wozzecka a boli by ste šialený? Nie je to
tak. Volá sa to herectvo. Niečo odpozorujete, niečo ukradnete alebo si odniekiaľ požičiate. Použijete
svoju myseľ alebo akceptujete, čo vám ponúkne režisér a rozviniete to. Vkladám do postavy aj niečo
zo seba? Áno, možno, ale nie som tou postavou, nie som to ja.
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”Rigoletto
je pre
mňa
stále
výzvou

Ale Rigoletta máte rád.
Je to najnapĺňajúcejšie operné spievanie v rámci celého môjho repertoáru. Trvalo mi dlho, veľmi dlho, kým som sa ním stal. Pamätám si na jeden
rozhovor s Giuseppe di Stefanom, v ktorom sa zdôveril, že sa nikdy úplne nedostal do postavy, kým ju neodspieval možno päťdesiatkrát. Vtedy
som si pomyslel, že to je šialené. Keď som sa začal venovať väčším rolám,
tiež mi zabrali veľa času, priveľa. Tridsaťpäť predstavení minimálne. Všetci
Rigolettovia. A stále to nebolo dosť dobré. Musíte sa zamerať na každý
detail, každý nádych, treba myslieť na všetko. Na každý krok, na každý
pohyb.
Niekto by si myslel, že po päťdesiatich reprízach musíte byť už z danej postavy unavený.
Nie, vtedy len začínam. Moja postava ma na každom predstavení zaujíma
viac a viac. Čím mocnejšie ju „chytíte za pačesy“, tým viac sa k nej dostávate, začínate jej rozumieť a začínate rozumieť, ako ju spievať – ako sa
jej zmocniť herecky aj spevácky. Keď spievate niektorú úlohu po prvýkrát,
ste sústredený na to, ako ju úspešne dospievať do konca. Ale to nie je cesta, to nie je na stvárnení charakteru to zaujímavé. Zaujímavým aj v opere je
„vystavať“ postavu v kontexte. Nikdy nie som unavený z roly, ktorú milujem, nikdy. Vždy myslím na to, čím ju obohatím, ako môžem lepšie „plávať“
v hereckom a vo vokálnom prúde. Rigoletto si vyžaduje rozloženie síl až
do konca. Nemôžete však dopustiť, aby divák spozoroval, že v istej fáze
oddychujete. Talianska opera je iný druh verizmu. Žiada si emócie, azda aj
vypätejšie herectvo. Publikum môže niekedy usúdiť, že riskujete; vyzerá
to tak, že v istých situáciách aj riskujete, ale nie je to tak. Je to súčasť
hry, nemôžete prezradiť, že hráte na istotu. Od začiatku musí byť jasné
vaše stopercentné nasadenie. A Verdi je taký, nie ako napríklad Mozart,
od prvého okamihu na scéne vyžaduje všetko. Musíte byť od začiatku pripravený.
V Bratislave ste akceptovali ponuku spievať v menšom divadle, na
aké ste zvyknutý. Vedeli ste však, že máme veľmi dobrých spevákov
a budete spievať s tými najlepšími. Ako ste to vnímali?
Začínal som vo veľ kých divadlách. Ale neskôr som spieval aj v menších
operných domoch vo Veľ kej Británii, napríklad Národná opera vo Walese,
škótska opera. Pochopil som, že neexistujú malé, menej podstatné divadelné scény. Je to vždy o ľuďoch. Nikdy by ste nemali podceňovať obecenstvo v hľadisku bez ohľadu na veľ kosť auditória. A interpretované dielo je
všade to isté. Včera – pred predstavením – som si pozeral video z vašej
inscenácie Rigoletta. Kto na ňom spieva túto postavu?
Daniel Čapkovič.
Čapkovič, nádherný hlas. Hovorím si, mladý muž, o ktorom som doteraz
nikdy nepočul, nádherné.
Ako dieťa ste chodili do školy St. John’s College v Cambridgei, internátnej školy pre chlapcov, ktorí spievali v miestnom zbore – jednom
z najlepších chlapčenských zborov na svete. Páčilo sa vám tam?
Nie, nepáčilo sa mi tam. Odišiel som z domu ako osemročný, bolo to ťažké.
Nebolo vám smutno?
Pol roka mi bolo smutno. Ale potom som sa už nikdy nechcel vrátiť domov,
lebo sa zo mňa stal nezbedný uličník.
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Simon Keenlyside (Rigoletto)
Andrea Vizvári (Gilda)
Foto Zuzana Fischerová

Je to úžasné, ale akási iná, opačná strana mince. Vtedy sa to stalo – zamiloval
som sa do spievania.
Nemali ste nikdy problém účinkovať
na javisku?
Jasné, že som mal. Je veľa ľudí, ktorí
sú v skutočnom živote dosť hanbliví.
Patrím k nim, nechcem pútať na seba
pozornosť. Dokonca nemám rád ani klaňačky. Ale keď som na javisku, spievam
a hrám, som slobodný. Nie som to ja, nič
ma neznervózňuje.

Čo ste tam robili, na aké aktivity ste sa sústredili?
Mali sme veľmi málo prázdnin, lebo sme mali nahrávacie zmluvy so štúdiami ako Decca a inými veľ kými
nahrávacími spoločnosťami. Cestovali sme po celom
svete. Bol to takmer rovnaký život ako teraz. Hudba
bola úžasná a disciplína striktná – štyri, päť, šesť hodín spevu denne každý deň.
Neštudovali ste len hudbu, ale aj zoológiu. Znamená to, že ste sa rozhodovali, či pôjdete vedeckým
alebo umeleckým smerom? Kedy sa to u vás zlomilo?
Keď ako dieťa spievate a potom váš hlas zmutuje, je
koniec. Nie je tam kontinuita, ani žiadna záruka, že
ako starší, budete mať pekný hlas. Je to vlastne tragédia. Niektorí chlapci s úžasným hlasom, keď majú
dvadsať, stratia hlas vôbec. Takže toto dobrodružstvo sa skončilo. Jediná dobrá vec, ktorú som sa naučil, bola, že spievanie môže byť nesmierna zábava.
Keď som skončil ako štrnásťapolročný, dosť neskoro,
bol som normálne dieťa. Zaujímal ma šport, ale šiel
som na univerzitu študovať niečo, čo som miloval –
zoológiu. A šiel som aj na konzervatórium zistiť, či dokážem vybudovať hlas, lebo to je niečo, čo sa buduje.
Boli to pre mňa štyri ťažké roky, ale zapálil sa vo mne
oheň. Na konzervatóriu som sa venoval úplne inému
štýlu spievania – svetskému. Texty o láske, krvi, sexe,
politike. To nemalo nič spoločné s chrámovou hudbou.

Mali ste dobrý hlas, príležitosti
a šťastie, alebo to bola ťažká práca
a chodili ste na predspievania. Ako
vidíte začiatok svojej kariéry?
Za každým úspešným spevákom je ťažká práca. Ak chcete v živote robiť niečo
dobre, musíte tvrdo pracovať. Pracoval
som veľmi tvrdo. Spomínam si, ako chlapec som videl
alebo čítal rozhovor s golfistom, už si nespomeniem
na meno, trafil do jamky na jeden úder. A novinár poznamenal: to bol šťastný úder. Športovec mu obratom
povedal: bolo to šťastie, ale všimol som si, že čím viac
trénujem, tým mám viac šťastia. A to isté platí o nás.
Pracujem naozaj veľmi tvrdo, tak ako každý spevák.
To však ešte nič nezaručuje. Ale znamená to, že keď
šťastie letí okolo, máte veľ kú šancu ho chytiť.
Hovoríte štyrmi-piatimi jazykmi.
Hovorím zle po nemecky, zle po francúzsky a veľmi zle
po taliansky.
A spievate v týchto jazykoch.
Áno, samozrejme. Spieval som aj asi päťdesiat Oneginov po rusky a asi dvadsaťpäťkrát piesne Rachmaninova, Čajkovského. Po predstaveniach Onegina som
si uvedomil, že vždy keď spievam túto operu, musím
si dávať pozor a všetko presne odspievať, musí to byť
presne to isté. Nehovorím po rusky, ale viem presne,
čo spievajú partneri, čo spievam ja, čo mi odpovedajú,
nestačí to však! Nemôžem byť spontánny a to ma zväzuje, nie je to pre mňa zaujímavé. Po Oneginovi s Pavlom (Bršlíkom) v Mníchove som navždy prestal spievať
túto rolu. A všetko ruské. Milujem ruský repertoár,
ale ak neovládate reč a necítite všetky jej nuansy, nie
je to plnohodnotný výkon.
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Azda na začiatku kariéry človek spieva všetko, lebo potrebuje prácu, ale
po čase, keď sa chce začať hrať s rolou, objavovať a byť spontánny – prestáva to byť inšpirujúce.
Myslíte si, že existuje rola, ktorá bola skomponovaná pre vás, ktorú
keď ste začali študovať, povedali ste si: tú písali pre mňa?
Nie, nemyslím.
Neexistuje úloha, ktorú by ste na začiatku štúdia označili za tú „svoju“?
Áno, postava, ktorú spievam v Bratislave, je tou, ktorú milujem najviac.
Prečo práve Rigoletto? Vkladám do tejto úlohy svoj život, svoje telo,
všetku energiu, svoj prejav, hlas. Je to ako keď som v mladosti športoval,
prinášalo mi uspokojenie využitie každého kúska energie v tele. Na konci
večera som prázdny. Potom si oddýchnem a idem do toho opäť!
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Autorka rozhovoru Katarína Koreckás
so Simonom Keenlysidom

A čo vaše deti. Vraveli ste, že majú osem a desať
rokov. Sú to syn a dcéra. Čo myslíte, budú z nich
speváci, tanečníci, alebo zoológovia?
Môj otec bol slávny huslista a môj dedo tiež. Neovplyvňovali ma a ja to cítim rovnako. Ak za mnou prídu
moje deti a povedia mi – nezaujíma ma, čo si myslíš,
oci –, budem to rešpektovať. Nepohnem ani brvou, ale
vo vnútri si pripomeniem svoje rozhodnutie a budem
sa usmievať. Poviem im: v poriadku, choď do toho!
Lebo ak nehoríte túžbou robiť nejakú prácu, nerobte,
čo vás neteší! Ale ak za mnou prídu a povedia: myslím,
že by som sa rád venoval hudbe, ale nie som si istý –
tak poviem, nerob to!

Ako spevák so svetovou kariérou veľa cestujete. Nie ste často doma.
Máte rád tento typ života aj po toľ kých rokoch?
Nikdy som nemal rád tento štýl života. Ale rozhodol som sa preň, a preto ho chcem žiť s radosťou. Iná možnosť nie je. Rozhodol som sa užívať
si priateľov okolo seba a všímať si veci navôkol – nielen napríklad známe
múzeá, ale byť zvedavý a chodiť na miesta, ktoré možno nie sú tak často
navštevované. A hoci je to náročný život, najmä kvôli rodine, urobil som
si z neho veľmi zaujímavý život. A špeciálne teraz – neprespávam v hoteloch, ale cestujem s osem- až deväťmetrovým domom na kolesách, s veľkou motorkou vzadu, kanoe na streche, bicyklom, ďalekohľadmi, knihami,
vlastnými vecami.

Máte veľa ocenení. V roku 2011 ste sa stali spevákom roka v Amerike, v roku 2007 ste získali ocenenie Echo Klassik a za vynikajúci operný úspech
ste rok predtým získali Olivier Award. Máte rád
ocenenia, čo pre vás znamenajú?
Ak vám niekto dá darček, poviete, ďakujem. Nebudete hovoriť, že nie, nechcem ho. Milou vecou pri oceneniach je, a to by vám povedal azda každý spevák,
že keď si myslíte, že za toto by som mal dostať cenu,
nedostanete ju. A potom dostanete cenu za niečo, čo
ani nepovažujete za výnimočné. Toto platí aj v mojom
prípade.

Máte ho aj v Bratislave?
Áno. A to je iná cesta po tom, čo som bojoval, aby som bol pozitívny a optimistický, keď mi každý deň veľmi chýbali deti a občas aj manželka. O tom
je život, musíte sa pokúsiť nájsť rovnováhu. Ale nechcem stále pracovať,
päť mesiacov v roku nepracujem. Je to možno veľa, ale aj tak som zvyšných sedem mesiacov mimo domova a to je pre každú rodinu náročné.

Viedenská štátna opera vám udelila titul
Kammersänger a to už niečo znamená.
Úprimne – tento titul pre mňa znamená veľa, lebo je to
z krajiny a mesta, ktoré si vážim. Povolanie, pre ktoré
som zapálený, Rakúšania milujú. A dostať ocenenie od
ľudí, ktorí milujú, čo robíte, je pre mňa vzácne.

Vaša manželka bola primabalerínou
kráľovského baletu.
Zvládli sme to, ale vyžadovalo si to obojstranné porozumenie; teraz je už istý čas na dôchodku a je to
veľ ký rozdiel. Prišla za mnou s deťmi do Mníchova
na dva týždne. Prišla za mnou do Ženevy, kde som
býval neďaleko v horách pri nádhernej rieke… rybačka a každý deň spev slávikov. Do Ženevy som chodil
na motorke. Bol som skutočne šťastný.

Pasovali vás za rytiera v kráľovstve, znie to romanticky pre dievčatá z republiky.
Stále platí, že je milé dostať darček, to je všetko. Mne
sa páči meno, ktoré mi dal otec a to mi stačí. A nedovolím nikomu zmeniť moje meno, to nechcem.

Podľa môjho pozorovania sopranistky žijú s dirigentmi alebo tenoristami a barytonisti majú za
partnerky mezzosopranistky. (Žartujem, samozrejme). Vy máte baletku. Páčil sa vám balet?
Odpoviem v rovnakom duchu – ak sa sústreďujete
na prácu, štúdium repertoáru, stretnete ľudí iba
v divadle. Ak ste hanblivý, ako som bol ja, nemohol
som stretnúť nikdy nikoho mimo divadla. Mohla to
byť len asistentka, baletka, speváčka, klaviristka,
alebo dirigentka, tak to funguje. Mal som šťastie.

Aha, takže by sme vás mali oslovovať sir?
Nie, to nechcem, to som tým nemyslel. A poviem vám
prečo. Narodil som sa štrnásť rokov po druhej svetovej vojne. Poviem príklad, čo mi v tom bráni, aby ma
niekto oslovoval sir. Počas tej vojny mnoho mladých
žien a mužov pracovalo v jednej úžasnej budove na
prelomení nemeckého kódu Enigma. Bolo to tajné, nemohli o tom hovoriť. Celý život prežili bez poďakovania
a uznania. Zachránili tisíce životov. Niektorí stále žijú.
Viete si predstaviť, že by sme sedeli spolu za jedným
stolom a oni by ma mali oslovovať sir? To nie je adekvátne, nie?

Čo znamená zmeniť meno?
Zmeniť pas a ostatné veci, v ktorých sa uvádza sir Simon Keenlyside.

Rastislav Štúr, Andrea Vizvári, Ľudovít
Ludha, Denisa Hamárová, Peter Mikuláš,
Martin Leginus, Simon Keenlyside
Foto Zuzana Fischerová

Keď sme už skončili pri politike, spýtala by som sa
na brexit. Vraj nie ste veľ kým fanúšikom?
Veľ ký fanúšik je trochu slabý výraz. Je to odporné.
Som dotknutý a cítim beznádej. Všetko, čo sme za
posledných šesťdesiat-sedemdesiat rokov po vojne
urobili, čo sme dosiahli ako Únia, jedna hlúpa krajina
vyhodila z okna. Držiac malú bielu zástavu. Nemám rád
patriotizmus. A dotklo sa ma to až tak, že som si zmenil
národnosť. Teraz som Ír.
Pod taktovkou Martina Leginusa
sa 7. novembra 2018 so Simonom Keenlysidom
predstavili Andrea Vizvári (Gilda),
Ľudovít Ludha (Vojvoda),
Peter Mikuláš (Sparafucile),
Denisa Hamarová (Maddalena),
Jitka Sapara-Fischerová (Giovanna),
Sergej Tolstov (Monterone) a ďalší.
Rozhovor pripravila Katarína Korecká,
redaktorka televízie TA3 pre reláciu Bravo!
Premiéra relácie je 30. 11. 2018 o 21.30 na TA3,
reláciu nájdete aj v archíve televízie na www.ta3.com
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V novom roku s novými službami
v Hoteli Kaštieľ Mojmírovce***
Do nového roku vykročil Hotel Kaštieľ
Mojmírovce s novými službami. Brány
nového wellness cesntra sme otvorili
1.februára. V areáli hotela na ploche
850 m2 vyrástol nový komplex, ktorý ponúka priestor pre aktívny oddych, ale i
pohladenie tela a duše. Klientov tu čaká
suchá fínska sauna s ochladzovacím bazénom, parná soľná a parná bylinková
sauna, sprchy s masážnymi a dažďovými hlavicami, ľadová sprcha, kneippov
šľapací kúpeľ, plavecký bazén, bowlingová dvojdráha, posilňovňa, biliard,
detské ihrisko a vonkajšie fitness.
Naši klienti tu nájdu i ďalšie zaujímavé prvky, ako je reštaurácia, bar, či
galéria. Zaraďte sa aj vy medzi našich
spokojných klientov a rezervujte si svoj
termín firemného teambuildingu, aby
ste sa už dnes mohli tešiť na spoločné
chvíle so svojimi kolegami alebo príďte
relaxovať individuálne.

Kontakt: recepcia@vic.sk, www.kastielmojmírovce.sk, tel.č.: 0907 846 040

Slovenské
národné divadlo
Balet
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Slovenské
národné divadlo
ďakuje
svojim partnerom!

2018
—
2019

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

Peter Breiner

Choreografia a réžia Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht,
Adrian Ducin, Igor Holováč — Scéna Milan Ferenčík — Kostýmy Peter Čanecký
Hudobné naštudovanie Peter Breiner — Dirigenti Peter Breiner, Peter Valentovič
Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND a orchester Opery SND

GENERÁLNY
GENERÁLNY
PARTNER
PARTNER

Premiéry 30. novembra a 1. decembra 2018 o 19.00 hod. historická budova SND

GENERÁLNY
PARTNER

#nakazdejmolekulezalezi

Vitamínové vody
Body&Future
sa na nič nehrajú
Bez chemických konzervantov
www.bodyandfuture.sk
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HLAVNÝ PARTNER
BALETU SND
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HLAVNÝ
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BALETU
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SND SND

WWW.SND.SK
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Slovenské
národné
divadlo

Rezervácie
+421 2 204 72 289
alebo rezervacie@snd.sk
Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.
Vstupenky na predstavenia SND si môžete zakúpiť v pokladniciach SND
a on-line na www.snd.sk a www.navstevnik.sk

Pokladnica v historickej budove SND
Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice)
Po – Ne: dve hodiny pred každým
predstavením konaným v historickej budove

Portál

99.
sezóna

Pokladnica v novej budove SND
Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
tel.: 02/204 72 298, 02/204 72 299
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod.
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.
Pre návštevníkov pokladníc sú k dispozícii
dve krátkodobé parkovacie miesta zo strany Olejkárskej ulice.

V prípade neskorších začiatkov predstavení sú pokladnice
otvorené až do začiatku predstavenia.
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
Akékoľ vek zľavy sa dajú uplatniť len osobne v pokladniciach SND.
30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladniciach predávame
vstupenky výlučne na predstavenia hrané v daný deň.
OTVÁRACIE HODINY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
V POKLADNICIACH SND
pondelok 24. 12. 2018 – Štedrý deň
deň pracovného pokoja
historická budova SND ZATVORENÉ
nová budova SND ZATVORENÉ
utorok 25. 12. 2018 – 1. sviatok vianočný
deň pracovného pokoja
historická budova SND ZATVORENÉ
nová budova SND ZATVORENÉ
streda 26. 12. 2018 – 2. sviatok vianočný
deň pracovného pokoja
historická budova SND 16.00 – 18.00
nová budova SND 17.00 – 19.00
utorok 1. 1. 2019 – štátny sviatok
historická budova SND ZATVORENÉ
nová budova SND ZATVORENÉ
nedeľa 6.1. 2019 – deň pracovného pokoja
historická budova SND ZATVORENÉ
nová budova SND ZATVORENÉ
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Online predaj vstupeniek prostredníctvom
www.snd.sk a www.navstevnik.sk
bude fungovať bez zmien 24 hodín denne.
Želáme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov!
Vaše SND

www.snd.sk

