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Uplynulo vyše sedemdesiat rokov od
vydania slávnej knihy Herberta Reada
Výchova umením. Jej aktuálnosť je
dnes azda výraznejšia než kedykoľvek predtým. Umenie má podľa Reada
obnovovať vzťah človeka ku skutočnosti, umenie v tomto zmysle je večnou mladosťou človeka, je najvyššou
radosťou, ktorú dáva človek sám sebe.
Pokračujúca civilizácia vedie k intelektualizácii a digitalizácii človeka a to
vedie k atrofii citov, emocionality.
Dochádza k masovej identifikácii človeka s mýtom racionality, účelovosti,
súťaživosti. Namiesto osobnej skúsenosti sa čoraz viac a viac priamou skutočnosťou moderného človeka stávajú sprostredkované, virtuálne informácie. Citovo vyhasnutý človek potrebuje čím ďalej intenzívnejšie podnety, aby
sa uňho prejavil nejaký cit. Potrebuje šokujúce divadlo, ohlušujúcu hudbu,
záhadné maľ by a skákanie z mosta na lane. Takýto človek už nie je schopný
prežívať šťastie s východom slnka, so spevom dažďa, radosť z podania ruky.
Umenie má funkciu zušľachťovania človeka. Kultivuje vyššie city – city
krásna, dobra, múdrosti. „Sme vzdelaní, ale zlí,“ povedal humanistický psychológ Carl Rogers a trval na tom, aby nastal čas citovej renesancie človeka.
Novela Starec a more, symfonická báseň Má vlast, Benkove obrazy Oravy či
nádhera lesa po daždi sú pre človeka bez citu nič nehovoriace veci. Intelektualizačný proces dosiahol svoj cieľ v type človeka „homo rationalis“.
V školách učíme o umení – deti neprežívajú umenie. Namiesto prečítania dobrej knihy učíme o spisovateľoch, kde sa narodili a kedy, čo napísali… Nedoceňujeme, že umenie rozvíja city, ktoré sa potom stávajú časťou motivačného
sveta človeka. Umenie je druhom citovej výchovy, citového zušľachťovania
a v tomto zmysle je to terapia. City sú úzko spojené s imagináciou, tvorivosťou, fantáziou. Poézia je spolutvorcom lásky. Hudba je jazykom citu. Hudba
je liekom utrápenej duše, prebúdza city. V umení sa odráža cela škála ľudských zážitkov. Najmä zážitkové učenie, inscenačné metódy vedú k empatii,
projektové vyučovanie posilňuje autoreguláciu, tvorivé, heuristické vyučovanie vedie k radosti z objavov, poznania…
Dobré umenie vedie k renesancii emocionality ako reakcia na intelektualizáciu a digitalizáciu myslenia, človeka. Preto je dôležité čerpať zo všetkých
podnetov – najmä z profesionálneho umenia divadla, hudby, tanca, kníh,
výtvarného umenia… a v tom má nezastupiteľné miesto aj SND. Obdarujme
svoje deti, žiakov, svojich blízkych umením, nie je to fráza, ale nevyhnutnosť
pre ich – pre náš zdravý vývin a kvalitný život. Umenie nie je prepych, je to
nevyhnutnosť kultivácie človeka.
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Akadémia
divadelných
tvorcov
Snahou pred rokom vzniknutej
platformy, združujúcej divadelníkov,
je nanovo oživiť dialóg. A to nielen
na úrovni divadelný kritik – reflexia –
tvorca, ale aj s ohľadom na diskusiu
o hodnotových rámcoch a nastavovaní odborných kritérií v divadelnom
spoločenstve. Akadémia divadelných
tvorcov je verejnoprospešná organizácia združujúca významné osobnosti
slovenskej divadelnej obce. Jedným
z jej projektov je Cena akadémie
za divadelnú inscenáciu sezóny.
Premiérové oceňovanie sa uskutoční 13. decembra 2019 o 19.30 hod.
v Modrom salóne Činohry SND. Vo
výbere sa ocitli inscenácie nominované jednotlivými divadlami za regióny
Východ, Stred, Bratislava I. a II., ktoré
si následne pozrela odborná komisia.
Tá postupne zverejňovala ich analýzy
na webe akadémie, pričom konečný
víťaz vzíde až z užšieho výberu. Jednotlivé nominované inscenácie bude
možné vidieť aj v rámci hosťovaní
ich súborov v Činohre SND. Mottom
Viki Janouškovej, ktorá stojí za touto
platformou divadelníkov, je: „Často
sa vídame, no málo vieme o svojich
názoroch.“ A práve o názoroch,
postojoch a motiváciách sa všetci dozvedia počas večera Ceny Akadémie
divadelných tvorcov, v rámci ktorého
bude prebiehať aj diskusia s tvorcami
mk
nominovaných inscenácií.
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Derniéry
Činohry
SND

Medzi januárové derniéry patria
monodráma Dostojevského novely
Krotká (7. 1.) a inscenácia podľa
oceňovaného filmu Rubena Ostlunda
Štvorec (18. 1.). Krotká je snahou
porozumieť tragickému činu
a rozhodnutiu, ktoré mu predchádzalo.
Je to retrospektívna spoveď vdovca,
ktorý sa snaží pochopiť zúfalstvo ženy
i svoju mieru viny. Richard Stanke
prechádza mnohými fázami smútku,
porozumenia a tragiky. Inscenácia
režiséra Eda Kudláča a scénografky
Evy Kudláčovej‑Ráczovej je
však i výtvarno‑konceptuálnym
zamyslením nad stratou a blízkosťou,
nad manipuláciou a bezmocnosťou.
Inscenácia Štvorec bola svetovou
divadelnou premiérou medzinárodne oceňovaného filmu z festivalu
v Cannes. Príbeh Fabricea je ukážkou
veľ kého životného zlomu, keď sebavedomý intelektuál z liberálneho umeleckého prostredia zažíva veľ ký zlom
a stáva sa obyčajným rozvedeným
mužom, vyhosteným z komunity, akosi
nikam nepatriacim. Jeho svet sa rúca
a zasype ho kopa odpadu nielen v tom
fyzickom, ale najmä metaforickom
zmysle slova. Alexander Bárta získal
za stvárnenie Fabricea Cenu nadácie
mk
Tatra banky 2019.

Mechanický
pomaranč
aj v SND
Po inscenácii slovenskej klasiky
Drotár Divadla Andreja Bagara
prichádza v januári 2020 na javisko
SND ďalšie literárne aj filmovo
spracované kultové dielo z jeho
repertoáru. Anthony Burgess a jeho
Mechanický pomaranč rozvíril vody
literatúry, ale i filmu. V sále Činohry
SND si ho budú môcť pozrieť diváci
21. januára 2020. V postave tínedžera
Alexa ako vodcu skupiny, ktorá
pácha nezmyselné zlo, sa predstaví
Barbora Andrešičová, pričom ďalšie
postavy stvárnia Andrea Sabová,
Jakub Rybárik, Marián Viskup, Roman
Poláčik a Juraj Ďuriš. Inscenácia
nanovo a opätovne tematizuje túžbu
konať zlo a (ne)možnosť zastaviť
ho či zbaviť jeho nositeľa chuti
po násilí a moci. Aká je komunita,
ktorú zasiahne Alex, aký je štát
a podmienky, ktoré dokáže vytvoriť
pre zmysluplný a naplnený život ľudí?
Čo je vlastne príčinou, ak sa násilie
stáva akýmsi športovým výkonom
bez obsahu? Inscenácia sľubuje
zážitok aj tým, že jej špecifický
jazyk a slang dotvára jej skladačku
názorov, postojov a konaní. Inscenácia
Mechanický pomaranč v podaní
DAB Nitra, ktorú režijne naštudoval
Juraj Augustín v adaptácii Šimona
Petráka, je prvou slovenskou
mk
adaptáciou tohto diela. 

Vrúcny hlas
svetovej
opery

Krehká, noblesná dáma so zvonivým
strieborným sopránom a speváckou
inteligenciou Lucia Popp sa stala
pojmom. Rodáčka zo Záhorskej Vsi
chcela byť lekárkou. Očarilo ju však
herectvo, a keď si prof. Anna Hrušovská všimla jej výnimočné spevácke
dispozície, bolo rozhodnuté.
Lucia Popp účinkovala na tých najprestížnejších svetových scénach
– v Štátnej opere vo Viedni, v La Scale
v Miláne, v Covent Garden v Londýne,
v Národnej opere v Paríži či v Metropolitnej opere v New Yorku.
V „Metke“ spievala napríklad Kráľovnú noci v pamätnej inscenácii Čarovnej flauty, ktorej scénu a kostýmy
navrhol Marc Chagall. Výber z Mozartových árií v interpretácii Lucie
Popp vydalo vydavateľstvo EMI v prestížnej edícii Great Recordings of the
Century. Stala sa Kammersängerin
vo Viedni aj v Bavorskej štátnej opere
v Mníchove. In memoriam vyzdvihol
umelecké majstrovstvo umelkyne
prezident SR Andrej Kiska udelením Radu Bieleho dvojkríža I. triedy.
Po Nežnej revolúcii spievala Lucia
Popp niekoľ kokrát v Bratislave.
Divadelný ústav v spolupráci so SND
pripravil v historickej budove výstavu
pri príležitosti nedožitých 80. narodenín umelkyne. Reflektuje dôležité
míľniky jej kariéry a zaujímavé dokumenty z jej osobného života.
iz

Darčeková
Stretnutie
s ministerkou poukážka
kultúry
Generálny riaditeľ SND
Vladimír Antala zvolal na konci
novembra (piatok 29. 11. 2019)
pracovnú poradu, na ktorej sa okrem
zástupcov odborov a umeleckých
súborov zúčastnila aj ministerka
kultúry SR Ľubica Laššáková.
Hovorilo sa o prevádzke divadla,
o programe, ako aj o potrebách
divadla do budúcnosti.

Medzi zainteresovanými stranami
sa otvoril dialóg, ktorý sa stal
základom pre ďalšie pracovné
stretnutia.
Ministerka kultúry Ľubica
Laššáková ponúkla pomocnú ruku
pri riešení otázok v SND, pretože
má eminentný záujem o to, aby
sa v jednej z najvýznamnejších
inštitúcií slovenskej kultúry tvorilo
a pracovalo bez akýchkoľ vek
komplikácií.
cm

Darujte Zmierenie, darujte Rozprávku, darujte Modlitbu alebo niektoré
z takmer 90 repertoárových predstavení 100. sezóny SND. Ak si nie ste
istí výberom, darčekové poukážky
SND v hodnote 20 €, 30 € alebo 50 €
nájdete v pokladniciach SND.
Pretože najkrajšie Vianoce sú
tradičné. A už 100 rokov patrí SND
k tradíciám dobrej spoločnosti.
Darčekovými poukážkami možno
platiť za vstupenky a tlačoviny SND
výlučne v pokladniciach SND. Pripomíname, že pri nákupe vstupeniek
alebo tlačovín darčekovou poukážkou
sa zostatková hotovosť nevydáva.
Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako
hodnota poukážky, rozdiel je potrebné
doplatiť v hotovosti alebo kartou. Pri
úhrade vstupeniek prostredníctvom
darčekových poukážok je možné
použiť viacero darčekových poukážok,
ako aj kombinovať jednotlivé druhy
darčekových poukážok. Upozorňujeme, že v prípade straty alebo
znehodnotenia darčekovej poukážky
neposkytuje SND novú/náhradnú
poukážku. Za darčekovú poukážku nie
je možné vrátiť peniaze a takisto ju
nemožno zameniť za poukážku s inou
lehotou platnosti.
Veríme, že Darčekovou poukážkou
SND urobíte radosť svojim blízkym
a priateľom.
Tešíme sa na vás v hľadiskách SND.
cm

3

Jozef Dolinský st.
v úlohe Tuláka Chaplina
Pri príležitosti 80. narodením tanečníka, pedagóga,
baletného majstra a choreografa Jozefa Dolinského st. sa
30. novembra 2019 konalo slávnostné predstavenie baletu
Daniela de Andrade a Carla Davisa Tulák Chaplin – pocta
géniovi. Účinkovanie pána Jozefa Dolinského v úlohe
Chaplina seniora završuje jeho úctyhodnú tanečnú kariéru
potvrdzujúcu tanečné majstrovstvo a všestrannosť
v úlohách klasických, neoklasických, ako aj súčasných diel.
Absolvent konzervatória a choreografie na VŠMU zanechal
v histórii Baletu SND výraznú stopu aj ako choreograf
– autor pôvodných diel Metamorfózy na hudbu Eugena
Suchoňa a Vojak a matka Jána Cikkera. V slovenskej
premiére uviedol balety Márnotratný syn (1984),
Metamorfózy (1985), Revízor (1987), Petruška (1979),
Dafnis a Chloé (1986), Coppélia (1995), Klasická symfónia
(1999) a ďalšie.
eg
Foto Peter Brenkus

Ceny Nadácie
Tatra banky
V novej budove SND udelili 29. novembra 2019 už 24. raz Ceny
Nadácie Tatra banky za umenie. Návrhy nominácií predkladá
akadémia zložená z laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za
umenie v uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov
následne vyberá odborná porota. Nadácia Tatra banky v tomto
roku ocenila 98 etablovaných umelcov, 59 začínajúcich tvorcov a 9 mladých módnych tvorcov. Cieľom nadácie je takýmto
spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im
priestor na tvorbu ďalších špičkových diel.

Členmi poroty pre rok 2019 boli Igor Vida (predseda poroty
a predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky), Eva Borušovičová, Wanda Adamík Hrycová, Táňa Pauhofová, Sláva Daubnerová, Peter Michalica, Michal Novinski, Viliam Klimáček, Miroslava Vallová, Erik Šille, Jana Geržová, crafting plastics! Studio
a Pavol Bálik.
V hlavnej kategórii Cenu za
divadlo získal Alexander Bárta
za presvedčivý herecký výkon
v postave kurátora Fabricea
v inscenácii Štvorec v Činohre SND. Poďakoval sa svojim
blízkym a hereckým kolegom,
poslaním bozku smerom do
neba zdôraznil, že poďakovanie patrí skutočne všetkým
kolegom.
K „bravó“ pre majstra Dolinského sa blahoželaním pripojil baletný
súbor SND a Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave,
kde ako pedagóg vychoval niekoľ ko generácií tanečníkov. Jozefovi
Dolinskému st. želáme pevné zdravie a ešte veľa rokov s tancom.

Cenou, ako aj symbolom pocty
je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena
a plaketa udelená držiteľom
ocenenia Mladý tvorca. Obe
ceny špeciálne na túto príležitosť vytvoril slovenský sochár
a výtvarník Daniel Brunovský.
Laureátkou Špeciálnej ceny pre mladého tvorcu sa stala
Monika Potokárová, in memoriam, za herecký výkon v postave
Nataše Rostovovej v dramatizácii románu A. Ľ. Rachmanovovej
Ruské denníky v inscenácii v Činohre SND. Za nedávno tragicky
zosnulú mladú umelkyňu prevzal cenu manžel a herecký kolega
Robert Roth. „Ruské denníky sú dopísané. Monikine denníky
sú dopísané. Monika Potokárová dala divadlu všetko. Monika
Potokárová dala divadlu, bohužiaľ, všetko. Som hrdý a bolo mi
cťou, že som manželom Moniky Potokárovej,“ uviedol pri preberaní ceny za Moniku Robert Roth a požiadal o minútu ticha,
po ktorej nasledoval dlhotrvajúci potlesk.
Foto Archív Tatra banky
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Foto Zdenko Hanout

Zamatové posolstvo

Atraktívni hostia v opere

Z mnohých operných večerov v mesiacoch na prelome rokov spomeňme aspoň dva.
V opere opier, ako sa zvykne nazývať Mozartov Don Giovanni, sa vo štvrtok 12. decembra 2019
predstaví skvelá zostava sólistov, v ktorej nebudú chýbať ani hostia – slovenskí svetobežníci Pavol
Bršlík ako Don Ottavio a Richard Šveda ako Don Giovanni. Donnou Annou bude Ľubica Vargicová,
Donnou Elvírou Adriana Kohútková, Leporella zaspieva Gustáv Beláček, Komtúra Juraj Peter,
Zerlinu Andrea Vizvári a Masetta Martin Mikuš.
Dirigentom predstavenia bude Ondrej Olos.
Ďalšie operné hody nás čakajú 18. januára 2020, keď na scéne našej opery privítame vzácneho
zahraničného hosťa – je ním Simon Keenlyside, skvelý svetový barytonista, ktorý nedávno
očaril naše publikum ako neopakovateľný Rigoletto. Tentoraz sa predstaví ako Rodrigo, markíz Posa vo Verdiho opere Don Carlo. Pod taktovkou Martina Leginusa budú nášmu hosťovi
partnermi Peter Mikuláš (Filip II.), Tomáš Juhás (Don Carlo), Jozef Benci (Veľ ký inkvizítor), Adriana Kohútková (Alžbeta z Valois), Denisa Hamarová (Princezná Eboli), Ján Galla
(Mních), Adriana Banásová (Tebaldo) a ďalší.

Na koncerte Opery SND Zamatové posolstvo (19. 11. 2019) sme si
prostredníctvom hudby a poézie pripomenuli výročie Nežnej revolúcie.
Nešlo však len o spomienky. Z úst moderátora večera Štefana Bučka
zaznela výzva, aby sme sa s rovnakým nasadením ako počas revolučných
dní spoločne usilovali ozdraviť súčasnú spoločnosť.

Činohra v Prahe

Inscenácia Dnes večer nehráme sa stala súčasťou spomienok a akcií
ND Praha pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Lektorský
úvod pred predstavením, samotné predstavenie i následná
diskusia boli neskutočne živé. Pýtali sa mnoho, neskôr narodení
hľadali odpovede na kontextové otázky, starší súhlasne
prikyvovali či dopĺňali. Opäť sme si uvedomili, aké vzácne
a dôležité spojenie existuje medzi dvomi národnými divadlami.
Hercami, ktorí si navzájom navštevujú predstavenia, divákmi, ktorí
hercov tej druhej krajiny vnímajú ako „svojich“.

Národní divadlo Praha bude hosťovať v Bratislave 2. marca 2020
s hrou bratov Mrštíkovcov Maryša pri príležitosti storočnice SND.
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V Opere SND vznikne
mecenášsky klub

Prax zakladať pri operných domoch me
cenášske kluby je dnes pomerne bežná.
V týchto týždňoch sa formuje aj pri našej
opere. Čo bolo bezprostredným podne
tom pre jeho vznik?
Existencia mecenášskych klubov, podporovateľov, priateľov či sponzorov opery
alebo všeobecne divadla je bežná vo väčšine operných domov a divadiel v zahraničí.
Nimi sme sa inšpirovali aj my, berúc do
úvahy naše domáce špecifiká a zvyklosti. Myšlienka vzniku Mecenášskeho
klubu Opery SND sa formovala dlhšie
a inšpiráciu sme čerpali už z existujúcich
konceptov. Predpokladáme, že aj v slovenskej spoločnosti sa nájdu nadšenci
opery, ľudia, ktorí majú dobrú vôľu, môžu
si dovoliť prispieť a aktívne sa tak podieľať
na zveľaďovaní nášho kultúrneho niveau.
Kontakt s významnými osobnosťami
spoločenského života je pre Operu SND
prestížnou záležitosťou. Možno vnímať
tento prínos nielen ako ekonomickú zále
žitosť, ale aj spoločenský bonus?
Určite áno. Členstvo v klube predstavuje
zdieľanie našich vízií, hodnôt a vyjadrenie
sympatií Opere SND. Veríme, že prostred
níctvom spoločensky významných osobností dokážeme do našich hľadísk prilákať
viac priaznivcov operného umenia a tým
ho podporiť.

Aké podmienky musí uchádzač o člen
stvo v mecenášskom klube splniť?
Členom Mecenášskeho klubu Opery
SND sa môže stať každý, kto chce spojiť
svoje meno s touto prestížnou kultúrnou
inštitúciou a má chuť podporiť umenie.
Mecenášom môže byť fyzická osoba alebo
aj spoločnosť, ktorá vyplnením registračného formulára, súhlasom so spracovaním
osobných údajov a podpisom darovacej
zmluvy poukáže na sponzorský účet SND
alebo v hotovosti finančné prostriedky
v minimálnej sume 100 €.
Opíšte bližšie jednotlivé kategórie
a výhody plynúce z členstva v nich.
„Bronzový mecenáš“ so sumou príspevku od 100 € do 500 € predstavuje prvú
kategóriu s výhodami účasti napríklad
na otvorených generálkach Opery SND,
bude informovaný o akciách Opery SND
a budeme ho na ne pozývať, prednostne
si bude môcť kúpiť dve vstupenky na
dve premiéry Opery SND atď. „Strieborný mecenáš“ patrí k druhej kategórii
(príspevok do 2 000 €), bude požívať
výhody bronzového mecenáša a navyše
sa zúčastňovať na prehliadkach divadla,
tlačových konferenciách a matiné. Tretia
kategória patrí „zlatému mecenášovi“
s príspevkom do 10 000 €. Tomu pripadnú
výhody predošlých dvoch skupín – a k nim

aj pozvanie riaditeľa Opery SND na spoločnú večeru. „Platinový mecenáš“ spadá
do kategórie s príspevkom nad 10 000 €.
V tomto prípade budeme zohľadňovať aj
individuálne požiadavky. Všetci mecenáši
dostanú certifikát mecenáša, členskú
kartu a odznak.
Objavili sa už potenciálni mecenáši,
ktorých záujem o spoluprácu s Operou
SND by ste chceli zdôrazniť?
V tejto fáze príprav by sme neradi zverejňovali mená záujemcov, resp. potenciálnych členov Mecenášskeho klubu Opery
SND. Na internetovej stránke SND –
v časti Opera – však časom plánujeme
uverejniť poďakovanie všetkým mecenášom opery bez ohľadu na výšku príspevku.
Kto z Opery SND bude činnosť klubu
garantovať?
Jednoznačnou garanciou činnosti
Mecenášskeho klubu Opery SND bude jej
riaditeľ Rastislav Štúr.
Kedy sa oficiálne začne činnosť klubu?
Za priaznivých okolností koncom tohto
roka, prípadne začiatkom roka 2020.
Pavol Smolík, dramaturg Opery SND,
v rozhovore s Alexandrou Sýkorovou,
asistentkou riaditeľa Opery SND
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PETIPA
HERITAGE FUND

Na Silvestra v opere
Uplynul rok 2019 a prichádza deň novoročných predsavzatí.
Neobzerajme sa za tými starými, nebilancujme…
Po novoročnom vstávaní budú tie nové pravdepodobne podobné
ako minuloročné, možno s nimi totožné. Ale nerobme si z toho ťažkú hlavu.
Ešte predtým oslávte s nami Silvester slávnostným koncertom, na ktorom
odznejú známe i menej známe árie z opier majstra Gioacchina Rossiniho
a nezabudnuteľné operetné melódie Johanna Straussa a Franza Lehára.
Koncert v podaní popredných slovenských sólistov Jany Bernáthovej,
Jána Ďurča, Róberta Remeselníka, Aleša Jenisa, Terézie Kružliakovej,
Tomáša Juhása a Andrey Pietrovej odznie pod taktovkou talentovaného
Ondreja Olosa. Zažime krásne chvíle s nádhernou hudbou a pripime
si spoločne na úspešný operný rok – vyberte si koncert
o 16.00 h alebo o 20.00 h v novej budove SND. mb

Michail Kaniskin, Vasilij Medvedev, Elisa Cabrera, Jozef Dolinský ml., Albert Mirzoyan

Pred premiérou baletu Don Quijote v piatok 22. novembra 2019 udelila Nadácia Petipa Heritage Fund Cenu Petipa
Heritage Fund Award za zásluhy o rozvoj baletného umenia na celom svete, za rozvíjanie a zachovávanie odkazu
klasického baletu, za úsilie, vernosť a lásku k nádhernému tanečnému umeniu.
Cenu tento rok získali štyri osobnosti a súbor Baletu SND:
prví sólisti Štátneho baletu v Berlíne Elisa Carrillo Cabrera a Michail Kaniskin, laureáti významných baletných
ocenení ako Prix Benois de la danse, Duša tanca alebo Dance Open Award, hviezdy svetového baletu, umelci, ktorí
propagujú klasické umenie na najvýznamnejších svetových scénach; bývalá hviezda baletu Parížskej opery, v súčasnosti umelecký riaditeľ baletu Štátnej opery vo Viedni Manuel Legris, nositeľ francúzskeho Radu umenia a literatúry,
Rytier čestnej légie, držiteľ Prix Benois de la danse i Ceny Nižinského. Cenu prevzal hlavný baletný majster Štátnej
opery vo Viedni Albert Mirzoyan. Za celoživotné dielo a vklad do tanečného umenia získala cenu bývalá tanečnica,
pedagogička a choreografka Československého štátneho súboru piesní a tancov, šéfredaktorka Tanečných listov
a významná česká kritička Jana Hošková a umelecký súbor Baletu SND za skvelú interpretáciu klasických baletných diel, ktorú súbor získal pri príležitosti storočnice SND. Cenu prevzal riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml.
Cenu Petipovej nadácie odovzdali osobnosti baletného umenia:
emeritná primabalerína Michajlovského divadla v Petrohrade a baletného súboru SND Anna Linnik; choreograf,
baletný majster, emeritný prvý sólista Baletu ND v Prahe, umelecký riaditeľ Petipa Heritage Fund Stanislav Fečo
a významný svetový choreograf, člen medzinárodnej tanečnej rady UNESCO, zakladateľ Medzinárodného baletného
festivalu Dance Open, prezident Petipa Heritage Fund Vasilij Medvedev.
eg
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Jubilujúci
Don Quijote

Stopäťdesiate výročie svetovej premiéry Dona Quijota,
ako aj nedávne dvojsté výročie narodenia Mariusa Petipu,
sú jedinečnou príležitosťou uviesť v SND balet Don Quijote, inscenáciu,
ktorá je v repertoári takmer všetkých svetových baletných divadiel.
Výnimočnosť inscenácie potvrdzuje aj v autentickom duchu
Mariusa Petipu spracovaná choreografia
Vasilija Medvedeva a Stanislava Feča.
Diváci, ktorí prišli 14. decembra 1869 na
premiéru do Veľ kého divadla v Moskve
s očakávaním „vážneho dramatického
baletu“, museli byť sklamaní. V tom čase
bol balet najmä pastvou pre oči. Každého
diváka však očarili španielske farby, emocionalita, iskrivé rytmy a radosť, prvky,
ktoré sa naplno rozvinuli v choreografii
Mariusa Petipu, v duchu hudby Ludwiga
Minkusa štylizujúcej španielske prvky.
Hudba plná radosti, španielskej atmosféry,
nálady, výrazný rytmus a tempo – to všetko
spolu so strhujúcou choreografiou sa
dodnes podpisuje pod úspech baletu Don
Quijote.
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Dielo neskôr uviedli v Petrohrade, kde
Ludwig Minkus pridal piate klasické dejstvo k štyrom dejstvám pretkaným charakteristickými tancami. Choreograf Alexander Gorsky uviedol Petipov balet v roku
1909 v Moskve a práve vďaka jeho inscenovaniu sa ním spracované dielo zachránilo až
do súčasnosti.
Nebolo to po prvý raz, čo sa námetom
baletu stal Cervantesov román a príbeh
Dona Quijota, slávneho rytiera z La Mancha, a jeho verného služobníka Sancha
Panzu. Predchodcami jeho spracovania boli
známi choreografi Franz Hilverding (1740,
Viedeň), Jean Georges Noverre (1768,

Viedeň), Louis Milon (1801, Paríž), Charles
Didelot (1808, Petrohrad), Auguste Bournonville (1837), Paul Taglioni (1839, Berlín)
a ďalší.
V Balete SND uvádzame dielo pri príležitosti stého výročia Baletu SND v spolupráci
s Petipovým fondom. Predstavia sa v ňom
významní sólisti, zbor Baletu SND, žiaci
Tanečného konzervatória Evy Jaczovej,
deti z Baletnej prípravky SND. Spoluúčinkuje orchester Opery SND pod taktovkou
Dušana Štefánka.
Eva Gajdošová,
dramatugička Baletu SND
Foto Peter Brenkus

Olga Chelpanova

František Šulek
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1 Olga Chelpanova
2 Konstantin Korotkov, Olga Chelpanova
3 Viola Mariner, Andrej Szabo
4 Glen Lambrecht
5 Erina Akatsuka, Yuki Kaminaka
6 Viacheslav Krut, Sakura Shojima
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Výročia v Balete SND
Baletu SND. Podieľal sa na realizácii projektov SĽUk‑u (aj v RTVS), Baletu a Činohry SND, Novej scény v Bratislave.

Peter Antalík
Tanečným
štúdiom
Petra
Antalíka
(25. 1. 1960, Bratislava) bolo detstvo strávené na tréningoch a skúškach v SĽUK‑u,
ktorý spoluzakladali a kde pôsobili jeho
rodičia ako tanečníci a pedagógovia. Prvé
tanečné angažmán získal ako sólista
baletu Vojenského umeleckého súboru
(1981 – 1985). V Balete SND (1985 – 1988)
vytvoril niekoľ ko sólových postáv, z ktorých
k najvýznamnejším patrí Rotbart v Labuťom jazere. Od roku 1988 pôsobil v prestížnom súbore Györskeho baletu pod vedením
slávneho Ivana Markóa a následne tancoval
v balete Volksoper vo Viedni (1992 – 1996).
Po skončení tanečnej kariéry sa stal generálnym manažérom a dramaturgom Slovenského komorného baletu, neskôr bol
manažérom (1996 – 1998), námestníkom
riaditeľa (1998 – 2010) a poverený riadením
SĽUK‑u (2010). Bol tiež poradcom riaditeľa
(2010), výkonným producentom (od 2010)
a od roku 2012 je projektovým manažérom
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Labutie jazero (1991) Peter Antalík

Svoje pôsobenie v SND vníma v dvoch rovinách. „Ako interpret som vždy sám zodpovedal za svoj výkon, ktorý posudzovali
umelecký šéf, baletný majster, choreograf
a napokon divák.
Nemal som zodpovednosť za prípravu
a realizáciu inscenácie. Netvrdím, že
miera zodpovednosti interpreta je malá,
veď ide doslova s kožou na trh a chyby
sa neodpúšťajú. Na poste manažéra však
cítim oveľa väčšiu mieru zodpovednosti
a psychického tlaku. Ste zodpovedný nielen za seba, ale aj za ostatných a rovnako
za realizáciu a splnenie očakávaní všetkých, ktorí sa na realizácii podieľajú. Ste
síce v anonymnej pozícii pred publikom, ale
na pranieri každého, koho v divadle stretnete. Považujem za výhodu, že som prešiel
mnohými profesiami a spoznal veľa múdrych ľudí, bez ktorých by divadlo nemohlo
fungovať. Ak dospejem do štádia, keď
sám v sebe nebudem nachádzať pochybnosti, nebudem schopný sa z chýb svojich
a iných poučiť, prestane moja práca plniť
očakávania mojich kolegov a spolupracovníkov, hľadisko bude prázdne a potlesk
po predstavení zo slušnosti, treba rýchlo
odísť. Skúsenosti, ktoré som za tie roky
nazbieral, tie sú pre mňa tým najväčším
prínosom.“

Labutie jazero (1964) Ján Haľama, Žofia Tóthová

Ján Haľama

Zuzana Innemannová
Bartková

Významný slovenský tanečník a pedagóg
(9. 1. 1940, Nesluša) patril v roku 1958
k prvým absolventom tanečného odboru
Konzervatória v Bratislave. Počas svojej
dlhej tanečnej kariéry bol verný SND (1958
– 1980, od roku 1961 na poste sólistu).
Pedagogicky pôsobil na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave (1980
– 2007). Z dlhého zoznamu postáv, ktoré
Ján Haľama tancoval, spomeňme niekoľ ko významných titulných úloh, akými
sú napríklad Albert (Giselle), Basilio (Don
Quijote), Človek (Deviata vlna), Dávid
(Gajané), Ferhád (Legenda o láske), Girej
(Bachčisarajská fontána), Karenin (Anna
Kareninová), Letec (Rozkaz), Truffaldino
(Sluha dvoch pánov), Princ, Rotbart (Labutie jazero), Romeo (Romeo a Júlia), Princ
Desiré (Spiaca krásavica), Rytier Koloman
(Raymonda), Simona (Márna opatrnosť),
Šaman (Svätenie jari), ďalej sólové postavy
v baletoch Chopiniáda, Doktor Jajbolí,
Rímske fontány, Zaklínadlá.
Na roky v národnom divadle si rád spomína. „Mal som možnosť spolupracovať
s veľ kými choreografmi, majstrami svojho
remesla, akými boli Jozef Zajko, Stanislav
Remar, Miroslav Kura, Karol Tóth či Jozef
Dolinský st. Rovnako som mal to šťastie,
že som mohol byť na javisku ako tanečný
partner s prvými dámami baletu Florentínou Lojekovou, Augustou Herényiovou
a Gabrielou Záhradníkovou.“

Absolventka tanečného odboru Konzervatória v Brne (2. 1. 1950, Praha) pôsobila v Balete SND v rokoch 1973 – 1996.
Okrem účinkovania v SND dlhodobo hosťovala v Drážďanoch (balet Stvorenie
svetla) a v Komornom balete Pavla Šmoka
v Prahe (1973 – 1979). Neskôr hosťovala
v Rakúsku v Grazi a v Klagenfurte (1969 –
1973). Patrila k tanečniciam dominujúcim
v moderných tanečných formách.
O svojom pôsobení v SND hovorí: „Som
rada, že počas všetkých období, ktoré som
strávila v SND, som mala možnosť spolupracovať pri tvorbe baletov so zaujímavými choreografmi. Z nich zohral v mojej
umeleckej kariére azda najvýznamnejšiu
úlohu Boris Slovák, ktorý ma v roku 1973
presvedčil, aby som zostala v Bratislave
a neodišla do Brna či Prahy. A neľutujem.
Umožnil mi nielen účinkovanie v SND,
ale aj hosťovanie v Pražskom komornom
balete, ktorý sa formoval po návrate Pavla
Šmoka zo Švajčiarska, rovnako mi umožnil
zažiť krásne chvíle v balete Štátnej opery
v Drážďanoch.
Mala som možnosť spolupracovať s mnohými choreografmi rôzneho pohybového zamerania či umeleckej výpovede,
predovšetkým osobnosťami, akými boli
Boris Slovák (Carmen), Pavel Šmok (Listy
dôverné, Svadba), Ján Guoth (Balada
o strome), Sandor Tóth (Stretnutie s Mahlerom), Ivan Tenorio z Kuby (Dom Bernardy
Alby), Libor Vaculík (V ako Vivaldi), Ondro
Šoth (Zvláštna radosť žiť, Svetlo v tme)

Viera Zlochová-Kolárová
a Igor Holováč (Diskrepancie). Samozrejme,
že nezabúdam ani na pána Jozefa Zajka
a jeho Giselle a Popolušku a Joaquína
Banegasa z Kuby a jeho Giselle. Ku svojim
interpretačným vrcholom radím Evu (Stvorenie sveta), Adelu, Máriu Jozefu (Dom Bernardy Alby), Ženu (Listy dôverné), Nevestu
(Svadba), svadobné pas de deux (Giselle),
Popolušku (Popoluška), ale cením si každú
postavu, ktorú som mala možnosť v SND
tancovať.“

Narodila sa 26. 1. 1950 v Bratislave a bola
poslednou žiačkou súkromnej školy Elly
Fuksovej‑Lehotskej. Absolvovala tanečný
odbor na Konzervatóriu v Bratislave pod
vedením Zlatušky Vincentovej (1971),
rok študovala na Konzervatóriu v Budapešti (1969 – 1970). Členkou Baletu SND
sa stala v roku 1970 a jeho sólistkou bola
v rokoch 1975 – 1992. Viera Zlochová
‑Kolárová bola výraznou predstaviteľ kou
postáv baletnej literatúry v širšom štýlovom rozpätí. Z titulných a hlavných postáv
je to napríklad Adela (Netopier), Bianca
(Othello), Carmen (Carmen), Deva (Metamorfózy), Giselle (Giselle), Grófka (Tri
karty), Jela (Čert na dedine), Líza (Márna
opatrnosť), Mária (Bachčisarajská fontána), Odetta – Odília (Labutie jazero),
Žena (Výkriky), Swanilda (Coppélia), ďalej
sú to sólové postavy v baletoch Klasická
symfónia, Popoluška, Zaklínadlá, Spartakus, Ples kadetov, Narodil sa chrobáčik.

Svadby (1991) Zuzana Bartková, Juraj Šiška

Coppélia (1980) Viera Zlochová, Jurij Plavník
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Foto Martin Črep

O Opernom štúdiu SND
a vzťahu k opere hovoríme
s Emíliou Vášáryovou
Operné štúdio SND sa v druhej polovici novembra naplno rozbehlo.
Počas Noci divadiel sa 16. novembra 2019 mladí operní speváci po prvý
raz predstavili verejnosti. Výraznou osobnosťou, s ktorou sa vzápätí
stretli v rámci tvorivej dielne, bol náš popredný herec a recitátor
Robert Roth, na lekcii javiskového pohybu ich privítala výnimočná
česká režisérka Magdaléna Švecová a charakterový tanec absolvovali
s choreografkou Michaelou Motlochovou. Pozvanie prísť na stretnutie
s novou generáciou spevákov prijala aj slovenská herečka storočia,
obdivovaná umelkyňa Emília Vášáryová. O svojom vrúcnom vzťahu
k opere a mladým umelcom sa s nami rada porozprávala.

Je o vás známe, že k hudbe máte od
detstva veľmi blízko, že ste od rodičov
dostali klasickú výchovu, keďže ste
vyrastali „v učiteľskom prostredí“, a že
veľmi dobre hráte na klavíri…
Celá naša rodina milovala hudbu. Počúvali
sme radi a často klasickú hudbu. Moja
mamička mala množstvo platní s opernými
nahrávkami. Neskôr som sa dozvedela, že
chcela byť opernou speváčkou. Dodnes vo
mne zostáva spomienka, ako krásne spievala. Začalo sa to však u mojej starej mamy.
Spolu s tromi staršími sesternicami sme
počas prázdnin u babky sedávali na drevených schodoch, čo viedli na povalu. Tam sme
si trojhlasne spievali rôzne piesne a súťažili
medzi sebou. Nadanie na spev sme dostali
do daru, nikto nás to neučil. Pamätám si, že
sme doma mali zaužívané rituály: otecko
nám každý večer pred spaním hral na klavíri alebo pravidelne hrával na klavíri mojej
mamičke Fibichovu Poému. Spievala som
v Banskej Štiavnici počas omše a tam som
zistila, že mi to ide akosi ľahko, ale nikdy mi
nenapadlo, že by som mohla študovať spev.
Keď som prišla na Vysokú školu múzických
umení, nebola som celkom šťastná, že študujem herectvo. Vyhľadala som pani profesorku Makovickú a zoznámila som sa s ňou.
Požiadala som ju, či by som mohla u nej študovať a urobiť si štátnicu z dejín hudby. Ona
bola mojím vzorom.
Mala som aj vynikajúceho profesora
Dr. Bóra, bol to aj fantastický klavirista.
Raz som napísala rodičom „máme vynikajúceho profesora, volá sa Bór a má krásne
ruky“. A otec mi odpísal „chcem vedieť,
koľ ko má rokov“. Zľakol sa, že som sa
doňho zamilovala. Pravdou však je, že vždy
som si priala mať manžela klaviristu.
Odkiaľ pramení vaša vášeň pre operu?
Ako som spomínala, u mojej maminky, nikdy
som však nebola v opere, až kým som neprišla do Bratislavy. Počas štúdií som celé dni
prežila vo filharmónii. V budove Reduty sme
mali malé divadelné štúdio, a keď sme sa
dozvedeli, že príde napríklad nejaký slávny
dirigent, tak sme aj s Božidarou Turzonovovou chodili počúvať krásnu – klasickú
hudbu. Milujem klavírne koncerty. Môj
obľúbený klavirista je Vladimir Horowitz
a aj Lang Lang. Sledovala som pravidelne
viedenskú televíziu a o hudbe som sa
veľa dozvedela z matiné, ktoré uvádzal na
ORF 2 Marcel Prawy. Absolútna veličina,
boli to moje súkromné kurzy.

Prečo by sa ľudia mali zaujímať o operu?
Môžem hovoriť iba za seba. Poznám napríklad aj také názory, že lepšie je vypočuť si
kvalitnú nahrávku z CD. Načo chodiť do
divadla… Nesúhlasím. Vzťah ku kultúre,
k umeniu je určite aj otázka rodinného
zázemia. Nebáť sa opery, nebáť sa huslí…
ľudia sa boja huslí. Počúvam vo svojom
okolí poznámky – čo je to za fidlikanie, kto
to má počúvať. Často sa takýchto ľudí
pýtam – boli ste niekedy v opere, videli ste
niečo? Robím si také malé sondy.
Ako vnímate hudobnú drámu na javisku?
Prepojenie textu s hudbou, priesečníky
a odlišnosti drámy v opere s činoherným
dielom.
Priznám sa, že v činohre nemám rada, keď
mám monológ a zrazu mám hovoriť ten text
do hudby. Mám pocit, ako keby mi režisér
nedôveroval alebo nedôveroval sile myšlienky. Naopak, v hudobnej dráme, čo si
uvedomujú tí veľ kí operní skladatelia, musí
vyniknúť hlas speváka, ktorý ho dostal do
daru od Boha. Opera je špecifický žáner,
ktorý možno má s činohrou spoločné to,
že sa deje na javisku, že tlmočíme nejaké
príbehy. Ale tvoríme odlišne, ináč sa koncentrujeme na umelecký výkon. Obdivujem
operných sólistov, ktorí dokážu vo vynikajúcom výkone skĺbiť talent, ktorý dostali
od Boha, talent absolútneho sústredenia
sa na výkon, ako musia rešpektovať všetky
technické požiadavky – je to obdivuhodné,
mne sa vždy chce kľaknúť si na kolená.
Spolupracovali ste s režisérom Petrom
Weiglom na filmových záznamoch oper‑
ných diel, na ktorých bol vaším partne‑
rom Peter Dvorský…
Nakrúcali sme napríklad Benjamina Brittena Kolesá osudu/The Turn of the Screw,
dramatizáciu slávnej poviedky, alebo Donizettiho L’amore é destino. Vtedy prišiel
za mnou Peter Dvorský a sám ma oslovil.
Mohla by som spomenúť ďalšie, všetky
boli pre mňa veľmi inšpiratívne. Často
sme s Petrom Dvorským rozoberali operu,
hudbu či herectvo operných spevákov
a poctivo som sa učila spevácky part.
Vlastne som mohla svoju rolu potichučky
spievať, akoby dabovať speváčku, ktorá
úlohu interpretovala. Hudobne som celú
operu vždy vedela naspamäť. Počas nakrúcania týchto hudobných filmov sme aj dosť
cestovali. Napríklad v Amalfi neďaleko Neapola som nakrúcala Mozartovu cestu do
Prahy, sedávala som na lavičke nad morom,
kde kedysi sedávali Ibsen, Dostojevskij,

Greta Garbo… Nádherné miesto. Vždy som
si želala venovať sa takému povolaniu,
ktoré mi dovolí, aby som sa trošku vyšmykla
odtiaľto von. Celá moja rodina emigrovala
a vlastne preto sme my nikdy nemohli ísť
za hranice. A práve pri týchto „filmovačkách“ sme mohli vycestovať. Som vďačná,
lebo vždy som mala šťastie na to, že si ma
vyberali režiséri, ktorých som si nesmierne
vážila, s ktorými som veľmi rada pracovala,
a vlastne oni mi otvorili cestu do sveta. Tak
ako som to povolanie nechcela robiť, dnes
som rada a neľutujem jediný deň. Stretla
som mnoho šľachticov nášho povolania,
ktorých som si mohla vážiť, mnoho vzdelaných ľudí.
K 60. narodeninám ste dostali od
SND dar, možnosť zahrať si postavu
Marie Callasovej. Za túto inscenáciu
ste dostali množstvo ocenení, uznaní,
poklôn. Mohli by sme povedať, že je to
jedna z vašich životných postáv?
Režisér Jozef Bednárik k nám chodieval
často prespávať. Bol súčasne najbližším
kamarátom Magdinho manžela Dušana
Jamricha. Pre nás bol ako náš brat. U mojej
mamičky objavil platne Marie Callas, neprestajne si ich púšťal. V istom momente mu
naša maminka povedala, že keď umrie,
chce, aby sa hrala Callasová. Neskôr si
„Beďo“, ako sme všetci pána režiséra Bednárika volali, na to spomenul. (Zaujímavé
je, že napokon sa skutočne ária Marie
Callas hrala aj na maminom pohrebe.) Po
sedemnástich rokoch od premiéry sa často
vraciam k Marii Callas a čítam si všetky
zaznamenané poznámky. Skvelý bol aj
korepetítor Marián Varínsky, ktorý mi veľmi
pomohol pri štúdiu, vytvorilo sa medzi nami
silné priateľstvo. Vždy ma podržal. Vytrvalo
mi všetko vysvetľoval. Skúšobný proces
bola pre mňa náročná výzva a boli chvíle,
keď som to chcela vzdať. Dnes veľmi ďakujem za príležitosť a možnosť spoznať operu
„zblízka“, ľudí z opery, mladých sólistov
Janku Bernáthovú, Martinu Masarykovú,
Klaudiu Dernerovú, Tomáša Juhása a mnohých ďalších.
Spomínali ste mi, že zvyknete vycesto‑
vať do zahraničia za kultúrou, ktorý bol
v poslednom období pre vás nezabudnu‑
teľný zážitok?
Milujem Editu Gruberovú, bola som na jej
poslednej Norme, keď ju spievala v Zlatej
kapličke (ND) v Prahe. Potešilo ma, že popri
nej spievali aj mladí speváci, mimoriadne
umelecky nadaní.

17

Majstrovská lekcia Marie Callas Foto Alena Klenková

Prežívame podľa vás krízu umenia, krízu
opery?
Nie, určite nie, toto všetko pretrvá. Jediná
kríza, ktorú pociťujeme, je kríza vzdelania.
Vzdelaný národ vždy bude potrebovať, aby
mohol prísť do divadla, na koncert… prísť
do galérie, vyčistiť si hlavu a, samozrejme,
byť informovaný, rozumieť umeniu… Vedieť
umenie oceniť. A tu hrá nezastupiteľnú
úlohu vzdelanie.
Aký je váš vzťah k mladým, treba sa im
venovať, vyrastú z nich osobnosti? Majú
perspektívu?
Nemám rada, keď sa hovorí „táto generácia“… aj my sme boli mladí. Rozdiel je
azda v tom, že na mladých sa teraz viac
„nakladá“ a možno majú aj menej príležitostí. Keď vidím, koľ ko talentovaných ľudí
máme, som presvedčená o tom, že by si
zaslúžili aspoň desať profesionálnych divadiel, aby sa zamestnali, aby sa nemuseli
venovať iným aktivitám. Sme malá krajina
a talentov tu máme viac, ako by sme si
zaslúžili. Aj v opere je veľa talentov, treba im
držať palce. Teším sa, že sa im darí, že chodia po celom svete. Bola som šťastná, keď
som teraz nedávno videla, ako sa darí napríklad nášmu Štefanovi Kocánovi v Metropolitnej opere.
Dozvedel som sa od vašich bývalých
študentov, že ste ich často posielali do
opery a filharmónie, snažili ste sa, aby
si budovali väčší rozhľad. Chceli ste, aby
mali široké spektrum záujmov, aby vní‑
mali väčší kontext, ktorý im pomáha aj
v ich profesii?
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Určite, patrí to do sféry umenia, do kultúrnosti človeka, snažíme sa takto viesť
aj študentov. Na prijímacích skúškach
nás vždy zaujímajú uchádzači, ktorí vedia
hrať na hudobnom nástroji. Aj medzi hercami sú mnohí, ktorí sa zaujímajú o hudbu,
krásne hrajú na niektorých hudobných
nástrojoch, spievajú… Potom je tu aj veľa
skrytých talentov a zrazu sa objavia ako
také svetielko.
Vedeli ste napríklad, že Lukáš Latinák fúka
sklo a píše krásne básne alebo že Milan
Ondrík je drevorezbár? Spomínam si, ako
nám na skúškach rozprával, ako miluje
drevo a čo všetko sa dá z neho urobiť. Viete,
každý z nás dostaneme niečo do vienka.
Keď sa niekto popri herectve venuje aj niečomu inému, ten umelecký talent je plnší,
hutnejší, všestrannejší a preukáže sa to aj
v slovnom prejave umelca.
Požiadali sme vás, aby ste sa v Oper‑
nom štúdiu SND podelili o svoje umenie
a skúsenosti s mladými. Aký je váš názor
na herectvo operných spevákov?
Dar fantázie, dar predstavivosti, ten dar
detského pohľadu, zvedavosť máme každý
rozdielny, miera nadania je individuálna.
Operný sólista príbeh na javisku vlastne
vyspieva. Pri tých všetkých požiadavkách,
ktoré musí rešpektovať a naplniť – ovládať
notový part, rešpektovať skladateľa, sledovať dirigenta atď., je to už len miera talentu,
ktorá mu ešte umožní obohatiť svoju kreáciu aj o herectvo. Hovorím svojim študentom – základ je vidieť a počuť na javisku;
počúvať aj vnútorný hlas, ktorý našepkáva
– zaujímaš ma, ty, divák ma zaujímaš, ale
zaujímaš ma aj ty, môj partner na javisku.

Na javisku musí existovať táto symbióza.
Nakoľ ko je toto všetko dominantné u speváka, to nedokážem v tejto chvíli plne
odhadnúť. Pri hereckej práci je dominantná
téma, v opere rešpekt k skladateľovi, symbióza orchestra a speváckeho výkonu pri
rešpektovaní režisérovej koncepcie, partnera a podobne.
Veľa som čerpala z odkazu masterclassov
Marie Callas pri štúdiu, keď sme pripravovali spomínanú inscenáciu s Beďom. Na
workshopoch v Opernom štúdiu SND by
som sa chcela k týmto skúsenostiam vrátiť a využiť aj audionahrávky, s ktorými sme
vtedy pracovali. Pozrela som si aj video
s Lucianom Pavarottim, ktorý chodil na jej
masterclassy. Callasová bola veľmi krutá,
veľmi to prežívala, presadzovala svoju predstavu, bolo to však v podstate výborné, boli
to také herecké injekcie. Keď Pier Paolo
Pasolini nakrúcal s Callasovou film Medea,
prepájal jej muzikantské danosti a neuveriteľnú schopnosť hereckého stvárnenia
postavy. Dnes takýto obrovský talent predstavuje pre mňa Anna Netrebko. Má v sebe
neuveriteľnú spontánnosť, energiu a absolútny herecký talent. K takýmto osobnostiam dnes patria napríklad aj Elina Garanča,
Jonas Kaufmann a mnohí ďalší.
Jonasa Kaufmanna by som raz chcela
vidieť naživo… je to môj obľúbenec…
Je teda herecké umenie dôležité aj
u operného speváka?
Nesmierne dôležitá je jeho psychická
vyrovnanosť. Viem si predstaviť, aké je to
vypätie, podávať ustavične výborné výkony,
dbať o to, aby ste neochoreli, najmä keď
musíte lietať medzi opernými metropolami
a byť navyše na predstavení v pohode. Aj tí
najlepší vedia, že konkurencia je v opernom
svete neuveriteľná. My herci máme množstvo výhod na javisku, môžeme to povestné
„okno“ lepšie zakamuflovať, speváci to
majú náročnejšie a s hlasovou pohodou im
partner nemá ako pomôcť… Operný spev
má preto môj obdiv. Nie som v tom odborník, ja som iba laik. Nadšený laik.
Radi vás privítame v Opernom štúdiu
SND. Poprosím vás na záver o odkaz
mladým nielen v tom našom štúdiu…
Robte na sebe čo najviac, vzdelávajte sa, ja
sa na vás teším a obdivujem vás.
Emília Vášáryová,
členka Činohry SND,
v rozhovore s Marekom Mokošom,
manažérom Operného štúdia SND

Zbor Opery SND, v strede hlavný zbormajster Pavel Procházka Foto Archív SND

Prierez opernou zborovou tvorbou
od jej počiatkov po súčasnosť

Koncert zboru
Opery SND
Tvoria neoddeliteľnú a neodmysliteľnú súčasť operných
inscenácií – sú výbornými spevákmi, musia však napĺňať aj
požiadavky režisérov a svojím hereckým umením dotvárať
atmosféru inscenácie. Zbor opery našej prvej scény sa hlásil o slovo od jej samotného vzniku – teda od marca 1920.
Historik Dr. František Bokes v štúdii Družstvo Slovenského
národného divadla uvádza, že SND už v prvej sezóne malo
20 sólistov opery, 30 členov operného zboru, 49 členov
orchestra. V súčasnosti má zbor 54 členov a v repertoári
okolo 30 titulov. Zbor Opery SND je aj súčasťou koncertov
pri rôznych významných príležitostiach, ktoré SND pripravuje počas celej sezóny.
V priebehu storočnej existencie SND naštudoval diela
od obdobia baroka až po súčasnú tvorbu, zúčastnil sa
s operným súborom na mnohých umeleckých turné nielen v Európe a svojou umeleckou kvalitou oslovil desiatky
našich i zahraničných dirigentov a režisérov, ktorí ocenili
jeho umeleckú úroveň i flexibilitu.

”

Od Monteverdiho
po Suchoňa,
od jedného z prvotvorcov
svetovej opernej tvorby
až po tvorcu slovenskej
národnej opery. Chceme
ponúknuť pestré,
farebné plátno zborovej
hudby, ozdobené
aj sólistickými vstupmi,
s náročným sprievodom
organu, čembala
a klavíra.
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Medzi najvýznamnejších zbormajstrov, ktorí formovali teleso v posledných
desaťročiach, patria predovšetkým Ondrej Lenárd, Ladislav Holásek, Naďa
Raková a Koloman Kovács. Hlavným zbormajstrom je v súčasnosti Pavel Procházka, hudobný skladateľ, pedagóg, ktorého umelecké pôsobenie dlhé roky
výrazne ovplyvňuje zborovú interpretáciu na Slovensku, ale aj v zahraničí.
V rámci umeleckých aktivít k storočnici SND dáva vedenie operného súboru
priestor na samostatnú prezentáciu aj nášmu zboru práve v čase predvianočnom, keď je nám hudba azda ešte vítanejším hosťom. „Pri koncepcii programu
som sa vyhýbal uvedeniu ustavične obohrávaných zborových operných
evergeenov a upriamil som sa na výber nemenej krásnych zborových skladieb od raného baroka po súčasnosť. Tak vznikla aj idea pracovného názvu
koncertu Od Monteverdiho po Suchoňa. Teda od jedného z prvotvorcov
svetovej opernej tvorby až po tvorcu slovenskej národnej opery. Chceme
ponúknuť pestré, farebné plátno zborovej hudby, ozdobené aj sólistickými
vstupmi, a s náročným sprievodom organu, čembala a klavíra,“ hovorí Pavel
Procházka. „Tešíme sa na tento bezprostredný kontakt s publikom.“
Na programe koncertu sú diela Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho,
Georga Friedricha Händla, Gioacchina Rossiniho, Giuseppe Verdiho, Jána
Levoslava Bellu, Bohuslava Martinů, Leoša Janáčka, Jána Cikkera, Eugena
Suchoňa a ďalších. Program spestria aj skladby a úpravy piesní dirigenta
koncertu, hlavného zbormajstra operného zboru SND Pavla Procházku.

mm

Účinkujú zbor Opery SND,
Daniel Čapkovič, František Ďuriač,
Martin Gyimesi, Miriam Maťašová,
Eva Rampáčková, Martin Smolnický,
Jiří Zouhar
Petra Mazuchová, klavír a čembalo
Ladislav Kaprinay, organ
Ľuboš Straka, fujara
Dirigent Pavel Procházka
Koncert
20. decembra 2019 o 19.00 hod.
nová budova SND

Fotografia z opery Krútňava je súčasne pozvánkou na slávnostné predstavenie v historickej budove SND 19. decembra 2019 o 19.00 h
v réžii Juraja Jakubiska, pod taktovkou Ondreja Lenárda. V hlavných úlohách sa predstavia Jozef Benci (Štelina), Michal Lehotský (Ondrej)
a Jolana Fogašová (Katrena). Prvú slovenskú národnú operu uvádzame pri príležitosti 70. výročia od jej premiéry. Foto Zdenko Hanout

Spievanie srdcom

Jubilant Ladislav Holásek pochádza z učiteľskej rodiny. „Otec bol dobrým spevákom, klaviristom a organistom,“ hovorí, „tak ako to
kedysi na dedinách bývalo.“ Takže od detstva žil v prostredí ľudovej piesne a odkrýval tajomstvá harmónie.
Narodil sa 23. 12. 1929, gymnázium absolvoval v Trenčíne a potom už nasledovalo Konzervatórium a VŠMU v Bratislave, kde sa v roku
1950 zapísal na hudobnú fakultu, odbor hra na klavíri. Dostal sa do triedy skvelých pedagógov prof. Frica Kafendu a skladateľa Štefana
Németha‑Šamorínskeho. Profesionálna cesta Ladislava Holáska, ako spomína –
od klaviristu k zbormajstrovi – sa začala v Miešanom zbore Československého
rozhlasu, kde spolupracoval s dirigentom Ladislavom Slovákom. Samozrejme,
študoval ďalej diaľ kovo na VŠMU u takých osobností, ako boli pre zborové dirigovanie prof. Haluzický a orchestrálne dirigovanie prof. Rajter. Nasledovala pätnásťročná spolupráca so Slovenským filharmonickým zborom. V roku 1970 sa
Ladislav Holásek stal hlavným zbormajstrom Opery SND, s ktorým naštudoval
široký operný i koncertný repertoár. V SND pôsobil do roku 1991 ako vedúci
zbormajster.
„Svojich“ spevákov vždy viedol k tomu, aby spievali srdcom. To sa odrážalo na
umeleckej kvalite zboru, aj preto mnoho skladateľov dedikovalo svoje diela práve
Holáskovi, najmä pre Spevácky zbor mesta Bratislavy. Spomeňme Zeljenku,
Hrušovského, Salvu, Hatríka, Paríka…
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Zbor Opery SND v inscenácii opery Hoffmannove poviedky Foto Anton Sládek

Prof. Ladislav Holásek oslávi na konci decembra neuveriteľných 90. Neuveriteľných nie pre uvedenú číslovku, ale pre jeho aktivity. Hovoria o ňom, že je
maximalista, že je prísny, že vyžaduje disciplínu, ale vážia si, že je spravodlivý…
Veď Spevácky zbor mesta Bratislavy stále vedie s neutíchajúcou energiou,
hľadá v archívoch, vymýšľa zaujímavú dramaturgiu koncertov… „Holáskovcov“,
takto ich všetci poznajú, teda tento „amatérsky zbor“ doviedol k profesionálnym
métam uplatňujúc pôvodný význam z latinského „amare – milovať“.
iz
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Krištáľovo čistý soprán

Významného životného jubilea sa v decembri dožíva dlhoročná sólistka Opery SND
Jarmila Smyčková (nar. 14. 12. 1929
v Poštornej). Operný spev študovala
v Brne u M. Zapletalovej. V rokoch 1953 –
1962 bola členkou zboru a neskôr (1962 –
1966) sólistkou Opery Sliezskeho divadla
v Opave. Od roku 1966 nastúpila ako
sólistka do Opery SND, kde sa uplatnila
najmä v lyrickom koloratúrnom odbore:
tam upútala technickou virtuozitou, ale aj

skvelým citom pre štýlové špecifiká diel
jednotlivých období. Spievala Zerbinettu
(Ariadna na Naxe, 1966), Rosinu (Barbier zo Sevilly, 1968), Laurettu (Gianni
Schicchi, 1968), Gildu (Rigoletto, 1970),
Oskara (Maškarný bál, 1970), Marcelinu (Fidelio, 1970), Zuzanku (Figarova
svadba, 1971), ale aj Micaelu (Carmen,
1973), Zerlinu (Don Giovanni, 1975), Studenú princeznú (Martin a slnko, 1975),
Luciu (Lucia di Lammermoor, 1979),

Očarujúca
Carmen
Jubileum oslavuje aj Ľuba Baricová (nar.
13. 1. 1935 vo Vrútkach). V roku 1958
absolvovala štúdium koncertného a operného spevu na VŠMU v Bratislave u profesorky Korínskej a v rokoch 1959 – 60 študovala na Konzervatóriu P. I. Čajkovského
v Moskve. Od roku 1958 bola štyri desaťročia takmer nepretržite sólistkou Opery
SND v Bratislave. Jej výnimočný hlasový
materiál i výrazné herecké predpoklady
ju predurčovali na stvárňovanie ťažiskových mezzosopránových úloh svetového
i slovenského repertoáru: Nežata (Sadko,
1960), Lola (Sedliacka česť, 1961, 1984),
Concepción (Španielska hodinka, 1961),
Končakovna (Knieža Igor, 1962), Azucena
(Trubadúr, 1963, 1974), Oľga (Eugen Onegin, 1963, 1972, 1978), Grófka (Piková
dáma, 1964), Orfeus (Orfeus a Euridika,
1966), Carmen (1973), Judith (Mod-
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rofúzov zámok, 1974), Marina Mníšková
(Boris Godunov, 1977), Amneris (Aida,
1978), Matka predstavená (Rozsudok,
1979), Suzuki (Madama Butterfly, 1990)
a mnohé ďalšie úlohy. Významné bolo jej
angažmán v Mestskom divadle v Linzi
(1969 – 72), ale tiež jej koncertná a pedagogická činnosť. Dlhodobo spolupracovala
s Československým rozhlasom a Československou televíziou. 
ps

Neddu (Komedianti, 1984) a ďalšie úlohy.
Pre Jarmilu Smyčkovú skomponoval Tibor
Frešo vo svojej opere Martin a Slnko
„krkolomnú áriu“ Studenej princeznej,
ktorá sa náročnosťou prirovnáva k árii Kráľovnej noci v Mozartovej Čarovnej flaute.
Jarmila Smyčková účinkovala aj v televíznych a rozhlasových záznamoch a spracovaniach opier. Bola skvelou interpretkou
piesní. Umelkyňa je stále častou návštevníčkou na predstaveniach a podujatiach Opery SND.
ps

Dvořákova rozprávka pre deti i pre dospelých

Do SND sa vracia Rusalka
Rusalka je dielom zaujímavým z viacerých
hľadísk. Tým prvým hľadiskom je inven
čnosť skladateľa Antonína Dvořáka – a to
nielen ako hudobníka, ale aj dramatika,
ktorý veľmi citlivo vnímal potreby opery
ako hudobnodramatického druhu: teda
druhu, v ktorom sa vnútorná dramatickosť hudby musí úzko snúbiť s potrebami
mimohudobného dramatického príbehu.
Rusalka je však interesantná aj obdobím,
v ktorom vznikla. Na prelome 19. a 20. storočia sa stretol doznievajúci romantizmus
s realizmom, v opernej tvorbe zastúpeným
najmä mohutným talianskym veristickým
prúdom; ale k slovu sa hlásili aj ďalšie rozmanité -izmy, ktorých estetika a filozofia
prechádzala naprieč jednotlivými druhmi
umenia. V opernom svete vstupovala na
scénu moderná hudobná dráma s ambíciou
vytvárať syntetické hudobné divadlo.
Dvořákova rozprávka o vodnej víle, ktorej
osud sa skrížil s osudom človeka‑princa,
napriek jednoznačne romantickému jazyku
i mentalite (čo v čase jej vzniku už predstavovalo istý anachronizmus) predsa
sa v nezvyčajne rozmanitej a nesúrodej
„ponuke“ prelomu storočí uplatnila – čo
vidieť najmä dnes, s odstupom času.
Stále je tu však otázka, PREČO je to tak?
Nuž azda preto, že táto rozprávka v troch
dejstvách nie je až tak rozprávkou. Príbeh
o nesmrteľnej a chladnej bytosti z romantických močarísk, ktorá nie je schopná žiad-

neho citu, celkom iste k slovníku romantických rozprávok patrí. Táto Dvořákova víla
sa však zamiluje do človeka a horúci cit
ľúbosti ju obohacuje o nevšedný dar lásky
k mužovi, pre ktorý Boh inak predurčil len
ženy – ľudí. Ako daň za túto ohromujúcu
zmenu duchovnej identity však Rusalka
stráca chladnú nesmrteľnosť…
Vo svetle týchto informácií o sujete Rusalky
sa ukazuje zvláštny paradox: ak totiž historické obdobie romantickému naturelu
tohto diela už natoľ ko neprialo, Rusalka –
naopak – zarezonovala tematikou blízkou
otázkam o podstate ľudskej existencie
(respektíve „revízii“ týchto otázok), ktoré
sa na začiatku storočia objavili s nevšednou naliehavosťou. A tak vodná víla, ponárajúca sa do temných hlbín romantického
jazierka, stretla sa tam nevdojak so zárodkami hlbinnej psychológie. Stala sa zamilovanou bytosťou, v ktorej sa skúma, verifikuje a emancipuje ľudská ženskosť a spolu
s ňou človečenská identita.
Takže ako je to vlastne? Rusalka ako psychologická dráma pre dospelých, či skôr
ako rozprávka pre deti? Nuž, za istých
inscenačných predpokladov, ktoré sa tvorcovia nového predstavenia pousilujú naplniť, jedno i druhé. Pretože malý divák nie je
hlúpy, len malý. A dospelý nie je len veľ ký,
ale ostáva v ňom aj kus dieťaťa.

Naštudovanie Rusalky je prvou inscenáciou Martina Kákoša na pôde Opery SND.
Popredný slovenský divadelný, televízny
a rozhlasový režisér Martin Kákoš je absolventom VŠMU. Po ukončení štúdia sa stal
režisérom Divadla Andreja Bagara v Nitre
a súčasne začal ako režisér a scenárista
spolupracovať so Slovenskou televíziou.
Je tvorcom veľ kého množstva televíznych
filmov a inscenácií (Čierna ovca, Infantkine narodeniny, Herodes a Herodias,
Zázračná láska, Mačka na horúcej plechovej streche a ďalšie).
Spomedzi jeho divadelných premiér spomeňme inscenácie hier Lakomec, Posledná
cigara, Charleyho teta, ale aj muzikálové
predstavenia, na ktorých sa podieľal aj
ako autor libreta – okrem iných Tisícročná
včela alebo František z Assisi.



Pavol Smolík,
dramaturg Opery SND
Foto Jakub Gulyás

Antonín Dvořák
Rusalka
Hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd
Dirigenti Ondrej Lenárd, Ondrej Olos
Réžia Martin Kákoš
Zbormajster Pavel Procházka
Scéna Miloslav Ferenčík
Kostýmy Ľudmila Várossová
Choreografia Jaroslav Moravčík
Účinkujú Eva Hornyáková,
Katarína Juhásová, Mária Porubčinová,
Peter Berger, Tomáš Juhás,
Ľudovít Ludha, Jolana Fogašová,
Adriana Kohútková, Jozef Benci,
Peter Mikuláš, Denisa Hamarová,
Jitka Sapara‑Fischerová,
Denisa Šlepkovská, Daniel Čapkovič,
Ján Ďurčo, Pavol Remenár,
Jana Bernáthová, Katarína Flórová,
Lenka Máčiková, Andrea Vizvári,
Adriana Banásová, Renáta Bicánková,
Eva Dovcová, Alena Kropáčková,
Terézia Kružliaková
Spoluúčinkuje
orchester a zbor Opery SND
a členovia Baletu SND.
Premiéry
20. a 22. februára 2020
nová budova SND
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Nedeľa
1. 12.
Pondelok
2. 12.
Utorok
3. 12.

Streda
4. 12.
Štvrtok
5.12.

Piatok
6. 12.

Sobota
7. 12.

Činohra
Bál
Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling
Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
18.00 – 21.00 h | nová budova SND| Sála činohry

Hosťovanie Činohry SND v Košiciach
s inscenáciou Pred západom slnka

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

Nevera
Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

séria NČ1

séria NČ3

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

Dnes večer nehráme
Jiří Havelka a kolektív
Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Dnes večer nehráme
Jiří Havelka a kolektív
Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

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

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

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

Morena
Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska
Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

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

Leni
Valeria Schulczová, Roman Olekšák
Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
Slávna komédia o neskrotnej Kataríne a krotiteľovi Petrucciovi
19.00 – 21.45 h | nová budova SND| Sála činohry

Krotká

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

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

Šmátranie v širočine

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

Rodáci

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

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

Morena

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

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

Veselé paničky windsorské

William Shakespeare

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

Popol a vášeň
Christopher Hampton

séria NV

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

Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Sobota
14. 12.
Nedeľa
15. 12.

Utorok
17. 12.

Streda
18. 12.

Štvrtok
19. 12.

Štvrtok
26. 12.

Piatok
27. 12.

Sobota
28. 12.

Nedeľa
29. 12.

Streda
4. 12.

Utorok
31. 12.

Mikulášom nebol nik iný ako popredný sólista Opery SND Peter Mikuláš, ktorý
na záver z veľ kého vreca rozdal drobizgu veľa darčekov.
Štvrtok
12. 12.

Streda
11. 12.

Štvrtok
19. 12.

Streda
18. 12.

Sobota
14. 12.

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

Eugen Suchoň

Krútňava

POKLADNICA V HISTORICKEJ BUDOVE SND BUDE POČAS DECEMBROVÝCH PREDSTAVENÍ HRANÝCH
V HISTORICKEJ BUDOVE SND OTVORENÁ OD 9.00 – 12.00 H, 13.00 - 19.00 H, S VÝNIMKOU SVIATKOV
REZERVACIE@SND.SK | +421 2 204 72 289 | WWW.SND.SK | WWW.NAVSTEVNIK.SK

Piatok
20. 12.

Piatok
27. 12.

Sobota
28. 12.

Utorok
31. 12.

Piatok
6. 12.

Sobota
7. 12.

Utorok
10. 12.

Piatok
13. 12.

14. 12.
Sobota

Koncert zboru Opery SND

Prierez opernou zborovou tvorbou od jej počiatkov
po súčasnosť
19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart

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

Turandot

Giacomo Puccini

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 h | nová budova SND

Silvestrovský koncert

16.00 – 17.30 h | nová budova SND

Silvestrovský koncert

20.00 – 21.30 h | nová budova SND

Balet

Luskáčik*

Koncert

Silvester
v Opere
SND
Silvester
v Opere
SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Don Quijote

Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo |podľa
M. Petipu a A. Gorského

Klasický baletný klenot
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael
Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena
Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Beatles Go Baroque

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

Večer súčasnej choreografie
14.00 – 16.00 h | 19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Iné

Vianoce v Bratislave
10. ročník vianočného koncertu
19.00 h | nová budova SND

Koncert

Silvester
s Baletom
SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Luskáčik*

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Luskáčik*

Baletná rozprávka
18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Luskáčik*

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Luskáčik*

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Luskáčik*

Baletná rozprávka
18.00 – 19.50 h | historická budova SND

podľa Vasilija Vajnonena

Pondelok Luskáčik*
Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
16. 12.
Utorok
17. 12.

Sobota
21. 12.

Štvrtok
26. 12.

Piatok
27. 12.

Sobota
28. 12.

Utorok
31. 12.

Nedeľa
15. 12.

Dizajn Barbora Šajgalíková

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND

Uzávierka programu 2. 12. 2019 — Zmena programu je vyhradená. Vysvetlivky — * Detské predstavenie — Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

séria SO

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

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky

Opera v dvoch dejstvách spievaná v nemeckom jazyku
19.00 – 21.40 h | nová budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Čarovná flauta

Program
December 2019

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

Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:
Keď ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti chýba rozum?
19.00 – 21.40 h | Nová budova SND| Sála činohry

Ilúzie
Ivan Vyrypajev

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

Nevera

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

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

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

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

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

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

Korene

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

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
10.00 – 11.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

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

Pred západom slnka

Gerhart Hauptmann

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

Je úžasná!

Peter Quilter

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

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

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

séria RS

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

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

Bačova žena

Ivan Stodola

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

Ľubomír Feldek

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*

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

Mercedes Benz

Péter Esterházy

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

Je úžasná!

Peter Quilter

Komédia o najhoršej speváčke na svete
18.00 – 20.25 h | nová budova SND |Sála činohry

Celé zle

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Koncert

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet divadla,
no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
18.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Opera

Mikulášsky koncert*

Koncert
séria K

Príbeh o sv. Mikulášovi pre malých aj veľ kých
11.00 – 12.30 h | nová budova SND

Mikulášsky koncert*

séria IC

Príbeh o sv. Mikulášovi pre malých aj veľ kých
18.00 – 19.30 h | nová budova SND

Tosca

Giacomo Puccini

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

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

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

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

Giuseppe Verdi

Nabucco

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

Pondelok Rozprávka o šťastnom konci*
Peter Zagar
9. 12.

Sobota
7. 12.

E

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

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

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

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

Pondelok tRIP
9. 12.
Radosław Paczocha
Utorok
10. 12.

Streda
11. 12.

Štvrtok
12. 12.

Piatok
13. 12.

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

Vysoká škola diváckeho umenia
István Tasnádi

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

Príjemnou formou sa takto vedenie Opery SND snaží vychovať si svojich
budúcich návštevníkov a veríme, že aj operných fanúšikov.

Nedeľa
8. 12.

DE
CEM
B R '19

Detský džavot zaplnil v decembri nielen každý rok očakávané stretnutia
s baletným Luskáčikom. Vedenie Opery SND sa tento rok po prvý raz rozhodlo
pozvať rodiny s deťmi na stretnutie s Mikulášom. Malí diváci si v sprievode
rodičov vypočuli legendu o svätom Mikulášovi, nahliadli do predvianočnej
slovenskej dediny s pastierskymi hrami a s účinkujúcimi si zaspievali slovenské
koledy. A kto sa na obrázku skrýva v prezlečení? Asi by ste neuhádli, deti
však rýchlo odhalili obľúbenú trojicu sympatických mladých umelcov, ktorá
zatraktívnila inšpirujúce dva koncerty – členov hudobnej skupiny S Hudbou
Vesmírnou, ktorú tvoria Marek Koleno, Dominika Morávková a Daniel Kis.
Okrem šikovných moderátorov sa predstavili aj niektorí z členov Operného
štúdia, sólisti, zbor a orchester Opery SND pod taktovkou Ondreja Olosa
a Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény a Gabriela
Rovňákovcov. A to všetko podľa scenára a v réžii Mareka Mokoša.

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

Foto Zuzana Fischerová

Na Mikuláša v opere

séria NČ2

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

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Derniéra

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

Jonathan Littell

Láskavé bohyne

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Rodáci

19.30 – 20.20 h | nová budova SND | Modrý salón

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga

Korene

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

Peter Karvaš

Polnočná omša

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

William Shakespeare

Veselé paničky windsorské

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

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

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

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

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

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

Morena

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

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

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

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

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

Euripides

Bakchantky

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

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

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

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Krotká

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

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

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

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

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

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

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

Peter Karvaš

Polnočná omša

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

Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling

Bál

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

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

Štvrtok
16. 1.

Streda
15. 1.

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

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

Jonathan Littell

Láskavé bohyne

Streda
15. 1.

Piatok
31. 1.

Predpremiéra

Opera

séria SO

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

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

Morena

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

Michail Afanasievič Bulgakov

Divadelný román

Štvrtok
30. 1.

Utorok
28. 1.

Nedeľa
26. 1.

Sobota
25. 1.

Piatok
24. 1.

Štvrtok
23. 1.

Streda
22. 1.

Utorok
21. 1.

séria NV

Derniéra

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

Peter Karvaš

Polnočná omša

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

Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling

Bál

Piatok
17. 1.

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

19.30 – 20.40 h | nová budova SND | Modrý salón

Autorská inscenácia divadla Zrakáč

Ste medzi nami

19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Vzrušujúce divadlo poézie s textami básní Jána Stacha

Šmátranie v širočine

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

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

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

Ivan Stodola

Bačova žena

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Štvrtok
30. 1.

Piatok
24. 1.

Štvrtok
23. 1.

Utorok
14. 1.

Sobota
4. 1.

Piatok
3. 1.

Piatok
31. 1.

Štvrtok
30. 1.

Streda
29. 1.

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

Ivan Stodola

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

Giuseppe Verdi

Nabucco

Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 h | historická budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 h | nová budova SND

Giacomo Puccini

Turandot

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

séria RS
o 11.00 h

séria IC

Klenot klasického baletu v troch dejstvách a piatich
obrazoch
19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Adolphe Charles Adam, Vasilij Medvedev

Korzár

Hudobno-tanečný večer
19.00 – 21.20 h | historická budova SND

Fragile a Balet SND

Klasický baletný klenot
19.00 – 22.00 | nová budova SND

séria ZV

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

Don Quijote

Romantický baletný klenot
19.00 h – 21.35 h | historická budova SND

Adolphe Charles Adam, Rafael Avnikjan

Giselle

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

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

Labutie jazero

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

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

Labutie jazero

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova
SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael
Avnikjan | podľa Vasilija Vajnonena

Luskáčik*

Baletná rozprávka
18.00 h – 19.50 h | historická budova SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Luskáčik*

Balet

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

Giuseppe Verdi

Macbeth

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

Milan Dubovský

Veľ ká doktorská rozprávka*

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

Milan Dubovský

Veľ ká doktorská rozprávka*

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

Pondelok Don Giovanni
27. 1.
Wolfgang Amadeus Mozart

Sobota
25. 1.

Streda
22. 1.

Utorok
21. 1.

Sobota
11. 1.

Bačova žena

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
18.00 – 21.40 h | nová budova SND

Giuseppe Verdi

Don Carlo

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

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 21.40 h | nová budova SND

Bedřich Smetana

Predaná nevesta

Pondelok Carmen
20. 1.
Georges Bizet

Sobota
18. 1.

Štvrtok
16. 1.

Kabaretná hra pre troch hercov
10.00 – 12.00 h | nová budova SND | Štúdio

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

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

Peter Quilter

Je úžasná!

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

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

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

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

Peter Quilter

Je úžasná!

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

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

Divadelná adaptácia klasiky literárneho aj filmového
sci-fi 20. storočia
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Hosťovanie DAB Nitra

Mechanický pomaranč

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

Hosťovanie

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

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

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

Ruben Östlund

Štvorec

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

Christopher Hampton

Popol a vášeň

Pondelok tRIP
Radosław Paczocha
20. 1.

Nedeľa
19. 1.

Sobota
18. 1.

Piatok
17. 1.

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

Péter Esterházy

Mercedes Benz

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

Jiří Havelka a kol.

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

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

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

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

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

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

Nevera

Dizajn Barbora Šajgalíková

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND

Uzávierka programu 2. 12. 2019 — Zmena programu je vyhradená. Vysvetlivky — * Detské predstavenie — Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

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

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

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

Slovenské národné divadlo vám v novom roku praje veľa výnimočných zážitkov na našich scénach!

Utorok
14. 1.

Nedeľa
12. 1.

Sobota
11. 1.

Piatok
10. 1.

Štvrtok
9. 1.

Streda
8. 1.

Utorok
7. 1.

Nedeľa
5. 1.

Sobota
4. 1.

Piatok
3. 1.

Štvrtok
2. 1.

Činohra
Utorok
14. 1.

Program
Január 2020

Nedeľa
1. 12.
Pondelok
2. 12.
Utorok
3. 12.

Streda
4. 12.
Štvrtok
5.12.

Piatok
6. 12.

Sobota
7. 12.

Nedeľa
8. 12.

Činohra
Bál
Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling
Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
18.00 – 21.00 h | nová budova SND| Sála činohry

Hosťovanie Činohry SND v Košiciach
s inscenáciou Pred západom slnka

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

Nevera
Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

séria NČ1

séria NČ3

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

Dnes večer nehráme
Jiří Havelka a kolektív
Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Dnes večer nehráme
Jiří Havelka a kolektív
Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

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

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

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

Morena
Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska
Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

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

Leni
Valeria Schulczová, Roman Olekšák
Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
Slávna komédia o neskrotnej Kataríne a krotiteľovi Petrucciovi
19.00 – 21.45 h | nová budova SND| Sála činohry

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

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

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

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

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

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

Morena
Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska
Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome
tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

Veselé paničky windsorské
William Shakespeare
Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 h | nová budova SND| Sála činohry

Popol a vášeň
Christopher Hampton

séria NV

Sobota
14. 12.
Nedeľa
15. 12.

Utorok
17. 12.

Štvrtok
19. 12.

Štvrtok
26. 12.

Piatok
27. 12.

Sobota
28. 12.

Nedeľa
29. 12.

Utorok
31. 12.

Streda
4. 12.

Štvrtok
12. 12.

Streda
11. 12.

Štvrtok
19. 12.

Streda
18. 12.

Sobota
14. 12.

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

Eugen Suchoň

Krútňava

Piatok
20. 12.

Piatok
27. 12.

Sobota
28. 12.

Utorok
31. 12.

Piatok
6. 12.

Sobota
7. 12.

Utorok
10. 12.

Piatok
13. 12.

Koncert zboru Opery SND

Prierez opernou zborovou tvorbou od jej počiatkov
po súčasnosť
19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart

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

Turandot

Giacomo Puccini

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 h | nová budova SND

Silvestrovský koncert

16.00 – 17.30 h | nová budova SND

Silvestrovský koncert

20.00 – 21.30 h | nová budova SND

Balet

Luskáčik*

Koncert

Silvester
v Opere
SND
Silvester
v Opere
SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Don Quijote

Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo |podľa
M. Petipu a A. Gorského

Klasický baletný klenot
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael
Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena
Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena
Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena
Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena
Baletná rozprávka
18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena
Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Koncert

Silvester
s Baletom
SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena
Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Beatles Go Baroque

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

Večer súčasnej choreografie
14.00 – 16.00 h | 19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Iné

Vianoce v Bratislave
10. ročník vianočného koncertu
19.00 h | nová budova SND

Dizajn Barbora Šajgalíková

Nedeľa
15. 12.

Utorok
31. 12.

Sobota
28. 12.

Piatok
27. 12.

Štvrtok
26. 12.

Sobota
21. 12.

Utorok
17. 12.

Pondelok Luskáčik*
Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
16. 12.

14. 12.
Sobota

séria SO

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

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky

Opera v dvoch dejstvách spievaná v nemeckom jazyku
19.00 – 21.40 h | nová budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Čarovná flauta

Program
December 2019

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

Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:
Keď ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti chýba rozum?
19.00 – 21.40 h | Nová budova SND| Sála činohry

Ilúzie
Ivan Vyrypajev

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

Nevera

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

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

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

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

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

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

Korene

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

Dnes večer nehráme

Jiří Havelka a kolektív

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
10.00 – 11.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

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

Pred západom slnka

Gerhart Hauptmann

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

Je úžasná!

Peter Quilter

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

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

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

séria RS

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

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

Bačova žena

Ivan Stodola

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

Ľubomír Feldek

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*

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

Mercedes Benz

Péter Esterházy

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

Je úžasná!

Peter Quilter

Komédia o najhoršej speváčke na svete
18.00 – 20.25 h | nová budova SND |Sála činohry

Celé zle

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Koncert

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet divadla,
no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
18.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Opera

Mikulášsky koncert*

Koncert
séria K

Príbeh o sv. Mikulášovi pre malých aj veľ kých
11.00 – 12.30 h | nová budova SND

Mikulášsky koncert*

séria IC

Príbeh o sv. Mikulášovi pre malých aj veľ kých
18.00 – 19.30 h | nová budova SND

Tosca

Giacomo Puccini

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

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

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

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

Giuseppe Verdi

Nabucco

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

Pondelok Rozprávka o šťastnom konci*
Peter Zagar
9. 12.

Sobota
7. 12.

E

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

Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Streda
18. 12.

DE
CEM
B R '19

Pondelok tRIP
9. 12.
Radosław Paczocha
Utorok
10. 12.

Streda
11. 12.

Štvrtok
12. 12.

Piatok
13. 12.

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

Vysoká škola diváckeho umenia
István Tasnádi

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

POKLADNICA V NOVEJ BUDOVE SND PO – PI 8.00 – 19.00 H, SO – NE 9.00 – 12.00 A 14.00 – 19.00 H
POKLADNICA V HISTORICKEJ BUDOVE SND BUDE POČAS DECEMBROVÝCH PREDSTAVENÍ HRANÝCH
V HISTORICKEJ BUDOVE SND OTVORENÁ OD 9.00 – 12.00 H, 13.00 - 19.00 H, S VÝNIMKOU SVIATKOV
REZERVACIE@SND.SK | +421 2 204 72 289 | WWW.SND.SK | WWW.NAVSTEVNIK.SK

Uzávierka programu 2. 12. 2019 — Zmena programu je vyhradená. Vysvetlivky — * Detské predstavenie — Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND

”

Pri káve
s Milanom Sládkom

V roku 2008 ste sa predstavili v SND
výberom zo svojej tvorby pod názvom
Milan Sládek – Best Of. Aká to bola pre
vás skúsenosť?
Príjemne ma prekvapilo, že hľadisko
divadla, ktoré má kapacitu deväťsto
miest, bolo absolútne plné. Občas mi
niekto povie, že nemám v Bratislave
obecenstvo. Toto predstavenie však
ukázalo opak: aj reakcia publika bola
porovnateľná s výbornými reakciami
môjho obecenstva v Kolíne nad Rýnom.
A štrnásť predstavení mojej interpretácie
Krížovej cesty, ktoré som odohral
v ružinovskom kostole, malo priemerne
okolo štyristopäťdesiat návštevníkov.
Pre mňa je to dôkaz, že aj v Bratislave
mám svojich fanúšikov.
S akými pocitmi sa vraciate
na javisko SND?
Je mi vždy veľ kou cťou predstaviť sa na
pôde SND. Inscenáciu Antigony som mal
možnosť prezentovať práve tu krátko po
tom, čo som tak urobil pred tisíc divákmi
v budove UNESCO v Paríži (bolo to úplne
prvé predstavenie pantomímy na pôde
tejto organizácie). Dnes som vedeniu
Opery SND vďačný, že som mohol uviesť

30

vo svetovej premiére svoju zatiaľ svoju
poslednú produkciu s názvom
The Magic Four - Štyri temperamenty
(22. a 23. novembra 2019).
Čo vás inšpirovalo k jej vytvoreniu?
Práve tak, ako to bolo pri Antigone, aj
pri The Magic Four myšlienka zaoberať
sa štyrmi ľudskými charaktermi vznikla
ešte pred mojou emigráciou niekedy
v šesťdesiatych rokoch. Inšpirovala
ma k tomu skladba Paula Hindemitha
Štyri temperamenty. Ale asi som na
to potreboval čas. Musel som dozrieť,
aby som sa touto tematikou začal opäť
zaoberať.
The Magic Four je z tohto hľadiska pre
vás dôležité predstavenie. Prečo ste
sa rozhodli mať premiéru práve v SND,
na území Slovenska?
Vzhľadom na môj vek sú to, s veľ kou
pravdepodobnosťou, moje posledné vystúpenia, ktoré budem hrať na Slovensku.
Pred emigráciou som so svojou umeleckou skupinou patril po tri divadelné
sezóny k súborom SND. Preto ma teší, že
v rámci storočnice našej prvej scény sa
môžem zúčastniť na jej oslavách. Navyše,

Pantomíma
v mojom ponímaní
znamená nielen
prezentáciu
krátkych
pohybových
sekvencií či scénok,
ale je materiálom
na veľké a neraz
i závažné autorské
dramatické opusy.

s operným súborom som tu naštudoval
dve operné inscenácie, Figarovu svadbu
a Korunováciu Poppey. Obidve boli pre
mňa veľ kým zážitkom. Obdivoval som
odvahu divadla zveriť mi réžiu a zároveň
som ocenil nesmiernu schopnosť spevákov obohatiť spev o pohybový, často až
pantomimický javiskový výraz. Vtedy som
si uvedomil, že tieto dva zdanlivo rozdielne divadelné druhy majú niečo spoločné,
možno práve preto, že sa nachádzajú na
celkom špecifických pozíciách divadelného umenia.
Pantomíma predsa len nepatrí
k „strednému prúdu“ divadelného
umenia. Ako ľudia vnímajú vašu tvorbu?
Prosím, nech to neznie namyslene, ale
pri nedávnej verejnej generálke The
Magic Four, ktorú som robil v Kolíne nad
Rýnom, neboli iba verní diváci z mojej
generácie, ale aj veľa mladých ľudí. Práve
ich nadšená reakcia ma veľmi potešila.
Som vďačný za veľ ký záujem divákov,
či je to v Kolíne, alebo v iných mestách
a krajinách. Mladí ľudia sú prekvapení,
akú úžasnú komunikačnú schopnosť má
pantomíma. Teším sa z veľmi pozitívnych
reakcií na moje predstavenia.

Čím je pantomíma pre vás?
Pantomíma je autorské divadlo a čisté
herectvo. Ono pramení z citového sveta
nás ľudí s využitím vlastných životných
skúseností, vychádza z osobnej filozofie
a osobitej kreativity. Je to v pravom
zmysle slova „ľudské umenie“. Po celé
desaťročia som sa snažil nachádzať si
nové priestory, nový výrazový slovník,
nové zaujímavé témy. Myslím si, že
v tomto smere som vo svete pantomímy
originálny, svojský. Nadchol som sa síce
francúzskou pantomímou, ale vždy som
si hľadal svoju vlastnú cestu. A myslím si,
že som ju aj našiel.
Vaše skúsenosti s divadelnou scénou na
území Slovenska sú naozaj pestré. Čo
vás láka znovu a znovu sa sem vracať?
Rád sa z času na čas vrátim – veď som
tu doma. Ak môžem vysloviť želanie, mám
pocit, že ešte by som sa dal nahovoriť
na spoluprácu s nejakým výborným
súborom ako režisér.
Milan Sládek
v rozhovore s Tabitou Sarou Elijaš,
praktikantkou na dramaturgii Opery SND
Foto Néné Fotographie
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V rámci divadla ste pôsobili na viacerých
scénach – či už išlo o Radošinské naivné
divadlo, DJGT vo Zvolene, SKD v Marti
ne, v súčasnosti v SND. Ide stále o diva
delné scény, no každá z nich je čímsi iná.
Čím je pre vás z tohto pohľadu vaše účin
kovanie v národnom divadle? Je niečím
jedinečné oproti iným scénam?
Stala som sa súčasťou nového hereckého
kolektívu. Mnohých kolegov si veľmi vážim
a obdivujem. Mám možnosť pracovať s rôznymi tvorcami, zahraničnými režisérmi,
ktorých som doteraz nestretla. Je zaujímavé meniť prostredia divadiel. Ak by mi
však hrozila „ponorková choroba“, posuniem sa ďalej.

Nad našu silu, Tomáš Maštalír, Jana Oľ hová Foto Robert Tappert

Netreba sa brať
príliš vážne…
Členka Činohry SND, výrazná herecká osobnosť – znalcami umenia
oceňovaná pre osobitý herecký prejav, pedagogička a matka šiestich
detí Jana Oľ hová sa v týchto dňoch dožíva životného jubilea 60 rokov.
To bol jeden z dôvodov nášho rozhovoru o tom, ako vníma nielen
doterajšiu kariéru, ale aké sú jej názory na rolu herca
v našom kultúrnom prostredí…

Často sa stretávame s tvrdením, že he
rectvo je rehoľa, no povedzme si pravdu,
väčšinou to pôsobí ako akési klišé či
„barlička“. Zaujíma ma však, ako vníma
te herectvo, a mám na mysli predovšet
kým činoherné?
V poriadku, nenazývajme herectvo rehoľou,
ale obyčajnou drinou. Síce to znie tiež pateticky, ale možno konkrétnejšie. Keď svojho
času moje susedy sedeli podvečer na balkóne a ja som kráčala na predstavenie,
pýtali sa: „Do roboty, do roboty?“ Vždy ma
to zarazilo. Veď ja idem do divadla! Ale áno,
je to robota, hoci nie taká, akú si predstavujú susedy a možno väčšina ľudí, ktorá do
divadla vôbec nechodí. Vybrala som si toto
povolanie, lebo som už vtedy túžila po tom,
aby môj život bol pestrý, napínavý a v žiadnom prípade nie nudný.

a nie ste odkázaná na podliezanie sa na
príklad bulvárnym médiám. Do akej mie
ry je podľa vás umelec a herec ako taký
závislý od toho, aby bol súčasťou tohto
dosť bizarného sveta mediálneho pove
domia? Platí podľa vás pravidlo, že pokiaľ
sa o ňom akokoľ vek nepíše, tak „nie je“?
Ak sa dá, vyhýbam sa foteniam, reklamám,
rôznym „párty“, recepciám a aj rozhovorom. Pre mňa je problém absolvovať aj
tento rozhovor s vami a verte mi, že keby
som chcela, tak by som vám určite dokázala ujsť. Veľakrát ma rozhovor vyčerpal,
rozrušil a sklamal. Autorizácie, opravy…
a keď už to vyzeralo nádejne, tak bol „ozdobený“ otrasným titulkom, pričom redaktor
povie, že na to nemá vplyv, lebo to určuje
šéfredaktor, aby článok upútal čitateľov.
Takže načo to potom všetko je?

V súčasnosti získavajú niektorí – dopo
siaľ aj neznámi či nevýrazní herci – vav
ríny popularity vďaka účinkovaniu v se
riáloch. Sama pôsobíte ako pedagogička.
Mal by si podľa vás na to, aby herec dosa
hoval aj určitú kvalitu, najskôr určitý čas
brúsiť svoje „ostrohy“ na divadelných
doskách?
Mnohí študenti herectva ani netúžia byť
na „doskách“ divadla, ale hneď v dennom
seriáli. Oni sa tým vôbec netaja. Samozrejme, že herecké remeslo sa zdokonaľuje
na javisku. Tí, čo po ňom túžia, nemajú pre
nedostatok miesta v divadlách vždy možnosť hrať.

Charakterizovali ste sa slovami: „Asi nie
som typická herečka. Herečky túžia po
úspechu. Ja sa z úspechu teším, ale nemám v sebe tú dávku exhibície, ktorú by
herec mal mať. Možno to znie absurdne,
ale to, čo je typické pre hercov, mi je cudzie…“ Možno nadviažem na predchá
dzajúcu otázku, ale napriek vašej absen
cii potrebnej dávky exhibície ste zaujali
nielen odbornú, ale aj divácku verejnosť,
ste obsadzovaná v divadle, v seriáloch
a získali ste aj niekoľko ocenení. Potre
buje kvalitný umelec na to, aby sa o jeho
talente a kvalitách vedelo, mať vami spo
mínanú dávku exhibície? Nie je to skôr
beh na krátku vzdialenosť?
Myslela som tým exhibíciu mimo javiska.

Ste herečkou, ktorá o svojej umeleckej
kvalite presviedča na javisku či vo filme,

Ako by ste charakterizovali herectvo
Jany Oľ hovej, akú má „chuť“, čím je oso
bité a čo o Jane Oľ hovej tí, ktorí ju vníma
jú napríklad na divadelných doskách, ani
len netušia?
Na to vám vôbec neviem odpovedať. To
nie je asi otázka pre mňa. Čo by o mne
diváci mali vedieť? Radšej nech naďalej
nevedia nič.
Hráte postavy energických žien, ale aj
pokorných a súcitným matiek, manže
liek, dramatické, ale aj komediálne po
lohy. Aká herecká poloha, aký typ rolí,
v ktorých sa cítite najkomfortnejšie
a podľa vás aj herecky najpresvedčivej
šie, je vášmu prejavu najbližšia?
Tragikomická – ako život sám.
Ste nepochybne jednou z najvýraznej
ších slovenských herečiek svojej gene
rácie. Keby ste mali poradiť svojim štu
dentom, resp. mladým kolegom, ako to
dosiahnuť, resp. dopracovať sa k tomuto
hodnoteniu, čo by ste im povedali?
Aby žiarili, aby neboli leniví, rozmaznaní, aby
boli umeniachtiví, aby boli odvážni a dokázali riskovať. Ale napriek všetkým radám je
skúsenosť aj tak neprenosná. Podobne ako
učiť herectvo. Dá sa to vôbec? Podľa mňa
im môžem len ukázať cestu…
Dlhé roky ste boli napriek svojim herec
kým kvalitám viac vnímaná ako sestra
Mariána Geišberga. Na mňa ste svojím
hereckým umením obaja ako herecká sú
rodenecká dvojica silno zapôsobili napr.
v predstavení Matkina guráž. Predvá
dzali ste súhru skvelého hereckého pre
javu, ktorý dokázal prirodzene umelecky
strhnúť aj samotných divákov. Je to spô
sobené len dobrou predlohou alebo pre

33

Matkina guráž,
Jana Oľ hová, Marián Geišberg

vás bolo spoločné účinkovanie s bratom
predsa len čímsi iným, výnimočným?
Teší ma, že spomínate práve toto predstavenie. Bolo v repertoári krátko. Holokaust
je vážna téma a ľudia sa chcú predsa
zabávať… Maroš už vtedy poznamenal, že
Slováci sa neradi konfrontujú so svojou
minulosťou. Keď mal Maroš šesťdesiatku,
hrali sme pred poloprázdnym hľadiskom.
Bolo to smutné. S Marošom sa vždy hralo
vynikajúco. Aj keď sme mali pred sebou
zvláštnu vzájomnú trému, asi zo zodpovednosti jeden za druhého. Maroško mi
veľmi chýba…
Pani Jana, ktorá z množstva vašich rolí
je pre vás takou, na ktorú si vždy s ob
ľubou a aj určitou umeleckou hrdosťou
spomeniete?
Vždy je to len zopár postáv, ktoré sa vám
skutočne vydaria. Preto budem stručná.
Don(a) Juan(a), Arsinoe v Mizantropovi,
Barbara v hre August na konci Ameriky,
Žo Langerová – v inscenácii Vtedy v Bratislave či Pitinského Matka. To všetko sú
role v Martinskom divadle a aby som bola
spravodlivá, musím spomenúť aj rolu Sary
v inscenácii Mobil a Žena z minulosti, ktorú
som hrala v Žilinskom divadle. A za tých pár
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rokov v SND už spomínaná Matkina guráž
a Doktorka vo Fyzikoch. Rada by som tu
spomenula zaujímavý poznatok. Keď sa
číta nekrológ herca, zoznam ním stvárnených postáv je dlhý alebo krátky. Vtedy
väčšinou zavriem oči a prestanem počúvať.
Lebo o samotnom človeku výpočet postáv
aj tak nič nehovorí. Pre večnosť zostáva aj
tak len to, či bol DOBRÝM človekom. Tak
stále mám čo naprávať, doháňať… a toto je
zatiaľ môj nesplnený sen.
Kto mal najväčší vplyv na váš osobitý
a výrazný herecký prejav?
Na VŠMU určite pán režisér Miloš Pietor,
no a zaiste aj môj brat Maroš, bez ktorého
by som nenašla odvahu poslať na túto
školu prihlášku. A nakoniec moja mama,
bez ktorej by som herečkou určite nebola…
Ste úspešnou divadelnou herečkou pô
sobiacou na našej prvej scéne už sedem
rokov. Získali ste viacero ocenení, pôso
bíte ako pedagogička. Je vo vaše ume
leckej kariére niečo, čo ostáva aj naďalej
nenaplnených snom?
Nie, nikdy som takéto sny nemala.

Fyzici Jana Oľ hová,
Gabriela Dzuríková Foto Radovan Dranga

Immanuel Kant povedal, že „čím sú ľudia
civilizovanejší, tým sú väčšími hercami“.
Nemáte pri pohľade na to „divadlo“ vôkol
nás niekedy pocit, že sme žiaľ stále ob
klopení nie najvydarenejší hercami a po
myselná reálna civilizovanosť či kultúr
nosť je nám stále na hony vzdialená?
Priznám sa, že tomuto citátu veľmi nerozumiem. Nemám rada, keď sa divadlo spája
s pretvárkou. Páči sa mi však iný citát
tohto filozofa: „Hviezdne nebo nado mnou
a mravný zákon vo mne.“ Tomu rozumiem
trošku viac. To by vlastne vyriešilo všetko.
Za čo ste divadlu a herectvu vďačná a čo
vám toto povolanie a poslanie vzalo?
Dalo mi už spomínanú pestrosť života. A čo
mi vzalo? To je veľmi prozaické: Množstvo
večerov, keď som mohla byť doma so svojimi
šiestimi deťmi. Poviem vám jednu príhodu
za všetky. Často sme sa s deťmi hrávali
tak, že sme si vymenili úlohy: dieťa – mama.
Raz si moja Terezka zobrala kabelku, naparfumovala si zápästie a povedala: „Idem do
divadla. PLAČ!“ A buchla dverami…
Kedy sa dá povedať, že herec umelecky
dozrel? Keď dosiahne životné jubileum,
získa významné ocenenie či si zahrá

blízkymi ľuďmi a posedieť si s nimi a piť do
rána. A ešte nesmiem stratiť vieru. Bez nej
by som asi nebola ničím.

Pohreb alebo svadba – čo skôr? Gabriela Dzuríková, Annamária Janekova, Richard Autner,
Jana Oľ hová Foto Ctibor Bachraý

vysnívanú rolu v niektorej z kľúčových di
vadelných hier? A čo podľa vás znamená,
keď sa o hercovi a herečke konštatuje,
že dospeli?
Herec dospeje pravdepodobne vtedy, keď
prejde všetkými prekážkami, pochybeniami, omylmi. Keď v ňom nastane rovnováha a vydá zo svojho vnútra to najlepšie,
čo v ňom je. Ale pozor! Netreba sa brať príliš
vážne… to je potom začiatok konca.

Herecké povolanie je pomerne vyčer
pávajúce. Čo je vaším životobudičom,
niečím, čo vás dokáže nakopnúť? Ute
káte do ticha alebo sa reštartujete iným
spôsobom?
Asi potrebujem ustavičné impulzy. Aj úplný
oddych môže byť na škodu, preto je nebezpečné dovolenkovať až príliš, lebo vaše telo
môže zažiť šok. Niekedy treba odísť do
ticha, k rieke so psom a pozorovať rybárov, a naopak, niekedy sa treba obklopiť

Hrávate tak v národnom divadle, ako aj
v divadle v Martine, hosťujete aj v Žiline
a pod. Môžete teda porovnávať, aký je
divák v meste a aký na „vidieku“. Cítite
nejaký rozdiel, osobitosť alebo sú všetci
rovnakí? Sú mimobratislavskí diváci
úprimnejší, vďačnejší alebo to tak nie je
a umelec je rád a vďačný za každého, kto
navštívi divadlo?
Možno to znie ako fikcia, ale podľa mňa sa
ľahko môže stať, že „vidiek“ bude v Bratislave a silné intelektuálne zázemie na
„vidieku“. Ako pozorujem mimobratislavské
divadlá, neboja sa náročnejších a odvážnejších titulov, čím si vychovávajú množstvo mladých ľudí, ktorých je v hľadisku
čoraz viac. Diváci „na vidieku“ sa tak stávajú náročnejšími ako tí v hlavnom meste.
Z toho mi vychádza, že je veľmi dôležité, čo
divákom dávame a ako si ich vedieme.
Jana Oľ hová, členka Činohry SND
v rozhovore s Petrom Škorňom,
editorom Portálu
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SKUTR – Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka Foto Ivan Ölvecký

SKUTR‑i s nami oslávia
storočnicu divadla

Sezóna, v ktorej oslavujeme sto rokov Slovenského národného divadla, je v činohre
koncepčne zámerne postavená na hosťovaní a spolupráci aj s českými režisérmi.
Ide o symbolický odkaz na začiatky slovenského profesionálneho divadla,
za ktorými stáli českí divadelníci zo spoločnosti Bedřicha Jeřábka.
A nielen to – začiatky slovenského profesio
nálneho divadelníctva sú späté aj so štúdiom našich divadelných profesionálnych
hereckých prvolezcov na pražskom konzervatóriu či s vplyvom českých divadelníkov,
akými boli Viktor Šulc alebo Jozef Budský,
pôsobiacich (nielen) v činohre – na rozvoj
slovenského divadla. Pozitívny storočný
vzťah a vzájomná dlhodobá spolupráca
medzi českými a slovenskými divadelníkmi
je svojím spôsobom európskym unikátom.
Jedným z reprezentantov vzájomného
„československého“ spojenia je aj režijné
duo SKUTR, ktoré tvoria Lukáš Trpišovský (Praha) a Martin Kukučka (Martin). Ich
inscenáciu Lásky jednej plavovlásky môžu
diváci vidieť v Divadle Astorka Korzo 90‘
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a počas júnového festivalu eurokontext.sk
sa s nimi mohli stretnúť aj na diskusii po
predstavení ich režijne spracovanej inscenácie pražského Národného divadla Krvavá
svatba. V Činohre SND uvedú v slovenskej
premiére adaptáciu Divadelného románu
Michaila Afanasieviča Bulgakova.
Režijný tandem SKUTR začal svoju spoluprácu už počas štúdií na DAMU u profesorov Miloslava Klímu a Josefa Kroftu. Ich
spoločné inscenácie získali ohlas a záujem
divadelnej kritiky i divákov. Prvé inscenácie a divadelné projekty uviedli v absolútne
experimentálnych podmienkach pod hlavičkou Divadla Archa – Archa.lab. Dnes sú
režisérmi opier, tanečného divadla, nového
cirkusu, klasického baletu, fyzického

divadla, multižánrových projektov, autorských adaptácií i reinterpretácií klasiky
v rôznych typoch divadiel z nezávislej sféry,
ako i (veľ kých) národných domov (Národní
divadlo v Praze, Divadlo Na zábradlí, Švandovo divadlo, Divadlo Petra Bezruče či
HaDivadlo, Klicperovo divadlo v Hradci
Králové). Spolupracovali aj so zahraničnými
divadlami ako Pozoriště FDU v Belehrade
(Srbsko), Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze (Poľsko), (Teraz
Na Zawsze, 2009 a Spigel im Spigel, 2010),
Mezinárodní festival Miasto v polské
Legnici (Wojskowy Dom Kultury, 2009).
Mnohé z ich režijne naštudovaných inscenácií sa predstavili na festivaloch v Srbsku,
Poľsku, Litve, Taliansku, Nemecku, Číne

či v Južnej Kórei. Hosťovali aj na festivale Fringe v škótskom Edinburghu, kde
ich inscenácia Plačky získala nomináciu
na Total Theatre Award. Inscenácia Joke
Killers, ktorú vytvorili spolu s Adélou Laštovkovou, sa stala reprezentantom Českej
republiky na svetovej výstave Expo 2010
v Šanghaji. Boli trikrát za sebou nominovaní na Talent roka Ceny Alfréda Radoka
a raz na Inscenáciu roka. Získali nominácie na Cenu Divadelních novín, ale i cenu
Sazky. Dnes už pôsobia pedagogicky ako
odborní asistenti na DAMU. V súčasnosti
sú súčasťou umeleckého vedenia Divadla
v Dlouhé.
Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka sú
známi svojím prirodzeným autorským prístupom k zvolenej téme, čerpaním inšpirácie z prostredia, v ktorom inscenujú, alebo
od interpretov, s ktorými spolupracujú.
Práve táto fúzia divadelných žánrov a prístupov sa im darí skvele realizovať práve
v činohernom divadle, kde je herec najlepšie
vybavený na prácu s pohybom, so slovom
i s hudobným nástrojom. Martin Kukučka
prirovnáva prácu na autorskom projekte
a pevnom texte ako diskusiu medzi autorom a tvorcami: „I keď je pevný text, pristupujeme k nemu rovnako, ako keď nám herci
rozprávajú príbehy. Berieme si autora ako
partnera na diskusiu a niekedy z toho viac
vylezie autor a niekedy my.“
Spolupráca oboch režisérov nie je vždy
o automatickom súhlase a schválení
nápadov, ale aj o vzájomnom dopĺňaní sa
niekedy aj o hádaní. Ako uviedol v jednom
z rozhovorov Martin Kukučka, prvotne
bol presvedčený, že si ako spolutvorcovia
rozumieť nebudú. Následne sa v režijnom
tandeme rozdelili. Ako ďalej poznamenal:
„U Lukáša ma zaujala silná fascinácia
nejakou vecou, témou alebo človekom.
Dnes, keď niečo vzniká alebo sa dohodujeme, o čom budeme robiť, viem, že tému
musí nakoniec vybrať Lukáš. On sa dokáže
nadchnúť momentom, detailom, ktorý ja
síce vidím, ale vnímam ho ako absurdný.
Verím v Lukášovu intuíciu. Vyzerá ako
veľmi racionálny človek, vždy sa opierajúci
o logiku, ale z môjho pohľadu jeho najsilnejšou stránkou je intuícia… Pretože mám za
sebou Lukáša, vzdelaného s veľmi silnou
intuíciou, môžem robiť rozhodnutia bez
autocenzúry. Človek si tak dovolí oveľa
šialenejšie alebo komplikovanejšie veci,
keď vie, že je tu niekto, kto povie áno alebo
nie, prípadne ešte viac. Ak je človek na
rozhodnutia sám, podlieha autocenzúre,
podvedome sa do jeho skúšania dostávajú

Slovenské
národné divadlo
Činohra
Michail
Afanasievič
Bulgakov

Divadelný
román
PREMIÉRY 1. a 2. FEBRUÁRA 2020 o 19.00 h
nová budova snd

strachy. Ja bez autocenzúry skúšam,
blbnem a vymýšľam a on, keď treba, tak
ma zastaví.“
Lukáš Trpišovský o sebe zase prezradil, že najskôr – po škole – divadlo robiť
nechcel. Stres mu spôsobovalo dávať
dokopy všetky technické veci a často
myslel s dešpektom aj na možné budúce
problémy. Práve vďaka Martinovi Kukučkovi získal čas a šancu realizovať rozhodnutia v dlhšom kontexte a svojom tempe,
čo mu umožňuje robiť rozhodnutia, ktoré
môžu byť pre inscenáciu kľúčové a prínosné.
Obaja umelci sa však zhodujú, že žáner,
do ktorého by nešli, je politické a apelatívne divadlo, skúmajúce sociálne otázky
a pomery. Zaujíma a baví ich imaginácia,
možnosť dostať diváka do snových svetov, do nostalgie, kde sa pretínajú témy
smrti, života, toho, čo nás presahuje.
A taký je aj svet Divadelného románu
Michaila Afanasieviča Bulgakova. Realistický a pritom fantazijný pohľad do
útrob mechanizmu divadla, autora, režiséra i hercov. 
mk

Michail Afanasievič Bulgakov
Divadelný román
Preklad Alena Morávková
Réžia a dramatizácia SKUTR
Preklad dramatizácie
a dramaturgia Miro Dacho
Scéna Martin Chocholoušek
Kostýmy Alexandra Grusková
Hudba Petr Kaláb
Účinkujú Alexander Bárta,
Richard Stanke, Zdena Studenková,
Božidara Turzonovová,
Emília Vášáryová, Martin Huba,
Emil Horváth, Táňa Pauhofová,
Diana Mórová, Jana Oľ hová,
Anežka Petrová, Ján Koleník,
Ľuboš Kostelný, Richard Autner,
Michal Režný
Premiéry 1. a 2. februára 2020
nová budova SND | Sála činohry
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Snažím sa robiť všetko naplno
a nebyť všade rovnaká, sústrediť
sa na detaily a rozlíšiť postavy.
Každú urobiť trochu inak.
Hľadám v sebe nepoznané
možnosti, hľadám svoj diapazón.
Premiérou sa pre mňa práca
na postave nekončí. Vyvíja
sa rovnako ako predstavenie.
Pri jednotlivých inscenáciách
sa snažím pracovať s odtieňmi,
ktoré mi ponúka momentálna
energia a atmosféra.

Pravda, jún 2017

Jedna z najtalentovanejších predstaviteliek mladej
hereckej generácie Monika Potokárová nás náhle
opustila 25. novembra 2019.
Česť jej pamiatke!
Monika Potokárová sa narodila sa 30. júna 1992
v Prešove, vyštudovala herectvo na Cirkevnom
konzervatóriu v Bratislave, navštevovala ročník
pantomímy na pražskej HAMU a absolvovala herectvo
na VŠMU v Bratislave. Už počas štúdiá hosťovala
v Činohre SND, ktorej členkou sa stala v októbri 2016.

MONIKA
Človek – ten ľadovec nepoznania naráža na hranicu nepriznania.
Tíško sledujeme a nevidíme, tíško sa snažíme a nedocielime, nakoniec občas radšej prehliadame
a nejako prekráčame, až to necháme napospas.
Koľ ko z nekonečného prevteľovania, hrania, vytvárania, predstierania úloh, bytia niekým iným,
koľ ko z bolestí iných príbehov, koľ ko zo strachov iných príbehov ostáva v duši herca?
Aký je ten zárez do psyché, ktorá sa už nevie brániť?
Keď k nám na javisku prevráva tá bolesť, fascinuje nás ako diváka. Keď k nám prevráva tá irónia
skúsenosti a zveličenia, sme fascinovaní brisknosťou a presnosťou.
Opantáva nás sila hlasu, hĺbka citu a netušíme, nepátrame, kde sú jeho korene.
Korene tej sily, toho talentu, tej provokácie, tej vzdornosti, tých útekov. Vidíme malé nepatričné časti,
ktoré skladáme do jedného obrazu. A aj tak nedokážeme zachytiť tú rôznosť a tú hĺbku…
Každý má svoj príbeh s Monikou, každý má „svoju“ Moniku.
A všetci vieme, že bola iba jedna Monika v jej mnohých podobách…
Jej príbeh ostáva nedokončený… budeš vždy v našej mysli, srdci, mysli, srdci…

V roku 2017 získala Prémiu Literárneho fondu
za postavu Moniky v inscenácii hry Zo života ľudstva,
v roku 2018 Cenu Dosky za mimoriadny počin v oblasti
činoherného divadla za spevácky výkon v inscenácii
Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
a v tom istom roku Výročnú cenu Literárneho fondu
za postavu They v inscenácii hry Hedda Gablerová,
s prihliadnutím na postavu Antigony v rovnomennej
inscenácii a postavu Nataše Rostovej v inscenácii
dramatizácie románu Vojna a mier.
Monika Potokárová patrila k najobsadzovanejším
herečkám činoherného súboru SND a okrem
spomínaných postáv účinkovala v inscenáciách
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch,
Mercedes Benz, Rodáci, Cudzô, Rivers of Babylon,
Ruské denníky, Vedľajšie účinky, Fyzici. Monika
hosťovala aj v iných divadlách, televízii či vo filme.
František Kovár

Za Monikou Potokárovou
Anjeli strážni, čo ste robili?
Kde ste boli v tú osudovú chvíľu?
Vy viete, že človek nepočuje,
keď niekomu potichu puká srdce.
Len sudičky to vedeli.
Pýšili sa, koľ ko talentu jej nadelili,
ale zamlčali jej údel človečí.
Monika,
zostali spomienky
a v každej z nich k Tebe naša láska.

Fyzici
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Hedda Gablerová
Rodáci
Ruské denníky

Vojna a mier
Cudzô
Antigona
Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
Vedľajšie účinky

Od napodobňovania reality
k zlatej ére činohry

100 rokov SND

O tom, čo všetko sa dialo v Činohre SND po vojne, ako do chodu divadla zasiahol novonastolený
politický režim, a prečo sa obdobie rokov 1956 – 1962 nazýva tzv. zlatým vekom Činohry SND,
hovorí divadelný historik Karol Mišovic.

V máji roku 1945 sa skončila druhá
svetová vojna. Ako tento dejinný zlom
zasiahol do Činohry SND?
O období rokov 1945 – 1948 môžeme hovoriť ešte ako o relatívnej slobode tvorby,
keď nadnesene povedané hnedú totalitu
nevystriedala tá červená. Divadlo mohlo
plynulo pokračovať v modernistických tendenciách, ktoré nadobudlo počas obdobia
vojnovej Slovenskej republiky. Takže čo sa
týka poetiky, veľa sa nezmenilo. Zmenilo sa
však personálne zloženie. Janko Borodáč
s manželkou Oľgou odchádzajú obnovovať
divadlo v Košiciach, SND opúšťa aj Ján
Jamnický, ktorého post progresívneho
režiséra pomyselne prebral poslovenčený
český herec Jozef Budský, odchovanec
Šulcovej, Hoffmannovej aj Jamnického
javiskovej školy z predošlých období. Ten
v pozícii režiséra i šéfa činohry spolu s rozhľadeným dramaturgom Jozefom Felixom
cieľavedome modeloval repertoár divadla
v línii pokrokovej umeleckej scény. Režijný
súbor obohacuje aj Tibor Rakovský, ktorý
však musí začínať ako herec, lebo réžia
sa vtedy na Slovensku stále neštudovala. Súčasne sporadicky začína režírovať aj starší člen hereckého ansámblu
Karol L. Zachar.
Do divadelného života výrazne zasiahol
aj vznik druhého bratislavského divadla –
Novej scény Národného divadla. Netreba
si to však pliesť, nešlo o ďalšiu scénu SND,
ale o samostatnú inštitúciu s vlastným
činoherným a spevoherným ansámblom
i osobitou dramaturgiou. So SND malo
spoločnú len administratívu. Toto divadlo
vzniklo najmä z iniciatívy mladej a strednej
generácie hercov SND – Márie Bancíkovej,
Martina Gregora, Františka Dibarboru či
Ladislava Chudíka, ktorí sa cítili v súbore
nevyťažení a chceli robiť novú, generačne
spätejšiu dramaturgiu. Do domovského
SND sa vrátili až v roku 1951, keď sa
z Novej scény ND načas stalo divadlo pre
deti a mládež.
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Aký bol prínos herca a začínajúceho
režiséra Jozefa Budského?
Budský s Felixom sa snažili o dramaturgiu
tzv. stredovej pozície, teda aby inscenácie disponovali umeleckou kvalitou, ale
súčasne by boli prístupné všetkým vrstvám
publika. Budský ako režisér sa otvorene
hlásil k odkazu modernistického režiséra
Viktora Šulca. Dramaturgicky sa v tomto
období špecializoval na drámy prúdu existencializmu. Napríklad len dva roky po
svetovej premiére inscenoval Neužitočné
ústa od Simone de Beauvoir (1947). Ak
dnes nie je nič nezvyčajné uviesť novú svetovú hru krátko po jej vzniku, tak v tomto
období to bol veľ ký dramaturgický úspech.
Z domácej československej existencialistickej dielne naštudoval protivojnovo
zameranú mozaikovitú drámu Ferdinanda
Peroutku Nezabudni (1947) a filozofickú
hru o atentáte na Heydricha od Leopolda
Laholu Atentát (1949). Ale Budského umelecké zacielenie smerovalo aj k niečomu, čo
prvý raz na slovenské javiská doniesol cez
vojnu Ján Jamnický, k inscenovaniu poézie.
Budský počas kariéry síce nikdy neuviedol
slovenskú klasiku typu Palárika či Tajovského, ale pravidelne sa vracal k slovenskej
romantickej poézii. V roku 1948 naštudoval podľa vlastnej dramatizácie Bottovu
Smrť Jánošíkovu a Sládkovičovu Marínu.
V oboch prípadoch išlo o sugestívne lyrické
javiskové tvary s potrebnou dramatickou
tenziou a podmanivými hereckými výkonmi.
Budský sa tak rýchlo vypracoval na kľúčovú
osobnosť slovenského divadelníctva.
Lenže prišiel 25. február 1948…
Onedlho po komunistickom puči sa všetko
v divadle radikálne zmenilo. Po rokoch relatívnej slobody, keď Jozef Budský inscenáciami poézie, hier prúdu existencializmu
i politicky interpretovaného Molièrovho
Tartuffa (1946) preukázal cit pre modernú
a na svetové trendy nadväzujúcu poetiku,
prišiel náhly zvrat. Novonastolený politický
režim začal tvrdo kritizovať tzv. formaliz-

mus v umení, teda všetko, čo sa priečilo
realite života. Jednotlivé javiskové zložky
sa museli prispôsobovať socialistickému
realizmu, ktorý na javisku vyžadoval fotograficky vernú ilúziu. Scénografi museli
prejsť od metafory a náznaku k ilustratívnej kópii skutočnosti, herci museli úlohy
vytvárať podľa štýlu Stanislavského, ktorý
aj tak socialistický realizmus značne
spaušalizoval a doslova vytrhol z kontextu
a režisér sa stal len aranžérom príbehu, kde
okrem iného musel akcentovať triedny boj.
A bolo jedno, či inscenoval Ženský zákon
alebo Hamleta. Politikou direktívne presadzovaná estetika absolútne potlačila umeleckú individualitu. Nehovoriac o obmedzenej dramaturgii, keď divadlá mohli uvádzať
len ideologicky „správny“ repertoár a dramatici museli písať schematické agitky,
ktoré dnes pri čítaní už vyvolávajú úsmev
na perách. Divadlo sa jednoducho stalo
slúžkou ideológie. Ostrej, politicky orientovanej kritike sa nevyhol ani Budský, ak
chcel naďalej režírovať, musel do periodika
Kultúrny život napísať verejnú umeleckú
sebakritiku a následne prispôsobiť režijnú
optiku normám socialistického realizmu.
Lenže Budský nečerpal z tých zvulgariozvaných téz, ktoré dogmatickí ideológovia vydávali za Stanislavského, ale diela
študoval podľa originálnej psychologicko
‑realistickej metódy veľ kého ruského divadelníka. Preto jeho interpretácie Popovej
hry o Leninovej mladosti Rodina (1951),
monumentálnej Treňovovej fresky o víťaznom boji boľševikov Ľubov Jarová (1952)
či Gorkého Nepriateľov (1952) boli kompaktnými inscenáciami, nie ideologickými
tézami.
Ako diváci prijali zmenu divadelnej
estetiky?
Diváci nemali na výber. Ak chceli ísť do
divadla, tak si museli vyberať z titulov
ako Kremeľský orloj, Moskovský charakter, Ruská otázka, Buky podpolianske,
Horúci deň či Srdce plné radosti. Všetko

Marína (1948) Mária Kráľovičová (Marína)

agitky o budovaní lepších zajtrajškov.
No tie v skutočnosti stále neprichádzali
a divákov tak rýchlo omrzel komunistický
pátos, ktorý na nich planul z javiska. Preto
už začiatkom 50. rokov nastáva v celom
Československu divácka kríza. Dramaturgie to promptne riešili nasadzovaním
komediálneho, a ak sa podarilo, aj neideologicky zameraného repertoáru. V SND sa
o návrat publika postarali najmä Shakespearove Veselé panie z Windsoru (1954)
v réžii Karola L. Zachara. Diváci sa totiž
po dlhom čase stretli s rýdzo komediálnou
a apolitickou inscenáciou. Zachar zdôraznil živelnú atmosféru hry a hercov viedol
k prostriedkom emočného odstupu a prirodzenej komickej spontánnosti. Dokonca im
dovolil vyvolávať interakciu s obecenstvom.
Nebol to síce nový a objavný javiskový prostriedok, ale v ére sivého socialistického
realizmu, ktorý nepripúšťal takéto extempore, to bolo nadmieru prijímaným a najmä
potrebným osviežením repertoáru.
V roku 1955 dostala Činohra nový hrací
priestor.

Už v 20. rokoch sa uvažovalo o samostatnej
scéne pre činoherný súbor, ktorý sa musel
s operou, baletom a istý čas i operetou deliť
o javisko dnešnej historickej budovy SND.
Prvý pokus z roku 1930, keď v budove Živnodomu otvorili Ľudové divadlo (dnešná
budova Novej scény), sa ukázal ako príliš
ambiciózny. Budova bola vtedy ešte z technickej stránky nedostatočne vybavená
a súčasne na takú veľ kú kapacitu hľadiska
bolo slovenského obecenstva stále primálo. Preto divadlo do roka zavreli. Ale už
cez vojnu bola opäť nastolená otázka samostatného činoherného javiska. Vhodným
riešením sa ukázala stavba novej budovy
Slovenskej národnej banky, ktorá následne
zahrnula do plánu aj výstavbu divadelných
priestorov. Stavba nového komplexu na
dnešnej Laurinskej ulici sa však ustavične
z rôznych administratívnych, vlastníckych
i technických príčin predlžovala. Dokončili ju až v roku 1955. Nový stánok Tálie
nazvali po Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Preto bolo viac než logické, že vedenie
divadla siahlo pre otváraciu slávnostnú premiéru po autorovej monumentálnej tragédii
Herodes a Herodias. Za režiséra bol určený

nestor slovenského profesionálneho di
vadla Janko Borodáč. Ten sa s Hviezdoslavovou tragédiou v úlohe režiséra stretol už
tretí raz. Ak v rokoch 1937 (SND) a 1949
(ŠD Košice) musel text krátiť, obsadzovať
jedného herca aj do troch rolí a výpravu
z veľ kej časti čerpať z „fundusu“, tentoraz
sa už uskromňovať nemusel. Divadlo bolo
predsa živým médiom, cez ktoré sa mohla
ideológia šíriť k mase v hľadisku (i keď to
tak v skutočnosti často nebolo). Preto sa
peniaze do divadla hojne hrnuli. Ladislav
Vychodil mohol vďaka tomu vytvoriť skutočne epochálnu scénografiu s naturalistickým nádychom historického prostredia
hry a Karol L. Zachar navrhnúť desiatky
kostýmov z dobovo verných látok. Pri
úprave hry a obsadzovaní jednotlivých
úloh už Borodáč nebol odkázaný na to, aby
prispôsoboval Hviezdoslavov text kvantite a povedzme si otvorene, že aj kvalite
ansámblu. Do inscenácie nielenže angažoval takmer celý mnohopočetný činoherný
súbor, dokonca si mohol dovoliť nechať
hlavné postavy alternovať. Do ústredných
rolí Herodesa, Herodias a Tamar, obsadil hercov zakladateľskej generácie, ktorí
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Život Galileiho (1958) Juraj Paška (Filozof), Viliam Záborský (Galileo), Elo Romančík (Federzoni),
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Anton Mrvečka (Malý mních)

Herodes a Herodias (1955) Hana Meličková
(Herodias), Andrej Bagar (Herodes)

Romeo a Júlia (1957) Ctibor Filčík (Kapulet),
Zdena Gruberová (Júlia)

totožné úlohy stvárnili už v inscenácii
z roku 1937 – Andreja Bagara, Hanu Meličkovú a Oľgu Borodáčovú Országhovú, ale
aj ich mladších nasledovníkov, v tom čase
už zrelých protagonistov súboru – Viliama
Záborského, Máriu Prechovskú a Máriu
Bancíkovú. Okrem nich vo väčších úlohách výborným prednesom a zrelým charakterizačným umením zaujali aj Gustáv
Valach, Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová
či Martin Gregor.

‑spoločenské oteplenie, ale až v roku 1956
Jozef Budský inscenáciou kompozície štúrovskej poézie s názvom Pieseň našej jari
sebavedome ohlásil návrat k antiiluzívnosti
divadla. Po jej premiére začali rýchlo kvitnúť aj ďalšie inscenačné diela, ktoré nepodliehali exaktnej psychologickej vernosti,
ale, naopak, jasne manifestovali divadelnosť vyjadrovacích prostriedkov. V SND
súčasne nastala vzácna symbióza silného
hereckého súboru, širších dramaturgických a repertoárových možností, potenciálu výtvarných riešení a najmä režijného
kolektívu tvoreného vyhranenými umeleckými osobnosťami Jozefom Budským,
Tiborom Rakovským a Karolom L. Zacha-

Roky 1956 – 1962, tzv. zlatý vek Činohry
SND. Čo to znamená?
Po Stalinovej a následne i Gottwaldovej
smrti (1953) nastáva postupné politicko
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Biela nemoc (1958) V strede Jozef Kroner (Galén)

rom. Divadelní tvorcovia tak od roku 1956
ohlasovali cieľavedomý návrat k štylizovanému divadelnému jazyku, metafore, divadelnej symbolike. V tom režisérom pomohla
aj kooperácia so scénickými výtvarníkmi,
ktorí už nemuseli javisko vnímať ako verný
obraz skutočnosti. Najmä Ladislav Vychodil a Zbyněk Kolář, obaja českej národnosti,
navrátili do slovenskej scénografie imagináciu, skratku, výsostne umelecké vnímanie priestoru. Budský, Rakovský a Zachar
mali súčasne k dispozícii kvalitný herecký
ansámbel. Na rozdiel od predošlých desaťročí sa podstatne rozšíril, personálne
ustálil a generačne rozvrstvil. Režiséri
mohli pracovať a do nových výrazových
možností roztvárať umenie živých pamätníkov počiatkov slovenského dramatického
umenia – Andreja Bagara, Hany Meličkovej
či Oľgy Borodáčovej Országhovej, ale aj
ich nasledovníkov – v tom čase už vyspelých umelcov ako Martin Gregor, František
Dibarbora, Mikuláš Huba, Viliam Záborský,
Július Pántik, František Zvarík, Ladislav
Chudík, Mária Bancíková, Beta Poničanová či Oľga Sýkorová. Tí všetci sa mohli
vrátiť k prvkom hereckej tvorby z niekdajších vojnových réžií Hoffmanna a Jamnického, ktoré museli v časoch uniformného
socialistického realizmu potláčať. Túto
generáciu po vojne doplnili ich mladší vrstovníci ako Gustáv Valach, Karol Machata,
Ctibor Filčík, Jozef Kroner, Elo Romančík,
Mária Prechovská, Mária Kráľovičová či
Eva Kristinová. Celá uvedená generácia
dospela v období 1956 – 1962 do zrelého
životného aj umeleckého veku, a tak mohla
plasticky reagovať na prebiehajúci režijný

Veselé panie z Windsoru (1954) Viliam Záborský (Falstaff), Mária Bancíková (Fordová),
Mária Prechovská (Pageová)

Ivanov (1961) Eva Poláková (Saša), Karol Machata (Ivanov)

dialóg. Produktívnosť práce rovnako intenzívne pocítili aj začínajúci herci stojaci na
úsvite kariéry, ktorí dosiahli zenit tvorby až
v nasledujúcom desaťročí – Štefan Kvietik, Anton Mrvečka, Zdena Gruberová, Eva
Krížiková, Eva Poláková, Viera Topinková.
Herecký súbor sa ocitol v šťastných okolnostiach, lebo mohol tvarovať svoju flexibilitu práve v diferentných režijných poetikách a pestrejšej dramaturgii titulov, než to
bolo ešte pred pár rokmi.
Hereckému súboru určite pomáhala
odlišná režijná poetika.
Pre herca nie je nič lepšie, ako keď sa v jednom období stretáva s rôznorodou a už vo
svojej podstate odlišnou optikou autorov i režisérov. Napríklad v inscenáciách

Tibora Rakovského, ktoré nemali za cieľ
diváka dojímať, ale nútiť ho premýšľať, sa
herci zbavovali nadbytočného gesta a centrovali výpoveď rolí k podstate filozofickej
idey. Rakovský bol intelektuálnym javiskovým básnikom, ktorý už v roku 1955 zaujal
inscenáciou Schillerovej tragédie Zbojníci
s jasne zakódovaným posolstvom o boji
proti tyranii, ale v tzv. zlatom veku Činohry
SND domáce i zahraničné publikum doslova
ohúril réžiami Brechtovho Života Galileiho
(1958), Millerovho Pohľadu z mosta (1959)
či Karvašovou Polnočnou omšou (1959).
Karol L. Zachar v Palárikovom Inkognite
(1959) či Goldoniho Vejári (1961) v hercoch zas podporoval sklony k harmonizácii,
hyperbolizácii a bezprostrednej až hravej komediálnosti. Jozef Budský, naopak,

učil členov súboru odkrývať v divadelných
dielach zašlých dôb tematické analógie
na aktuálne spoločensko‑politické pnutia a jeho poetiku kritici výstižne nazvali
divadlom plným tónov. Skutočne, Budský
vytváral strhujúce emotívne inscenácie
o fatalizme bytia s jasnými myšlienkovými
presahmi k súčasnosti. V Tylovom Krvavom
súde (1957) reagoval na násilné potlačenie
maďarskej revolúcie z roku 1956, v Shakespearovom Romeovi a Júlii (1957) hovoril
o tragickej kolízii kryštalicky čistej lásky
so svetom preplneným nenávisťou, v Čapkovej Bielej nemoci (1958) varoval pred
hroziacou nukleárnou vojnou a Čechovov
Ivanov (1961) bol otvorenou spoločenskou i intímnou spoveďou o marazme doby
a i bez nadmerného zdoslovňovania v ňom
bola badateľná jasná reakcia na politické
„ničenie“ obyčajného človeka v nedávnych
50. rokoch.
O inscenáciách Činohry SND sa začalo
vďaka vzácnej a dovtedy v slovenských
podmienkach nevídanej symbióze všetkých
tvorivých zložiek (dramaturgia – režijný
súbor – herecký ansámbel – výtvarná
stránka) hovoriť v širších reláciách a inscenácie vysoko oceňovala i zahraničná kritika,
ktorá úroveň Činohry SND otvorene porovnávala s tou európskou. Preto staršia generácia teatrológov túto etapu dejín Činohry
SND nazvala doslova zlatým vekom. A nedá
sa s nimi nesúhlasiť.
Karol Mišovic, divadelný historik
v rozhovore s Miriam Kičiňovou,
lektorkou dramaturgie Činohry SND
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Krátka zdravica dvom dámam

Oľga Borodáčová
Országhová

Hana Meličková

V decembri 2019 a v januári 2020 si pripomíname výročie
narodenia dvoch významných členiek Činohry SND.
Oľga Borodáčová Országhová (16. 12. 1899 – 13. 9. 1986)
a Hana Meličková (27. 1. 1900 – 7. 1. 1978)
patria k zakladateľskej generácii slovenského
profesionálneho divadla.
V nich sa odráža cesta Činohry Slovenského národného divadla, v nich sa odráža
estetický zápas, v nich sa odráža profesionalizácia slovenského divadla, začiatky
a jeho zlomové dejinné momenty. Každá má skúsenosť s odchodom z národného
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Salome (1926) Hana Meličková

divadla, núteným, dobrovoľným i postojovým.
Cez ne definujeme herecký štýl, cez ne spoznávame prvé režijné osobnosti. Ich osudmi
vnímame neľahké začiatky národného divadla
a jeho cestu do 70. rokov dvadsiateho storočia.
Spoločné štúdium, spoločná šatňa, spoločné
začiatky a následné rozdelenia i opätovné
návraty do SND.
Im patria prvé stretnutia so slovenským filmom
aj rozhlasom. Ich zástoj v počiatkoch slovenského profesionálneho divadelného života je
veľmi veľ ký, dôležitý a v mnohom poučný. Obe
zasiahli dve nasledujúce herecké generácie.
Práve cez ne sa rodili pamätné herecké interpretácie v slovenskej klasike i v pôvodnej dráme. Sú
to herečky stodolovskej dramatiky, ale i Tajovského. Rovnako však v pamäti ostávajú ako prvé
slovenské herečky svetovej drámy Sofokla,
Ibsena, Čechova i Shakespeara.
Hana Meličková ostane navždy osudovou slovenskou Salome a Oľga Borodáčová bude
zapísaná v divadelnej histórii ako legendárna
Alžbeta. Nielen. Temperament i tvárnosť Hany
Meličkovej a hrdinskosť s gráciou Oľgy Borodáčovej sú dva rozdielne herecké svety. Oba nám
však pripomínajú neľahkosť začiatkov profesionálneho divadla, dôležitosť dobrého divadelného
vzdelania i odvahu. Divadelnú a často i ľudskú – pôsobiť na mieste alebo v čase, ktorý nie
je prajný ani ľahký. Teta Meličková a pani Oľga,
hádam načim iba ďakovať.
mk

Alžbeta Anglická (1931) Oľga Borodáčová

Široký záber
Pavla Haspru

Pavol Haspra

Prelet nad kukučkiným hniezdom (1998)

Herec
veseloherného
koloritu
Tento mesiac uplynie sto rokov
od narodenia člena Činohry SND
Karola Skovaya.

Karol Skovay

Inkognito (1959), Karol Skovay (Notár),
Karol Machata (Ján Jelenský)

Narodil sa 30. novembra 1919 v Bratislave
ako šieste dieťa v rodine krajčíra. Po ukončení strednej školy nastúpil na referentské
miesto v rámci Ministerstva pôšt a verejných prác. V štyridsiatich rokoch minulého
storočia sa začína venovať ochotníckej činnosti „u Poštárov“, neskôr pôsobil v Štefánikovom dramatickom krúžku v Bratislave.
V roku 1947 (16. augusta) nastúpil ako elév
do Činohry SND. O dva roky neskôr bol
angažovaný v SND ako stály člen. V roku
1950 absolvoval aj Štátne konzervatórium
v Bratislave. V SND pôsobil až do svojej
smrti 3. februára 1975.
Počas svojho pôsobenia v SND vytvoril
Karol Skovay množstvo postáv, v ktorých
zaujal svojím neopakovateľným nadaním,
schopnosťou dať postavám originálny
humor a svojrázny veseloherný kolorit.
Táto jeho osobitá komediálna línia postáv
sa odzrkadlila v jeho takmer stovke hereckých kreácií. Zaujal rolou Podchaľuzina
v inscenácii Ostrovského hry Bankrot
(1952), v úlohe Bardolpha v ShakespearovýchVeselých paniach z Windsoru (1954,
1958 a 1963), Ragueneau v Rostandovom
Cyranovi z Bergeracu (1966), úlohe pána

V decembri sme si pripomenuli 90. výročie narodenia významného režiséra Pavla
Haspru. Je to meno a osobnosť, ktorá
intenzívne formovala slovenské divadlo, ale
aj televíziu. Legendárny šírkou svojho umeleckého záberu, dramaturgického výberu,
režijnej poetiky i prístupu k práci.
Emotívny, analytický, presný a húževnato skúmajúci nové možnosti nastupujúcej kamerovej technológie. Práve jemu
môžeme vďačiť za podobu a kvalitu televíznych pondelkov, za mnohé dochované videozáznamy divadelných inscenácií.
Jeho práca bola najprv spätá s nitrianskym
Krajovým divadlom, ktorému dokázal dať
počas krátkeho pôsobenia výraznú umeleckú úroveň, až potom sa stal súčasťou
režisérskeho tímu SlND. Od roku 1962 do
roku 2004 kontinuálne pracoval na uvádzaní súčasnej americkej drámy, veľ kých
shakespearovských opusov, kľúčových diel
ruskej prozaickej literatúry a v obmedzenej
miere i na novej interpretácii (občas zabudnutej) slovenskej klasiky.
Hľadal diela nasýtené vnútorným konfliktom a silnou emóciou, také ako u Shakespeara, Williamsa, Millera, Dostojevského,
v ktorých mohol dominovať herecký výkon
a jeho umne postavená mizanscéna. Taký
bol aj jeho režijný prístup. Intenzívna práca
s hercom, ktorá vrcholila v sugestívnom
hereckom zrealizovaní, v živej a živelnej
dráme. V jeho inscenáciách sa stretali
osobnosti naprieč generáciami. V pamäti
ostali živé výkony, inscenácie i interpretácie zapísané v dejinách slovenskej kritiky
i divákov.

Boscha v hre Svokrovia (1971), v úlohe
Správcu v Jiráskovom Lampáši (1973)
alebo vo svojej poslednej hereckej postave
v úlohe Žandára Horlivého v Brillovej spevohre Na skle maľované (1974).
Účinkoval aj vo viacerých filmoch
a televíznych inscenáciách (napríklad Štvorylka, Posledná bosorka, Geľo Sebechlebský, Sladký čas Kalimagdory či Čaj u pána
senátora) a seriáloch (Vivat Beňovský,
Parížski mohykáni či Sedem múdrych majstrov).peš
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100 rokov SND

Prvý
slovenský
tenorista
Ján Blaho

Janko Blaho (1901 – 1981) navštevoval počas štúdií práva
v Prahe aj hodiny spevu u známej bulharskej sopranistky
Christiny Morfovej a už v roku 1924 mu Oskar Nedbal
umožnil ako hosťovi vystúpiť v Opere SND v úlohe Vojtecha
v Blodekovej opere V studni.

V rokoch 1925/1926 študoval spev
v Miláne u prof. Stevu. Ako sólista Opery
SND (1926 – 1965) naštudoval vyše 150
operných a operetných postáv a odspieval
2 648 predstavení.
Jeho nahrávky, pravda, viac ľudových
piesní ako operných árií, ktoré nielen
obľuboval, ale aj sám zbieral a zapisoval
(Záhorácke pěsničky), zneli pravidelne
z rozhlasu. Z umelej piesňovej tvorby
uprednostňoval slovenských skladateľov,
z nahrávok vážnej hudby treba vyzdvihnúť
jeho tenorové sólo v Suchoňovom Žalme
zeme podkarpatskej (1959), z operných
nahrávok považujem za vrchol záhradnú
scénu z Gounodovho Fausta (spolu
s Máriou Kišonovou‑Hubovou a Františkom
Zvaríkom) z roku 1955. Z pódia Slovenskej filharmónie by som chcel pripomenúť
jeho skvelý výkon už v pokročilom veku
v Honeggrovej Johanke na hranici (1965).
Na VŠMU prispel Janko Blaho k výchove
silnej generácie vokálnych absolventov
(Pavol Mauréry, František Livora, Štefan
Janči, Mária Morozová‑Murgašová, Ján
Zemko, Gabriela Beňačková).
V čom bolo čaro Blahovej opernej interpretácie? Jeho tenor bol mäkký, technicky
dobre pripravený, výrazovo schopný dodať
spevu citový náboj a uvážlivo používaný
výsostne v lyrickom repertoári. Z neho
vybočovalo len zopár úloh interpretovaných
v neskoršom veku (napr. Turridu v Sedliackej cti), no nikdy si nerobil nárok na dramatické party Dalibora, Kalafa, Chéniera.
Jeho hlas sa výborne hodil do opier Sme-
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tanu a Mozarta. Janíka z Predanej nevesty
stvárnil 218-krát, Lukáša z Hubičky 115-krát, ale bol aj skvelým Ladislavom v skladateľových Dvoch vdovách. Nedbalov
mozartovský cyklus (1929 – 33) skvalitnil
štýlovými výkonmi ako Don Otavio (Don
Giovanni), Belmonte (Únos zo Serailu), Ferrando (Così fan tutte) či Tamino (Čarovná
flauta). Vo Verdiho operách bol Janko
Blaho kvalitným interpretom lyrických
postáv Vojvodu (Rigoletto) a Alfreda (Traviata), ale aj Riccarda (Maškarný bál) a ako
Manrico z Trubadúra ohuroval publikum
svojím vysokým c3, pričom k úlohe sa vrátil
ešte aj po svojej šesťdesiatke.
Keďže hlavné tenorové úlohy v slovenských
operách sú písané pre dramatický tenor,
Jankovi Blahovi sa ušli len menej významné
postavy, ktoré však zvládol priam dokonale
(Krupa v Krútňave, Gajdošík v Jurovi Jánošíkovi, Chmelkov vo Vzkriesení). Vyvrátil tak názory, že vie „iba“ spievať a nie aj
herecky charakterizovať postavu. Podobne
to dokumentoval aj na stvárnení úloh
posledného tvorivého obdobia – Poštmajster v Revízorovi, Franz v Hoffmannových
poviedkach, Torquemada v Španielskej
hodinke a podobne.
Osobitne by som chcel ešte upozorniť na tri
kreácie Janka Blaha – herecko‑spevácky
majstrovsky zvládnutú postavu intrigána
Šujského v pamätnej Dombrovského inscenácii Borisa Godunova, jeho najlepšiu pucciniovskú postavu Pinkertona z Madama
Butterfly (interpretoval ju 110-krát
a v tejto postave sa aj v roku 1968 rozlúčil

s operným javiskom) a na jeho poslednú,
v majstrovskej forme spievanú a technicky
náročnú úlohu v Auberovej opere Fra Diavolo (1957), v ktorej zvádzal „céčkový“
súboj s mladým Andrejom Kucharským.
Osobitnou kvalitou umelca bola jeho
vzácna hudobná pamäť a muzikalita, ktoré
mu umožňovali vracať sa k úlohám po dlhšej pauze aj bez osobitnej prípravy. Bol
považovaný za majstra záskokov za indisponovaných kolegov (v Oneginovi, Traviate, Bohéme, Blúdiacom Holanďanovi
a podobne). Aj pre tieto vlastnosti s ním
radi spolupracovali dirigenti, slovenskí
i zahraniční spevácki partneri (legendárny
Fjodor Šaljapin, Jarmila Novotná, Ljuba
Velič, Ada Sari).
Janko Blaho bol milovníkom života a súčasťou bratislavskej bohémy (s výtvarníkmi
Mudrochom, Želibským, husliarom Willmannom a lekárom Knorrom). Svoje pamäti
publikoval aj knižne. V roku 2001 mu SAV
venovala osobitnú vedeckú konferenciu
a Michal Palovčík podrobne zmapoval jeho
činnosť v Priekopníkoch slovenského operného divadelníctva.

Trubadúr (1941) Janko Blaho (Manrico)

Tosca (1940) Milada Formanová (Tosca),
Janko Blaho (Cavardosi)

Primadona
slovenskej opery
Helena
Bartošová
Dali by sa viesť spory, či prvým sloven‑
ským operným spevákom bol Skaličan
Janko Blaho, alebo jeho prvá manželka
Helena Bartošová.
Tá bola prvou vokálnou absolventkou bratislavskej Hudobnej a dramatickej akadémie
v triede prof. Egema a do Opery SND ju
angažovali už počas štúdií spevu v sezóne
1923/1924. Hoci celý svoj umelecký život
venovala SND, pochádzala z moravsko
‑maďarskej rodiny a po odchode do
dôchodku dožila svoj plodný umelecký život
v Česku. Speváčka zostala v umeleckom
zväzku Opery SND do sezóny 1963/1964
a stala sa prvou skutočnou primadonou
slovenskej opery.
Máloktoré sopranistky (napr. Edita Gruberová) sa udržia počas celej speváckej
kariéry v jednom hlasovom odbore. Mnohé
sa, naopak, vyvíjajú od lyrického cez mladodramatický po dramatický soprán. Bartošová bola tiež takýmto typom speváčky.
Od samého začiatku až do posledných
rokov svojej speváckej kariéry, v ktorých
prešla k charakterovým úlohám (Larinová
z Eugena Onegina, skvelá Kijajevová zo
Vzkriesenia), prechádzala plynulo z jedného odboru do druhého. Prirodzene,
v prvej polovici prevládali (nie však absolútne) úlohy pre lyrický soprán. Dokladá to
napríklad fakt, že v polovici 30. rokov (po
desaťročnom pôsobení v SND) v priebehu
dvoch sezón spievala koloratúrnu Gildu
z Rigoletta, subretnú Despinu v Mozartovej
opere Cosí fan tutte a následne pomerne
dramatickú Donu Annu v Mozartovej opere
Don Giovanni či Elsu z Wagnerovho Lohengrina, a to popri lyrických partoch, akými
boli Líza z Pikovej dámy a Gounodova Margareta či Massenetova Manon.

Predaná nevesta(1925) Helena Bartošová
(Marienka) a Janko Blaho (Jeník)

Štyria grobiani (1944) Helena Bartošová (Marina),
Marka Medvecká (Felicia) Foto Anton Illenberger

Mimoriadne zavčasu sa Helena Bartošová
dostala k jednej zo svojich profilových úloh
Čo‑čo‑san v Pucciniho opere Madame
Butterfly (1925), kde okrem vokálneho citu
pre dramatickosť očarúvala aj perfektným
hereckým výkonom. Takisto v mladosti
sa dostala aj k mezzosopránovým úlohám (Thomasova Mignon) a hlavné ženské
úlohy striedala s epizódnymi postavičkani.
Ešte v roku 1938 jej napríklad zverili malú
úlohu Hlasu z nebies vo Verdiho Donovi
Carlosovi. Spolu s neskorším prvým manželom Jankom Blahom sa stala obľúbenou
speváčkou Oskara Nedbala, ale svoju priazeň jej potom preukazoval aj jeho synovec
Karel a jeden z renomovaných kritikov tých
čias Ivan Ballo.
Umelkyni nerobilo problémy prechádzať
z úloh smetanovských či mozartovských
k slovenskej „moderne“ (Kováč Wieland,
Detvan), k francúzskemu či talianskemu
repertoáru a vytvárať rôznorodé ženské
typy od naivných dievčat po komplikované ženské charaktery. V rámci hlasového vývinu postupne stvárňovala v tej
istej opere niekoľ ko postáv. V Dvořákovej
Rusalke bola napríklad Lesnou žienkou,
Rusalkou i Cudzou kňažnou, Júliou i Terinkou v Jakobínovi, Mařenkou i Ľudmilou
v Predanej neveste, Zuzankou i Grófkou
vo Figarovej svadbe, Frasquitou, Micaelou
i Carmen v Bizetovej opere.

Helena Bartošová sa k dramatickým partom dostávala pravidelnejšie v 40. rokoch
(Verdiho Aida, Offenbachova Giulietta,
Mascaagniho Santuzza, Amelia v Maškarnom bále) a neskôr. Sem možno priradiť
aj Marthu zo svojho času obľúbenej d’Albertovej Nížiny (1951), Kostolníčku z Jej
pastorkyne (1955) a herecky náročnú
úlohu Matky v Cikkerovej opere Beg Bajazid (1956). Mimoriadne blízka jej však bola
predovšetkým česká opera. Okrem známych českých opier (Smetanu, Dvořáka
a Janáčka) vystupovala v ére Nedbalovcov
uvádzaných operách Foerstra, Kovařovica,
Blodeka, Folprechta.
Najmä s Jankom Blahom spolu absolvovali
množstvo koncertov a spolu sa tiež dostali
do gramoštúdia. Pamätná je napríklad
ich spoločná nahrávka dvoch duet z Predanej nevesty. Rozhlas zaznamenal aj jej
Santuzzu (spolu s Blahom) a dueto z Aidy
interpretované spolu s druhým manželom,
českým barytonistom Emilom Schűtzom.
Počas dlhej umeleckej kariéry spievala
Helena Bartošová s uznávanými zahraničnými partnermi (Maria Nemeth, Richard
Tauber, Richard Kubla, Ljuba Velič), z domácich tenoristov popri Blahovi aj s Imrichom
Godinom, Rudolfom Petrákom a neskôr
s Dr. Gustávom Pappom.
dvojstranu pripravil
Vladimír Blaho, publicista
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Priekopníčka slovenského
tanečného vzdelávania
Evu Jaczovú (31. január 1920 – 18. jún 1998) môžeme pokojne označiť za priekopníčku
odborného tanečného školstva na Slovensku. Ako prvá baletná dramaturgička SND iniciovala
uvádzanie diel svetovej a ruskej baletnej literatúry, usilovala o vznik pôvodnej slovenskej
baletnej tvorby. Do histórie vošla ako prvá slovenská autorka odborných publikácií o baletnom
umení. V januári si pripomenieme sto rokov od jej narodenia.
Roky prípravy
Tanečníčka, pedagogička, dramaturgička
a publicistka Eva Jaczová (tiež Teplá, rod.
Šajová) pochádzala z piešťanskej advokátskej rodiny. Svoje odborné vzdelanie získala
v Bratislave u bývalej primabaleríny Baletu
SND Elly Fuchsovej, najúspešnejšej žiačky
talianskeho majstra Achillesa Viscusiho.
Od roku 1937 pokračovala v štúdiu na
budapeštianskej súkromnej Baletnej akadémii V. G. Trojanova, predstaviteľa ruskej
cárskej školy. Ako mladá adeptka navštevovala baletné predstavenia Maďarskej
kráľovskej opery. Obdivovala vtedajšie
hviezdy súboru, ktoré účinkovali v inscenáciách v tom čase nastupujúceho mladého
choreografa Gyulu Harangozóa, ktorý vo
svojich kreáciách exceloval aj ako charakterový tanečník.
Na scéne SND
Eva Jaczová v sezóne 1939/40 nastúpila
do súboru SND, ktorý viedol Bohumil Rel-
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ský. Prvé malé sólové úlohy dostala v jeho
choreografiách ako Máj v balete Z rozprávky do rozprávky od Oskara Nedbala.
Jej kariéru zlomil nástup fašizmu v období
vojnového Slovenskej štátu. V roku 1941 sa
vydala za MUDr. Richarda Teplého.
So svojim manželom sa aktívne sa zúčastnila odboja v Slovenskom národnom
povstaní. Celá rodina Evy Jaczovej padla
za obeť holokaustu. Po oslobodení pôsobila v Balete SND, s prerušením až do roku
1954. V sezóne 1948/49 bola angažovaná
v pražskom Tanečnom divadle Umění lidu
v Karlíne. Eva Jaczová vytvorila na scéne
SND celý rad väčších‑menších sólových
kreácií. Debutovala v Dvořákových Slovanských tancoch, v ktorých jej partnerom
bol renomovaný sólista Fridrich Füssegger. Choreografiu vytvorila Jaczovej niekdajšia učiteľ ka Ella Fuchsová. Jaczovej
najpamätnejšou úlohou bola démonická
postava kráľovnej Raguny v Labuťom
jazere v choreografii Rudolfa Macharov-

ského. So scénou sa lúčila ako Capuletová
v Prokofievovom balete Romeo a Júlia
v naštudovaní Miroslava Kůru. V roku
1952 sa vydala za JUDr. Ľudovíta Jacza.
Prvá baletná dramaturgička
V päťdesiatych rokoch minulého storočia
baletný súbor SND administratívne podliehal vedeniu opery. V súvislosti s uvádzaním sovietskych celovečerných dejových baletov riaditeľstvo divadla uznalo za
potrebné zriadiť miesto dramaturga baletu.
Do funkcie bola vymenovaná práve Eva
Jaczová, ktorá ju zastávala v rokoch 1951 –
1956. V práci uplatňovala Stanislavského
metódu, ktorá bola v našom balete novinkou. Ako pomôcku pri štúdiu novej inscenácie pripravila „rozsiahly dramaturgický
rozbor diela počnúc literárnymi a historickými údajmi týkajúcimi sa obsahu a končiac
typizáciou jednotlivých postáv. Zároveň do
repertoáru zaraďovala tituly, akými boli
napríklad Plamene Paríža a Bachčisaraj-

ská fontána, ktoré boli uvedené v československej premiére.
Okrem uvádzania sovietskej baletnej
literatúry bolo Jaczovej cieľom vytvoriť
slovenské národné baletné diela. Prvý
slovenský balet Orfeus (1949) Tibora
Andrašovana svojím námetom nebol slovenský. Následne pokračovala na našej
prvej scéne s uvedením Harangozóovej
Šatôčky (1955), pričom jej zámerom bolo
aj naďalej predstaviť národný balet par
excellence – ako inšpiráciu pre slovenských tvorcov.
Zakladateľ ka baletnej pedagogiky
na Slovensku
Eva Jaczová začala svoju pedagogickú činnosť ešte ako aktívna tanečnica. V duchu
doby spolu so sólistom Jozefom Zajkom
po pracovnom čase bezplatne dávali dvakrát týždenne hodiny klasického tanca pre
nadané deti. V roku 1949 nastúpila ako
externá pedagogička klasického tanca na
vtedy zriadenom Tanečnom oddelení Štátneho konzervatória v Bratislave.
V školskom roku 1954/55 s Magdalénou
Panovovou nastúpila na interné miesto
pedagóga klasického tanca, pričom bola
zároveň vymenovaná aj za vedúcu tanečného oddelenia, ktorého hlavným predmetom sa stal klasický tanec, k nemu sa
pridružili tanec s partnerom, koncertná
a scénická prax, charakterový tanec, slovenský ľudový tanec, herecká výchova,
tanečná gymnastika a rytmika, ako aj historický tanec a šerm. Pedagógovia týchto
predmetov boli prevažne externisti, pôsobiaci najmä v SND a SĽUK‑u. Jaczová sa
nepretržite snažila o dobudovanie pedagogického zboru.
V roku 1957 absolvovala dvojmesačný študijný pobyt na Moskovskom a Leningrad-

skom akademickom choreografickom učilišti, neskôr na pobyte v budapeštianskom
Štátnom baletnom ústave, kde sa im podarilo podľa sovietskeho vzoru už v roku 1950
založiť samostatnú, priestorovo dobre
vybavenú školu s podrobne vypracovanými
osnovami klasického tanca podľa Vaganovovej metodiky pre deväťročnú výučbu.
Uvedené osnovy sa Jaczová snažila aplikovať na naše podmienky. Nesmierne množstvo energie jej odčerpávalo nekonečné
presviedčanie byrokratov a nadriadených
orgánov o dôležitosti zriadenia samostatnej internátnej školy s celoslovenskou
pôsobnosťou. V roku 1973 vypracovala
pre takýto typ školy návrh na organizačný
štatút osnov a učebných plánov pre
osemročnú výučbu, ktoré postúpila nadriadeným orgánom. V tejto práci ju podporili
jej najbližší spolupracovníci Zlatica Vincentová, Oľga Markovičová, Heda Melicherová
a Peter Rapoš. Po úspešnom experimentálnom období sledovanom Výskumným
ústavom pedagogickým v roku 1979 vznikla
Hudobná a tanečná škola na Gorazdovej 20,
v roku 1991 premenovaná na Tanečné konzervatórium s oddelením klasického a ľudového tanca.
Jaczová popri svojich povinnostiach
zástupkyne riaditeľa pre odborné predmety nepretržite vyučovala klasický tanec
a koncertnú a scénickú prax. K jej žiakom
patrili Florentína Lojeková, Želmíra Kúdelová, Helena Hazuchová, Ružena Zmeková,
Zora Dvorínová, Alena Macháčová, Andrea
Svobodová, Miroslav Štauder, Ján Haľama,
Zoltán Nagy, Milan Hatala, Zdeněk Hanzlovský, Mikuláš Vojtek a ďalší. Mnohí
z nich sa neskôr stali pedagógmi Tanečného konzervatória.

Priekopníčka slovenskej baletnej
literatúry
Priekopnícka je aj jej publikačná činnosť,
v čom jej výdatne pomáhala znalosť francúzštiny, maďarčiny, nemčiny a ruštiny. Je
autorkou prvej slovenskej knihy z oblasti
baletného umenia. Matica slovenská
v Martine vydala jej dvojzväzkovú metodickú príručku Učebnica klasického tanca
(I. 1949, II. 1951). Na tejto publikácii okrem
ilustrátorky Sybili Greinerovej sa podieľal
aj jej manžel Richard Teplý anatomicko
‑fyzikálnou a lekársko‑zdravotníckou časťou, ako aj skladateľ Tibor Andrašovan,
ktorý je autorom klavírneho sprievodu
k exercices. Kniha obsahuje fotografickú
prílohu o umelcoch Baletu SND. Najvýznamnejšie dielo zanechala v oblasti
tanečnej histórie – jej Dejiny Baletu SND
vyšli vo Vydavateľstve Slovenskej akadémie vied v roku 1971. V knihe podrobne
spracovala prvé štyridsaťpäťročné pôsobenie baletného súboru našej prvej reprezentačnej scény. Je to prvé dielo svojho
druhu nie iba v slovenskej, aj vo vtedajšej
československej divadelnej literatúre.
Jaczovej životným cieľom bolo vybudovať
štátnu inštitúciu, ktorá môže poskytnúť
budúcim tanečným umelcom všestrannú,
systematickú výchovu. Škola, pre ktorú
žila, nesie od roku 1991 jej meno: Tanečné
konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave.

Raguna, Labutie jazero (1947)

Raymonda (1950), Eva Jaczová, Rajmund Lukáči

Miklós Vojtek,
dramaturg a pedagóg venujúci sa histórii
tanečného umenia na Slovensku
Foto archív SND,
archív Zory Dvorínovej
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MELUZIN
Vladimír

ŽIDLICKÝ

Retrospektíva / Retrospective

2. 11. 2019 - 19. 1. 2020
Otváracie hodiny | Opening hours
10:00 − 18:00

VLADIMÍR

v pondelok zatvorené | closed on Mondays

POZOROVATEĽ
OBSERVER

www.danubiana.sk

GAŽOVIČ
CELEBRATION

365 DNÍ PRÍLEŽITOSTÍ.
MNOHÉ SME
PREŽILI
SPOLOČNE.

O DÚŠOK LEPŠÍ DEŇ
Svojím ideálnym zložením je prínosom pre naše zdravie, vitalitu a celkovú
psychickú pohodu. Má priaznivý pomer vápnika a horčíka, optimálnu
mineralizáciu a nízky obsah sodíka. Preto je vhodná na každý deň.
Majte vďaka Mitickej aj vy O dúšok lepší deň.
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MITICKÁ
OFICIÁLNA
MINERÁLNA
VODA
SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO
DIVADLA

Obálka,
ktorá obohatí.
Navždy.

PREDPLATNÉ
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Objednávajte na www.forbes.sk

N EPR EDA J ME NE V ESTU !

OPERA | Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

Banka, ktorá miluje umenie
Podporujeme ambiciózne umelecké projekty,
oceňujeme významné umelecké osobnosti.
S hrdosťou poskytujeme grant Viac umenia
a udeľujeme Cenu Nadácie Tatra banky
za umenie.
www.nadaciatatrabanky.sk

Slovenské
národné
divadlo

Rezervácie
+421 2 204 72 289
alebo rezervacie@snd.sk
Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 h
Vstupenky na predstavenia SND si môžete
zakúpiť v pokladniciach SND
a on-line na www.snd.sk
a www.navstevnik.sk
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 h
So – Ne 9.00 – 12.00 h, 14.00 – 19.00 h
Pre návštevníkov pokladníc sú k dispozícii
dve krátkodobé parkovacie miesta zo strany
Olejkárskej ulice.
Pokladnica v historickej budove SND
Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice)
Po – Ne dve hodiny pred každým
predstavením konaným v historickej budove
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.

www.snd.sk

