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úvod

Vážení priatelia divadla,

foto: archív

keď mi šéfredaktor Portálu SND, pán Jozef Švolík,
oznámil, že by si prial, aby som bol autorom úvodníka, súhlasil som, cítiac sa poctený. Potom ma
premohol strach.
Čo ja ako chirurg môžem váženým priateľom
divadla, umelcom i zamestnancom napísať? Mal
som chuť vyvliecť sa z tejto úlohy.
My nevládneme slovom a dominujeme v iných
sálach – väčšinou bez hľadiska... Dobrý chirurg neoplýva len zručnosťou rúk, ale mal by mať aj iné
danosti a vlastnosti – vzdelanie, zodpovednosť,
múdrosť, etiku, odvahu i ohľaduplnosť k pacientovi. Je často sólista, ktorý sa nesmie pomýliť – jeho
chyba sa ukáže ihneď, ale musí mať aj zmysel pre zohratú tímovú prácu. Ocitáme sa často
v situáciách, keď si uvedomujeme svoju bezmocnosť, pritom náš pacient nesmie strácať
nádej... Zrazu nachádzam mnohé paralely s divadlom, s jeho sólistami a umeleckými súbormi aj ich dôležitým širokým zázemím.
Chirurgia je remeslo posvätené vedou a umením. Je niečo, čo sa vymyká bežným predstavám o vede a úplne predstavám o remesle. Predstava operačnej sály postaví takmer
každého pacienta „do pozoru“ a do určitej závislosti od niekoho, kto bude „baštrngovať“
jeho zdravím a životom. Aj veľmi silní sa v tejto situácii stávajú tichými a pokornými.
My chirurgovia sme príliš zaujatí svojimi pacientmi a odborom – niekedy nemáme čas
vnímať mnohé problémy okolitého sveta.
Pre mňa osobne je práve Slovenské národné divadlo priestor, ktorý mi pomáha relaxovať,
dať sa očarovávať a prekvapovať, zabúdať na vlastné problémy, ale aj zamýšľať sa a vidieť
svet inou optikou. Tu sa ja stávam „pacientom“, ktorý sa zveruje do rúk svojim „chirurgom“.
A môžem vyhlásiť, že tu poznám a mám vynikajúcich „chirurgov“.
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Don Giovanni sa sťahuje
do novej budovy SND
Z bohatej a inšpiratívnej tvorby režiséra Jozefa Bednárika máme už viacero sezón v repertoári posledné dve
jeho inscenácie: Pucciniho Turandot
a predstavenie Mozartovej opery Don
Giovanni, ktoré teraz prechádza z historickej do novej budovy SND. Stane
sa tak vo štvrtok 8. februára. Ako Leporello u nás prvýkrát vystúpi Peter
Kellner (v minulosti sa v tomto titule
už predstavil ako Masetto), umelec,
ktorý je sólistom v rakúskom Grazi
(tu sa uviedol v Rossiniho Barbierovi
zo Sevilly a v Únose zo serailu od Mozarta). V roku 2013 debutoval na Salzburskom festivale – a na Mozarteu
Peter Kellner
v Salzburgu sa prvý raz predstavil
práve ako Leporello, no spieval tam aj Publia v opere La clemenza di Tito.
V sezóne 2016/2017 debutoval ako Papageno a Don Basilio v Teatro lirico Giuseppe Verdi v Terste. Ako Sarastro zaujal na scéne Stadttheater
Klagenfurt a v Teatro Romano vo Fiesole. V roku 2016 debutoval na Festivale Mecklenburg-Vorpommern. Spolupracuje s orchestrom Camerata Salzburg, s Royal Liverpool Philharmonic Orchestra i s Viedenskými
ﬁlharmonikmi. Na doskách Opery SND pred časom debutoval ako Collin v inscenácii Pucciniho Bohémy. Na predstavení Dona Giovanniho vo
štvrtok 8. februára mu budú partnermi: Pavol Remenár, Linda Ballová,
Adriana Kohútková, Juraj Hollý, Martin Mikuš, Jana Bernáthová a Jozef
Benci. Dirigovať bude Ondrej Olos.
(ps)

Činohra SND má nového dramaturga
Na poste dramaturga Činohry SND
skončil v decembri 2017 Peter Kováč,
ktorý sa zaslúžil o mnohé zahraničné
i slovenské spolupráce, pôvodné hry
a inscenácie klasiky. Ako dramaturg
stojí za takými oceňovanými inscenáciami ako Mojmír II. alebo Súmrak
ríše či Arkádia. Novou posilou, oporou
i inšpiráciou v dramaturgickom tíme
Činohry SND pod vedením Michala Vajdičku sa od januára 2018 stal
dramaturg, kritik, autor a príležitostný herec Miro Dacho (1983). Patrí
k najmladšej generácii divadelných
dramaturgov so vzťahom k písaniu
Miro Dacho
a autorskej tvorbe. Spolupracoval
už temer so všetkými slovenskými
divadlami a s viacerými scénami v ČR (napr. Švandovo divadlo Praha,
HaDivadlo Brno, Národné divadlo moravsko-sliezske v Ostrave). Miro
Dacho ukončil štúdium teórie a kritiky, divadelnej réžie a dramaturgie
na VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium a v súčasnosti je pedagógom na katedre réžie a dramaturgie. Jeho bohaté skúsenosti dramaturga – praktika s rôznym typom divadiel, žánrov i poetiky, rozhľad
a humor budú prínosom pre Činohru SND, kde už spolupracoval na
tituloch Ivanov, Je úžasná!, Polnočná omša a na projekte Desatoro. (mk)
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Fragile & Balet – spev a reč tela
Balet SND pripravil koncom januára pre svojich divákov netradičné
dva novoročné koncerty. Vznikli v spolupráci s vokálnou skupinou
Fragile, spievajúcou a cappella, ktorej program tvoria rockové, popové, džezové hity svetových umelcov ako Fredy Mercury, Queen či Beatles. V ich repertoári sa nájdu aj skladby velikánov klasiky – Bacha či
Chopina, no ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej populárnej
hudby, ktorým dávajú svoju kreativitu, hravosť a novú tvár. Ich predstavenia sú plné výbornej hudby, ale aj skvelého humoru. Tentoraz
ich spev umocnila reč tela, prostredníctvom štyroch pôvodných choreograﬁí Adriana Ducina, Igora Holováča, Glena Lambrechta a Reony
Sato v interpretácii sólistov a členov Baletu SND. Fragile tvoria Branislav Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Helena Krajčiová, Svetlana
Rymarenko a Slavomír Košecký.
(eg)

Do Carmen sa zamiluje Peter Berger
Na stredu 21. februára pripravujeme ďalšiu z repríz obľúbenej
inscenácie Carmen. Ako Don
José v nej bude na našej scéne
debutovať tenorista Peter Berger
– umelec pôvodom z Košíc, víťaz
Medzinárodnej speváckej súťaže
M. S. Trnavského, laureát súťaže
Anglo-Czecho-Slovak Trust v Londýne a semiﬁnalista prestížnej
Hans Gabor Belvedere Competition vo Viedni. V jeho bohatom Peter Berger
umeleckom životopise ﬁguruje
Dánska i Škótska národná opera, hosťoval v Ríme i v Teatro Massimo
v Palerme, v divadle v Brémach, v Splite, vo Veľkom divadle v Lodži.
Na repertoári má Princa z Dvořákovej Rusalky, Jeníka z Predanej nevesty, ale aj Lenského, Ismaela, Alfréda, Pinkertona či Rudolfa. Veľký
úspech zaznamenal ako Lukáš v Smetanovej Hubičke vo Wexforde.
Pravidelne spieva na operných scénach v Prahe, Brne a Bratislave.
V SND debutoval ako Pinkerton v Konwitschneho inscenácii opery
Madama Butterﬂy. K najnovším kreáciám Petra Bergera patrí úloha Princa v Dvořákovej Rusalke – pre National Theatre v Tokiu a pre
festival v Glyndebourne vo Veľkej Británii.
(ps)

Záujem SND o spoluprácu s Nórskom
Bývalý riaditeľ Činohry SND Roman Polák a nový riaditeľ Činohry
SND Michal Vajdička, režisér Ján Luterán a dramaturgička Miriam
Kičiňová vycestovali do Osla po stopách nórskych autorov Bjørstjerna Bjørnsona a Henrika Ibsena, ktorých hry uvedieme na javisku
Činohry SND. Táto cesta otvorila aj možnosť získať nové divadelné
väzby s Národným divadlom Oslo, kde naše stretnutie s jeho riaditeľkou Hanne Tomta sa vidí ako prísľub ďalších spoluprác. Stretli
sa dve kultúry, ktoré mali rovnako náročné začiatky. Národné divadlo Oslo vzniklo okolo roku 1849 a práve syn velikána Bjørstjerna Bjørnsona – Bøjrn Bjørnson sa stal jeho prvým riaditeľom. Prešli
sme sa starobylými chodbami divadla a obdivovali vzťah budovy,
jej architektúry a dôležitých politických medzníkov nórskej histórie.
Veríme, že naša oslava československého výročia práve textom Nad
našu silu od Bjørnstjerna Bjørsona otvorí cestu staronovým divadelným vzťahom.
(mk)
foto: Alena Klenková, Ivona Orešková, Braňo Konečný, archív
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Netopier načas odletí

Prvá repríza operného krimi

Inscenácia Straussovho Netopiera patrí medzi naše najnavštevovanejšie tituly. To
svedčí o smäde publika po
operetnom umení, ktoré má
veru v Bratislave slabé zázemie,
ale najmä o kvalite tohto predstavenia. Senzačné Straussovo
dielo o noci strávenej na plese
a o rannom prebudení do reality sa hráva hlavne na prelome
Netopier
rokov – a tak to bolo aj v Opere SND. Posledné predstavenie Netopiera v tejto sezóne sa uskutoční
v sobotu 10. februára. Dirigovať bude Dušan Štefánek a v sólistických
úlohách sa predstavia Aleš Briscein, Adriana Kohútková, Ján Galla,
Monika Fabianová, Tomáš Juhás, Daniel Čapkovič, Ivan Ožvát, Jana
Bernáthová, Miriam Maťašová a Peter Marcin.
(ps)

Otvorená opera, nezávislý projekt Asociácie CORPUS, ktorému
priestor na uvedenie poskytlo SND, po úspešnej decembrovej premiére uvedie na doskách historickej budovy SND svoju prvú reprízu
Rossiniho jednoaktovky Il signor Bruschino. Súzvuk skúsených interpretov s nastupujúcou generáciou talentovaných sólistov vytvoril
nevšedný večer plný komiky, ale aj bravúrnej vokálnej interpretácie.
V hlavných úlohách spievajú Jana Bernáthová, Ján Ďurčo, Amir Khan
a Roman Krško. Repríza novej inscenácie režiséra Martina Bendika sa
uskutoční v piatok 16. februára v hudobnej úprave a pod taktovkou
dirigenta Mariána Lejavu.
(nn)

Človek nesmie mať vrásky na duši
Mária Kráľovičová je nevyčerpateľným zdrojom energie a svojím spôsobom aj unikátnym zjavom v dejinách profesionálneho
divadelníctva – a to nielen na Slovensku.
Dva týždne po skončení 2. svetovej vojny
sa v historickej budove SND konal konkurz.
Mladá dievčina z Čárov očarila Andreja Bagara a začala svoju umeleckú kariéru. Po
krátkom pôsobení v Bratislave účinkovala
dva roky v divadle v Martine. Nepretržite
už 70 rokov je „jej materským“ Slovenské
Mária Kráľovičová
národné divadlo, v ktorom má zmluvu od
januára 1948: Ofélia, Júlia, svätá Jana, Čechovove hrdinky i Marilyn
Monroe... Dievča z dediny na Záhorí sa stalo na javisku kráľovnou,
intelektuálkou, ale aj ženou z fabriky. Osudom sa Márii Kráľovičovej
stala Sládkovičova Marína, ale aj Manon – anjel i diabol! Skvelá herečka a recitátorka hovorí, že prežila šťastný život tak, ako si ho vysnívala. Bývala veľkou romantičkou, ostala optimistkou a teší sa na
každý nový deň – túžba žiť a vôľa byť prospešnou jej nechýba, lebo
vyznáva, že „človek nesmie mať vrásky na duši“. V aktuálnej sezóne
má stále v repertoári hru Ivana Stodolu Bačova žena a pôvodnú hru
Valerie Schulczovej a Romana Olekšáka Leni.
(iz)

Čechov v marci dvakrát ako hosť
V Činohre SND sa v marci predstavia hneď dve
inscenácie hier jedného
z najväčších svetových
dramatikov Antona Pavloviča Čechova (1860
– 1904). Prvou bude
v piatok 9. marca Višňový sad v podaní Slovenského komorného
divadla z Martina a v réžii Romana Poláka, ktorý tak doplnil posledný
kúsok do zaujímavej
Višňový sad (Jana Oľhová a Marek Geišberg)
mozaiky vlastných interpretácií Čechovových hier. Vo Višňovom sade sa stretávajú všetky
generácie martinských hercov, kde nechýba ani Jana Oľhová, členka
Činohry SND, ale aj iné herečky a herci, ktorí ako hostia účinkovali alebo účinkujú v SND.
K obdivovateľom ruskej klasickej dramatickej spisby patrí aj zástupca najmladšej generácie režisérov Lukáš Brutovský. S ruskou klasikou žal úspechy už počas bratislavských štúdií, najmä s inscenáciou
Ostrovského hry Výnosné miesto. Dnes už má na konte sériu inscenácií viacerých ruských klasikov doma i v zahraničí, kde jeho najnovším javiskovým dielom z tejto oblasti je inscenácia Čechovovho
Uja Váňu, s ktorou príde v piatok 16. marca Činohra Štátneho divadla
Košice. Diváci si môžu pripomenúť niekdajších hostí našej prvej scény Alenu Ďuránovú a Michala Soltésza a v jednej z úloh uvidia aj
Jozefa Stražana.
(mk)
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Krútňava – dvakrát do konca sezóny

Za Pavlom Maurérym

Opera SND opäť vrátila do
repertoáru národnú operu
Krútňava. Uviedla ju začiatkom januára pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Hudobný skladateľ Eugen
Suchoň sa pri jej tvorbe inšpiroval novelou Mila Urbana Za Vyšným mlynom.
Krútňava (Miroslav Dvorský
Spolu so Štefanom Hozom
a Mária Porubčinová)
napísali libreto o živote
slovenskej dediny po 1. svetovej vojne. Nie je to však opera „folklórna“,
je to dráma hriechu a trestu s obrazmi radosti i pokánia, príbeh ponurý
i hrdý, príbeh lásky i nenávisti, ktorý je vo svojej podstate drámou svedomia, hľadajúceho útočisko v oslobodzujúcej viere v Boha. Krútňava
mala premiéru 10. decembra 1949 a odvtedy patrí medzi naše najhranejšie operné diela. V zahraničí ju uviedli vo vyše dvadsiatich operných
domoch väčšinou pod názvom Katrena. V USA v roku 1979 sa na premiére na Michiganskej univerzite zúčastnil aj Eugen Suchoň. Tam dielo
zaznelo pod názvom The Whirlpool so sólistami z newyorskej Metropolitnej opery – Katrenu spievala Alexandra Hunt a Štelinu Giorgio Tozzi.
Súčasnú inscenačnú podobu dal opere Krútňava v SND ﬁlmový režisér
Juraj Jakubisko, premiéra tejto inscenácie bola v decembri 1999. Dielo
uvádzame ako hold slovenským národným tradíciám, ale aj tvorbe Eugena Suchoňa, ktorého 110. výročie narodenia a 25 rokov od úmrtia si
v roku 2018 pripomíname. Krútňavu si túto sezónu môžete pozrieť ešte
v nedeľu 18. februára a v piatok 9. marca 2018. Pod taktovkou Dušana
Štefánka hlavné postavy stvárnia Mária Porubčinová/Veronika Mihálková (Katrena), Michal Lehotský/Miroslav Dvorský (Ondrej) a Jozef Benci/Ján Galla (Štelina).
(snd)

* 21. 5. 1935, Solivar pri Prešove – † 15. 12. 2017, Bratislava
Pavol Mauréry pôsobil v Československom
rozhlase, v Slovenskej ﬁlharmónii ako člen
Slovenského ﬁlharmonického zboru, bol
sólistom Vojenského umeleckého súboru,
členom spevohry Novej scény, sólistom
opery Štátneho divadla v Košiciach aj sólistom v Mestskom divadle v nemeckom
Erfurte. V rokoch 1978 až 1999 bol sólistom Opery SND, ale aj neskôr účinkoval
v niektorých inscenáciách – vo Verdiho
opere Luisa Miller, či v Straussovej operete Noc v Benátkach. Vďaka dĺžke svojej kariéry i mimoriadnemu talentu naštudoval Pavol Mauréry
široký a rozmanitý repertoár. Pútal svojím
vzácnym zmyslom pre štýlové zvládnutie barytónových úloh najmä v talianskom repertoári, schopnosťou autentickej verdiovskej
interpretácie, dôkladnou znalosťou ich interpretačnej tradície, rovnako aj štýlovým prejavom s bohatým vokálnym výrazom a citovým
prežitím. Milovníkom opery ostali v pamäti mnohé z kreácií v jeho
podaní – Rigoletto, Georges Germont, Schaunard, Rodrigo, Belcore, Nabucco, ktorého v pamätnej inscenácii spieval vyše dvestokrát,
Enrico, Don Giovanni, nezabudnuteľný Simon Boccanegra, ale aj Figaro, Escamillo, Barón Scarpia, Jago, či Amonasro. Posledná rozlúčka
s Pavlom Maurérym sa uskutočnila 22. decembra 2017 v historickej
budove SND.
(snd)

Darčekové poukážky bodovali
S mimoriadnym záujmom ste reagovali na ponuku SND obdarovať
blízkych Darčekovou poukážkou. Najvýraznejšie ste na našu kampaň
o možnosti obdarovať radosťou zo stretnutia s umením reagovali
v novembri a v decembri 2017, keď stúpli tržby z predaja Darčekových poukážok o 43 percent oproti rovnakému obdobiu v roku 2016.
Celkovo ste si vlani zakúpili o 45 percent viac poukážok ako v roku
2016. Uplatniť Darčekové poukážky na kúpu vstupeniek z programu
aktuálnej sezóny môžete na predstavenia SND až do konca júna 2018.
(cm)

Zomrel Anton Mišík
Vo veku 83 rokov zomrel 24. 12. 2017
Anton Mišík, dobrá duša Opery a Baletu SND. Rodák z Trenčína (17. 5. 1934)
po krátkom pôsobení na Novej scéne
v Bratislave zasvätil SND vyše 40 rokov.
V Balete SND (1961 – 1981) účinkoval vo
vyše štyroch desiatkach inscenácií ako
člen zboru a v menších sólistických úlohách, napríklad ako Wilfried v balete Giselle. Následne až do konca roku 2003 sa
s ním návštevníci stretali pred predstavením vo foyer historickej budovy – bol
inšpicientom. Divadlo bolo jeho vášňou,
láskou, životom.
(snd)

Giselle (1975) – Zora Jaczová
(Bathilda), Anton Mišík
(Wilfried) a Jurij Plavník (Albert)

foto: Alena Klenková, archív – Jozef Vavro

Výročia z histórie našej prvej scény
4. 2. 1978 – Miloš Pietor pohostinsky reží-

11.

15.
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roval Tajovského drámu Nový život. Od
1. augusta sa stal interným režisérom Činohry SND.
2. 1968 – v novom naštudovaní Rossiniho
Barbiera zo Sevilly po prvý raz spievala part
Rosiny 21-ročná študentka bratislavského
konzervatória Edita Gruberová.
a 16. 2. 1938 – pohostinské večery viedenskej Volksoper s Pucciniho Bohémou

19.

a Toscou, v úlohe Cavaradossiho vystúpil
slovenský tenorista Imrich Godin.
2. 1938 – Karel Nedbal a režisér opery pražského Nového nemeckého divadla Renato
Mordo prezentovali premiérovú Bizetovu
Carmen – prvý a posledný raz v slovenských
divadelných reláciách v originálnom znení,
t. j. s dialógmi v próze. Titulnú hrdinku, súčasnú mladú robotníčku z tabakovej továrne, stvárnila Helena Bartošová.

23. – 29. 2. 1988 – súbor činohry vystúpil
v Moskve so Solovičovou hrou Príliš odvážny projekt, Ostrovského komédiou Výnosné
miesto (obe v réžii Ľ. Vajdičku) a Krležovou
drámou Páni Glembayovci (réžia M. Pietor).
24. 2. – 5. 3. 1988 – súbor opery bol na zájazde
v Moskve a litovskom Vilniuse so Suchoňovým Svätoplukom, Janáčkovou Jej pastorkyňou a Verdiho Maškarným bálom.
Jaroslav Blaho, teatrológ
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rozlúčka

ZA MARIÁNOM
LABUDOM
foto: Martin Črep

* 28. 10. 1944, Hontianske Nemce
† 5. 1. 2018, Bratislava

Predovšetkým rodina, to bol Mariánov vesmír, rodinou žil, rodinou dýchal, rodina bola pre Mariána
zmyslom všetkého, o čo sa v živote snažil, čo v živote dokázal a hlavným zmyslom toho, prečo na svete
chcel byť. Som, vďaka bohu, tiež jeden z tých, ktorým bolo osudom dopriate chvíľami si zalietať na
krídlach divadelného príbehu Mariánovej divadelnej rodiny vo výškach, kam nás často svojím talentom a srdcom „vykrúžil“ práve Marián. Uvedomujúc
si hodnotu a platnosť všetkého vyššie spomenutého, dovoľte mi, prosím, (Marián by mi to nedovolil,
bránila by mu v tom jeho plachosť na tému jeho slávy), dovoľte, aby som využil túto chvíľu na prezradenie Mariánových, podľa mňa rovnako hrdinských
skutkov, ako boli jeho „skutky“ umelecké, pri ktorých mi, vďaka nášmu 50-ročnému priateľstvu, bolo
dopriate byť prítomným a bez ktorých by Mariánov
príbeh, myslím si, bol neúplný.
Marián bol spočiatku, pokiaľ išlo o javisko, ozaj až
priveľmi plachý, to vieme my, čo sme boli svedkami
toho, koľko urputnosti v prvých rokoch svojho snaženia musel vynaložiť na prekonanie trémy z pocitu
zodpovednosti, aby vôbec na to javisko vyšiel. Ale
nakoniec vyšiel vždy a odchádzal ako víťaz. I nad
trémou, i nad dramatickou postavou. Obdivoval
som túto Mariánovu silu, viackrát som bol svedkom, ako to vedeli slabší jedinci vzdať a celoživotne
to sebe, či osudu vyčítať. Že toto cúvnutie Mariánovi
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nehrozí, som pochopil pri podobne dramatickej situácii, ako prináša javisko, kedy tiež necúvol.
Málokto vie, že Marián bol dlhé roky veľmi aktívnym
horolezcom. Vďaka kamarátom z Horskej služby,
hlavne vďaka vzácnemu nášmu kamarátovi horolezcovi Gejzovi Haakovi, zliezol Marián, z nášho
pohľadu „chlapcov z nížiny“ vážne tatranské štíty.
Zliezol Žabieho koňa, Ošarpance, Vidlový hrebeň,
Dračí štít, Ostrý štít. Pamätám si, ako práve pri Ošarpancoch, keď už Gejza vyliezol prvú dĺžku a Marián
už bol, pravdaže, naviazaný na lane, náhle od vyčerpávajúceho nástupu a zimy stuhol a dostal kŕče do
rúk až tak, že sa mu zovreli v päsť a nebol schopný
vystrieť prsty. Bol som presvedčený, že končíme,
ale Marián nedovolil „skufrovať“ – zubami natiahol
prsty na jednej ruke – prvý chyt, zubami natiahol
prsty na druhej ruke – druhý chyt a takto – urputne
– po pár dĺžkach zmäkol a Ošarpance sme „ošarpali“.
Prečo túto, pri rozlúčke, azda priveľmi prozaickú
epizódu z Mariánovho života spomínam. Pretože
hovorím o Mariánovej urputnosti, o jej ušľachtilosti, o ktorej by som rád podal správu aj z jej prítomnosti na javisku.
Čechov: Tri sestry – réžia Miloš Pietor – Andrej –
Marián Labuda. Andrej: tragická, smutná postava
– krásna rola.
Hral som v štyroch inscenáciách Troch sestier, štyrikrát som ich režíroval, ale bez zaváhania viem vyhlá-

siť, že podľa môjho názoru bol Marián zo všetkých
Andrejov najdokonalejší. A teraz k tej urputnosti.
Marián bol v tom čase, azda i vďaka svojmu typovému určeniu, či už v televízii i v divadle, ale hlavne vo
vedomí väčšiny divákov zaškatuľkovaný ako komediálny herec. Pietor však, ako pomazaný režisér, vycítil hĺbku Mariánovej duše a talentu. Preto Andrej.
A teraz… – zrada.
Hrali sme, ako sa to občas vie stať, asi pred menej
disponovaným publikom, a ako sa Marián objavil
na scéne, nastal smiech. Stuhol som ja, stuhol Marián, podišiel pár krokov dopredu, otočil sa chrbtom k divákom, tvárou ku mne a s akýmsi smútkom a pocitom zrady osudu mi pošepkal: „No,
Maťko, a teraz hraj!“ Ale urputnosť pomohla, pozrel
do zeme, skoncentroval sa, zahnal sebaľútosť,
a ako tam v Tatrách „zubami si roztvoril päste a narovnal prsty“ – i tu na javisku zaťal zuby a zahral
Andreja s takou ľudskou hĺbkou – slzy súkromné
dal do služby javisku, takže smiech po pár sekundách ustal a i tí menej disponovaní diváci po tejto
skúsenosti (verím) odišli z divadla múdrejší.
Každý vnímavý človek, kto mal to šťastie a videl
Mariána hrať, stal sa múdrejším.
Vďaka ti, Marián! Ty teraz – už vieš všetko. Nás to
zmúdrenie ešte len čaká, ale natoľko múdri sme už
teraz, že vieme, že sa ho všetci dočkáme.
Odpočívaj v pokoji! Martin Huba, herec a režisér

rozlúčka
Neviem, či viete, pán Labuda, ale moje úplne prvé
kroky na javisku a vlastne i túžba stať sa hercom je
spojená práve s Vami. Spoznal som Vás ako pätnásťročný chalan. Krcheň nesmrteľný, moja vôbec úplne
prvá inscenácia. Určite si na to dobre spomínate.
Moja postava nemala text, a tak som sa z rohu scény po celý čas pozorne a s úžasom díval, ako ste
s Martinom Hubom herecky pracovali na svojich
postavách. Na skúškach som sa na Vás nedíval očami postavy, ale svojimi vlastnými, a tak sa od Vás nenápadne už vtedy začal učiť herectvu. Hovoril som
si, že i ja raz budem taký dobrý herec ako Vy! Že raz
budem členom Činohry SND presne ako Vy, vtedy
ešte nič netušiac o tom, že o pár rokov nato budeme
kolegami. Odvtedy vždy, keď vstupujem na javisko,
tak na Vás myslím, lebo mojou úplne prvou hereckou školou ste boli vlastne Vy, pán Labuda. Neviem,
prečo som Vám to nikdy nepovedal. Hovorím Vám
to teraz, neskoro, ale verím, že ma počujete.
Pamätám si, ako som sa na Vás chodil dívať do divadla so svojím kamarátom a spolužiakom Lukášom. Hrali ste s Emilom Horváthom Uja Vankúšika.
Obaja sme si vtedy predstavovali, že i my by sme
raz mohli byť taká dobrá herecká dvojka ako vy. On
hovorieval. „Ja budem Horváth.“ A ja na to: „Ja Labuda.“ Vtedy som tiež netušil, že o pár rokov bude

Herec János Bán pri podpise
do kondolenčnej knihy.

Emil Horváth môj pedagóg a že jedna z mojich
školských rolí bude práve tá Vaša, Tupolski z Uja
Vankúšika.
Zavolal som Vás na premiéru a prišli ste. Vždy ste sa
prišli pozrieť, pán Labuda, na každú premiéru. A pre
mňa, pre nás študentov, to tak veľa znamenalo. Keď
mi počas hrania ubehol zrak do hľadiska, čo sa, samozrejme, nemá, ale vtedy sa inak nedalo, veď ste
tam sedeli Vy. Videl som na Vás, ako sa s úsmevom,

spokojne dívate a úprimne tešíte z toho, keď sa nám
mladým darí.
Lúčim sa s Vami a ďakujem Vám za všetko, nielen
v mene svojom, ale aj v mene svojich spolužiakov,
ktorí sa vždy tešili, keď šli s Vami hrať. Lebo Labuda
bol proste super! A v neposlednom rade v mene generácie mladých hercov nášho/Vášho Slovenského
národného divadla, ktorým Vaša prítomnosť a herectvo dali veľa.
Daniel Fischer, herec

V šatni máme – Janko Gallovič a ja – dve zrkadlá. Za nimi, za tenkou priečkou, sú tiež dve. Pre Maťa Hubu
a Labiho. Prídem do šatne a cez stenu počujem, že spolu debatujú. Nerozumiem ani slovo. Len chvíľami
počujem smiech. Najmä Labiho tenorový, klokotavý smiech. Niekedy sa ním priam zadúša. Keď je v šatni
sám, počujem, ako si opakuje text. Zaklopem a pozdravím ho: Ahoj, Stĺpček! Lebo Marián, ktorý toho
dosiahol a obsiahol v divadelnom, ﬁlmovom, televíznom a rozhlasovom priestore nesmierne veľa, istý
čas prispieval svojimi názormi, svojimi fejtónikmi, svojimi stĺpčekmi každý týždeň do televíznej prílohy
denníka SME TV OKO. A boli to názory zrelé a bystré.
Marián dokázal nesmierne veľa. A pritom často o sebe intenzívne pochyboval. Neviem, či zvládnem toľko textu! A potom v roku 2002 exceloval v hre Krajčírky. Nielen herecky. V pražskej verzii hovoril po česky
a v SND po slovensky. Úžasný, priam heroický výkon. Áno, pochyboval o sebe. Lebo bol zodpovedný. A aj
preto bol taký dobrý.
Marián, ďakujem Ti, že som mal možnosť – ako by povedal náš priateľ Juraj Slezáček – žiť v čase Tvojho
žitia. Dal si mi, dal si nám, veľa. Stĺpček, oddýchni si, hraj si tam hore divadlo, nakrúcaj, a občas nám pošli
nejaké stĺpčeky. Potrebovali by sme ich ako soľ!
Nech Ti je rodná zem ľahká!
Dušan Jamrich, herec
Texty sú krátené, foto: Peter Chvostek

Prišiel aj minister kultúry Marek Maďarič
a generálny riaditeľ SND Marián Chudovský.

List na rozlúčku
Drahý Marián,
nepomyslel som si po našom poslednom stretnutí v divadle, že Ti budem písať
takýto list do hereckého neba! Šatne v divadle máme vedľa seba na jednej chodbe. Keď som chcel k Tebe zájsť na kus reči, stačilo zaklopať na dvere a povedať:
„Bývame na tej istej divadelnej ulici a aj keď nesedíš na priedomí, ako to bývalo
zvykom podvečer v dedinkách v Honte, odkiaľ pochádzaš, a aj mne sa to vždy
páčilo, rád prichádzam
k Tebe na kus reči.“
Keď to bolo po divadelných prázdninách, vždy
si sa opýtal na Dudince,
kúpele, kde sme sa stretávali a tešili sme sa na spoločné stretnutia s našimi
priateľmi. Vtipy, príhody
z divadla, prerozprávané
každý rok znovu a znovu
nás liečili spolu so vzácnou dudinskou vodou. Aj
korene mojej ženy pocháHerci František Kovár a Peter Šimun

Členovia Činohry SND spolu s kolegami z ostatných súborov
a divadiel vzdali hold zosnulému Mariánovi Labudovi.

dzajú z Bátoviec, tiež z Hontu z Tvojho rodiska, preto si ju rád Bátovcami doberal.
Obidvaja ste si vážili múdrosť ľudí tohto kraja. Veľkých gazdov, ktorí rozumeli
zemi , ktorá ich živila. Takýto boli aj strýkovia mojej ženy Danko a Janko. Raz, keď
sme odchádzali po prázdninách, báči Danko hovoril o smrti a po proteste mojej
ženy povedal: „Netráp sa, tá si príčinu vždy nájde.“ Keď som Ti to spomínal, páčila
sa Ti táto myšlienka, lebo hľadala jednoduché vysvetlenie v zdôvodnení tajomstva odchodu človeka z tohto sveta.
Marián, s ľútosťou som si na to spomenul poobede, keď sme sa v divadle na záskokovej skúške dozvedeli, že si od nás odišiel. Bol to šok! Večer sme hrali Dobrodružstvo pri obžinkoch, roztopašnú komédiu. Vtedy som si uvedomil, aké je divadlo nekompromisné voči všetkému, čo sa v danom čase deje. Duša mi plakala
a ľudia v hľadisku sa smiali. Ty si to predsa dobre poznal – aj v tom si bol majster.
Vedel si svojím pohľadom na tento svet vyvolať búrlivé reakcie smiechu, zámlky
ticha, napätia, dojatia, nesúhlasu s Tvojimi oponentmi, ktorí sa nechceli vyrovnať
s pravdou. Tvoje otázniky, ale aj výkričníky voči spoločnosti boli často prísne, až
hraničné, bolo v nich hľadanie pravdy, múdrosť aj skúsenosť. Aj preto si bol veľký
herec, obdarený schopnosťou nastaviť životu, aj nám zrkadlo, byť zrozumiteľný,
provokujúci a úprimný. Ale predovšetkým hlboko ľudský vo všetkom, čo nieslo
pečať Tvojho mena – Marián Labuda. Som jeden z množstva Tvojich obdivovateľov, blízkych kolegov, ktorému sa teraz tisnú slzy do očí. Veľa by som Ti chcel ešte
povedať, zaklopať na dvere Tvojej šatne len tak na kus reči. Ale... namiesto toho
píšem list na rozlúčku.
Fero Kovár
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ROMAN POLÁK
Presnosť na úkor približnosti
text: Miro Dacho a Miriam Kičiňová, foto: Martin Črep, Alena Klenková, Robert Tappert, Martin Geišberg, Braňo Konečný

Roman Polák ako odchádzajúci riaditeľ Činohry SND zhodnotil a pomenoval ostatných
päť sezón a ako režisér februárovej činohernej premiéry Hedda Gablerová sa zamyslel
nad vnútorným svetom tejto ikonickej postavy i hry dejín divadla. Vysvetlil, v čom je dramatika
Henrika Ibsena azda odlišná, či naopak, príbuzná s Čechovom. A prezradil, aký konﬂikt
a aké typy postáv sa stretávajú v martinskom Višňovom sade, ktorý diváci uvidia 9. marca v SND.
Zásadne pomenoval svoju víziu a vnímanie pojmu – inštitúcie národného divadla v jeho
najširšom kontexte, ale aj v čo najpresnejšom určení.
S Činohrou SND sa lúčite po piatich rokoch,
ktoré ste strávili vo funkcii jej riaditeľa.
S akým pocitom opúšťate toto miesto?
– Zatiaľ mám príjemný pocit. Uvidím, čo bude
o ďalších pár mesiacov. Verím, že tých päť sezón malo svoje opodstatnenie. Prvé riaditeľské
obdobie v rokoch 2006 až 2008 som nepovažoval za veľmi úspešné. Jediným zásadnejším
výsledkom toho obdobia bolo, že sa nám podarilo presťahovať divadlo do novej budovy
a začať v nej prevádzku. Druhý pokus som si
preto vopred deﬁnoval ako obdobie, ktoré má
mať pevnú dramaturgickú líniu. A to si myslím,
že sa nám aj s mojimi kolegami podarilo naplniť. Zároveň som mal a mám predstavu, že
z Činohry SND treba urobiť kultúrnu inštitúciu.

Pod kultúrnou inštitúciou si predstavujem jednak divadlo, ktoré robí výborné inscenácie s výbornými režisérmi, ale zároveň má významnú
spoločenskú funkciu, reaguje na dobu, v ktorej
žijeme. Skrátka, predstavujem si divadlo, ktorého aktivity sú širšie ako len každovečerné
predstavenia, že k nim patria verejné stretnutia,
diskusie o súčasných problémoch a podobne.
Azda sa našu misiu podarilo do veľkej miery
naplniť. Uvidíme, ako ju budú hodnotiť ostatní.
Myslíte si, že sa niečo nepodarilo?
– Nepodarilo sa otvoriť priestor divadelnej Kuchyne ako ďalší legitímny hrací priestor, ktorý by
mal slúžiť pre avantgardnejšie divadelné projekty, nové netradičné formy. Tým by bol diapazón
záberu Činohry SND komplexný. Otvoril sa síce Modrý salón, ale aj ten má ešte rezervy,
najmä v tom, aby sa dostal do
širšieho diváckeho povedomia.
Aby si verejnosť pod pojmom
Činohra SND vedela predstaviť
vždy niečo konkrétne – veľké
príbehy vo veľkej sále, intelektuálne náročnejšie tituly
v Štúdiu a napríklad aj diskusie v Modrom salóne.
Aký je dnes obsah a význam pojmu národné divadlo? Môže sa alebo sa
musí národné divadlo líšiť
od ostatných?
– Diskusia na túto tému
bola nedávno vo Varšave
pri príležitosti 250. výročia
otvorenia poľského Ná-
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rodného divadla. Ja som vtedy povedal, čo si
predstavujem pod pojmom národné divadlo
a môžem to dnes zopakovať. Národné divadlá
by mali paralelne pracovať v dvoch líniách
– vo vertikálnej a horizontálnej. Prvá z nich
reprezentuje históriu konkrétneho národa.
Spoločenské problémy a otázky, ktoré konkrétny národ vníma stále ako živé. A k takejto
diskusii by malo národné divadlo prispievať,
či už formou historických hier, alebo formou
súčasnej drámy. U nás to reprezentujú napríklad takzvané Slovenské osmičky, teda kľúčové roky našej histórie – od roku 1848 až po
rok 1998. Každý z týchto rokov, rovnako ako
obdobie, ktoré s ním súvisí, to sú tí kostlivci
v našich skriniach. Treba sa k nim opakovane
vracať, vyťahovať ich a vyjadrovať sa k nim. To
je tá vertikálna rovina. Horizontálnu rovinu reprezentuje súčasnosť a problémy súčasného
sveta – domáce, ale aj svetové. V globálnejšej
rovine sú to aj témy, ktoré sa týkajú európskej
civilizácie, identity starého kontinentu, dedičstva kolonializmu, kapitalistického imperializmu, z toho vyplývajúcej krízy súčasného sveta
ekonomického, myšlienkového, morálneho.
Prienik vertikálnej a horizontálnej línie by mal
tvoriť podstatu národného divadla.
V slovenskej kultúrnej obci sa často diskutuje o nedostatku konkurencieschopnosti
slovenského divadla v konfrontácii s divadlom zahraničným, napríklad poľským, maďarským alebo nemeckým. Naše divadlo sa
často hodnotí ako to, ktoré mešká, nestíha,
je zastarané. Ako hodnotíte slovenské divadlo vy?
– Otázka toho, či slovenské divadlo v porovnaní
s tým zahraničným mešká, je veľmi komplikova-

rozhovor

Národné divadlo
je pojem širší
ako len večerné
predstavenia
11
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ná. Naše divadlo má sotva sto rokov, ale napríklad to poľské už má vyše 250 rokov. Pre mňa je
veľkým zadosťučinením, že sa za tých sto rokov
slovenské divadlo dostalo tam, kam sa dostalo.
Myslím si, že je v dobrej forme. Pokiaľ ide o názor slovenských teatrológov a kritikov, veľakrát
v minulosti som zažil, a zažívam i dnes, ich
malovernosť – nevieru v to, že aj to, čo máme
doma, môže byť dobré v spojení s presvedčením, že to, čo je vonku, je vždy lepšie. Je to akási
naša kocúrkovská malosť, ktorá ma zo začiatku
rozčuľovala, teraz sa nad ňou už len usmievam.
Výzvy na to, aby sme robili iné divadlo, aby sme
boli napríklad ako nemecké divadlo, alebo také
či onaké divadlo, to sú povrchné požiadavky.
Podstatné je, či majú tvorcovia čo povedať svojmu divákovi a či slovenský divák prechádza pri
predstavení katarziou. Ak sa to darí, tak slovenské divadlo má význam. A v tej chvíli je jedno,
čo je katarzné pre maďarské publikum alebo
pre poľské či nemecké publikum, podstatné je,
čo je katarzné pre nás, pre naše publikum. Pre
ľudí, ktorí žijú v našich podmienkach.
Napriek tomu, čo vnímate ako najväčší
problém súčasného slovenského divadla?
– Myslím si, že sme na dobrej ceste, nemáme
problém vyšplhať sa na úroveň pomyselných
90 percent, ale máme problém dostať sa napríklad na 96 percent. To je tých niekoľko
percentuálnych bodov, ktoré je také dôležité
získať a ktoré získať je zároveň veľmi náročné.
Pre našich divákov sme skvelé divadlo s vynikajúcimi hercami, mnohokrát sa nám potom
zdá, že stačí menej a úspech sa aj tak dostaví
a divák sa napokon po každom predstavení pri potlesku postaví. Ale chýba nám tých
5 – 6 percent na to, aby naši tvorcovia a herci
dokázali vytvoriť divadelný zázrak. A to sa dá
dokázať len presnosťou na úkor približnosti –
presnosťou situácií, presnosťou charakterov,

Višňový sad (Marek Geišberg,
Ján Kožuch a Jana Oľhová)
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Arkádia (Tomáš Maštalír a Petra Vajdová)

presnosťou posolstva. To si vyžaduje suverenitu a koncentráciu všetkých tvorcov. To nám
chýba na to, aby sa naše divadlo stalo reprezentatívnym aj v európskom kontexte.
V marci bude hosťovať v Činohre SND inscenácia hry A. P. Čechova Višňový sad, ktorú ste vlani režijne pripravili v martinskom
Slovenskom komornom divadle. Tým ste
uzavreli kolekciu inscenovania hier tohto
významného ruského autora. Višňový sad
je o odchádzaní. Aj vy odchádzate z pozície
riaditeľa Činohry SND. Ako to spolu súvisí?
– Spoluprácu s martinským divadlom na inscenovaní tejto hry sme plánovali už dávnejšie, ale podarilo sa to zorganizovať až teraz,
v tejto sezóne. Takže je to zhoda okolností, že

sa stretlo moje odchádzanie zo SND s témou
odchádzania, ktorú reprezentuje Čechovova
hra. Ale pre mňa je dôležité, že to je vynikajúci dramatik. Spolu so Shakespearom ho považujem za pilier divadelnej kultúry. Zároveň
obaja dokázali vo svojich dielach skĺbiť komické s tragickým, čo mi je veľmi blízke. Višňový
sad je posledná Čechovova hra, vo viacerých
ohľadoch je zvláštna. Nemá ústredného hrdinu, hrdinami sú všetky postavy, postavy odchádzajúcej spoločnosti zhromaždenej okolo
statkárky Ranevskej, oproti ktorej stojí jediný
človek – reprezentant čohosi nového, a tým je
Lopachin. Väčšina slovenských inscenácií tejto
hry hovorila o nostalgii za starým odchádzajúcim svetom, za svetom krásnym a vznešeným,
svetom šľachtickej rodiny, a to napriek tomu
alebo práve preto, že my so šľachtou nemáme
skúsenosti, nemáme takúto tradíciu. Ja som
v Čechovovej hre dôvod na smútok za týmto odchádzajúcim svetom nenašiel. Myslím,
že slovenská inscenačná tradícia nebrala do
úvahy, že Ranevskej brat Gajev ju nazýva skazenou ženou. Ako by to doterajší inscenátori
prepočuli, alebo ju kreovali ako len tak trošku
skazenú. A napríklad to, že má milenca, nepovažovali za skazené, ale hľadeli na to, ako keby
to bolo peknučké, milučké, nevinné. Ja som
sa to, že je to žena skazená, snažil brať vážne
a doslova. Snažil som sa ukázať, že je to egoistická žena, že žije sama pre seba, nie je schopná vnímať rodinu, opustí dcéru, potom sa
k nej vráti, ale len preto, aby zase odišla. Takže
to nie je milá mamička, ktorá je romanticky
zamilovaná, ale je to egoistka par excellence.
A v tom je jej tragédia. Hoci si uvedomí, aká je,
nie je schopná sa zmeniť.

Bačova žena
(Ján Koleník
a Diana Mórová)

Ako čítate Višňový sad vy?
– Vo Višňovom sade ide o konfrontáciu dvoch
pozitívnych vízií, na jednej strane je to krásna
spomienka na minulosť, ktorú prežíva Ranevská
a jej rodina, na druhej predstava krásnej budúcnosti, ako ju plánuje Lopachin. Ide teda o akési
medziobdobie či obdobie prerodu, transformácie, ale k nemu som v našej histórii nenašiel
paralelu. Kto by mal byť reprezentantom odchádzajúcej aristokracie? Komunistická šľachta? No
nie, tá nemala ani vznešenosť, ani tradíciu. Preto
som sa rozhodol oddeliť tieto dve roviny a vytvoriť zo šľachty tú ozajstnú starú šľachtu spred
tristo rokov, ktorá sa bude pohybovať v rokokových kostýmoch a voči ktorej sa postaví náš súčasný svet, aby divák mohol porovnávať, aké tie
svety sú, prípadne si vytvoril vlastný úsudok, čo
si o ktorom z nich myslí. Ale tá hra je, samozrejme, aj o množstve drobných životných príbehov
jednotlivých postáv, o ich túžbach a snoch, o nenaplnených vzťahoch.
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Henrik Ibsen je generačným druhom Čechova, obaja autori majú výsadné postavenie
vo svetovej dráme. Napriek tomu na Slovensku aj vo vašej režijnej práci nemá Ibsen
zďaleka také pevné miesto ako Čechov. Doposiaľ ste z jeho drám inscenovali len dvakrát Peera Gynta, čo je veľmi špeciﬁcká hra,
a Johna Gabriela Borkmana. Aký je teda váš
vzťah k tomuto autorovi?
– Peer Gynt ma vzrušoval ako hra o besoch života, hra o nespútanej mladosti. Z ostatnej jeho
tvorby som mal obavy, uvedomoval som si, že
sú to dobre napísané hry, ale ako by sa do nich
človek nemohol vtesnať. Akoby napríklad v porovnaní s Čechovom v Ibsenových hrách chýbal priestor na interpretáciu. Takže inscenovať
Heddu Gablerovú je pre mňa výzva, a sám som
zvedavý, ako sa to podarí. Ako sa podarí do
prísne racionálne vystavaného textu vložiť reálny život. Aby z neho neostal autorov konštrukt,
akokoľvek dobre vymyslený, ale aby sa podarilo vytvoriť autentické situácie, ktoré budú obsahovať životnú pravdu a ukážu psychológiu
a ťažkosti súčasného človeka. To považujem za
najťažšie a zároveň najdôležitejšie.
Pokiaľ ide o Heddu Gablerovú, treba povedať,
že ženské postavy ma priťahujú. Možno preto,
že ženy nepoznám, že do nich neviem preniknúť a možno sa ich snažím spoznať práve
prostredníctvom divadelných hier. Na prvý
pohľad sa môže zdať, že postava Heddy je
napísaná veľmi jednoznačne, že je to príšera.
Mojou úlohou je odhaliť motiváciu jej správania, čo je dosť náročné.

Ibsenova hra má bezmála stotridsať rokov,
od tej doby sa veľa zmenilo, napríklad postavenie ženy v spoločnosti, ktoré je jednou z tém hry. Ako sa vyrovnávate s týmto
časovým odstupom?
– Predlohu sme nijako výrazne neupravovali,
len ak to bolo nevyhnutné, hoci kostýmy a scénické riešenie sú súčasné. Téma emancipácie,
ktorá sa vinie celou Ibsenovou tvorbou, má
dnes iné konotácie ako na sklonku 19. storočia.
Dnes ženy iba zdanlivo nie sú závislé od mužov
a žijú vlastný profesijný i súkromný život. Presadzovanie vlastných záujmov prostredníctvom
manžela sa nám zdá zastarané, ale nemyslím
si, že to tak naozaj je. Hedda Gablerová je hra aj
o tom, že žena sa snaží prostredníctvom mužov
realizovať svoje túžby a riešiť svoje frustrácie.
To je stále živý model, ktorý doposiaľ nezanikol
a ani nikdy nezanikne.
Často vo svojich inscenáciách experimentujete s formou, pohrávate sa s výtvarným
riešením, používate nové technológie.
Chystáte niečo podobné aj v inscenácii
Heddy Gablerovej, ktorá bude mať premiéru začiatkom februára?
– Mám rád takzvaný ozvláštnený realizmus.
Realizmus je základ, východisko, ale keďže
ma mierne povedané obťažuje svojou nudnou formou – opisnosťou, snažím sa práve tú
nejakým spôsobom ozvláštniť, čím sám sebe
prácu dosť komplikujem. Snažím sa, aby inscenácia nebola o odchodoch a príchodoch
na javisko, niekoľkých replikách, ale o vzťahoch a psychológii človeka. Takže aj v Hedde
Gablerovej pracujeme s prostriedkami ozvláštnenia. Na proscéniu je malý bazén naplnený
vodou, čo nie je v mojej inscenačnej tradícii
nič nové, a vzadu je namiesto nórskych jedlí
akási džungľa. Môžeme uvažovať, či to je kašírovaná džungľa v zimnej záhrade, alebo je
to reálna džungľa, či džungľa vnútri hlavnej
postavy. Čiže vo výsledku sa dá povedať, že sa
snažím dostať do realistických inscenácií akési
iracionálne prvky.
INZERCIA

Činohra SND a OSF vytvorili nadačný fond
V snahe osloviť všetkých, ktorí by sa radi podieľali na nových, inšpirujúcich a zmysluplných projektoch a zážitkoch z tvorby činoherného súboru SND, iniciovalo vedenie SND v spolupráci s Nadáciou
otvorenej spoločnosti (NOS - OSF) vznik Nadačného fondu priateľov Činohry SND pri tejto nadácii.
Poslaním fondu je v zmysle Štatútu fondu najmä:
• podpora medzinárodných projektov v súvislosti s divadelnou činnosťou,
• podpora projektov a aktivít mladých tvorcov (startup pre formovanie novej generácie
divadelníkov),
• podpora nepravidelnej dramaturgie,
• podpora projektov týkajúcich sa vzniku malých inscenácií o polemických osobnostiach kultúrneho
a politického života u nás i v zahraničí,
• podpora vzniku rôznych druhov poetických večerov, kultúrno-spoločenských večerov, ktoré sa
venujú rôznym problémom súčasného sveta,
• podpora rekonštrukcie priestoru bývalej kuchyne novej budovy SND na legitímny divadelný
priestor a s tým súvisiaca spolupráca na medzinárodnej úrovni,
• založenie Divadelnej akadémie pre udeľovanie cien významným divadelným tvorcom divadiel
na Slovensku.
Hlavným cieľom fondu je teda podpora tých aktivít, ktoré nie sú súčasťou bežnej dramaturgie
Činohry SND, ktoré nebudú ﬁnancované zo zdrojov štátneho rozpočtu ani z prioritných projektov
Ministerstva kultúry SR. Činohra SND bude so získanými prostriedkami nadačného fondu hospodáriť
transparentne, o každej vydanej sume bude rokovať rada fondu a každý rok predloží výročnú
správu.
Už teraz môžete poukázať 2 % svojich daní na www.osf.sk Na tejto webovej stránke sa potenciálni
záujemcovia dozvedia všetky podstatné informácie.
Pre priame poskytnutie príspevku/daru do Nadačného fondu priateľov Činohry SND je vám
k dispozícii účet SK56 1100 0000 0029 2283 4924.
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HEDDA G.
Sama sebe obeťou
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND,
foto: Robert Tappert

Alexander Bárta (Jørgen Tesman)
a Táňa Pauhofová (Hedda Gablerová)

Herečka Táňa Pauhofová má za sebou pomerne širokú škálu postáv. Diváci si ju pamätajú
ako krehkú Manon Lescaut, či Margarétku z Fausta, ale i ako neúspešne spurnú a podvoľujúcu
sa Marišu, nežnú a naivnú Lujzu Millerovú, roztopašnú Grušenku či osudovú Sissi. Teraz stojí
pred celkom novým typom postavy, ktorý sa vymyká naivite, či podvoleniu a je to výrazná
a sebavedomá femme fatale. Prečo je Ibsenova Hedda Gablerová taká vážna, tragická,
či existenciálna, pomenovala vo svojom zamyslení sa Táňa Pauhofová. Náš rozhovor vznikal
ešte v čase pred premiérou inscenácie režiséra Romana Poláka, vo fáze stáleho hľadania
porozumenia a pochopenia pre takú zložitú postavu.
Hedda sa zvykne písať s jedným D, ale u vás
sa objavuje originálny prepis mena Hedda.
Aká je žena s menom nie Heda, ale Hedda.
– Priznám sa, že na toto sa nijako zvlášť neprihliadalo, ale zažila som to už pri Emme Bovary.
V tomto okamihu mi napadlo, že tie dve „dd“
akoby o nej vypovedali. Akoby v strede dvoch
„dd“, ak sa tam vloží dôraz, je zásek. Taký, kto-

Dano Heriban (Eilert Løvborg)
a Táňa Pauhofová (Hedda Gablerová)
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rý je aj v nej. Dva svety. Jeden veľmi hlboký
a búrlivý, vášnivý, aj veľmi intenzívny. To je to
Hed a ten druhý – to da, je to, čo vidíme na
povrchu, čo pôsobí chladne, tvrdo a možno až
neemocionálne. A sarkasticky. Už to jej meno
obsahuje dva svety, ktoré v Hedde sú.
Čo spôsobuje, že postava sa hýbe medzi takýmito dvomi svetmi. Ktorý je bližší Hedde,
v ktorom by chcela byť a v ktorom musí byť?
– Ona si tieto dva svety vytvorila sama. Nevnímam ju ako obeť a ak je obeťou, tak len svojich rozhodnutí. Nejakým spôsobom nedokáže žiť ani v jednom svete naplno a vyrovnaná.
V tom je aj jej tragédia či bezvýchodiskovosť.
V rámci obrany vnútorného sveta, ktorý sa tlačí von, ho následne v sebe uzamkne a potlačí. Ani v jednom nevie byť bytostne doma či
spokojná. Ona rezignovala a neverí, že pre ňu
ešte je nejaké východisko, napríklad v zmysle
spojiť tie dva svety, či nájsť nejaký tretí, v ktorom by to bolo inak. Preto hľadá spôsob, akým
prázdnotu – nie však v zmysle nudy – naplniť.
Ona to tak i pomenúva, že v jej prípade to nie
je prázdnota v zmysle neemocionality, ale
bezvýchodiskovosti. Keďže nevie nájsť spôsob, akým by mohla byť šťastná, tak jediný
spôsob vzruchu pre ňu je strhnúť (k sebe) tých
ostatných, pri ktorých má pocit, že by to svoje

miesto mohli nájsť. Ale nerobí to z pocitu, že
chce škodiť, ale iba preto, že inak žiť nevie. Aj
v tom je tá bezvýchodiskovosť. V jednej replike sa k tomuto jej problému vyjadruje aj postava Bracka: „Myslím si, že dôvod je to, že nie
ste šťastná.“ „A prečo by som mala byť šťastná?“
hovorí Hedda.
Hovoríte o Hedde ľudsky a s veľkým pochopením, pričom túto postavu niekedy vnímajú
alebo interpretujú viac ako negatívnu. Vo vašej inscenácii bude zrejme aj viac poľudštená, nebude to ambiciózne a neukojené desivé monštrum, ktoré komanduje všetkých
mužov a s ani jedným nie je spokojná. Je za
ňou oveľa hlbší predpríbeh...
– Ja, ale takto vnímam každú postavu. Aj Richarda III. i Jaga, všetky postavy, ktoré sa navonok zdajú ako monštruózne. Vychádzam
z toho, že každý z nás je komplexná bytosť.
To, čo sa niekomu môže zdať navonok agresívne, zlé, neprirodzené, či neakceptovateľné,
má svoju príčinu. Niekedy ide o nejakú veľkú
bolesť, ktorá má v danom človeku aj druhú
stranu mince. Som presvedčená, že ak aj konáme navonok neakceptovateľne, tak to má svoj
pôvod v nejakej bolesti, rane. Čo je veľmi ľudské. Zranená ľudskosť sa môže prejaviť i takto.
V prvom rade sa nesnažím Heddu obhajovať
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ani haniť. Snažím sa ju pochopiť a nachádzam
v nej komplexnú bytosť. Budem sa snažiť, aby
Hedda nebola na javisku ani obeťou a ani
monštrom. Aby bola ženou s takým vnútorným svetom, ktorý v sebe nesie veľa žien.
Dá sa povedať, že Hedda prišla na javiská
ako žena z 19. storočia, v ktorom panovali
isté, možno prísnejšie spoločenské konvencie a pravidlá a normy. Ale v čom je Hedda
žena 21. storočia? Nemyslím feministické
teórie, ale skôr postoje. Bolo niečo, čo vás
samotnú pri čítaní zarazilo, že toto už spadá do myslenia ženy 21. storočia?
– Je pravda, že je zasadená do obdobia, keď
bola žena nejakým spôsobom iba trofejou.
O Hedde sa tak aj hovorí, že Tesmann si zobral „trofej“. Je to žena, ktorá je zavretá doma
a jediné, k čomu sa upína, je žiť spoločensky,
lebo nemá možnosti zúčastňovať sa na tom,
čo muži. Bez ohľadu na to, že dnes majú ženy
úplne iné možnosti ako v 19. storočí, si myslím,
že Ibsenovi sa podarilo napísať ženu, ktorá by
toto isté cítila aj dnes. Nie je to len o tom, že
nemôže ísť napríklad na párty. Jej problém súvisí s nevyrovnanosťou so sebou samou. Preto
to nevnímam ako feministickú ženskú tému.
Hedda je moderná. Vzhľadom na postavy, ktoré som mala možnosť hrať, má v sebe asi najviac mužského „ratia a drajvu“. Opisujú ju ako
femme fatale, ktorá manipuluje mužmi i ženami, ale v prvom rade je to ranený človek. A ak
človek nevidí východisko, uzavrie sa sám v sebe
a jediné potešenie, jediný pocit, že žije, má iba
vtedy, keď ovláda tých druhých, tak toto už je
téma súčasná. Keď človek už necíti nič, čo by ho
mohlo nadchnúť, tak sa uchyľuje k extrémnym
vzruchom. A momentálne žijeme v spoločnosti, ktorá je plná množstva vzruchov a ktorá poskytuje neuveriteľné možnosti, ale ľudia v tom
celom nemajú svoj „stred“ ako Hedda.

Kto je zodpovedný za jej zlom, zranenia?
– V prvom rade je to ona sama. Ale má to opäť
dve strany mince. Jej pocit, že nikam nepatrí,
ju veľmi určuje a vyvoláva frustráciu a besy.
Hedda pôsobí, akoby mala miestami nadhľad nad celou spoločnosťou práve tým, ako
pomenúva niektoré veci a aj samotnú spoločnosť. Je výborný psychológ a pozorovateľ,
ale je to aj človek, ktorý nemá odvahu tvoriť či
konať. Jednoducho v momente, keď prepásla
iné možnosti, uchýli sa k rozhodnutiu, ktoré
musí prijať. Ako je napríklad manželstvo s Tesmanom. Oni sú dvaja nekompatibilní ľudia,
medzi ktorými nemôže existovať šťastie. A takýchto vlastných rozhodnutí, ktorých obeťou
sa stala ona sama, je veľa. Žije medzi ľuďmi,
ktorí jej nenastavia hranicu. Zdá sa, že ona zrazu môže všetko a spoločnosť ju nezastaví. To
je pre ňu zničujúce. Môžu za to oni? Či ona?
Ako to je? Je to spojená nádoba. Má povahu a charakter, ktorý si nedokáže nájsť svoje
miesto v spoločnosti.
Môže tento príbeh vyvolať v divákovi pocit
katarzie?
– Katarzný účinok je možno v tom, že mnohým ľuďom môže dať podnet na rozmýšľanie,
aby sme nesúdili ľudí, ktorí navonok pôsobia
neprípustne – či spoločensky ako sa správajú,
alebo si nepripustia ľudí k sebe. Je tendencia
takýchto ľudí odpísať, ale Hedda je príklad
toho, čo všetko sa za tým skrýva. Ak by sa našiel niekto, kto ju vie prijať, pomôcť jej prijať
sa... tak by ju nečakal takýto koniec v smrti,
ktorá zrazu nie je ani krásna, ani veľkolepá, ale
bolestná a ubíjajúca.
Máte skúsenosť s Čechovom a jeho postavami nenaplnenej túžby, ale i s Madame
Bovary. Je Hedda podobný prípad?
– Na rozdiel od tých ostatných postáv Hedda
nemá východisko. Tri sestry či Emma Bovary
mali víziu života, do ktorého chcú patriť, aby
boli šťastné. My sledujeme Heddu v okamihu,
keď už je za touto hranicou. Nevidí východisko,
že ak to bude takto, tak to bude lepšie. To je
prázdno – ak nevidíš východisko sám pre seba.

Henrik Ibsen

HEDDA GABLEROVÁ
preklad: Ladislav Obuch
réžia: Roman Polák
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Pavel Borák
kostýmy: Peter Čanecký
hudba: Lucia Chuťková
hrajú: Alexander Bárta (Jørgen Tesman),
Táňa Pauhofová (Hedda Tesmanová-Gablerová), Zuzana Kocúriková
(July Tesmanová), Monika Potokárová
(Tea Alvstedová), Dano Heriban (Eilert
Løvborg), Robert Roth (Doktor Brack)
a Anna Maľová (Berta)
premiéry: 3. a 4. februára 2018
v Sále činohry novej budovy SND
ďalšie predstavenia:
6., 9. a 21. februára 2018

že tie postavy zrejú so mnou. Áno, kontinuitu vidím. Určite by Heddu dokázali naplniť aj
herečky bez takejto predošlej skúsenosti. Ale
mne táto kontinuita od nevinnosti cez svety
rôznych emočných vrstiev pomáha. Teším sa,
kam to bude dozrievať ďalej. A toto by mala
byť pre mňa ako herečku ďalšia vývojová fáza.
Keď sa od Manon Lescaut a Lujzy, očarených
svetom a sebou, dostane postava do inej fázy,
naplnenej niekým iným – napríklad materstvom.
Táňa Pauhofová
(Hedda Gablerová)
a Robert Roth
(Doktor Brack)

Hedda k vám prichádza už po postavách,
ktoré majú svoje miesto v dejinách divadla
a je prirodzeným dôkazom zrenia, možno
prestupnou stanicou k inému typu postáv.
Prichádza po naivkách ako Lujza či Grétka,
po Mariši i Manon, ktoré nechcú patriť do
sveta, v ktorom sa ocitli, a živelných ako
spomínaná Emma či Grušenka. Sú niektoré
vlastnosti či motívy, ktoré sa vám prirodzene zužitkujú v Hedde? Majú v sebe nejakú
kontinuitu?
– Mám pocit a som za to tomuto divadlu vďačná, že cez tie postavy môžem zrieť a zároveň,
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3. 2. o 19.30

LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
&HQX'26.<YNDWHJyULL1DMOHSätæHQVNë
KHUHFNëYëNRQVH]yQ\]tVNDOD
=GHQD6WXGHQNRYi]DSRVWDYX/HQL5LHIHQVWDKORYHM
Pôvodná slovenská hra Leni autorskej dvojice Valerie
Schulczovej a Romana Olekšáka je o ﬁktívnom
stretnutí dvoch skutočných ľudí. Legendárneho
moderátora Johnnyho Carsona, ktorého „The
Tonight Show Starring Johnny Carson“ patrila
tridsať rokov k najsledovanejším talkshow Ameriky,
a kontroverznej Leni Riefenstahlovej, „dvornej
režisérky“ Adolfa Hitlera.
Účinkujú: Zdena Studenková, Ľubomír Paulovič,
Mária Kráľovičová, Peter Brajerčík*/Juraj Bača*
Réžia: Valeria Schulczová
Dramaturgia: Roman Olekšák a Miriam Kičiňová
Scéna: JaOnMi (Ján Ptačin, Ondrej Zachar,
Michal Lošonský)
Hudba: Martin Hasák

6. 2. o 19.30

TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
Hra Jany Juráňovej Tichý bič skúma osud jedného
z najznámejších slovenských prozaikov 20. storočia
Mila Urbana, ktorý počas vojnového slovenského
štátu pôsobil ako hlavný redaktor Gardistu – tlačového orgánu Hlinkovej gardy, hlásnej trúby nacistického režimu. Začiatkom 70. rokov 20. storočia, keď
si Milo Urban viac ako sedemdesiatročný v nedobrovoľnom ústraní pokojne nažíval so svojou oddanou
manželkou v Chorvátskom Grobe pri Bratislave. Pokojne, až kým ho nenavštívil mladý redaktor...
Účinkujú: Božidara Turzonovová, Ján Gallovič,
Branislav Deák*
Réžia: Alena Lelková
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna a kostýmy: Juraj Poliak

7. 2. o 19.30

KORENE – POETICKÝ VEČER
S HUDBOU MARTINA GEIŠBERGA
Hudobný večer s poéziou Elisabeth Wittgruberovej
v podaní Táne Pauhofovej a s hudbou Martina
Geišberga. Krehký, nevšedný a emotívnymi
slovami naplnený čas. Keď poézia a hudba majú
k sebe blízko, zrodí sa putovanie v čase vzťahov
a rozchodov a opätovných stretnutí.
ÓÿLQNXM~7iŁD3DXKRIRYi0DUWLQ*HLäEHUJ
+XGED0DUWLQ*HLäEHUJ3DWULN3DÿHV'DQLHOãSLQHU

9. 2. o 19.30

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
ĽUBOMÍR FELDEK
Hra Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách moc,
my pravdu sa sústreďuje na mravné posolstvo života
Silvestra Krčméryho vo väzení, kde ho nedokázali
zlomiť ani najbrutálnejšími metódami vtedajšej
ŠtB. Jeho živá viera mu pomohla prekonať dnes až
takmer neuveriteľné spôsoby mučenia, ktoré mali za
cieľ priviesť ho k „polepšeniu“, teda k popretiu jeho
viery a súhlasu s mocenskými princípmi vládnutia
komunistickej diktatúry. Silvester Krčméry sa

však „nepolepšil“, prejavil obrovskú vnútornú silu,
obstál aj v najťažších skúškach a zamietol všetky
rozhodnutia súdov, na základe ktorých by mohol
byť prepustený, ak by priznal aspoň čiastočne svoju
vinu, pretože žiadnu necítil. Hra sa odohráva v dvoch
časových rovinách – v deväťdesiatych rokoch v jeho
ordinácii, kde ho navštívi jeho bývalý vyšetrovateľ,
a v päťdesiatych rokoch na rôznych miestach jeho
vyšetrovania a väznenia.
Účinkujú: Richard Autner a Matej Marušin*
Réžia: Kamil Žiška
Dramaturgia: Peter Kováč
Scéna a kostýmy: Peter Janků

13. 2. o 19.30

MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
GEORG BÜCHNER
Pozoruhodná osobnosť nemeckej literatúry, autor,
ktorý predbehol svoju dobu, Georg Büchner
(1813 – 1837), mal iba dvadsaťjeden rokov, keď
napísal jeden z najrevolučnejších nemeckých
textov Mier chatrčiam! Vojnu palácom! (Posol
hessenského vidieka). Text naozaj prekvapil.
Žiadne veľké slová, také zdevalvované 40 rokov
po Veľkej francúzskej revolúcii, iba konkrétne čísla,
mená a príklady. A predsa strhujúca výpoveď, jasný
radikalizmus a odhalenie celého mechanizmu
moci, politiky a vlády.
Účinkuje: Robert Roth
Preklad: Andrej Zmeček
Úprava a réžia: Ingrid Timková
Dramaturgia: Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy: Ema Teren

15. 2. o 19.30

TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
16. 2. o 19.30

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
ĽUBOMÍR FELDEK
17. 2. o 19.30

KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
Marta Kubišová – speváčka, ktorá musela urobiť
revolúciu, aby si mohla opäť zaspievať.
V komornej inscenácii na motívy života a tvorby
Marty Kubišovej vzniká obraz kontroverznej doby
a neľahkých osudov umelcov, ktorí mali odvahu
vzoprieť sa režimu.
Marta Kubišová je jednou z najvýnimočnejších
osobností našej nedávnej histórie. Jej vytrvalosť
a neoblomnosť si zaslúžia veľké uznanie a obdiv aj
dnes. Inscenácia venovaná Kubišovej odkazu nie
je len politickým kabaretom, ale najmä príbehom
ženy, ktorá svojím pevným charakterom inšpiruje
generácie umelcov a aj všetkých, ktorí sa neboja
postaviť za svoje názory.
Účinkujú: Monika Potokárová, Silvia Holečková*,
Daniel Žulčák*
Réžia: Matúš Bachynec
Dramaturgia: Lucia Mihálová
Scéna a kostýmy: Ján Husár
Pohybová spolupráca: Juraj Letenay

21. 2. o 19.30

SLOVENSKÉ OSMIČKY
DEKÁDA DEMOKRACIE (1928)
Nový diskusný program Činohry SND v Modrom
salóne prevedie divákov kľúčovými slovenskými
„osmičkovými“ rokmi 20. storočia. Od rozpadu
rakúsko-uhorskej monarchie až po samostatnú
Slovenskú republiku.
Každú tretiu stredu v mesiaci sa spolu
s renomovanými historikmi z Historického ústavu
SAV či Ústavu pamäti národa a s historikmi zo
zahraničia, ale i sociológmi, divadelnými či ﬁlmovými
teoretikmi pozrieme na motívy rozhodnutí politikov
pri dejinných udalostiach, na ich osobné pohnútky
a najmä na to, aký vplyv mali tieto rozhodnutia
na život bežného človeka, na kultúrny i spoločenský
rozvoj. Slovenské osmičky odhalia divákom tie
zákutia v histórii, o ktorých sa veľa nehovorí
a prinesú nové pohľady vnímania jednotlivých nielen
politických udalostí v zaujímavých súvislostiach.
Aké boli teda zmeny v spoločnosti, ktoré sprevádzali
medzníky našej formujúcej sa krajiny?
Hostia:
Tomáš Jahelka
(Filozoﬁcká fakulta, Trnavská univerzita)
Dušan Kováč (Historický ústav SAV)
Linda Osyková (Historický ústav SAV)
Moderátor: Tomáš Hudák

24. 2. o 19.30

MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
GEORG BÜCHNER
25. 2. o 18.30

ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV
Poetické uvažovanie o vzťahu k majetku, peniazom,
vlastníckym prejavom a o úskaliach mamony básňami
Pavla Országha Hviezdoslava Pomsta mŕtvych, Deľba
dedičstva, Noc je, Časy, časy, mrcha časy, kedyže sa
polepšíte. Inscenácia divadla poézie, v ktorej poézii
dávame nový divadelný javiskový jazyk.
Účinkujú: Štefan Bučko, Peter Pavlík,
Andrej Remeník
Réžia: Peter Weinciller
Dramaturgia: Miriam Kičiňová
Pohybová spolupráca: Michal Dudáš
Hudobná spolupráca: Vladimíra Semanová Široká
Scéna a kostýmy: Markéta Plachá

28. 2. o 19.30

KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
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nová budova
Sála opery a baletu
BOHÉMA

G. PUCCINI

1+1

Sála činohry
Nehrá sa

FEBRUÁR 2018

SÉRIA NČ3

G. PUC
G
P
PUCCINI
CI | TRIPTYCH
CI
(SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)
18.00 – 21.10 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku

TRIPTYCH
Scéna
Foto: A. Sládek

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Štúdio
JE ÚŽASNÁ!

P. QUILTER

dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
PREDPREMIÉRA CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
19.00 – 21.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece

H. IBSEN

HEDDA GABLEROVÁ

PREMIÉRA P. QUILTER

19.00 – 21.30 hod. | Opera v štyroch obrazoch v talianskom jazyku
S.
S S. PROKOFIEV, N. HOREČNÁ

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...
H. IBSEN

19.00 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré
môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

JE ÚŽASNÁ!

19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete

KROTKÁ

PREMIÉRA F. M. DOSTOJEVSKIJ

19.00 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré
môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

HEDDA GABLEROVÁ

19.00 – 21.10 hod. | Inscenácia vzniká v koprodukcii Baletu Slovenského
národného divadla a Fínskeho národného baletu v Helsinkách.
Nehrá sa
SÉRIA OŽ

18.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika

J. F. HALÉVY

18.00 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré
môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

Nehrá sa

IBSEN
1+1 H.
HEDDA GABLEROVÁ

17.00 – 20.00 hod. | Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku
Nehrá sa

ŽIDOVKA

Nehrá sa

F. M. DOSTOJEVSKIJ

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
19.00 – 21.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece

19.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika

Nehrá sa

19.00 – 21.30 hod | Romantický balet v dvoch dejstvách

GISELLE
19.00 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré
môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

SÉRIA NČ4

GISELLE

19.00 – 21.20 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND 11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly.
A. CH. ADAM
A
SÉRIA NČ2 F. M. DOSTOJEVSKIJ

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 22.20 hod.

KROTKÁ

Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

HEDDA GABLEROVÁ

H. IBSEN

pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

KROTKÁ
10.00 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré
Foto: Peter Brenkus
10.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika
môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.
DAUBNEROVÁ
G. ROSSINI
V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
1+1 S.SPIEVAJÚCI
DOM
FIGARO SEM, FIGARO TAM
19.00 – 20.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého
pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku. 19.00 – 21.20 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND 11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly.
G. ROSSINI
V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
1+1 S. DAUBNEROVÁ
SPIEVAJÚCI DOM
FIGARO SEM, FIGARO TAM
19.00 – 20.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého

HEDDA GABLEROVÁ

H. IBSEN

1+1

B. EIFMAN
B
ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI
19.00 – 21.15 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku
Nehrá sa

DON GIOVANNI

W. A. MOZART
19.00 – 22.10 hod. | Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa
J. STRAUSS

NETOPIER

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

slovenské
inscenujú
režiséri.
slov
vensk
enskéé texty
texty insc
nscenuj
enujú zahraniční
zaahra
hr

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
18.00 – 20.10 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom

Nehrá sa

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

SÉRIA NČ3

17.00 – 19.40 hod. | Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku

ÚNOS ZO SERAILU

W. A. MOZART

BÁL

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
R. Autner,
M. Potokárová
Foto: B. Konečný

18.00 – 21.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

TROCHU INAK
19.00 hod.
Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
19.00 – 22.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historickýchh

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

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

JE ÚŽASNÁ!

Z OPERY DO OPERY

NABUCCO

19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete

19.00 – 22.00 hod. | Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
G. VERDI
V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,

P. QUILTER
vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

Nehrá sa
IVAN STODOLA

Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti. Pôvodná slovenská hra

P. WEISS | ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
19.00 – 21.50 hod.
19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
R. DAHL

DAHL
1+1 R.
APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

1+1

18.00
18
18.
00 – 21.00
21.0
1 000 hod.
h | Opereta v troch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku
Nižinskij – Boh
tanca
Obraz z 1. dejstva
Foto: Peter
Brenkus

C.
C DAVIS, D. DE ANDRADE

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

19.00 – 21.50 hod.

Uvádzané so súhlasom BOOSEY & HAWKES MUSIC PUBLISHERS LIMITED

Nehrá sa
N. RIMSKIJ-KORSAKOV

SADKO

19.00 – 22.20 hod. | Opera v siedmich obrazoch v ruskom jazyku
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

RIVERS OF BABYLON

ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER

19.00
19
00 – 21.4
221.45
1. 5 h
hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

LA TRAVIATA

piatok

H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ
19.00 – 21.30 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení,

19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
A. P. ČECHOV
HOSŤOVANIE

JE ÚŽASNÁ!

POLNOČNÁ OMŠA

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND
P. KARVAŠ

P. PIŠŤANEK

19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
SÉRIA NČ4 P. QUILTER

BÁL

19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

Sugestívna hra najoceňovanejšej a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod.

Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND

19.00 – 21.40 hod. | Podľa filmu Le déclin de l´empire américain a Les invasions barbares 19.00 – 21.30 hod. | Hosťovanie ŠKD Martin | Trochu smutná komédia
F. M. DOSTOJEVSKIJ
G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
KROTKÁ
19.00 – 21.45 hod. |Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž
19.00 – 20.15 hod. | Adaptácia novely ruského klasika
rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa
PREMIÉRA SÉRIA Y-VIP H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ
SÉRIA NČ3 P. QUILTER
18.00 – 20.30 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, JE ÚŽASNÁ!
18.00 – 20.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.
Nehrá sa
TROCHU INAK
19.00 hod.

VIŠŇOVÝ SAD

A. P. ČECHOV

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

špeciálne na objednávku Činohry SND

19.00 – 21.00 hod. | Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND

HOSŤOVANIE

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný

J. HAVELKA A KOL.

ELITY

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

19.00 hod.
G. VERDI

LA TRAVIATA

Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti. Pôvodná slovenská hra

P. WEISS | ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
19.00 – 21.50 hod.

V. KLIMÁČEK | SISSI
DERNIÉRA V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,
19.00 – 20.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni

19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

18.00 –19.15 hod. | Adaptácia novely ruského klasika
Nehrá sa

18.00 – 21.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
Nehrá sa

ESMERALDA

C. PUGNI
C

ŽIDOVKA
M. Lehotský,
Ľ. Slepneva
Foto: P. Breier

119.00
19.
00 hod.

ESMERALDA

C. PUGNI
C

ESMERALDA
O. Chelpanova
Fotograﬁa zo skúšky
Foto: P. Brenkus

Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku

KROTKÁ

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

F. M. DOSTOJEVSKIJ

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

R. DAHL

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
19.00 – 20.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého

Nehrá sa

J. F. HALÉVY | ŽIDOVKA
17.00 – 20.00 hod.

dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
19.00 – 21.30 hod. |Podľa románu Sándora Máraia Sviece

Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 22.20 hod.

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

BAČOVA ŽENA

IVAN STODOLA

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

Štúdio

Sála činohry

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

B. SMETANA |NEPREDAJME NEVESTU!
11.00 – 12.15 hod.

Nehrá sa

Sála opery a baletu

nová budova
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Sezóna
2017/2018

MAREC 2018

BARBIER ZO SEVILLY

A.
A CH. ADAM

Giselle
R. Kołodziej
Foto: P. Brenkus

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

NABUCCO

G. VERDI

Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku s nemeckými titulkami

E. SUCHOŇ | KRÚTŇAVA
19.00 – 21.50 hod.

BARBIER ZO SEVILLY
J. Hollý
Foto: A. Sládek

Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.
di .
diel

11.00 – 12.30 hod.

Z OPERY DO OPERY

11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly.
Nehrá sa

SÉRIA RT

FIGARO SEM, FIGARO TAM

G. ROSSINI

19.00 – 21.45 hod. | Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa

G. ROSSINI

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

UJO VÁŇA

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
18.00 – 19.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni

18

JANE EYROVÁ

CH. BRONTËOVÁ

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Uzávierka programu 24. 1. 2018. Zmena programu je vyhradená.

• v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod z Olejkárskej ulice),
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do
začiatku predstavenia

SEDLIACKA ČESŤ
M. Dvorský
Foto: A. Klenková

P. MASCAGNI | SEDLIACKA ČESŤ
R. LEONCAVALLO | KOMEDIANTI
19.00 – 21.40 hod. | Opery v jednom a dvoch dejstvách v talianskom jazyku

19.00 – 21.50 hod. | Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
Nehrá sa

P. I. ČAJKOVSKIJ, M. PETIPA, L. I. IVANOV
P

LABUTIE JAZERO

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

19.00 – 20.40 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

• v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského ul.),
Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením

Elity
R. Stanke
Foto: V. Kiva Novotný

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

www.snd.sk

On-line predaj

Túžba po nepriateľovi
D. Kavaschová
Foto: R. Tappert

SÉRIA KB

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.
* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie

Vysvetlivky:

ÚNOS ZO SERAILU
M. Hochelová,
A. Hryc
Foto: A. Sládek

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

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

ÚNOS ZO SERAILU
19.00 – 21.40 hod. | Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku
W. SHAKESPEARE

W. A. MOZART

MACBETH
P. Mikuláš, D. Jenis
Foto: A. Klenková

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

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

Veselé paničky
windsorské
J. Koleník, I. Vojtek,
J. Gallovič, F. Kovár
Foto R. Dranga

18.00 – 21.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

MACBETH

GISELLE
19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
G. VERDI

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Kultové dielo Petra Pišťanka. Absurdný, groteskný, ale aj krutý príbeh o kuričovi Ráczovi

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM P. PIŠŤANEK | RIVERS OF BABYLON
10.00 – 12.30 hod.
19.00 – 21.00 hod.

Úpadok amerického impéria/Invázie barbarov
A. Bárta, D. Mórová, E. Horváth, K. Magálová, T. Pauhofová, J. Vajda
Foto: Collavino

LÁSKAVÉ BOHYNE

19.00 – 22.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím
B. STUDLAR
SÉRIA MO

J. LITTELL

18.00 – 20.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 18.00 – 19.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
Nehrá sa

BAČOVA ŽENA

IVAN STODOLA

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

Slovenské tance
Foto:
P. Brenkus

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 – 21.10 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
19.00 – 22.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 – 21.10 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

DERNIÉRA I. VYRYPAJEV | ILÚZIE

19.00 – 21.00 hod. | Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND

ELITY

19.00 – 22.20 hod.
J. HAVELKA

JANE EYROVÁ

Inscenácia nie je vhodná pre divákov madších ako 17 rokov.

N. RIMSKIJ-KORSAKOV | SADKO
N
18.00 – 21.20 hod. | Opera v siedmich obrazoch v ruskom jazyku

19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách
Nehrá sa

SLOVENSKÉ TANCE – ŽIVOTY SVETIEL
19.00 – 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach

Nehrá sa

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
19.00 – 22.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

Zjavenie alebo
Hrobárova dcéra
M. Hilmerová,
M. Potokárová
Foto: R. Tappert

ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?

19.00 – 22.10 hod. | Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.20 hod.
P. BREINER, N. HOREČNÁ
P
SÉRIA ZV CH. BRONTËOVÁ

DON GIOVANNI

W. A.
W
A MOZART
M

BOHÉMA
Scéna
foto: J. Barinka

17.00 – 19.30 hod. | Opera v štyroch obrazoch v talianskom jazyku

INFORMÁCIE O VSTUPENKÁCH

31

sobota

30

piatok

29

štvrtok

28

streda

27

utorok

26

pondelok

25

nedeľa

24

sobota

23

piatok

22

štvrtok

21

streda

20

utorok

19

pondelok

BOHÉMA

G. PUCCINI

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
18.00 – 20.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď

nedeľa

dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

BÁL

19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
19.00 – 21.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece

19.00 hod. | Hosťovanie Štátneho divadla Košice

17

Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

18.00 – 22.20 hod.
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

Scéna
Foto: J. Barinka

sobota

16

16
sobota

LABUTIE JAZERO
19.00 – 21.50 hod. | Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

BAČOVA ŽENA

19.00 – 20.30 hod. | Komická opera v jednom dejstve v talianskom jazyku

11.00 – 12.30 hod. | M. Vanek sprevádza deti operou.

G. ROSSINI | IL SIGNOR BRUSCHINO

10.00 – 13.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla

a Les invasions barbares autora a režiséra D. Arcanda

18.00 – 19.40 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
ND
D

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

B. STUDLAR

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

KRÚTŇAVA
Scéna
Foto: A. Klenková

Operaa v šiestich
Oper
šiestich obr
obrazoc
obrazoch
azoch
h v slovenskom jazyku s nemeckými titulkami

Nehrá sa

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
18.00 – 20.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď

Nehrá sa

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
1+1 D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV 19.00
– 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach
19.00 – 21.40 hod. | Podľa filmu Le déclin de l´empire américain
1+1

ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
19.00 – 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach

W. A. MOZART | ČAROVNÁ FLAUTA
18.00 – 20.50 hod.

Nehrá sa

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

18
8
pondelokk

19
utorok

Opera
Ope
Oper
eraa v dvoch
dvoch
voch de
dejstvách
jstvvách v n
nemeckom a slovenskom jazyku

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
19.00 – 21.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž

F. M. DOSTOJEVSKIJ

17
7

rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa

19.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika

štvrtok

SÉRIA NČ2

SÉRIA MO

NABUCCO
D. Jenis

18.00
18
18.
00 – 220.30
0.30 hod | Romantický balet v dvoch dejstvách
0.

GISELLE

A. CH. ADAM
A

CARMEN
M. Fabianová
Foto: A. Klenková

19.00
19
19.
00 – 22
222.00
2.00 hod
hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku

CARMEN

G. BIZET

E. SUCHOŇ | KRÚTŇAVA
17.00 – 19.50 hod.

H. IBSEN

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod.

SÉRIA NC3 2016/2017

19.00 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré
môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND
ND
D

nedeľaa

J. HAVELKA | ELITY
19.00 – 21.00 hod.

22
BOHÉMA

G. PUCCINI

ČAROVNÁ FLAUTA
Scéna
Foto: C. Bachratý

20

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
10.00 – 13.00 hod.

piatok

23

SÉRIA NČ1

streda

J. HAVELKA | ELITY
10.00 – 12.00 hod.

Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND

19.00 – 21.30 hod. | Opera v štyroch obrazoch v talianskom jazyku

P. KARVAŠ

On-line predaj

www.snd.sk

RIVERS OF BABYLON
M. Ondrík
Foto: M. Geišberg

SEZÓNA
SVETOVEJ
KLASIKY

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

1+1 Vstupenka zadarmo

* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.
* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie

Vysvetlivky:

19.00
19
19.
00 – 222.00
2 000 hod.
2.0
h d | Klasická
Kla cká sha
sh
shakespearovská
kespear
kesp
er
komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
G. Dzuríková, M. Geišberg
Foto: R. Dranga

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša

POLNOČNÁ OMŠA

18.00 – 20.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka
Pišťankka prvýkrát
Piš
pprvýkr
výý áát na
na doskách
doskác
s ách
h SSN
SND
ND
D Foto: A. Klenková

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

LÁSKAVÉ BOHYNE

KROTKÁ

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

J. LITTELL

sobota

AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

HEDDA GABLEROVÁ

21

Ľ. FELDEK

19.00 – 22.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím

Nehrá sa
G. VERDI

D. LOHER | NEVINA
18.00 – 21.00 hod. |Sugestívna hra najoceňovanejšej a najhrávanejšej
súčasnej nemeckej dramatičky

RIGOLETTO

17.00
17
17.
00 – 119.40
9 400 ho
9.4
h
hod.
od. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa

HEDDA GABLEROVÁ
Foto: M. Švarbová
Vizuál: B. Šajgalíková

SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING
P. MASCAGNI | SEDLIACKA ČESŤ
1+1 B.
BÁL
R. LEONCAVALLO | KOMEDIANTI
19.00
19
19.
00 – 221.40
1 400 hod
1.4
hod. | Opery v jednom a dvoch dejstvách v talianskom jazyku 19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
SÉRIA NČ4
19.00 – 22.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických

LABUTIE JAZERO
Maria Rudenko
Foto: Peter Brenkus

1+1

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

24
nedeľa

25
5
pondelokk

26
6
utorokk

27
streda

28
8
KOMEDIANTI
Scéna
Foto: A. Klenková

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

• v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského ul.),
Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:
• v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod z Olejkárskej ulice),
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až
do začiatku predstavenia

Uzávierka programu 20. 12. 2017. Zmena programu je vyhradená.
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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Richard Stanke (On) a Jana Oľhová (Lekárka)

Dominika Kavaschová (Ona) a Richard Stanke (On)

KROTKÁ JE VÝZVA
Posolstvo pre diváka
text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND, foto: Braňo Konečný, Ľuboš Pilc

Pôvodne sa Richard Stanke v Štúdiu Činohry SND mal v tomto
období predstaviť v postave úradníka Meursaulta v adaptácii románu
Alberta Camusa Cudzinec. Okolnosti sa však vyvinuli inak. Tvorivý
tím pripravovanej inscenácie sa síce nezmenil, dokonca ostal verný
adaptovaniu prozaickej predlohy i hereckému ansámblu.
Napokon však Richard Stanke v slovenskej divadelnej premiére
od konca januára stvárňuje inú a nemenej zaujímavú postavu svetového
literárneho dedičstva. Režisér Eduard Kudláč pripravil adaptáciu
známeho prozaického diela Krotká z pera svetoznámeho autora
Fiodora Michajloviča Dostojevského (1821 – 1881).
Richard Stanke

Aký bol váš vzťah k Dostojevského novele predtým, ako ste začali pracovať na
pripravovanej inscenácii?
– Krotkú si pamätám z detstva, keď som videl
legendárny televízny ﬁlm v hlavných úlohách
so Ctiborom Filčíkom a s Magdou Vášáryovou.
Hoci som bol ešte vzhľadom na vek vzdialený
od témy predlohy aj od spôsobu jej spracovania, pamätám si, že už vtedy ma ten ﬁlm zaujal svojou atmosférou. Teraz som si ho však
zámerne nepozrel, dostanem sa k tomu asi až
po našej premiére. Pokiaľ ide o literárnu predlohu, Dostojevskij je predovšetkým fantastický autor, a to je pre herca vždy šťastie, keď sa
môže konfrontovať s vynikajúcim textom.
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Divákov možno prekvapí, že sa na javisko dostáva práve táto Dostojevského
predloha, ktorá je založená predovšetkým na rozprávaní hlavnej postavy, na
opise situácií, ktorý má prednosť pred
ich priamym zobrazovaním. Prekvapila
vás preto voľba tejto predlohy?
– Myslím si, že kvalita Dostojevského predlohy je dostatočne výrazná na to, aby bola
pre každého herca lákavá. Priznám sa, že
som sa s podobnou formou, ktorá sa podobá temer monodráme, ešte nestretol, takže
je to nová skúsenosť a výzva. Premiéra tejto
inscenácie tak bude pre mňa vlastne akousi
dvojnásobnou premiérou.

Fiodor Michajlovič
Dostojevskij

KROTKÁ
réžia a adaptácia: Eduard Kudláč
dramaturgia: Darina Abrahámová
scéna a kostýmy: Eva Kudláčová-Rácová
hudba: Martin Burlas
účinkujú: Richard Stanke, Dominika Kavaschová,
Jana Oľhová a študentky Štátneho konzervatória
najbližšie predstavenia:
4., 6., 9. a 21. februára, 4. a 10. marca 2018
v Štúdiu novej budovy SND

po premiére/rozhovor
Čo je pre herca na takomto type divadelnej
práce najťažšie?
– Dôležitú úlohu zohráva to, že text, s ktorým
pracujeme, má literárnu, nie dramatickú formu. Takže je dôležité neskĺznuť do monotónnosti, prípadne nezrozumiteľnosti a zabezpečiť, aby divák nestratil orientáciu, aby dokázal
sledovať kontinuitu príbehu a psychologické
pochody, ktoré zažíva hlavná postava. Mojou
snahou je sprostredkovať divákovi jasné a zrozumiteľné posolstvo.
Snažíte sa pri tvorbe tejto postavy o psychologický ponor do jej vnútra, alebo o kritické hodnotenie z vonkajšieho pohľadu?
– Snažím sa pochopiť jej psychiku, motiváciu
a vývoj, bez toho by som ju nemohol hrať. Musím sa pokúsiť porozumieť jej mysleniu a potom to myslenie predstaviť divákovi.
Dostojevskij v Krotkej okrem iného zobrazuje nerovnocenný vzťah a postavenie
muža a ženy vo vtedajšej spoločnosti, čo
zohráva v príbehu tejto novely dôležitú
úlohu. Ako ste sa konfrontovali s časovým

„Priznám sa, že som sa
s podobnou formou,
ktorá sa podobá
temer monodráme,
ešte nestretol,
takže je to nová
skúsenosť a výzva.“

rozdielom medzi obdobím vzniku literárnej predlohy a súčasnosťou?
– Myslím si, že sociálnu nerovnosť poznáme
i dnes. Ale napriek tomu naša inscenácia sa
snaží byť vo všetkých ohľadoch nadčasová,
nie je zasadená do konkrétnej doby, ani sa
nesnaží nejakú konkrétnu dobu komentovať. Najviac azda dobu vzniku Dostojevského
predlohy prezrádza jazyk. Čo je prirodzené
a zároveň nemenné, ak teda nejde o radikálny
prepis, to by sme však už asi hovorili o celkom
inom diele.
Chceli by ste sa v budúcnosti vrátiť k podobne neštandardnému spôsobu práce,
obľúbili ste si ho?
– Závisí to od konkrétnej predlohy. Ale asi
stále platí, že som rád, keď mám na javisku
partnerov, s ktorými vstupujem do komunikácie, s ktorými sa môžeme navzájom inšpirovať. Keď sa však v budúcnosti objaví zaujímavé a kvalitné dielo, určite sa mu nebudem
brániť.
Na javisku napokon nie ste celkom sám.
V postave vašej manželky sa predstaví Dominika Kavaschová, zároveň sa v adaptácii
Eduarda Kudláča objavuje postava Doktor-

ky, stvárňuje ju Jana Oľhová, ktorá v predlohe nejestvuje.
– Na spoluprácu s nimi som sa tešil. Vždy je
pre mňa veľmi dôležité, s kým spolupracujem,
a obe dámy sú pre mňa ideálne partnerky.
Takže som rád, že sme sa opäť stretli pri práci.
Zaujímavé je, že postava Doktorky nepovie
na javisku ani slovo, ale napriek tomu vďaka
Jane Oľhovej sa stáva pozoruhodnou postavou, ktorá svojím tajomstvom významným
spôsobom dotvára inscenáciu. V o nič menšej
miere to platí pre Dominiku Kavaschovú v postave Krotkej.
Asi máloktorá herečka by ochotne prijala
nemú postavu. Ako k nej pristúpila Jana
Oľhová?
– Myslím, že ona si to naopak vychutnáva. Je
výnimočná v tom, aké prostriedky volí, ako
s nimi pracuje. Mnoho vecí dokáže odohrať pohľadom, úsmevom, gestom. Minimálnymi prostriedkami dokáže sprostredkovať veľmi veľa.
A ako vnímate spoluprácu s Eduardom
Kudláčom?
– S režisérom Kudláčom nespolupracujem
prvýkrát. Možno aj preto, že sa mi s ním pracuje veľmi dobre. Mám rád jeho humor, nadhľad. A pre mňa je ľudský faktor pri práci veľmi
dôležitý.
Čo môže byť pre diváka na Dostojevského
diele a vašej inscenácii to najzaujímavejšie?
– Predovšetkým detailne vykreslený vzťah
medzi dvomi ľuďmi – jeho analýza a vývoj,
od počiatkov cez mnohoraké fázy až po jeho
nie práve šťastný koniec, ktorý nebudem
prezrádzať. To sú témy, ktoré sa nás všetkých
bezprostredne dotýkajú a každý deň sa s nimi
konfrontujeme. V Krotkej však môžeme sledovať i to, kam môžu drobné nedorozumenia
a napätia, či skutočnosti, ktoré podceňujeme,
napokon viesť, v čo môžu prerásť.

Z inscenácie Krotká, autorkou scény a kostýmov je Eva Kudláčová-Rácová.

PLATÍ OD 16. 1. DO 28. 2. 2018
ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB

kampaň

VALENTÍN: 1 + 1
Kedy ma zoberieš do divadla?
Vo februárovom kalendári sa vyníma dátum s číslovkou 14 – Valentín,
Deň zaľúbených. Pre SND je to príležitosť vyzvať nielen
fanúšikov múz, aby sa inšpirovali aktuálnou kampaňou so sloganom
Doprajte svojej láske výnimočný večer v divadle.
SND vychádza v ústrety všetkým, ktorí si želajú
venovať svojim milým, blízkym aj kolegom neopakovateľný zážitok vo svetlách divadelných
rámp, a to nielen 14. februára. Zimné večery
môžete prežiť v divadle a využiť akciu 1 + 1 na
vybrané predstavenia: za cenu jednej vstupenky získate dve.

Ponuka z opery
Príbehy plné lásky a vášne, plné emócie znásobené tónmi autentického muzicírovania
a skvelých speváckych výkonov: z predstavení Pucciniho opery Bohéma si môžete vybrať z dvoch termínov 1. a 23. februára 2018.
Príbeh chudobných umelcov, ktorí prežívajú
lásky i strasti v prostredí bohémskeho Paríža,
rozpráva legendárny nemecký režisér Peter
Konwitschny bez sentimentu, presvedčivo,
dramaticky pravdivo, často s úsmevom, porozumením pre mladosť, s veľkým ľudským a citovým zaujatím.
Peter Konwitschny sa podpísal aj pod réžiu
Halévyho opery Židovka – uvádzame v nedeľu 4. februára. Dielo nadväzuje na tradície
veľkej francúzskej opery. Židovka je emotívne silný príbeh mileneckého vzťahu kresťana
Leopolda so židovkou Ráchel na pozadí rozporuplného spoločenského kontextu. Keďže
inscenáciu pripravila Opera SND v spolupráci
s Flámskou národnou operou v Antverpách
a Gente a Národným divadlom v Mannheime,
máte možnosť porovnať tendencie inscenovania operných opusov na popredných európskych scénach a na Slovensku.
Mozartovu operu Don Giovanni má naša prvá
operná scéna v repertoári v naštudovaní divadelného mága Jozefa Bednárika. Ako uvádzame v upútavke na túto operu opier, Don Giovanni (tak ako napokon všetky fenomenálne
umelecké diela) akoby sa dostával mimo času
a priestoru a fascinujúcou spätosťou hudby
s mimohudobnými významami konkuruje
najlepším hudobným drámam všetkých ob-

dobí a proveniencií! Stále príťažlivú inscenáciu
si môžete pozrieť už v novej budove SND vo
štvrtok 8. februára.
Dávame do pozornosti aj čerstvo premiérované dielo Nikolaja Rimského-Korsakova Sadko
– v našej ponuke vo štvrtok 15. februára. Rozprávková opera ruského romantika je príbehom hudobníka Sadka, akéhosi slovanského
Orfea a súčasne aj Odysea. V réžii umelca svetového renomé, po prvý raz v Bratislave hosťujúceho amerického režiséra Daniela Kramera,
podnetne reﬂektuje, čím žijeme dnes (viac
o novej inscenácii na stranách 24 – 25).
Do repertoáru sa s odstupom vracia Čarovná
ﬂauta – rozprávka pre dospelých záhadná
zvláštnym mýtickým svetom očarí fenomenálnou Mozartovou hudbou – na programe
v sobotu 17. februára.
Dve „jednoaktovky“ v jeden večer – opera
Pietra Mascagniho Sedliacka česť a Ruggiera Leoncavalla Komedianti – reprezentujú
taliansky verizmus. Operný smer, ktorý si na
prelome 19. a 20. storočia za stredobod svojho záujmu zvolil pravdu všedného dňa, drsnú
pravdu pudov, strachu, nenávisti, žiarlivosti,
ale aj pravdu lásky a hrdinstva. Vášnivé príbehy s podmanivou hudbou uvedieme v akcii
1 + 1 na konci mesiaca – v stredu 28. februára.

Ponuka z baletu
Mimoriadnu pozornosť vzbudila svetová premiéra pôvodnej baletnej inscenácie na hudbu anglického skladateľa, autora svetových
muzikálov a baletov Carla Davisa pod názvom Nižinskij – Boh tanca. Ponúka jedinečný pohľad na život a dielo slávneho ruského
tanečníka a choreografa Václava Nižinského.
Jeden z kľúčových členov svetoznámeho telesa Sergeja Ďagileva Ballets Russes priniesol
do umenia mužského tancovania brilantnú
techniku skokov a piruet, ktoré prepájal s výrazovosťou a pantomímou. Presvedčte sa
v utorok 13. februára.

Ponuka z činohry
Rodáci je názov pôvodnej inscenácie autorskej dvojice Valeria Schulczová, Roman
Olekšák v rámci projektu, v ktorom pôvodné
slovenské hry inscenovali zahraniční režiséri.
V prípade Rodákov to bol významný nemecký
režisér Tilmann Köhler. Od politiky cez ekonomiku, od tradičnej rodiny až po utečencov
a ďalšie témy „visia“ vo vzduchu medzi rôznorodou skupinou ľudí „uväznených“ nečakane
v telocvični v jednej nemenovanej stredoslovenskej dedine. Príďte s nimi súhlasiť či polemizovať 7. alebo 8. februára 2018.
Prvá divadelná adaptácia slávnych ﬁlmov
Denysa Arcanda nominovaných a ocenených
Oscarmi si kladie naliehavé otázky: napríklad,
či má západná civilizácia v ostatných dekádach skutočne črty charakteristické pre zanikajúci Rím tesne pred inváziou barbarov alebo
je to len ďalšie maľovanie čerta na stenu. Odpovede môžete hľadať, resp. polemizovať s hrdinami príbehov Úpadok amerického impéria/Invázie barbarov – v sobotu 17. februára.
Využite príležitosť, zoberte svojich blízkych
do divadla, doprajte svojim láskam výnimočný večer: za cenu jednej vstupenky dostanete dve!
(iz)

Akcia 1 + 1 – predstavenia:
1. 2.
4. 2.
7. 2.
8. 2.
8. 2.
13. 2.
15. 2.
17. 2.
17. 2.
23. 2.
28. 2.

Bohéma
Židovka
Rodáci
Rodáci
Don Giovanni
Nižinskij – Boh tanca
Sadko
Úpadok amerického impéria/
Invázie barbarov
Čarovná ﬂauta
Bohéma
Sedliacka česť/Komedianti
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po premiére

SADKO
AKO
SEN
Rozprávka pre dospelých
Z opernej inscenácie
Sadko

)

Michal Lehotský (Sadko

Opera SND uviedla koncom januára novinku – inscenáciu opery Sadko ruského skladateľa Nikolaja
Rimského-Korskova, príbeh dobrodružného hudobníka vychádzajúci zo stredovekých ruských bylín a eposov. Rozprávkové alebo mýtické legendy sú
pre divadelného režiséra vždy veľkou výzvou. Aj významného amerického tvorcu Daniela Kramera pôsobiaceho v súčasnosti v Európe oslovil tento tajuplný svet, ktorý pretlmočil optikou západnej kultúry
do jazyka súčasného diváka. Rozprávková opera pre
dospelých o konfrontácii mýtov a reality v novom
inscenačnom poňatí Korsakovovho majstrovského
diela je spoločnou produkciou Opery SND a Flámskej opery v Antverpách a Gente.

Ľubica Vargicová (Volchovna, cárovná
morská) a Michal Lehotský (Sadko)
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Terézia Kružliaková (Ľubava)
a Michal Lehotský (Sadko)

Operní sólisti Franti
šek Ďuriač (2. starej
ší)
a Denisa Hamarov
á (Nežata)

„Ruská operná literatúra je veľmi zaujímavým dobrodružstvom. Je
to celkom odlišné ako Verdi alebo Puccini,“ uviedol tenorista Michal Lehotský, ktorý spieva a stvárňuje Sadka. „Táto klasická opera
Rimského-Korsakova skrýva v sebe veľké posolstvo. Sadko je vizionár, pozerá sa do budúcnosti. Ruský svet je špeciﬁcký, odlišuje sa od
západného myslenia – mystická ruská duša sníva a vidí neskutočné
svety. Svet reálny je totiž pre Rusov menej dôležitý ako ten vysnívaný.
A Korsakov vo svojom diele umne vytvára odlišné obrazy či atmosféry. Rozprávkový svet je pre divadelníka vždy výzvou. Veď kde by
sa malo snívať, ak nie v divadle? Divadlo je chrámom snívania, je to
jediné miesto, kde sa dá všetko zrealizovať. Preto rád snívam aj ja,“
vyznal sa Michal Lehotský a dodal: „Teším sa na Sadka, na tento
zaujímavý part, na náročné, ale krásne spievanie. A dúfam, že ním
poteším našich divákov, ktorí odídu z predstavenia s hlbokým umeleckým zážitkom.“
Najbližšie si opernú inscenačnú novinku môžete vypočuť a pozrieť 15. februára a 24. marca 2018 v Sále opery a baletu novej
budovy SND.
(mb)
foto: Anton Sládek

po premiére

Mu
Autorkou scény je Annette

rschetz.

Michal Lehotský (Sadko)

INSCENÁCIA NIE JE VHODNÁ PRE DIVÁKOV
MLADŠÍCH AKO 17 ROKOV.
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premiéra

ESMERALDA
Pocta velikánovi
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Peter Brenkus, Martin Machaj

Pri príležitosti 200. výročia narodenia jedného z najvýznamnejších
choreografov sveta Mariusa Petipu uvádzame jeho balet v troch
dejstvách Esmeralda/La Esmeralda, inšpirovaný románom
Victora Huga Chrám Matky Božej v Paríži. Inscenátormi jeho prvého
uvedenia na Slovensku sú Vasilij Medvedev a Stanislav Fečo, autorom
hudobného naštudovania je Alexander Anissimov. Premiéra sa
uskutoční v nedeľu 11. marca 2018 v novej budove SND.

Konstantin Korotkov a Olga Chelpanova

Balet na hudbu Cesara Pugniho po prvý raz
inscenoval v roku 1844 Jules Perrot v londýnskom Kráľovskom balete. Prvé obsadenie
Esmeraldy bolo hviezdne: Esmeraldu tancovala Carlotta Grisiová, Gringoira stvárnil sám
Jules Perrot, slávny tanečník Arthur Saint Leon
tancoval Phoebusa, v postave Quasimoda sa
predstavil Antoine Louis Coulon.
O svetovú slávu tohto titulu sa zaslúžil Marius Petipa, vďaka ktorému sa balet zachoval
do dnešných čias. V inscenácii Esmeraldy pre
Mariinské divadlo v Petrohrade z roku 1899
zachoval štruktúru a najlepšie časti choreograﬁe Jula Perrota. Vytvoril niekoľko nových
zborových tancov a sólo pre primabalerínu

Cárskeho baletu Matildu Kšešinskú, predstaviteľku Esmeraldy. Pri zachovaní tohto baletu
inscenátori vychádzali zo zápiskov Vladimira
Stepanova, ktorý systémom tanečnej notácie
zapisoval choreograﬁe Mariinského divadla
do partitúry. Uviesť toto jedinečné baletné
dielo v jeho čo najvernejšej podobe sa pokúsili aj súčasní inscenátori v Balete SND.
„Som veľmi rád, že sa vedeniu Baletu SND podarilo naplánovať premiéru Esmeraldy presne na
deň 200. výročia narodením Mariusa Petipu. Premiéra je poctou a holdom geniálnemu choreografovi, ktorý nám zanechal obrovské baletné
dedičstvo. V súčasnosti neexistuje baletný súbor,
ktorý by nemal v repertoári niektoré z jeho diel.

Preto je zarážajúce, že tak málo divadiel si toto
významné výročie všimlo. O to viac sa teším, že
v SND sa to podarilo a že sme svedkami slovenskej premiéry Esmeraldy,“ uviedol jeden z inscenátorov, choreograf Stanislav Fečo.
V balete Esmeralda sa prvýkrát v histórii baletu stalo miestom deja konkrétne mesto – Paríž
– s jeho stredovekými postavami v celej šírke
spoločenských vrstiev, miestnym koloritom
postáv, medzi ktorými sú: cigánka, strážca verejného poriadku, predstaviteľ cirkvi, šľachta,
umelci. Ústrednou postavou baletu nie je zvonár Quasimodo, ale pouličná tanečnica Esmeralda, tancujúca s tamburínou. Dramatický
príbeh sa tu nekončí popravou ako v románe,

Stanislav Fečo a Viačeslav Krut

Olga Chelpanova

Erina Akatsuka a Viačeslav Krut
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premiéra

baletná podoba príbehu má šťastný koniec.
Ďalšou významnou postavou je chudobný
básnik Gringoire, ktorého pôvodne tancoval
slávny tanečník a choreograf prvej Esmeraldy
Jules Perrot. Esmeralda, reprezentujúca dobu
najväčšej slávy Cárskeho baletu pod vedením
Mariusa Petipu, je v súčasnosti interpretačnou
výzvou pre svetové súbory, príležitosťou predovšetkým pre baleríny predviesť brilantnú
techniku, herectvo i temperament.

„Esmeralda, rovnako ako Korzár, ktorý sme tu
uviedli pred tromi rokmi, patrí do štýlu Mariusa
Petipu nazývaného Ballet grand spectacle. Vo
svojej dobe Esmeralda posunula vývoj baletu
smerom k divadelnému predstaveniu a bola
vďaka svojej výpravnosti a náročným tanečným
obrazom akýmsi predvojom výpravných muzikálov a ﬁlmov Hollywoodu. Tak ako v minulosti aj pre súčasných interpretov dáva tento titul
obrovské možnosti prezentovať svoju tanečnú
techniku a herecké kvality,“ povedal o diele
choreograf Vasilij Medvedev, ktorý v Balete
SND už inscenoval balety Onegin a Korzár.
V úlohe Esmeraldy sa preslávili tie najslávnejšie
baleríny 19. a 20. storočia, akými boli napríklad
Carlotta Grisi, Fanny Cerrito, Fany Elssler, Virginia Zucchi, Matilda Kšešinskaja, Olga Specivceva, Iana Salenko alebo Elisa Cabrera. V novej
inscenácii Baletu SND diváci uvidia v tejto úlohe Olgu Chelpanovu, Rominu Kołodziej, Erinu
Akatsuku a Mariu Rudenko. V ďalších úlohách
sa predstavia Konstantin Korotkov, Artemyj
Pyzhov, Andrej Szabo, Viacheslav Krut, Yuki Kaminaka, Evgenii Korsakov, Adrian Szelle, sólisti
a zbor Baletu SND aj žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.
Scéna a kostýmy sú od renomovaných ruských výtvarníčok z Veľkého divadla v Moskve
Alyony Pikalovej a Yeleny Zajcevy. V scénických návrhoch sa odráža pôvodná dekorácia
petipovskej éry v duchu stredovekého Paríža.
Balet, inšpirovaný slávnym románom o krás-

Cesare Pugni

ESMERALDA
choreograﬁa a réžia:
Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo
podľa Máriusa Petipu
scéna: Alyona Pikalova
kostýmy: Jelena Zajceva
hudobné naštudovanie:
Alexander Anissimov
dirigent: Alexander Anissimov
premiéra: 11. marca 2018
v Sále opery a baletu novej budovy SND
Inscenáciu uvádzame pri príležitosti
200. výročia narodenia Mariusa Petipu
v spolupráci s Petipa Heritage Found
St. Petersburg a Veľkým divadlom v Moskve.
nej a temperamentnej cigánke, o ktorej krásu
súperí celý Paríž, je pohľadom do minulosti,
interpretovaný baletnou technikou 21. storočia. „Dnes sme často svedkami, ako na základe
pôvodných baletov vznikajú nové inscenácie.
Myslím si, že má zmysel zachovávať tieto diela
v ich čo najčistejšej podobe – samozrejme, s posunmi súvisiacimi s rozvojom tanečnej techniky.
Inscenovať klasické balety s rešpektom k ich pôvodnej choreograﬁi je to totiž jediný spôsob, ako
sa dajú tieto skvosty klasického baletu zachovať
pre budúce generácie,“ dodal Stanislav Fečo na
margo Esmeraldy.

FRANCÚZSKA NOBLESA
a ruská veľkoleposť
V marci si pripomenieme 200. výročie narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu
(1818 – 1910), francúzskeho tanečníka a choreografa, ktorého kariéra
sa odvíjala v cárskom Rusku, v Petrohrade. Vďaka podpore cárskeho dvora
vytvoril baletné choreograﬁe vyznačujúce sa spojením francúzskeho šarmu
a noblesy s ruskou cárskou veľkoleposťou a emotívnosťou.
Balety tohto génia, akými sú napríklad Luskáčik, Labutie jazero, Spiaca
krásavica, či Giselle, sa stali základnými piliermi repertoáru veľkých baletných súborov a divadiel na celom svete.
Výstava Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť, ktorá je od decembra sprístupnená v priestoroch historickej budovy SND, bude mať slávnostnú
vernisáž 11. marca 2018 v novej budove SND pred premiérou Esmeraldy,
za účasti inscenátorov baletu Vasilija Madvedeva a Stanislava Feča. Výstava v skratke zachytáva históriu petrohradskej a moskovskej baletnej tvorby Mariusa Petipu a jeho odraz v tvorbe baletov na Slovensku. Tvorí ju
historický prehľad baletných inscenácií, ktoré boli uvádzané v minulosti
a s ktorými sa stretávame na baletných scénach slovenských divadiel aj

v súčasnosti. Na Slovensku sa balety z dielne koncepcie Mariusa Petipu
uvádzali už od úplných počiatkov slovenského profesionálneho baletu,
prvým bol Luskáčik v roku 1928 v SND.
Dobové materiály a fotograﬁe zachytávajú významné baletné osobnosti
a choreografov spolu so scénickými a kostýmovými návrhmi výtvarníkov – ponúkajúce prierez vývojom veľkých baletných inscenácií Mariusa
Petipu v našom časopriestore.
Po ukončení výstavy v SND koncom sezóny poputuje Francúzska noblesa
a ruská veľkoleposť do košického Štátneho divadla a následne do Štátnej
opery v Banskej Bystrici. Výstavu, ktorej kurátorkami sú Monika Čertezni
a Eva Gajdošová, pripravil Divadelný ústav v Bratislave a SND.
(eg)
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OPERA A BALET
Kto sú hostia festivalu
Piaty ročník Festivalu európskeho divadla SND Eurokontext.sk predstaví v júni 2018
pozoruhodné inscenácie z oblasti hudobnodramatického a tanečného divadla, čiže z opery
a baletu. V pokladniciach SND a na www.snd.sk sú už v predaji vstupenky na jednotlivé
predstavenia a bližšie informácie nájdete aj na www.eurokontext.sk.

OPERNÁ ČASŤ FESTIVALU – HOSŤUJÚCE PREDSTAVENIA
štvrtok 7. júna 2018 o 19.00 hod.
historická budova SND
Opera Štátneho divadla Košice
Richard Wagner:

VÍLY
Na festivale privítame košických
kolegov s Wagnerovým dielom
Víly, ktoré Opera Štátneho divadla Košice inscenovala v slovenskej
premiére minulý rok. Romantický
príbeh o túžbe kráľa Arindala po
láske a po ideálnom svete, zasadený do bavorských reálií konca 19. storočia, pripravila košická opera v hudobnom naštudovaní Roberta Jindru
a v réžii Lubora Cukra. Inscenácia mala premiéru v máji 2017.
sobota 9. júna 2018 o 19.00 hod.,
historická budova SND
Opera Národného divadla
moravsko-sliezskeho, Ostrava
Dmitrij Šostakovič:

LADY MACBETHJ
MCENSKÉHO OKRESU
Po roku sa do Bratislavy vráti aj
Národné divadlo moravsko-sliezske z Ostravy, tentoraz však v duchu piateho ročníka festivalu Eurokontext.sk s operou jedného z najvýznamnejších skladateľov 20. storočia,
Dmitrija Šostakoviča – Lady Macbeth Mcenského okresu, ktoré možno
charakterizovať ako „tragédiu-satiru“, obraz skazenej spoločnosti stojacej na nezriadenej moci sexuality. Dielo bude v Ostrave uvedené v premiére v marci tohto roku v hudobnom naštudovaní Jakuba Kleckera
a v réžii Jiřího Nekvasila.
Dirigent Jakub Klecker
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piatok 15. júna 2018 o 19.00 hod.,
nová budova SND
Krakovská opera, Poľsko
Karol Szymanowski:

KRÁĽ ROGER
Po prvý raz privítame na doskách SND Krakovskú operu
a hneď s takým klenotom, akým
je Szymanowského modernistické dielo Kráľ Roger z roku
1924. Krakovská realizácia v hudobnom naštudovaní Łukasza Borowicza a v réžii Michała Znanieckého zdôrazňuje ľudský rozmer diela:
kráľ nazerá na vlastnú individualitu v jej základných podobách – muž,
vodca, hlava rodiny, otec, manžel.
nedeľa 17. júna 2018 o 18.00 hod., nová budova SND
Opera Národného divadla Praha
Jules Massenet:

WERTHER
Goethe svojou tvorbou inšpiroval celý
rad umelcov a medzi nimi tiež autorov
opier. Tak vznikol aj Werther Jula Masseneta. Svojím sugestívnym hudobným
jazykom tlmočí príbeh citov, ktoré hlavní hrdinovia nemôžu naplniť. Inscenáciu
prominentného európskeho operného
režiséra Willyho Deckera a v hudobnom
naštudovaní Petra Kofroňa uvedie pražský súbor v spolupráci s Oper Frankfurt
a premiéru bude mať iba pár dní pred
hosťovaním v Bratislave.

Režisér Willy Decker

BALETNÁ ČASŤ FESTIVALU – HOSŤUJÚCE PREDSTAVENIA
utorok 12. júna 2018 o 19.00 hod.,
Štúdio novej budovy SND
Balet Štátneho divadla Košice
Ondrej Šoth,
Zuzana Mistríková:

DENNÍK
ANNY FRANKOVEJ
Súčasný tanečný projekt je inšpirovaný skutočným príbehom
židovskej rodiny, ktorá sa skrývala počas druhej svetovej vojny v Amsterdame. V hlavnej úlohe Anny Frankovej sa predstaví herečka Činohry
SND Táňa Pauhofová. Inscenácia získala cenu Dosky 2017 v kategórii
Tanečné divadlo. Komorná tanečná hra v réžii a choreograﬁi Ondreja
Šotha mala premiéru 21. marca 2017 a zaznamenala veľmi priaznivý
ohlas publika aj odbornej kritiky.
Táňa Pauhofová a Eva Sklyarová

štvrtok 7. júna 2018 o 19.00 hod.,
nová budova SND
Maďarský národný balet
Pál Frenák, Lázsló Seregi,
Zsolt Juhász, Béla Bartók:

BARTÓKOV TANEČNÝ
TRIPTYCH
Maďarský národný balet uvedie
Bartókov tanečný triptych – Drevený princ, Tanečná suita a Zázračný

festival

Mandarín. Tri jedinečné tanečné skladby Bélu Bartóka, pretavené do
pohybu tromi renomovanými maďarskými choreografmi – Pálom Frenákom, Lázslóom Seregim a Zsoltom Juhászom, prostredníctvom troch
originálnych pohybových rukopisov. Béla Bartók (1881 – 1945) sa tak
umelecky vracia do Bratislavy, mesta, v ktorom prežil časť svojho života.
utorok 26. júna 2018 o 19.00 hod.,
nová budova SND
streda 27. júna 2018 o 19.00 hod.,
nová budova SND
Eifman Ballet, Petrohrad, Rusko

Eifman Ballet

Boris Eifman:

ČAJKOVSKIJ.
PRO et CONTRA
Vyvrcholením festivalu Eurokontext.sk 2018
bude opäť po dvoch rokoch hosťovanie vychýreného petrohradského súboru Eifman Ballet.
Uvidíme baletný epos o geniálnom skladateľovi z dielne choreograﬁckého
mága 20. storočia Borisa Eifmana, ktorý je sondou do života jeho najobľúbenejšieho skladateľa. Balet SND má vo svojom repertoári ako jedno z mála
európskych divadiel aj eifmanovské dielo Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci, ktoré malo premiéru v novembri 2017 a zaznamenáva fenomenálny úspech. Tešíme sa na ďalšiu inscenáciu maestra Eifmana.
Informácie o festivale, ktoré budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať
v ďalších vydaniach Portálu SND, nájdete aj na www.eurokontext.sk.
(cm, foto: Daniel Jager, Marek Grotowski, Jpzef Marčinský, Jevgenij Matveev a archív)
INZERCIA

Slovenské vinárstvo
Svetová kvalita
www.elesko.sk

aplauz
Hosťovanie Cameri Theatre

Vojde kôň do baru
15. a 16. 1. 2018 v Štúdiu Činohry SND

SND

V SND sme v januári privítali tím
telavivského mestského divadla
Cameri Theatre s inscenáciou
Vojde kôň do baru. Príbeh stand-up
komika v malom suterénnom bare,
ktorého predstavenie sa postupne
mení na osobnú spoveď, strhol
bratislavské publikum.

Klaňačka a standing ovation.

Profesor Juraj Stern
s manželkou patria k častým
návštevníkom predstavení
v SND, nevynechali ani
hosťovanie Cameri Theatre
z Tel Avivu.

Nový riaditeľ Činohry SND
Michal Vajdička a Dror Keren,
ktorý v inscenácii zastával dve
najdôležitejšie roly: režisérsku
a hlavnú postavu.

Z telavivskej
inscenácie
Vojde kôň do baru.

foto: Peter Chvostek

100. repríza Leni
12. 1. 2018 v Štúdiu Činohry SND

Nie mnoho hier sa dožije takého „zrelého veku“
ako Leni, ktorá mala v januári svoju 100. reprízu.
Inscenáciu videli už tisícky divákov nielen v Bratislave,
ale napríklad aj v Izraeli. Takto sa oslavovalo v piatok
12. januára v Štúdiu Činohry SND a v zákulisí.
Zdena Studenková bravúrne stvárňuje
fotografku a režisérku Leni Riefenstahlovú.

Prípitok na oslavu
stej reprízy Leni.

Herec Ľubomír
Paulovič hrá
v Leni moderátora
Johnnyho Carsona.

V 100. repríze Leni
stvárnila Eva Mária
Chalupová (v strede)
postavu Berthy, vpravo
Peter Brajerčík.

Vianočný večierok
partnerov SND
19. 12. 2017 v Clube Opera
Koniec roka sa už tradične zavŕšil príjemným soirée
v Clube Opera, na ktorom sa stretlo vedenie Slovenského
národného divadla so svojimi partnermi a mecenášmi,
aby zbilancovali uplynulý rok.

Generálny riaditeľ
Umeleckého súboru Lúčnica
Marián Turner s manželkou
Katarínou, harﬁstkou
Slovenskej ﬁlharmónie,
a generálny riaditeľ SND
Marián Chudovský.
Režisér Roman Polák
a herec Juraj Kukura.

Zuzana
Megová,
generálna
riaditeľka
sekcie umenia
a štátneho
jazyka MK SR.

Herec Ján Greššo s partnerkou Ivetou,
Jozef Švolík, riaditeľ odboru umenia
MK SR, a Ingrid Fašiangová, generálna
riaditeľka Divadla Nová scéna.

Riaditeľka Centra marketingu
SND Radoslava Stratená
počas príhovoru, v ktorom
vyzdvihla a poďakovala sa
za spoluprácu partnerom
a sponzorom.
foto: Peter Chvostek

Krištáľové krídlo
21. 1. 2018 prenos RTVS zo SND

Slovenskú „nobelovku“ – ako označujú cenu Krištáľové
krídlo – získali tento rok aj dve osobnosti SND.
V kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie upútal
odbornú porotu herec Tomáš Maštalír skvelým stvárnením
náročnej hlavnej postavy Richarda III. v rovnomennej
Shakespearovej dráme aj ako vodca pašeráckej skupiny
v hranom ﬁlme Čiara. V kategórii Hudba Krištáľové krídlo
získal jeden z najvýraznejších slovenských dirigentov
Rastislav Štúr, šéfdirigent Opery SND a stály hosťujúci
dirigent Slovenskej ﬁlharmónie. Zaujal naštudovaním
Pucciniho Triptychu.
Herec
Tomáš Maštalír
s cenou
Krištáľové krídlo.

Laureáti Krištáľového krídla 2017,
druhý zľava je Rastislav Štúr, šéfdirigent Opery SND.

foto: Pavol Urbánek
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výročia

S ÚCTOU SPOMÍNAME
Na osobnosti prvej scény

100

„Vášnivý vyznávač života, inšpirujúci tvorca divadelnej harmónie, režisér
s citom pre tvar, majster všetkých remesiel, režisér pastelových tónov, režisér
prvej divadelnej syntézy,“ takéto a mnoho iných prívlastkov charakterizuje umeleckú tvorbu legendárneho profesora, režiséra, herca, etnológa,
výtvarníka aj remeselníka KAROLA L. ZACHARA. Jeho vklad do dejín
slovenského profesionálneho divadla je vzácny a neopakovateľný. Režíroval na Slovensku
i v ND Praha, pôsobil aj vo ﬁlme, v televízii
a v rozhlase. Na Zachara a jeho inscenácie prichádzali diváci radi aj niekoľkokrát. Fenoménom sa stal muzikál Na skle maľované, ktorý
SND uvádzalo rekordných 647-krát. Režíroval
mnoho kultových predstavení, spomeňme Veselé panie z Windsoru či Bačovu ženu, ale aj Suchoňovu operu Krútňava (1965). Sám vytváral väčšinou malé postavičky,
ktoré obdaril a ozvláštnil jemnou drobnokresbou i humorom a svojím
typickým chrapľavým hlasom. Narodil sa pred sto rokmi 12. januára 1918
vo Svätom Antone, umrel 17. decembra 2003 v Bratislave.

90

Rytier javiska KAROL MACHATA sa narodil pred 90 rokmi 13. januára 1928 v Malackách. Hlas tohto výnimočného umelca navždy stíchol
3. mája 2016 v Bratislave. Tragéd i komik a romantik takmer pol storočie pôsobil v Činohre SND (1953 – 1998).
Jeho nádherný zamatový hlas znel z javiska,
ﬁlmového plátna, rozhlasu a v poslednom
období jeho umeleckej kariéry aj z televíznej
obrazovky. Na javisku žiaril v Shakespearovi – vo Veselých paniach z Windsoru, Romeovi
a Júlii, Hamletovi, Kráľovi Learovi, Othellovi,
Richardovi III., ale aj v Molièrovi či Goldonim.
Machata – to bol aj Cyrano z Bergeracu. Karol
Machata patril do „slnečnej generácie“ predstaviteľov hier Arthura Millera, Harolda Pintera, Edwarda Albeeho a iných, rovnako ako domácej
klasiky – Bukovčana, Karvaša a ďalších. Ako tragéd a rovnako aj svojimi
komediálnymi i romantickými postavami či slovom básnika zasiahol
srdce milovníka Tálie a poetického slova ako málokto.

slovenského divadelníctva, ktorého vývoj výrazne ovplyvnil. Sformoval
martinské divadlo, v Bratislave pôsobil na Novej scéne aj v Divadle na
Korze, vo ﬁlme i v televízii. Členom SND sa stal v sezóne 1978/1979,
hoci tu už od roku 1965 režíroval niekoľko inscenácií. Od roku 1990 bol
riaditeľom SND.
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Divadelník telom i dušou JURAJ SLEZÁČEK, člen Činohry SND a jej dlhoročný umelecký šéf a riaditeľ, skonal 5. augusta 2016 v meste, ktoré
mu bolo srdcu najmilšie – v Piešťanoch, hoci jeho rodiskom bol pred
75 rokmi Zvolen (14. 1. 1943). Členom Činohry SND sa stal hneď po
ukončení štúdia na VŠMU v roku 1964, kde neskôr pôsobil pedagogicky. V SND vytvoril vyše 150 postáv rôznych
charakterov i štýlov, dramatických, aj s citom
a zmyslom pre sebairóniu. Prelomovou bol
Pierre Bezuchov v dramatizácii Tolstého románu Vojna a mier a v komediálnom žánri,
kde uplatňoval charakterovú i situačnú komiku, si umelca pamätáme najmä z muzikálu
Na skle maľované. Po odchode do dôchodku
(september 2010) ďalej účinkoval v inscenáciách Tančiareň a Chrobák v hlave. Krédom Juraja Slezáčka bolo: diváka
nemožno sklamať. Umelec telom i dušou bol bytostne presvedčený
o potrebnosti divadla, o tom, že nech sa deje čokoľvek, divadlo musí
hrať. Vždy elegantne a vecne riešil problémy, nachádzal spoločnú reč
vo veľkej divadelnej rodine, profesionálne, s nadhľadom, s porozumením a ľudskosťou a so šarmom a humorom.
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Vynikajúci režisér, herec a pedagóg MILOŠ PIETOR odišiel náhle –
akoby z javiska. V marci 1991 pripravoval premiéru Shakespearovho
Kupca benátskeho. Štúdium prerušila smutná správa o tragickej smrti
Pána režiséra. Miloš Pietor mal len 58 rokov, narodil sa 3. februára 1933
v Bratislave. Vychádzajúc z národných tradícií
svojej rodiny venoval veľký záujem ochotníckemu divadlu, uvádzaniu domácej pôvodnej
a staršej dramatickej spisby, do ktorej vniesol nové, svieže tóny, súčasne bol aj znalcom
anglickej a ruskej dramatiky. Všetci, čo s ním
prišli do kontaktu, oceňovali osobité ﬂuidum
umelca, jeho schopnosti zbližovať ľudí a ostať
spravodlivým, bol integrujúcou osobnosťou

Tenoristovi svetového renomé SERGEJOVI LARINOVI sa stala domovom Opera SND. Narodil sa v ruskej rodine v Lotyšsku, študoval vo
Vilniuse. Keď Opera SND hosťovala v tomto litovskom hlavnom meste
s Krútňavou a Maškarným bálom, potvrdila sa naša ponuka nielen pre
dirigenta Jonasa Alexu. Ten pre svoje prvé naštudovanie v Bratislave,
Čajkovského Pikovú dámu, prizval ako Hermana Sergeja Larina – písal sa rok 1988. Pre tohto
fenomenálneho tenoristu sa onedlho otvorili
najprestížnejšie operné scény: v roku 1990
debutoval vo Viedenskej štátnej opere ako
Lenskij, zakrátko mu tlieskali v Miláne, Londýne, New Yorku, Paríži, Mníchove, Berlíne,
na Salzburskom festivale. Roku 1996 hosťoval
s Operou SND v Paríži s Oﬀenbachovými Hoﬀmannovými poviedkami, o rok neskôr bol Calafom v Pucciniho opere
Turandot, ktorú pod taktovkou Zubina Mehtu nakrúcali v Zakázanom
meste v Pekingu. Žiaľ, rok 2005 bol pre Sergeja Larina osudovým, musel
podstúpiť operáciu pečene. Po náročnej rekonvalescencii sa Sergejovi
nestačilo vrátiť do života, potreboval spievať. Po vyše roku, opäť v Bratislave, nadšené publikum aplaudovalo jeho Donovi Josému v Carmen.
Vynikajúci umelec, vnímavý, citlivý človek, kolega, kamarát nedokázal
však prekonať ďalšie zdravotné komplikácie. Zomrel ako 51-ročný v januári 2008, pred desiatimi rokmi.
(iz, foto archív SND)
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Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúrty SR. Foto: A. Klenková

• pre deti vo veku 6 rokov
• priamo v priestoroch novej budovy SND
• pod vedením profesionálnych umelcov zo SND
Vychovávame novú generáciu umelcov
Viac informácií o konkurzoch na www.baletnapripravkasnd.sk
facebook.com/BaletnapripravkaSND

Vstúpte a využívajte
svoje výhody
Odvážte sa žiť podľa vlastných
predstáv a spoľahnite sa na naše rýchle
a férové služby a najoceňovanejšie
poistné produkty.
A teraz odmeňujeme vašu vernosť.
Zaregistrujte sa do vernostného
Allianz Clubu a využívajte svoje
výhody!

club.allianzsp.sk

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM!
GENERÁLNY PARTNER SND

PARTNERI SND

PARTNERI
PREMIÉR SND

OFICIÁLNA MINERÁLNA
VODA PRE SND

GENERÁLNY MEDIÁLNY
PARTNER SND

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI SND

MEDIÁLNI PARTNERI SND

D A S

M A G A Z I N

A U S

D E R

S L O W A K E I

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

V prípade neskorších začiatkov predstavení sú pokladnice
otvorené až do začiatku predstavenia.
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
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.

REZERVÁCIE

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk
WWW.SND.SK

Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.

S l o v e n s k é n á r o d n é d i va d l o j e š tát n a p r í s p e v k o vá o r g a n i z á c i a M i n i s t e r s t va k u lt ú ry S R .
f o t o r o b e r t ta p p e r t V I Z U Á L b a r b o r a š a j g a l í k o vá s l o v e n s k é n á r o d n é d i va d l o ď a k u j e c a f e v e r n e z a p o s k y t n u t i e p r i e s t o r o v. p o u ž i t é r e k v i z i t y z o p e ry e u g e n o n e g i n .

#valentinsnd
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naa vybrané preddstavennia vo februári môžete využiť akciu

www.snd.sk

