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úvod

Vážení a milí priatelia
Slovenského národného divadla,
foto: Kristína Schreiberová

teší ma, že sa vám môžem opäť prihovoriť s ponukou festivalu Eurokontext.sk. Ako každý párny rok,
aj tentoraz je zameraný na hudobno-dramatický
žáner a prinesie zaujímavé a dramaturgicky obohacujúce inscenácie z okolitých európskych krajín.
Budeme mať tú česť privítať operné a baletné súbory z vyšehradského regiónu – z Českej republiky,
Poľska a Maďarska.
Tradíciu festivalu Eurokontext.sk sme spolu s riaditeľmi umeleckých súborov iniciovali v rámci koncepcie Slovenského národného divadla predstavovať na jedinečnej prehliadke aktuálne
trendy smerovania európskeho divadelníctva. Preto vás, milí priatelia umenia, pozývam,
aby ste prvé letné dni prišli stráviť spoločne s nami a inšpirovali sa novými impulzmi, témami a emóciami.
Festival Eurokontext.sk považujem za vyvrcholenie našej divadelnej sezóny. V jej závere sa
však vždy niečo končí a so začiatkom ďalšej sa aj niečo nové začína. Stále potrebujeme nové
impulzy a ďalšie inšpirácie. Divadelník neprestajne túži niečo nové vymyslieť, neuspokojiť
sa s momentálnou situáciou, hľadať vždy nové inšpirácie či prekvapivé momenty. Zaujať
svojich priaznivcov novými nápadmi...
Aj preto náš časopis Portál prechádza po šiestich rokoch významným prerodom. Zmení sa
jeho tvár, a to vďaka spoločnému projektu s Vysokou školou výtvarných umení, pod gesciou
jej rektora a súčasne člena Umeleckej rady SND, profesora Stanislava Stankociho. Pracovné skupiny študentov VŠVU pripravili niekoľko novátorských návrhov – víťazný predstavili
Lucia Šohajdová, Andrea Kunšteková, Zuzana Didová a Barbora Bohušová. Portál v novom
dizajne uvedieme už od novej sezóny.
Zároveň vyjadrujem vďaku všetkému, čo doteraz prispelo k budovaniu značky SND. Takýmto bol Portál pod vedením šéfredaktora Jozefa Švolíka, s ktorým sme jeho podobu vymysleli
a každý mesiac znova vytvárali od septembra 2012. Vrelá vďaka za jeho invenčnú a profesionálnu prácu.
Ponovom bude v tiráži uvedený ako šéfredaktor Juraj Fellegi. Renomovaný novinár, milovník divadla, človek s osobitým názorom. Náš časopis v jeho koncepcii nadobudne aj nový
obsah. Verím, že zaujme a prekvapí nás všetkých. Veď o tom je aj poslanie nás divadelníkov
– prekvapiť a zaujať!
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aktuality

Hosťovanie pre kráľovskú výsosť
Novú inscenáciu Bjørnstjerna Bjørnsona Nad našu silu
uvedie činoherný súbor po
premiére 31. mája 2018 v SND
už 5. júna aj v Národnom divadle Oslo. Pre kráľa Haralda V.
a kráľovnú Sonju budú činoherci hrať pri príležitosti návštevy prezidenta Andreja Kisku v Nórsku. Bjørnson sa tak
zároveň vráti do divadla, ktoré
Nad našu silu, Daniel Fischer
pomáhal zakladať a ktoré viedol jeho syn Bjørn. Predstavením v Osle nadviaže SND na dialóg, ktorý sa začal v roku 1907, keď sa
Bjørnson postavil na stranu Slovákov v známej kritike nespravodlivých
pomerov v Rakúsko-Uhorsku. Dialóg medzi Bjørnsnom a vtedajším
ministrom školstva Apponyim vybudili traja českí intelektuáli Heyduk,
Lederer, Kálal. Vďaka Bjørnsonovi sa aj svet dozvedel o udalostiach
v Černovej, násilnej maďarizácii, rušení slovenských škôl, prísnych jazykových zákonoch a potláčaní ľudských a občianskych práv.
(mk)

Elity si získali divákov

Elity, Táňa Pauhofová

Jeden májový týždeň patril
už tradične celoslovenskému
divadelnému festivalu Nová
dráma/New Drama 2018. Na
štrnástom ročníku sa predstavilo a o ceny súťažilo desať
inscenácií súčasnej slovenskej
a svetovej drámy. Výsledky
hlasovania festivalových divákov rozhodli, že Cenu bratislavského diváka získala inscenácia Elity.
(cm)

Talianski hostia v Štúdiu

V rámci festivalu Dolce Vitaj sa v SND predstavia talianski divadelníci zaujímavou inscenáciu pod názvom Zodratá z kože. Je voľnou
adaptáciou jednej z rozprávok talianskeho barokového spisovateľa
Giambattistu Basileho zo zbierky Lo cunto de li cunti, ktorého očarujúci a sofistikovaný svet vychádza z ľudových rozprávok a príbehov
prostého ľudu. Neapolské nárečie jeho postáv plné žargónu, prísloví
a ľudových invektív sa svojou formou i obsahom pohybuje na hranici medzi komédiou dell’arte a shakespearovskými dialógmi. Herci,
ktorí sa podľa tradície barokového divadla predstavia v ženských
úlohách, sú dlhoročnými spolupracovníkmi režisérky Emmy Dante
a majú za sebou aj účinkovanie vo filmoch. Emma Dante je jednou
z najpozoruhodnejších osobností súčasného talianskeho divadla.
Jej hry odkrývajú tému rodiny, jej vzťahov a úpadku prostredníctvom poetiky napätia a šialenstva, ktorá je nakoniec vždy korunovaná humorom.
Text, réžia, scéna, kostýmy: Emma Dante; svetlá: Cristian Zucaro; hrajú: Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola.
Inscenáciu Zodratá z kože v rámci festivalu Dolce Vitaj si môžete
pozrieť v stredu 6. júna 2018 o 19.30 hod. v Štúdiu v novej budove SND.
(zg)

Umĺkol zvonivý soprán Anny Kajabovej-Peňáškovej
V uplynulých dňoch sme sa rozlúčili s poprednou sólistkou Opery SND Annou
Kajabovou-Peňáškovou, ktorá za vyše tridsať rokov pôsobenia na slovenskej prvej
opernej scéne vytvorila viac ako 50 úloh. Už v roku 1960 sa stala sólistkou Opery
SND a čoskoro sa uplatnila v širokom spektre sopránových úloh, milovala Mozarta,
spievala v operách Verdiho, Pucciniho, v ruskom i českom repertoári, výrazné postavy stvárnila aj v slovenských operách Eugena Suchoňa (Katrena v Krútňave, Milena
v Svätoplukovi) či Jána Cikkera (Milka v opere Juro Jánošík, Mary v opere Mister
Scrooge). Mimoriadny ohlas kritiky i divákov vzbudila stvárnením titulnej postavy v opere Múdra žena od Carla Orffa. Hosťovala v Moskve, v New Yorku, ako koncertná umelkyňa vystupovala
s poprednými orchestrami doma i v zahraničí (Taliansko, Francúzsko, NDR). Spolupracovala tiež so Slovenským rozhlasom
i Slovenskou televíziou. V Anne Kajabovej-Peňáškovej stráca
slovenská kultúra významného umelca a divadelní kolegovia
vzácneho človeka. Na rozlúčke v historickej budove SND ocenili
význam umelkyne Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND,
teatrológ Jaroslav Blaho a prihovorili sa aj dlhoročné kolegyne
a priateľky Eva Mária Chalupová a Milada Synková, básňou sa
rozlúčil Štefan Bučko.
(iz)
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DOD – príťažlivý pohlaď do zákulisia
S mottom Zažite to
naozaj! pozýva SND
všetkých záujemcov
na tohtoročný Deň
otvorených
dverí/
DOD 8. septembra.
Na tradičnom podujatí budú môcť návštevníci ako zvyčajne
stretnúť protagonistov všetkých troch
umeleckých súborov
Zvedavých návštevníkov láka zakaždým
– Činohry, Opery i Baaj priame stretnutie so známymi tvárami SND.
letu SND, nahliadnuť
do umelecko-dekoračných dielní a dozvedieť sa viac o prevádzke
a živote divadla a príprave jednotlivých inscenácií. Deň otvorených
dverí ponúkne aj predstavenia pôvodného slovenského muzikálu
Snehulienka a sedem pretekárov, Apartmán v hoteli Bristol a Krotká.
(fll)

Sólisti baletu zažiarili vo svete

Esmeralda, Olga Chelpanová
a Konstantin Korotkov

Sólisti Baletu SND nás v tejto sezóne
úspešne reprezentovali na niekoľkých
podujatiach. Prví sólisti Romina Kołodziej a Andrej Szabo účinkovali na XII.
baletnom Gala v Sliezskej opere v Pas
de deux z Korzára. Galavečer sa konal pri
príležitosti Medzinárodného dňa tanca
29. apríla stanoveného Unescom v deň
narodenia Jeana-Georgea Noverra, veľkého tanečného reformátora. Prvá sólistka baletu Olga Chelpanova sa predstavila v Pas de deux z Labutieho jazera
a Esmeraldy na prestížnom Etoile Ballet
Gala vo Francúzsku. S prvým sólistom
Konstantinom Korotkovom hosťovali v Moskve v balete Don Quijotte
a v Astrakane v balete Bajadéra.
(eg)

Blahoželáme!
1. 6. JURAJ LETENAY, choreograf,
dekan Divadelnej fakulty VŠMU
8. 6. MONA HAFSAHL, scénická a kostýmová výtvarníčka

60
70

21. 6. ĽUBICA VARGICOVÁ, operná sólistka

50

29. 6. IVAN MATULÍK, herec, pedagóg

80

16.7. MARTIN HUBA, herec, režisér, pedagóg

75

28. 7. DAGMAR PODMAKOVÁ, teatrologička

65

31. 7. JÁN ZAVARSKÝ, scénograf, pedagóg

70

4. 8. JÁN BABJAK, sólista opery

50

5. 8. EVA KRISTÍNOVÁ, herečka

90

16. 8. ELENA BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ,
divadelná dokumentaristka

75

26. 8. MAGDA VÁŠÁRYOVÁ, herečka

70

29. 8. MARTA BEŇAČKOVÁ, operná sólistka,
koncertná umelkyňa

65

Činohra SND na cestách
Tesne pred letnými prázdninami sa
vydajú na zájazdy dve inscenácie
Činohry SND. Kabaret Normalizácia
alebo Modlitba pre Martu autora a režiséra Matúša Bachynca uvidia diváci v rámci Medzinárodného letného
festivalu Zámocké hry zvolenské
13. júna, o pár dní neskôr, 23. júna, sa
inscenácia predstaví trenčianskym
divákom a svoje putovanie uzavrie
v Hradci Králové na festivale Divadlo
európskych regiónov 27. júna. Bude Kabaret Normalizácia
to prvé hosťovanie v rodnej krajine alebo Modlitba pre Martu,
Silvia Holečková
Marty Kubišovej.
a Monika Potokárová
V rámci divadelného festivalu Dotyky a spojenia uvedie Činohra SND v Martine inscenáciu Krotká.
Adaptáciu režiséra Eduarda Kudláča s bravúrnym výkonom Richarda
Stankeho uvidia festivaloví diváci 22. júna 2018.
(mk)

Výročia z histórie našej prvej scény
4. 6. 1948 – parížske divadlo Athénée
zahralo na javisku SND Molièrovu
Školu žien legendárneho avantgardného režiséra Louisa Jouveta,
člena tzv. kartelu, ktorý popri ňom
tvorili Dullin, Batty a Pitoeff.
5. – 8. 6. 1973 – moskovské Veľké
divadlo uviedlo popri koncerte
operných sólistov naštudovanie
Čajkovského Pikovej dámy. Naše
obecenstvo malo možnosť spoznať
veľké vokálne majstrovstvo Vladimira Atlantova (Herman), Tamary
Milaškinovej (Líza) aj začínajúcej

Jeleny Obrazcovovej (Polina).

14. 6. 1958 – slovenská premiéra prelomového operného diela, ktorým sa začína tvorba 20. storočia,
Debussyho Pélléasa a Mélisandy.
V hudobnom naštudovaní Tibora
Freša, réžii Miroslava Fischera a na
éterickej scéne Zbynka Kolářa bola
prvou slovenskou Mélisandou Mária Kišonová Hubová (alternovala
Zita Frešová) a prvým slovenským
Pélléasom Andrej Kucharský.
24.6. 1988 – premiéra opery Šťastný
princ od slovenského skladateľa

Juraja Hatríka (podľa O. Wilda)
a Stravinského opery Slávik (podľa
rozprávky H. Ch. Andersena).
1.– 5. 7. 1958 – hosťovanie činohry
pražského Národného divadla,
osobitnú pozornosť vyvolali predstavenia Osbornovho Komika s Ladislavom Peškom v hlavnej úlohe
a Krejčova inscenácia Hrubínovej
„čechovovskej“ Augustovej nedele,
jedného z prvých českých dramatických diel prinášajúcich skutočný, neskreslený obraz českej
spoločnosti.

23. – 26. 7. 1963 – pri príležitosti 150.
výročia narodenia Giuseppe Verdiho sa uskutočnil v hradnom amfiteátri v Bratislave festival Verdiho
opier (Aida, Rigoletto, La traviata).
Trubadúr sa hral pre nepriazeň
počasia v budove SND. V niektorých úlohách vystúpili zahraniční
umelci.
1. 8. 1923 – Oskar Nedbal sa stal riaditeľom SND.
15. 8. 1928 – Karel Nedbal sa stal šéfom operného súboru SND.
Jaroslav Blaho, teatrológ
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OPERNÍ HOSTIA
prinášajú energiu a nové pohľady
zostavil: Pavol Smolík, dramaturg Opery SND
foto: Jacek Jarczok, Joseph Marčinský, archív ND moravskosliezskeho Ostrava

Festival európskeho divadla Eurokontext.sk sa tento rok zameriava na hudobné divadlo.
Operné súbory k nám prídu z Prahy, Ostravy, Krakova a Košíc. Pohľad na inscenácie
hosťujúcich súborov ponúkame prostredníctvom textov z programových bulletinov.

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ

LADY MACBETH MCENSKÉHO
OKRESU
Opera ND moravskosliezskeho, Ostrava
sobota 9. júna 2018 o 19.00 hod.
historická budova SND
Lady Macbeth Mcenského okresu Dmitrija
Šostakoviča je jednou z posledných skutočne
veľkých jednoliatych hudobných drám napísa-

Lady Macbeth Mcenského okresu, Opera
Národného divadla moravskosliezskeho, Ostrava
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ných v 20. storočí. V titulnej postave Kateriny
Ľvovny vytvoril skladateľ jednu z najväčších
a najpozoruhodnejších operných postáv uplynulého storočia, naozaj veľkú ženskú hrdinku,
dramatickú mnohovrstevnú prepracovanú
psychologickú štúdiu, jedinečnú, kladúcu extrémne nároky, spevácko-hereckú príležitosť
pre spinto soprán.
Lady Macbeth Mcenského okresu Dmitrija
Šostakoviča je zároveň veľkou groteskou, sarkastickým úškľabkom. Opera má na jednej

strane veľký, k tragickému záveru neomylne
smerujúci ťah, pritom je (s výnimkou tragicky
jednoliateho štvrtého dejstva) i akousi hudobnou kolážou v štýle avantgardnej montáže
známej z mladého porevolučného avantgardného sovietskeho umenia. Použitý hudobný
materiál siaha od názvukov ruskej ľudovej
hudby až kamsi do prostredia s dejom na prvý
pohľad nesúrodých hudobných odkazov na
Richarda Straussa, Gustava Mahlera alebo Richarda Wagnera.

festival

Víly, Opera Štátneho divadla Košice

Nič z toho nie je v rozpore, nič však nemožno
pri inscenovaní diela opomenúť.
Lady Macbeth Mcenského okresu začal skladateľ písať ako dvadsaťštyriročný. Má v sebe
fascinujúcu drzú energiu mladosti, doznievajúcej slobody avantgárd, ich spochybňovanie
zavedených právd a pravidiel. Potmehúdsky
„vediaci“ úškľabok, že za vypovedaným sa
skrýva ešte čosi navyše. Je to veľké odpútané
divadlo. Ako keby skladateľ skúšal – a to výsostne hudobnými prostriedkami, čo všetko
si môže dovoliť, aby bol potom o pár rokov
neskôr, od začiatku roku 1936, násilne dovedený k poznaniu, že toto rozhodne nie.
Zatiaľ čo literárny jazyk predlohy libreta,
rovnomennej novely (črty) N. S. Leskova, je
prekvapujúco opisne vecný, až nezúčastnený, Šostakovič dáva v hudobnom pláne
ešte jednu informáciu – nič z toho, čo ľudia
hovoria a robia, nie je celkom pravda. Je to
obraz pokryteckého Ruska. Ľudia väčšinou
klamú, sledujú len svoj vlastný prospech,
závidia si, želajú si to najhoršie, správajú sa
ako zvieratá, zároveň sú ľahko a veľmi radi
podplatiteľní. Šostakovičov hudobný jazyk
túto platnosť prenáša z cárskeho Ruska šesťdesiatych rokov 19. storočia, keď sa príbeh
novely odohráva a kedy bola tiež napísaná,
svojou hudobnou iróniou a kolážou do stalinského Ruska. To, ako sa tvári navonok, ako
úspešný budovateľ nového sveta (a násilím
nemilosrdne likviduje všetkých, ktorí si myslia opak), je veľkým pokryteckým svetom,
veľkou tragickou groteskou, v ktorej tragédia
nemilosrdne víťazí.

Aby bolo jasné, nebudujeme nový šťastný
svet, budujeme pevné väzenie!
Únikom z klietok, do ktorých sme násilne zatvorení, je len ich prelomenie. Ten únik je možný, je
jediný a je definitívny. Tým únikom je smrť!
Jiří Nekvasil, z programového bulletinu
k inscenácii v Opere Národného divadla
moravskosliezskeho, Ostrava

RICHARD WAGNER

VÍLY
Opera Štátneho divadla Košice
štvrtok 7. júna 2018 o 19.00 hod.
historická budova SND
Víly boli štvrtým Wagnerovým javiskovým
dielom. Z prvého, „veľkej smutnohry“ Leubald, dokončil len text, k jeho zhudobneniu
sa pravdepodobne nikdy neodhodlal. Pri
druhej opere na pastiersky námet nepoznáme ani samotný názov. Prácu na „opernom
horore“ Svadba prerušil na prelome rokov
1832/1833 po tom, čo jeho rodina, najmä
sestra Rosalia, označila dej za odpudivý a pre
javisko úplne nevhodný. V roku 1833 bolo

verejne uvedené prvé Wagnerovo hudobno-dramatické dielo, ária, ktorú napísal do Marschnerovej opery Vampír.
V tom čase začal tiež pracovať na Vílach.
Literárnou predlohou mu boli drámy Carla Gozziho La donna serpente (Žena had)
a Il corvo (Havran). Vo Vílach sa objavujú aj
niektoré postavy zo Svadby, napríklad Ada
a Arindal, ktoré tu tiež tvoria pár, tentoraz
šťastne zosobášený. Partitúru dokončil Wagner v januári roku 1834. Pokus o uvedenie
opery v Lipsku napriek skladateľovým dobrým vzťahom k tamojšej kultúrnej scéne
a vydavateľstvu nakoniec stroskotal. Wagnerova sestra Louise sa v roku 1828 vydala za
vydavateľa Friedricha Brockhausa, sestra Rosalia bola zase pomerne známou herečkou
lipského divadla, čo by poukazovalo na nežiaducu protekciu. Keď intendanti neustále
odďaľovali sľubovanú realizáciu Víl, na jeseň
1835 Wagner na ich uvedenie rezignoval.
Od tejto chvíle už v jeho živote nehrali Víly
žiadnu dôležitú úlohu a viac-menej ich zatienili ďalšie Wagnerove hudobno-dramatické diela, pre ktoré boli Víly „len“ vývojovým
stupňom. K Vianociam 1865 venoval Wagner
originálnu partitúru Víl svojmu podporovateľovi, kráľovi Ľudovítovi II. Bavorskému.
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festival

Kráľ Roger, Krakovská opera

Svetová premiéra Víl sa napokon uskutočnila až päť rokov po Wagnerovej smrti 29. júna
1888 v Kráľovskom dvorskom a národnom
divadle v Mníchove. (...) Dobová kritika prejavila nad dielom isté rozpaky. (...) Eduard
Hanslick okrem iného napísal: „Nestráviteľné
vílové ragú ponoril mladý Wagner do patokov
hudby, v ktorej by nikomu ani nenapadlo tušiť veľkú budúcnosť. (...) Žiadna silná pôvodná myšlienka, žiadna pôvabná melódia, ani
jeden tón prýštiaci z hĺbky srdca neprerušil
jednotvárnosť tejto práce z hudobnej továrne.“ (...)
Napriek rozpačitým kritikám bola inscenácia
taká úspešná, že do roku 1891 zaznamenala päťdesiat repríz. Potom sa Víly objavili na
opernom javisku v Mníchove v obnovených
naštudovaniach ešte v roku 1895 a 1899, znovu potom (v Divadle princa regenta) v roku
1910. V roku 1893 bola opera uvedená v Prahe
a v roku 1914 v Zürichu.
Z textu uverejneného v programovom
bulletine k inscenácii
v Opere Štátneho divadla Košice, krátené
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KAROL SZYMANOWSKI

KRÁĽ ROGER
Krakovská opera
piatok 15. júna 2018 o 19.00 hod.
Sála opery a baletu, nová budova SND
Dynamika drámy, jej riadené napätie, tkvie
v postave kráľa Rogera, presnejšie v jeho vzťahu k pastierovi Dionýzovi. Kráľ Roger je sprvu
ako človek bez vlastností; dokonca si ani nezaslúžil vlastný hudobný leitmotív. Jeho postava
sa vykryštalizuje až v jeho vzťahu k Pastierovi.
Ten naruší pokoj kráľovej duše, vynášajúc na
povrch to, čoho si sám Roger nebol vedomý,
čo nepriznával, či potláčal. Táto sila fascinuje,
a zároveň inšpiruje strach. No až v Pastierových odpovediach nachádza Roger pravdu
o sebe. Mocný vládca prechádza údolím
temna plným pochybností, rezignácie a boja,
až kým – pozbavený majestátu a zdanlivo
bezmocný – nestojí zoči-voči premenenému
Pastierovi. Ide o symbolickú transfiguráciu
boha Dionýza, ktorý prišiel, aby Rogerovi odhalil pravdu srdca, ukázal mu bakchanálnu

vidinu večnej radosti a opojenia. Kráľ ustrnie
so zdvihnutými rukami, hľadiac na žiarivé
spektrum. Zotrváva v tichu, ktoré ukrýva jeho
faustovský zápas s vlastnou dušou. Po chvíli žiarivé božstvo mizne v tme. Rogerovi sa
podarilo zachrániť si bytosť, svoje citlivé ja,
vyvolenú osobnú slobodu, chránenú vlastnou identitou. Je to víťazstvo, či rezignácia?
Nedostane sa nám presnej odpovede, keďže
Szymanowski sa vyhol prvoplánovej naivnej
precíznosti a deklaráciám. Samotnú pointu
diela však možno rozlúštiť prostredníctvom
hudby. Z veľkolepého záveru opery. Veľkoleposť tu však netkvie v prepracovanosti obrazov, ale v sile extatickej radosti a víťazného
povznesenia. Keď sa, po zmiznutí Dionýza,
Edrisi (symbolizujúci racionálnu stránku kráľovej osobnosti), zdrvený porážkou, zloží, Roger
sa radostne rozhliada navôkol ako niekto, čie
očakávania sa naplnili: „Edrisi, svitá!“
Hudobná interpretácia nás nenecháva na
pochybách: Roger – len pred chvíľou zúfalý
a stratený – prežíva duchovné zjavenie, znovu nadobúda radosť, slobodu a silu, stáva sa
mocným, schopným rozhodovať o vlastnom
osude. Získajúc slobodu za cenu najvyššieho
duchovného úsilia, Roger je schopný urobiť
ďalší krok: dokáže svoju slobodu dať darom,
obetovať ju. „A z hĺbky osamotenosti, z hlbín síl,
vyrvem si srdce čisté, slnku ho obetujem.“
Orchestrom prechádza svetlo radostného pohybu; zbor nástrojov nadobúda na sile a žiarivosti; prichádza veľkolepá apoteóza a po nej

festival
sa dvíha ďalšia vlna zvuku ozdobená C dur.
Roger dosiahol dokonalé víťazstvo. Všetko,
čo mal, obrátil na obetu a tú položil na oltár
nového života. Efebos, jedna z postáv, hľadajúc svoju pravdu, vraví: „Mali by sme vedieť, čo
v živote milovať.“
Teresa Chylińska,
z programového bulletinu k inscenácii
v Krakovskej opere, krátené

JULES MASSENET

WERTHER
Opera Národného divadla Praha
nedeľa 17. júna 2018 o 18.00 hod.
Sála opery a baletu, nová budova SND
Goethe svojou tvorbou inšpiroval celý rad
umelcov a medzi nimi tiež autorov opier. Tak
vznikli viaceré známe diela predovšetkým
francúzskych skladateľov: Mignon Ambroisa
Thomasa, Faust Charla Gounoda či Werther
Jula Masseneta. Utrpenie mladého Werthera,
román vo forme listov z roku 1774, sa krátko po vydaní stal kultovou knihou, v ktorej

niektorí čitatelia nachádzali samých seba –
a viacerí nasledovali hlavného hrdinu až po
samovraždu. Dielo reprezentuje nemecké
preromantické literárne hnutie Sturm und
Drang (Búrka a vzdor), ktoré kládlo dôraz na
ľudskú emocionalitu ako odpoveď na chladný racionalizmus obdobia osvietenstva. Massenetov kompozičný štýl, ktorým nadviazal
na svojho učiteľa Thomasa a jeho kolegu
Gounoda, púta pozornosť predovšetkým
bohatou melodickosťou, ale aj farebnou inštrumentáciou podľa vzoru Richarda Wagnera. Svojím sugestívnym hudobným jazykom
tlmočí príbeh citov, ktoré hlavní hrdinovia
nemôžu naplniť.
S veľkým romantickým príbehom prichádza
Opera Národného divadla Praha v inscenačnom poňatí popredného európskeho režiséra
Willyho Deckera. Na abstraktnej scéne Wolfganga Gussmanna rozvíja inscenácia dynamiku rozporu medzi nádejou jednotlivca a jeho
rezignáciou. Scénografia zvýrazňuje komické
i temné romantické aspekty diela a situuje
dej na koniec 19. storočia, do času vzniku tejto opery. Žltá a modrá, farby symbolizujúce
Werthera, sú v kontraste s prevládajúcou sivou, čiernou a bielou.

Táto inscenácia Willyho Deckera mala premiéru 14. januára 1996 v Het Muziektheater (Nederlandse Opera) v Amsterdame. Následne
bola naštudovaná v operách vo Frankfurte,
Lyone, Ríme a Barcelone. V Národnom divadle
Praha má táto inscenácia Werthera premiéru
7. júna 2018.
Zdroj: Národné divadlo Praha

Opera SND otvorí festival v sobotu
a nedeľu 2. a 3. 6. premiérami Pucciniho
opery Tosca (nová budova SND; repríza
13. 6.). Nasledovať bude večer s dielami
M. Ravela Španielska hodinka / Dafnis
a Chloé (streda 6. 6., historická budova
SND, spoločný projekt Opery a Baletu
SND). Ponuku doplní inscenácia Pucciniho
Triptychu (štvrtok 14. 6., historická budova
SND). Festivalovú dramaturgiu predstavení
Opery SND zavŕši nová inscenácia
Nedbalovej operety Poľská krv (sobota
16. 6., historická budova SND).

INZERCIA
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premiéra

PRAVDIVOSŤ
EMÓCIÍ
Tosca očami výtvarníkov
Živé debaty o dielach operného verizmu pravdepodobne nikdy neutíchnu. Vyplývajú zo samotnej
definície tohto smerovania, ktorá v konečnom dôsledku nie je a ani nikdy nemôže byť celkom
jasná. Pokiaľ totiž kontúry literárneho či výtvarného realizmu vystupujú pred našimi očami jasnejšie
a jednoznačnejšie, syntetická povaha opery, ale aj povaha jej štylizácie robia záležitosť menej
prehľadnou. V čom tkvie podstata operného verizmu? V zobrazovaní „pravdivých situácií“ ako ich
život prináša, alebo v reflexii vnútorných reakcií hrdinov na tieto situácie? Evidentne jedno i druhé –
a tak sa môžu stať predmetom veristickej tvorby nielen „objektívne“ príkre osudy lodníkov na Seine
v jednoaktovke Plášť, ale aj vnútorná pravdivosť rozprávkového symbolu v Turandot, či introvertná
intímna „vnútorná dráma“ v Bohéme či v Madama Butterfly.
Ako je to v prípade Pucciniho Toscy? Priestor
sme dali výtvarníkovi scény Jurajovi Fábrymu a kostýmovej výtvarníčke pripravovanej
inscenácie Ľudmile Várossovej.

JURAJ FÁBRY: Prvé, čo mi napadlo, keď som sa
pozorne započúval do diela z pohľadu inscenátora scénografa: Aké výnimočné hudobné
dielo vytvoril Puccini na základe pomerne triviálneho romantického libreta! Okrem krásnej
Tosca, návrh scény, 3. dejstvo

muziky, ako geniálne hudobno-dramaturgicky je celá opera vystavaná! Aké vzrušujúce
kontrasty, gradácie obsahuje a aká výrazná je
tektonika diela! Od výtvarníka sa očakáva ako
samozrejmosť používať kultivované až estetizujúce výrazové prostriedky, ktoré rezonujú
s historickým dielom, ale zároveň sú aj súčasné
v súlade s estetikou súčasného umenia. Nehovoriac o tom, že výtvarník musí mať pri tvorbe
neustále na zreteli všetky limity, ktoré sú mu

objektívne dané divadlom. Výzvou je pokúsiť
sa aspoň priblížiť k Puccinimu v zmysle spojenia výtvarných výrazových prostriedkov k ucelenému inscenačnému tvaru, ktorý bude mať
svoju gradáciu a tektoniku a zároveň bude v súlade s Pucciniho hudbou. Keď sa nám to aspoň
čiastočne podarí, budem šťastný! Tento cieľ
sa dá dosiahnuť len úzkou spoluprácou režiséra
a výtvarníkov. Je to typ spolupráce, ktorá nám
všetkým trom (režisérovi, scénografovi a kostýmovej výtvarníčke) veľmi vyhovuje.
ĽUDMILA VÁROSSOVÁ: …v širšom zmysle slova
je to téma lásky, nenávisti a smrti. Ja osobne
v Pucciniho Tosce vnímam Pucciniho zmysel
pre extrovertné hudobné nálady, či citové
vydieranie. Hudobné motívy naskakujú ako
blesk a valia sa akoby v zrýchlenom čase. Vytvárajú mozaiku tragédie troch ľudí vo veľkej
psychologickej hyperbole a takmer v podobe
filmového strihu. Preto smeruje naša inscenácia k zobrazeniu dramatického vývoja a zároveň výtvarne akcentuje poryvy zvnútorneného konania postáv – bez okrás, ale jasným
vizuálnym gestom.
Ako vnímate rozdiel medzi činohernou
a opernou scénografiou?
ĽUDMILA VÁROSSOVÁ: Opernú scénografiu určuje na jednej strane iná časomiera konania
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Miroslav Dvorský (Cavaradossi), Alexander Krasnov (Scarpia), Jolana Fogašová (Floria Tosca)

postáv, ale najmä hudobné ukotvenie. Scénografický slovník sa preto mnohokrát stáva
štylizovanejší a výtvarne jednoznačnejší. Činohre dominuje slovo, nepotrebuje v prvom
pláne jasnejší výtvarný výklad. V súčasnom
chápaní divadla sa však často tieto rozdiely
potierajú, činoherné predstavenia veľakrát
podporuje scénická hudba a významový
výtvarný znak. Operné zasa nepotrebujú výtvarne presýtenú košatosť, ale hľadajú kľúč
cez asketickejšiu formu.
JURAJ FÁBRY: Už z predchádzajúcej odpovede
vyplýva, že prístup k vytvoreniu scénografie
pre hudobné divadlo musí byť iný ako v činohre. V hudobnom diele inscenátori majú
jasne dané „mantinely“ v zmysle gradácie, čo
ovplyvňuje aj celková tektonika inscenácie.
Ona je daná a nemožno s ňou veľmi „žonglovať“ ako v činohre, kde nie je problém časť
textu skrátiť, škrtnúť, alebo ak treba, „poprehadzovať,“ ba dokonca aj prepísať či dopísať.
V opere sa takýmto spôsobom pracovať nedá.
Ale na druhej strane v opere je vzrušujúce
pracovať s nemenným hudobným dielom.

Výtvarná zložka sa stáva akoby nástrojom
výtvarnej „orchestrácie.“ Partitúra scénografického „nástroja“ musí byť napísaná tak, aby
súznela s celým inscenačným orchestrom. Aby
nebola opisná, neznela banálne „unisono“, ale
aby bola zaujímavá, obohacovala inscenáciu
a „netrčala“ z celku.
Slovko o spolupráci na celkovej koncepcii
diela, keďže s režisérom Martinom
Bendikom nepracujete prvýkrát...
JURAJ FÁBRY: Toscu režisér Bendik už inscenoval
v Banskej Bystrici. Bola to veľmi vydarená inscenácia, kde mu bol partnerom môj priateľ,
nebohý Aleš Votava. Bol to geniálny scénický
výtvarník, ktorého si veľmi vážim. Práve on
nám postavil pri tomto diele latku veľmi vysoko. U Martina Bendika okrem toho, že máme
blízky názor na inscenovanie opery, si najviac
vážim jeho čestný a úprimný prístup k inscenovaniu, ktorý nikdy nepodlieha potrebe za
každú cenu sa zapáčiť! Toto krédo s ním zdieľam. A ak sa nám podarí zaujať diváka, naša
radosť z inscenovania je o to väčšia!

ĽUDMILA VÁROSSOVÁ: Imponuje mi, že Martin prišiel s premisou, že hýbateľom je Scarpia, v ktorom politicko-spoločenská situácia spustila
atavizmy a bezbrehé uzurpovanie si moci, je
egocentrický, násilnícky manipulátor. Tosca sa
v jeho priestore stáva od začiatku chybujúcou
a netaktickou. Príbeh veľkej lásky a túžba po
veľkých ideáloch tak padá na kolená. Inscenačný koncept, ktorý je zbavený dekoratívnosti,
sa obrazovo vyvíja do postupnej deštrukcie.
Dôsledne poukazuje na veľký oblúk spoločenskej, ale najmä ľudskej drámy v akomkoľvek
priestore a čase... v tom je režisér od prvého
nášho rozhovoru až matematicky dôsledný.
Nepodporuje samoúčelné estétstvo, ale uznáva významotvorné výtvarné znaky a to ma baví.
(ps, mb), foto: Pavol Breier
Giacomo Puccini

TOSCA
hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
dirigenti: Rastislav Štúr, Martin Leginus
réžia: Martin Bendik
scéna: Juraj Fábry
kostýmy: Ľudmila Várossová
zbormajster: Ladislav Kaprinay
dramaturgia: Pavol Smolík
účinkujú: Jolana Fogašová,
Maida Hundeling (Floria Tosca);
Miroslav Dvorský, Boldizsár László (Mario
Cavaradossi); Ján Ďurčo, Alexander Krasnov,
Sergej Tolstov (Scarpia);
František Ďuriač, Filip Tůma (Cesare Angelotti);
Martin Malachovský (Kostolník);
Ján Babjak, Ivan Ožvát (Spoletta);
Dmytro Dubrovskyy, Juraj Peter (Sciarrone);
Martin Ešek, Martin Smolnický (Žalárnik);
Adam Poničan, Hugo Pavelka, Matúš Fülöp
(Pastierik)
premiéry:
2. júna o 19.00 hod. a 3. júna 2018 o 18.00
hod., Sála opery a baletu, nová budova SND
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SYMFÓNIA VÁŠNE
Keď sa tanec stáva drámou
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Jack Devant, Jevgenij Matvejev, Michael Khoury

BORIS EIFMAN

ČAJKOVSKIJ. PRO ET CONTRA
Eifman Ballet Sankt Peterburg
utorok 26. júna a streda 27. júna 2018, Sála
opery a baletu, nová budova SND
Festival európskeho divadla Eurokontext.sk
privíta tri baletné súbory: po prvý raz na
Slovensku Balet Národného divadla z Budapešti, baletný súbor Štátneho divadla
Košice a návštevníkom SND dobre známy
prominentný petrohradský súbor Eifman
Ballet s inscenáciou, ktorá sľubuje vrcholný
zážitok.
„Možnosti tela sú unikátne a zaslúžia si, aby
sa rozvíjali. Nejde len o techniku, ale aj o duchovnosť. Ponor do ľudskej duše sa dá vyjadriť
len novým spôsobom tanca. Myslím si, že sme
našli symbiózu medzi tradičnou ruskou baletnou kultúrou 19. a 20. storočia a všetkými
výdobytkami súčasných svetových choreografov," hovorí Boris Eifman.
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Premiéra novej verzie baletu Borisa Eifmana
Čajkovskij. PRO et CONTRA sa konala v júli
v roku 2016 – krátko pred oslavou sedemdesiatin Borisa Eifmana. Dielo vytvorené na
Čajkovského hudbu je výsledkom dlhoročného výskumu života a tvorby geniálneho
ruského skladateľa, ktorý je azda najobľúbenejším skladateľom slávneho choreografa. Ten má na svojom konte inscenácie,
akými sú napríklad Idiot (1980), Červená Giselle (1997), Musagète (2004), Anna Karenina
(2005), Eugen Onegin (2009) a ďalšie.
Inšpiráciou pre Eifmana sú diela veľkých
autorov alebo životné osudy géniov, ktoré interpretuje jedinečným tanečným
jazykom. Ponára sa do ich duší, prostredníctvom fantázie objavuje nové dimenzie
vnútorných svetov.
Kombinuje progresívne trendy baletu
s tým, čo sa naučil na akademickej pôde
klasickej ruskej choreografie. „To, čo robím,
možno označiť za tanec emócií, nový tanec,
pri ktorom sa prelína klasický balet, moderný

tanec, nové extatické impulzy a mnoho iného.
Moji tanečníci, ktorí majú výlučne akademické
vzdelanie, si museli osvojiť nový pohybový slovník,“ hovorí o svojom štýle Eifman.
Eifman prirodzene inklinuje k divadlu, nezaujíma sa však iba o choreografiu a variácie pohybu, ale ako režisér stráži ideu predstavenia. „Robím balet iného typu, kde sa tanec stáva drámou
so svojou ﬁlozoﬁou, postavami a ideou. V konečnom dôsledku vedie táto cesta k človeku.“
Balet Čajkovskij, ktorý od premiéry už videli tisícky divákov po celom svete, je zároveň
zhmotnením nesmrteľnej hudby P. I. Čajkovského v snahe vyjadriť symfóniu vášne cez
choreografiu. Jej originálny choreografický tvar
využíva naplno moderné umelecké a technolo-

gické možnosti baletného divadla 21. storočia.
„Moja choreograﬁa je pretlmočením príbehu
skladateľovho života cez jeho emocionálno-dramaturgické zlomové udalosti. Keď som sa
počas dlhých rokov vracal k hudbe Čajkovského,
musel som preskúmať množstvo tém súvisiacich
s jeho prácou, s jeho osobnou identitou, vzťahov
s blízkymi. Uvedomil som si, aký obrovský bol
jeho skladateľský svet a aké hlboké bolo jeho
trápenie. Túžil som vytvoriť dielo, v ktorom by
som poodhalil závoj tajomstva Čajkovského
tvorivých útrap,“ takto vníma Čajkovského
osobnosť Boris Eifman.
Vynaliezavosť choreografického jazyka umožnila choreografovi detailne preskúmať vnútorný
konflikt, ktorý Čajkovskij bolestne znášal a ktorý

sa stal zdrojom neznesiteľného duševného utrpenia, a predurčujúci tragický tón jeho hudby.
Boris Eifman je právom nazývaný choreografickým mágom. V každom svojom diele objavuje vo vizuálnych metaforách pohybu nové
významy. Je to svet figuratívnosti, snov, fantázie, nových impulzov, ktorými vytvára originálnu vizuálnu formu.
Je to niečo, čo Eifman vníma ako hlavný predmet a stredobod svojho umeleckého záujmu,
ktorý má moc nad ľudskými srdcami a dokáže
osloviť dušu. Balet je pre Eifmana prostriedkom úvahy, kontemplácie. Ako sám hovorí, „je
to príležitosť, ako prostredníctvom pohybu nielen vyjadriť istú formu a líniu, ale sprostredkovať
tok emócií, energie a myšlienok“.
INZERCIA
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DREVENÝ PRINC
sa vznáša vysoko vo vzduchu
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Zsofia Palyi, Attila Nagy

Eurokontext.sk je príležitosťou po prvý raz predstaviť Balet Maďarskej národnej opery
a jeho jedinečný projekt – Bartókov tanečný triptych s dielami Drevený princ, Tanečná suita,
Zázračný mandarín. Kultový Bartókov balet Drevený princ sa pokúšali zinscenovať už mnohí
choreografi, v súčasnej podobe ho prináša svetovo uznávaný choreograf Pál Frenák.
Béla Bartók

BARTÓKOV TANEČNÝ
TRIPTYCH
Pál Frenák: Drevený princ
Zsolt Juhász: Tanečná suita
László Seregi: Zázračný mandarín
Maďarský národný balet
štvrtok 7. júna 2018 o 19.00 hod.,
Sála opery a baletu, nová budova SND

Pál Frenák: Drevený princ
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Kedy ste sa prvýkrát stretli s hudbou Bélu
Bartóka?
Až v dospelosti, skôr som nemal možnosť
a príležitosti spoznávať hudbu a objavovať
klasiku – keďže moji rodičia boli nepočujúci.
Až v Opere a Divadle Erkel som okrem iného
počul a videl Bartókove tanečné diela – Zázračného mandarína a Dreveného princa.
Dodnes sa mi zachovali živé spomienky na
predstavenia Adély Oroszovej, Viktora Rónu

a ich súčasníkov. Moja vlastná tanečná kariéra,
vybudovaná na klasických základoch, smerovala čoraz viac k súčasnému tancu, neskôr
som sa kvôli nemu usadil v Paríži. Hoci som
bol mimo, v rámci príprav na premiéru som
dôsledne skúmal príbeh rôznych interpretácií Bartókových tancov v Maďarsku, všetky koncepcie mojich predchodcov. Filmová
adaptácia choreografie Lászlóa Seregiho je
mimoriadne zaujímavá a pre mňa dôležitá. Jej

festival

Zsolt Juhász: Tanečná suita

výrazný abstraktný vizuálny štýl a organický
minimalizmus sú najbližšie mne osobne i mojej verzii.
Ako ste pristupovali k hudobnému dielu?
S maximálnym nadšením, so zmyslom pre
zodpovednosť a – verím – aj s odvahou. Od
začiatku projektu som si dielo vypočul aspoň
stokrát, či už sám, alebo s dramaturgičkou
Mártou Péterovou. Nasával som všetky možné
verzie tohto diela, adoptoval som ho a ďalej
pretváral podľa seba. Objavoval som ho a učil
sa ho, osnovu po osnove. V tom procese som
sa mu však zároveň vzďaľoval, aby som sa mohol oslobodiť od tradičného aranžmánu. Napísal som rozsiahlu osnovu na pätnásť strán,
načrtávajúc vlastné myšlienky až do najmenšieho detailu pohybu, pričom som sa neustále
vracal k Bartókovej štruktúre. Prekvapilo ma
i potešilo nespočetné množstvo bodov, na
ktorých sme sa zhodli.
Pociťujem silnú príbuznosť medzi hudbou
a teóriou fragmentu francúzskeho filozofa
Gilla Deleuza, ktorá nadlho definovala moje
myslenie choreografa. V súvislosti s Bartókovou hudbou vzniká ustavične niečo nové,
pričom sa stavia na predošlých základoch. No

ONDREJ ŠOTH, ZUZANA MISTRÍKOVÁ

DENNÍK ANNY FRANKOVEJ

László Seregi: Zázračný mandarín

energia diela sa nestráca. Všetko sa transformuje bez straty, večne sa opakuje a znovu
zjavuje ako súčasť novej podoby, nového
zmyslu, pulzu, rytmu a melódie. Práve na
tomto stojí štruktúra mojej choreografie, vybudovaná mojimi nástrojmi a štýlom tak, ako
prezentujem formálny lexikón tradičného
tanca ukotvený v mojom vlastnom – súčasnom – jazyku.
Aké nástroje používa choreograf zo sveta
21. storočia, aby vyjadril kontext a zobrazil
postavy diela?
Mojím javiskom je pódium vznášajúce sa vysoko vo vzduchu. Je to perspektívna projekcia,
ktorá mi symbolizuje, že tu nejde o priamočiary príbeh. Väčšina tanečných scén sa odohráva práve tam, vysoko. Pri vizualizácii štyroch
hlavných postáv som myslel na to, že musia
vyjadrovať čo možno najviac rôznych aspektov
svojej podstaty. Tanečníci zobrazujú niekoľko
tvárí svojej postavy i vlastnú osobnosť (racionalizmus, emocionalitu, lyriku, ba dokonca
agresiu). V mojej inscenácii sa nadpozemská
postava víly nezjaví v dlhých, mýticky pôsobiacich závojoch pripomínajúcich Loie Fullerovú,
americkú priekopníčku moderného tanca (aj

Seregimu sa podarilo vyhnúť takémuto riešeniu). Pre mňa je víla nielen nadpozemskou
bytosťou, postava sa špirálovitým pohybom
doslova vznáša v priestore. Táto bytosť prekonáva tradičnú úlohu víly – má božský hlas, ktorý
hovorí o živote i smrti, a jemu by mala načúvať
moderná spoločnosť. Myslím si, že Bartók si to
predstavoval presne takto. Snažil som sa tiež
vyjadriť zjav Drevenej bábky vo vlastnom čítaní
tak, aby som zostal verný originálu – sprvu napríklad len ukazujem pohyblivé časti, ktoré sa
postupne navzájom nájdu. Jej opakované prejavy oslovujú ľudskú tvorivosť, zároveň však aj
jej zničiteľnosť, zraniteľnosť.
O čom je podľa vás príbeh Dreveného princa?
O zúfalej túžbe po naplnení a jednote, ale vyjadruje aj obavu o ľudstvo. V príbehu vystupuje milenecká dvojica – milenci sa nájdu na
záver. Vysvetľujem to tak, že obaja protagonisti sa usilujú objaviť celistvosť ako takú. To
im však nie celkom vyhovuje. V tomto zmysle
ide o príbeh ľudského čudáctva, neschopnosti spolu žiť, ako aj o boj proti tomu všetkému. Sto rokov po svetovej premiére diela
sa zamýšľam nad ďalšou storočnicou – nad
tým, ako musíme rozdávať nádej.

Balet SND sa na festivale predstaví
troma inscenáciami: Za hranicami hriechu/
Bratia Karamazovovci v choreografii Borisa
Eifmana (v piatok 8. júna 2018 o 19.00 hod.,
Sála opery a baletu, nová budova SND),
klasickým baletom Esmeralda (v sobotu
23. júna 2018 o 19.00 hod., Sála opery
a baletu, nová budova SND) a baletom
Dafnis a Chloé (štvrtok 6. júna 2018
o 19.00 hod., historická budova SND)
v rámci ravelovského dvojtitulu spolu
s operou Španielska hodinka.

Denník Anny Frankovej, Balet Štátneho divadla Košice
foto: Joseph Marčinský

Balet Štátneho divadla Košice
utorok 12. júna 2018 o 19.00 hod.
Štúdio, nová budova SND
Festival privíta aj súčasný tanečný projekt
baletu Štátneho divadla Košice – tanečno-divadelné stvárnenie príbehu Anny Frankovej,
ktorý pozná celý svet. Rolu hlavnej hrdinky
stvárňuje Táňa Pauhofová, ďalšie postavy
členovia košického baletného súboru. Inscenácia získala Divadelné ocenenie sezóny
DOSKY za sezónu 2016/2017 v kategórii Tanečné divadlo.
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abonentky

ZAŽITE VIAC
AUTENTICKÉHO
UMENIA
s abonentkou SND
Novinky činohry
Vysoká škola diváckeho umenia, Projekt 1918,
Vedľajšie účinky, Štvorec, Svadba alebo pohreb?,
Ruské denníky, Skylight, Fyzici
Abonentný balíček Novinky činohry ponúkne divákom osem pohľadov do sveta intelektu. Bude to kultúrna misia medzi Východom
a Západom, medzi titulmi moderny a súčasnosti. Tie odhalia frustrácie našej doby, limity vzdelania, ústupky politickej korektnosti,
stratu empatie, ale aj hranice emócií a hĺbku
vzťahov v zlomových momentoch. Tak ako
napovedá jeden titul, bude to vysoká škola diváckeho umenia pre tých, ktorí hľadajú
odpoveď na otázku, či sa vôbec môžeme
dnes spoliehať na vzdelanie, keď sa pojmy
zamieňajú, hodnoty devalvujú, z vulgárnych
a arogantných sa stávajú obetné baránky,
z brutality spravodlivosť a z neznalosti ospravedlnenie na akýkoľvek zločin. Túžime rozumieť srdcu, ovládať hlavu a riadiť svet, ale
občas zabúdame na zodpovednosť. Premiérové tituly Činohry SND ponúknu pohľad na
najzaujímavejších súčasných autorov i autorky, ako je Aľa Rachmanovová, Lucy Prebble,
István Tasnádi, Jospeh Roth, Hanoch Levin
i David Hare. Novinky činohry, to sú silné príbehy o meniacom sa svete v nás i mimo nás.

samotné fátum nepríde dať odpoveď. Sú to
filozofi života ako Don Giovanni, ale i zdatní
manipulátori ako Richard III., sú to ikony hudby ako Beatles, ale i štyria bratia Karamazovovci s ich rozorvaním a vášňou. Osudoví muži, to
sú základné otázky bytia jazykom drámy, hudbou opery a sugesciou pohybu. To sú zamyslenia nad záhadami našich rozhodnutí, ponor
do hĺbky najmä ľudskej, nielen mužskej duše.
To je poznanie sveta očami Shakespeara, Mozarta, Dostojevského i Breinera.

Osudové ženy
Hedda Gablerová, Giselle, Antigona, Krotká,
Turandot

Osudoví muži

Inteligentné, odvážne, manipulujúce, vzdorovité i vzdorujúce, ale i krehké, oddané, závislé
od lásky, nezávislé od mužov. Také sú hrdinky
z abonetného balíčka Osudové ženy. Ich cesta
sa vymyká všednosti a idú za hranice dovoleného, pokúšajú osud priamo na jeho hrane,
ale najmä nesú dôsledky za každé svoje rozhodnutie, a mnohokrát sú to boľavé dôsledky.
Každá inscenácia silným hereckým a speváckym výkonom umocňuje osudovosť príbehu.
Doba si pýta ženské hrdinky a v tých klasických sa zrkadlia moderné ženy. Nebojácne
Antigony, nežné Giselle, týrané „krotké“, kruté
Turandotky aj neuchopiteľné Heddy sú zrazu
medzi nami.

Don Giovanni, BEATLES GO BAROQUE, Richard III.,
Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci

Pre deti

Muži na hrane. Medzi láskou a nenávisťou,
adoráciou a utrpením. Medzi slávou i zatratením. Takí sú hrdinovia v abonentnom balíčku
Osudoví muži. Alebo skôr muži, ktorí sa zahrávajú s osudom? Provokujú ho, až kým im
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Snehulienka a sedem pretekárov, Rozprávka
o šťastnom konci – premiéra, Figaro sem, Figaro
tam, Nepredajme nevestu!
Toto je balíček pre rodinnú radosť. Ako objaviť kúzlo opery? Ako jej porozumieť a nestratiť

sa v nej? Ako nájsť šťastný príbeh a u koho sa
schovala Snehulienka? Tento balíček odpovie
na všetky zvedavé otázky každého dieťaťa
a uspokojí každého rodiča. Spoločný rozprávkový zážitok je najlepšie využitý čas. Žiadne
klasické, toľkokrát opakované rozprávky, práve naopak, celé priehrštie nových zážitkov,
celkom nových hrdinov a z času na čas aj malých poučení.

Premiéry opery a baletu
Don Carlos, BEATLES GO BAROQUE, Tulák
Chaplin, Rieka čajok/Rozpálená pec, Hoﬀmannove poviedky
Lásky a sklamania, vizionárske túžby, klamlivé
múzy a silné osobnosti, ktoré menia svet hudby i filmu. Taký je abonentný balíček Premiéry
opery a baletu. Odhodlaní hrdinovia, ktorí
neochvejne napĺňajú víziu absolútnej lásky,
prehnitej politiky, fascinujúcej hudby i sugestívneho obrazu. Vízie, ktoré dokážu byť osudné, inokedy zas vábivo ľstivé. Premiéry opery
a baletu, to sú stretnutia s renomovanými režisérmi a choreografmi, to je niekoľko jedinečných diel aj v slovenskej premiére. To je divadelná návšteva vo vysokej spoločnosti, kde sa
dá posedieť vedľa Charlieho Chaplina rovnako ako vedľa Johna Lennona, kde bojovať za
pravdu ako Don Carlos je také prirodzené, ako
bojovať za lásku ako Hoffmann. Toto je svet vo
svete, malé mirákulum Benjamina Brittena. To
je cesta hudobnými štýlmi a moderným baletom k silnému obsahu.

Svetová klasika
Veselé paničky windsorské, Richard III., Krotká,
Hedda Gablerová, Pred západom slnka, Antigona, Nad našu silu, Vojna a mier

abonentky
Svetová klasika je vzrušujúca púť pre tých divákov, ktorí v nej hľadajú kľúč k súčasnosti. V rôznych interpretáciách sa od antiky cez renesanciu dostanú až k realizmu konca 19. a začiatku
20. storočia. A pritom všetkom každou z inscenácií hovoríme o súčasnosti nášho storočia.
O jeho krízach demokracie, o zneužívaní moci,
o manipulácii, o roztvárajúcich sa sociálnych
nožniciach, o zmenených rodinných vzťahoch.
Svetová klasika je však najmä balíček naplnený
zaujímavým porozumením vzťahom, erupciou
emócií a veľmi silných inscenačných riešení. Je
to fascinujúce listovanie v tej najlepšej svetovej
literatúre priamo na javisku. Nikoho už neprekvapí nijaká otázka z dejín literatúry a každého prekvapí, aká je klasika stále aktuálna. Je
to aj pohľad na rôzne režijné poetiky výrazných osobností slovenskej réžie, ako je Martin
Čičvák, Roman Polák, Michal Vajdička, Ondrej
Spišák, Marián Amsler i Ján Luterán.

Svet opery
Poľská krv, Don Carlos, Rigoletto, Don Giovanni,
Tosca, Così fan tutteon
Mozart, Verdi, Puccini, Nedbal, to je neobyčajná zostava v jednom Svete opery. Žánrovo
pestrý abonentný balíček obsiahne všetko od

operety cez komické opery až po veľkú tragédiu. Diela, ktorými by nepohrdol nijaký fajnšmeker, ale ktoré by mohli inšpirovať každého
operného začiatočníka. Toto je balíček pre
tých náruživcov, ktorých zaujíma prekračovanie hraníc s vášnivým Donom Giovannim, nazretie do politických intríg s odvážnou Toscou,
vzopretie sa moci s tragikomickým Rigolettom i komplikácie lásky a hľadanie vernosti.
Svet opery, to je nielen prehľad základnej
opernej literatúry, ale aj pohľad na súčasnú
opernú réžiu.

Veľké príbehy
Esmeralda, La traviata, Carmen, Vojna a mier,
Tosca
Veľké príbehy tvoria dejiny ľudstva. Odhaľujú
naše myslenie v čase, naše zlyhania i zaváhania, ale aj osudové lásky schopné obety.
Abonentný balíček Veľké príbehy je tou najvyššou literatúrou na javisku. Victor Hugo,
Alexander Sergejevič Puškin, Lev Nikolajevič Tolstoj, Alexander Dumas, Victorien Sardoua v hudbe Cesara Pugniho, Piotra Iľjiča
Čajkovského, Guiseppe Verdiho i Giacoma
Pucciniho. Začiatok i koniec 19. storočia,
napoleonské vojny, tyranské cárske Rusko,

francúzsky Notre Dame a vždy vášnivé milenecké stretnutia. Veľké príbehy o vzťahoch,
ktoré menili spoločnosť. Príbehy opustených,
chorých, premožených, hazardujúcich, svet
medzi koncom romantizmu a začiatkom
realizmu.

Zaži vášeň s Baletom SND
Giselle, Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci, Esmeralda, Fragile a Balet SND, Labutie
jazero, Korzár
Klasický, moderný, neoklasický, intenzívny,
omamný, ale i nežne krehký, taký je abonentný balíček Zaži vášeň s Baletom SND. Bez slov,
len v čírej esencii pohybu a príbehu. Univerzálny jazyk tela, ktorý nemá nijaké prekážky.
To je svet bez bariér v hĺbke tém a sile zážitku. To najlepšie z Baletu SND v jednom. Malý
cestovateľský zážitok medzi Francúzskom,
Španielskom, Ruskom a Slovenskom aj s prekvapením. Abonentný balíček pre tých, ktorí
sa chcú dať zapáliť.
(mk)

V predaji do 31. 7. 2018
+421 2 204 72 296 | abonentky@snd.sk
INZERCIA

POISTENIE AUTA
RÝCHLE A FÉROVÉ
SLUŽBY
Vyskladajte si najvýhodnejšie poistenie auta
podľa vlastných potrieb a plaťte len za to, čo si
vyberiete. Ponúkame vám komplexnú ochranu
vozidla a rýchlu a férovú likvidáciu poistných
udalostí.
Poistnú udalosť môžete nahlásiť online alebo
telefonicky na 0800 122 222 a sledovať priebeh
jej likvidácie.
Kontaktujte nás a opýtajte sa na aktuálnu
vernostnú akciu.

allianzsp.sk

T

Giacomo

Puccini

Opera v troch dejstvách
v talianskom jazyku
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PREMIÉRY 2. JÚNA 2018 O 19.00 H A 3. JÚNA 2018 O 18.00 H

NOVÁ BUDOVA SND

| SÁLA OPERY A BALETU

WWW.SND.SK
Vstupenky v pokladniciach SND
a online na www.snd.sk a www.navstevnik.sk
Rezervácie +421 2 204 72 289
alebo na rezervacie@snd.sk

Sezóna
2017/2018
piatok

1
sobota

2
nedeľa

3
pondelok

4
utorok

5
streda

6
štvrtok

nová budova
Sála opery a baletu
Nehrá sa

G. PUCCINI

TOSCA

Štúdio

JÚN 2018

VOJNA A MIER

STRATENÉ ŽENY Z TRÓJE

MY GERAKSOVIA

MINOTAURUM

17.00 hod. | Ruská štátna divadelná škola v Petrohrade (Rusko)
O.
O ŠOTH

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV

V. PATEJDL, L. VACULÍK
V

SÉRIA RT

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV

19.00 – 20.55 hod.
V. PATEJDL, L. VACULÍK
V

11.00 – 12.55 hod., 18.00 – 19.55 hod.

ŠPANIELSKA HODINKA
P. Remenár, M. Fabianová
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.20 hod. | Operno-baletný večer
M. RAVEL | ŠPANIELSKA HODINKA
M. RAVEL, R. SATO | DAFNIS A CHLOÉ

VÍLY

R. WAGNER

19.00 – 22.00 hod. | Opera Štátneho divadla Košice

Nehrá sa

LADY MACBETH MCENSKÉHO OKRESU

D. ŠOSTAKOVIČ

Koncert vokálnej skupiny Fragile a Baletu SND

FRAGILE & BALET SND
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.40 hod. | Opera Národného divadla moravskosliezskeho Ostrava

FRAGILE & BALET SND
F

Nehrá sa

19.00 – 21.20 hod.
19.00 – 20.30 hod. | Balet Štátneho divadla Košice

BAČOVA ŽENA

O. NEDBAL

SÉRIA NČ1 Nehrá sa

19.00 hod. | Jedna z najvýraznejších hier nórskeho dramatika B. Bjørnsona

SÉRIA NČ3 B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU

Ľ. FELDEK | NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC

sa po viac ako 90 rokoch vracia na javisko Činohry SND.

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

I. STODOLA

DENNÍK ANNY FRANKOVEJ

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Sála činohry
Nehrá sa

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING
19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

POLNOČNÁ OMŠA

P. KARVAŠ

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

PREMIÉRA SÉRIA Y-VIP B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

BÁL

19.30 hod. | V rámci talianskeho festivalu na Slovensku – Dolce Vitaj
Nehrá sa

ZODRATÁ Z KOŽE

E. DANTE

Hosťovanie Činohry SND v Osle
s predstavením Nad našu silu

NEPOLEPŠENÝ
SVÄTEC
M. Marušin,
R. Autner
Foto: R. Dranga

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

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

18.00 – 20.40 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení,

PREMIÉRA SÉRIA OŽ H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ

19.00 – 21.15 hod.| Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

TOSCA

G. PUCCINI
18.00 – 20.15 hod.| Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

OOPERA A BALET
J 2018
JÚN
018
www.snd.sk | www.eurokontext.sk
okontext.sk
B.
B BARTÓK | TANEČNÝ TRIPTYCH
(Drevený princ, Zázračný mandarín, Tanečná suita)

19.00 – 21.00 hod.

HEDDA GABLEROVÁ
A. Bárta,
T. Pauhofová
Foto: R. Tapper
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L. N. TOLSTOJ

VOJNA A MIER

20.00 hod. | Herecká škola Yorama Loewensteina v Tel Avive (Izrael)
PODĽA STAROGRÉCKEJ MYTOLÓGIE

ZMIERENIE ALEBO
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

VOJNA A MIER

19.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
R. DAHL

L. N. TOLSTOJ

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

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

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

SÉRIA P J. PALÁRIK |

DON GIOVANNI L. N. TOLSTOJ
J. Bernáthová, M. Mikuš VOJNA A MIER
Foto: P. Chvostek 10.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry

19.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
17.00 hod. | Nová bulharská univerzita v Sofii (Bulharsko)
L. N. TOLSTOJ
PREMIÉRA H. LEVIN
18.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
Nehrá sa

ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI VOJNA A MIER

K. SZYMANOWSKI

ASPOŇ SA NEMUSÍM BOZKÁVAŤ

B. EIFMAN

19.00 – 21.30 hod. | Krakovská opera

PREDPREMIÉRA KOLEKTÍV AUTOROV

piatok

19.00 – 21.15 hod. | Prvé naštudovanie diela B. Eifmana na Slovensku

8

19.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
20.00 hod. | Vysoká škola múzických umení v Ľubľane (Slovinsko)
L. N. TOLSTOJ
PREMIÉRA E. PELIN

sobota

9
nedeľa

10
pondelok

11
utorok

12

19.00 – 21.15 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

TOSCA

Nehrá sa

G. PUCCINI

13

streda

štvrtok

piatok

Nehrá sa

14
15

KRÁĽ ROGER
sobota

Dmitrij Šostakovič
Lady Macbeth
MCENSKÉHO okresu
OPERA NÁRODNÉHO DIVADLA
MORAVSKOSLIEZSKEHO OSTRAVA
historická budova SND

PREMIÉRA | OPERA SND
NOVÁ BUDOVA SND, Sála opery a baletu

Maurice Ravel
Španielska hodinka
Maurice Ravel/Reona Sato

STREDA 6. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

SOBOTA 9. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

Giacomo Puccini – Tosca

NEDEĽA 3. JÚN 2018 o 18.00 HOD.

BALET SND
nová budova snd, Sála opery a baletu

Boris Eifman – ZA HRANICAMI
HRIECHU/BRATIA KARAMAZOVOVCI

Giacomo Puccini – Tosca

PREMIÉRA | OPERA SND
nová BUDOVA SND, Sála opery a baletu

PIATOK 8. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

SOBOTA 2. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

OPERA NÁRODNÉHO DIVADLA PRAHA
nová budova snd, Sála opery a baletu

Jules Massenet – Werther

NEDEĽA 17. JÚN 2018 o 18.00 HOD.

OPERA SND
historická budova SND

Oskar Nedbal – Poľská krv

SOBOTA 16. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

KRAKOVSKÁ opera,krakoV
nová budova snd, Sála opery a baletu

Karol SzymanoWski – Kráľ Roger

PIATOK 15. JÚN 2018 o 19.00 HOD.
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 . | d i z a j n b a r b o r a š a j g a l í k o vá

Sezóna
2018/2019
sobota

1
nedeľa

2
pondelok

3
utorok

4
streda

5
štvrtok

6
piatok

7
sobota

8
nedeľa

9
pondelok

10
utorok

11
streda

12
štvrtok

13
piatok

14
sobota

nová budova
Sála opery a baletu

POĽSKÁ KRV
K. Juhásová, T. Juhás
Foto: A. Sládek

Sála činohry

VOJNA A MIER
J. Koleník, M. Ondrík
Foto: Ľ. Kotlár

Foto: V. Kiva Novotný

SEPTEMBER 2018

Štúdio

NAD NAŠU SILU
I. Vojtek, D. Žiaranová, J. Vajda
Foto: R. Tappert

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV
Scéna
Foto: A. Klenková

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

ELITY
HOSŤOVANIE
ČINOHRY SND V KOŠICIACH
Autner
SR.PREDSTAVENÍM
ELITY

Slovenského národného divadla

B. STUDLAR | TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI
19.00 – 20.40 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND 18.00 – 20.35 hod. | Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľkých

KROTKÁ

POLNOČNÁ OMŠA

18.00 – 19.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika
P. KARVAŠ

F. M. DOSTOJEVSKIJ

ÚNOS ZO SERAILU

ÚNOS ZO SERAILU
Sh. Mlynek, J. Galla
Foto: A. Sládek

19.00 – 21.40 hod. | Spevohra v troch dejstvách v nemeckom jazyku

W. A. MOZART

11.00 – 13.35 hod. | Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľkých

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV

V. PATEJDL, L. VACULÍK

17.00 – 19.35 hod. | Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľkých
Nehrá sa

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV

V. PATEJDL, L. VACULÍK

Deň otvorených dverí v SND
APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

V. PATEJDL, L. VACULÍK

Tešíme sa na vás v 99. divadelnej sezóne.

ÚVODNÝ KONCERT SEZÓNY
PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA ČSR
19.00 hod.

• prehliadka priestorov
• detské atrakcie
• autogramiáda umelcov
• workshopy

18.00 – 21.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
LABUTIE JAZERO B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING
A. Pyzhov, BÁL

Slovenského národného divadla

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry

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

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

JE ÚŽASNÁ!

P. QUILTER

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

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

GISELLE
J. Lujan
Foto: P. Brenkus

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

Leni Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
19.00 – 20.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše
Nehrá sa

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY*
19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď
Nehrá sa

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

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď

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

H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ
19.00 – 21.40 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení,

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

M. Rudenko
19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
Foto: P. Brenkus
Nehrá sa

BORIS EIFMAN | ZA HRANICAMI
HRIECHU/BRATIA KARAMAZOVOVCI
19.00 – 21.15 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku.

PREMIÉRY ČINOHRY
SND 2018 — 2019
István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho
umenia

ʴɘɴʌʓʂʌʓʾˆɖɱɈʌʮɴɜɠʟʢɠʦɶʾ҉
/ɖɱʾˊʰɈɱʦɈʢʓɜɶʢʓʾʌɈʂʓ
ɴʌʮɠʌˊɶʾʌɠҊɈʂʓɴʌʮɠʌˊɶʾʌɠʦɈ
ˊʾɌɘʨʳɿʴɜɉʾʂ˅ʅɴɠʂʓʾ҉vɠɜʴɖɈʅɠʂɉʢʂɈʢ҉Ҽ:Ɉʋɠʦʓʾɉ
ʾʨɈʂʦɈʋɈˊɈˌɶʾɈʟʢʓɕʅɡʋ
ʦҼɜɠʟʢɠʦɴʓʳɈҼʟʢɠɖɱɉɜˊɈ
ʂʢɶˊʓʳ҉ҼʌɈɜʢɴɈɜɠʌˆʅɠʂɉʢ
fʓɕɕ˅ʟʓʾɈˌʳɿɠɖɴʮʓʾɡʾˊʟʅɈʌʳʮɴɠˊɈʴʦʟɠʨʌˆʾɠɜʇɈɿʨɶ
ʟʢʓɜʳʂʮʌʓʾɡɱʓʅɴɠʂʳ҉

ʋɉʾɠʇʋɴʾɞɈɘʌʴʾˆɖɱʓɜɴʦʂʓʾʴʦɴʮʳɉɖɴʳ҉vҼʢʓɜɴʌɠ
ʦɈɖɱ˅ʦʮɉʟʓɱʢɠɕɈɿʦʾɈɜɕɈ҉
ʅɠʓɕɠʦɈʟʢɠɜʦɈʌɠʋʖˌʳ
ʳʦʂʳʮʓɘʌɴʰʌɈʢɈˊҎEɈʦʾɈɜɕʳ
ɿɠʟʓˊʾɈʌˆɖɱШФФɱʓʦʮɶҊʌɈ
ʂʮʓʢˆɖɱɘɈʂɉЬФФʂʳʢɘɴɈʮҊ
ɈҼʋɈʅɈɕ˅ʦɈˊʢʳʨɴʰʅɠʌʟʢɠʮʓҊ
ˌɠˊʓʋʢɠʅɈʮɠʮɈҊʂʮʓʢɠɿʦ˅ʌ
ʦʇʴɕɴʅҊˌɠʦɈʦҼʏʓʳʟʢɶɜɠʢʓˊʅʴɘɴʰɖɠʅɉʢʓɜɴʌɈҐ

Ruben Ostlund

David Hare

Štvorec

Skylight

Réžia — Marián Amsler
Premiéra — 2. 2. 2019
Sála činohry, nová budova SND

Réžia: Klaudyna Rozhin
Premiéra: 25. 5. 2019
Štúdio, nová budova SND

Réžia — József Czajlik
Premiéra — 3. 11. 2018
Štúdio, nová budova SND

`ʮʾʓʢɠɖ҉`ʮ˅ʢɴʂʢɉʮʨʮ˅ʢɴ
ʋɠʮʢɠ҉lʮʾɈʢҊʂʮʓʢˆɘɈʂɉʌɈ
ʓɕʦɈɱ҉:ɠɱʓʳʋɴɠʦʮʌɠʌɴɠɜʓ
Kabaretná hra pre troch her- ɬɈʅɡʢɴɠˊҼʌɠɱʓʢʓɕɶʦʴɘɈʦʌɡҊ
ɖʓʾʦɈʓɜʓɱʢɉʾɈʾҼɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿ ʟʢʓʾʓʂʳɿʴɖɠʳʋɠʌɴɠ҉ɴʾɉʦɠˊʔʌɠЦФЧЩҖЧЪҊʌɴɠʂʓʇ ʂʓ
ʂʓʾʋɉʟʢɴʌʴʮɴʰʟʢɠɱʓɜʌʓʮɴʰ
ʢʓʂʓʾʟʓʮʓʋҊɈʂʓʦɈˊɈʮʾʓʢɴʅɴ ˌɴʾʓʮ˅ʓɜʟʢɴʾɉʮʌ˅ɖɱʦɫɡʢɈˌ
ʾʨɠʮʂ˅ɜɴʾɈɜʅɉ҉<ҼɴɖɱˊʌʓʾʳʟʓʌɈɿˊɉʦɈɜʌɠɿʨɴɠɱʳʋɈʓʮʾʓʢɠʌɴʳʋʖˌɠɜʖɿʦʰҊɈˌʂɠɞ ʌɴʦʮɴɖʂɡʓʮɉˊʂ˅҉&ɴʅʋʟʓɜʇɈ
ʟʳɕʅɴʂʳʋɈɕʦʓʅʾʳɿɠʾ˅ʦʓʂʴ
ʦɖɠʌɉʢɈʢɠˌɴʦɡʢɈZʳɕɠʌɈ
ʨʂʓʅʳɜɴʾɉɖʂɠɱʓʳʋɠʌɴɈҼҦʨɴ- KʦʮʅʳʌɜɈʓɖɠʌɠʌˆʅɈʮʓʳ
ʢʓʂɡʦʟɠʂʮʢʳʋʟʢɠɜʌɉʨʓʂҊ
ʟɈʅʋʓʳʾҼɈʌʌɠʦʳʾɉɜˊɈʋɠ
ʌɉˊʓʢʌˆɖɱʳʂɉˌʓʂɈҼɠ˄ʟɠʢɴʾҼɜɴʾɈɜɠʅʌɠɿɈɜɈʟʮɉɖɴɴʾʓ
ʋɠʌʮʓʾ҉
ʦʾɠʮʓʾɠɿʟʢɠʋɴɡʢɠ҉

lʦʟɠʨʌˆҊɕʓɱɈʮˆʟʓɜʌɴʂɈʮɠʇɈҼʾɜʓʾɠɖʾҼɿɠɜʌɠɿʓʦʓɕɠ
ʌɈʾʨʮɶʾɴʟʓʢʓʂʓɖɱʦʾʓɿʳ
ɕˆʾɈʅʴʋɴʅɠʌʂʳҊʂʮʓʢɉˌɴɿɠ
ʦɈʋɈɈҼʟʢɈɖʳɿɠɈʂʓʳɘɴʮɠʇ ʂɈ
ʾҼɖɱʳɜʓɕʌɠɿʋɠʦʮʦʂɠɿʨʮʾʢʮɴ҉
vɠʇʋɴʢˆɖɱʅʓʾʨɈʂʌɈʢɈˊɴɈ
ʌɈʌɠʟʢɠʂʓʌɈʮɠʇʌɡʢʓˊɜɴɠʅ˅҉
vɉʨʌɴʾˆʮɠʅɠʦʌˆʂʓʌʮɈʂʮ
ʾ˅ʦʮʢɴɠɜɈʾɉʨʌɴʾɉɜʳʨɠʾʌɉ
ʂʓʌɫʢʓʌʮɉɖɴɈҊʾҼʂʮʓʢɠɿʦɴʌɴɘ
ʌɠʓɜʟʳʦʮɴɈ҉

Don Carlos
Fyzici

Ala Rachmanovová

Projekt 1918

Ruské denníky

Réžia — Michal Vajdička
Premiéra — 10. 11. 2018
Sála činohry, nová budova SND

Réžia a adaptácia —
Roman Polák
Premiéra — 30. 3. 2019
Sála činohry, nová budova SND

Projekt 1918 ˊɈɖɱ˅ʮɉʾɈʌɈ
ʾˊʓʢʂɠʓʦʳɜʓʾʾʓɿɈʂʓʾˊҼʟɠʢɴɫɡʢʌɠɿʢɈʂʴʦʂʓҤʳɱʓʢʦʂɠɿ
ʟʓʦɉɜʂ˅ʟʓʦʅɠɜʌɡʢʓʂ˅
ʋʌʓɱʓʌɉʢʓɜʌɠɿʋʓʌɈʢɖɱɴɠ
ʦʓʾʨɠʮʂʓʳɿɠɿʟʓˊʅɉʮʂʓʳҊ
ʋʓʢɉʅʂʓʳɴҼʟʦɠʳɜʓʋʓʢɉʅʂʓʳҊ
ʦʅɉʾʓʳɈɿʮɴɠʏʋɴҊɖɱ˅ɕɈʋɴ
ɈҼɱʌɴʅʓɕʓʳ҉

ZɈɖɱʋɈʌʓʾʓʾɠɿɜɠʌʌɶʂ˅
ˊʓɕʢɈˊʳɿʴʓʦʳɜ˅ʋʅɈɜɡɱʓҊʟʓ
ʾˊɜɠʅɈʌɶʮʴˌɴɈɖɠɱʓɜɴɠʾɘɈʰɈ
ˊҼʂʳʅʮʴʢʌɠɿʢʓɜɴʌ˅ʟʓɘɈʦ
ʢɠʾʓʅʴɖɴɠɈҼʓɕɘɴɈʌʦʂɠɿʾʓɿʌ˅
ʾҼZʳʦʂʳ҉^ʴʌɠʦʋɴɠʢʌɠʦɴʅʌˆʋҊɈʳʮɠʌʮɴɖʂˆʋɈҼʦʳɬɠʦʮɶʾʌ˅ʋʢʓˊʟʢɉʾɈʌɶʋʓҼɜʓɕɠҊ
ʂʮʓʢɉʦɈʾ˅ʋʂʅɈˊҼʂʆɕʓʾ҉

Lucy Prebble

Réžia — Jan Klata
Premiéra — 1. 6. 2019
Sála činohry, nová budova SND
vҼʟʦ˅ɖɱɴɈʮʢɴɖʂɠɿʅɴɠɘɠɕʌɴʦɈ
ʦʮʢɠʮɉʾɈɿʴʮʢɈɿɈʟɈɖɴɠʌʮɴҊ
ʂʮʓʢɶˊɜɈʌʅɴʾʓʮʢʟɴɈɱɈʅʳɖɴʌɉɖɴɈʋɴ҉WʓʦʮʳʟʌɠʦɈʳʂɉˌɠҊ
ˌɠʦʴʮʓʮɈɿʌɶɈɬɠʌʮɴ҉ʓ
ʦɈʌɈʮʔʢɴɈʦɈʮʓʮɴˌʳɖɱˆʅɴʅ
ʳˊʌɉʾɈʌˆɫ˅ˊɴʂDʗɕɴʳʦҊɈʳʮʓʢˊɉʦɈɜʌɠɿʾɠɜɠɖʂɠɿʟʢɉɖɠ҉
FyziciʨʾɈɿɘɴɈʢʦʂɠɱʓɜʢɈʋɈʮɴʂɈʌɉʋʂʅɈɜʴɱʅɕʓʂɡʓʮɉˊʂ˅ʓҼˊʓɜʟʓʾɠɜʌʓʦʮɴɠʅɶʮˊɈ
ɖɱʓɜɜɠɿɶʌ҉vҼɘɈʦɠʂʢɶˊ˅ʦɈ
ʦʾɠʮʋɠʌɶʌɈɕʅɉˊɴʌɠɖɈҼɕʅɉˊʌɴʦɈɜʓʦʮɉʾɈɿʴʂҼʋʓɖɴ҉

Vedľajšie účinky

Hanoch Levin

Réžia — Alena Lelková
Premiéra — 26. 1. 2019
Štúdio, nová budova SND

pohreb v zime

David Mamet

Réžia — Ondrej Spišák
Premiéra — 23. 3. 2019
Štúdio, nová budova SND

Glengarry Glen Ross

fʢɴʦʮɈʌɈҼʓʌʌɴɠʦʴɜʓɕʢʓʾʓʇʌɶɖɴҊʂʮʓʢɶʦɈˊɈʟʓɿɈɜʓ
ɠ˄ʟɠʢɴʋɠʌʮʳʦʂʴʋɈɿʴɖɠɱʓ

WʓɠʮɴɖʂɉɬʢʓʮɠʦʂɈɴʂʓʌɴɖʂɡɱʓɴˊʢɈɠʅʦʂɡɱʓʦʟɴʦʓʾɈʮɠʇɈ

PREMIÉRY OPERY
SND 2018 — 2019
Giuseppe Verdi

Friedrich Dürrenmatt
Daniel Majling

^ʴɘɈʦʌˆɈʋɠʢɴɖʂˆʦʟɴʦʓʾɈʮɠʇɈʾɴɜDɈʋɠʮʳʋɴɠʦʮʌɴʅ
ɱʢʳGlengarry Glen Ross do
ʟʢʓʦʮʢɠɜɴɈʢɠɈʅɴʮʌɠɿʂɈʌɖɠʅɉʢɴɠ҉vҼʌɠɿʦɈʓɜʓɱʢɉʾɈʮʾʢɜˆҊ
ɜʢʦʌˆɈҼʌɴɠʂɠɜ˅ɴҼʂʓʋɴɖʂˆ
ʂʓʌʂʳʢɠʌɘʌˆɕʓɿʋɠɜˊɴˊɈʋɠʦʮʌɈʌɖɈʋɴҊʂʮʓʢɶʟʢɠɜɉʾɈɿʴɈɿʮʓʌɠʟʢɠɜɈɿʌɡ҉<ɈˌɜˆʦɈ
ɖɱɖɠɜʓʦʮɈʰɱʓʢɠҊʌɈɿʅɠʟʨɴɠ
ʟʓɖɱʢɕʮɠʌɴɠʂʓɱʓɴʌɡɱʓ҉
ʢʓɜɴʅʦɈʦʾɠʮҊʂɜɠʋɈʰɿɠ
ɜʖʅɠˌɴʮɠɿʨɴɠҊɈʂʓɕ˅ʰ҉:ɠɜʌʓɜʳɖɱʓʌɉʨʦʾɠʮҎ

Réžia — Ingrid Timková
Premiéra — 2019
Kuchyňa činohry,
nová budova SND

Hudobné naštudovanie
— Martin Leginus
Réžia — Diego de Brea
Premiéra — 19. 10. 2018
Sála opery a baletu,
nová budova SND
KʟɠʢɈʾҼʨʮ˅ʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱ
Don CarlosҊɜɴɠʅʓҊʾҼʂʮʓʢʓʋ
ˊɉʟɈʦɴɈʓʦʓɕʌɡʮʴˌɕ˅ʟʓʦʮɉʾ
ʦҼʟʓʾɴʌʌʓʦʰɈʋɴʾ˅ʟʅˆʾɈɿʴɖɴʋɴ
ˊҼɴɖɱʟʓʦʮɈʾɠʌɴɈҊɿɠɿɠɜʌˆʋ
ˊҼʾʢɖɱʓʅʌˆɖɱʓʟɠʢʌˆɖɱɜɴɠʅ
ɴʌʨʟɴʢʓʾɈʌˆɖɱʾɠʇ ʂˆʋɴɱɴʦʮʓʢɴɖʂˆʋɴʮɡʋɈʋɴ҉ʖʢɈˊ
ʂʅɈɜɴɠ'ɴʳʦɠʟʟɠvɠʢɜɴʌɈ
ɴʌɜɴʾɴɜʳɉʅʌɠʂʓʌɈʌɴɠʟʓʦʮɉʾҊ
ʓʟʴʨʰɈˊɈʳˌɶʾɈʌɡʟʓʦʮʳʟ˅
ɈҼʟʓɜʢɴɈɞʳɿɠɱʳɜɕʳɜʢɈʋɈʮɴɖʂˆʋʦʴʾɴʦʅʓʦʮɴɈʋɜɠɿɈ҉
ʌɴʦɈʋʓʮʌɡɉʢɴɠʳˌʌɠʦʮʓɿɈ
ʌɈʮʢɈɜɴɘʌˆɖɱʦɖɱɡʋɈɖɱҊɈʅɠ
ʦʾʓɿɶʋʾˆʢɈˊʓʋɈҼɿɠɜɴʌɠɘʌˆʋ
ʮʾɈʢʓʋҊʦҼɫɈʦɖɴʌʳɿʴɖʓʳʟʅɈʦʮɴɖʂʓʦʰʓʳɈҼʦʳɬɠʦʮɴʾɴʮʓʳʾ˅-

ʮʾɉʢɈɿʴɱʅɕʓʂˆʟʦ˅ɖɱʓʅʓɬɴɖʂˆ
ʢɠʅɴɡɫʾɠʇ ʂʓʅɠʟˆɖɱʟʓʦʮɉʾ҉

Premiéra nového
pôvodného diela
Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom
konci
Libreto — Daniel Hevier
Námet, dramaturgia a réžia
— Svetozár Sprušanský
Hudobné naštudovanie
— Ondrej Olos
Premiéra — 9. 2. 2019
historická budova SND
ZʓˊʟʢɉʾʂʓʾɉʓʟɠʢɈʟʢɠɜɠʮɴ
ɈҼɴɖɱʢʓɜɴɘʓʾ
<ɜɠɕʓʅʓҊʮɈʋɕʓʅʓҍʓʅʓ
ʢɈˊɿɠɜʌʓʓɕʢʓʾʦʂɡʂɈʋɈʢɉʮʦʮʾʓ҉vɠʇ ʂɡɈʂʓʢʓˊʟʢɉʾʂʓʾɡ
ʂʢɉʇʓʾʦʮʾʓ҉:ɠɜʌɈˊҼʌɈʨɴɖɱ
ɜʾʓɖɱɱʢɜɴʌɴɠʂɿɠʳʾɌˊʌɠʌɉ
ʾҼʌɠʋʓɖʌɴɖɴɈҼɿɠɿʂɈʋɈʢɉʮʂɈ
:ʳʅʂɈʦɈʢʓˊɱʓɜʌɠʟʓʋʖɖʰ
ɿɠɿ҉WʢɠʮʓʦɈʾ˅ɜɉɜʓˊɈʂʅɴɈʮɠɱʓʂʢɉʇʓʾʦʮʾɈʢʓˊʟʢɉʾʓʂҊ
ʂɜɠʦɈʦʮʢɈʮɴʅʨʰɈʦʮʌˆʂʓʌɴɠɖ҉`ʰɈʦʮʌˆʂʓʌɴɠɖʟʢɠ
ʾʨɠʮʂ˅ʟʢɶɕɠɱ˅ʦʾɠʮɈҎZʓˊʟʢɉʾʂɠʌɠɕʳɜɠɖɱˆɕɈʰɱʳʋʓʢ
ɈʌɴʌɈʟɌʮɴɠҊɿɈʾɴʦʂʓʾɉʟʓɡˊɴɈ
Ɉʌɴʦɖɡʌɴɖʂɉʟʢɠʋɠʌʅɴʾʓʦʰ҉
ʅɠʂʢɈʇʓʾɈʰɿɠɿɕʳɜɠʟʢɠɜʓʾʨɠʮʂˆʋʌɉɜɱɠʢʌɉɱʳɜɕɈҎ
>ɠɕʓҼҦʾɠʢʮɠʌɉʋҼҦɱʳɜɕɈ
ʾҼɜɴʾɈɜʅɠʋʖˌɠʟʢɴʌɉʨɈʰ
ʌɴɠʅɠʌˊɉɕɈʾʳɈҼʨʰɈʦʮɴɠҊɈʅɠ
ɜʓʂɉˌɠɈɿˊɉˊʢɈɘʌɠʅɴɠɘɴʰ҉

Slovenská premiéra
Benjamin Britten

Rieka čajok/Rozpálená
pec
Hudobné naštudovanie
— Tomáš Brauner
Réžia — Ján Luterán
Premiéra — 27. 4. 2019
Sála opery a baletu,
historická budova SND
ʾɠɜʳɖɱʓʾʌɡʟʓɜʓɕɠʌʦʮʾɉ
Po Sne noci svätojánskej,
Petrovi GrimesoviɈҼKo-

minárikoviʳʾɉɜˊɈKʟɠʢɈ
^EɜʾɠɜʳɖɱʓʾʌɡʟɈʢɈɕʓʅ˅
ɠʌɿɈʋɴʌɈʢɴʮʮɠʌɈRieka
ɘɈɿʓʂɈҼRozpálená pec҉^ʟʓʅʳʦҼʓʟʳʦʓʋMárnotratný
synʮʾʓʢɴɈʾʓʇʌˆʮʢɴʟʮ˅ɖɱ
ʾ˅ɖɱɉɜˊɈɿʴɖɴˊҼʓɜʂɈˊʳʦʮʢɠɜʓʾɠʂˆɖɱɜʳɖɱʓʾʌˆɖɱɱɴɠʢ҉
KɕɠɜɴɠʅɈʦʴʋɈɿʦʮʢʓʾʦʂˆʋɴ
ʓʟɠʢʌˆʋɴʋɴʌɴɈʮʴʢɈʋɴҊʂɈˌɜɡ
ˊҼʌɴɖɱʳʾɉɜˊɈɬʢɠɬʓʢɴɉʌʦʂ˅
ɖɱʓʢɉʅʾҼʟʓɜɈʌɶɈʂʮɡʢʓʾɜʢɉʋ˅ɈҼʂɈˌɜɡˊɈʳɿʋɠʌɠʓʟɈʂʓҤ
ʾɈʮɠʇʌʓʳɈʮʋʓʦɫɡʢʓʳɈҼɫɈʢɠɕʌʓʦʰʓʳɱʳɜʓɕʌɠɿʢɠɘɴ҉

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky
Hudobné naštudovanie —
Rastislav Štúr
Réžia — Andriy Zholdak
Premiéra — 14. 6. 2019
Sála opery a baletu,
nová budova SND
KʟɠʢɈʾҼʮʢʓɖɱɜɠɿʦʮʾɉɖɱ
ʦҼʟʢʓʅʔɬʓʋɈҼɠʟɴʅʔɬʓʋ
:ɈʡʳɠʦKϺɠʌɕɈɖɱʦʂʓʋʟʓʌʓʾɈʅЭЭʓʟɠʢɴɠʮҊɈʅɠʅɠʌɿɠɜɴʌʴʓʟɠʢʳʾҼʟʢɈʾʓʋˊʋ˅ʦʅɠ
ʦʅʓʾɈ҉,ʓϺʋɈʌʌʓʾɠʟʓʾɴɠɜkyʦʴˊɉɱɈɜʌʓʳʦʟʓʾɠɞʓʳ
ɕɉʦʌɴʂɈ,ʓϺʋɈʌɈҊʂʮʓʢˆ
ʦʟʓʋɶʌɈʌɈʦʾʓɿɠʅɉʦʂ˅ʾʓ
ɫɈʌʮɈˊɴɿʌˆɖɱʦʴʾɴʦʅʓʦʮɴɈɖɱ҉
ʂʓʓɕ˅ɘɈɿʌˆʦʋʢʮɠʇʌɶʂ
ʦʾʓɿʳʋɴʌʳʅʓʦʰʟʢɠʢɉɕɈҊʟʢɴʂʢɉʨʇʳɿɠҊɜɠɫʓʢʋʳɿɠҊɈʅɠʟʢɠɜʓʾʨɠʮʂˆʋʓҼʌɠɿʦʌɶʾɈҊ
ɴɜɠɈʅɴˊʳɿɠɿʳɈҼʓʟɉɿɈʦɈʂʢɉʦʓʳʦʾʓɿɴɖɱʮʢʓɖɱʋʴˊҼҦʌʮʓʌɴɠҊKʅ˅ʋʟɴɠɈҼ'ɴʳʅɴɠʮʮ˅҉
ʂʓʮʓʾҼˌɴʾʓʮɠɕˆʾɈҊʢɠɈʅɴʮɈ
ɿɠʟʓɜʦʮɈʮʌɠʂʢʳʮɠɿʨɴɈɈʂʓ
ɫɈʌʮɉˊɴɈɈҼʟʢɠɕʳɜɠʌɴɠʮʢʟʂɠɿʨɴɠɈʂʓʦɠʌ҉KʟɠʢɈ^E
ʟʢɴʟʢɈʾʳɿɠʮɠʌʮʓʦʂʾʓʦʮʾ
ʂʓʟʢʓɜʳʂɖɴɴʦʂɈɜɠʋɴɖʂˆʋ
ɜɴʾɈɜʅʓʋʓʟɠʢ˅ɈɕɈʅɠʮʳʾ
@ʾʓʾɠɈʾʦʟʓʅʳʟʢɉɖɴʦɿɠɜʌʓʳ
ˊʾˆʢɈˊʌˆɖɱɠʳʢʔʟʦʂ˅ɖɱʢɠˌɴʦɡʢʦʂ˅ɖɱʓʦʓɕʌʓʦʮɶʦʴɘɈʦʌʓʦʮɴҊʌɜʢɴ˅ʓʋɱʓʅɜɈʂʓʋ҉

Carl Davis,
Daniel de Andrade

TULÁK CHAPLIN

PREMIÉRY BALETU
SND 2018 — 2019
BEATLES GO BAROQUE
Hudba — Peter Breiner
Choreografia a réžia
— Adrian Ducin, Igor Holováč,
Glenn Lambert, Reona Sato,
Andrej Petrovič
Hudobné naštudovanie, dirigent
— Peter Breiner
Premiéra — 30. 11. 2018
historická budova SND
/ʋʟʳʅˊʓʋʂҼʾ˅ʮʾʓʢɠʌɴʳʂʓʋʟʓʌʓʾɈʌɡɱʓʟʢɠɜʦʮɈʾɠʌɴɈ
ɕʓʅɈɱʳɜɕɈWɠʮʢɈʢɠɴʌɠʢɈҊ
ɿɠɜʌɡɱʓˊҼʌɈɿʌɈɱʢɉʾɈʌɠɿʨɶɖɱ
ɱʳɜʓɕʌɶʂʓʾʦʾɠʮɈ҉<ҼʌɈɿʴʦʟɠʨʌɠɿʨɶʋʌɈɱʢɉʾʂɈʋ
ʟɈʮʢɴɈʟʢɉʾɠɿɠɱʓɕɈʢʓʂʓʾɡ
ʦʂʅɈɜɕ˅ʓɜɠɈʮʅɠʦҊʂʮʓʢɡ
ʦɈʳʋɴɠʦʮʏʳɿʴʌɈʟʓʟʢɠɜʌˆɖɱʋɴɠʦʮɈɖɱʾҼʢɠɕʢɶɘʂʓɖɱ
ʟʢɠɜɈɿʌʓʦʮɴɈҼʾ˅ʦɴɠʅɈʌʓʦʮɴ
ʌɈɖɠʅʓʋʦʾɠʮɠ҉ʢɠɴʌɠʢʓʾʓ
Concerto Grosso ʾҼʨʮˆʅɠ
:ʓɱɈʌʌɈ^ɠɕɈʦʮɴɈʌɈɈɖɱɈ
ʟʢɴʌɉʨɈʾҼɕɈʢʓʂʓʾɠɿʟʓɜʓɕɠ
ʌɠʦʋʢʮɠʇʌɡɱɴʮ˅ɠɈʮʅɠʦҊ
ʟʢɠʮʅʋʓɘɠʌɡɜʓʦʴɘɈʦʌɠɿ
ʟʓɱ˅ɕʓʾɠɿʢɠɘɴ҉

Libreto, choreografia
a réžia— Daniel de Andrade
Hudba, hudobné
naštudovanie — Carl Davis
Dirigenti — Carl Davis,
Dušan Štefánek
Scéna
a kostým — Mark Bailey
Svetelný dizajn
— Tim Mitchell
Video
a projekcie — Nina Dunn
Premiéra — 15. 3. 2019
Sála opery a baletu,
nová budova SND
Wʖʾʓɜʌˆ ɕɈʅɠʮʾҼɜʾʓɖɱ
ɜɠɿʦʮʾɉɖɱ
Ɉʅɠʮ^EʳʾɉɜˊɈʦʟʓʅʳ
ʦҼʋɠɜˊɴʌɉʢʓɜʌˆʋʮɶʋʓʋ
ʮʾʓʢɖʓʾʟʖʾʓɜʌɡɜɴɠʅʓʓҼʅɠɬɠʌɜɠɘɴɠʢʌʓɕɴɠʅɠɱʓʟʅɉʮʌɈ
ɈҼɿɠɜʌɠɿˊҼʌɈɿʾˆˊʌɈʋʌɠɿʨɶɖɱ
ʳʋɠʅɠɖʂˆɖɱʓʦʓɕʌʓʦʮɶ
ЦФ҉ʦʮʓʢʓɘɴɈɱɈʢʅɴɠʋ
ɱɈʟʅɴʌʓʾɴ҉ɱɈʟʅɴʌʦɈ
ɜʓɜʌɠʦʾҼʋ˅ʦʅɴɈɖɱɜɴʾɉʂʓʾ
ʦʟɉɿɈʦҼʌɠˊɈɕʳɜʌʳʮɠʇʌˆʋ
ʋɴʅˆʋʮʳʅɉʂʓʋʦҼʟɈʅɴɘʂʓʳҊ
ʾҼʴˊʂʓʋʦɈʂʳɈҼʟʢɴʾɠʇ ʂˆɖɱ
ʮʓʟɉʌʂɈɖɱ҉KҼʮɈʌɠɘʌʴʟʓɜʓɕʳʮʓɱʮʓϾʅʋʓʾɡɱʓɴҼʇʳɜʦʂɡɱʓɬɡʌɴɈʦɈʟʓʂʴʦɴʋɠʾҼʦʾɠʮʓʾɠɿʟʢɠʋɴɡʢɠʌɈɿɈʢЦФХЭ҉
Ɉʅɠʮ^EʳʾɉɜˊɈɜɴɠʅʓ
ʦʟʓʾʓʅɠʌɶʋZK}|WKZf
^҉҉^҉

15
nedeľa

16
pondelok

17
utorok

18
streda

19

G. PUCCINI

TOSCA

R. DAHL

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
A
katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho.

Ľ. FELDEK | NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
19.00 – 21.30 | Divadelné stvárnenie osudu významnej osobnosti našich dejín

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

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

Nehrá sa

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

Nehrá sa

VOJNA A MIER

L. N. TOLSTOJ

VOJNA A MIER

19.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
L. N. TOLSTOJ
10.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
HOSŤOVANIE ČINOHRY SND V NITRE
S PREDSTAVENÍM HEDDA GABLEROVÁ

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU
19.00 hod. | Jedna z najvýraznejších hier nórskeho dramatika Bjørnstjerna
Bjørnsona sa po viac ako 90 rokoch vracia na javisko Činohry SND.

B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU
10.00 hod. | Jedna z najvýraznejších hier nórskeho dramatika Bjørnstjerna
Bjørnsona sa po viac ako 90 rokoch vracia na javisko Činohry SND

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

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

BAČOVA ŽENA

IVAN STODOLA

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
Nehrá sa

špeciálne na objednávku Činohry SND

LÁSKAVÉ BOHYNE

J. LITTELL

PRED ZÁPADOM SLNKA

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

PRED ZÁPADOM SLNKA

19.00 – 22.00 hod.| Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
G. HAUPTMANN

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

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

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

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

W. SHAKESPEARE

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

Nehrá sa

G. BIZET

CARMEN

19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
Nehrá sa

Nehrá sa

NABUCCO

G. VERDI

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

POĽSKÁ KRV

O. NEDBAL

19.00 – 22.10 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
Nehrá sa

GISELLE

A. CH. ADAM

Nehrá sa

Rezervácie

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

Vysvetlivky:

19.00 – 22.00 hod.| Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru 19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
Nehrá sa
rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa.

19.00 – 20.00 hod.| Adaptácia novely ruského klasika

KROTKÁ

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

On-line predaj

www.snd.sk

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

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

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

rizikom vlastnej záhuby.

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 – 20.15 hod. | Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred

rizikom vlastnej záhuby.

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 – 20.15 hod. | Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred

princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
11.00 – 13.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,
19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný

Nehrá sa

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

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

19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
TOSCA 19
Nehrá
e
sa
J. Fogašová, N
A. Krasnov
Foto: P. Breier

19.00 – 21.10 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa

P. I. ČAJKOVSKIJ | LABUTIE JAZERO
19.00 – 22.00 hod. | Romantický balet v troch dejstvách a štyroch
obrazoch

štvrtok

20
Nehrá sa

DON GIOVANNI

KONCERT

Nehrá sa

19.00 hod.

DON GIOVANNI
Scéna
Foto: P. Chvostek

19.00 – 22.00 hod. | Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

W. A. MOZART

piatok

21
sobota

22
nedeľa

23
pondelok

24
utorok

25
streda

26
štvrtok

27
piatok

28
sobota

29
nedeľa

30

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

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

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 25. 5. 2018. Zmena programu je vyhradená.
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Zmena programu vyhradená

PARTNER FESTIVALU

MAĎARSKÝ NÁRODNÝ BALET
nová BUDOVA SND, Sála opery a baletu

Béla Bartók
BARTóKOV TANEčNý TRIPTYCH
Pál Frenák – Drevený princ
Zsolt Juhás – Tanečná suita
László Seregi – Zázračný
Mandarín

ŠTVRTOK 7. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

OPERA ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE
historická budova SND

OPERA SND
historická budova SND

Giacomo Puccini – Triptych
Sestra Angelika | Plášť |
Gianni Schicchi

ŠTVRTOK 14. JÚN 2018 o 18.00 HOD.

OPERA SND
nová budova snd, Sála opery a baletu

Giacomo Puccini – Tosca

STREDA 13. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

BALET ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE
NOVÁ BUDOVA SND, ŠTÚDIO

ŠTVRTOK 7. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

www.snd.sk | www.eurokontext.sk

FESTIVAL EURÓPSKEHO
DIVADLA
OPERA A BALET – JÚN 2018

EIFMAN BALLET, Sankt Peterburg
nová budova snd, Sála opery a baletu

Boris Eifman
Čajkovskij. PRO et CONTRA

UTOROK 26. JÚN 2018 o 19.00 HOD.
STREDA 27. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

BALET SND
nová budova snd, Sála opery a baletu

Cesare Pugni, Marius Petipa,
Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo
Esmeralda

Ondrej Šoth, Zuzana Mistríková
Denník Anny Frankovej

OPERA SND | BALET SND
historická budova SND

Richard Wagner – Víly

SOBOTA 23. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

UTOROK 12. JÚN 2018 o 19.00 HOD.

Dafnis a Chloé
E u r o k o n t e x t. s k j e f e s t i va l e u r ó p s k e h o d i va d l a | 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

16
nedeľa

17
pondelok

J. MASSENET

WERTHER

18.00 – 20.30 hod. | Opera Národného divadla Praha

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
G. FEYDEAU

19.00 – 21.30 hod. | Divadelné stvárnenie osudu významnej osobnosti našich
dejín, katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

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

TAK SA NA MŇA PRILEPILA

TROCHU INAK

18.00 – 20.45 hod.
19.00 hod.

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

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

ELITY

LABUTIE JAZERO
A. Pyzhov,
M. Rudenko
Foto: P. Brenkus

J. HAVELKA A KOL.

18
utorok

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

P.
P I. ČAJKOVSKIJ

SÉRIA NČ4 G. HAUPTMANN | PRED ZÁPADOM SLNKA
19.00 – 22.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za

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

Hosťovanie Činohry SND v Martine
s inscenáciou Krotká

Nehrá sa

literatúru

Nehrá sa

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

SÉRIA NČ2

18.00 hod. | Jedna z najvýraznejších hier nórskeho dramatika B. Bjørnsona

SÉRIA NČ1 B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU

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

VOJNA A MIER

POĽSKÁ KRV

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

W. A. MOZART | ÚNOS ZO SERAILU

LADY MACBETH
MCENSKÉHO OKRESU
E. Suvorova
Foto: M. Popelář

11.00 – 13.40 hod. | Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku
G. ROSSINI | IL SIGNOR BRUSCHINO
19.00 – 20.30 hod. | Komická opera v jednom dejstve v talianskom jazyku

Nehrá sa

ÚNOS ZO SERAILU

W. A. MOZART

19.00 – 21.40 hod. | Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku
Nehrá sa

NABUCCO

G. VERDI

B. EIFMAN
B

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Rezervácie

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

Vysvetlivky:

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

utorok

W. SHAKESPEARE

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

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

19.00 – 21.10 hod.

sa po viac ako 90 rokoch vracia na javisko Činohry SND

18.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
Nehrá sa

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

Nehrá sa

L. N. TOLSTOJ

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

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

SÉRIA KB W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 – 20.30hod.

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

streda

C. PUGNI
C
19.00 – 21.50 hod. | Baletný epos na motívy románu V. Huga

ESMERALDA

19.00 – 21.50 hod. | Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku
Nehrá sa

PREDANÁ NEVESTA

19.00 – 22.00 hod. | Romantický balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
B. SMETANA

LABUTIE JAZERO

19
20
štvrtok

21
piatok

22
sobota

23
nedeľa

24
pondelok
ESMERALDA
Scéna z 1. dejstva | Foto: P. Brenkus

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

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

26

www.snd.sk

On-line predaj

19.00 – 20.15 hod.| Adaptácia novely ruského klasika

KROTKÁ

B. EIFMAN
B

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

25

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

F. M. DOSTOJEVSKIJ

19.00 – 21.10 hod.

ČAJKOVSKIJ. PRO ET CONTRA

R. DAHL

streda

Nehrá sa

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

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

27

19.00 – 22.10 hod. | Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa

DON GIOVANNI

W. A. MOZART

ČAJKOVSKIJ. PRO ET CONTRA

štvrtok

sobota

29

piatok

28

SOFOKLES | ANTIGONA
SÉRIA OŽ J. LITTELL
A. CH. ADAM
A
GISELLE
19.00 – 20.30 hod.
LÁSKAVÉ BOHYNE
Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.
19.00 - 21.30 | Romatický balet v dvoch dejstvách
19.00 – 22.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO
V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
19.00 – 20.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni G. Dzuríková, D. Mórová
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
Foto: J. Gulyás
19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo
SÉRIA MO
Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM P. PIŠŤANEK
10.00 – 12.30 hod.
RIVERS OF BABYLON
19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND

30

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

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

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 17. 5. 2018. Zmena programu je vyhradená.
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

2. 6. o 19.30
KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
– MATÚŠ BACHYNEC
3. 6. o 18.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
15. 6. o 19.30
ARTAUDIA/AUTOPSY
– TOMÁŠ PROCHÁZKA,
PETER TILAJČÍK
PREMIÉRA
PRIESTOR KUCHYŇA
Netradičný priestor nedokončenej závodnej
kuchyne hostí novú líniu dobrodružnej
dramaturgie Činohry SND. Kuchyňa
poskytuje zázemie pre experimentálnu
dramaturgiu a tvorcom na pomedzí
všedného a novátorského divadla.

Turn and face the strange
Konceptuálna performancia na základe
diela francúzskeho divadelníka a básnika
Antonina Artauda skúma ústrednú
myšlienku stvorenia nového človeka
a jeho následného vstupu do nového
života. V čom je človek, ktorého vidíme
pred sebou, iný? Dokáže sa človek zmeniť
v priebehu minúty? Hodiny? Dvoch hodín?
A ak je to tak, ako vravia, nakoľko je potom
relatívna aj naša osobnosť?
Divadlo a jeho dvojník, korešpondencia,
krátke prozaické texty, či básne však
zanechávajú jasnú myšlienku Artaudovho
divadla – divadla krutosti. Divadla, ktoré
má diváka bez milosti roztrhať na márne
kúsky, následne ho znovu poskladať
a poslať von ako nového človeka.
Titulná krutosť sa stala predmetom
častej dezinterpretácie, či už vo forme
extrémneho fyzického divadla, alebo
prehnanej expresivity. Ale čo ak je krutosť,
po ktorej Artaud prahol, v skutočnosti niečo
krásne, duchovné a katarzné?
Účinkujúci: Peter Tilajčík*,
Tomáš Procházka*
Koncept a réžia: Tomáš Procházka
Dramaturgia: Peter Tilajčík
Scénograﬁa: Zuzana Hudáková,
Ľudmila Bubánová
Hudba: Nada El

17. 6. o 18.30
ARTAUDIA/AUTOPSY
– TOMÁŠ PROCHÁZKA,
PETER TILAJČÍK
PRIESTOR KUCHYŇA

21. 6. o 19.30
ARTAUDIA/AUTOPSY
– TOMÁŠ PROCHÁZKA,
PETER TILAJČÍK
PRIESTOR KUCHYŇA

19. 6. o 19.30
SLOVENSKÉ OSMIČKY
NÁDEJ ROZDRVENÁ TANKAMI
(1968)

22. 6. o 18.00
KORENE
– POETICKÝ VEČER S HUDBOU
MARTINA GEIŠBERGA

Diskusný program Činohry SND v Modrom
salóne prevedie divákov kľúčovými
slovenskými „osmičkovymi“ rokmi 20.
storočia.
Od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie
až po samostatnú Slovensku republiku.
Každý mesiac spolu s renomovanými
historikmi z Historického ústavu SAV
či Ústavu pamäti národa a s historikmi
zo zahraničia, ale i so sociológmi,
s divadelnými či ﬁlmovými teoretikmi
pozrieme na motívy rozhodnutí politikov
pri dejinných udalostiach, na ich osobne
pohnútky a najmä na to, aký vplyv mali
tieto rozhodnutia na život bežného
človeka, na kultúrny i spoločensky rozvoj.
Slovenske osmičky odhalia divákom
tie zákutia v histórii, o ktorých sa veľa
nehovori, a prinesú nové pohľady
vnímania jednotlivých nielen politických
udalosti v zaujímavých súvislostiach.
Aké boli teda zmeny v spoločnosti, ktoré
sprevádzali medzníky našej formujúcej sa
krajiny?
Moderator: Tomáš Hudák

Hudobný večer s poéziou Elisabeth
Wittgruberovej v podani Táne Pauhofovej
a s hudbou Martina Geišberga. Krehký,
nevšedný a emotívnymi slovami naplnený
čas. Keď poézia a hudba majú k sebe
blizko, zrodi sa putovanie v čase vzťahov
a rozchodov a opätovných stretnuti.
Účinkujú: Táňa Pauhofová,
Martin Geišberg*
Hudba: Martin Geišberg, Patrik Pačes,
Daniel Špiner

20. 6. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU
PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER

ZMENA PROGRAMU A HOSTÍ VYHRADENÁ
VSTUPENKY
V POKLADNICIACH SND A ON-LINE
NA WWW.SND.SK A WWW.NAVSTEVNIK.SK
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premiéra

VOJNA
ALEBO
MIER?
Veľké divadlo sveta
text: Darina Abrahámová, dramaturgička Činohry SND, foto: Ľuboš Kotlár
Natália Germáni (Líza), Ján Koleník (Andrej Bolkonskij)
a Dominika Kavaschová (Mária)

Prečo práve Vojna a mier? Veď to ani nie je divadelný text, ale prinajmenšom 1 200-stranová
románová epopeja. A čo Tolstoj nenapísal aj hry ako napríklad Vládu tmy, Živú mŕtvolu
či Plody vzdelanosti? Nuž napísal, ale sú tak trochu také ako ich názvy: mravokárne, ťaživé
a primúdre... čiže dokopy tak trochu nudné.

Tolstého romány, najmä Vojna a mier a Anna
Kareninová, sú naopak plné autentických
drám, vzrušujúcich psychologických portrétov a zásadných tém v podobe otázok, nad
ktorých odpoveďami rozmýšľate dlho aj po
návšteve divadla. Tostoj – spisovateľ provokuje k divadelnej obraznosti a výpovedi viac ako
Tostoj – divadelník.

A hoci Shakespeara náš veľký bard sofistikovane a nahlas neuznával a v podstate divadlu
ako takému, tej márnotratnej povrchnej zábave na chuť veľmi neprišiel, jeho prozaické
diela sú veľkým divadlom sveta a nám sa to
páči, zvlášť, keď o práva uviesť a upravovať ich
nemusíme, okrem vlastného svedomia, žiadať
nikoho. Ak „starší brat Boha“, ako Tolstoja vo
Robert Roth (Rozprávač)
a Richard Stanke (Knieža Bolkonskij)
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svojej ironizujúcej črte nazval Paul Johnson,
a my mu tú intelektuálnu slobodu odpúšťame, aj keď s rezervou... ak teda tento „príbuzný
najvyššieho“ s takou bravúrou skúmal vojny
a miery, a pritom tak skvelo mieril a zaostroval
od širokého plátna po výpovedný detail, chceme byť jednoducho pri tom, v tom a s vami aj
tu a teraz.
Piscatorova adaptácia románu v duchu princípov a techník epického divadla je pre nás
partnerským a zásadným východiskom pri
dnešnom divadelnom uvažovaní, čo považujeme za ďalšie premostenie s klasikou, tentoraz číro divadelníckou. Ak k tomu pristupuje
vedomie, že sa púšťame do titulu, ktorý v dejinách Činohry SND vďaka inscenácii režiséra
Jozefa Budského z roku 1974 patrí k najikonickejším, už sme na pôde ozajstného generačného dialógu.
Tolstoj napísal román o udalostiach, ktoré sa
odohrali pred jeho narodením, ale stále ovplyvňovali jeho súčasníkov. Témy kontrastov a príťažlivosti medzi Východom a Západom, témy
Francúzskej revolúcie, reforiem a urputného
konzervativizmu, skúmanie problému, kto a čo
hýbe dejinami, či výnimoční silní jedinci alebo
všadeprítomný ľud, overovanie si pojmov ako
hrdinstvo, priateľstvo, česť...
Od pravého umenia požadoval Tolstoj tri
veci: obsah, formu a pravdu. Pravdu ako
autentickú pohnútku v mene čoho tvorím,

premiéra
Richard Autner (Nikolaj Rostov)

považoval napokon za najdôležitejšiu. Paradoxne sám bagatelizoval význam svojich
troch monumentálnych románov (mimochodom, Vzkriesenie bolo ako prvé na svete
preložené Škarvanom práve do slovenčiny)
a spätne váhu prikladal skôr svojej filozofickej, umenovednej, pedagogickej a náboženskej esejistike a obdobným spisom. Veľmi to
pripomína nášho Komenského a jeho „všenápravu ľudstva“ a cesty k svetlu poznania a sebazdokonaľovania.
Lev Nikolajevič, kedysi sám smelý vojak v bitkách, dospel k radikálnemu pacifizmu, kedysi
zvodca slúžok a zvádzaný prostitútkami, hazardný hráč a pijan, na staré kolená hlásal sexuálnu askézu, vegetariánstvo a vojnu omamným látkam, kedysi privilegovaný šľachtic,
majiteľ tisícky duší poddaných sa v starobe
chcel zbaviť akéhokoľvek vlastníctva... Sám sa
učil od svojich bývalých poddaných (ktorých
si nepochybne idealizoval) prostote, fyzickej
práci a múdrosti, hoci oni o jeho školy pre svoje zbedačené, negramotné deti príliš nestáli.
A že sa u Tolstojovcov v Jasnej Poľane stále podával čaj v rukavičkách livrejovaných sluhov,
je iba milý ornament mnohých paradoxov
opravdivého výskumu, ktorý génius Tolstoj
podstúpil na svojej relatívne dlhej a nerelatívne bohatej životnej púti.
Osobne ma zaujalo, že formálne si Tolstoj nikdy nedokončil univerzitné vzdelanie, dokonca
napísal, že práve preto odišiel z kazanskej univerzity, lebo ho ozajstné štúdium začalo baviť.
Bol autodidaktom a sám sebe univerzitou po
celý život, ovládajúc najmenej šesť jazykov,
čítal ako posadnutý najnovšie filozofické,
ekonomické aj vedecké práce po tom, čo si,
samozrejme, v origináli prelúskal antiku a celého Rousseaua... Schopenhauer, georgiánska

ekonomika, duchoborci, hinduizmus, budhizmus, evanjeliá v hebrejčine, ktorú sa začal učiť
po päťdesiatke.
Nad čím asi tak Tolstoj nepremýšľal, čo si asi
tak nevyskúšal, čo nepoprel, nehľadal a neobjavil v sebe vari viac ako okolo seba? Lenin odmietal „tolstojovčinu“, hoci nepopieral, že Tolstoj je „zrkadlom ruskej revolúcie“. Bolo to viac
„zbožné“ prianie ateistov na dlhé roky vymiesť
Boha z Tolstého, relativizovať jeho kresťanský
pacifizmus a zásadný odpor k vládam a inštitúciám, pretože prehnane vyzdvihovaný ruský patriotizmus Tostého bol natoľko silný, že
morálne držal vojakov, napr. aj počas druhej
svetovej vojny v boji proti fašistom.
Nemecký divadelný reformátor Piscator spolu
s kolegami napísal v emigrácii svoju adaptáciu Vojny a mieru práve v čase tejto, vtedy poslednej krvavej kataklizmy, a hrávať sa v ďalšej
úprave začala po celom svete najmä po roku
1955 ako varovanie pred všetkými veľkými
vojnami s miliónovými štatistikami mŕtvych.
Dnes sú vojny tiež, hybridné, rozptýlené, lokálne, utajené, mediálne, virtuálne... a pretože ich
vidíme v priamom prenose, útržkovite v druhom pláne medzi reklamou a čipsami, sme ich
čoraz ľahostajnejšími a cynickejšími svedkami – čoraz menej rozumieme aj tomu, prečo
vlastne sú... teda okrem toho, že existuje istý
druh agresivity ľudskému rodu vlastný a že sa
na vojnách dobre zarába, ak sa vystužia dobrou ideologickou náložou a dezinformáciami,
prípadne konšpiračnými teóriami.
Ale v našej inscenácii sa chceme, hoci to ide
ťažšie, dopátrať aj toho, čo predstavuje mier,
čo znamená láska, šťastie, priateľstvo a potreba zmierenia, odpustenia, zmúdrenia.
A chceme dať najavo, že si vážime krehký, ale
dlhý mier, v ktorom dýchame seba aj svojich

blízkych a že sú to práve ideály hľadajúcich,
odvážnych, moderných ľudí, ktorí sa nevyvyšujú v mene akejsi vyvolenosti nad iných a že
v súdržnosti toho najlepšieho, čo kultúrna
Európa predstavovala a predstavuje, vidíme
nádej, že mier môže byť – hoci krehký, ale udržateľný. Aj bez vojny.

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier
adaptácia: Erwin Piscator, Alfred Neumann,
Guntram Prüfer
preklad: Roman Olekšák
inscenačná úprava: Marián Amsler
réžia: Marián Amsler
dramaturgia: Darina Abrahámová
scéna: Juraj Kuchárek
kostýmy: Marija Havran
hudba: Ivan Acher
pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková
hrajú: Robert Roth (Rozprávač),
Milan Ondrík (Pierre Bezuchov), Ján Koleník
(Andrej Bolkonskij), Richard Stanke (Knieža
Bolkonskij), Natália Germáni (Líza),
Dominika Kavaschová (Mária, Andrejova
sestra), Monika Potokárová (Nataša Rostovová),
Ingrid Timková (Grófka Natália Rostovová),
Richard Autner (Nikolaj Rostov),
Ladislav Bédi (Anatol Kuragin, Pierrov priateľ),
Ondrej Kovaľ (Feďa Dolochov),
Adam Jančina (Napoleon Bonaparte),
Dávid Uzsák (Cár Alexander I.),
Marián Geišberg, Dušan Jamrich (Kutuzov,
generál) a ďalší
premiéry: 9. a 10. júna 2018
Sála činohry, nová budova SND
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rozhovor

Ján Koleník (Andrej Bolkonskij)
a Monika Potokárová (Nataša Rostovová)

BUDE TO KRÁSA
VELIKÁNSKA

text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND
foto: Ľuboš Kotlár, archív

Ivan Acher dosiaľ s Činohrou SND spolupracoval na inscenáciách
Jane Eyrová, Fanny a Alexander a Richard III. V týchto dňoch komponuje
hudbu k adaptácii Tolstého románu Vojna a mier. Vyštudovaný výtvarník
a – ako sám upozorňuje – so šťastím nevyštudovaný hudobník, tesár
a lesný robotník už niekoľko rokov spolupracuje s viacerými významnými
českými a slovenskými divadelnými tvorcami. V pražskom Národnom
divadle mal nedávno úspešnú premiéru jeho operný debut Sternenhoch
s libretom v esperante. Jeho tvorba sa vyznačuje neutíchajúcim
experimentovaním a hľadačstvom.
Ako ste sa dostali ku komponovaniu hudby pre činoherné divadlo a ako sa začala
vaša spolupráca s režisérom Mariánom
Amslerom?
Zistil som, že ako výtvarník mám akosi viac
talentu a hlavne chuti vytvárať skôr hudobné
obrazy, než recyklovať materiál na šnúrach kapelného typu. Bolo veľmi únavné prebúdzať
každý večer znova energiu v repertoári, ktorý
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sa v podstate stále opakuje. Radšej mám, keď
doma hľadám a vynachádzam dôsledne čistý
tvar. Keď sa po mojej prvej premiére v pražskom divadle Archa, kde sme uviedli tanečnú
inscenáciu Danse Macabre, objavila ponuka od
Dušana D. Pařízka a Davida Jařaba robiť hudbu
pre Pražské komorné divadlo – Divadlo Komedie, rád som sa dal na toto dobrodružstvo
a nastala jedna z najkrajších a najnaplnenejších

etáp môjho života. A keďže bolo toto divadlo
aj jednou z najprogresívnejších scén, dovolím
si tvrdiť – stredoeurópskeho významu, objavil
sa na jednej z repríz inscenácie Kafkovho Procesu aj Marián Amsler, aby skontroloval územie,
ktoré sme dobyli, a zapáčilo sa mu to. A keď sa
naša uzavretá komunita Pražského komorného
divadla v roku 2012 rozišla, Marián Amsler ma
oslovil, a tak nastala ďalšia krásna etapa.

rozhovor

Ondrej Kovaľ (Feďa Dolochov)
a Milan Ondrík (Pierre Bezuchov)

Ján Koleník (Andrej Bolkonskij)

Do akej miery ovplyvňuje prácu skladateľa
predloha na jednej strane a komunikácia
s režisérom na strane druhej? Sú vopred,
pred začiatkom skúšobného obdobia, známe pasáže, v ktorých by mala zaznieť hudba?
Vždy preskúmam všetky dostupné pramienky, ktoré sa zbiehajú v spoločnom moríčku.
Dôležitý pre mňa nie je iba text, ale aj životné osudy autora; z dostupných prameňov sa
snažím nasať aj vône a farby doby, ktorú by
sme mali dýchať na javisku, pokiaľ teda čas
je v inscenácii veličina dôležitá. V postate sa
s každým režisérom, s ktorými spolupracujem,
stane to isté: Dám si všetko vysvetliť, prikyvujem a so všetkým z duše súhlasím. A potom
väčšinou prinesiem niečo úplne iné. Pretože
tá vec si sama povie, čo mám robiť. A nedá sa
to naplánovať vopred na kávičke. Rodí sa to
samo a hudbu postupne sochám aj počas skúšobného procesu.

sa veci na javisku menia tak rýchlo a väčšinou
k lepšiemu, že musím držať krok. Lebo „kto
chvíľku stál, už stojí opodiaľ“. Hudbou sa často
dá zmeniť náhľad na celý javiskový obraz,
dokonca sa s ňou dá vytvoriť úplne inverzný
„emovektor“. Musím byť teda pripravený aj
dramaturgicky správne mieriť, aby som ne-

Do akej miery sa musíte zúčastňovať na
skúškach, keďže potrebujete poznať inscenáciu zvnútra?
Tá práca má niekoľko etáp. Vždy sa snažím dosiahnuť taký stav, aby žiaden iný variant hudby a zvuku, ktorý by sa ponúkal, nebol lepší,
ako náš výsledný – premiérový. Počas skúšok

boril, ale staval, a aby som staval správnym
smerom a v správnom slohu. Na skúšky chodím spravidla mesiac pred premiérou a potom
dva týždne pred premiérou – to sú také dve
spanilé jazdy – a potom počas celého generálkového týždňa. A väčšinou každý večer prearanžovávam skladby podľa toho, ako sa mení

„Verím, že radosť,
ktorú mám
pri komponovaní
a hraní, je hudbou
prenosná, že je v nej
nejako zakódovaná.“

situácia „na bojisku“. Nedokážem si predstaviť,
že by som kamsi len poslal mp3 nahrávky
s hudbou a prišiel sa až „mrknout na přemču“.
Z toho na mňa dýcha hrôza.
Ako vyzerajú prvé okamihy práce na kompozícii pre inscenáciu? Na počiatku je pocit
alebo racionálna úvaha, prípadne ich kombinácia?
Väčšinou už pri čítaní strácam kontakt s textom a v hlave sa mi premieta obraz s hudbou,
ktorá je však zatiaľ len akousi riedkou polievočkou bez korenia. To jej dodajú až B-žie
zásahy, ktoré si pomenúvame ako náhody.
Všetky náhody s veľkým N potom prisypávam
a akékoľvek racionálne úvahy v tom čase úctivo stoja bokom a čakajú, či pre ne zostane
miesto. Pôvodná matéria by nemala mať nožičky opuchnuté od španielskych čižmičiek racionálnych úvah. Ak sa tieto dva svety zmiešajú v nesprávnom čase, potom je ťažké z toho
zase odpárať tú kostrbatú chrbtovú kosť logických postupností. Na tie je čas až po druhej
spanilej jazde.
Je pre vás spolupráca na inscenácii Vojny
a mieru v niečom špecifická, odlišná od ostatných?
Isto, ide o úplne inú dramatizáciu úplne iného
románu úplne iného autora, než na akej som
doposiaľ robil. Jediné, čo spája Vojnu a mier
s niekoľkými predošlými inscenáciami, je tvorivý tím režiséra Amslera. A k tomu výborní herci, takže to bude krása velikánska. A pretože sa
vždy snažím vymyslieť nejaký nový kľúč, aby
som aj pre seba a svoj výskumný ústav pripravil krásne chvíle objavovania, bude, a vlastne
už je, táto práca naozaj niečo „špeci“. Verím, že
radosť, ktorú mám pri komponovaní a hraní, je
hudbou prenosná, že je v nej nejako zakódovaná. Zatiaľ hlásim radosť. Smutné chvíle, keď
sa v temnom lese stratí svetielko a čupí sa nad
poslednou šípkou z vetvičiek, ktorá má ukázať
cestu, tie by som neprial nikomu.
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premiéra

Tomáš Maštalír, Marek Koleno
a Monika Hilmerová

Jozef Vajda a Ivan Vojtek

ODPUSTIŤ
DRUHÉMU
môže byť nad našu silu
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Róbert Tappert

Bjørnsterne Bjørnson napísal hru Nad našu silu pred vyše 120 rokmi. Jej svet však prináša spoločenské
rozpory a otázniky, ktoré dnes Európu, bohužiaľ, zachvacujú nanovo. Radikalizmus, terorizmus,
pravicový extrémizmus i anarchistická ľavica sa uňho opisujú veľmi kontrastným a špecificky
poetickým až biblickým jazykom. Činohra Slovenského národného divadla uvádza inscenáciu tejto
hry aj pri príležitosti osláv vzniku Československej republiky. Režisér Ján Luterán však nachádza
pre inscenovanie Bjørnsona viacero dôvodov.
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„Odpustiť neznamená
zabudnúť, znamená
to byť schopný toho
druhého oslobodiť spod
vlastného hnevu či
nenávisti, krivdy a začať
ho nanovo počúvať.“
Dominika Žiaranová
a Tomáš Maštalír

Bjørnson sa dnes už prakticky neinscenuje.
Prečo je dôležité zaoberať sa hrou takéhoto autora?
Inscenovať autora, ktorý sa už veľmi dlhý čas
na divadelných javiskách nehráva a ktorého texty málokto aj z odbornej obce pozná,
je osobná výzva. Najdôležitejším dôvodom,
prečo Bjørnsona – laureáta Nobelovej ceny
a výrazného obhajcu slabších, utláčaných národov, akými boli aj Česi a Slováci, inscenovať,
sú však práve témy, o ktorých píše a ktoré pri
súčasnom inscenovaní preveruje čas a zmena
doby i myslenia, spoločenského, kultúrneho
i politického. Práve to uvedomovanie si, čo sa
za vyše sto rokov zmenilo a naopak, čo ostáva
nemenné, považujem za zaujímavé a dôležité.
Do pôvodného Bjørnsonovho textu sa
urobili isté zásahy v snahe vytvoriť nielen kompaktnejší tvar, ale aj kondenzovať
témy. Čoho bolo nutné sa vzdať a čo bolo
dôležité ponechať?
Inscenujeme túto hru s vedomím, že nie všetky jej motívy sú v dnešných kontextoch stredoeurópskeho priestoru na tepe doby. Myslíme si totiž, že to nie je meradlom aktuálnosti
či neaktuálnosti nejakej hry. Text sme pre inscenovanie zároveň upravovali tak, aby sme
z košatosti Bjørnsonovho jazyka vyabstrahovali komunikatívnejší tvar pre dnešných divákov. Nepridali sme tam však ani slovko svojej
autorskej tvorby, to by pri špecifickosti jeho
jazyka jednak veľmi trčalo a jednak sme sa
tomu chceli cielene vyhnúť.

vame hudbe veľmi dôležitý akcent, opäť to nie
je len predelová nevyhnutnosť na prestavbu
scény, ale stáva sa integrálnou súčasťou deja,
ale aj samotnej výpovede. Čo sa týka scény,
naším úvodným zadaním bolo nájsť jednoduché vizuálne riešenie „napnutej struny“, snažili
sme sa nájsť niečo, čo nás bude držať v permanentnom napätí.
Ktoré témy vás v hre Nad našu silu oslovili?
Na prvý pohľad sa ako dominantná ukazuje
téma zrážky dvoch rozdielnych svetov, sveta
bohatých a sveta chudobných. Čo mňa zaujíma asi najviac, je kontroverzia, ktorú prináša
postava Eliáša. Dotýka sa sebaobety, snahy
o bezhraničnosť v konaní, prekročenie hraníc
ľudských možností. Pri postave Eliáša vidieť,
aké nebezpečné je ľudské zúfalstvo, ktoré
zneužíva dobrý úmysel na vykonanie hromadnej vraždy, dnes by sme mohli povedať
teroristického činu. Okrem toho hra rozvíja
univerzálnejšie ľudské témy ako bolesť za zosnulými, zradu, pomstu, elitárstvo, ohýbanie
morálky, rôznu mieru empatie voči tým, ktorí
sú od nás či už slabší, či chudobnejší.
Ak sa dá sformulovať posolstvo hry, aké by
bolo pre dnešok?
Bjørnson je typ autora, ktorý sa posolstiev
naozaj nebál. V porovnaní so súčasnými
autormi, ktorí sú na dávanie záverečných
bodiek či riešení problémov opatrnejší, má
Bjørnson práve naopak v každej hre niekoľko
jasných posolstiev. Myslím, že v prípade hry
Nad našu silu ide o spojenie začiatku a konca,

Na spoluprácu ste si prizvali na hudbu
Daniela Fischera a na scénu Juraja Poliaka.
V čom je táto spolupráca špecifická?
Snažím sa obklopovať inšpiratívnymi
ľuďmi, s ktorými má pre mňa tvorivý dialóg zmysel. Obaja sú rozdielne
osobnosti, ale pre tvorbu majú spoločné to, čo považujem za najdôležitejšie – a to je pokora. Z nej vychádza
snaha o nájdenie toho momentálne
najschodnejšieho tvaru. V tomto skúšobnom procese, podobne ako pri predošlých spoluprácach s Danielom, dáJán Gallovič
a František Kovár

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu
preklad: Anna Fosse
réžia: Ján Luterán
dramaturgia: Miriam Kičiňová
scéna: Juraj Poliak
kostýmy: Gjøril Bjercke Sæther
hudba: Daniel Fischer
hrajú: Ivan Vojtek, Jana Oľhová,
Jozef Vajda, Dominika Žiaranová,
Ján Gallovič, František Kovár, Daniel Fischer,
Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný,
Tomáš Maštalír, Marek Koleno,
Monika Hilmerová, Daniel Ratimorský,
Vladimír Obšil
premiéry: 30. a 31. mája 2018
Štúdio, nová budova SND

teda názvu hry a záverečných slov v našej inscenácii, ktoré hovoria o ťažkosti odpúšťania.
Niekedy je to nad ľudské sily niekomu odpustiť. To sme sa aj snažili v závere inscenácie
akcentovať.
Ako si to máme predstaviť?
Odpustiť neznamená zabudnúť, znamená to byť
schopný toho druhého oslobodiť spod vlastného hnevu či nenávisti, krivdy a začať ho nanovo
počúvať. To je nemenej dôležitý motív v hre, neschopnosť počúvať, neschopnosť komunikovať
tak, aby sme boli schopní čo i len pripustiť, že
názor a postoj toho druhého môže byť správny.
Alexander Bárta a Ľuboš Kostelný

premiéra

OD
HUDBY
K
HERECTVU
a späť

Daniel Fischer je už od
konzervatória výrazný herecký zjav
i objav. Vytvoril niekoľko postáv,
ktoré zaujali kritickú i divácku
verejnosť aj na pôde Vysokej školy
múzických umení. Od roku 2013
je členom Činohry SND a zároveň
sa intenzívnejšie venuje aj tvorbe
hudby. Aj v najnovšej premiére
Nad našu silu sa objaví v dvojúlohe
ako autor hudby i ako postava
Muža v hnedých šatách, ktorá
hudbu interpretuje.

Kedy nastal prerod z herca na hudobníka?
Mám pocit, že som sa cez muziku dostal k herectvu. Čiže skôr či neskôr muselo dôjsť k opačnému prerodu od herectva k hudbe.
Preto ste šli študovať na konzervatórium?
Na hudobno-dramatickom odbore je väčšia
spätosť s hudbou, možnosť hrať na hudobnom nástroji a podobne...
Pôvodne som chcel ísť študovať hudbu. Buď
hudobný nástroj, alebo len spev. Ale potom
som zistil, že na hudobno-dramatickom odbore sú zastúpené všetky zložky. Tak som sa prihlásil tam. A po prvej inscenácii v divadle, keď
sa človek postaví na javisko, sa už zísť nedá.
Návrat k hudbe nastal, keď som videl v Martine inscenáciu Štúrovci (koncert zrušený). Vtedy
som dostal nápad založiť s chalanmi kapelu
Orchester Jeana Valjeana a začal písať aj prvé
pesničky. A neskôr som začal skúšať tvoriť hudbu do divadla.
Pre vašu hudbu v inscenáciách je typické,
že ste buď sám jej interpretom, alebo zaangažujete hercov do hudobnej interpretácie.
Nepracujete s typickou reprodukovanou
hudbou. Je to váš rukopis, pomáha to hereckej koncentrácii a vytvára interpretačnú
nadstavbu.
To všetko ide ruka v ruke. S režisérom Jankom Luteránom máme obaja radi, ak je hudba súčasťou
inscenácie – akcie na javisku. Určite to súvisí aj
s tým, že som herec, preto radšej siaham po živej hudbe. Tá je v divadle oveľa zaujímavejšia a aj
tam viac patrí. Chvíľku sú herci vždy zaskočení, ak
sa od nich chce, aby boli aj muzikanti, ale potom
to stojí za to a je to zážitok. Ak sa to podarí.
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Aké sú východiská pri voľbe nástrojov do
niektorých inscenácií? Spomínam si na kalimbu v košickej inscenácii Otec, v poslednej Náš človek v Astorke zas na rôzne rytmické nástroje, v Nad našu silu sa objavia
atypické perkusijné nástroje.
Vždy, keď pracujem s Jánom Luteránom, veľa
sa spolu rozprávame a hľadáme spôsob, ako
budeme hudbu robiť. Keď hovoríme o Otcovi, hlavná postava tam bol starší človek, ktorý
mentálne odchádzal a stával sa ako keby dieťaťom. Dieťa viedlo k uspávanke a uspávanka
zohrala úlohu pri voľbe nástroja – kalimba.
Podobne je to teraz pri Bjørnsonovi. Muzika
nielen podfarbuje situáciu, ale je súčasťou
deja. Aj moja postava Muž v hnedých šatách sa
nevyjadruje slovom, ale vyjadruje sa hudbou
a spevom. V hre dochádza k výbuchu, je tam
veľké pnutie v spoločnosti, čo vyžaduje istú
expresivitu. Ale zároveň sme si s režisérom pomenovali text ako báseň o slobode. Istá lyrika
a zároveň napätie. Preto sme v rámci spôsobu
tvorby hudby došli ku kombinácii bicích a hlasu. Je to zvláštne, ale keď sme si pre inšpiráciu
púšťali zopár nórskych hudobníkov, aj tam sa
objavili niektoré skladby s použitím iba spevu
a bicích.
V inscenácii Túžba po nepriateľovi ste využívali organové píšťaly. A za hudbu ste získali
ocenenie DOSKY v kategórii najlepšia scénická hudba.
S touto myšlienkou prišiel režisér Ján Luterán
aj so scénografom Jurajom Poliakom. Organ
ako vznešený nástroj, ktorý však vidíme vo
fáze deštrukcie, podobne ako život, ktorý je
tiež vznešený, ale napriek tomu sa žije ťažko.

Moja postava Smrti ako inštalatéra potrebovala magický nástroj, ktorý by zachytil nadprirodzené.
Nemáte obavu z hudobného opakovania sa?
Isté veci sa asi budú opakovať vždy, lebo ich
robím ja. Obava či strach tu sú, ale nie je to
z opakovania. Obávam sa skôr toho, či mi vôbec
niečo napadne. Teraz už aj zriedkavo napíšem
pesničku. Inšpiráciu totiž nachádzam v živote.
Vždy sa ma musí niečo výrazne dotknúť, aby vôbec pesnička vznikla. Preto ich aj možno tvorím
tak málo. Pri inscenácii je to o niečo ťažšie. Tam
sa musím sám ,,vyhecovať“ do toho, aby sa ma
niečo dotklo. Teraz som v takej fáze, že by som
si chcel dať od divadelnej hudby asi pokoj. Ale
človek nikdy nevie, možno ma Janko opäť zlomí.
Ktorá z inscenácií, do ktorých ste pripravovali
hudbu, vám najviac utkvela v pamäti, zostal
vám po nej pocit, že vtedy to bolo iné, silné...
Veľký zošit z nitrianskeho Divadla Andreja
Bagara považujem za jednu z najvydarenejších vecí. Je zvláštne, ako to vzniklo, pretože
sa to zrodilo z náhody. Janko Luterán ma zavolal, či im neprídem len niečo poradiť. Chceli
totiž v inscenácii používať hlasy. Tak som prišiel
a nakoniec aj zostal.
Ste viac citlivý na hudbu v inscenácii, odkedy ju aj robíte?
Som citlivejší, ale v kritike som veľmi opatrný.
Mám preto veľké pochopenie, lebo viem, aké
neskutočne ťažké je spraviť do inscenácie dobrú muziku. Takú, ktorá vystihuje situáciu alebo
tému, pocit – a zároveň ju urobiť tak, aby nezavadzala. To je naozaj náročné.
(mk)
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projekt

ENFANT
TERRIBLE
režíruje v novom
priestore Kuchyne
text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND, foto: Radovan Dranga, Mária Švarbová

Tomáš Procházka

V netradičnom priestore Kuchyne v novej budove uvedie Činohra SND konceptuálnu performanciu
Artaudia/Autopsy na základe diela francúzskeho divadelníka a básnika Antonina Artauda,
ktorá skúma ústrednú myšlienku stvorenia nového človeka a jeho následného vstupu do nového
života. Prinášame rozhovor s autorom konceptu a réžie Tomášom Procházkom.
Váš najnovší projekt vychádza z teoretických spisov francúzskeho divadelníka Antonina Artauda, ktorého meno počuli azda
všetci divadelníci, ale asi len málokto z divákov. Mohli by ste v stručnosti predstaviť
túto osobnosť a jej význam?
Artaud je v mojich očiach otcom moderného
divadla. V jeho myšlienkach o divadle krutosti a divadle ako takom možno badať zárodky
toho, čomu dnes hovoríme performancia, resp.
postdramatické divadlo. V diele takmer každého jedného praktika druhej polovice 20. storočia možno badať odkazy na Artaudovo dielo
Divadlo a jeho dvojník. Zároveň je to jedna z naj-

Peter Tilajčík v inscenácii
KAFKA.DREAMING.
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„Som tvorca,
ktorý vyhľadáva
netradičné,
nedivadelné
a ‚špinavé‘ priestory.“
tragickejších postáv divadelných dejín. Artaud
svojím povolaním doslova trpel. Človek pozorujúc jeho fotografie z mladosti a na konci života musí myslieť na výrok Charlesa Bukowského

„Find what you love and let it kill you“ („Nájdi, čo
miluješ, a nechaj, nech ťa to zabije“). Artaud nikdy neprekročil prah papiera. Svojimi súčasníkmi bol označovaný za šialenca, feťáka, čudáka...
Jeho vízia, hoci ťažko uchopiteľná, ostala visieť
vo vzduchu ako nezodpovedaná otázka a odišiel z tohto sveta skôr, ako mal možnosť akokoľvek svoje dielo rozvinúť. Na jeho príbehu
ma fascinuje práve tento ľudský faktor a o tom
bude aj projekt ARTAUDIA/AUTOPSY.
Ako dlho vo vás zrela úvaha venovať sa odkazu Antonina Artauda? A ako sa vyvíjala
od prvotného nápadu po začiatok skúšobného procesu?
V podstate od chvíle, keď som v rámci svojej
bakalárskej práce písal kapitolu Svätí bezbožníci: Artaud & Grotowski a narazil pritom na
audionahrávky Artaudovho hlasu. Odvtedy
ma prenasledoval ako chrobák (ktorý sa zmenil na Kafku), ktorý ma hrýzol a hrýzol a nabádal, aby som porozprával jeho príbeh. To,
že to bude moje „druhé kolo“ s Petrom Tilajčíkom, bolo pre mňa jasné zopár dní po premiére KAFKA.DREAMING. Následne som čas,
ktorý odvtedy ubehol, využil na skúmanie
toho, akým jazykom chcem s Petrom v performancii komunikovať.
S Petrom Tilajčíkom autorsky pripravujete
ďalšiu spoločnú inscenáciu, v ktorej budete
obaja opäť aj účinkovať. Ako vznikla vaša
spolupráca? V čom sú jej špecifiká?

projekt
K Petrovi ma viaže hlboké profesijné aj ľudské
priateľstvo. Pre režiséra je obrovský dar mať
spolupracovníka s takou otvorenou mysľou. Ak
Peter svojmu režisérovi dôveruje, dokáže projektu odovzdať celú svoju bytosť. V slovenskom
divadle je to unikát. Práve Petrova otvorenosť
je pre mňa ohromne motivujúca a zároveň zväzujúca, pretože s dôverou takéhoto rangu treba
narábať zodpovedne. Prvýkrát sme sa na javisku stretli v performancii KAFKA.DREAMING., na
ktorú ARTAUDIA/AUTOPSY priamo nadväzuje.
Pre mňa to bol veľký kariérny zlom, pretože
som vtedy vedome „vystúpil“ z kamenných divadiel a začal som sa pohybovať a tvoriť v nedivadelných priestoroch. Takisto to bolo prvýkrát,
čo som vystúpil ako performer, ale aj to malo
svoje dôvody.
A ako sa teda cítite v úlohe performera?
Téma vzťahu otca – syna, resp. syna – otca
bola pre mňa aj pre Petra veľmi osobná, celý
projekt bol veľmi autobiografický, preto som
vedel, že ak by som zavolal akokoľvek dobrého herca, stále by moja časť príbehu bola
zvláštnym druhom klamstva. Úloha performera mi umožňuje dielo skúmať skutočne
hĺbkovo. Je to často emočne aj fyzicky veľmi
vyčerpávajúce, ale začínam sa v tom cítiť čoraz
komfortnejšie.
Antonin Artaud mal jasnú predstavu o tom,
čo by malo umenie i divadlo urobiť s človekom. Je podľa vás umenie naozaj schopné
ovplyvniť človeka do takej miery, akú požadoval Artaud vo svojich spisoch? Máte
podobné ambície?
Artaud hovorí, že divadlo (resp. umelecké dielo) má svojho diváka rozsekať, rozštvrtiť na
márne kúsky a nanovo ho poskladať a vytvoriť
nového človeka. Napriek mojej profesii sa stále považujem za vnímavého a veľmi citlivého
diváka a zažil som predstavenia a videl diela,
ktoré to so mnou urobili. Za všetky spomeniem inscenáciu Untitled Slávy Daubnerovej,
ktorú som videl nespočetnekrát a stále ma

dokážu jej motívy nanovo prekvapiť a nanovo
,,rozsekávať“, rovnako ako Kunderov román
Neznesiteľná ľahkosť bytia. Umenie vnímam
ako separátny živý organizmus, ktorý sa vyvíja
rýchlejšie ako spoločnosť (aby mohlo napĺňať
Shakespearov zámer o „ukazovaní krásy kráse
a ošklivosti jej pravú tvár“) a práve preto, že
je natoľko pred nami, verím, že má silu hýbať
davmi.
Ako sa vám pracuje v netradičnom priestore Kuchyne v podzemí novej budovy SND?
Vnímate tento priestor ako zaujímavý
a inšpiratívny alebo obmedzujúci?
Som tvorca, ktorý vyhľadáva netradičné,
nedivadelné a ,,špinavé“ priestory. Kuchyňa
SND je netradičná, nedivadelná a ,,špinavá“.
Ako predstaviteľ najmladšej generácie nezávislých tvorcov vnímam krok Michala Vajdičku otvoriť túto scénu takýmto projektom
ako nesmierne progresívny. Napriek tomu,
že situácia je úplne iná ako pred tromi rokmi, o priestory sa my, mladí divadelníci, stále
bijeme – zo škôl odchádza veľa tvorcov a Bratislava je malá. V každom prípade ten fakt, že
SND berie do úvahy našu existenciu a existenciu diváckej základne, ktorú momentálne
dramaturgické nastavenie SND nepokrýva, je
pre nás obrovské pozitívum a budem len rád,
ak ARTAUDIA/AUTOPSY dodá mojim mladším
kolegom odvahu, aby svoje nápady prinášali
do Činohry SND.
Váš dramaturgický záber je pomerne široký a zároveň veľmi vyhranený. Utvára sa
priebežne? Je vaša databáza potenciálnych
titulov či podnetov neustále plná? Inými

Tomáš Procházka
Peter Tilajčík

ARTAUDIA/AUTOPSY
koncept a réžia: Tomáš Procházka
dramaturgia: Peter Tilajčík
scénografia: Zuzana Hudáková,
Ľudmila Bubánová
hudba: Nada El
účinkujúci: Peter Tilajčík, ako hosť,
Tomáš Procházka, ako hosť
premiéra: 15. júna 2018 o 19.30 hod.,
Kuchyňa, nová budova SND
nasledujúce predstavenia 17. 6. a 21. 6. 2018

slovami, nemáte núdzu o nápady, ale skôr
o priestor na ich realizáciu? Čo plánujete
v najbližšom období? A čo by ste chceli jedného dňa určite realizovať?
Kedysi to bolo tak, že som mal v počítači
priečinky s potenciálnymi titulmi, ktoré by
som v príhodný čas ,,vytiahol“ a ponúkol
nejakému divadlu, ktoré by ma oslovilo na
spoluprácu. Dnes sa dávam inšpirovať najmä
spoločnosťou, v ktorej sa pohybujem. Takto
vznikla aj trilógia Stratená generácia, ktorú
plánujem ukončiť v budúcej sezóne rozsiahlejším site-specific/imerzným projektom. Celý
projekt trilógie chcem uzavrieť akýmsi ,,epilógom“, čo by mala byť choreografia podľa Stravinského Svätenia jari, ale to sa uvidí... Čo sa
týka vysnívaných projektov, rád by som znovu
„nastúpil“ do Williamsovej Električky zvanej
Túžba, pokúsil sa o reparát z Elfriede Jelinek
a azda si niekedy trúfnem na komédiu.

Tomáš Procházka (1989)
vyštudoval divadelnú réžiu a dramaturgiu na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave v ročníku Ľubomíra Vajdičku a Jána
Štrbáka. Už počas štúdia zaujal netradičnou interpretáciou Shakespearovho Macbetha, jeho absolventskou inscenáciou
bola Slečna Júlia Augusta Strindberga. Svojou ďalšou tvorbou, predovšetkým v spolupráci s nezávislými divadlami a divadelnými zoskupeniami, si vydobyl pevné miesto originálneho tvorcu a pozíciu akéhosi enfant terrible svojej generácie.

INZERCIA

aplauz

Opera Georgesa Bizeta Carmen patrí k najhranejším aj najobľúbenejším.
V réžii Mariána Chudovského sa v repertoári Opery SND teší permanentnej
pozornosti od premiéry v roku 2002. Predstavenie 12. mája 2018 malo punc
výnimočnosti. Popredná operná sólistka Jolana Fogašová bola Carmen už po
stý raz vo svojej kariére; spievala ju na mnohých scénach v zahraničí a v SND
približne päťdesiatkrát. Nováčikom v úlohe Escamilla bol barytonista Filip
Tůma, ktorý si túto príťažlivú rolu zaspieval premiérovo. Ako Don José opäť
zavítal do SND László Boldizsár. Dirigentom predstavenia bol Rastislav Štúr.
(iz), foto: Marek Bubnič

V činohernom repertoári sme sa rozlúčili s jednou z hier uvádzaných
v rámci projektu, v ktorom zahraniční režiséri inscenovali pôvodné
slovenské texty. Hru slovenského dramatika Pavla Weissa Zo života
ľudstva režíroval s veľkým zaujatím bosniansky režisér Dino Mustafić. Hra s podtitulom Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti
mimoriadne oslovila divákov aj na derniére a o čom bolo hovoriť aj
po skončení predstavenia v kolektíve všetkých účinkujúcich.
(iz), foto: Peter Chvostek
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aplauz

Opera Bedřicha Smetanu Predaná
nevesta sa vrátila na dosky po štyroch rokoch v „exkluzívnom balení“.
Pod taktovkou Roberta Jindru hlavné postavy premiérovo naštudovali svetobežníci Pavol Bršlík (Jeník)
a Adriana Kučerová (Mařenka). Publikum, ktoré sa na predstaveniach
dobre zabávalo, ocenilo spevácke
výkony všetkých účinkujúcich zaslúženým potleskom.
(iz), foto: Peter Chvostek
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predstavujeme

ADRIAN DUCIN
tanečník a choreograf
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Peter Brenkus

Kedy sa začala vaša cesta k choreografii?
Bolo to ešte počas štúdia v moldavskom Kišiňove a na Konzervatóriu vo
Viedni. Moji spolužiaci snívali o kariére Baryšnikova, ja som túžil stať sa
úspešným choreografom. Ako tanečník som chcel tancovať niečo nové,
nielen starú klasiku. Riaditeľ moldavského konzervatória bol priateľom
Borisa Eifmana, Eifman Ballet u nás hosťoval, a tak sme mali možnosť vidieť jeho choreografie a už vtedy sa mi jeho prístup k tancu veľmi páčil.
Vo Viedni na konzervatóriu som staval pre seba a neskôr aj pre spolužiakov kratšie choreografie – najmä na baletné súťaže, a zistil som, že
moje choreografie majú úspech.

V máji mala premiéru vaša dvadsaťminútová práca na hudbu Petra
Breinera z cyklu BEATLES GO BAROQUE s názvom Osem dní v týždni.
Ako vznikol koncept tohto dielka?
Inšpiroval som sa hudbou, jej členením, atmosférou. Hlavnými motívmi
bolo plynutie času cez kontrast baroka a súčasnosti. Hudba bola určujúcim motívom celej choreografie. Striedajúce sa pomalé a rýchle časti
ma priviedli k myšlienke pokúsiť sa vyjadriť pocity z toho, že naše životy
plynú príliš rýchlo. V chvate dní nie sme schopní zastaviť sa a vnímať život v maličkostiach – tu a teraz. Charakter barokovej hudby nás svojím
pokojom prinúti spomaliť sa a vychutnať prítomnosť.
Túžbou každého choreografa je vytvoriť celovečerný balet. Je nejaký titul, ktorý nosíte už teraz v hlave?
Priznám sa, chcel by som uviesť celovečerný balet so silnou témou.
Už dlhšie premýšľam o balete Sergeja Prokofieva Popoluška – o spôsobe, ako ju nanovo inscenovať. Na tomto balete ma fascinuje kontrast medzi námetom a hudobným spracovaním. Zdalo by sa, že ide
o rozprávku, ale Prokofievova náročná hudobná predloha osloví skôr
dospelých, je výzvou pre mnohých choreografov – či už klasických,
alebo súčasných.

Adrian Ducin
Absolvoval Choreograﬁcké lýceum v Kišiňove a Konzervatórium vo Viedni. Od roku 2002 je sólistom Baletu SND. Na scéne SND stvárnil postavy v baletoch: Labutie jazero (Rotbart, Šašo, Pas de trois), Spiaca
krásavica (Modrý vták, Gavalier), Luskáčik (Gavalier), Bajadéra (Solor, Zlatý bôžik), Romeo a Júlia (Mercutio), Korzár (Ali, Lanquedem), Sylﬁda (James, Gurn), Spartakus (Crassus), Raymonda (Jean de Brian),
Drevený princ (Drevený princ) a ďalšie. Predstavil sa aj v choreograﬁách Georgea Balanchina (Serenáda),
Jiřího Kyliána (Un Ballo, Šesť tancov), dvojice Lightfoot/León (Susto), Lukáša Timuláka (Real Time), Nacha
Duata (Duende), Jamesa Kudelku (15 heterosexuálnych duet, Štyri ročné obdobia). V posledných rokoch
spolupracoval s choreografmi: Maurom de Candiom (Angelika) Danielom de Andradem (Nižinskij – Boh
tanca), Natáliou Horečnou (Romeo a Júlia – Tak ako včera...), Rafaelom Avnikjanom (Giselle) atď. Je držiteľom viacerých ocenení.
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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
Gorkého 2 (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.

Foto Jozef Barinka

Dizajn Barbora Šajgalíková
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Zažite viac autentického umenia s abonentkou SND

V predaji do 31. 7. 2018 | +421 2 204 72 296 | abonentky@snd.sk

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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