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

www.snd.sk
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MODRÝ SALÓN
O Slovenských osmičkách píše
ich moderátor Tomáš Hudák
BLAHOŽELÁME
Eva Kristinová oslávila
90 rokov

REZERVÁCIE

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

ROZHOVOR
Soňa Šimková o auguste 1968
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Pokladnica v novej budove SND
Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
tel.: 02/204 72 298, 02/204 72 299
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod.
So – Ne: 9:00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.
Pre návštevníkov pokladníc sú k dispozícii dve
krátkodobé parkovacie miesta zo strany Olejkárskej
ulice.

o umení a politike

SPOMIENKA
Na Michala Dočolomanského

PORTÁL SND

Vstupenky na predstavenia SND si môžete zakúpiť
v pokladniciach SND a on-line na www.snd.sk
a www.navstevnik.sk
Hromadné objednávky posielajte
na objednavky@snd.sk

30.8.18 15:28

ESEJ
Samuel Abrahám uvažuje
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Viac informácií získaš na www.nadaciatatrabanky.sk

SEPTEMBER 2018

Podporíme tvoje kreatívne, vizionárske či experimentálne dizajnérske projekty.
Svoj projekt pošli do 16. 10. 2018 a získaj grant do výšky 2000 EUR.

ISSN 1339-5122

V prípade neskorších začiatkov predstavení sú
pokladnice otvorené až do začiatku predstavenia.
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
Akékoľvek 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.
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Ján Koleník je na DOSKY nominovaný za stvárnenie Kreóna v Sofoklovej Antigone, nomináciu za hudbu k tejto inscenácii získali Katarzia a Pjoni.

L AB UTIE JAZERO

NOMINÁCIE
Ocenenie môže získať

2

FOTO: Perter Brenkus

Jolana Fogašová je
nominovaná za spevácky
výkon v postave Toscy.

PEUGEOT, HRDÝ PARTNER SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
Inscenácia Tolstého Vojny a mieru v réžii Mariána Amslera
v Činohre SND má hneď štyri nominácie na DOSKY.
16881 - SND a PEUGEOT partnerstvo_labut_143x200.indd 1

našu silu, Katarzia a Pjoni za
hudbu v inscenácii Sofoklovej hry
Antigona a Ivan Acher za hudbu
v inscenácii adaptácie románu
Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna
a mier. V poslednej menovanej
inscenácii si môžu diváci pozrieť aj
jednu z najlepších scén uplynulej
divadelnej sezóny z dielne Juraja
Kucháreka a vidieť aj jedny
z najlepších kostýmov sezóny,
ktoré navrhla Marija Havran.
Ďalším z nominovaných za najlepší
kostým sezóny je Peter Čanecký za
inšpirujúce návrhy pre inscenáciu
hry Henrika Ibsena Hedda
Gablerová.
Najlepším hereckým výkonom
zaujali Ján Koleník ako Kreón
v Sofoklovej Antigone a Martin
Huba ako Matthias Clausen v hre
Gerharta Hauptmanna Pred
západom slnka. Táto inscenácia
má aj ďalšie dve nominácie, a to
v kategórii o najlepšiu réžiu,
o ktorú sa zaslúžil Michal Vajdička,
a aj ako jedna z troch najlepších
inscenácií sezóny. Tu zabojuje
o ocenenie s ďalším novým
titulom v repertoári Činohry SND
monumentálnou freskou Vojna
a mier v réžii Mariána Amslera.

FOTO: Ľuboš Kotlár

AKTUALITY

Štrnásť nominácií na ceny
DOSKY 2018 získalo tento
rok Slovenské národné
divadlo. Najviac – štyri
z nich – za inscenáciu Vojna
a mier v réžii Mariána Amslera.

Ceny DOSKY vyhlasuje
Asociácia súčasného divadla.
Sú ocenením tvorivých činov
v oblasti profesionálneho divadla
na Slovensku, a to vo všetkých
žánroch: činoherné divadlo, opera,
muzikál, bábkové divadlo, balet,
súčasný tanec. Predstavitelia
Asociácie informovali na tlačovej
besede o jednotlivých
nomináciách 23. ročníka
v desiatich kategóriách.
Do ankety, ktorej garantom
je Zuzana Uličianska, sa zapojilo
vyše 40 kritikov, teoretikov
a publicistov. Tí rozhodli, že
Slovenské národné divadlo má
z 30 nominácií až 14. V kategóriách
Mimoriadny počin presvedčili:
v oblasti činoherného divadla
Monika Potokárová svojím
speváckym výkonom v inscenácii
Kabaret Normalizácia alebo
Modlitba pre Martu, tanečným
výkonom Adrian Szelle v postave
Alexeja v inscenácii baletu Borisa
Eifmana Za hranicami hriechu/
Bratia Karamazovovci a speváckym
výkonom a kreáciou Florie
Toscy Jolana Fogašová v opere
Giacoma Pucciniho. Kategóriu
Najlepšia scénická hudba
sezóny „obsadili“ kompletne
troma nomináciami tvorcovia
inscenácií Činohry SND: Daniel
Fischer za hudbu v inscenácii
hry Bjørnstjerne Bjørnsona Nad

FOTO: Pavol Breier

FOTO: Ctibor Bachratý

Za tanečný výkon v inscenácii baletu
Borisa Eifmana Za hranicami hriechu/
Bratia Karamazovovci
je na DOSKY nominovaný Adrian Szelle.

Na slávnostnom ceremoniáli
udelia aj Cenu Slovenského
centra AICT/Medzinárodnej
asociácie divadelných kritikov
za mimoriadny prínos v oblasti
divadla prof. PhDr. Vladimírovi
Štefkovi, CSc., divadelnému
kritikovi, pedagógovi, znalcovi
súčasného divadla a divadelnej
histórie.
Novinkou tohto ročníka
je celoslovenské hlasovanie
verejnosti o Divadlo sezóny. Do
ankety sa môžete zapojiť do 30.
septembra 2018 na stránke www.
cenydosky.sk Divácka anketa je
Cenou Slovenskej sporiteľne pre
Divadlo sezóny 2018.
Mená víťazov sa dozvieme
7. októbra 2018. Slávnostný
ceremoniál, ktorý si v ten
istý večer pozrú aj diváci
Dvojky RTVS, sa prvýkrát
uskutoční v historickej budove
SND. Réžiu má Alena Lelková.
– IZ –

11.9.2018 11:33:12

NA DOSKY
každý zo súborov SND
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Obohatením dramaturgie opernej scény
SND bude hosťovanie Štátnej opery
Budapešť v stredu 26. a vo štvrtok
27. septembra. Do Bratislavy prinesie
dve produkcie, ktoré sa – rôznym
spôsobom – inšpirujú pôvodnou
národnou kultúrou: Jenůfa Leoša Janáčka,
jedna z najvýznamnejších hudobných
drám 20. storočia, v sebe nesie vplyvy
moravských hudobných tradícií; Sikulské
priadky (s podtitulom Maďarské ľudové
scény) Zoltána Kodálya zasa prinášajú
maďarské ľudové inšpirácie – nie
však v podobe kompaktnej hudobnej
drámy, ale vo voľnejšom divadelnom
tvare. Inscenátormi sú dirigent Balázs
Kocsár a režisér Attila Vidnyánszky
(Jenůfa) a dirigent Petr Popelka so
známym poľským režisérom Michałom
Znanieckym (Sikulské priadky).

Pamätník
Ladislava
Chudíka
Na obľúbenom mieste Ladislava
Chudíka na Hájnom grúni stojí jeho nový
kamenno‑oceľový pamätník. Návštevníci
ho objavia v brezovom háji vo výške
832 metrov, keď vystúpia strmou
cestou z Hronca. Ladislav Chudík si ešte
z detských čias pamätal, ako vždy túžil
na Hájny grúň vyjsť z doliny a rozhliadnuť
sa. Tento pocit voľnosti mal v sebe po
celý život a želal si, aby práve tam bol
rozptýlený aj jeho popol. Stalo sa v roku
2015. Autorom pamätníka je akademický
sochár Matúš Jančura. Keďže Hronec je
známy tradíciou výroby ocele, na kameni
z blízkeho kameňolomu sú „rozfúkané“
oceľové pláty znázorňujúce tituly hier,
v ktorých Ladislav Chudík exceloval.

Yuki Kaminaka
bodoval
v Jacksone
Sólista Baletu SND Yuki Kaminaka sa
v obrovskej konkurencii tanečníkov
z celého sveta prebojoval do finále
Medzinárodnej baletnej súťaže
v americkom Jacksone. Tretia najstaršia
baletná súťaž na svete je obrovskou
príležitosťou pre špičkových tanečníkov,
zároveň láka odborníkov z oblasti
tanečného priemyslu a divákov z celého
sveta. Dva týždne súťažných predstavení
a vystúpení a špeciálnych programov
sa konajú v sieti Thalia Mara Hall. Yuki
Kaminaka pôsobí v SND od roku 2013,
vytvoril hlavné postavy v baletoch:
Sen noci svätojánskej, Korzár (Ali,
Lankendem), Bajadéra (Zlatý bôžik),
Luskáčik (Princ), Spiaca krásavica
(Modrý vták, princ), Nižinskij – Boh
tanca (Tomasz Nižinskij), Romeo a Júlia –
Tak ako včera… Je držiteľom 3. miesta
z Medzinárodnej baletnej súťaže vo
Viedni (2014).
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Opernú
sezónu otvoril
Galakoncert

V. Antala
poverený
vedením SND

Prvé tóny diel, zaradených do hracieho
plánu novej sezóny, ponúklo Slovenské
národné divadlo v piatok 7. septembra.
Otvárací koncert sezóny bol súčasťou
dramaturgie inšpirovanej blížiacou sa
storočnicou Slovenského národného
divadla – a celkom aktuálne aj stým
výročím od vzniku prvej Československej
republiky. Na podujatí zazneli tretie
dejstvá z dvoch národných hudobných
drám – Smetanovej opery Libuša
a Suchoňovho Svätopluka. Opera SND
ich uviedla aj v snahe zdôrazniť, že
práve česká a slovenská operná tvorba
počas uplynulých desaťročí významným
spôsobom formovala interpretačný
a inscenačný profil slovenskej prvej
scény. Záverečné dejstvo opery Libuša
dirigoval šéfdirigent Opery SND Rastislav
Štúr, tretie dejstvo hudobnej drámy
Svätopluk dirigoval hudobný riaditeľ
Opery ND Praha Jaroslav Kyzlink.
Interpretmi jednotlivých postáv boli
poprední sólisti a hostia Opery SND.

Generálny tajomník služobného úradu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Kamil Peteraj z poverenia ministerky
kultúry Ľubice Laššákovej 2. augusta
uviedol do funkcie Vladimíra Antalu,
ktorý je dočasne poverený vedením
SND s plnými kompetenciami aj
plnou zodpovednosťou ako generálny
riaditeľ SND. Ako uviedol Kamil Peteraj,
rozhodnutie poveriť doterajšieho
riaditeľa ekonomického a technickoprevádzakového úseku SND vedením
divadla vyplýva zo zámeru zachovať
kontinuitu, zabezpečiť bezproblémový
vstup do 99. sezóny SND a dôstojne
pripravovať storočnicu prvej divadelnej
scény. Vedenie SND, ktorým je
dočasne poverený Vladimír Antala, na
stabilizácii finančnej situácie v SND
úzko spolupracuje s expertnou skupinou
zloženou zo zamestnancov ministerstva
kultúry a zástupcov zamestnancov SND.

Štátna opera Banská Bystrica bude
s Inscenáciou La Gioconda hosťovať
v SND 2. októbra.

SVÄTOPLUK
DIRIGENT: Jaroslav Kyzlink
SVÄTOPLUK: Peter Mikuláš
ĽUTOMÍRA: Adriana Kohútková
ZÁBOJ: Tomáš Juhás
SVÄTOPLUK ML.: Ľudovít Ludha
MOJMÍR: Daniel Čapkovič
MILENA: LINDA BALLOVÁ
DRAGOMÍR: Martin Malachovský
TUROŇ: František Ďuriač
PREDSLAV: Ivan Ožvát

Pamätník Ladislava Chudíka
na Hájnom grúni vytvoril
Matúš Jančura.

Už na septembrové predstavenia
pozýva Centrum marketingu SND
novým, graficky moderne a prehľadne
riešeným plagátom. Čisté línie umožnia
divákom rýchlo sa zorientovať: vyhľadať
predstavenia jednotlivých súborov –
Činohry, Opery i Baletu SND oddelene.
Plagáty budú každý mesiac farebne
odlíšené. Minimalistický, účinný
a prehľadný dizajn pripravila autorka
grafického riešenia Barbora Šajgalíková.
Programové plagáty na dva mesiace
nájdete tradične vložené aj v strede
mesačníka Portál.

So sériou snímok
z inscenácie
Artaudia_Autopsy
bodoval na Bienále
divadelnej fotografie
Radovan Dranga.

Únos zo serailu
s novými
hlasmi
Mozartov singspiel Únos zo serailu
uviedla Opera SND 13. septembra
v historickej budove v staronovom
obsadení. Ako Konstanze sa predstavila
Mariana Hochelová, v úlohe Belmonteho
Martin Gyimesi, Pašu Selima stvárnil
Andrej Hryc – a spolu s nimi do
predstavenia vstúpili aj noví sólisti:
Andrea Vizvári ako Blonde, mladý Juraj
Kuchar v postave Pedrilla a Osmina
hral a spieval Gustáv Beláček. Úspešnú
inscenáciu režíroval Ján Ďurovčík,
hudobne ju naštudoval Peter Valentovič.

Sólisti Baletu
SND v Soči
Prví sólisti Baletu SND Olga Chelpanova
a Konstantin Korotkov reprezentovali
divadlo na Letnom baletnom festivale
v Soči. Jeden z niekoľkých letných
festivalov, ktoré sa v priebehu leta konajú
v celom Rusku, je venovaný popularizácii
klasického baletu. Chelpanova
a Korotkov sa predstavili v Pas de deux
z troch vrcholných baletných diel:
Pugniho Esmeraldy, Chačaturjanovho
Spartaka a Prokofievových Romea
a Júlie. Bývalí prví sólisti baletu Národnej
opery v Joškar‑Ola sú súčasťou Baletu
SND už dve sezóny, v tej minulej sa
okrem účinkovania v Labuťom jazere,
Giselle a Za hranicami hriechu/Bratia
Karamazovovci blysli v hlavných úlohách
práve nového eposu Esmeralda.

M. Kubišová
zo SND
na Amplióne
Inscenáciu Kabaret Normalizácia alebo
Modlitba pre Martu, ktorú SND uvádza
v Modrom salóne, uvidia aj diváci počas
festivalu Amplión v Banskej Štiavnici.
Biografia speváčky, ktorá mala odvahu
vzdorovať a zachovať si čisté svedomie,
stojí na výkone herečky Moniky
Potokárovej.

Sólista Baletu SND Yuki Kaminaka
sa na prestížnej Medzinárodnej
baletnej súťaži v americkom
Jacksone prebojoval do finále.

S inscenáciou Sikulské priadky
Zoltána Kodálya bude Štátna opera
Budapešť hosťovať v SND 27. septembra.

ústav od roku 2010. Tento rok pripravil
výstavu Súčasnej slovenskej a českej
divadelnej fotografie v spolupráci s českou
partnerskou inštitúciou Inštitútom
umenia – Divadelným ústavom v Prahe
a pozrieť si ju môžete vo Dvorane Minis
terstva kultúry SR do 30. septembra 2018.

Abonentné
balíčky upútali
pozornosť

Takmer 800 z pravidelných návštevníkov
v SND si kúpilo abonentné balíčky na
sezónu 2018/19. Najväčšiu pozornosť už
tradične upútali Novinky činohry, ktoré
bez zháňania vstupeniek – s abonentkou
navštívi 344 divákov. Nasleduje balíček
Premiéry opery a baletu a balíček
Svetová klasika, ktorý zahŕňa všetky
činoherné premiéry z minulej sezóny. Aj
tentoraz ponuku abonentných balíčkov
prezentovali osobnosti všetkých troch
umeleckých súborov SND – činohry,
opery i baletu. Záujemcovia si nedali
ujsť ani balíčky Osudové ženy a Osudoví
muži, Veľké príbehy, Svet opery či Zaži
vášeň s Baletom SND. Tvorcov osobitne
potešil záujem o balíček abonentiek
na predstavenia Pre deti, na ktorých
neopakovateľné zážitky vždy očaria
najmenších divákov. Tržby z predaja
abonentných balíčkov opäť prevýšili
stotisíc eur.

Programový
plagát v novom
Slovensko
dizajne
‑talianske
operné gala

LIBUŠA
DIRIGENT: Rastislav Štúr
LIBUŠA: Jolana Fogašová
PŘEMYSL: Gustáv Beláček
CHRUDOŠ: Ján Galla
LUTOBOR: Martin Malachovský
ŠŤÁHLAV: Martin Gyimesi
KRASAVA: Adriana Kohútková
RADOVAN: František Ďuriač
RADMILA: Denisa Šlepkovská

FOTO: Szilvia Csibi

Jenůfa
a Sikulské
priadky
z Budapešti

Ceny
za fotografiu
aj pre SND
Na začiatku septembra sme spoznali
ocenených 4. ročníka Bienále divadelnej
fotografie. Pozornosť poroty si získali aj
fotografie z inscenácií v repertoári Činohry
SND. Čestné uznanie udelila porota
Jozefovi Barinkovi za sériu fotografií
z inscenácie Kabaret Normalizácia alebo
Modlitba pre Martu. Medzi najlepšími
fotografiami študentov získal Cenu
Radovan Dranga za sériu fotografií
z inscenácie Artaudia_Autopsy, ktorá
mala premiéru na konci uplynulej sezóny
v netradičnom priestore v novej budove
SND nazývanom Kuchyňa. Bienále diva
delnej fotografie vyhlasuje Divadelný

Hudobné čísla predovšetkým z talianskej
opernej literatúry zaznejú na koncerte
v sobotu 29. septembra v Sále opery
a baletu v novej budove SND. Nad
koncertom, ktorý organizuje Slovenský
inštitút v Ríme v spolupráci s Operou
SND, prevzal záštitu tenorista Peter
Dvorský. Vystúpia hosťujúce umelkyne
z Talianska (dirigentka Maria Isabella
Ambrosini, sopranistky Sara Cortolezzis,
a Erica Realino) a z Grécka (sopranistka
Emilia Diako), spolu so slovenskými
sólistami (Tomáš Juhás, Miroslav
Dvorský, Daniel Čapkovič, Štefan Kocán).
Spoluúčinkovať bude orchester a zbor
Opery SND pod vedením zbormajstra
Pavla Procházku. Ten istý koncert
zaznie aj v rímskom Teatro Palladium
v spolupráci s Orchestra Roma Sinfonica
a Coro Polifonico Roma Tre.

La Gioconda
na návšteve
v SND
Súbor Štátnej opery Banská Bystrica
bude 2. októbra hosťovať v SND s operou
La Gioconda skladateľa Amilcareho
Ponchielliho. Inscenáciu uvedie
v historickej budove SND. Hudobná
dráma z prostredia renesančných
Benátok sa rozohráva v bezstarostnej
atmosfére karnevalu, ukrýva však intrigy,
úklady moci úradov, tajnej polície,
špiónov a štátneho teroru. Inscenáciu
diela, ktoré vychádza z tradície talianskej
romantickej opery, ale obracia sa aj
k výrazovým prostriedkom verizmu,
naštudoval dirigent Igor Bulla, režisérom
bol Dominik Beneš. V hlavných
postavách uvidíme Patríciu Solotrukovú,
Michaelu Šebestovú, Jitku Sapara
‑Fischerovú, Paola Lardizzone, Zoltána
Vongreya a Ivana Zvaríka.
TEXT: Pavol Smolík, Miriam Kičiňová,
Izabela Pažitková, Eva Gajdošová
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A tak to má byť?
To je veľmi dôležité! Pri dobrom
herectve je text vždy sekundárny
produkt.

S Mariánom Labudom
v Gogoľovej Ženbe
(1997)

MH

Možno to priblížiť na
príklade?
Pomáham si jedným, keď sa to
snažím vysvetliť dievčatám, ktoré
sa chcú stať herečkami. Máša
v Čechovových Troch sestrách sa
v obdive a šťastná vydá za učiteľa
Kulygina, ale po čase príde na
to, že jej muž je hlupák. Obdiv
sa skončí a ona s ním roky ďalej
žije predstierajúc lásku, a noc
čo noc plače, že je odsúdená
žiť s človekom, ktorým už dnes
opovrhuje. No a dievčatá, ktoré
to zvyknú hrať tým povrchným,
všeobecným spôsobom, že Máša
je mladá, je vydatá, je nešťastná,
tak je neverná, tak tie sa snažím
presvedčiť, aby sa to snažili
pochopiť cez osobnú skúsenosť.
Dnes je zhodou okolností veľa detí
z rozrušených manželstiev, a keď
sa tú Mášu snažia pochopiť hoci
cez odmlčanie sa mamy v kuchyni,
cez mamin plač do vankúša, tak
zrazu ani jedna z nich nepotrebuje
kričať. Naopak, súc poučené
osobnou skúsenosťou s tragédiou
svojich rodičov, začnú používať
úplne iné herecké prostriedky,
inú hlasovú škálu a zrazu sa text,
ktorý hrajú, stane sekundárnym
produktom a diváka uchvacuje.

MH

To sa však v prvom pláne
dosť vylučuje s tým, aby
herec vedel, čo hrá. Skúsime
zase príklad?
No áno, ale ako hovoríte, iba
v prvom pláne. Je to ako čítať
Dostojevského. Keď ho človek číta
ako 12-ročný, tak je presvedčený,
že tomu rozumie. Keď ho však číta
ako 18-ročný, tak je prekvapený:
Bože, ako som si mohol toto tak
naivne myslieť? Teraz už viem,
o čom to je. Potom ho číta ako 25-,
30-ročný a zase je prekvapený
svojou predchádzajúcou
hlúposťou – Ó, Bože, veď ono je to
vlastne takto…!
Môže teda herec nadobudnúť istotu, že už čosi vie –
napríklad o herectve?
Nemôže. To by bola smrť. Isteže
rokmi nadobudne určitú skúsenosť,
má menšiu trému, vie, ako sa jej
zbaviť. Ale byť dobrým hercom
znamená, že pravdu, ktorú
ponúkam, musím odovzdávať
v presvedčení, že hoci som dnes
dospel k takémuto poznaniu a som
zaň ochotný položiť život, kdesi
som si vedomý, že je ľahko možné,
že je to ešte zložitejšie. Ten bes,
ktorý herec má z momentu, keď

MH
MH

Viete povedať, prečo toto
civilné herectvo ustúpilo do
úzadia?
Človek kričí, keď si nie je istý
sám sebou. Keď herec rozumie,
čo hrá, tak sa možno dostane do
situácie, keď potrebuje zdvihnúť
hlas. Ale inak diváka presvedčí bez
akéhokoľvek kriku.

Ako to?
Treba si uvedomiť Zweigovu
pravdu, že za každou pravdou
je ukrytá hlbšia pravda. Často
to hovorievam. My sa celý život
len blížime k pravde. Dokonca aj
každý objav je len omyl na ceste
k akejsi konečnej pravde, ktorá,
dúfajme, neexistuje. A preto je
herectvo dobré, keď je na javisku
permanentným poznávaním témy,
keď má herec permanentnú túžbu
a nutnosť priblížiť sa čo najbližšie
k pravde, a zároveň si nemyslí,
že dospel ku konečnému štádiu
poznania a že to, čo odovzdáva, že
je nemenné.

MH

MH

S Máriou Kráľovičovou
a Ctiborom Filčíkom v inscenácii
Garderobier (1985)

Čo teda robí dobrého herca?
To, že vie, čo hrá. Ale pozor: Každý
herec si myslí, že vie, čo hrá! Každý
herec, keď dostane Hamletov
monológ, si myslí, že mu rozumie.
„Byť, či nebyť? To je otázka!“ No
čomu sa už na tom dá nerozumieť?
Lenže ak si človek niekedy v noci
položil otázky: Odkiaľ som? Je
niečo nado mnou? Prečo mi bolo
ublížené? Neubližujem ja?, ak sa
človek snaží vyriešiť svoj vnútorný
chaos, tak ten monológ povie
inak ako ten, ktorý nemá žiadne
problémy. To, čo hrám, sa dá totiž
poznávať donekonečna.

vyjde na javisko, to podľa mňa robí
dobrého herca dobrým hercom. Že
je to preňho vždy nové. Že každé
predstavenie je nové.

MH
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S otcom Mikulášom Hubom
v inscenácii Rok na dedine (1980)

Čo je potom primárny
produkt?
Vnútorný stav. Ten mi to
naintonuje, ten mi určí rytmus, ten
mi určí tón všetkého hrania. Keď
dosť dobre rozumiem tomu, čo
hrám, tak ma text nemusí ani nijako
extra zaujímať, ani ho nemusím
nejako extra kontrolovať – pretože
sa vlastne stávam jeho autorom.

Nerobí dobrého herca to, že
dokáže nadviazať kontakt
s divákom?
To je vlastne 99 percent môjho
snaženia – rozprávať z javiska tak,
aby som divákovi ponúkol možnosť
nastúpiť do môjho myšlienkového
pochodu a aby sme v tých
myšlienkach mohli ísť spoločne.
Vtedy môže byť predstavenie
akékoľvek dlhé a divák si to
neuvedomí, lebo sa nenudí.
Ako sa to dá dosiahnuť?
V opere zväčša hudbou. V činohre
je špecifické to, že tú hudobnú
partitúru svojho monológu si musí
herec skomponovať sám. Musí mať
svoj začiatok, svoju gradáciu, herec
musí nájsť kulminačný bod, musí
vedieť, kde potrebuje nechať ľudí
vydýchnuť – a aj seba musí nechať
vydýchnuť, ale zas nie príliš, aby sa
nestratila kontinuita. Keď si tento
hudobný pôdorys nevybuduje,
ľahko sa stane, že je monotónny
alebo že ide príliš pomaly alebo
ho diváci nestačia sledovať a vtedy
ho opustia. Ten pôdorys si musí
herec vybudovať na skúškach, musí
si v tom porozumieť s režisérom aj
s kolegami, aby si navzájom tie vlny
nerušili. A keď sa to podarí, tak niet
krajšieho pocitu, ako cítiť, že celá
tá činohra je vlastne orchester a že
sa všetci – tí dobrí – sú schopní
počúvať navzájom. A už absolútna
frajerina je, keď je herec schopný
vycítiť aj dispozíciu diváka.
K tomuto prirovnaniu k opere
a orchestru vás inšpirovala
vaša mama?
Ak mi v niečom opera a konkrétne
moja mama pomohla pre činohru,
tak je to fakt, že ma naučila správne
dýchať. Za to som jej neobyčajne
vďačný. Raz mi položila otázku:
Už si rozmýšľal nad tým, prečo
pes celú noc šteká a nezachrípne?
A keďže bola inteligentná a vtipná,
odpovedala si: No lebo správne
operne dýcha! Opiera to o bránicu
a vyhadzuje ten vzduch od
bránice cez uvoľnené hlasivky.
Na štekajúcom psovi mi vysvetlila
princíp toho, ako dýchať, ako byť
hlasný, ako mať hlas rezonovaný
a pritom si nestrhať hlasivky.
Dá sa teda to „ponúkanie možnosti nastúpiť na
myšlienkový pochod“ naučiť alebo na to treba prísť
skúsenosťou?
Nemal by som to povedať, ale
človek na to musí mať aj troška
predpoklady. Aj keď sa s niekým
rozprávate na ulici alebo v kaviarni,
vybadáte, či vás ten druhý zaujal
a či vás, naopak, počúva alebo to
po ňom steká.

FOTO: Anton Sládek, Jozef Vavro, Jana Nemčoková

Martin Huba s Máriou Schumerovou
v aktuálnej inscenácii
Pred západom slnka. (2018)
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ROZHOVOR

Neviem, či je 75 rokov dosť
na to, aby sa človek dostal
k sebe samému, – uvažuje
Martin Huba, ktorý jubileum
oslávil v polovici júla. Hlavnou
hodnotou tohto veku je
podľa neho fakt, že začal
zisťovať, či naozaj žil
vlastný život alebo či
sa iba bránil pred jeho útokmi.
S členom Činohry SND
hovoril Juraj Fellegi.

Ste z hereckej generácie,
ktorá je charakteristická
istým civilným herectvom.
Mýlia sa tí, ktorí majú pocit,
že sa toto civilné herectvo
vytráca a na javiskách ho
neraz nahrádza expresivita
a krik?
Nemýlia. Naopak, je to povedané
veľmi šetrne, a som rád, že ste
to povedali za mňa. My sme si
tento umelecký program civilného
herectva formulovali v Divadle
na Korze a formulovali sme si
ho pomerne ľahko. Lebo sa nám
sprotivila patetická doba, ktorá
sľubovala vernosť Sovietskemu
zväzu na večné časy a Bratislavu
označovala vždy za mesto mieru,
sprotivil sa nám romantický a často
bezducho romantizujúci odkaz
predchádzajúcich hereckých
generácií, sprotivil sa nám politický
systém, ktorý bol pateticko
‑romanticko‑gangsterský,
a tak sme šli za zdaním akejsi
autenticity. A našou reakciou
na to bombastické bolo to naše
minimalistické.

hercoch aj spoločnosti

MH

MARTIN HUBA

Martin Huba o dobrých
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FOTO: Juraj Chlpík
FOTO: Ctibor Bachratý

So Zdenou Studenkovou
v Buddenbrookovcoch (2014)

www.elesko.sk

Popol a vášeň s Dušanom Jamrichom (2006)

S Branislavom Bystrianskym
v inscenácii Pred západom slnka (2018)

Má divadelník nejakú zodpovednosť za spoločnosť?
Myslím, že má. Javisko je svätý
priestor a divadelník má večer čo
večer možnosť, dokonca povinnosť
predstúpiť pred šesťsto, sedemsto
ľudí a ovplyvniť ich. A každý, kto
má možnosť ovplyvniť verejnú
mienku, nesie zodpovednosť za
uvažovanie spoločnosti.
Preto ste pred niekoľkými
mesiacmi vystúpili aj na proteste Za slušné Slovensko?
Nedá sa podporovať veľká túžba
tých, proti ktorým ulica protestuje,
že sa ulica unaví a všetko bude
v poriadku. Keď som mal pocit,
že ľudí, ktorí sa stretávajú na
protestoch Za slušné Slovensko,
začína akosi znervózňovať fakt,
že je ich na tých stretnutiach
menej a menej, tak som ich chcel
upokojiť, že to nevadí. Dôležité
je, aby na tých stretnutiach
boli a aby aj ľudia, ktorí na tých
stretnutiach momentálne nie sú,
vedeli o tom, že keď bude treba,
tak sa stretneme a svoje stanoviská
vyslovíme. Chcel som ľudí
presvedčiť, že aj keď je na tých
mítingoch ľudí menej a menej,
neznamená to, že je menej a menej
nespokojnosti v spoločnosti. Už to,
že sa ľudia vždy stretnú, znamená,
že sa ulica neunavila. A tiež som
ich chcel presvedčiť, aby sa

MH
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Ilúzie s Dušanom Jamrichom (2014)

nebáli faktu, ktorým nás strašia,
že je to politický akt. Áno, je to
politický akt – od slova polis, teda
spoločenstvo, spoločnosť.

MH

myslím, na človeku automaticky
odrazí. Ale okrem ničenia kvality
uvažovania hercov sa takto ničí
aj kvalita uvažovania spoločnosti.
Z toho som dosť vydesený.

MH

Nemôže takéto rýchle nakrúcanie hercovi aj pomôcť,
aby porozumel tomu, čo robí,
rýchlejšie?
Nemyslím. Keď sa herec toľko
hodín venuje hrdinom s IQ, aké
majú hrdinovia našich televíznych
seriálov, musí si to IQ nejako
osvojiť. Pretože keby celý čas
vedel, že je blbec, tak – keďže to
hrá, tak by sa zbláznil. Herec sa
jednoducho musí presvedčiť, že
toto je hĺbka videnia sveta. A to sa,

Slovenské vinárstvo
Svetová kvalita

FOTO: Braňo Konečný

Má to nejakú hranicu?
Dá sa to, samozrejme, aj zneužiť.
Niekto možno pochopí tú nutnosť
svojho vkladu tak, že začne
niektoré motívy zjednodušovať,
alebo napríklad nasilu stavať
na hlavu, alebo ich hovorí „pod
vodou“, alebo sa poleje blatom…
A to sa s radosťou, myslím, robí,
keď si umelec nevie technicky
alebo aj myšlienkovo dostatočne
poradiť s tým, čo mu autor ponúka.
Ale tým nechcem paušálne odsúdiť
všetky alternatívy. Keď nie sú
zjednodušením, ale sú vykúpené
vnútorným trápením, tak v tom
prípade klobúk dole.
Majú dnes divadelníci vôbec
dosť času, aby takto rozmýšľali nad svojou prácou?
Myslím, že mnohí nemajú. Dnešné
tempo mnohých tlačí, a tak vlastne
nemajú dosť času porozumieť
tomu, čo robia. Keď si predstavím,
že my sme napríklad inscenáciu
v televízii týždeň aj dva skúšali
a potom sme ju nakrúcali päť dní
a dnes sa za ten čas vyrobí desať
dielov nejakého seriálu, niekde sa
to musí prejaviť.

FOTO: Martin Geišberg

V inscenácii
Mercedes Benz
s Robertom Rothom (2017)
FOTO: Andrej Čanecký
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A nie je to podfuk na divákoch a aj na autorovi, keď
si do hrdinu natlačíte, čo sa
vám zachce?
Samozrejme, nie to, čo sa mi
zachce, ale to, čo sa mi hodí.
Ono sa to musí aj logicky dať.
Ale je správne a dobré, aby ten
objektívny text, ktorý dostane
každý jeden zo sto hercov, keď
ide hrať Hamleta, bol napokon
poznačený subjektom každého
jedného z tých hercov. Vlastne
by bola veľká chyba, keby bol
aj potom ten text rovnaký –
hercom nepoznamenaný.
Myslím, že preto je náš kumšt
taký príťažlivý, nepochopiteľný,
dráždivý a nenahraditeľný, že je
pri ňom nekonečná – nie možnosť,
ale podľa mňa požiadavka ten
objektívny materiál, napríklad
Hamleta, subjektivizovať.

Popol a vášeň s Dušanom
Jamrichom (2006)

So Zuzanou Fialovou
v Anne Kareninovej
(2009)

FOTO: Collavino

Viacerí herci – napríklad
pred dobrými desiatimi
rokmi Táňa Pauhofová – mi
v rozhovoroch naznačili, že
psychoterapiou respektíve
psychohygienou je pre nich
samotné herectvo.
Je to pravda. Ja vôbec považujem
herectvo za určitú spoveď.
A psychoterapia stojí často práve
na tom, že si človek pod lekárskym

Nachádza tie „traumatické
situácie“ herec v živote postáv, ktoré stvárňuje, alebo,
naopak, do nich vkladá svoje
traumy?
Veľmi rád sa pri hraní ocitám
v situácii, keď sa téma
dramatického hrdinu, ktorého
mám stelesniť, čo najviac prekrýva
s mojou osobnou skúsenosťou.
Vtedy sa dá povedať, že neriešim
ani tak dramatickú situáciu
a problém toho Shakespearom
alebo kýmkoľvek iným
ponúknutého hrdinu, ale s trochou
egoizmu tam natlačím problémy
svoje.

FOTO: Juraj Chlpík

Dá sa táto šablóna aplikovať
aj na zložitejšie dejové línie?
Pri westernoch je to asi
jednoduchšie, ako pri
Mackbethovi. Aj keď princíp
je v podstate totožný. Ale
pozor: Zrada je v tom, že aj ten
komplikovanejší myšlienkový
pochod – napríklad Mackbethov –
musí byť pochopiteľný, respektíve
logický. Vtedy môže nastať ten
svätý moment tohto typu herectva:
Keď v sále nastane také zvláštne,
chvejivé ticho a herec cíti, že
toho diváka otáča, kam chce.
Vtedy sa svet herca prekryje so
svetom diváka a divák je rád,
že zažil ten moment, a príde
aj druhýkrát, pretože si možno
uvedomí, že napríklad v tých
problémoch, v ktorých sa ocitá,
nie je sám, a tak podstupuje určitú
psychoterapiu. Nám môže byť
akurát občas ľúto, že divák po
takomto zážitku nevyjde zo sály
a nepadne na zadok: Ach, Bože,
to je dobrý herec, išiel som s ním
v myšlienkach! On, naopak, vyjde
a skôr povie: Veď ani nehral!

MH

A čo teda cíti?
Nikita Michalkov napísal
diplomovú prácu o westerne
a v nej tvrdí, že práve v ňom, keďže
dejová línia westernu je vždy
veľmi jednoduchá a čierno‑biela,
je evidentný návod až šablóna,
ako diváka prinútiť, aby šiel
v myšlienkach s hrdinom. A fakt
je ten, že pri sledovaní westernu
sa každý stotožní, či už s kladným,
alebo so záporným hrdinom. A keď
sa s ním divák stotožní, môže s ním
ísť v myšlienkach.

MH

To znamená, že tí ďalší ôsmi
nebudú nikdy dobrí herci?
Nebudú to herci vzbudzujúci
môj obdiv. Ale môžu byť veľmi
úspešní. Celý herecký život,
úspešný herecký život sa dá prežiť
tak, že herec demonštruje nejaký
stav – ako strach, lásku, plachosť…
a to je také demonštratívne
herectvo a môže to byť dokonca
bravúrne herectvo. To, o čom
hovorím, je však herectvo určitého
špecifika. Nie každému hercovi
sa musí podariť. A divákovi to
ani nebude mimoriadne chýbať.
Kým totiž herec diváka do svojho
myšlienkového pochodu nepozve,
on ani netuší, že sa to dá.

dozorom znova navodí traumatickú
situáciu, že si ju zanalyzuje a tým
sa jej vlastne zbaví. Presne, ako nás
učí Freud: Zbavíš sa len toho, čo si
priznáš.
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Aké postupy teda môže
herec použiť, keď je na takéto
herectvo disponovaný?
Vyžaduje si to určitú vnútornú
suverenitu až drzosť sprevádzanú
láskavosťou a slušnosťou. Herec sa
nesmie báť diváka. Nesmie ho ani
podceňovať, ani preceňovať; musí
byť schopný vzbudiť v ňom dôveru
v seba. A práve to sa nedá, keď je
nervózny. Vôbec celé herectvo je
o nervozite. Môžete sa pokúsiť na
to herca pripraviť, ale dovolím si
tvrdiť, že pri akejkoľvek inštruktáži
môžu túto schopnosť nadobudnúť
tak dvaja z desiatich. Ale sú aj typy,
ktoré to majú od Boha.

Čo by sa malo zmeniť, aby
ste boli so spoločnosťou
spokojný?
Mala by sa skultivovať. Keď sa
skultivuje, bude aj slušnejšia, aj
šťastnejšia. Zatiaľ jej väčšina baží
po slasti a ešte jej nedochádza,
že medzi slasťou a šťastím nestojí
znamienko rovná sa.
Napríklad príklad?
Tým, že sme všetci v podstate
Čenkovej deti, tak má stále každý
pocit, že bol o niečo ukrátený a že
o niečo prichádza. A keď konečne
nastala situácia, že aj nás „pustili
do kaviarne“, no tak si tú možnosť
nedáme vziať a v tej kaviarni si
chceme urvať, čo sa dá. A je to,
žiaľ, často sprevádzané pocitom,
že na tú zlodejčinu máme morálne
právo. Presvedčenie, že každý má
na všetko právo, veľmi vulgarizuje
vzťahy medzi ľuďmi, robí ich
strašne surovými. Akosi nám
uniká, že človek má v demokracii
najprv veľa povinností a až keď
ich naplní, má právo na to, či ono.
Keby tá túžba po skultivovaní
seba a následne celej spoločnosti
nejako vyplynula z bytostnej
potreby ľudí, to by sa mi páčilo.
Ako sa mi páči túžba ústiaca do
plných ulíc volajúcich po slušnom
Slovensku. Myslím, že sa niečo
deje, alebo aspoň chveje a chcem
veriť a dúfať, že možno i vďaka
divadlu.
9

ROZLÚČKA

So smútkom v duši sme
v Slovenskom národnom
divadle prijali správu, že nám
cez divadelné prázdniny
navždy zamával posledné
zbohom kolega, priateľ,
skvelý herec a významná
osobnosť slovenskej
kultúry a verejného života
Stanislav Dančiak, ktorého
všetci volali Stanko. Osobnú
spomienku mu venovala aj
dramaturgička Činohry SND
Darina Abrahámová.

ZA PÁNOM

Stanislav Dančiak, 26. októbra
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S Mariánom Labudom v inscenácii
Mein Kampf (1991)

S Antonom Korenčim v inscenácii
Falošná slúžka (1994)

S Ondrejom Kovaľom a Robertom Rothom
v inscenácii Trojkráľový večer
alebo čo len chcete (2003)

S Mariánom Zednikovičom
v Sluhovi dvoch pánov (1991)

Portugália (2001)

FOTO: Jana Nemčoková

Stanislav Dančiak ako Frank Ford
v inscenácii Veselé panie Windsorské (1998)

V posledných rokoch sme na
Stanka Dančiaka mysleli možno
silnejšie a častejšie, ako sám vedel
a tušil, pretože aj nám sa vkrádali
do srdca bolestné rozpaky pri
stretnutí s ním vidiac ho v čoraz
horšom zdravotnom stave.
Stanko, odpusť, ak sme všetci
nedorástli na silu pozrieť sa
nevidomej pravde do očí… Dnes
už vidíš viac ako my, aj keď sme
Ťa z toho, že si nás v mnohom
predbehol, podozrievali dávno.
Bol si a zostaneš v našej pamäti
nadlho bratislavským chalanom
s veľkými očami, ktorý mal toľko
talentov a darov! A predsa si sa
rozhodol pre kumšt, dal si mu
prednosť pred športmi, v ktorých
si vynikal – aj pred serióznejšou
kariérou zubného laboranta či
lekára.
Narodil si sa, citujúc Ťa, do
obyčajnej rodiny kriminalistu
a baletky. Predovšetkým však
skvelým rodičom, ktorí sa od
Tvojho malička „pučili“ nad Tvojimi
mystifikátorskými historkami,
ktorými si zabával súrodencov pod
perinou. A to spojenie absurdnosti,
humoru a rodinného tepla
a otvorenej, slobodnej múdrosti Ti
už akosi prischlo.
To si bol Ty, Stanko, nie
zabávač ani obyčajný komik
či komediant… hoci by si sa aj
takýmito prívlastkami pýšil. Bol
si tým, čím si túžil byť a čo si
považoval za najvyššiu kategóriu.
Áno, bol si Pánom Klaunom. Čo
v Tvojom ponímaní znamenalo byť
hovorcom tragikomédie, pretože
humor, recesia a optimizmus
boli pre Teba životným názorom
aj štýlom: „Tento svetonázor sa
dá vtesnať vždy a všade, aj cez
rozprávky… cez humor sa dá
povedať strašne veľa a vážnych
vecí.“
A Ty si vravel. Vtipne, tvorivo
a slobodne. Čo aj v slobodnom
režime znamená odvážne.
Áno, bol si herec, ktorý mal
ľudskú tvár aj jasný občiansky
názor napriek tomu, že si
opakovane tvrdil, že miesto
herca je v prvom rade na javisku,
z ktorého má odkazovať posolstvá,
ktorým verí. „Verím v rozum
a múdrosť národa,“ povedal si len
dvanásť rokov po nežnej revolúcii
a jedným dychom si dodal, že máš
obavy z tých, ktorí zneužívajú moc
a kalia v mútnych vodách.
Azda iba v tomto je choroba
milosrdná, že človeka viac
upriami na vlastný svet a svojich
blízkych. A na tých si mal, Stanko,
šťastie. Tvoja manželka Darinka,
ktorú si stretol v oblakoch ako
letušku a napokon sa stala
Tvojím anjelom – sprievodcom.
Rovnako Tvoje deti Zuzka, Stanko
a Martinko. Ich obetavú lásku
a pomoc si cítil do poslednej
chvíle.
Po absolvovaní štúdia herectva
na VŠMU v roku 1965, keď okrem

iného účinkoval Stanislav Dančiak
v kultových inscenáciách Komedie
česká o bohatci a Lazarovi či
Šarkan, dostal angažmán v Činohre
SND, kde upozornil na svoj
výnimočný talent už ako študent.
V roku 1969 sa však s generačnými
spolupútnikmi rozhodol
„prestúpiť“ do legendárneho
Divadla na Korze, v ktorom bol
až do jeho represívneho zrušenia
v roku 1971.
Tam zažil svoje „divadlo
pravdy“, civilné herectvo
bez falošného predstierania
a konvenčných nánosov. Tam
zažiaril v jedenástich inscenáciách,
predovšetkým však ako Vladimír
v Čakaní na Godota v tandeme
s Mariánom Labudom, s ktorým
často tvoril nerozlučnú javiskovú
dvojicu.
Na Novú scénu odišiel
s ostatnými kolegami z Korza
v normalizačnom období. Hrával
tam aj vyše 30 predstavení
mesačne, nie vždy stotožnený
s dramaturgiou a pomermi, ale
hral oddane a s tvorivou chuťou
a výsmechom neraz prepašujúc
významy podkopávajúce absurditu
vtedajšieho režimu. Nevestin otec
v Malomeštiakovej svadbe či Herec
v Na dne vystihli schopnosť herca
zaujať od spontánnej grotesky až
po ozvláštňujúci psychologický
ponor do postavy.
Od roku 1990 sa Stanislav
Dančiak opäť stal členom Činohry
SND, kde stvárnil takmer 50
postáv, takmer polovicu z celkovej
hereckej biografie, ktorá presahuje
stovku naštudovaných úloh.
Filint v Skúške, Alfa v Čistke,
Hitler v Mein Kampf, Fortunato
v Čerticiach, Puk v Sne noci
svätojánskej, Štipec v Portugálii,
Filadelfi v Pomocníkovi, Porezal
v Zněnadála… Bolo ich veľa, ba
možno aj dosť a herec formátu
Stanislava Dančiaka bol za všetky
vďačný.
Aj za tie menšie, ale
nezabudnuteľné ako Hrobár
v Hamletovi, ktoré mu pomáhali
zvládať nové zdravotné
obmedzenia.
V Činohre SND naposledy
účinkoval v inscenácii Aj kone
sa strieľajú, kde stále uličnícky
žiaril svojím improvizačným
apetítom. Mimo národného divadla
potvrdil Stanislav Dančiak svoje
mimoriadne umenie v inscenácii
Ja, Feuerbach v Štúdiu L+S.
Desiatky televíznych
a filmových rolí, ale aj skvelých
dabingov a rozhlasových
hereckých kreácií, to všetko si
budú môcť diváci vďaka technike
pripomínať. Vďaka spomienke
a srdcu nezabudneme na
Stanka človeka, manžela, otca
a divadelníka, ktorý patril nám
všetkým. Bol a zostáva pre nás
darom a obohatením.

MICHAL VAJDIČKA,
RIADITEĽ ČINOHRY
SND

Prvýkrát som sa stretol s pánom
Dančiakom, keď pracoval na
postave Puka v Shakespearovom
Sne noci svätojánskej. Bola to
jedna z päťdesiatich postáv,
ktoré naštudoval v Slovenskom
národnom divadle. Okamžite som
si ho zamiloval. Sedával som na
skúškach a zabával sa na jeho
improvizáciách v blankverse.
Keďže mi táto inscenácia ako
osvetľovačovi „prischla“, videl
som všetky jeho reprízy. Hoci
v prípade pána Dančiaka išlo vždy
o premiéru. Mal som pocit, že sa
každý večer akýmsi zázračným
spôsobom napojil na divákov
a robil si s nimi, čo chcel.

BOŽIDARA
TURZONOVOVÁ,
ČLENKA ČINOHRY
SND

Stanko, kamarát náš drahý, skvelý
herec, báječný komik. Ako veľmi
chýbajú tie salvy burácajúceho
smiechu – či z bufetu, či
v pauzách, keď si nám vykladal
tie svoje surrealistické historky,
ktoré mali vždy na konci skvelú
pointu. (…) Nikdy si sa nesnažil
robiť dojem nejakej dôležitej,
meritórnej, vážnej osobnosti.
Bol si vždy kamarát. Ako veľmi je
potrebné, aby boli komici! Ľudia
ich milujú, pretože im pomáhajú
žiť, pretože im vždy dodajú
optimizmus a iskru do života.

DUŠAN JAMRICH,
ČLEN ČINOHRY SND
Hovoril si: Som za divadlo
pravdy. V Divadle na Korze sme
si s divákom dýchali do tváre,
tam sa nedalo nič kamuflovať.
A čo je zaujímavé a možno
ešte dôležitejšie, bol si za
pravdu v spoločnosti. V archíve
Slovenského národného divadla
je veľa Tvojich rozhovorov – celý
rad z nich je nielen o divadle, ale
politologicky jasných, presných
diagnóz o Slovensku.
Ďakujem Ti za Tvoj postoj
v roku ’97. Bol si členom
štrajkového výboru Činohry SND,
keď sa bolo treba postaviť proti
metódam vtedajšieho ministra
kultúry – toho, s tým kabátom
na hlave. To neboli žiadne
„dančiakovské vymysleniny“, ale
zreteľný, vyspelý názor občana
Dančiaka. (…)
Pre tých, ktorí Ťa nepoznali –
a je ich máličko, odchádzaš do
zabudnutia. Pre nás, ktorí sme Ťa
poznali – a je nás veľa, odchádzaš
nezabudnuteľný. Zbohom a…
dovidenia.

KLAUNOM

1942 – 4. augusta 2018
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ÚLOHA ČIST

ÉHO ROZUMU

Činohra preskúma

ČINOHRA

Na dôležitosť kritického
myslenia a nevyhnutnosť
vzdelania a racionality
ukazuje viacero titulov,
ktoré v 99. sezóne uvedie
v premiére Činohra SND.
O tejto dramaturgickej línii
píše dramaturg Činohry SND
Daniel Majling.

západnú racionalitu

V dobe „fakenews“ a rôznych
iracionálnych hnutí
spochybňujúcich základné
prírodovedné poznatky treba
neustále opakovať dôležitosť úlohy
rozumu, racionality a vedomostnej
spoločnosti. Zvlášť, keď sa šírenie
nezmyslov – napríklad o plochej
Zemi – vydáva paradoxne
za výdobytok „skutočne“
slobodného, kritického myslenia,
ktoré nepodľahlo „mediálnemu
vymývaniu mozgov“. Kedy, ak
nie teraz, je ten správny čas na
to, aby sme znova poukázali na
dôležitosť kritického myslenia
a na nevyhnutnosť vzdelania
a racionality pre prežitie našej
civilizácie?
Netreba však zabúdať, že práve
západná racionalita došla v 20.
storočí do bodu, od ktorého je
oprávnene vystavená veľkej kritike.
Nie je to práve ona, kto priviedol
svet na pokraj sebazničenia
atómovými zbraňami? Nie je to
práve ona, kto vymyslel efektívne
vyhladzovacie tábory, ktoré boli
predtým – bez osvietenstva
a technického pokroku –
nemysliteľné? Nie je to práve
určitý typ vzdelania, ktorý vďaka
ctihodným inštitúciám konzervuje
určitý stav spoločnosti a myslenia,
takže nakoniec je nutná revolúcia,
aby človek mohol opäť slobodne
dýchať?
Väčšina titulov dramatur
gického plánu Činohry SND na
sezónu 2018/2019 sa bude aj preto
venovať práve téme západnej
racionality, jej inštitúciám a jej
dôležitosti v spoločnosti.

vy svine inteligentné,“ vraví jedna
z postáv týchto denníkových
zápiskov.
Revolúcia, ktorú spustili ľudia,
považujúci sa za inteligenciu, sa
zvrhla na krvavé orgie vulgárnej
masy. Analýza tohto zlyhania,
no najmä poučenie sa z neho, je
veľkou úlohou aj pre dnešok.
Limity a slabiny západného
racionalizmu skúma aj hra dnes
už klasika svetovej dramatiky
Friedricha Dürrenmatta Fyzici.
V luxusnom sanatóriu pre
prominentných duševne chorých

Film Štvorec režiséra
Rubena Östlunda
získal ocenenie Zlatá
palma z prestížneho
filmového festivalu
v Cannes v roku 2017.
Svetovú premiéru
jeho divadelnej
adaptácie uvedie
SND začiatkom
februára 2019 v réžii
Mariána Amslera.
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Prvým z nich je dramatizácia
autentických denníkových
zápisov Ale Rachmanovovej
z čias októbrovej revolúcie
v Rusku. Leitmotívom jej Ruských
denníkov – režírovať bude Roman
Polák – je totiž práve úloha
inteligencie v tejto kľúčovej
historickej udalosti.
Rachmanovovej príbeh sa
začína jej túžbou študovať na
univerzite, spoznávať nové
veci, naučiť sa kriticky myslieť,
zapojiť sa do búrlivej debaty
o spoločenských, ekonomických,
právnych, politických, historických
a iných otázkach, ktoré v tej dobe
hýbali ruskou spoločnosťou.
A práve na univerzite spoznáva
budúcich revolucionárov.
Rovnako ako pri
predchádzajúcich veľkých
revolúciách európskych dejín –
anglickej a francúzskej, aj tá
v cárskom Rusku bezprostredne
súvisela s prudkým nárastom
gramotnosti v krajine. To, čo
nasledovalo, bol paradoxne
teror – červený i biely, ktorého
terčom číslo jeden bola práve
inteligencia. Nielen univerzitné
vzdelanie, ale čo i len biely golier
či okuliare sa mohli stať človeku
osudnými. „Postrieľame vás ako
psy, aj s vašimi bielymi golierikmi,

FOTO: Film Europe

BLÁZINEC AKO
ÚTOČISKO

„Kedy, ak nie teraz,
je ten správny čas
na to, aby sme
znova poukázali na
dôležitosť kritického
myslenia?“
pacientov sú umiestnení Newton,
Einstein a Mobius, resp. pacienti,
ktorí sa za nich vydávajú.
Ale je to naozaj tak? Sú to
skutočne pacienti alebo rafinovaní
vedci, ktorí sa z bezpečnostných
dôvodov za slávnych fyzikov
len vydávajú? Nie je blázinec
vo svete, ktorý sa celý zmenil
na veľký blázinec jediným
útočiskom pre slobodné myslenie?
Dürrenmattova satirická hra testuje
tenkú hranicu, ktorá v západnej
spoločnosti oddeľuje zdravý
rozum od šialenstva. Hranicu,
ktorá sa pri génioch takmer úplne
vytráca.
Dürrenmatt však nastoľuje aj
ďalšiu dôležitú otázku, ktorá sa
týka vedy a racionality. Akútna
bola nielen v čase napísania
hry v roku 1962, ale je takou,
bohužiaľ, aj dnes. Je to otázka
zodpovednosti vedy k spoločnosti,
otázka predvídania možných
dôsledkov vedeckého skúmania
a zneužitia vedy mocou. Túto
otázku museli riešiť všetci veľkí
fyzici 20. storočia.
V podobne polemickom duchu
sa nesie aj hra Vedľajšie účinky
súčasnej britskej autorky Lucy
Prebbleovej. Hra zavedie diváka
na kliniku, v ktorej sa testujú nové
antidepresíva. Dvojica mladých
ľudí je citovo dezorientovaná –
nevie, čo z pocitov, ktoré voči
seba prechovávajú, je skutočnosť,
a čo len vedľajší efekt testovaných
liekov.
A je v tom vôbec rozdiel? Nie
je všetko v ľudskom organizme
nakoniec aj tak len „chémia“?
Hra súčasným divadelným
jazykom otvára otázky, ktoré
zaujímajú ľudí od začiatku
novoveku a ktoré vzrušovali
mnohých veľkých spisovateľov,
Dostojevského v prvom rade.
Existuje autonómna slobodná vôľa
alebo sme odsúdení len vyplniť to,
na čo nás minulosť, gény či chémia
predurčili?
Ak je láska naozaj len
výsledkom pôsobenia nejakých
látok v tele, nie je jedno, či sa

vytvoria „spontánne“ alebo cielene
a medicínsky? A čo spravil vpád
vedy do citovej a morálnej oblasti
s našimi predstavami o živote,
láske, svedomí a slobodnej vôli,
ktoré sa utvárali po stáročia?

UMENIE A HRANICA
POZNANIA
Kým prvé tri spomínané tituly
sa zaoberajú prírodnými alebo
spoločenskými vedami, teda
exaktným pólom poznania,
ďalšie dva sa venujú umeniu
a umenovednému vzdelaniu.
Dokáže nás umenie skutočne
obrodiť? Je tou súčasťou vzdelania,
ktoré dokáže vyvažovať a korigovať
„chladné“ myslenie prírodných
vied a rozvíjať empatiu a citlivosť?
Odpoveď oboch titulov na tieto
otázky je znova polemická.
Divadelnú adaptáciu skvelého
švédskeho filmu Štvorec uvedie
Činohra SND vo svetovej premiére.
Film získal v minulom roku
množstvo ocenení vrátane Zlatej
palmy na festivale v Cannes.
Epizódy zo života kurátora
zbierok moderného umenia
kladú divákovi veľmi vtipne, no
zároveň i nepríjemne priamo
otázky: čo je a čo už nie je
umenie? Ale hlavne: dokáže nás
umenie skutočne urobiť aspoň
o trochu ľudskejšími, chápavejšími
a tolerantnejšími? Alebo sme
napriek svojmu kultúrnemu
rozhľadu a vycibrenému vkusu
rovnako egoistickí, vulgárni a plní
predsudkov ako ktokoľvek, kto
do divadla či galérie v živote
nepáchol?
V podobne ironickom tóne sa
nesie aj hra Vysoká škola diváckeho
umenia. Maďarský dramatik István
Tasnádi známy najmä spoluprácou
s dnes už zaniknutým legendárnym
súborom Krétakör, ponúka žáner,
ktorý je v repertoári SND ojedinelý.
Satirický kabaret.
Vysoká škola diváckeho umenia
je fikcia – pohľad do blízkej
budúcnosti. Pred znovuotvorením
divadiel, ktoré boli štátom
zakázané, treba najskôr vzdelať
nových divákov, aby mohli
kompetentne a poučene sledovať
skutočné divadelné umenie.
Tasnádiho hra o umeleckom svete,
ktorý sa berie príliš vážne, sa ostrou
satirou vysmieva divadelnému
snobizmu a nadutosti, ale tiež
snahe exaktne merať a hodnotiť
nemerateľné a subjektívne.
Napokon sa dostaneme až na
samotný okraj západnej racionality.
Dovedie nás tam inscenácia
grotesky Pohreb v zime izraelského
dramatika, spisovateľa a novinára
Hanocha Levina.
Hranica, na ktorej sa
rozum stretáva s iracionalitou,
neurčitosťou a fantáziou,
je napokon tiež dôležitým
miestom pri hľadaní odpovedí
na naše otázky. Až dotyk s čímsi
neuchopiteľným, čo nemožno za
nijakých okolností zmerať, totiž
uzatvára naše vzdelanie a premieňa
ho na múdrosť.
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1918

Noví členovia
Činohry SND

O pešiakoch histórie

ČINOHRA

Ako naznačuje už názov
inscenácie Projekt 1918,
Slovenské národné divadlo
chce uvedením tejto
pôvodnej hry prispieť
k oslavám stého výročia
vzniku Československej
republiky aj konca prvej
svetovej vojny. Režíruje
Michal Vajdička, text
vytvoril Daniel Majling.

VÝROČIE ČSR MIMO SND
FILLA – FULLA: OSUD UMĚLCE/OSUD UMELCA
SNG, potrvá do 21. októbra 2018
Výsostne výtvarnou odpoveďou na sté
výročie založenia Československej republiky,
je výstava Filla/Fulla: Osud umělce/Osud
umelca v Slovenskej národnej galérii.
Kurátorka Katarína Bajcurová vedľa seba
postavila dve zakladateľské osobnosti
moderného výtvarného umenia v Česku
a na Slovensku. Ich dielo sa do takejto
rozsiahlej konfrontácie dostáva po prvý raz.

Hneď na začiatku treba povedať,
že vznikajúca inscenácia nechce
byť vlastivednou besiedkou
k okrúhlemu výročiu, či zbierkou
oslavných medailónov politických
osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik
nového štátu. Aj to je dôležité, ale
to všetko, dúfajme, v dostatočnej
miere a pestrosti saturujú odborné
i populárne časopisy, diskusie,
dokumenty, televízia a rozhlas.
Napokon, uplynulých sto rokov už
od januára mapuje SND aj v sérii
odborných historických diskusií
v Modrom salóne a informačne
bohatý bude aj programový
bulletin k pripravovanej inscenácii.
Projekt 1918 je však inscenácia
o pešiakoch veľkej histórie,
nie o jej generáloch. Text
vychádza voľne z motívov próz
rakúskeho spisovateľa Josepha
Rotha a cez osudy dôstojníkov
malej pohraničnej posádky
na periférii monarchie chce
zachytiť dramatické zmeny doby
a myslenia, pohyby, ktoré sa
odohrali hlboko pod litosférickými
doskami európskych dejín – tými
doskami, ktoré sa nakoniec zrazili
v kataklizme prvej svetovej vojny.
Podpisy štátnických zmlúv,
povely na presuny vojsk, či
politické vyhlásenia boli len
povrchom, pod ktorým sa skrývali
fundamentálne zmeny hodnôt.
Práve tie spôsobili aj tie veľké
historické otrasy.
To, čo sa dovtedy stáročia
vyzdvihovalo ako pilier
spoločnosti, bolo zrazu prežitkom
a kazajkou, ktorá ľudí zvierala.
To, za čo sa desiatky rokov ľudia
hanbili, sa zrazu stalo cnosťou.
Stabilita sa stala strnulosťou.
Hazardérstvo, naopak, odvahou.
Ctihodnosť staroby nahradila
na piedestáli hodnôt dynamika
mladosti.
Práve o týchto zmenách,
ktoré predurčili mnohé historické
pohyby 20. storočia, podáva vo
svojich poviedkach svedectvo
Joseph Roth. Nehovorí o nich
didakticky. Neprednáša o nich
učene filozofom ani sociológom.
Hovorí nám „len“ príbehy
o obyčajných ľuďoch – o ich
láskach, vášňach, strachu, zradách,
sklamaniach, priateľstvách,
skrátka o základných stavebných
kameňoch ľudského života
a o tom, ako tieto stavebné
kamene obrúsila, vyhladila alebo aj
prevrátila hore nohami smršť rokov
1914 – 1918.
Áno, Roth hovorí „len“ príbehy,
no to „len“ musíme dať naozaj
do úvodzoviek, pretože práve
týmito príbehmi nám podáva
svedectvo doby, ktoré je možno
oveľa hlbšie ako mnohé historické,
sociologické, či filozofické analýzy.

Fotografia k vizuálu
Projekt 1918
FOTO: Jakub Gulyás

MARTIN ŠALACHA (1984)
Martin Šalacha sa narodil v Zalužiciach pri
Michalovciach, herectvo vyštudoval na VŠMU
v ročníku Emílie Vášáryovej. Hneď po absolutóriu
sa v roku 2011 stal členom Divadla Andreja Bagara
v Nitre. Už počas štúdia hosťoval v inscenáciách na
pôde SND (Dom v stráni, Odchádzanie, Skrotenie zlej
ženy, Hráči a Tančiareň), v Luduse (Maratón, Gargantua
a Pantagruel), v Slovenskom komornom divadle
v Martine (Čím tichší tón, tým lepšie) i v nezávislých
produkciách.
V DAB stvárnil výrazné komediálne úlohy ako
napríklad Ragueneau v Cyranovi z Bergeracu, či
Hasičský kapitán z Plešatej speváčky, ale aj zásadné
dramatické roly ako Štefánik, či jedno z dvojčiat
v adaptácii románu Veľký zošit. Kultovou generačnou
záležitosťou sa stala aj inscenácia Bola raz jedna trieda,
ktorá sa zo školského prostredia divadla Lab preniesla
na dosky DAB. Dnes rezonuje inscenácia Jánošík v réžii
Rastislava Balleka.
Martin Šalacha hosťovsky účinkoval aj
v inscenáciách divadla Nová scéna (Sluha dvoch
šéfov) či počas Letných shakespearovských slávností
v Komédii omylov. Intenzívne spolupracuje aj
s Teatrom Tatrom. Fascinuje ho duch tejto divadelnej
spoločnosti a divadelného myslenia pod vedením
Ondreja Spišáka.
V televíznom svete je Martin Šalacha označovaný
ako komik, ale v divadle ho čoraz viac stretávajú aj
úlohy groteskného a dramatického charakteru. Do
Činohry SND prichádza zrelý herec s kultivovaným
prejavom a ochotou ísť i do netradičných
a avantgardných projektov.
Jeho krédom je: „Rob všetko, ako keby to bolo
naposledy, aj keď ťa to niekedy bude bolieť, a neboj sa
mať slobodného ducha!“

PREMIÉRY
ČINOHRY
SND
ISTVÁN TASNÁDI: VYSOKÁ ŠKOLA
DIVÁCKEHO UMENIA
RÉŽIA: József Czajlik
PREMIÉRA: 3. 11. 2018
Štúdio, nová budova SND
DANIEL MAJLING: PROJEKT 1918
RÉŽIA: Michal Vajdička
PREMIÉRA: 10. 11. 2018
Sála činohry, nová budova SND
LUCY PREBBLE: VEDĽAJŠIE ÚČINKY
RÉŽIA: Alena Lelková
PREMIÉRA: 26. 1. 2019
Štúdio, nová budova SND
RUBEN ÖSTLUND: ŠTVOREC
RÉŽIA: Marián Amsler
PREMIÉRA: 2. 2. 2019
Sála činohry, nová budova SND
ALA RACHMANOVOVÁ: RUSKÉ DENNÍKY
RÉŽIA A ADAPTÁCIA: Roman Polák
PREMIÉRA: 30. 3. 2019
Sála činohry, nová budova SND
HANOCH LEVIN: POHREB V ZIME
RÉŽIA: Ondrej Spišák
PREMIÉRA: 23. 3. 2019
Štúdio, nová budova SND
EURIPIDES: BAKCHANTKY

ROMAN POLÁČIK (1989)
Rodák zo Štefanova nad Oravou prechádza do
Slovenského národného divadla po šiestich rokoch
v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Svojimi výkonmi na
seba upozornil už počas štúdia herectva na VŠMU
v ročníku Martina Hubu a Zuzany Kronerovej.
Rastie z neho charakterový herec, ktorý sa
objavil v mnohých inscenáciách širokej žánrovej
škály repertoáru nitrianskeho divadla. Vo výrazných
postavách (Pán Wickham, Eric Spitta, Kristián, Eman
Mešiany,Karol Wojtyla a iné) sa objavil v inscenáciách
veľkého plátna, ako je Pýcha a predsudok, Gazdiná
Roba, či Cyrano z Bergeracu, Otec Goriot, Štefánik,
ale i v oceňovanej inscenácii Ľudia, miesta a veci.
Nemožno opomenúť ani komorné dramatické tituly,
ako je Parazit, Potkany, Hamlet je mŕtvy a jeho postavy
Marka, Charlesa Firmina, či Oliho, alebo aj komediálne
Sudcove starosti, Z rúčky do rúčky, či Zamilovaného
Shakespeara. K výrazným inscenáciám posledného
obdobia patrí najmä zásadné spracovanie Jánošíka.
Roman Poláčik hosťovsky účinkuje napríklad aj
v Divadle Aréna v inscenácii Cyber Cyrano, či Lulu.
Je súčasťou televíznych i filmových projektov. Do
Činohry SND vstupuje ako vyhranená a vyhratá
osobnosť, ako odvážny mladý muž, ktorý rád objavuje
a skúša všetko nové. Pôsobenie v SND bude jeho
premiérou na doskách prvej scény.
Už od vysokej školy mu imponujú slová M. R.
Štefánika: „Kto kráča energicky, vedomý si svojho
cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne.“



Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND

RÉŽIA: Rastislav Ballek
PREMIÉRA: 25. 5. 2019
Štúdio, nová budova SND
FRIEDRICH DÜRRENMATT: FYZICI
RÉŽIA: Jan Klata
PREMIÉRA: 1. 6. 2019
Sála činohry, nová budova SND
DAVID MAMET: GLENGARRY GLEN ROSS
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RÉŽIA: Ingrid Timková
PREMIÉRA: 2019
Modrý salón, nová budova SND
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Utorok
2. 10.
Streda
3. 10.

Štvrtok
4. 10.

Piatok
5. 10.

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

Elity
Jiří Havelka a kol.
Zamyslenie sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom prechodu
z jedného režimu do druhého
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND

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

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

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

Korene
Hudobný večer s poéziou Elisabeth Wittgruberovej
a hudbou Martina Geišberga
19.30 – 20.20 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Ján Palárik
Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Bačova žena
Ivan Stodola
Ikonická dráma Ivana Stodolu
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND

Mier chatrčiam! Vojnu palácom!
Georg Büchner
Posol hessenského vidieka
19.30 – 20.45 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Richard III.
William Shakespeare
Tragická história o najrýchlejšej ceste na trón
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Popol a vášeň

Utorok
16. 10.

Štvrtok
18. 10.

Piatok
19. 10.

Sobota
20. 10.

Nedeľa
21. 10.

Spievajúci dom

Sláva Daubnerová

Hosťovanie
Štátnej opery
Banská
Bystrica

w.be2can.eu
@Be2Can
e2Can

Piatok
26. 10.

Streda
31. 10.

Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | historická budova SND

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

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

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

Carmen
Georges Bizet

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

Krútňava
Eugen Suchoň

Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku
Slávnostné predstavenie pri príležitosti
100. výročia vzniku ČSR
19.00 – 21.50 hod. | historická budova SND

Krútňava
Eugen Suchoň

Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku
19.00 – 21.50 hod. | historická budova SND

Balet

Labutie jazero

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

Fragile & Balet SND

Hudobno-tanečný večer
19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

Giselle

Adolphe Charles Adam

Romantický balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

Snehulienka a sedem pretekárov*
Vašo Patejdl, Libor Vaculík

Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľ kých
18.00 – 19.55 hod. | historická budova SND

Snehulienka a sedem pretekárov*
Vašo Patejdl, Libor Vaculík

Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľ kých
11.00 – 12.55 hod., 17.00 – 18.55 hod.
historická budova SND

Esmeralda

Cesare Pugni, Marius Petipa, Vasilij Medvedev,
Stanislav Fečo

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

Za hranicami hriechu/
Bratia Karamazovovci

Boris Eifman

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

II. premiéra

100. výročie
vzniku ČSR

séria PD

séria VP

séria ZV

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

NAVSTEVNIK. SK

WWW.SND.SK

sezóna

99.

19.00 – 20.20 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Pondelok Trochu inak
15. 10.
Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami
nielen zo SND

Iné

Premiéra
séria Y-VIP

Stretnutie s inscenátormi a interpretmi novej inscenácie
10.30 – 12.00 hod. | historická budova SND

Matiné k premiére opery Don Carlos

Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | historická budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Únos zo serailu

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

Giuseppe Verdi

Nabucco

Martin Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly
11.00 – 12.15 hod. | historická budova SND

Gioacchino Rossini

Figaro sem, Figaro tam*

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

Gioacchino Rossini

Barbier zo Sevilly

Program
Október 2018
Streda
3. 10.

Štvrtok
4. 10.

Hra, v ktorej má sólo jeden spievajúci dom a jedno malé mestečko
19.00 – 21.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Korene

Hudobný večer s poéziou Elisabeth Wittgruberovej
a hudbou Martina Geišberga
19.30 – 20.20 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Piatok
5. 10.

Utorok
30. 10.

Sobota
27. 10.

Streda
24. 10.

Utorok
23. 10.

Sobota
20. 10.

Piatok
19. 10.

Pondelok Únos zo serailu
15. 10.
Wolfgang Amadeus Mozart

Nedeľa
14. 10.

Sobota
13. 10.

Hedda Gablerová

Henrik Ibsen

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

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

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

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
10.00 – 12.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Slovenské osmičky

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

Apartmán v hoteli Bristol

Roald Dahl

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

Krotká

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Adaptácia novely ruského klasika
19.00 – 20.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

Hosťovanie Činohry SND

v Novej Dubnici s predstavením Mier chatrčiam! Vojnu palácom!

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

Hosťovanie
Slovenského
komorného
divadla
Martin

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

Portrét Doriana G.

Oscar Wilde

Nová adaptácia kultového románu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Ilúzie

Ivan Vyrypajev

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

Sobota
6. 10.

Streda
17. 10.

Štvrtok
11. 10.

Jana Juráňová

Hra skúma osud jedného z najznámejších slovenských prozaikov
20. storočia Mila Urbana
19.30 – 21.50 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Piatok
19. 10.

Ingmar Bergman

Veľ ká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata
a sestry
19.00 – 22.20 hod. | nová budova SND

Leni

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Pôvodná slovenská hra o zodpovednosti umelca za svoje dielo
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Pred západom slnka

Gerhart Hauptmann

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

Hosťovanie Činohry SND

v Prahe s predstavením Elity

Je úžasná!

Peter Quilter

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

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

Pavol Országh Hviezdoslav

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

Tak sa na mňa prilepila

Georges Feydeau

Bláznivá komédia o tom, ako sa jeden muž rozhodol opustiť jednu ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

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

Opera

La Gioconda

Amilcare Ponchielli

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

Sobota
20. 10.

Fanny a Alexander

Tichý bič

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

Jonathan Littell

Láskavé bohyne

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

Peter Pišťanek

Rivers of Babylon
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Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia
alebo Modlitba pre Martu

Veselé paničky windsorské

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

Utorok
23. 10.

William Shakespeare
séria
NČ4
2017/2018

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

Vojna a mier
Lev Nikolajevič Tolstoj
Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej
literatúry
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nad našu silu
Bjørnstjerne Bjørnson

séria
NČ3
2017/2018

Utorok
2. 10.

Utorok
30. 10.

Utorok
30. 10.

Nedeľa
28. 10.

Sobota
27. 10.

Piatok
26. 10.

Štvrtok
25. 10.

Streda
24. 10.

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

Christopher Hampton

Streda
17. 10.

OKTÓ
B R
E

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

Vojna a mier
Lev Nikolajevič Tolstoj
Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí historických
osudov
10.00 – 13.00 hod. | nová budova SND| Sála činohry

Veselé paničky windsorské
William Shakespeare
Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 hod. | historická budova SND

Leni
Valeria Schulczová, Roman Olekšák
Pôvodná slovenská hra o zodpovednosti umelca za svoje dielo
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

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

Kabaret Normalizácia
alebo Modlitba pre Martu
Matúš Bachynec
Hra písaná na telo o výnimočnej speváčke i osobnosti Marte
Kubišovej
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Hosťovanie Činohry SND
v Petrohrade s predstavením Elity

Mercedes Benz

Péter Esterházy

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

Tichý bič

Jana Juráňová

Hra skúma osud jedného z najznámejších slovenských prozaikov
20. storočia Mila Urbana
19.30 – 21.50 hod. | nová budova SND

Antigona

Sofokles

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

Pred západom slnka
Gerhart Hauptmann

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

Rodáci

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

z Olejkárskej ulice), Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod. a v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského
ul.), Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 23. 8. 2018. — Zmena programu je vyhradená.

2018

Dizajn Barbora Šajgalíková

Sobota
6. 10.

Nedeľa
7. 10.

Utorok
9. 10.

Streda
10. 10.
Štvrtok
11. 10.

Piatok
12. 10.

Sobota
13. 10.

Nedeľa
14. 10.

Utorok
16. 10.

www.be2can.eu
@Be2Can
#Be2Can

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

2018

www.be2can.eu
@Be2Can
#Be2Can

Pôvodná slovenská tragikomická freska o jednej telocvični
a dvadsiatich názoroch
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

2. 10.

26. 9.

2018

Vysvetlivky — * Detské predstavenie.

26. 9.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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2. 10.

2. 10.

26. 9.

Novela o krehkosti vzťahov
18.00 – 19.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Krotká

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

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

Deň otvorených dverí v SND 2018

19.30 – 20.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Hudobný večer s poéziou Elisabeth Wittgruber a hudbou
Martina Geišberga

Korene

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

Peter Pišťanek

Rivers of Babylon

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

Bernhard Studlar

Túžba po nepriateľovi

s predstavením Elity

Hosťovanie Činohry SND v Košiciach

Séria OŽ

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

William Shakespeare

Veselé paničky windsorské

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

Slovenské osmičky

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

Viliam Klimáček

Zjavenie (hrobárova dcéra)

Tragická história o najrýchlejšej ceste na trón
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Richard III.

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

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

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Posol hessenského vidieka
19.30 – 20.45 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Georg Büchner

Mier chatrčiam! Vojnu palácom!

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

Peter Karvaš

Polnočná omša

Slávna komédia o neskrotnej Kataríne a krotiteľovi Petrucciovi
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Skrotenie zlej ženy

Sugestívny pohľad do mysle rozpolteného umelca
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Kuchyňa

Tomáš Procházka, Peter Tilajčík

Artaudia_Autopsy

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

Peter Quilter

Je úžasná!

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

Henrik Ibsen

Hedda Gablerová

Hra, v ktorej má sólo jeden spievajúci dom a jedno malé mestečko.
19.00 – 21.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Sláva Daubnerová

Spievajúci dom

Pôvodná slovenská tragikomická freska o jednej telocvični
a dvadsiatich názoroch
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Rodáci

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

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia
alebo Modlitba pre Martu

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

Peter Karvaš

Polnočná omša

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

Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling

Bál

Séria
NČ2
2017/2018

Piatok
7. 9.

Galakoncert k otvoreniu novej
divadelnej sezóny

Opera

Nedeľa
30. 9.

Sobota
29. 9.

Piatok
28. 9.

Štvrtok
27. 9.

Streda
26. 9.

Utorok
25. 9.

Nedeľa
23. 9.

Sobota
22. 9.

Piatok
21. 9.

Séria
NČ4
2017/2018

Séria SK

Novela o krehkosti vzťahov
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Krotká

Bláznivá komédia o tom, ako sa jeden muž rozhodol opustiť jednu
ženu.
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

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

Pavol Országh Hviezdoslav

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

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

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

Bláznivá komédia o tom, ako sa jeden muž rozhodol opustiť jednu
ženu.
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

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

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

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

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

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

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

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

Sofokles

Antigona

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

Jonathan Littell

Láskavé bohyne

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

Sofokles

Antigona

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

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

Péter Esterházy

Mercedes Benz

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku
a vesmíre pre celú rodinu
11.00 – 13.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ľubomír Feldek

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*

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

Ivan Stodola

Bačova žena

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

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

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

Christopher Hampton

Popol a vášeň

s inscenáciou Leni

Hosťovanie Činohry SND v Piešťanoch

s inscenáciou Hedda Gablerová

Hosťovanie Činohry SND v Nitre

Báseň o slobode, rovnosti a odpustení?
10.00 – 11.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí historických
osudov
10.00 – 13.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

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

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

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

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.10 hod. | nová budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

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

Georges Bizet

Carmen

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

Giacomo Puccini

Tosca

Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | historická budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Únos zo serailu

Deň otvorených dverí v SND 2018

Poľská krv

Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľ kých
17.00 – 18.55 hod. | historická budova SND

Vašo Patejdl, Libor Vaculík

Snehulienka a sedem pretekárov*

Deň otvorených dverí v SND 2018

Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľ kých
18.00 – 19.55 hod. | historická budova SND

Vašo Patejdl, Libor Vaculík

Snehulienka a sedem pretekárov*

Balet

Koncert slovenských a talianskych operných sólistov
pod záštitou Petra Dvorského
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND

Slovensko-talianske operné gala

Spevohra
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND

Zoltán Kodály

Sikulské priadky

Opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 22.10 hod. | nová budova SND

Leoš Janáček

Jenůfa

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

Oskar Nedbal

ul.), Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 8. 8. 2018. — Zmena programu je vyhradená.

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

Vysvetlivky — * Detské predstavenie.
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19.00 – 20.20 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Iné

Romantický balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

A. Ch. Adam

Giselle

Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch.
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND

P. I. Čajkovskij, M. Petipa, L. I. Ivanov

Labutie jazero

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

Boris Eifman

Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci

hosťovanie
Maďarskej
štátnej opery
Budapešť

hosťovanie
Maďarskej
štátnej opery
Budapešť

Séria SO

Séria OM

Pondelok Trochu inak
17. 9.
Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND

Piatok
28. 9.

Štvrtok
20. 9.

Piatok
14. 9.

Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľ kých
11.00 – 12.55 hod. | historická budova SND

Pondelok Snehulienka a sedem pretekárov*
10. 9.
Vašo Patejdl, Libor Vaculík

Sobota
8. 9.

Piatok
7. 9.

Sobota
29. 9.

Štvrtok
27. 9.

Streda
26. 9.

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

Pondelok Nabucco
24. 9.
Giuseppe Verdi

Sobota
22. 9.

Piatok
21. 9.

Utorok
18. 9.

Štvrtok
13. 9.

Sobota
8. 9.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
19.00 - 21.10 hod. | nová budova SND

SEP
TEM
B R
E '18
Séria
MO
2017/2018

Štvrtok
20. 9.

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

Viliam Klimáček

Zjavenie (hrobárova dcéra)

Program
September 2018

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

Streda
19. 9.

Utorok
18. 9.

Nedeľa
16. 9.

Piatok
14. 9.

Štvrtok
13. 9.

Streda
12. 9.

Utorok
11. 9.

Nedeľa
9. 9.

Sobota
8. 9.

Piatok
7. 9.

Štvrtok
6. 9.

Streda
5. 9.

Činohra

Slovenské
národné
divadlo

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

Streda
3. 10.

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

Giuseppe Verdi

Nabucco

Martin Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly
11.00 – 12.15 hod. | historická budova SND

Gioacchino Rossini

Figaro sem, Figaro tam*

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

Gioacchino Rossini

Barbier zo Sevilly

Program
Október 2018

HLAVNÝ PARTNER
BALETU SND

Spievajúci dom

Sláva Daubnerová

GENERÁLNY PARTNER
SND

Utorok
16. 10.

OFICIÁLNY MINERÁLNA
VODA PRE SND

Štvrtok
4. 10.

Hra, v ktorej má sólo jeden spievajúci dom a jedno malé mestečko
19.00 – 21.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Korene

PARTNERI PREMIÉR SND

Hudobný večer s poéziou Elisabeth Wittgruberovej
a hudbou Martina Geišberga
19.30 – 20.20 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Piatok
5. 10.

Sobota
27. 10.

Streda
24. 10.

Utorok
23. 10.

Sobota
20. 10.

Piatok
19. 10.

Únos zo serailu
Wolfgang Amadeus Mozart
Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | historická budova SND

Matiné k premiére opery Don Carlos

séria ZV

séria VP

séria PD

100. výročie
vzniku ČSR

II. premiéra

Premiéra
séria Y-VIP

Stretnutie s inscenátormi a interpretmi novej inscenácie
10.30 – 12.00 hod. | historická budova SND

Cesare Pugni, Marius Petipa, Vasilij Medvedev,
Stanislav Fečo

Esmeralda

Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľ kých
11.00 – 12.55 hod., 17.00 – 18.55 hod.
historická budova SND

Vašo Patejdl, Libor Vaculík

Snehulienka a sedem pretekárov*

Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľ kých
18.00 – 19.55 hod. | historická budova SND

Vašo Patejdl, Libor Vaculík

Snehulienka a sedem pretekárov*

Romantický balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

Adolphe Charles Adam

Giselle

Hudobno-tanečný večer
19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

Fragile & Balet SND

Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov

Labutie jazero

Balet

Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku
19.00 – 21.50 hod. | historická budova SND

Eugen Suchoň

Krútňava

Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku
Slávnostné predstavenie pri príležitosti
100. výročia vzniku ČSR
19.00 – 21.50 hod. | historická budova SND

Eugen Suchoň

Krútňava

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

Georges Bizet

Carmen

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

Giuseppe Verdi

Don Carlos

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

Giuseppe Verdi

Don Carlos

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

Giuseppe Verdi

Don Carlos

Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | historická budova SND

Pondelok Únos zo serailu
15. 10.
Wolfgang Amadeus Mozart

Nedeľa
14. 10.

Sobota
13. 10.

Hedda Gablerová

Henrik Ibsen

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

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

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

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
10.00 – 12.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Slovenské osmičky

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

Apartmán v hoteli Bristol

Roald Dahl

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

Krotká

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Adaptácia novely ruského klasika
19.00 – 20.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

Hosťovanie Činohry SND

v Novej Dubnici s predstavením Mier chatrčiam! Vojnu palácom!

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

Hosťovanie
Slovenského
komorného
divadla
Martin

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

Portrét Doriana G.

Oscar Wilde

Nová adaptácia kultového románu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Ilúzie

HLAVNÝ MEDIÁLNY
PARTNERI SND

Slovenské
národné
divadlo

Činohra

Polnočná omša

PARTNERI SND

Peter Karvaš

Štvrtok
18. 10.

Piatok
19. 10.

Sobota
20. 10.

Nedeľa
21. 10.

Ivan Vyrypajev

Utorok
30. 10.

Piatok
26. 10.

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

Za hranicami hriechu/
Bratia Karamazovovci

Boris Eifman

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

Iné

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

NAVSTEVNIK. SK

WWW.SND.SK
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19.00 – 20.20 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Pondelok Trochu inak
15. 10.
Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami
nielen zo SND

Streda
31. 10.

MEDIÁLNY PARTNERI SND

GENERÁLNY PARTNER SND

Utorok
2. 10.
Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 hod. | nová budova SND | Štúdio

Elity

Jiří Havelka a kol.

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

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

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

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

Korene
Hudobný večer s poéziou Elisabeth Wittgruberovej
a hudbou Martina Geišberga
19.30 – 20.20 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Ján Palárik
Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Bačova žena
Ivan Stodola
Ikonická dráma Ivana Stodolu
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND

Mier chatrčiam! Vojnu palácom!
Georg Büchner
Posol hessenského vidieka
19.30 – 20.45 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Richard III.
William Shakespeare
Tragická história o najrýchlejšej ceste na trón
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Popol a vášeň
Súčasná hra o (ne)naplnených láskach na ceste do večnosti
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Sobota
6. 10.

Streda
17. 10.

Štvrtok
11. 10.

Jana Juráňová

Hra skúma osud jedného z najznámejších slovenských prozaikov
20. storočia Mila Urbana
19.30 – 21.50 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Piatok
19. 10.

Ingmar Bergman

Veľ ká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata
a sestry
19.00 – 22.20 hod. | nová budova SND

Leni

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Pôvodná slovenská hra o zodpovednosti umelca za svoje dielo
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Pred západom slnka

Gerhart Hauptmann

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

Hosťovanie Činohry SND

v Prahe s predstavením Elity

Je úžasná!

Peter Quilter

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

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

Pavol Országh Hviezdoslav

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

Tak sa na mňa prilepila

Georges Feydeau

Bláznivá komédia o tom, ako sa jeden muž rozhodol opustiť jednu ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

Hosťovanie
Štátnej opery
Banská
Bystrica

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

Opera

La Gioconda

Amilcare Ponchielli

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

Sobota
20. 10.

Fanny a Alexander

Tichý bič

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

Jonathan Littell

Láskavé bohyne

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

Peter Pišťanek

Rivers of Babylon

'18

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia
alebo Modlitba pre Martu

Veselé paničky windsorské

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

Utorok
23. 10.

William Shakespeare
séria
NČ4
2017/2018

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

Vojna a mier
Lev Nikolajevič Tolstoj
Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej
literatúry
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nad našu silu
Bjørnstjerne Bjørnson

séria
NČ3
2017/2018

Utorok
2. 10.

Utorok
30. 10.

Utorok
30. 10.

Nedeľa
28. 10.

Sobota
27. 10.

Piatok
26. 10.

Štvrtok
25. 10.

Streda
24. 10.

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

Christopher Hampton

Streda
17. 10.

OKTÓ
B R
E

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

Vojna a mier
Lev Nikolajevič Tolstoj
Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí historických
osudov
10.00 – 13.00 hod. | nová budova SND| Sála činohry

Veselé paničky windsorské
William Shakespeare
Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 hod. | historická budova SND

Leni
Valeria Schulczová, Roman Olekšák
Pôvodná slovenská hra o zodpovednosti umelca za svoje dielo
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

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

Kabaret Normalizácia
alebo Modlitba pre Martu
Matúš Bachynec
Hra písaná na telo o výnimočnej speváčke i osobnosti Marte
Kubišovej
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Hosťovanie Činohry SND
v Petrohrade s predstavením Elity

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

Tichý bič
Jana Juráňová

Hra skúma osud jedného z najznámejších slovenských prozaikov
20. storočia Mila Urbana
19.30 – 21.50 hod. | nová budova SND

Antigona
Sofokles

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

Pred západom slnka
Gerhart Hauptmann

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

Rodáci

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Pôvodná slovenská tragikomická freska o jednej telocvični
a dvadsiatich názoroch
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

ul.), Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 23. 8. 2018. — Zmena programu je vyhradená.

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

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

Utorok
16. 10.

Nedeľa
14. 10.

Sobota
13. 10.

Piatok
12. 10.

Štvrtok
11. 10.

Streda
10. 10.

Utorok
9. 10.

Nedeľa
7. 10.

Sobota
6. 10.

Piatok
5. 10.

Štvrtok
4. 10.

Streda
3. 10.

ďakuje svojim partnerom!

Vysvetlivky — * Detské predstavenie.

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

Slovenské národné divadlo

Premiéra opery Don Carlos

GIUSEPPE VERDI: DON CARLOS
HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: Martin Leginus
DIRIGENTI: Martin Leginus, Maroš Potokár
RÉŽIA: Diego de Brea
SCÉNA: Diego de Brea, Jaroslav Valek
KOSTÝMY: Blagoj Micevski
ZBORMAJSTER: Pavol Procházka
DRAMATURGIA: Martin Bendik
ÚČINKUJÚ: Jozef Benci, Stefan Kocán, Peter Mikuláš (Filip II.),
Tomáš Juhás, Ľudovít Ludha (Don Carlos),
Daniel Čapkovič, Sergej Tolsov (Markíz Posa),
Andrea Danková, Adriana Kohútková, Katarína Juhásová (Alžbeta),
Monika Fabiánová, Denisa Hamarová (Eboli) a ďalší
PREMIÉRA: 19. októbra o 19.00 h,
Sála opery a baletu, nová budova SND
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SLOBODO
MYSEĽNOSŤ SA
NEODPÚŠŤALA

Margita Česányiová a Bohuš
Hanák v druhej inscenácii Dona
Carlosa v SND z roku 1956

Predlohou pre libreto opery Don
Carlos, ktorú Giuseppe Verdi
vytvoril v roku 1867, bola hra
Friedricha Schillera. Už uňho
je medzníkom v dramaturgii
klasických divadelných hier,
odklonom od estetiky klasicizmu,
ktorá sa viaže na hnutie Sturm und
Drang a predstavuje nové ideály
slobodomyseľného meštianstva
v rámci prebúdzajúceho sa
romantizmu.
Idea slobody, samozrejme,
nie je v umeleckých dielach
výnimočným javom. V kontexte
doby a najmä veľkej romantickej
revolúcie za slobodu v roku 1848,
ktorá zachvátila celú Európu,
je však popri láske až za hrob
určujúcou témou umenia.

Inscenáciu Dona Carlosa
v SND v roku 1997 režíroval
Jozef Bednárik. Spievali v nej
aj Dalibor Jenis a Eva Jenisová.

DON CARLOS
SI VYŽADUJE
NAJLEPŠÍCH

Jedno z najzaujímavejších diel
talianskeho majstra „post‑bel
canta“ však netreba pravidelným
návštevníkom Slovenského
národného divadla zvlášť
predstavovať. Každá inscenácia
Dona Carlosa v Opere SND bola
výnimočná udalosť. Dielo si priam
vyžaduje tie najlepšie spevácke
výkony, dirigentskú osobnosť,
ktorá ponúkne istotu precízneho
hudobného naštudovania,
a režiséra, ktorý vie politicko
‑intímnu drámu prerozprávať
súčasnému divákovi tvorivým
divadelným jazykom.
Osloviť diváka s rôznymi
prioritami, či už preferuje
vokálnu virtuozitu, dokonalý
hudobný zážitok, alebo zaujímavý
inscenačný kľúč, nie je zďaleka
jednoduché. Dona Carlosa sa už
na scéne Opery SND podujali
inscenovať osobnosti ako Miloš
Wasserbauer, Miroslav Fischer
či Jozef Bednárik, hudobne ju
interpretovali dirigenti Tibor Frešo
aj Ivan Anguélov. Aj predstavitelia
hlavných postáv patrili medzi
špičku, spomenúť musíme Sergeja
Kopčáka, Ľubicu Rybársku či
Sergeja Larina.
Pri novej realizácii tohto
výnimočného titulu oslovila Opera
SND zaujímavého inscenátora,
slovinského režiséra a scénografa
Diega de Breu, ktorý tu už
v minulosti režíroval Gounodovu
operu Romeo a Júlia. Hudobného
naštudovania sa chopí mladý
talentovaný dirigent Martin
Leginus. Don Carlos bude jeho
druhým samostatným hudobným
naštudovaním na bratislavskej

Bulletin k prvej inscenácii Dona
Carlosa v SND z roku 1938

Schiller aj Verdi sa pri aktuálnych
politických témach utiekali
k historickým námetom. Politické
narážky sa v ich dielach objavovali
v druhom pláne alebo problémy
doby pertraktovali v alegorických
situáciách. Pri písaní Dona
Carlosa sa Verdi jednou nohou
vrátil do rokov svojej mladosti –
k dramaturgii melódii burcujúcich
v boji za slobodu. Druhou nohou
zároveň zostal verný dramaturgii
svojho zrelého obdobia,
vykresľujúc zložitejšie postavy,
ktoré neskôr vošli do dejín ako
„veľké verdiovské charaktery“.
Postavy sú čiastočne
historické – zo španielskeho
kráľovského dvora polovice 16.
storočia, čiastočne vymyslené.
Hlavnými nositeľmi ideálu slobody
NOVINKY
sú hrdina Don Carlos a jeho priateľ,
markíz Posa. Naopak, zástupcami
divadelného temna sú kráľ Filip II.
Habsburský a Veľký Inkvizítor.
Veľká dilema otca, ktorý sa
musí rozhodnúť buď pre syna,
alebo pre politiku inkvizície, je
zobrazená sugestívnou scénou
kráľa Filipa a Veľkého Inkvizítora,
#GOSHCOPENHAGEN #GOSHCOSMETICS #AW18 #BEAUTYLIFE
ktorý chce Dona Carlosa za každú
cenu dostať pred inkvizičný súd
Pripojte sa k nám na sociálnych sieťach
pre podporu slobodomyseľných
@goshslovakia
GOSH Copenhagen Slovakia
vyslancov z Flanderska.
Slobodomyseľnosť sa neodpúšťala
ani v ranom novoveku.
Aby však dráma nebola iba
politickým trilerom, autori do nej
GOSH_MISS_2018_88x200+5mm.indd 1
17. 8. 2018
vkomponovali i konflikt nešťastnej
a politicky zakázanej lásky. Alžbeta
z Valois, hoci je zamilovaná do
Dona Carlosa, sa musí z politických
dôvodov vydať za najmocnejšieho
vládcu sveta – španielskeho kráľa
Filipa, ktorý je Carlosovým otcom.
Politický konflikt tak umocňuje
intímny boj otca a syna o tú istú
ženu. A kráľovná si zas zažíva
Premiéra nového pôvodného diela
osobné peklo zmietaná láskou na
PETER ZAGAR: ROZPRÁVKA O ŠŤASTNOM KONCI
Rozprávková opera pre deti a ich rodičov
kráľovskom dvore plnom intríg.

ĎALŠIE
PREMIÉRY
OPERY SND

RÝDZO TALIANSKA
DRÁMA

Margita Česányiová v úlohe
Alžbety (1956)

FOTO: Gejza Podhorský, Alena Klenková

PREMIÉRA V OPERE

Taliansky velikán Giuseppe
Verdi a jeho grand opera
Don Carlos. Inscenácia tohto
diela bude prvou premiérou
99. sezóny Slovenského
národného divadla.
Naplánovaná je na piatok
19. októbra. Opera SND
zatiaľ uviedla Dona Carlosa
štyrikrát. Piatu inscenáciu
pripravuje slovinský režisér
Diego de Brea, hudobného
naštudovania sa ujal Martin
Leginus. O jej príprave píše
dramaturg inscenácie Martin
Bendik.

MISS GOSH 2018 KATARÍNA OČOVANOVÁ

Foto & make-up: Lukáš Kimlička /GOSH Copenhagen

VERDI
VOLÁ PO
SLOBODE

opernej scéne. A v hlavných
úlohách uvidia diváci špičku
sólistického ansámblu Opery
SND i exkluzívnych hostí: Andreu
Dankovú, Adrianu Kohútkovú,
Štefana Kocána, Petra Mikuláša,
Jozefa Benciho a ďalších.

Verdi napísal Dona Carlosa na
objednávku parížskej opery.
Ako Talian a ctiteľ talianskej
opernej tradície však nepovažoval
francúzsky operný vkus za výzvu.
Po vôli mu neboli dekoratívnosť,
stará francúzska operná konvencia,
ani vnucované témy.
Francúzski skladatelia sa
navyše nevedeli zmieriť s tým, že
pri príležitosti svetovej výstavy
v Paríži sa bude uvádzať nová
opera talianskeho skladateľa.
Neprajná atmosféra odďaľovala
Verdiho kladné rozhodnutie.
Keď však napokon podmienky
parížskeho operného domu prijal,
dielo pretavil do rýdzo talianskej
drámy, i keď s menšími ústupkami
pre parížsky operný vkus. Čoskoro
po premiére privolil Verdi operu
skrátiť z piatich na štyri dejstvá
a mimo Francúzska sa začala
uvádzať najčastejšie v talianskom
jazyku. Taliansku verziu Dona
Carlosa so štyrmi dejstvami uvedie
v polovici októbra aj Opera SND.

LIBRETO: Svetozár Sprušanský, Daniel Hevier
HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: Ondrej Olos
RÉŽIA: Svetozár Sprušanský
PREMIÉRA: 9. 2. 2019, historická budova SND

Slovenská premiéra
BENJAMIN BRITTEN: RIEKA ČAJOK/ROZPÁLENÁ PEC
Dve duchovné podobenstvá
HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: Tomáš Brauner
RÉŽIA: Ján Luterán
PREMIÉRA: 27. 4. 2019, historická budova SND

JACQUES OFFENBACH: HOFFMANNOVE POVIEDKY
Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: Rastislav Štúr
RÉŽIA: Andriy Zholdak
PREMIÉRA: 14. 6. 2019, Sála opery a baletu, nová budova SND
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PRETEKÁRI

STÁLE ŽIJÚ

250. repríza

BALET

Od premiéry v roku 1991
je s malými prestávkami
v repertoári Baletu SND
úspešná detská inscenácia
Snehulienka a sedem
pretekárov. Ešte vždy sa teší
neutíchajúcemu záujmu
detí a zároveň ich rodičov,
ktorí na nej vyrástli, píše
dramaturgička Baletu SND
Eva Gajdošová.

Igor Leushin

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV
HUDBA: Václav Pateidl
CHOREOGRAFIA A RÉŽIA: Libor Vaculík
SCÉNA: Milan Ferienčík
KOSTÝMY: Ľudmila Várossová
ÚČINKUJÚ: Sarah Millner, Katarína Kaanová, Damián Šimko,
Adrian Szelle, Viktória Šimončíková, Monika Lehocká, Viktória
Árvová, Andrej Szabo, Adrian Ducin/Yuki Kaminaka, Artemyj
Pyzhov/Kristian Achberger, Andrej Cagáň/Raphael Schuster,
Adrian Szelle, Martin Kreml/Glen Lambrecht, Juraj Žilinčár
KRÁĽOVNINA SUITA: Francisco Garcia, Marek Bobošík, Mergim
Veselaj, Aliaksei Kavaleuski, Raphael Schuster, Seiru Nagahori,
Marián Kuchar, Evgenii Korsakov
250. REPRÍZA
20. októbra o 11.00 hod., historická budova SND
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Ak sú vám tieto slová povedomé,
tak ste jedným z tisícok divákov,
ktorí videli dnes už kultový
muzikál Borisa Filana a Vaša
Padejdla v choreografii a réžii
Libora Vaculíka. Na začiatku
novej, 99. sezóny uvádza Balet
SND v historickej budove
jubilejnú 250. reprízu úspešného
detského baletu Snehulienka
a sedem pretekárov.
Rozprávka bratov Jakuba
a Viléma Grimmovcov
Snehulienka a sedem
trpaslíkov bola námetom
nespočetných divadelných či
filmových spracovaní – na čele
s animovaným filmovým hitom
Walta Disneyho z roku 1937.
V 60. rokoch 20. storočia uviedlo
Slovenské národné divadlo
rovnomenný balet v choreografii
Karola Tótha s Florentínou
Lojekovou ako Snehulienkou
a Jitkou Mňačkovou v úlohe
Kráľovnej.
Libor Vaculík prispôsobil svoju
koncepciu vnímaniu detí z 90.
rokov, odchovaných televíznou
obrazovkou. Pre dnešné deti
hrajúce sa najradšej na mobiloch
môžu pôsobiť televízne či
rozhlasové zvučky a upútavky
(Večerníček, Ranná rozcvička,
Pozor, zákruta) možno archaicky,
neuberajú však na akčnosti a čare
inscenácie. Pod jej nadčasovú
výtvarnú koncepciu sa podpísali
dvaja renomovaní divadelní
výtvarníci Milan Ferenčík
a Ľudmila Várossová.
Inscenácia vznikla v období
tesne po nežnej revolúcii, v rámci
vízie vtedajšieho šéfa Baletu
SND Emila Bartka iniciovať
vznik pôvodných diel. „Bolo to
obdobie, keď sa divadlo otváralo
novým moderným prúdom.
Nebolo jednoduché priniesť do
baletu rock a pop, ale dôveroval
som Liborovi Vaculíkovi, že
spolu s ďalšími tvorcami môžu
priniesť niečo prelomové. Netušili
sme, že rozprávka zlomí rekord
návštevností,“ hovorí Bartko.
Choreograf Vaculík bol
vizionár, ktorý začiatkom
90. rokov vytvoril na scéne
Národného divadla sériu
progresívnych baletných diel.
Pri rozprávke sa ubral iným,
komerčnejším smerom –
k muzikálu, ktorý naštartoval
jeho ďalšiu hviezdnu kariéru
muzikálového režiséra. Oslovil
osvedčenú dvojicu Vaša Patejdla
a Borisa Filana.
Ostrieľaní autori, v tom čase
na vrchole slovenskej hudobnej
a popovej scény, prilákali
slovenské a české spevácke
hviezdy – Paľa Haberu, Darinku

Autogramiáda tvorcov muzikálu

Petra Slováková ako Starena
a Nora Gallovičová ako
Snehulienka.

Ingrid Murčeková-Kačiaková

Snehulienka a Princ:
Nora Gallovičová
a Mário Radačovský (1991)

FOTO: Jana Nemčoková

Juchú, juchú, juchú
My stretli sme dnes
muchu
Juchu, juchú, juchuchú
Teraz nám bzučí
v bruchu

v Balete SND

Rolincovú, Heidi Janků a tiež
známych hercov Miroslava Nogu,
Štefana Skrúcaného, Maroša
Kramára, Kamilu Magálovú, Ivana
Krajíčka, Stana Kráľa. Piesne
muzikálu, z ktorých sa rokmi stali
hity, nahral Vašo Patejdl vo svojom
štúdiu ešte na magnetofónový
pás, dnes si ich deti potajomky
nahrávajú na mobily spolu
s akrobatickými kúskami ich
obľúbených tanečníkov –
pretekárov.
Scénografia priniesla veľa
nových, dovtedy nevídaných vecí,
z ktorých sa deťom na prvých
predstaveniach doslova tajil dych.
Po prvý raz mohli vidieť celý rad
javiskových kúziel, napríklad prelet
ježibaby nad javiskom, bleskové
premeny scény zámku a lesa
vďaka točni, efektný svetelný
dizajn, v ktorom sa postavy
strácali a vynárali na inom mieste,
stroboskop, zvukové efekty hromu,
zvukov lesa a množstvo ďalších,
dnes už samozrejmých vecí.
V zmysle inovatívnej réžie
autor zrušil hranice medzi javiskom
a hľadiskom, pomocou plošín
pretekári na kolobežkách brázdili
priestor javiska i hľadiska, foyeru
i zákulisia tak, že divák nikdy
netušil, odkiaľ sa vyrútia. Všetky
postavy boli zrazu na dosah
detských rúk, deti sa stali súčasťou
deja. Tento moment divadelnej
mágie je azda to, čo robí rozprávku
takou nadčasovou a sviežou i dnes.
Na Snehulienke a siedmich
pretekároch vyrástlo nielen
niekoľko generácií divákov, ale aj
tanečníkov. Prvými Snehulienkami
boli Nora Gallovičová, Laura
Pernicová a Ingrid Kačiaková.
Úlohu Princa, ktorý bozkom
prebudil spiacu Snehulienku,
si ako prví vyskúšali Mário
Radačovský, Jozef Dolinský ml.
a Ferdinand Holeva. V postave
Stareny, pripomínajúcej Babu
Jagu z ruskej rozprávky Mrázik sa

herecky zaskvela Petra Slováková,
párkrát v nej dokonca zažiaril sám
Libor Vaculík, neskôr Pavol Plšek.
O úlohu Kráľovnej sa delili Irina
Čierniková, Kvetoslava Salingerová
a Mária Kupcová.
Za takmer tridsať rokov sa
v inscenácii vystriedali desiatky
tanečníkov, spomeňme Klaudiu
Bittererovú, Veroniku Henschovú,
Petra Dedinského, Máriu Kupcovú,
Igora Holováča, Jozefa Šoltýsa,
Michala Mikeša, Ľubora Kvačeka,
Stanislava Kramariča, Petra Antalíka
či Juraja Šišku.
Kostýmy, rekvizity a fragmenty
scény, ale najmä kolobežky sa
rokmi a častými reprízami rozpadli.
Obnovenú premiéru s novou,
technologicky vylepšenou scénou
a aj kostýmami uviedol Balet SND
na podnet vtedajšieho riaditeľa
Mária Radačovského v roku 2009
pri príležitosti dvestej reprízy
a za účasti tvorcov – skladateľa,
choreografa a režiséra aj oboch
výtvarníkov.
Baletné rozprávky predstavujú
často prvý kontakt malého diváka
s divadlom. Je dôležité, aby
pritiahli deti k divadlu – najlepšie
na celý život. Podľa riaditeľa Baletu
SND Jozefa Dolinského je jubilujúci
detský balet príkladom poctivého
prístupu tvorcov k detskému titulu.
„Muzikál Snehulienka a sedem
pretekárov sa stal fenoménom.
Najmä v tom, že hoci sa doba
a ľudia menia, deti sa z tejto
rozprávky tešia rovnako ako pred
rokmi. Preto je táto inscenácia ešte
vždy v našom repertoári. Jej prví
diváci sú dnes dospelí a vodia do
divadla svoje deti. Tak uvidíme, či
rozprávka prežije dovtedy, kým
prídu s vnúčatami. Tešil by som sa
z toho,“ dodáva Jozef Dolinský.

PREMIÉRY
BALETU SND
BEATLES GO BAROQUE
HUDBA: Peter Breiner
CHOREOGRAFIA A RÉŽIA: Adrian Ducin, Igor Holováč,
Glenn Lambert, Reona Sato, Andrej Petrovič
HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE, DIRIGENT: Peter Breiner
PREMIÉRA:
30. 11. 2018, historická budova SND
CARL DAVIS, DANIEL DE ANDRADE: TULÁK CHAPLIN
Pôvodný balet v dvoch dejstvách
LIBRETO, CHOREOGRAFIA A RÉŽIA: Daniel de Andrade
HUDBA, HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE: Carl Davis
DIRIGENTI: Carl Davis, Dušan Štefánek
SCÉNA A KOSTÝMY: Mark Bailey
SVETELNÝ DIZAJN: Tim Mitchell
VIDEO A PROJEKCIE: Nina Dunn
DRAMATICKÉ VEDENIE: Patricia Doyle
PREMIÉRA:
15. 3. 2019, Sála opery a baletu, nová budova SND
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Pred pár rokmi sme sa
v časopise Kritika & Kontext
(#44) opýtali niekoľkých
desiatok slovenských
a zahraničných intelektuálov,
v čom podľa nich spočíva
„moc umenia“? Odpovede boli
rôzne. Viacerí zdôrazňovali
krízy umenia, naháňanie sa za
originalitou – ako pozostatok
romantizmu, čo často vedie
k bizarným výsledkom.
Jedni lamentovali, iní vítali
marginalizáciu umenia
masovou kultúrou –
spisovateľ George Blecher to
prirovnal k premene syra na
obľúbený „cheesecake“. Mnohí
zdôrazňovali zodpovednosť,
ktorú umenie a umelci nesú
za kultiváciu a stav tohto
sveta. Práve týmto smerom
sa vydáme hľadať prepojenie
umenia s mocou a politikou.

Čo spája vzdelaných ľudí a čo
všeobecne spájalo intelektuálov,
ktorých sme oslovili, je fascinácia
umením, jeho silou, mystikou,
ktorá nie je metafyzická, ale je
produktom ľudskej mysle a ducha.
Môj priateľ výtvarník Fero Guldan čítajúc toto číslo bol ako umelec zarazený, a tak trocha zranený,
že v celom časopise nepadlo slovo
„talent“. Teda to, čo majú umelci
a čo sa nedá kúpiť, naučiť, nanútiť,
ani naoktrojovať a čo im umožňuje
v širokom spektre literárneho,
hudobného, tanečného, divadelného, filmového a výtvarného umenia
vytvárať artefakty, diela, predstavenia, ktoré nás fascinujú, obšťastňujú a obohacujú.
Pre vzdelancov tohto sveta
práve existencia umenia robí z ľudí
civilizované bytosti. Sme na to
právom hrdí, dodáva zmysel našej
existencii a pomáha nám vyrovnať
sa s neúprosnosťou osudu
a krivdami tohto sveta. Americký
filozof Richard Rorty v tomto
zmysle cituje Shelleyho:
„Slobodu spod vlády kňazov
a tyranov by ľudia mohli dosiahnuť
aj bez Locka, Huma, Gibbona,
Voltaira a Rousseaua, ťažko si
však čo i len predstaviť, v akom
mravnom marazme by bol
svet, nebyť Danteho, Petrarcu,
Boccaccia, Chaucera, Shakespeara,
Calderona, lorda Bacona či
Miltona, nebyť toho, že sa narodil
aj Raffaell, aj Michelangelo, že sme
preložili biblické básne a znovu
sa zaujímame o grécku literatúru,
nebyť toho, že sme spoznali
antické sochárstvo a že piesne
náboženstiev starých čias nezanikli
spolu s vtedajšou vierou.“
Rorty argumentuje, že dejinný
vývoj západných vzdelancov
prešiel troma zásadnými fázami.
V prvej, do 18. storočia, videli
spásu v Bohu, teda vo vzťahu
ľudí k všemohúcej nadľudskej
bytosti. V druhej fáze, nástupom
renesancie a hlavne po Francúzskej
revolúcii, hľadali spásu vo filozofii,
vo viere, že práve ona, cez prizmu
gréckej filozofie, vyjadruje a hľadá
podstatu takú, aká v skutočnosti je.
V tretej, súčasnej fáze, intelektuáli
nachádzajú spásu v umení, hlavne
v jeho literárnej a dramatickej
forme a to cez spoznávanie
rôznorodosti ľudí samotných.
Na rozdiel od iných
kritikov Rorty nepodceňuje
úlohu náboženstva a filozofie
v minulosti. Je však presvedčený,
že s príchodom Cervantesa
a Shakespeara začali ľudia chápať,
že nemá zmysel predstierať
existenciu jedinej pravdy, jednej
viery, že spoznávanie rôznorodosti
ľudí a kultúr naprieč dejinami
a svetom robí ľudskú predstavivosť
najdôležitejšou komoditou,
ktorá má práve cez umenie
kapacitu rozvíjať a rozširovať sa
donekonečna.
Toto dnešné postavenie
a rola umenia, jeho dominancia
v sekulárnom svete kultúry

UMENIE A

O UMELCOCH A MOCI
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„It exceeds all imagination to
conceive what would have
been the moral condition of
the world if neither Dante,
Petrarch, Boccaccio, Chaucer,
Shakespeare, Calderon,
Lord Bacon, nor Milton, had
ever existed; if Raphael and
Michael Angelo had never
been born; if the Hebrew
poetry had never been
translated; if a revival of the
study of Greek literature
had never taken place; if
no monuments of ancient
sculpture had been handed
down to us; and if the poetry
of the religion of the ancient
world had been extinguished
together with its belief.“
Percy Bysshe Shelley
A Defence of Poetry

a politiky, z neho robí mimoriadne
lákavý artikel, ktorý sa snažili
a snažia ovplyvniť, kontrolovať,
privlastniť si mocní tohto sveta.
Umelci a intelektuáli, ktorí
vnímajú umenie ako synonymum
civilizovanosti, čelia tomuto tlaku
často udatne, veľakrát vyhýbavo
a nie zriedka v predklone pred
mocou politiky a peňazí. Mnohí
sa izolujú do svojich ulít, textov,
obrazov a tónov, ďalší hľadajú únik
v sláve popkultúry, iní sa predávajú
v reklamnom priemysle, teda
prispôsobujú, respektíve redukujú
svoju umeleckú imagináciu
a inteligenciu hlboko pod svoju
úroveň.
Najúčinnejšie sa dá brániť tlaku
politikov a hlúposti tohto sveta
humorom, satirou, výsmechom
ľudskej márnosti a malosti.
A nemusí to byť len komik, aforista,
autor komédií, či skúsený herec,
ktorý odkrýva a bagatelizuje častú
nafúkanosť a aroganciu moci.
Svojím postojom,
v parametroch svojho poznania
umenia, si môže vďaka veľkým
literárnym postavám a ich tvorcom
svoju dôstojnosť a integritu
zachovať každý jednotlivec. To sa
však dá, len keď človek pozná, číta
a vníma veľkú škálu umeleckých
diel minulosti a súčasnosti, diel,
ktoré nás vyzbrojujú proti tlaku
a proti poslušnosti k ideológiám
a dogmám politických režimov.
Veď kto spoznal Švejka, šaša
v Kráľovi Learovi, Jakuba fatalistu,
Winstona Smitha či Čechovovho

„Ťažko si čo i len predstaviť,
v akom mravnom marazme
by bol svet, nebyť Danteho,
Petrarcu, Boccaccia,
Chaucera, Shakespeara,
Calderona, lorda Bacona
či Miltona, nebyť toho,
že sa narodil aj Raffaell,
aj Michelangelo, že sme
preložili biblické básne
a znovu sa zaujímame
o grécku literatúru, nebyť
toho, že sme spoznali antické
sochárstvo a že piesne
náboženstiev starých
čias nezanikli spolu
s vtedajšou vierou.“
Percy Bysshe Shelley
Obrana básnictva

„Nedajme sa
zmýliť, ak sa nám
vyjavujú v mysli
obdobia žičlivé
pre umenie. Sú to
zriedkavé záblesky
v spoločnostiach.“
Ivanova, omnoho ťažšie sa dá
zlákať ideológiami, ktoré chcú
ovládnuť a zneužiť jeho myseľ na
stavbu absurdného, byrokratického
politického systému.
A tak sme sa dostali
k napätému vzťahu umenia
a politiky v dejinách. Podmienky
pre umenie boli takmer vždy ťažké
až nebezpečné a pre umelcov
skúškou ich integrity a svedomia.
A nedajme sa zmýliť, ak sa nám
vyjavujú v mysli obdobia žičlivé
pre umenie. Sú to zriedkavé
záblesky v spoločnostiach, ktoré
boli a sú ekonomicky vyspelé
a spoločensky tolerantné.
Všeobecne platí jedno smutné
pravidlo: Ak sú podmienky pre
umenie priaznivé, nikdy to nie je
na dlho. Politická situácia sa zhorší
a umelci či intelektuáli sú medzi
prvými na rane a moc sa ich snaží
zneužiť a pokoriť.
Politici sa vždy snažili obklopiť
umelcami, pretože pre politikov

je – rovnako ako držať v rukách
moc – dôležitý aj obraz, ako
ich budú hodnotiť dejiny a akú
stopu ich vláda po sebe zanechá.
Umelcov vnímajú ako tých, ktorí
dedičstvo politikov ohrozujú,
ale aj legitimizujú, a preto sa
ich snažia využiť na sebachválu
a sebaprezentáciu.
Umelci, opäť podľa miery
ich integrity a svedomia, slúžia
alebo sa bránia vplyvu politikov.
Väčšina umelcov, tak ako väčšina
spoločnosti, je však pasívna. Kvôli
rodine, pokoju či presvedčeniu, že
umelec sa do politiky miešať nemá.
Nedávno zosnulý Stano Dančiak
sa raz v rozhovore vyjadril, že herec
nepatrí na tribúny. Asi to nebolo
zo strachu. Možno mienil, že každý
sa má venovať tomu, čo najlepšie
vie, a možno si bol vedomý, že na
hercov je moc zvlášť vysadená.
A možno to bolo echo na
kajúcnický výkrik tiež už nebohého
Mariána Labudu z tribúny roku
1989, že herci prepožičali svoje
tváre komunistickému režimu.
Angažovanosť umelca, samozrejme, závisí od povahy režimu.
V dobe podobnej stalinizmu či hitlerizmu znamená akákoľvek vzbura
väzenie a často trest smrti. No
v akomkoľvek inom režime je umelec postavený pred zložitú dilemu,
ako sa správať k moci, ktorá umelcom bráni tvoriť tak, ako im talent
káže. Popularita im v tomto prípade
nepomáha: ak mlčia, mnohí vravia
o alibizme, ak rečnia na tribúne,
tak o exhibicionizme. A tí, ktorí sa
kamarátia s mocnými a nebodaj
zoberú funkciu, sú zatracovaní ako
zradcovia.
Nájsť mieru angažovanosti
a spôsob obrany je zložité; byť
nekonformný k politike, ale aj
ku konformnej spoločnosti je
povinnosťou umelcov. Ponížení,
nemí a pokorení umelci sú
tragédiou pre nich samých
a stratou pre spoločnosť, pretože
ich servilnosť sa zväčša prejaví aj
v ich umeleckom prejave.
Napokon jeden známy
fenomén a vlastne útecha: mnohé
najväčšie umelecké diela vznikali
a budú vznikať aj v nepriaznivých
politických podmienkach. Takmer
by sa zdalo, že práve v tých. Ale
to nie je pravda, umenie a talent
sa zrodí kdekoľvek, potrebuje
však podmienky, kultiváciu,
vzdelanostné zázemie a slobodu,
aby malo byť komu hrané, vydané,
vystavené a premietané.
Na to, aby bolo pochopené,
je dôležitá miera vzdelania
spoločnosti. Len vzdelaný a čestný
jednotlivec sa ubráni lákadlám
braku, gýču – komerčnému či
politickému. Peter Gregor to
presne vyjadruje dvanástimi
slovami: „Ak ťa nechápu, polož si
dve zásadné otázky: Majú čo? Majú
čím?“
Samuel Abrahám je rektor
BISLA a šéfredaktor časopisu
Kritika & Kontext

POLITIKA

PÍŠE SAMUEL ABRAHÁM
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TANKY V ULICIACH

BOLI SCI-FI

Soňa Šimková
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V čom spočívala úloha lektorky
dramaturgie?
Mňa si vybrali ako znalkyňu
cudzích jazykov. A možno aj
pre niečo iné, to už neviem. Eva
Malinová ovládala dobre angličtinu
a nemčinu, takže išlo najmä
o moju francúzštinu. Vyhľadávala
som podkladové materiály
k titulom, ktoré sa chystali do
repertoáru. K Lope de Vegovi
som si napríklad v španielskej
encyklopédii – lebo aj na to som

SŠ

A to srdce divadla bolo v čom?
Do dramaturgie radi chodievali
napríklad Milan Lasica a Julo
Satinský. Každý pondelok tam mali
zasadnutia PEN klubu. Smela som
sa občas zúčastniť. Julo prichádzal
s knedličkami v sieťovke z neďalekej Luxorky, za čo sa mu Milan
posmieval: To máš zato, že si sa
priženil do takej nóbl rodiny. Julo
si totiž zobral dcéru vychýreného
lekára. Mne zasa Milan priateľsky
odporučil, aby som si skrátila
sukne. Začali sa vtedy nosiť mini.
Boli to šťastné chvíle môjho života.
Do dramaturgie, samozrejme, chodievali aj herci a režiséri poradiť sa,
podozvedať sa, čo a ako.

Dramaturgičky Margitu
Mayerovú a Evu Malinovú
viacerí dodnes považujú za
nedocenené. Čo ste sa od nich
naučili?
V SND som spoznala, že zvolené
kroky majú následky. Niekedy aj
veľmi nepríjemné, ba až fatálne.
Ak chcú umelci niečo nové,
nevyskúšané, podstupujú riziká.
Na Beckettových Šťastných dňoch
so skvelou Máriou Prechovskou
sála civela prázdnotou a po
dvoch‑troch reprízach bolo treba
Mikulíkovu inscenáciu stiahnuť
z repertoáru. Na vyváženie sa
nasadil Kaktusový kvet od dvojice
francúzskych autorov Barilleta
a Grédyho. Podľa mienky kritiky
sa v činohre zaviedla nezdravá
dvojkoľajnosť a rozmnožili sa
bulvárne kusy, čo predtým
nebývalo. V 50. rokoch určite nie,
v tom mala kritika pravdu…
Bránilo sa divadlo?
Darmo Miloš Pietor, ktorý v tom
čase pohostinsky obohatil
režisérsky stav, argumentoval
Veľkou Britániou, kde ani
v národnom divadle nie sú takí
chúlostiví – kráľovná Alžbeta II. si
napríklad pri hosťovaní Francúzov
v Londýne išla pozrieť práve
Feydeauovho Chrobáka v hlave!
A ponúkol hru Petra Shaffera
Čierna komédia. Pre spravodlivosť
však musím spresniť, že niektorí
kritici vtedy situáciu chápavo

SŠ
SŠ
SŠ
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V tom čase ste však
spolupracovali aj na inscenácii
Millerových Salemských
bosoriek v réžii Pavla Haspru.
Aká to bola skúsenosť?
Bola to veľká výzva. Opierala
som sa o dramaturgické školenie
svojich milých pedagogičiek
a vypracovala dramaturgický
rozbor. Na prvej čítacej skúške
som pred súborom predniesla svoj
elaborát. So stiahnutým hrdlom
a malou dušičkou, veď predo mnou
sedeli Ctibor Filčík, Gustáv Valach,
Viliam Záborský, Viera Strnisková
a rad ďalších „mostres sacrés“, aby
som ostala pri mojej frankofónii.
Gitka Mayerová ma pochválila
a povedala: Soňa, veď ste videli,
ako si Ctibor Filčík robil do textu
poznámky. Poznajúc noblesu
hercov našej prvej scény, nemyslím
si, že by boli ironické.

SŠ

Samuel Adamčík, Ctibor Filčík a Július Pántik v inscenácii Salemské bosorky.

sa dala – naštudovala vysvetlenia
dobových tancov. Uvádzal sa
totiž jeho Učiteľ tanca a bolo to
treba do bulletinu. Do nemeckého
bulletinu k Nestroyovej fraške
Strach z pekla, pripraveného pre
hosťovanie činohry vo Viedni, som
zasa napísala podrobný obsah hry
na spôsob operných libriet, vraj to
tiež pomohlo porozumeniu. Alebo
som čítala hry podľa pokynov
svojich šéfok, písala posudky, ba
som sa aj raz stretla s nejakým
neodbytným grafomanom a vedela
som ho spacifikovať.

SŠ
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Môžete najprv povedať viac
o tom mozgovom truste?
Rozmýšľalo sa o skladbe
repertoáru, o témach, ktoré boli
vtedy naozaj žeravé. Veď sa
konečne rozbehla liberalizácia,
otvárali sa možnosti vyberať hry
žijúcich svetových dramatikov,
ba priam horúce novinky. Jeden
príklad za všetky: európsku
premiéru v SND mala čerstvá hra
Arthura Millera Po páde. Obe
protagonistky Mária Kráľovičová
aj Zdena Gruberová sa podobali
na Marilyn Monroe (aj proti
autorovej vôli, ale čo narobíš,
keď sa podobali), hrali dobre
a skvelý bol najmä Ladislav Chudík
ako Quentin, na zamilovanie sa.
Hasprovu inscenáciu si prišiel
pozrieť aj renomovaný anglický
kritik, Kenneth Tynan. Vystavil
činohre najlepšie vysvedčenie,
nazval ju európskou. Skvelé
úspechy zaznamenali aj hosťovania
vo Viedni, ohlasy v tlači sa hemžili
superlatívmi.

K inscenácii Salemské bosorky
v réžii Pavla Haspru (1966)
vypracovala Soňa Šimková
svoj prvý dramaturgický
rozbor na pôde SND.
Na snímke Emília Vášáryová
s Viliamom Záborským.

SŠ

Aká bola atmosféra
v čase vášho príchodu do
Slovenského národného
divadla?
V dramaturgii vládla výborná
atmosféra. Dramaturgičky
Margita Mayerová a Eva Malinová
sa správali veľmi neformálne,
neautoritársky. Bolo tam
spoločensky živo. Kancelária na
štvrtom poschodí v Divadle Pavla
Országha Hviezdoslava susedila
so šéfovskou a fungovala ako
mozgový trust. A vzhľadom na
čisto ženské osadenstvo – prvý
a jediný raz v storočnej histórii
SND, ak sa nemýlim – bola zároveň
srdcom divadla.

ČEKOVI, INÍ HAVLOVI

FOTO: Jozef Vavro

SŠ

SŠ

ROZHOVOR

Okrem hercov nie je medzi
nami už veľa umelcov
pôsobiacich v Činohre SND
v období konca 60. rokov.
Spomedzi nich sme vybrali
a oslovili dve lektorky
dramaturgie, aby zaspomínali
na obdobie pražskej
jari, augustovú okupáciu
i nastupujúcu normalizáciu.
V tomto čísle Portálu
SND prinášame rozhovor
s profesorkou Soňou
Šimkovou, ktorá pôsobí
na Divadelnej fakulte VŠMU
v Bratislave. S poprednou
teatrologičkou, znalkyňou
dejín divadla a náruživou
pozorovateľkou toho
súčasného – domáceho
i svetového, hovoril dramaturg
Činohry SND Miro Dacho.

SŠ

SOŇA ŠIMKOVÁ

NIEKTORÍ VERILI DUB

komentovali. Odsúdenia sa
dramaturgickej dvojkoľajnosti
dostalo až s nástupom
normalizácie. Teda s návratom
totalitnej ideológie.
Menila sa atmosféra v divadle
smerom k augustu 1968?
Situácia gradovala. V spoločnosti
dochádzalo k polarizáciám, niektorí
verili Dubčekovi, iní Havlovi, bolo
to tak aj v divadle.
Kde vás zastihol 21. august 1968?
S manželom, spolužiakom z vysokej
školy Milanom Stanekom, sme sa
práve vrátili z krásnej mesačnej
cesty po Grécku. Pozreli sme si
všetky hlavné pamiatky a divadelné
svätyne. Zúročila som to neskôr
pri učení dejín svetového divadla.
O niekoľko dní sa dovalili tanky.
Vidieť ich v uliciach Bratislavy bolo
skutočné sci‑fi.
Ako augustová okupácia
ovplyvnila prevádzku divadla?
Z pohnutých poaugustových
chvíľ si pamätám najmä premiéru
Hviezdoslavových Krvavých
sonetov. Titul bol nasadený
operatívne, k udalostiam. Mala
výsostne slávnostný charakter
a vyznela ako panychída. Môj
svokor plakal.
Čo ste vy robili bezprostredne
po auguste 1968?
Aj s manželom sme sa pustili
protestovať, či už masovo na
uliciach, alebo na pracoviskách.
Cítili sme sa byť ešte stále aj
študentmi VŠMU, a tak sme
súbežne navštevovali dekanát.
Stretali sme tam Milana Šimečku.
Mala som dojem, že sa zoči
‑voči nám mladým cíti tak trocha
previnilo. V dramaturgii činohry
sa formulovali petície, vyhlásenia,
vládla tam napätá atmosféra,
odlišná od tej predchádzajúcej,
slobodnej, uvoľnenej. Eva Malinová
nechcela znova zažiť strach, aký
poznala cez vojnu, keď sa v čase
transportov bála o život rodičov.
Rýchlo sa rozhodla pre emigráciu.
Ja som si od jari 1968 vybavovala
študijný pobyt vo Francúzsku
a ten mi Ministerstvo kultúry
odrazu pridelilo. Tak som teda
koncom septembra vycestovala
do Paríža. Tam mi zatelefonoval
manžel z Bazileja a oznámil mi,
že máme štipendiá na univerzite
a bývanie zadarmo. Môj kontakt
s dramaturgiou činohry sa v tomto
bode končí.
Koho zo SND sa udalosti po
auguste 1968 dotkli najviac?
Podľa mňa si to najviac odskákala
Gitka Mayerová. Rozvedená žena,
matka dvoch detí s hroznou
tragédiou za sebou – prišla
o jedno bábätko z dvojčiat, členka
komunistickej strany, angažovaná
za Pražskú jar a Dubčeka,
vystupujúca jednoznačne proti
okupácii. Čistý terč.
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Posledné diskusie z cyklu
Slovenské osmičky ponúkne
do konca roka Činohra SND.
Programom reaguje na
tohtoročné okrúhle výročia
udalostí, ktoré dominujú
slovenským dejinám
20. storočia. O tom, akú
stopu zanechali veľké
dejiny v každodenných
životoch, píše moderátor
„osmičiek“, scenárista
a komik Tomáš Hudák.

Osmičkové roky hýbali našimi
dejinami. V osemnástom sme si
spolu s Čechmi založili spoločný
štát, aby sme si ho v tridsiatom
ôsmom po Mníchove dali rozbiť.
V štyridsiatom ôsmom sme ku
kormidlu pustili komunistov, aby
sme sa o dvadsať rokov neskôr
prizerali ich predstave o režime
s „ľudskou tvárou“. Neslobode
začal zvoniť umieračik až v roku
s dvomi osmičkami, keď sa systém
s popraskanou tvárou pokúšal hasiť
sviečky vodnými delami.
Na histórii je však úžasné, že
ju viete vyrozprávať cez čokoľvek.
Pretože to, čo sa udialo, zanechalo
stopu v každej oblasti života. Je
plná príbehov, o ktorých sme
možno ani netušili a ktorých
súčasťou veľakrát boli aj naši
rodičia či starí rodičia.
Naša rodina žila hokejom.
A v ňom sa odzrkadľovala história
Československa ako na lesklom
ľade. Nie je náhoda, že najznámejší
český hokejista odohral celú
kariéru s číslom 68. Pre Jaromíra
Jágra bolo symbolom krivdy, ktorú
jeho rodina cítila po invázii vojsk
Varšavskej zmluvy.
Málokto vie, že ani nie rok
a pol po vzniku Československa,
sa na olympijských hrách
v Antverpách prvýkrát predstavili
aj československí hokejisti. Získali
bronz. Ešte zopár týždňov predtým
márne odhŕňali sneh na Štrbskom
plese, aby si mohli v marci aspoň
trochu zatrénovať.
Nemohli vtedy ani tušiť, že
ani nie o dvadsať rokov sa bývalí
spoluhráči budú musieť postaviť
proti sebe. Keď po mníchovskom
diktáte a vyhlásení vojnovej
Slovenskej republiky nastúpili
v roku 1940 prvýkrát Slováci
a Protektorát Čechy a Morava
proti sebe, obe mužstvá mali dresy
v rovnakých farbách. Cez prvú
prestávku im rozhodcovia doniesli
modré dresy juhoslovanskej
reprezentácie, v ktorých Slováci
odohrali jednu tretinu. Po proteste
juhoslovanskej výpravy si však
zas obliekli svoje. Od debakla
0 : 12 s Čechmi ich tieto zmeny
nezachránili.
Po vojne mieril opäť
zjednotený tím ČSR na najvyššie
priečky. V roku 1947 vyhral
zlato, o dva roky neskôr úspech
zopakoval. A mohol aj o rok neskôr.
Ibaže to by nemohla reprezentácia
sedieť v krimináli. Na majstrovstvá
sveta do Londýna sa neletelo,
naopak, zatváralo sa a padali
tvrdé tresty vo vykonštruovaných
procesoch. Dvanásť hráčov poslali
za mreže a potom do uránových
baní. Bachari sa zabávali tak, že
dali hráčom do rúk metly a na zem
hodili mydlo: „Tak hrajte, mistři
světa!“

SLOVENSKÉ
OSMIČKY

OBJAVTE
BALÍK VÝHOD
ALLIANZ SPOLU
Využívajte výhody Allianz Clubu a spoľahnite sa na naše rýchle
a férové služby a najoceňovanejšie poistenie.
A teraz novinka! S balíkom výhod Allianz Spolu môžete získať
dvojnásobné plnenie z úrazových poistení a ďalšie skvelé benefity.
Informujte sa u našich predajcov.
allianzsp.sk

Slovenské osmičky v Modrom salóne moderuje Tomáš Hudák (vpravo),
hostia: Michal Stehlík, Michal Vašečka, Roman Holec
FOTO: Ivo Olvecký
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Rehabilitovali ich až v roku
1968. Ešte predtým, ako sen
o štáte, kde by sa dalo aspoň
trochu slobodnejšie dýchať,
rozdrvili ruské tanky.
Odvety sa ponížení
Čechoslováci dočkali aspoň na
ľade. Pol roka po invázii pod
velením Sovietskeho zväzu dvakrát
po sebe porazili Sovietov na
majstrovstvách sveta v Štokholme.
Niektorí si na znak protestu
prelepili páskou červenú hviezdu
v štátnom znaku na drese a po
zápase všetci odmietli podať
Sovietom ruky. Len v Prahe
oslavovalo v uliciach 150-tisíc ľudí.
Tých príbehov je neúrekom.
V umení, športe, náboženstve,
v každej rodinnej kronike.
V projekte Slovenského
národného divadla, ktorý
pripravuje v spolupráci
s Historickým ústavom SAV
a Ústavom pamäti národa, sa
ich snažíme dekádu po dekáde
objavovať a zasadzovať do
súvislostí. Aj preto nie sú hosťami
každomesačných diskusných
večerov v Modrom salóne len
historici, ale zaujímaví ľudia
z kultúrneho prostredia aj iných
oblastí spoločnosti. Ich postrehy
nám pomáhajú lepšie ozrejmiť
zlomové udalosti a motivácie ich
aktérov.
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HEX #CAD4DE
C 26 M 11 Y10 K 0

R 0 G 55 B 129
HEX #003781
C 100 M 65 Y 0 K 15

1918
1928
1938
1948
1958
1968
1978
1988
1998
2008
2018

Slovenské osmičky

11/09/2018 13:47

Pred nami sú posledné tri
dekády: postchartový rok 1978,
rok 1988 a s ním predohra k nežnej
revolúcii a koniec mečiarizmu
v roku 1998.
Už onedlho si pripomenieme
sto rokov od vzniku
Československej republiky. Jej
príbeh je príbehom každého
jedného z nás, v histórii každej
rodiny má svoje miesto. Rozprávať
si ho je dôležité – nech ho už
vyrozprávame cez čokoľvek.
Pretože v dejinách všetko so
všetkým súvisí.
My sme žili hokejom. Aj preto
viem, že sviečkovú demonštráciu
pomáhal z Kanady organizovať
najstarší z bratov Šťastných –
Marián. Chcete vedieť viac?
Zastavte sa na Slovenských
osmičkách v Modrom salóne!

SLOVENSKÉ OSMIČKY V MODROM SALÓNE
1978 VEK NEHYBNOSTI/SO SOVIETSKYM ZVÄZOM… A NIKDY
INAK!
18. septembra o 19.30 hod.
1988 ROK PRED ZMENOU/ZMENA VO VZDUCHU
18. októbra o 19.30 hod.
1998 VÝCHOD ALEBO ZÁPAD?
17. novembra o 19.30 hod.

Históriu treba vyrozprávať
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POSTAVÁM
DALA ČRTY
ZEMITÉ

Ferko Urbánek
tvrdil, že sa
netrápi vôbec

V inscenácii Balladyna
(1960)

BLAHOŽELÁME

V histórii slovenského
herectva sme mali a stále
máme dostatok kvalitných
herečiek, ale len málo
tragédok – interpretiek
disponujúcich titanizmom
prejavu, majestátnosťou
vzhľadu a s nimi spojenou
špecifickou kultúrou práce
s drsným altovým zafarbením
hlasu. Jednou z tých mála
tragédok bola Eva Kristinová,
ktorá 5. augusta oslávila
vzácnych 90 rokov. Jej
portrét pripravil teatrológ
Karol Mišovic.

32

Eva Kristinová bola vychovaná
k láske k slovenskej reči,
literatúre a najmä k poézii, no nad
umeleckým povolaním spočiatku
nepremýšľala. Predovšetkým nie
v období, keď sa jej rodina počas
druhej svetovej vojny dostala do
ťažkých životných situácií a ďalšie
začiatkom 50. rokov jej otca,
generála Jozefa Martina Kristina,
ešte len čakali.
Až po vojne jej gymnaziálna
profesorka poradila, aby
pouvažovala nad hereckou
kariérou. Napriek počiatočnému
odporu rodičia temperamentnú
dcéru pustili na prijímacie
pohovory a na prekvapenie
celej rodiny Evu prijali. Štúdium
na bratislavskom Odbornom
divadelnom kurze začala v roku
1948, ale už o rok neskôr čítame
jej meno medzi členmi súboru
najreprezentatívnejšej slovenskej
scény – Slovenského národného
divadla, ktorému ostala bez
prestávky verná na ďalších takmer
štyridsať rokov.
Jozef Budský, šéf Činohry SND
a súčasne pedagóg Odborného
divadelného kurzu, totiž prijal
študentku do ansámblu už po
prvom ročníku. V mladej umelkyni
vycítil skutočne nezvyčajný
potenciál. Pravdou však je, že
v začiatkoch kariéry režiséri
ťažšie hľadali správnu nôtu jej
umeleckého naturelu a interpretka
musela viac vyčkávať v tieni
kolegýň, než stáť vo svetle
reflektorov. Režiséri v nej totiž
dlho nevedeli odhaliť zvučný
dramatizmus a na slovenských
javiskách zriedkavé sklony
k tragizmu.
Postavy dokázala vykresliť
psychologicko‑realistickým
detailom, ale boli to črty
ostré a zemité. Nie diskrétne
a dievčenskou nehou zjemnené.
Preto sa jej vyhýbali úlohy
okúzľujúcich krehkých múz
a bezúhonných naiviek.
Naopak, vynikala v úlohách žien
asertívnych, konfliktných, do seba
zahľadených, no i duchaplných.
Boli to ženy pevných názorov,
ktoré radšej ako ideály obetovali
vlastný život.
Spočiatku sa síce zdalo, že
Kristinovej hlavným okruhom
postáv budú úlohy utrápených
žien klesajúcich pod ťarchou života
(Soňa v Čechovovom Ujovi Váňovi,
Zuzka v Tajovského Statkoch
‑zmätkoch), no postupne ako
herecky dozrievala, sa ukazovalo,
že jej hlavným odborom budú,
naopak, hrdé vládkyne. Či tie

FOTO: Jozef Vavro

Kráľovná Eva Kristinová

Eva Kristinová
v postave Evy v inscenácii
Bačova žena (1963).

v brokátovej kráľovskej róbe
(titulná Słowackého Balladyna,
Shakespearova Lady Macbeth
z Macbetha a Gertrúda z Hamleta
či televízne kreácie titulných
postáv z Alžbety Anglickej, Márie
Tudorovej či Lucrezie Borgie)
alebo v prostých dedinských
šatách (Eva zo Stodolovej Bačovej
ženy a rad postáv zo slovenskej
klasiky stvárnených pred
kamerou – Kubo, Rysavá jalovica,
Škriatok, Bičianka z doliny).
Opozitne k dramatickosti
stvárňovaných charakterov
dokázala byť Eva Kristinová
aj úspešnou tlmočníčkou
komediálnych figúr. Tam vynikla
jej schopnosť spontánnej
hereckej bezprostrednosti,
rýchlej a zrozumiteľnej dikcie,
istoty prednesu a citu pre rytmus
(Felice z Goldoniho Štyroch
grobianov, Zuza z Tajovského
Ženského zákona). Bola herečkou
veľkého gesta, ale i javiska.
Preto jej hereckému naturelu
vyhovovala scéna Divadla P. O.
Hviezdoslava a ženy fatálnych
osudov; už menej úspešne
zápasila s rolami introvertnejšieho
naturelu na komornom javisku
Malej scény. A jedinečnosť jej
hereckej osobnosti zdôrazňuje aj
fakt, že ako jedna z mála našich
herečiek dokázala bezproblémovo
poprieť svoje sýto kontúrované
psychologické herectvo
a prispôsobiť sa racionalite textov
nemeckého dramatika Bertolta
Brechta a tri ústredné postavy
v inscenáciách jeho hier (Dobrý
človek zo Sečuanu, Kaukazský
kriedový kruh, Matka Guráž a jej
deti) ju postavili na piedestál
najlepších československých
interpretiek rol veľkého
divadelného reformátora.
Eva Kristinová bola herečkou
veľkých kráľovských osudov. No
nemusela mať práve na hlave
zlatý diadém, aby to dokázala.
Hrdosť, grandióznosť a dominancia
boli totiž základnými témami jej
hereckej kariéry vôbec. To z nej
v našich kruhoch robilo herečku
špecifickú a výnimočnú. Preto
jej najväčšie umelecké úspechy,
ale i životné osudy pripomenie
od októbra tohto roku výstava
Divadelného ústavu a Slovenského
národného divadla inštalovaná
v historickej budove SND.

V posledný júlový deň uplynulo 160 rokov od narodenia jedného z najaktívnejších a najpopulárnejších
slovenských dramatikov konca 19. a prvej tretiny 20.
storočia. Dodnes ostal veľmi obľúbeným autorom
ochotníckych súborov. Napísal sedem desiatok hier
rozličných foriem a žánrov. Najtypickejšie však preňho
boli veselohry z dedinského prostredia, v ktorých
nechýbali piesne, príslovia, porekadlá, zázraky a v závere ani morálne poučenie.
Postavy jeho hier sú väčšmi typy ako charaktery,
obsah i vyústenie príbehov je spravidla veľmi jednoduché a naivné, zároveň jednoznačné a zrozumiteľné.
Možno i preto sa u divákov stretával s pochopením
a úspechom. V časoch silnej maďarizácie vraj jeho hry
posilňovali národné sebavedomie Slovákov.
Nedlho pred smrťou povedal Ferko Urbánek
o svojej tvorbe pre časopis Naše divadlo: „Veľmi ľahko
tvorím divadelné hry. Netrápim sa veľa s vymýšľaním
deja a osôb. Vlastne zväčša sa netrápim vôbec.“
Profesionálne divadlo uvádzalo a uvádza jeho hry
oveľa sporadickejšie ako amatéri. Prvej premiéry na
profesionálnom javisku sa Urbánek dočkal v Národnom
divadle v Brne, kde nedlho pred vznikom Československej republiky 1. septembra 1918 uviedli jeho hru Rozmajrín. Inscenáciu režíroval iný dramatik, Jiří Mahen.
Touto hrou prvýkrát predstavila vtedy už 67-ročného dramatika aj Činohra SND. Premiéra Rozmajrínu
tu bola 31. augusta 1925. Po nej nasledovala séria inscenácií jeho hier, napriek tomu sa z autorovej košatej
tvorby na javisko SND dostal len zlomok.
Urbánkovým dvorným režisérom sa stal Janko Borodáč, ktorý inscenoval väčšinu z deviatich inscenácií.
Najvyšší počet repríz – dvanásť – dosiahla inscenácia
hry Pytliakova žena, v ktorej sa zaskvela režisérova
manželka Oľga Borodáčová Országhová. Divadelní
historici však najviac oceňujú inscenáciu Kamenného
chodníčka v réžii modernistu Ferdinanda Hoffmanna,
ktorý hru uviedol v roku 1939 po tom, ako sa stal na
krátky čas interným režisérom činohry.
Doposiaľ poslednou hrou Ferka Urbánka, ktorú
uviedlo SND, bol Škriatok v réžii Janka Borodáča v roku
1942. „Po rokoch sa tejto inscenácii pripisoval utajený, obrazný politický protest. Vraj plot na spoločnom
dvore dvoch rodín symbolizoval nesúhlas s rozdelením
Československa. Borodáč vo verejných prejavoch vítal
slovenskú samostatnosť – žeby na scéne v inotajoch
chcel povedať čosi opačné?“ napísal o tejto inscenácii
teatrológ Ladislav Čavojský v monografii Ferko Urbánek alebo Náš divadelný šlabikár.
Na Urbánka sa vraj v 80. rokoch chystal aj vtedajší
interný režisér SND a významný interpret slovenskej klasiky Miloš Pietor. Svoj zámer však už nestihol
realizovať. Úspech však priniesli televízne adaptácie
Urbánkových hier v réžii Karola L. Zachara (Rozmajrín,
Škriatok, Kamenný chodníček), ktoré sa dodnes objavujú na televíznej obrazovke.
Naposledy sa Urbánek v SND objavil pred desiatimi rokmi vďaka projektu V Národnom ako doma, keď
v Štúdiu pohostinsky vystúpili breznianski ochotníci
zo súboru Jána Chalupku Mesta Brezno s hrou Pani
richtárka v réžii Jána Sládečka.
Posledné roky svojho života strávil Ferko Urbánek v bratislavskej Petržalke, kde 10. decembra 1934
zomrel. Jeho pravnukom je operný dramaturg, režisér
a niekdajší riaditeľ Opery SND i generálny riaditeľ SND
Pavol Smolík.

MIRO DACHO

dramaturg Činohry SND
ZOZNAM INSCENÁCIÍ HIER FERKA URBÁNKA V SND
ROZMAJRÍN, réžia: Václav Jiřikovský,
premiéra 31. augusta 1925, 6 predstavení
BLUDÁR, réžia: Janko Borodáč,
premiéra 9. decembra 1927, 3 predstavenia
UŽ SÚ VŠETCI V JEDNOM VRECI, réžia: Andrej Bagar,
jediné uvedenie 7. februára 1929
PRAVDA VÍŤAZÍ, réžia: Janko Borodáč,
premiéra 10. mája 1930, 3 predstavenia
KRUTOHLAVCI, réžia: Janko Borodáč,
premiéra 21. októbra 1930, 5 predstavení
JANKO A ANIČKA, réžia: Andrej Bagar,
premiéra 25. februára 1933, 12 predstavení
PANI RICHTÁRKA, réžia: Janko Borodáč,
premiéra 28. septembra 1933, 6 predstavení,
(uvedené pri príležitosti 75. narodenín autora)
PYTLIAKOVA ŽENA, réžia: Janko Borodáč,
premiéra 3. októbra 1934, 12 predstavení
KAMENNÝ CHODNÍČEK, réžia: Ferdinand Hoffmann,
premiéra 14. januára 1939, 4 predstavenia
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ŠTEFAN BUČKO

Mišo bol múzicky nesmierne
obdarený. Hviezda bez hviezdnych
manierov. Roky som mal česť stáť
pri ňom na javisku v legendárnom
Chrobákovi v hlave a v jeho
najznámejšej role Jánošíka v Na
skle maľovanom. Na legendárnej
šnúre po najväčších amfiteátroch
Slovenska som mal pocit, že
sprevádzame svetovú rockovú
hviezdu. Odhadom 13-tisíc
aj na plote visiacich divákov
vo Východnej mávajúcich
zapaľovačmi pri Zbóóóhom buď,
lipová lyžka… Najradšej som
mal jeho humor vychádzajúci
z pokerovej tváre, pri ktorom si
vychutnával dokonale načasované
pointy. A nad všetkým bola jeho
prirodzená ľudskosť a statočnosť.
Ako Veršinin s Božidarou Turzonovou
(Oľga) a Emíliou Vášáryovou (Máša)
v inscenácii Čechovových
Troch sestier (1984)

KAMILA MAGÁLOVÁ
Michal Dočolomanský ako
Toni v Čerticiach (1995)

Bratia Karamazovovci,
Smerďakov (1981)

SPOMIENKA

Desať rokov uplynulo
v auguste od úmrtia
troch dlhoročných
členov Slovenského
národného divadla.
Michal Dočolomanský,
František Zvarík aj
Vilma Jamnická odišli
v priebehu presne dvoch
týždňov v roku 2008.
Na Michala Dočolomanského
spomínajú slovom viacerí
členovia Činohry SND.

Milý môj Miško, alias Dočko, ako
sme Ťa familiárne všetci volali!
Chýbaš mi na javisku ako môj
herecký manžel, milenec,
Jánošík a, samozrejme, ako veľký
kamarát. Hovorí sa, že všetci sme
nahraditeľní. Fyzicky možno áno,
ale talent, jedinečnosť, charizmu,
humor, pozitívne vyžarovanie
a obrovskú srdečnosť v Tvojej
osobe nahradiť nemožno!
Nerátam radšej roky, v ktorých
sme bez Teba na javisku i v živote,
lebo to neviem a nechcem prijať,
ale realita nepustí. Spomienka na
Teba je však stále prítomná a živá.
Maj sa tam, kde si, pekne, lebo
si bol pekný a krásny človek!
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Miško Dočolomanský bol môj
lodný kapitán, keď sme si šiesti
herci postavili hausbót, ktorým
sme sa chceli plaviť po Dunaji
až do Čierneho mora. Spravil si
kapitánske skúšky, veď kapitáni
poslední opúšťajú loď, keď sa
stane katastrofa. Musia mať
charakter. O tom, že ho Miško má,
ma presvedčil vo svojom živote
ikskrát. Skvelý herec a človek.
Chýba mi.

JÁN GALLOVIČ

Na skle maľované (1974)

FOTO: Jozef Vavro, Jana Nemčoková

RADŠEJ
NERÁTAŤ
ROKY
BEZ TEBA

FRANTIŠEK KOVÁR

Peer Gynt (1979).
S Martinom Hubom

Michal Dočolomanský je
veľká herecká legenda, môj
vzor z televíznych pondelkov
i filmových hrdinov, ktorí mi ako
mladému gymnazistovi či neskôr
študentovi herectva boli veľmi
blízki. Fascinoval ma rozmanitosťou
toho, čomu sa hovorí nekonečná
paleta najrozmanitejších hereckých
charakterov, vyrážal mi dych,
kde sa to v ňom vlastne berie.
Zbojník, búrlivák na koni bez sedla
a zároveň fičúr aristokrat v bričke
ako kráľ… no najviac ma dostával
svojimi tragickými postavami.
Bolo ich veľmi veľa
a neopakovateľné. No Peer Gynt
bol v jeho podaní na Oscara, tak
som to vtedy vnímal.
Bol hviezda, no nehviezdil.
Tešil som sa na jeho prekvapivý
humor i „špílce“ v komédiách,
ktorými zabával kolegov počas
nekonečných večerných
maratónov. Úžasne spieval,
počúvať ho bolo pre všetkých
balzamom.

Skrátka: Legenda. No nie vďaka
Na skle maľovanému, to bola len
čerešnička na torte jeho talentu, ale
vďaka jeho pokornému hľadaniu
ešte neobjavených hereckých
vesmírov. Som rád, že som ho
mohol poznať a pracovať po jeho
boku.
Jednej veci mi je však ľúto. Že
som sa nikdy nepreviezol v lietadle,
ktoré Michal pilotoval. Príležitosť
bola na zájazde v Bojniciach,
ja som však dal prednosť
plavbe v liečivej vode a nie
vzletu v aeropláne, ktorého bol
kapitánom. Tí, ktorí to zažili, s ním
v mysli lietajú stále.

JOZEF VAJDA

Na Miška si spomínam ako
na človeka, ktorý keď prišiel
do miestnosti, akoby sa rozsvietilo
svetlo. Bol to človek plný humoru,
vtipu, energie a rozdával radosť.
Ľuďom s ním bolo príjemne, tešili
sa z jeho prítomnosti.
Myslím, že nám všetkým veľmi
chýba. Nielen nám, kolegom, ale
aj všetkým ľuďom, ktorí milujú
divadlo, film a televíziu.
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