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úvod

foto: Ctibor Bachratý

Dostal som od pána generálneho riaditeľa ponuku, aby som napísal pár slov do vydania divadelného mesačníka Portál. A tak uvažujem o tom, čo
pre mňa Národné divadlo znamenalo a znamená
z môjho pohľadu za tých vyše šesťdesiat rokov, ako
sa vyvíjalo a kam smeruje.
Národné divadlo som začal intenzívne vnímať začiatkom päťdesiatych rokov, v čase, keď som zatúžil
stať sa divadelníkom. Vtedy bolo v Bratislave vlastne len toto divadlo. A opereta na Novej scéne, spolu s divadlom pre deti a mládež, z ktorého neskôr
vznikol činoherný súbor. Takže ak som, ako dorastajúci chlapec, mohol obdivovať výnimočných divadelníkov, tak to boli členovia Národného divadla.
V činohre Pántik, Zachar, Dibarbora, Filčík, Chudík,
Huba, Záborský, Meličková, Bancíková, Kráľovičová. V opere žiarili také mená ako Franjo
Hvastija (meno mimoriadne atraktívne), Mimi Kišonová, pani Česányiová, pani Gabčová,
Janko Blaho, Gustáv Papp (tenorista a súčasne chirurg) a ak sa nemýlim, mihol sa tam ešte
aj Štefan Hoza, nielen spevák, ale aj libretista a dramaturg. Pamätám si aj hviezdy baletu:
Jozef Zajko, Stanislav Remar, Tamara Isičenko, Truda Tašká, Gusta Herényiová. Pravdaže, bolo
ich viac, ale všetci sa mi sem nepomestia a na mnohých som možno pozabudol. Ale bol by
som rád, keby sme na tieto mená nezabúdali, lebo to boli oni, kto dostal Slovenské národné
divadlo na tú úroveň, akú má dnes. Samozrejme, zaujímala ma najmä činohra a inscenácie Jozefa Budského, Tibora Rakovského, Karola Zachara a neprávom zabúdaného Ivana
Licharda. Pretože ako dospievajúci chlapec som vlastne nemal možnosť vidieť iné divadelné
produkcie, stali sa pre mňa predstavenia Národného divadla akýmsi absolútnym kritériom.
Pravda dovtedy, kým som sa sám, s príslušníkmi mojej generácie, nezačal divadlom zaoberať aj prakticky, a kým sme nezatúžili priniesť niečo nové. Nechceli sme byť lepší ako Národné, chceli sme byť iní. Takže Národné divadlo poslúžilo ako akýsi odrazový mostík, ako zdroj
inšpirácie v kladnom aj zápornom zmysle tohto slova, ako platforma, z ktorej sa dá uhnúť
niekam inam. Mali sme šťastie, že sme sa odrážali od veľmi kvalitného mostíka, takže sme na
chvíľu vzlietli a nespadli sme hneď na zem. A v tomto sme videli a dodnes vidíme poslanie
takej inštitúcie, ako je Národné divadlo. Že dáva šancu odbočiť. Ale na úrovni, čo je podstatné. Tak vzniká nová kvalita, nové cesty. Želám si, aby Národné divadlo plnilo aj naďalej aj
túto funkciu okrem mnohých iných a aby bolo zážitkom pre svojich divákov a inšpiračným
zdrojom pre mladých umelcov.
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aktuality

SND na cestách

Májoví hostia a májové hosťovania
Činohra SND bude s inscenáciou Kabaret
Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
hosťovať v Košiciach 9. mája 2018. Je to
rodné mesto Moniky Potokárovej, ktorá
v inscenácii zosobňuje Martu Kubišovú,
o to viac je takéto hosťovanie príjemným
stretnutím. Bude to prvý veľký zájazd
Modrého salónu v Košiciach a diváci si
budú môcť konfrontovať svoje spomienky na obdobie normalizácie a hľadať, zdá
sa, zjavné paralely so súčasnosťou.

V Dolnom Kubíne sa diváci stretnú na Polnočnej omši 11. mája 2018. Dôležité je, že
s Karvašovou hrou úzko súvisia témy totality hnedej i červenej. Tie z nej robia jednu z najlepších modelových
hier o našej minulosti a o spletitosti našich dejín. Veď čo iné môže byť
stretnutie ľudáka, fašistu, komunistu, arizátorky, partizána, veriacej za
jedným rodinným stolom?
Kabaret Normalizácia,
Monika Potokárová

Antigona, Katarína
Kubošiová – Katarzia

Inscenácia Rodáci je vlastne veľmi dobrým
pokračovaním úvah o slovenskej náture. Aj
tu sa objavujú charaktery, ktorým chýba
charakter, aj tu sa v jednej vypätej a uzavretej situácii stretnú zástupcovia všetkých
súčasných názorových spektier a prejdú
zásadnými politicko-spoločenskými témami, prinesú dôležité odhalenia rodinnej
minulosti a tak trochu priznajú svoje zlyhania a omyly. Inscenáciu Rodáci uvidia
nitrianski diváci 17. mája 2018 v Divadle
Andreja Bagara.

V zahraničí budú Činohru SND reprezentovať Antigona na Divadelnej Flóre Olomouc 20. mája 2018
a Elity na festivale Divadelný svet Brno 25. mája 2018. Inscenácie
takto vstúpia do medzinárodnej konfrontácie. Obe hovoria o kríze
demokracie a súčasnosti. Jedna jazykom klasiky prehovára o rúcajúcom sa štáte a druhá dokumentárnym spôsobom zachytáva
prehnitosť súčasného systému, ktorý riadia ľudia poškvrnení spoluprácami napríklad s ŠtB.
(mk)
Balet SND absolvuje do konca aktuálnej sezóny dve zahraničné hosťovania. S inscenáciou Slovenské tance Petra Breinera a Natálie
Horečnej sa predstaví 29. mája 2018 v Brne
na festivale Dance Brno 100 – v rámci projektu Re: publika. Projekt nadväzuje na jubilejnú výstavu konanú z iniciatívy prezidenta
T. G. Masaryka v Brne v roku 1928. Cieľom
festivalu je pripomenúť prevratné historické momenty, nezabudnuteľné osobnosti,
vynálezy, významné umelecké diela.
Tanečnú miniatúru Adriana Ducina Osem
Slovenské tance,
Viola Mariner, Martin Kreml, dní v týždni z pripravovanej premiéry
Aliaksei Kavaleuski
Beatles go Baroque uvedie baletný súbor
14. júna 2018 v Národnej maďarskej opere v Budapešti ako súčasť
Galavečera Pas de quatre prvej baletnej maďarskej scény. Premiéru
produkcie Beatles go Baroque na hudbu Petra Breinera v choreografii
Adriana Ducina, Igora Holováča, Reony Sato a Glena Lambrechta pripravujeme v SND na december 2018 v historickej budove.
(eg)
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S mesiacom máj nastáva čas divadelných festivalov a činoherných zájazdov. Nová dráma na Slovensku, Divadelný svet v Brne, Divadelná
Flóra v Olomouci, naše výjazdy po Slovensku. Skvelé je, že sa inscenácie takto ocitajú v nových súvislostiach, že nastáva diskusia (nielen
po predstavení), témy inscenácií majú zrazu širší dosah, rodia sa nové
analýzy i porozumenie iným publikom zo zahraničia i zo Slovenska.
To všetko vplýva na život inscenácie, ukazuje a odhaľuje jej prenosnosť, jej komunikáciu s divákom a takéto medzinárodné pochopenie,
či prijatie mimobratislavským publikom môže byť veľkou devízou do
budúcnosti a zároveň potvrdenie univerzálnosti, či dobre zvolených
divadelných prostriedkov.

V SND privítame Ľudia, miesta, veci
Hosťovanie DAB Nitra
V rámci festivalu Nová dráma privítame v piatok
18. mája 2018 o 19.00 hod. v Sále činohry v novej budove SND Divadlo Andreja Bagara z Nitry
s inscenáciou režiséra Mariána Amslera Ľudia,
miesta, veci. Hra Duncana Macmillana patrí
k najoceňovanejším dramatickým textom súčasnosti, ktorý uviedli i v Národnom divadle v Londýne. Táto dráma o závislosti herečky Emmy je
krehkým, ale aj krutým a drsným balansom na
hrane reality a nočnej mory. V hlavnej úlohe sa
predstaví mladá a výrazná členka súboru Divadla Andreja Bagara Barbora Andrešičová. Nie je to
Barbora Andrešičová
však text iba tragický, je pretkaný humorom aj (uprostred)
iróniou. Prináša nový pohľad do zákulisia závislostí, nielen tých drogových, ale odhaľuje aj dôležitosť porozumenia
vzťahov k rodine, k sebe samému. Ľudia, miesta, veci prinášajú košatý
divadelný svet, v ktorom uvidíme matku závislej herečky Emmy v podaní Evy Pavlíkovej, ale aj celý zvláštny svet liečebne s jej pacientmi
a ošetrovateľmi. Je to dráma s očistným momentom, ktorá prináša silné a motivačné riešenia.
(mk)

Zodratá z kože
Festival Dolce Vitaj aj v SND
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. Divadelná inscenácia 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 Emmy Dante
a majú za sebou aj účinkovanie vo filmoch. 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)
Foto: Ctibor Bachratý, Jozef Barinka, Peter Brenkus, Braňo Konečný

aktuality

V SND sa rozlúčime

Blahoželáme!

S inscenáciou Zo života ľudstva sa
rozlúčime v sobotu 5. mája 2018
o 19.00 hod. v Štúdiu v novej budove
SND. Pôvodná hra Pavla Weissa v réžii
Dina Mustafića nás opäť vovedie do
antiutopického sveta dystópie, kde
sa dotýka najpodprahovejších manipulácií a politických hier. Inscenácia
patrila do dramaturgického cyklu,
Zo života ľudstva, Diana Mórová,
Richard Stanke
v ktorom zahraniční režiséri pracovali s textami slovenských autorov. Šlo o podnetné spolupráce, ktoré nás
učili dívať sa na nás samých zvrchu a ktoré nám približovali svet. Pre Dina
Mutafića to bol svet, ktorý priveľmi dobre poznal z čias balkánskej vojny.
V Modrom salóne si diváci môžu poslednýkrát vychutnať divadlo poézie z tvorby troch slovenských poetiek Mily Haugovej, Taťjany Lehenovej
a Kataríny Kucbelovej s názvom Branné cvičenie. Je to o ženách, ich svete a zrení s/bez prítomnosti mužov. Pred kým a čím sa chcú ženy brániť,
odhalia vo vtipno-ironickej i pohybovej inscenácii Monika Potokárová,
Anna Rakovská a Katarína Šafaríková v nedeľu 27. mája 2018 o 19.30 hod.
v Modrom salóne v novej budove SND.
(mk)

Voci da camera
odomykanie trinástych komnát
Cyklus komorných vokálnych
koncertov Voci da camera je nielen
skvelá platforma, na ktorej môžu
sólisti Opery SND preukázať svoje
schopnosti v oblasti koncertnej interpretácie. Cyklus Voci da camera
prináša aj inú hodnotu: tou je pohľad na celkom špecifickú stránku
tvorivosti tých istých skladateľov,
ktorých diela poznáme z opernej
scény. Pokiaľ pripravujeme na máj program s Verdiho koncertnými piesňami, platí to dvojnásobne. Operného skladateľa Verdiho totiž vnímame skôr ako fenomenálneho hudobníka, ktorý sa počas svojho dlhého
tvorivého života čoraz viac stával aj neobyčajným dramatikom. Jeho
piesne, v ktorých sa neorientuje na dramatické javiskové dianie, sú skôr
intímnou výpoveďou – a dá sa povedať, že sa v nich zrkadlí introvertnejšia stránka Verdiho tvorivého ducha než vo veľkých dramatických
líniách jeho opier. V máji teda vstúpime do Verdiho trinástej komnaty,

1. 5. JANA LIPTÁKOVÁ, dramaturgička

75

2. 5. MIROSLAVA KOVÁŘOVÁ, choreografka, pedagogička 60
3. 5. JURAJ HURNÝ, operný sólista

70

16. 5. MILOŠ MISTRÍK, teatrológ, pedagóg

65

16. 5. MILADA SYNKOVÁ, korepetítorka

85

19. 5. VLADIMÍR STRNISKO, režisér, dramaturg, pedagóg,
bývalý umelecký šéf viacerých divadiel, prekladateľ

80

22. 5. EVA ŠENKYŘÍKOVÁ, sólistka baletu

60

30. 5. GUSTÁV HERÉNYI, herec, asistent réžie

65

v ktorej objavíme napríklad jeho Šesť romancí. Štyria vynikajúci sólisti
– Katarína Juhásová, Michaela Šebestová, Tomáš Juhás a Daniel Čapkovič – sa na toto nezvyčajné stretnutie s maestrom Verdim intenzívne
pripravujú. Aké prekvapenia prinesie? Príďte sa presvedčiť v nedeľu
6. mája 2018 o 17.00 hod. do historickej budovy SND.
(ps)

Májová Predaná nevesta
s vynikajúcim Jeníkom a Mařenkou
Do repertoáru Opery SND sa vracia Predaná nevesta v exkluzívnom
obsadení. V piatok 18. mája a v nedeľu 20. mája 2018 si hlavných hrdinov zábavného príbehu zaspieva
dvojica skvelých sólistov – Adriana
Kučerová a Pavol Bršlík. Ten zavíta
do Bratislavy medzi vystúpeniami v Zürichu (G. Donizetti: Mária
Stuardová), účinkovaním v Štátnej Adriana Kučerová
Pavol Bršlík
opere vo Viedni (G. Verdi: La traviata) a v Mníchove (G. Puccini: Triptych). Niet pochýb, že Jeník a Mařenka v tomto jedinečnom obsadení rozihrajú množstvo komických
i dojemných situácií a získajú si návštevníkov umeleckou i ľudskou
dimenziou javiskovej kreácie. Navyše, obidvaja umelci sa v týchto postavách predstavia v novej sezóne aj na zahraničných pódiách v Mníchove, resp. v Drážďanoch. Dajme sa teda uniesť optimistickým zborom zo Smetanovej Predanej nevesty „Proč bychom se netěšili, když nám
Pán Bůh zdraví dá “ na výnimočných predstaveniach pod taktovkou
českého dirigenta Roberta Jindru.

Výročia z histórie našej prvej scény
6. 5. 1938 – premiéra Shakespearovej Komédie omylov – posledná
veľká inscenácia Viktora Šulca
v SND.
6. 5. 1948 – choreograf Miroslav
Kura a dirigent Tibor Frešo
uviedli v premiére večer baletov, ktorý tvorila Gershwinova
Rapsódia v modrom, Ravelovo
Bolero a Stravinského Petruška.
11. – 15. 5. 1988 – vystúpenia Opery
SND na javisku berlínskej Štátnej
opery a opery v Lipsku s Janáč-

kovou Jej pastorkyňou a Verdiho
Maškarným bálom.
14. 5. 1938 – hviezdny debut Márie
Kišonovej v premiére Dusíkovej
operety Keď rozkvitne máj.
18. 5. 1958 – režisér Jozef Budský
inscenoval na scéne Ladislava
Vychodila Čapkovu Bielu nemoc.
V dvoch hlavných postavách sa
predstavili legendárne alternácie: Ladislav Chudík s Gustávom
Valachom (Maršál) a Július Pántik
s Jozefom Kronerom (Dr. Galén)

21. – 23. 5. 1968 – operný súbor hosťoval v Prahe s Kriškovými inscenáciami Moyzesovho Udatného
kráľa, Bázlikovho Petra a Lucie
a Gluckovho Orfea a Eurydiky.
30. 5. 1943 – premiéra hry Tanec nad
plačom v réžii Jána Jamnického.
Pod pseudonymom Peter Zvon
ju napísal Vladimír Sýkora, píšuci
tiež skvelé divadelné kritiky pod
menom Juraj Valach. Bol manželom herečky Oľgy Sýkorovej-Kadancovej.

Výročia osobností našej prvej scény
11. 5. Pavol Bagin, dirigent, šéf Opery SND (nedožitých 85 rokov,
zomrel 4. 1. 2013)
20. 5. Ján Jamnický, herec, režisér, pedagóg (110 rokov od narodenia,
zomrel 4. 8. 1972)
29. 5. Oľga Budská, herečka (nedožitých 100 rokov, zomrela 25. 5.
2015)
Jaroslav Blaho, teatrológ
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premiéra

VOJNA A MIER
Meditácia nad zraniteľnosťou
a krehkosťou ľudského tela a citu
text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND, foto: Ľuboš Kotlár, archív

Marián Amsler

Vaša inscenačná práca je veľmi rozmanitá,
zahŕňa klasickú a súčasnú drámu, domáce
i zahraničné knižné a divadelné novinky,
vlastnú autorskú tvorbu. Ale v Činohre SND
ste v ostatných rokoch uviedli tituly, ktoré
pôvodne neboli určené pre divadlo. Inscenovali ste tu adaptáciu filmu Ingmara Bergmana Fanny a Alexander a dramatizáciu
románu Charlotty Brontëovej Jane Eyrová.
Teraz opäť pripravujete inscenáciu literárnej predlohy. Je to zámerný, systematický
postup alebo náhoda?
Je pravda, že vo svojej tvorbe pracujem pre
rôzne typy divadiel, od nezávislých, alternatívnych projektov až po veľké divadelné scény na Slovensku i v Českej republike.
Vždy, bez ohľadu na priestor, sa však snažím
o súčasný výklad a moderný pohľad na inscenovanú látku, či už ide o novinku svetovej
dramatiky, klasický titul, alebo dramatizáciu
literárnej predlohy. V súčasných divadelných
hrách je však niekedy ťažké nájsť kvalitný
text, vhodný na inscenovanie na veľkom
javisku s väčším obsadením. Vo výbere titulov som veľmi náročný a Jane Eyrová i Fanny
a Alexander ma okamžite nadchli ako originálny dramaturgický nápad s možnosťou
aktívne vstúpiť do procesu dramatizácie či
adaptácie predlohy do javiskového tvaru. Podobne to bolo i s Tolstého románom. Všetky
tri tituly sú pre mňa veľkou autorskou i režij-
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Marián Amsler patrí k najvyhľadávanejším a najoceňovanejším
režisérom svojej generácie. Je rovnako úspešný v českých
i v slovenských divadlách. Do Činohry SND sa vracia pravidelne
a jeho inscenácie patria k divácky najvyhľadávanejším. V tomto
období pripravuje premiéru inscenácie románovej epopeje ruského
spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier.

nou výzvou a vznikali doslova na objednávku
Činohry SND, s ohľadom na javiskové možnosti divadla i herecký súbor.
Ako vznikla idea inscenovať adaptáciu románu L. N. Tolstého Vojna a mier?
S ideou prišla dramaturgička Darina Abrahámová, je to naša tretia spolupráca a myslím,
že pani Abrahámová už akosi vie vycítiť, čo by

„Chcel by som,
aby vznikla veľmi
intímna a subjektívna
inscenácia o strachu
zo samoty a smrti.“
ma ako režiséra dokázalo nadchnúť a vzrušiť,
a zároveň malo aj širší dosah v rámci spoločenského poslania a umeleckého smerovania
Činohry SND.
Zvolili ste si staršiu adaptáciu z pera Alfreda Neumanna, Ervina Piscatora a Guntrama Prüfera. Zvažovali ste aj iné možnosti?
Prípadne vlastnú adaptáciu? Do akej miery
ste zvolenú adaptáciu upravovali?

Chvíľu sme zvažovali aj možnosť novej dramatizácie, ale vzhľadom na rozsiahlosť románu by to v danom časovom horizonte asi
nebolo úplne možné. Len prečítať poctivo
štyri zväzky románu zaberie niekoľko týždňov. Dramatizácia pánov Neumanna, Piscatora a Prüfera sa už navyše v SND inscenovala
v sedemdesiatych rokoch režisérom Jozefom
Budským. Bola to slávna inscenácia, ktorú si
určite mnohí dodnes pamätajú, čo bolo pre
nás prísľubom istej kvality. Pôvodný text
sme dali nanovo preložiť Romanovi Olekšákovi a až pri porovnávaní s Budského inscenačnou úpravou som prišiel na to, aké veľké
zásahy do textu režisér urobil. Ja som medzitým študoval Tolstého román a pustil som sa
do drobných úprav, podobne ako pri Fanny
a Alexander, kde som porovnával Bergmanov
scenár, literárnu predlohu, televízny a filmový zostrih. Aj tu som v rámci svojej koncepcie
text upravoval s ohľadom na konkrétne javiskové riešenie. Minimalizoval som motívy,
ktoré podľa mňa boli príliš zviazané s dobou,
v ktorej dramatizácia vznikala a, naopak, akcentoval témy, ktoré považujem za súčasné
a výpovedné dnes.
Tolstého román je naozaj veľmi rozsiahly,
čo vás najviac zaujalo, na čo sa zameriavate,
v čom spočíva vaša interpretácia tohto diela?
Čo by ste chceli sprostredkovať divákom?

premiéra
Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

Návrh scény Juraj Kuchárek

Samotný antagonizmus v názve diela je určujúcim inscenačným kľúčom. Aj Tolstoj sa
zameriava na dve podoby sveta, svet vo vojne
a svet v mieri. V rovnomernom pomere kombinuje osudy krajiny (Ruska či Európy) s drobnými osudmi svojich postáv. Súčasťou diela
sú rozsiahle historické udalosti okolo napoleonských výprav, ich pozadie z pohľadu politikov, vojvodcov, štátnikov a zároveň drobné,
súkromné udalosti v živote postáv. Mieša sa
tu história, filozofia s láskou a každodennosťou. V strede toho celého stojí akési hľadanie
životného naplnenia, poslania. Nepokúšame
sa na javisku vytvoriť rekonštrukciu napoleonských vojen. V mojej koncepcii sa dokonca
téma politickej zodpovednosti a otázky hľadania vinníka príčin a dôsledkov vojny dostávajú
do úzadia. Dôležitý je pre mňa práve jedinec,
konkrétny človek a skúmanie dosahu vojny na
jeho životný osud. Nazval by som to meditáciou nad zraniteľnosťou a krehkosťou ľudského tela a citu. Chcel by som, aby vznikla veľmi
intímna a subjektívna inscenácia o strachu zo
samoty a smrti.
Inscenácie Jane Eyrová a Fanny a Alexander sa okrem iného vyznačovali aj netradičným, náročným a pozoruhodným
scénickým riešením. Vojnu a mier pripra-

vujete rovnako ako predošlé opusy v spolupráci so scénografom Jurajom Kuchárekom. Čím sa vyznačuje najnovší scénický
návrh?
Neumannova, Piscatorova a Prüferova dramatizácia je vlastne taká režijná kniha, kde je
veľmi presne pomenované, ako má vyzerať
scénografia, jednotlivé mizanscény atď. S odstupom viac ako pol storočia od jej vzniku je
jasné, že sa náš výklad od pôvodného zámeru
musí posunúť smerom k súčasnému divadelnému jazyku. Ale čiastočne sme sa inšpirovali, ponechali sme postavu Rozprávača a načrtnutý minimalistický koncept scénografie.
Snažili sme sa vytvoriť univerzálny javiskový
priestor, kde sa celý príbeh odohráva, bez
opisných javiskových premien. Zjednodušene povedané, je to jeden veľkolepý salón,
ktorý je poznačený vojnovou akciou, akoby
uprostred vybuchla delová guľa a rozmetala
ho. Najvýraznejším prvkom potom je veľké
množstvo zeminy, ktoré pokrýva takmer celú
hraciu plochu javiska. Zároveň pokračujeme
s prácou so živou kamerou, teda diváci opäť
uvidia na projekcii detaily hercov a situácií,
snímané živou kamerou. Tento princíp live
cinema sme už vyskúšali v inscenácii Fanny
a Alexander, ale koncept živého snímania tu
bude odlišný, viac dokumentárny a autentic-

adaptácia: Alfred Neumann, Ervin Piscator,
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 Germániová (Líza,
Andrejova žena), 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 (Michail
Kutuzov, generál), Ľubomír Paulovič (Alpatyč,
správca na Lysých Horách),
Branislav Bystriansky (Karatajev, sedliak
v Bogučarove) a ďalší.
premiéry: 9. a 10. júna 2018
v Sále činohry v novej budove SND
ký. Navyše to bude všetko na jeden záber, bez
strihu, čiže to bude oveľa náročnejšie na presnosť. Čo sa týka výtvarnej koncepcie, musím
spomenúť aj kostýmovú výtvarníčku Mariju
Havran, pretože v inscenácii bude účinkovať
30 hercov, ktorí vystriedajú takmer stovku
kostýmov. Inšpirovali sme sa empírom a dobovými strihmi, ale vo výsledku sme celok
posunuli do súčasnejších materiálov a detailov. Myslím, že sa diváci majú na čo tešiť.

INZERCIA

história

VOJNA A MIER
v čase studenej vojny
text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND, foto: archív
Vojna a mier (1974), Ivan Rajniak (Pierre Bezuchov)
a Emília Vášáryová (Nataša)

Rozsiahly román ruského spisovateľa Leva
Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier patrí ku
klenotom svetovej literatúry a dočkal sa viacerých televíznych a filmových spracovaní.
K najznámejším patrí asi šesťapolhodinové
spracovanie Sergeja Bondarčuka, ktoré sa
opakovane vracia na televízne obrazovky.
A hoci sa Vojna a mier pravidelne vracia aj na
javiská zahraničných divadiel, takmer za storočnú históriu slovenského profesionálneho
divadla sa u nás táto románová epopeja dočkala len jedného uvedenia. Druhé sa práve
pripravuje v Činohre SND.
Jeden z najvýznamnejších československých
divadelných tvorcov, ktorý dlhé roky pôsobil
v SND, bol herec a režisér Jozef Budský (1911 –

Vojna a mier (1974)
Juraj Slezáček
(Pierre Bezuchov)
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1989). Pre inscenovanie Tolstého Vojny a mieru
sa rozhodol na sklonku svojej kariéry v sezóne
1973/74, potom pripravil už len dve inscenácie. Vojna a mier mala premiéru 9. marca
1974 v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava.
Režisér Budský sa rozhodol pre nemeckú dramatizáciu románu, na ktorej spolupracoval
svetoznámy divadelný tvorca a teoretik Erwin
Piscator. Bolo prekvapivé a zaujímavé, že režisér romantického gesta si vybral práve túto
adaptáciu inšpirovanú epickým divadlom,
v popredí ktorej nie náhodou stojí postava
Rozprávača.
V čase uvedenia inscenácie divadelný kritik
Ján Jaborník poznamenal: „Režisér Jozef Budský už aj čiastočnou úpravou predlohy a najmä svojským inscenačným stvárnením akoby
v mnohom stál v opozícii a čiastočne polemizoval s vyhranenými divadelnými postupmi Piscatorovej dramatizácie. V samotnom režijnom
prístupe skôr potláčal epický charakter predlohy, posilňoval dramatické momenty a usiloval sa dať inscenácii výraznú dramatickú líniu.
Nerešpektoval Piscatorom predpísané členenie
javiskového priestoru. Išlo mu predovšetkým
o zobrazenie peripetií zložitých ľudských osudov
v pohnutých časoch a v toku búrlivých dejinných
udalostí. Budský pripomenul svoju známu povestnú schopnosť vyjadriť sa obrazne, prostredníctvom transformujúcej javiskovej metafory.
Na inscenácii s Budským participovali aj jeho
dlhoroční spolupracovníci, jedni z najvýznamnejších československých výtvarníkov spätí
s divadlom – scénograf Ladislav Vychodil
(1920 – 2005) a kostymérka Ludmila Purkyňová (1928 – 1990). Autorom scénickej hudby
bol Milan Dubovský (1940).
Inscenácia mala hviezdne obsadenie, spomeňme len niekoľkých významných členov Činohry
SND, ktorí stvárnili hlavné postavy: Mikuláš
Huba, Viliam Záborský, Ivan Rajniak, Juraj Slezáček, Leopold Haverl, Štefan Kvietik, Samuel
Adamčík, František Dibarbora, Ctibor Filčík

a mnohí ďalší. Zo súčasných členov Činohry
SND v inscenácii účinkovali aj Anna Javorková,
vtedy študentka herectva na Divadelnej fakulte
VŠMU v Bratislave, v postave Márie a Dušan Tarageľ ako Nikolaj. V úlohe Nataše Rostovovej sa
zaskvela Emília Vášáryová.
Na Budského inscenáciu v polovici deväťdesiatych rokov spomínala nasledovne: „Na
Vojnu a mier sa Budský chystal azda päť rokov.
Prišiel na prvú skúšku s takým rozborom textu,

„Budský bol navyše
majstrom kompozície –
svetlo, hudba, to všetko
hralo dohromady.“
aký som dovtedy nezažila. Celé to skúšanie bol
jeden z mojich najkrajších zážitkov v divadle.
Inscenácia bola veľmi poctivá vo vzťahu k životu. A Budský bol navyše majstrom kompozície
– svetlo, hudba, to všetko hralo dohromady. Ľudia boli fascinovaní, keď zapojil do akcie aj lóže,
hľadisko, stereozvuky... Túto inscenáciu by sme
mohli hrať ešte aj dnes. Budský sa nebál takýchto veľkých vecí a v divadle mu všetci vychádzali
v ústrety.“
Herecký výkon Emílie Vášáryovej neobišiel ani
kritik Ján Jaborník v popremiérovej recenzii.
„Dokázala v plnej miere postihnúť premeny detskej, dospievajúcej i dospelej Nataše Rostovovej,
vybudovať nosný dramatický oblúk postavy,
vytvoriť dramatickú náladu a v lyrickej nostalgickosti vyjadriť celú zložitosť i vnútorné rozpoloženie hrdinky.“
Inscenácia Vojny a mieru dosiahla 99 repríz
a režisér Budský za ňu získal Cenu Zväzu slovenských dramatických umelcov za divadelnú
tvorbu za rok 1974.

S LOV E N S K É N Á RO D N É D I VA D LO J E Š T Á T N A P R Í S P E V KOV Á O RG A N I Z Á C I A M I N I ST E R ST VA K U LT Ú RY S R .

FOTO ĸ 8 % 2 ã  .27 / É 5  | V I Z U Á L  % $ 5 % 2 5 $  ã $ - * $ / Ì .29 É

ADAPTÁCIA A. NEUMAN, E. PISCATOR, G. PRÜFER | PREKLAD R. OLEKŠÁK |,16&(1$þ1ÉÓ35$9$M. AMSLER | 5eå,$MARIÁN AMSLER | DRAMATURGIA
'$%5$+É029É_SCÉNA-.8&+É5(._KOSTÝMY0+$95$1_HUDBA,$&+(5_POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA69/þ(.29É_Óþ,1.8-Ó5527+
M. ONDRÍK, J. KOLENÍK, R. STANKE, N. GERMÁNIOVÁ**'.$9$6&+29É03272.É529É,7,0.29É5$871(5/%e',**2.29$ĸ$-$1þ,1$*,
D. UZSÁK*0*(,ã%(5*²'-$05,&+ĸ3$8/29,þ%%<675,$16.<''523329É**.63Éþ29É**, S. POLYAKOVÁ**, J. ŠVEC**, A. M. JANEKOVÁ**,
S. KOLLÁROVÁ**6ĸ$62.29É**$/8.Éþ29É**, T. ROŠKOVÁ**'$0%5Ð6=**, J. JANOTÍK**(å,%(.**/%e+5**'6=(%(//$,**, J. ŠVEC**
$.2+26ŗ

326/9ã08

PREMIÉRY 9. JÚNA 2018 O 19.00 H A 10. JÚNA 2018 O 18.00 H

129É%8'29$61'_6É/$þ,12+5<

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

rozhovor

NAD NAŠU SILU
Bjørnson
slovensko-nórskymi očami
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Iwo Olvecký

Gjøril Bjercke Sæther je nórska kostýmová výtvarníčka, ktorá s nami spolupracuje
na inscenácii hry Bjørnstjerna Bjørnsona Nad našu silu. Je to vzájomné spoznávanie kontextov
dvoch krajín a hľadanie spoločného porozumenia. Sú to aj nekonečné diskusie a rozhovory
o mnohých paralelách i rozdieloch dvoch krajín. Akými očami vidíme autora my a akými
ho vidia vo svojej rodnej krajine? Ako sa rodia úvahy nad kostýmami a aké budú v sebe niesť
odkazy? Dobré je sa na seba pozerať z nadhľadu inými očami. Medzinárodné spolupráce
vždy dokážu otočiť našu vlastnú optiku myslenia o nás samých.
Ako dnes v Nórsku chápu Bjørnstjerna
Bjørnsona a aký má pre nich význam?
Je to jeden z najväčších autorov, každý sa
o ňom učí a pozná ho, ale už sa tak často a bežne nečíta. V školách, samozrejme, áno. Napríklad ani ja som až do momentu našej spolupráce Bjørnsona nečítala.
Ktoré z tém, ktoré Bjørnson zachytáva, sú
alebo môžu byť pre súčasníka zaujímavé?
Aj s ohľadom na našu hru Nad našu silu.

Kotýmová výtvarníčka Gjøril Bjercke Sæther
a herec Vladimír Obšil
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V školách čítame väčšinou národno-romantické hry a novely, takže vlastne vďaka
tomuto projektu som sa aj sama mohla lepšie zoznámiť s Bjørnsonom a jeho tvorbou
nanovo. A to je vlastne vzrušujúce. Spoznať
ho lepšie a vidieť ho zvonku, vidieť ho cez
slovenské oči. A objavovať najmä politickú stránku jeho hier. V tomto politickom
odkaze je dnes veľmi aktuálny. Intenzívne
vnímam najmä jeho univerzálne témy o ľuďoch, ľudskosti a humanite. Jeho hry sa

dnes už hrajú zriedka, takže ho až tak doma
nepoznajú.
Bjørnstjerne Bjørnson je veľký humanista a pacifista. Hra Nad našu silu odkazuje
na zneužitie viery, neporozumenie, ktoré
vedú k radikalizácii a k teroristickým útokom. Pri čítaní sa nám sprítomnila aj nedávna história takéhoto útoku v Nórsku.
Sme dnes citlivejší na vnímanie radikálnosti i myslenia radikálov.

Zábery z prvého stretnutia tvorcov pripravovanej premiéry
inscenácie Nad našu silu II.

rozhovor

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu II.

Ján Luterán, režisér, a Juraj Poliak, scénograf

Monika Hilmerová, Gjøril Bjercke Sæthe, Dominika
Žiaranová, Alexander Bárta a Miriam Kičiňová

Bola som veľmi prekvapená, keď som si prečítala hru. Objavuje sa v nej každá diskutovaná
téma minulosti i dneška. Sú to diskusie, ktoré
sa vedú pomyselne na dvoch stranách barikády pri téme terorizmu. Sú živé a vzťahujú sa
k dnešku nielen v Nórsku, ale k životu v globalizovanej spoločnosti.

prepojenie minulosti a súčasnosti. Ako ste
sa cítili v našej spolupráci s režisérom Jánom Luteránom?
Bolo to veľmi otvorené zdieľanie ideí a riešení. Mali ste jasný zámer, čo chcete s hrou robiť a toto je dobrý spôsob, ako začať. Zároveň
sme chceli vytvoriť divadelný svet, ktorý sa
viaže na veľmi špecifickú situáciu. Bolo to tiež
slobodné skúmanie diverzity, rozdielne referencie smerovali k rozdielnym situáciám a aj
k nórskym súvislostiam. Je však na divákovi,
aby tieto spojenia hľadal.
Nie je to nutné, ale divadelný svet je určitou
misiou, je to objavovanie významov a obrazov
i pre samého seba.

Môže byť inscenácia takým znovuobjavením aj pre nórske publikum?

„V tomto politickom
odkaze je Bjørnson
dnes veľmi aktuálny.
Intenzívne
vnímam najmä jeho
univerzálne témy
o ľuďoch, ľudskosti
a humanite.“
Myslím, že inscenácia bude zaujímavá aj pre
nórskych divákov. Budú môcť vidieť Bjørnstjerna Bjørnsona z novej strany, teda z dvoch
pohľadov. V texte sa urobilo veľa zmien
a úprav, bez toho to nejde. Od jeho dôb
i od poslednej inscenácie tejto hry v Nórsku
(1963) sa toho veľa zmenilo. Myslím, že vašimi úpravami ste sa priblížili k originálu hry
– teda dotkli sa ducha hry. A preto bude asi
aj pre mnohých objavom. Myslím, že klasike
treba veriť a interpretovať ju nenásilne.
Do hry ste priniesli aj trošku Nórska, napríklad aj v inšpiračných zdrojoch, ktoré ste
zvolili na nákresoch, ako je napríklad Edvard Munch a iní severskí umelci. Dokonca
sa v kostýmových návrhoch objavuje aj

Je rozdiel pri realizácii inscenácie u nás
a v Nórsku?
Divadelný proces je takmer podobný. Ale oveľa dôležitejšie sa mi zdá to vzájomné spoznávanie sa. Tento proces je veľmi dôležitý preto,
lebo sa veľa učím o Slovákoch. A vedieme
mnohé zaujímavé diskusie o minulosti, ekonomike, sociálnom systéme, spoločenskej
situácii v našich krajinách. A je to obojstranné objavovanie Bjørnstjerna Bjørnsona. Je
zaujímavé, ako sa Bjørnsonovým pohľadom
dívame na svet a na Bjørnsona cez slovensko-nórske oči.

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
v Štúdiu v novej budove SND

Mohli by ste nám možno v skratke priblížiť súčasné nórske divadlo? Ako sa vyvíja
a kam smeruje?
Videla som veľa vzrušujúcich a zaujímavých
vecí na malých scénach a v nezávislých zoskupeniach. Ak pôjde niekto do Nórska, určite sa
treba vybrať za divadlom do tejto sféry. Ale takýto spôsob práce, ktorý sa viac orientuje na
proces, je možné vidieť už aj vo veľkých inštitucionálnych divadlách.
Ak by bolo možné dať našej hre nejaký headline, alebo pomenovať akýsi pocit z hry, aký
by bol pre vás osobne? Akú myšlienku by
mohol mať na konci inscenácie divák?
Napriek tomu, že hra má tragický koniec, si
myslím, že je to pozitívny odkaz. Hovorí o dosahu politiky a o vplyve každého človeka.
Každý človek je iný a má zodpovednosť za rozhodnutia práve v tej pozícii, v ktorej je. To dnes
potrebujeme počuť.

Gjøril Bjercke Sæther
Na prvej skúške ste nemali problém sledovať náš upravený scenár a vždy ste plynule
a správne sledovali text.
Asi to súvisí s vnímaním písaného slova a aj
preto, že hra sa mi páči a nie je problém sledovať situácie a postavy. Teším sa najmä na
to, ako sa tie postavy vyvinú počas skúšobného procesu, a kam ich ešte herci posunú. Po
prečítaní som nadobudla dojem, že sú naozaj
osobnosti a správne obsadení do jednotlivých
postáv. A bolo pre mňa zaujímavé vidieť ich
konečne naživo, ale určujúce bude pre mňa
prvé skúšanie kostýmov.

ukončila v roku 2006 štúdium
kostýmovej tvorby na Kunsthøgskolen v Osle. Spolupracuje s rôznymi divadlami, ako
je Riksteatret, Nórska opera
a balet, Grusomhetens Teater,
so súbormi pohybového a fyzického divadla Dansen Hus
a Centrom performatívnych
umení. Realizovala kostýmy
do viac ako štyridsiatich inscneácií klasického činoherného a pohybového divadla.
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festival

NOVÁ
DRÁMA
rozohrá bratislavské divadlá
Štrnásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama, ktorý organizuje Divadelný ústav,
sa uskutoční od 14. do 19. mája 2018. Patrónom festivalu bude nemecký dramatik
Roland Schimmelpfennig, sekcia Focus bude zameraná na divadlo a drámu z Chorvátska.
Divadla Stoka, Pľúca od OZ per.ART a Pomaly
plynúce dni od GAFFA oz.
Novinkou 14. ročníka festivalu je aj nesúťažná
programová sekcia Nájdená budúcnosť, ktorá
prezentuje projekty tvorcov najmladšej generácie. Jednou z nich je aj Kabaret Normalizácia
alebo Modlitba pre Martu Činohry SND.
V rámci sekcie Focus Chorvátsko bude v SND
hosťovať HKD Teatar Rijeka s inscenáciou Olivera Frljića Aleksandra Zec. Program doplní
prednáška prof. Dr. Darka Lukića, teatrologičky Željky Turčinović a knižná prezentácia.
V Modrom salóne sa uskutoční Trojboj – finále

Do hlavného programu festivalu vybrala dramaturgická rada desať inscenácií. Činohra
SND sa predstaví s inscenáciou Jiřího Havelku Elity. V rámci festivalu príde do Bratislavy
DAB z Nitry s Macmillanovou hrou Ľudia,
miesta a veci a Mestské divadlo Žilina prinesie Neznesiteľne dlhé objatia I. Vyrypajeva. Diváci sa môžu tešiť aj na inscenácie Lásky jednej plavovlásky Divadla ASTORKA Korzo ´90,
OEDIPUS REX (Mommie Dearest) Divadla Petra Mankoveckého, WOW! od Debris Company, performanciu P. Fornayovej a kol. Hra na
budúcnosť_Subjective Future, Postfaktótum

NOVÁ DRÁMA
NEW DRAMA
FESTIVAL

súťaže pôvodných dramatických textov Dráma 2017, ktorú Divadelný ústav organizuje
spoločne s Činohrou SND. Partnerom súťaže
je RTVS – Rádio Devín.
Súčasťou festivalu je aj medzinárodná konferencia Divadlo v konﬂiktných zónach, pod
záštitou Medzinárodného divadelného inštitútu ITI. R. Schimmelpfennig sa predstaví na
masterclasse pre divadelníkov a prezentácii
zborníka svojich hier.
Festival Nová dráma/New Drama 2018 opäť
ponúkne to najlepšie zo súčasného divadla na
Slovensku a bohatý sprievodný program.

14.—19. MÁJ 2018
BRATISLAVA
NOVADRAMA.SK

10 inscenácií v hlavnom programe
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rozhovor

PUCCINIHO TOSCA
nielen ako „povinná jazda“
Operná dramaturgia je obyčajne o čosi konzervatívnejšia než
dramaturgia činoherná. Na hracom pláne kamenných operných domov
musia byť – popri novinkách – aj „povinné“ tituly, bez ktorých si ich
fungovanie nevieme predstaviť. „Zaručený úspech“ opier ako La traviata,
Carmen, Nabucco či Tosca však automaticky neznamená aj zaručený
úspech ich inscenácií. A o čo väčšie očakávania budí samotné dielo,
o to väčší záväzok je to pre inscenátorov. O tomto záväzku – a o ďalších
okolnostiach príprav na najbližšiu premiéru Opery SND – sme sa
zhovárali s režisérom inscenácie opery Tosca Martinom Bendikom.
Operu Tosca neinscenujete prvýkrát. Inscenovali ste ju už v Štátnej opere Banská Bystrica v roku 2000. Bude mať pripravovaná
inscenácia niečo spoločné s tou banskobystrickou?
Na bystrickú Toscu som tak trochu hrdý. Považujem ju subjektívne za jednu z mojich
dvoch-troch najreprezentatívnejších inscenácií, pritom uplatňujem na seba relatívne
prísny meter. Lenže prešlo takmer dvadsať
rokov a niektoré veci už vidím inak. Dva
malé detaily síce ostanú zo starej inscenácie
zachované, ale inak bude bratislavská Tosca
„fungl“ nová. Na prvej scéne sú predsa len
lepšie realizačné podmienky, i kontext tvorby je v súčasnosti iný. A v neposlednom rade
ju pripravujem s iným tímom, s výtvarníkmi
Jurajom Fábrym, Ľudmilou Várossovou a dirigentom Rastislavom Štúrom. Na bystrickej
som spolupracoval s Alešom Votavom, Monou Hafsahlovou a s dirigentom Mariánom
Vachom. Bola to moja posledná spolupracoval s Alešom. Realizácie sa už musel ujať Peter
Janků.
Viem, že túto otázku nemáte rád, s menšou
dávkou provokácie vám ju predsa len položím: Bude Tosca tradičná alebo moderná?
Je to tak, táto otázka patrí medzi moje „najobľúbenejšie“. Keď sa ma na to pýtajú, vždy
sa pokrytecky tvárim, že jej nerozumiem. Pritom viem presne, čo pod tým ľudia myslia, ale
ťažím z faktu, že to nevedia vyargumentovať.
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No aby som to nezahováral, odpoviem jednoducho: Považujem sa za konzervatívneho režiséra, preto si nemyslím, že môj výklad bude
prevratný. Na druhej strane ultratradicionalistov musím zarmútiť, lebo opera sa nebude
odohrávať 17. a 18. júna 1800 v Ríme. Takže,
obídem tie hrôzostrašné termíny ako „tradičný“ a „moderný“ a pokúsim sa dostať k podstate svojho výkladu.

majstrov devätnásteho storočia, napríklad
Verdiho. Nemal by sa predsa len špecifický
aspekt jeho tvorby istým spôsobom zdôrazniť?
Tých špecifík je viac. Spomenul by som aspoň
špecifické zvraty, ktoré ma zaujali už dávnejšie, keď som pripravoval Toscu pre bystrickú
operu. Zjednodušene povedané, sú to hudob-

A tým je?
Tým je jeden veľký psychologický duel dvoch
ľudí, ktorí sa navzájom istým spôsobom podceňujú. Tosca si myslí, že dokáže využiť Scarpiovu slabosť pre nežné pohlavie, udržať
stretnutie v „medziach slušnosti“ a dosiahnuť vyslobodenie Cavaradossiho. Problém je
v tých „medziach slušnosti“, lebo Scarpia má
svoju zvrátenú „mieru“. Tosca zjavne preceňuje svoje schopnosti, lebo na ostrieľaného
šéfa polície nemá. Ale aj Scarpia podceňuje
Toscu. Nepredpokladá, že útla a krehká žena,
ktorej ide o všetko a dostáva sa do úzkych,
môže spáchať nepredstaviteľný čin, ktorý by
určite nespáchala za iných okolností. V našej
inscenácii ide len o to a o nič viac. Politika je
len podružná záležitosť ako u Pucciniho, tak aj
u nás. V podstate sa Tosca a Cavaradossi stali
obeťou náhody. Boli v nesprávny čas na nesprávnom mieste.

Giacomo Puccini

Pucciniho hudobný jazyk a dramaturgia sú
predsa len odlišné od poetiky talianskych

TOSCA
hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
dirigenti: Rastislav Štúr, Martin Leginus
réžia: Martin Bendík
scéna: Juraj Fábry
kostýmy: Ľudmila Várossová
zbormajster: Ladislav Kaprinay
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, Martin Mikuš (Kostolník);
Ján Babjak, Ivan Ožvát (Spoletta);
Dmytro Dubrovskyy, Juraj Peter (Sciarrone);
Martin Ešek, Martin Smolnický (Strážnik)
premiéry:
2. júna 2018 o 19.00 hod. a 3. júna 2018
o 18.00 hod. v novej budove SND

né ruptúry na spôsob „filmového strihu“. Dramatická situácia sa prudko zmení príchodom
protagonistu a s ním aj atmosféra dramatickej
situácie, ktorú, samozrejme, následne Puccini
rafinovane nasadzuje. Ako príklad spomeniem vstup Scarpiu do chrámu v prvom dejstve. Tieto prudké zmeny sú charakteristickým
znakom trileru. Preto je pre mňa Tosca takým
malým operným trilerom.
Operu Tosca možno inscenovať na iks spôsobov. Vy v nej vidíte triler, niekto politiku,
niekto romantickú lásku, niekto aktualizuje, niekto striktne dodržiava čas, v ktorom
sa príbeh odohráva, a niekto ju dotvára
rôznymi inotajmi. Existuje pravidlo, ktoré
by mal režisér rešpektovať?
Profesionálne pravidlá režisérskeho remesla,
samozrejme, existujú. Ja som sa ich učil od
svojho učiteľa Branislava Krišku. No neexistuje
imperatív výkladu ani zákaz metafory. Každý
režisér, za predpokladu, že režisérom je, vidí
svet originálne zo svojho zorného uhla. Naj-

„Základnou
ambíciou tvorby
je predsa popieranie
nudy a originálny
pohľad. Všetko ostatné
sú len ‚rozprávky‘.“

väčšou hrôzou pre umenie je „netalent“ profesionála, ktorý úporne prežíva v divadelnom
prostredí, pritom len geometrickým radom
rozmnožuje klišé. Základnou ambíciou tvorby
je predsa popieranie nudy a originálny pohľad. Všetko ostatné sú len „rozprávky“.

Reflexia na hosťovanie Emmy Destinovej,
Slovenská politika, 15. 11. 1925

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

Z HISTÓRIE
Puccino Tosca sa objavila na plagáte novozaloženého SND hneď v marci 1920 v réžii Bohuša Vilima pod taktovkou Františka Vaňka a Milan Zunu. A následne sa objavovala často
v repertoári, najviac azda v dvadsiatych rokoch minulého storočia, a neskôr s premiérami
v rokoch 1940, 1945, 1957, 1973, 1987, aby sme uviedli len niektoré. Ako režisérov oslovilo dielo napríklad Štefana Hozu, Branislava Krišku a naposledy Miroslava Fischera. Jeho
inscenácia mala premiéru 16. 4. 1997 v historickej budove, derniéru už v novej budove SND
17. 6. 2013 a dočkala sa 127 repríz. Za dirigentských
pultom sa vystriedali osobnosti ako Ladislav Holoubek, Tibor Frešo, Ondrej Lenárd, ale aj hosťujúci Fabio Luisi. Aj súčasné generácie sa pamätajú na skvelé Toscy Mimi Kišonovú Hubovú, Elenu Kittnárovú,
Magdalénu Blahušiakovú, Cavaradossiho v podaní
Františka Livoru, Petra Dvorského, či Sergeja Larina a Bohuša Hanáka, či Juraja Hrubanta ako barona
Scarpiu. V týchto mimoriadne populárnych operných
postavách hosťovali zaujímaví sólisti – spomeňme
dvoch Emu Destinovú (11. 11. 1925) a Sherrilla Milnesa 21. 6. 1997 na pozvanie Petra Dvorského. V podaní
novej generácie sólistov Opery SND a hostí sa môžeme tešiť na interpretáciu známych „operných hitov“
– árií Vissi d´arte, E lucevan le stelle, či Reconditu armoniu, ktoré tak dôverne poznáme.
Tosca (1987), Magdaléna Blahušiaková
(Floria Tosca)

foto: Jozef Vavro, Kamil Vyskočil a archív SND

Spomínali ste výtvarníkov a dirigenta. Ktorí sólisti sa predstavia v troch dominantných úlohách?
Mám veľké šťastie na skvelé Toscy – Maidu
Hundeling a Jolanu Fogašovú. S obidvomi
dámami som už spolupracoval a boli to veľmi
inšpirujúce obdobia. S barytonistom Alexandrom Krasnovom som síce ešte nespolupracoval, ale idú o ňom tie najlepšie chýry. Ale aj
domáci barytonisti Ján Ďurčo a Sergej Tolstov
sú veľmi kvalitní sólisti, podobne ako predstavitelia Cavaradossiho, tenoristi Miroslav Dvorský a Boldizsár László. Nemôžem sa sťažovať
ani vyhovárať.
(mb, iz)
Tosca (1997), Segej Larin
(Mario Cavaradossi)

Tosca (1973), Juraj Hrubant (Scarpia)
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blahoželáme

JUBILUJÚCA
HVIEZDA
Sergej Kopčák/70
text: Vladimír Blaho, publicista, foto: archív SND

Pri spätnom pohľade
na dejiny Opery SND
možno konštatovať,
že sólistický súbor
divadla mal vždy mimoriadne šťastie na
skvelých interpretov
v basovom odbore. Po
Flöglovi, (krátkodobo
Zvaríkovi), Malachovskom, „nastúpil na
trón“ Sergej Kopčák,
ktorý sa práve dožíva
Sergej Kopčák
významného životného jubilea (23. 4. 1948). Ak sme v minulosti
trocha chvastúnsky hovorili o slovenskej
vokálnej škole (v skutočnosti o úspechoch
viacerých našich mladých spevákov), nepochybne jedným z jej najvýznamnejších
predstaviteľov bol práve Kopčák. Vokálne sa

Boris Godunov (1977)

16

Mefistofeles (1996)

doškolil v Bulharsku, ktoré dalo svetu niekoľkých úžasných spevákov najmä v jeho hlasovom odbore, a slávu mu prinieslo potom
dlhodobé účinkovanie na významných svetových operných javiskách. Veľkosť úspechov
sa nemeria len podľa názvov svetoznámych
operných divadiel, ale aj podľa interpretovaných úloh a kritických ohlasov. Tu spevák
dosiahol takmer maximum možného.
My sme ho však poznali a hodnotili predovšetkým podľa výkonov, ktorými sa prezentoval na
materskej opernej scéne, ktorej bol riadnym
členom od sezóny 1974/75 do sezóny 1996/97.
Inscenácie, v ktorých sa objavil, priam automaticky získavali na atraktivite a jeho výkony vyvolávali nadšenie vtedy ešte výkrikmi sa menej
prejavujúceho publika. Jeho prínos pre slovenskú opernú interpretáciu nespočíva v kvantite
stvárnených úloh, či v počte odspievaných
predstavení (jeho hosťovania v zahraničí sa

Boris Godunov (2008)

začali čoskoro po jeho príchode do SND), ale
v jednoznačnej kvalite. V čom spočívala? V prvom rade už v objemnom a farebne pútavom
hlasovom fonde, ktorý ho priam predurčoval k vytváraniu heroických či démonických
postáv. Pre jeho interpretáciu bola typická
tiež výborná spevácka technika, vďaka ktorej
dokázal spojiť požiadavky vokálno-estetické
s výrazovými polohami, ktoré si vyžaduje dramatické rozvíjanie postáv. Unikátny u neho bol
predovšetkým široký výrazový diapazón, ktorý
mu umožňoval nielen kultivovane interpretovať spevácke party, ale vytvárať komplexné
dramatické postavy. Pre tieto atribúty zostanú
navždy v pamäti jeho kreácie dvoch Mefistov
(z Gounodovej i Boitovej opery) a jeho zástoj
v dvoch inscenáciách Musorgského Borisa Godunova, z ktorých v tej poslednej sa práve rozorvaným ruským cárom lúčil s bratislavským
operným publikom…

Eugen Onegin (Sergej Kopčák, Gremin, 1993)
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nová budova
Sála opery a baletu
Nehrá sa

G. PUCCINI

TURANDOT
19.00 – 22.00 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
J.
J ĎUROVČÍK, A. POPOVIČ, Ľ. FELDEK

POPOLVÁR
19.00 – 20.50 hod. | Tanečný muzikál
J.
J ĎUROVČÍK, A. POPOVIČ, Ľ. FELDEK

Sála činohry
Nehrá sa

Štúdio

MÁJ 2018

POLNOČNÁ OMŠA

KROTKÁ
18.00 – 19.15 hod. | Adaptácia novely ruského klasika

VOCI DA CAMERA
K. Juhásová-Štúrová, T. Juhás,
M. Šebestová, D. Čapkovič
Foto: M. Črep

Z OPERY DO OPERY

11.00 – 12.30 hod.

VOCI DA CAMERA

Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.

17.00 – 18.00 hod. | Komorný koncert z piesňovej tvorby G. Verdiho

FRAGILE & BALET SND
F

19.00 – 21.20 hod.

Koncert vokálnej skupiny Fragile a Baletu SND

Nehrá sa

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

W. SHAKESPEARE

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

MACBETH

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

KROTKÁ

Hosťovanie Činohry SND v Dolnom Kubíne
s inscenáciou Polnočná omša

10.00 – 11.15 hod. | Adaptácia novely ruského klasika
Nehrá sa

F. M. DOSTOJEVSKIJ

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
M. Potokárová
Foto: B. Konečný

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Nehrá sa

BAČOVA ŽENA

IVAN STODOLA

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

BÁL

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING
P. KARVAŠ
19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

JE ÚŽASNÁ!

DERNIÉRA

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

H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

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

19.00 – 21.40 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení,
ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

POPOLVÁR
ESMERALDA

19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
18.00 – 20.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď
ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?

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

RICHARD III.
T. Maštalír
Foto: V. Kiva Novotný

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
19.00 – 22.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických
hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď
ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?

MACBETH
J. Fogašová
Foto: A. Klenková

10.30 – 12.00 hod. | V rámci ďalšieho pokračovania cyklu o histórii
Opery SND teatrológ Dr. Jaroslav Blaho publiku predstaví obdobie od konca druhej
svetovej vojny po začiatok šesťdesiatych rokov.

KONTINUITY

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

CARMEN

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

G. BIZET

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
18.00 – 19.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach

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

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

P. QUILTER

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
18.00 – 21.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických
Nehrá sa

J. HAVELKA A KOL. | ELITY
18.00 – 20.00 hod. | English subtitels
G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND

SPIEVAJÚCI DOM
D. Kavaschová,
O. Kovaľ
Foto: C. Bachratý

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

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

19.00 – 21.50 hod. | Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti.
F. M. DOSTOJEVSKIJ

11.00 – 12.50 hod. | Tanečný muzikál
C. PUGNI
C
19.00 – 21.50 hod. | Baletný epos na motívy románu Victora Huga
ESMERALDA
O. Chelpanova
Foto: P. Brenkus

P.
P I. ČAJKOVSKIJ

LABUTIE JAZERO
19.00 – 22.00 hod.| Romantický balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
Nehrá sa

P.
P BREINER, N. HOREČNÁ

12
nedeľa

18.00 – 20.05 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách
SLOVENSKÉ TANCE
Foto: P. Brenkus

SLOVENSKÉ TANCE – ŽIVOTY SVETIEL

13
pondelok

14
utorok

15
streda

8

Nehrá sa

19.00 – 20.30 hod. | Balet Štátneho divadla Košice

19.00 – 21.30 hod. | Krakovská opera

Nehrá sa

15

sobota

KRÁĽ ROGER

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

VOJNA A MIER

19.00 hod. | Jedna z najvýraznejších hier nórskeho dramatika B. Bjørnsona
Ľ. FELDEK | NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC

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

LADY MACBETH MCENSKÉHO OKRESU

FRAGILE
F
& BALET SND

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

Nehrá sa

Koncert vokálnej skupiny Fragile a Baletu SND

19.00 – 21.20 hod.

FRAGILE & BALET SND
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.40 hod. | Opera Národného divadla moravskosliezskeho Ostrava

D. ŠOSTAKOVIČ

O. NEDBAL

SÉRIA NČ1 Nehrá sa

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

SÉRIA NČ3 B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU

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

K. SZYMANOWSKI

piatok

L. N. TOLSTOJ

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

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

14

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

Nehrá sa

BAČOVA ŽENA

I. STODOLA

19.00 – 21.00 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

ZMIERENIE ALEBO
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

SÉRIA P J. PALÁRIK |

DENNÍK ANNY FRANKOVEJ

O.
O ŠOTH

13

TOSCA

G. PUCCINI

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

VOJNA A MIER

19.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
L. N. TOLSTOJ
PREMIÉRA

VOJNA A MIER

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

VÍLY

R. WAGNER

L. N. TOLSTOJ

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

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

11.00 – 12.55 hod., 18.00 – 19.55 hod.

19.00 – 22.00 hod. | Opera Štátneho divadla Košice

PREDPREMIÉRA ZJAVENIE
M. Potokárová,
R. Roth,
19.00 hod. | Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
M. Hilmerová
L. N. TOLSTOJ
PREMIÉRA Foto: R. Tappert

SÉRIA RT

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV

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

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV

V.
V PATEJDL, L. VACULÍK

historická budova

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

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 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša

POLNOČNÁ OMŠA

štvrtok

streda

12

utorok

11

pondelok

10

nedeľa

9

sobota

18.00 – 20.40 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení,
ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI VOJNA A MIER

B. EIFMAN

piatok

(Drevený princ, Zázračný mandarín, Tanečná suita)

B. BARTÓK | TANEČNÝ TRIPTYCH
B

www.snd.sk | www.eurokontext.sk
okontext.sk
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19.00 – 21.00 hod.

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

PREMIÉRA SÉRIA OŽ H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ

18.00 – 20.00 hod.| Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

TOSCA

G. PUCCINI

BÁL

P. KARVAŠ

Nehrá sa

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

BÁL

Štúdio

Sála činohry

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

19.00 – 21.00 hod.| Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

TOSCA

G. PUCCINI

Nehrá sa

Sála opery a baletu

nová budova

7

štvrtok

6

streda

5

utorok

4

pondelok

3

nedeľa

2

sobota

1

piatok
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Podujatie Trojboj je vyvrcholením súťaže Dráma o najlepší pôvodný
dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku. Jeho cieľom
je predstaviť ﬁnálové texty súťaže formou inscenovaného čítania.
V dnešnej podobe je toto podujatie praktickou skúškou divadelného
potenciálu ﬁnálových textov, a súčasne výzvou pre mladý tím
režiséra a hercov, ktorí texty prezentujú festivalovému publiku. Na
divákov teda opäť čaká ochutnávka tej najnovšej drámy a náznakov
jej javiskového spracovania.
Dráma je súťažou dramatických textov v slovenskom alebo českom
jazyku. Do tohto ročníka bolo prihlásených tridsaťdva textov, z toho
dvadsaťtri napísaných v slovenskom a deväť v českom jazyku.
O ﬁnalistoch a víťazovi súťaže rozhodovala päťčlenná porota.
Tento rok bola v zložení:
Miriam Kičiňová (dramaturgička, lektorka dramaturgie
Činohry Slovenského národného divadla)
Zuzana Palenčíková (dramaturgička)
Marián Amsler (režisér, umelecký šéf Divadla ASTORKA Korzo ´90)
Andrea Dömeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ´90)
Vladislava Fekete (dramaturgička, riaditeľka Divadelného ústavu)
Meno víťaza súťaže bude vyhlásené počas slávnostného
odovzdávania ocenení festivalu. Počas tohto večera budú mať
možnosť udeliť svoje ocenenia aj Činohra Slovenského národného
divadla a Rádio Devín. Súťaž Dráma 2017 vyhlásil Divadelný ústav
v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla.
Partnerom súťaže je RTVS – Rádio Devín.

19. 5. o 15.30
TROJBOJ – FINÁLE

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

17. 5. o 19.30
KORENE – POETICKÝ VEČER S HUDBOU
MARTINA GEIŠBERGA

M Á J 2 01 8
J Ú N 2 01 8

5. 5. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
Pozoruhodná osobnosť nemeckej literatúry, autor, ktorý predbehol
svoju dobu, Georg Büchner (1813 – 1837), mal iba dvadsaťjeden
rokov, keď napísal jeden z najrevolučnejších nemeckých textov
Mier chatrčiam! Vojnu palácom! (Posol hessenského vidieka).
Text naozaj prekvapil. Žiadne veľké slová, také zdevalvované
40 rokov po Veľkej francúzskej revolúcii, iba konkrétne čísla,
mená a príklady. A predsa strhujúca výpoveď, jasný radikalizmus
a odhalenie celého mechanizmu moci, politiky a vlády.
Účinkuje: Robert Roth
Preklad: Andrej Zmeček
Úprava a réžia: Ingrid Timková
Dramaturgia: Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy: Ema Teren

11. 5. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
Hra Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách moc, my pravdu
sa sústreďuje na mravné posolstvo jeho života vo väzení, kde
ho nedokázali zlomiť ani najbrutálnejšími metódami vtedajšej
ŠtB. Jeho živá viera mu pomohla prekonať dnes až takmer
neuveriteľné spôsoby mučenia, ktoré mali za cieľ priviesť ho
k „polepšeniu“, teda k popretiu jeho viery a súhlasu s mocenskými
princípmi vládnutia komunistickej diktatúry. Silvester Krčméry
sa však „nepolepšil“, prejavil obrovskú vnútornú silu, obstál aj
v najťažších skúškach a zamietol všetky rozhodnutia súdov, na
základe ktorých by mohol byť prepustený, ak by priznal aspoň
čiastočne svoju vinu, pretože žiadnu necítil. Hra sa odohráva
v dvoch časových rovinách – v deväťdesiatych rokoch v jeho
ordinácii, kde ho navštívi jeho bývalý vyšetrovateľ, a v päťdesiatych
rokoch na rôznych miestach jeho vyšetrovania a väznenia.
Účinkujú: Richard Autner a Matej Marušin*
Réžia: Kamil Žiška
Dramaturgia: Peter Kováč
Scéna a kostýmy: Peter Janků

JÚN 2018

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

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

G E R H A R T H
P R E D Z Á P A
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13. 5. o 18.30
ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
– PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV

Ó, SLÁVA, HVIEZD, Ó, SLÁVA

Poetické uvažovanie o vzťahu k majetku, peniazom, vlastníckym
prejavom a o úskaliach mamony básňami Pavla Országha
Hviezdoslava Pomsta mŕtvych, Deľba dedičstva, Noc je, Časy,
časy, mrcha časy, kedyže sa polepšíte. Inscenácia divadla poézie,
v ktorej poézii dávame nový divadelný javiskový jazyk.
Účinkujú: Štefan Bučko, Peter Pavlík, Andrej Remeník
Réžia: Peter Weinciller
Dramaturgia: Miriam Kičiňová
Pohybová spolupráca: Michal Dudáš
Hudobná spolupráca: Vladimíra Semanová Široká
Scéna a kostýmy: Markéta Plachá
Nevšedné divadelné spracovanie troch Hviezdoslavových balád:
Margita, Zuzka Majerovie a Anča plné spevu, živej cimbalovej
hudby a jedinečnej poetiky slov.
Účinkujú: Monika Potokárová, Nora Ibsenová, Barbora Palčíková
Na cimbale hrá: Peter Kamenský/Jakub Beľák
Réžia: Peter Weinciller
Dramaturgia: Juraj Fotul

15. 5. o 15.00
KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
– MATÚŠ BACHYNEC
V komornej inscenácii na motívy života a tvorby Marty Kubišovej
vzniká obraz kontroverznej doby a neľahkých osudov umelcov,
ktorí mali odvahu vzoprieť sa režimu.
Marta Kubišová bola v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
členkou populárneho speváckeho tria Golden Kids spolu
s Helenou Vondráčkovou a Václavom Neckářom. Bleskovú
kariéru Golden Kids prerušili tvrdé normalizačné opatrenia. Kvôli
sfalšovanej pornograﬁckej fotomontáži dostala Kubišová od strany
KSČ zákaz umeleckej činnosti. V roku 1977 sa stala signatárkou
a hovorkyňou Charty 77, čo prispelo k ďalšiemu, zvýšenému
sledovaniu ŠtB. Na návrat do speváckej kariéry musela čakať
takmer dvadsať rokov. A napriek tomu mala stále dosť vnútornej
sily, aby si stála za svojimi presvedčeniami a neprestajne sa
vyhraňovala voči režimu. Inscenácia venovaná Kubišovej odkazu
nie je len politickým kabaretom, ale najmä príbehom ženy, ktorá
svojím pevným charakterom inšpiruje generácie umelcov a aj
všetkých, ktorí sa neboja postaviť za svoje názory.
Účinkujú: Monika Potokárová, Silvia Holečková*, Daniel Žulčák*
Réžia: Matúš Bachynec
Dramaturgia: Lucia Mihálová, Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy: Ján Husár
Pohybová spolupráca: Juraj Letenay

22. 5. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
23. 5. o 19.30
SLOVENSKÉ OSMIČKY
– Pred (železnou) oponou za oponou (1958)
Nový diskusný program Činohry SND v Modrom salóne prevedie
divákov kľúčovými slovenskými „osmičkovými“ rokmi 20. storočia.
Od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie až po samostatnú
Slovenskú republiku. 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 osobné pohnútky a najmä na to, aký
vplyv mali tieto rozhodnutia na život bežného človeka, na kultúrny
i spoločenský rozvoj. Slovenské osmičky odhalia divákom tie zákutia
v histórii, o ktorých sa veľa nehovorí, a prinesú nové pohľady
vnímania jednotlivých nielen politických udalostí v zaujímavých
súvislostiach. Aké boli teda zmeny v spoločnosti, ktoré sprevádzali
medzníky našej formujúcej sa krajiny?
Moderátor: Tomáš Hudák
Hostia: Vladimír Zvara (Filozoﬁcká fakulta UK)
Adam Hudek (Historický ústav SAV)
Juraj Marušiak (Ústav politických vied SAV)

27. 5. o 18.30
BRANNÉ CVIČENIE...

– TOMÁŠ PROCHÁZKA, PETER TILAJČÍK
PRIESTOR KUCHYŇA

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

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

GENERÁLNY
PARTNER

DERNIÉRA ZMENA PROGRAMU A HOSTÍ VYHRADENÁ
VSTUPENKY
V POKLADNICIACH SND A ON-LINE
NA WWW.SND.SK A WWW.NAVSTEVNIK.SK
REZERVÁCIE
02/204 72 289 | REZERVACIE@SND.SK
Drobná oslava slovenskej ženskej poézie, na ktorej sa budú podávať
texty troch vynikajúcich autoriek – Mily Haugovej, Taťjany Lehenovej
a Kataríny Kucbelovej, v prvom divadelnom spracovaní. Svet –
chirurgicky presne rysovaný slovami poetiek – precedený cez sitko
(seba)irónie, humoru, (ne)skúsenosti a nadhľadu troch interpretiek
v intenzívnom slovno-hudobnom trialógu.
Účinkujú: Katarína Šafaříková*, Monika Potokárová, Anna
Rakovská*
Dramaturgia a réžia: Katarína Šafaříková, Monika Potokárová,
Anna Rakovská, Miriam Kičiňová
Pohybová spolupráca: Zuzana Sehnalová

31. 5. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER

WWW . SND . SK

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 – 20.30hod.

B. EIFMAN
B

19.00 – 21.10 hod.

Nehrá sa

streda

27

štvrtok

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

DON GIOVANNI

W. A. MOZART

ČAJKOVSKIJ. PRO ET CONTRA

F. M. DOSTOJEVSKIJ

KROTKÁ

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Uzávierka programu 24. 4. 2018. Zmena programu je vyhradená.

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

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 Leni

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

www.snd.sk

On-line predaj

LADY MACBETH

GISELLE

Rezervácie

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
G. Dzuríková, D. Mórová
Foto: J. Gulyás

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

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

Vysvetlivky:

19.00 - 21.30 | Romatický balet v dvoch dejstvách

A.
A CH. ADAM

Nehrá sa Nehrá sa

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

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

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

NABUCCO

G. VERDI

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

ÚNOS ZO SERAILU

W. A. MOZART

Nehrá sa

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

W. A. MOZART | ÚNOS ZO SERAILU

Foto: M. Popelář

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

SÉRIA MO
Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM P. PIŠŤANEK
10.00 – 12.30 hod.
RIVERS OF BABYLON
Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND

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

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

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

LÁSKAVÉ BOHYNE

SÉRIA OŽ J. LITTELL

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

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 – 20.30 hod.

19.00 – 20.15 hod.| Adaptácia novely ruského klasika

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

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

Nehrá sa

sa po viac ako 90 rokoch vracia na javisko Činohry SND

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

SÉRIA NČ2

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

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

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

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:
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19.00 – 21.10 hod.
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ČAJKOVSKIJ. PRO ET CONTRA

B. EIFMAN
B

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

utorok

25

pondelok

24

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

Hosťovanie Činohry SND v Martine
s inscenáciou Krotká

Nehrá sa

literatúru

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

ZÁPADOM SLNKA

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

SÉRIA NČ1 B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU

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

VOJNA A MIER

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

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

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

ESMERALDA

C. PUGNI
C

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

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
MCENSKÉHO OKRESU
19.00 – 21.10 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom E. Suvorova
SÉRIA NČ4 G. HAUPTMANN | PRED

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

ELITY

J. HAVELKA A KOL.

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

19.00 hod.

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

Nehrá sa

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

TROCHU INAK

19.00 – 22.00 hod. | Romantický balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.
B. SMETANA
SÉRIA KB W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
PREDANÁ NEVESTA
19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:
Keď ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?
19.00 – 21.50 hod. | Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku
Nehrá sa
Nehrá sa

LABUTIE JAZERO

P. I. ČAJKOVSKIJ
P

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

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

18.00 – 20.45 hod.

WERTHER

18.00 – 20.30 hod. | Opera Národného divadla Praha

TAK SA NA MŇA PRILEPILA

J. MASSENET

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

nedeľa
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B. SMETANA

PREDANÁ NEVESTA

11.00 – 13.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž
rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa

Hosťovanie Činohry SND v Nitre
s inscenáciou Rodáci
D. MACMILLAN | ĽUDIA, MIESTA, VECI
19.00 – 21.50 hod.

SEZÓNA
SVETOVEJ
KLASIKY

Brilantne napísaná tragikomédia súčasného významného britského autora.

Nehrá sa

s inscenáciou Antigona
ANTIGONA
vizuál
Foto: J. Gulyás
Dizajn: B. Šajgalíková

A
Sofokles

SÉRIA E Hosťovanie Činohry SND v Olomouci

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

PREDANÁ NEVESTA

B. SMETANA
18.00 – 20.50 hod. | Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku
Nehrá sa

Nehrá sa

S.
S PROKOFIEV, N. HOREČNÁ

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...
19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách
ROMEO A JÚLIA
– TAK AKO VČERA...
L. Brunetti, A. Szabo
Foto: P. Brenkus

Hosťovanie Činohry SND v Brne
s inscenáciou Elity
Nehrá sa

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
10.00 – 12.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,
princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

TURANDOT Nehrá sa
M. Hundeling
Foto: A. Klenková

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
10.00 – 12.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,
princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.

SÉRIA NČ4

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

PRED ZÁPADOM SLNKA

G. HAUPTMANN

ALEKSANDRA ZEC

19.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
O. FRLJIĆ
19.00 hod.

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

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

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

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

SÉRIA NČ3

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA) SÉRIA NČ4
19.00 – 21.10 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom

PRED ZÁPADOM SLNKA

G. HAUPTMANN

19.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný
špeciálne na objednávku Činohry SND

MERCEDES BENZ
D. Jamrich, M. Huba,
R. Roth, V. Obšil
Foto: A. Čanecký

vlastnej záhuby.

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

B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU
PREMIÉRA
19.00 hod. | Jedna z najvýraznejších hier nórskeho dramatika Bjørnstjerne

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

SOFOKLES | ANTIGONA
SÉRIA NČ2 B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU
PREDPREMIÉRA
19.00 hod. | Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom
19.00 hod. | Jedna z najvýraznejších hier nórskeho dramatika Bjørnstjerna

vlastnej záhuby.

On-line predaj

www.snd.sk

FIGARO SEM, FIGARO TAM

G. ROSSINI

GISELLE

11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly.
A. CH. ADAM
A

19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
Nehrá sa

Nehrá sa

NABUCCO

G. VERDI

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

11.00 – 13.45 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
W. SHAKESPEARE

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

POĽSKÁ KRV

O. NEDBAL

POĽSKÁ KRV

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

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV

11.00 – 14.10 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
V. PATEJDL, L. VACULÍK

18.00 – 20.35 hod. | Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľkých

MATINÉ K PREMIÉRE OPERY TOSCA

10.30 – 12.00 hod. | Stretnutie Dr. Jaroslava Blaha s inscenátormi

a interpretmi nového naštudovania opery

Nehrá sa

Nehrá sa

FRAGILE & BALET SND
F

19.00 – 21.20 hod.

Koncert vokálnej skupiny Fragile a Baletu SND

NABUCCO

G. VERDI

English subtitels – Predstavenie
uvádzame s anglickými titulkami.

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

Vysvetlivky:

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

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

SOFOKLES | ANTIGONA
10.00 hod. | Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

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

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

Uzávierka programu 23. 4. 2018. Zmena programu je vyhradená.
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

abonentky

ATRAKTÍVNE
ABONENTKY
deväť balíčkov na výber
V SND sme vďační, že pravidelných návštevníkov
predstavení v činohre, opere i balete zo sezóny
na sezónu pribúda. Máme na mysli tých, ktorí sa
už v máji zaujímajú o to, kedy a ktoré predstavenia navštívia v nasledujúcej divadelnej sezóne.
Sú to naši stáli fanúšikovia, ktorí si pravidelne od
mája do konca júla kupujú abonentky.
Svojim milým nedočkavcom vychádzame opäť
v ústrety: pripravených je deväť abonentných
balíčkov. Nechýbajú, samozrejme, tie, ktoré zahŕňajú premiéry každého z umeleckých súborov
samostatne, ale ani inscenácie v kombináciách,
nezabudli sme na ponuku pre malých divákov,
ani na prekvapenia v podobe zliav či bonusov.
Dramaturgia činoherného súboru – nadväzujúc
na predchádzajúce tematické sezóny, avizuje,
že v tej nasledujúcej sa známe slovenské, ale aj
svetové režisérske osobnosti budú atraktívnou
formou zaoberať témou hľadania východiska
z frustrácie dnešnej doby. V skratke si priblížme,
aké novinky činohry si záujemcovia nájdu v balíčku: bude to pozvánka na Vysokú školu diváckeho umenia – hru súčasného maďarského dramatika Istvána Tasmádiho, na Projekt 1918 z opera

tituly: Beatles go Baroque – už samotný titul prezrádza, čím nás choreograficky prekvapia piati
osvedčení i mladí tvorcovia na hudbu Petra Breinera, a druhým atraktívnym titulom – baletnou
premiérou – bude dielo o legende čierno-bieleho filmového plátna Chaplin z dielne medzinárodného tímu Carl Davis, Daniel de Andrade
(ktorý v našom balete už naštudoval sugestívny
večer o Nižinskom).
Operní a baletní tvorcovia zostavili aj abonentný balíček pre rodičov s deťmi, resp. pre
mladších divákov, ktorých by sme chceli inšpirujúcou formou prilákať k Tálii – a v tomto
balíčku je aj premiéra nového operného diela
slovenského skladateľa Petra Zagara Rozprávka so šťastným koncom.
Čakajú vás ešte balíčky, ktoré zostavili osudové
ženy, či muži, balíček veľkých príbehov, svetovej
klasiky, ale aj vzrušujúci pod názvom Zaži vášeň,
ktorý si isto spájate s našou úspešnou baletnou
kampaňou, a ďalšie.
(iz)
Informujte sa na tel. čísle 02/ 204 72 296
alebo na e-mailovej adrese:
anna.minarikova@snd.sk

Daniela Majlinga, na hru oceňovanej britskej autorky Lucy Prebbe pod názvom Vedľajšie účinky,
ktorá skúma hranice vedy a etiky, na divadelnú
adaptáciu medzinárodne oceňovaného filmu
Štvorec, ktorú uvedie Činohra SND podľa scenára
režiséra Rubena Ostlunda vo svetovej premiére,
na sugestívne rozprávanie o dobe Ruské denníky Ale Rachmanovovej, na poetickú grotesku
Svadba alebo pohreb? ikonického izraelského
spisovateľa Hanocha Levina, na inscenáciu hry
Skylight britského dramatika Davida Haru, ktorá
divákov vtiahne do zaujímavého vzťahu dvoch
bytostí, a na záver sezóny na známu hru známeho Friedricha Dürrenmatta Fyzici.
Hudobno-dramatický balíček zahŕňa tri operné
a dve baletné premiéry. Úvod opernej sezóny
bude patriť historickej freske Giuseppe Verdiho Don Carlos, v repertoári neskôr pribudne
večer dvoch diel jedného z najväčších a najoriginálnejších skladateľov 20. storočia Benjamina
Brittena Rieka čajok a Rozpálená noc a na záver
sezóny ďalšie veľké dielo opernej literatúry Hoﬀmannove poviedky Jacqua Offenbacha.
Tento balíček doplnia dva zaujímavé baletné
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OSOBNOSTI TVORCOV
Predstavujeme inscenátorov
z hosťujúcich divadiel
text: Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND, Pavol Smolík, dramaturg Opery SND
foto: Peter Brenkus, Jacek Jarczok, Joseph Marčinský, Martin Popelář, Anton Sládek

Festival Eurokontext.sk výrazne rozširuje programovú ponuku nášho divadla, inšpiruje všetkých
zúčastnených umelcov a návštevníkov obohacuje o poznanie nových trendov v opernej tvorbe.
V SND privítame operné súbory z Prahy, Ostravy, z Košíc a po prvý raz aj Krakovskú operu – a spolu
s nimi popredné osobnosti, ktoré sú tvorcami jednotlivých inscenácií.
Richard Wagner: Víly
Opera Štátneho divadla Košice
štvrtok 7. júna 2018 o 19.00 hod.,
historická budova SND
Opera Víly je prvou dokončenou operou skladateľa Richarda Wagnera, ktorú skomponoval
ako devätnásťročný. Paradoxne sa však jej
premiéry nedožil. Dielo prvý raz uviedli až päť
rokov po jeho smrti, v roku 1888 v Mníchove.
V romantickej hudbe raného Wagnerovho
opusu sa už črtajú niektoré znaky autorského
rukopisu, ktoré môžeme počuť v jeho najznámejších dielach. Víly, opus s mytologickým námetom, mal slovenskú scénickú premiéru až
minulý rok (!) v Opere Štátneho divadla Košice.
Realizáciu tohto dramaturgicky zaujímavého
titulu zverili osvedčenému tímu tvorcov.

tom ND v Ostrave (Werther, Jej pastorkyňa, Vec
Makropulos, Falstaﬀ, La traviata, Lohengrin).
Ako hudobný riaditeľ ND Praha (2013 – 2014)
pripravil naštudovanie opery Príhody líšky Bystroušky. Pracuje s celým radom významných
symfonických telies. V Opere SND naštudoval
operu Židovka.
Režisér Lubor Cukr (1974) získal v roku 1999
angažmán v Štátnej opere Praha ako asistent

réžie. V roku 2011 s týmto súborom režijne
naštudoval inscenáciu Verdiho Trubadúra –
a vzápätí ho pozvali do Národného divadla
moravskosliezskeho, aby tam inscenoval Brittenovu operu Kominárik. V Sliezskom divadle
Opava naštudoval tituly Titovo milosrdenstvo
(2010), Čert a Káča (2013), Onegin (2014) či
Sedliacka česť (2016). K jeho zahraničným
úspechom patrí inscenácia Mozartovej Figarovej svadby (Opéra de Nice, 2008).

Víly, Opera Štátneho divadla Košice

Dirigent Robert Jindra (1977) debutoval
v Štátnej opere Praha v roku 2001 hudobným
naštudovaním opery V. Wimmera Rytier a smrť.
V tom istom roku začal pracovať aj v ND Praha,
kde naštudoval Káťu Kabanovú, Dve vdovy,
Dona Giovanniho, Figarovu svadbu, Carmen, či
Falstaﬀa. V rokoch 2006 – 2009 pôsobil v Deutsche Oper am Rhein (Prsteň Nibelungov,
Elektra, Rusalka, Káťa Kabanová, Vec Makropulos, Z mŕtveho domu). Nasledujúcich päť
sezón (2010 – 2015) bol riaditeľom a dirigen-
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festival
Dmitrij Šostakovič:

Lady Macbeth Mcenského okresu
Opera Národného divadla
moravskosliezskeho, Ostrava
sobota 9. júna 2018 o 19.00 hod.,
historická budova SND
S významnou hudobnou drámou Dmitrija
Šostakoviča, „tragédiou-satirou“, obrazom
skazenej spoločnosti stojacej na nezriadenej
moci sexuality, prichádza ostravská opera
krátko po marcovej premiére diela. Kritika
ocenila sugestívnosť ostravskej inscenácie, plnej prudkých, cynicky krutých dejových a scénických kontrastov, ktoré sú reflexom nielen
ruskej a nielen dávnej spoločnosti. Pod tento
výrazný inscenačný tvar sa podpísal tím vedený renomovaným režisérom Jiřím Nekvasilom.
Dirigent Jakub Klecker (1982) je hudobným
riaditeľom ostravskej opery. Istý čas pôsobil
na poste šéfdirigenta Janáčkovej opery v Brne.
K jeho výrazným počinom patria naštudovania diel Hry o Márii, Tosca, Šárka, Osud zhýralca,
Popoluška (v oboch najväčších moravských divadlách), ale aj Figarova svadba či večer komponovaných baletných opusov Ballettissimo
(ND Praha). V roku 2014 zaujal v Ománe ako
dirigent Rusalky (s brnianskym súborom). Rok
predtým debutoval v Štátnom divadle Norimberg Verdiho Aidou. Súpis jeho naštudovaní
dopĺňajú opery Bludný Holanďan, Turandot,
Nabucco, Carmen, Príhody líšky Bystroušky či Jej
pastorkyňa. Pracuje s celým radom zvlášť českých orchestrov a je činný aj ako pedagóg.
Režisér Jiří Nekvasil (1962) založil v roku 1988
spolu so scénografom D. Dvořákom pražské
operné experimentálne štúdio Opera Furo-

re. Neskôr bol intendantom Komornej opery
Praha (Opera Mozart, od 1990), od roku 1998
umeleckým šéfom a dramaturgom ŠO Praha,
v rokoch 2002 – 2006 šéfom Opery ND Praha
a od roku 2010 je riaditeľom NDMS v Ostrave.
Doposiaľ realizoval 80 operných a činoherných inscenácií. Počas letných staggion (1992
– 1998) to bol cyklus Mozartových opier, v ŠO
Praha uviedol (1999 – 2002) svetové premiéry
Bubu z Montparnassu (E. F. Burian), Faidra
(E. Viklický) a Circus Terra (T. Madsen), české
premiéry diel The Turn of the Screw (Britten),
Es war einmal (Zemlinsky) a Poľský Žid (Weis).
Od roku 2003 pre ND inscenoval Smrť
Klinghoﬀera, Výlety pána Broučka, Jej pastorkyňu, Predanú nevestu, Tajomstvo, Grécke pašie, Dona Giovanniho, Adrianu Lecouvreur či
Dievča zo Západu. Z novších inscenácií v českých divadlách je to Julietta, či Don Quichotte.
Režíroval vo viacerých divadlách v Nemecku,
v Argentíne (Teatro Colón Buenos Aires), vo
Francúzsku (Nantes), v USA, Lotyšsku, Írsku,
Nórsku, vo Fínsku a na Slovensku. Dlhodobo
spolupracuje s Českou televíziou.

Karol Szymanowski: Kráľ Roger
Krakovská opera
piatok 15. júna 2018 o 19.00 hod.,
nová budova SND
Opera Kráľ Roger patrí k najdôležitejším dielam Karola Szymanowského a jeho krakovská
inscenácia je zaujímavou interpretáciou poľského režiséra Michala Znanieckeho. Na Slovensku bude tento titul uvedený po prvý raz.
Szymanowského modernistické dielo (1924)
v posledných rokoch budí čoraz väčšiu pozornosť a často sa hráva vo svete. Známa je inscenácia tejto hudobnej drámy z dielne režiséra

Lady Macbeth Mcenského okresu,
Opera Národného divadla
moravskosliezskeho, Ostrava
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Kráľ Roger, Krakovská opera

Warlikowského (Opéra Bastille, Paríž, 2009;
Teatro Real, Madrid, 2011), ale aj Znanieckeho
predstavenie (Bilbao, 2012). Krakovská realizácia tohto režiséra zdôrazňuje ľudský rozmer
diela: kráľ nazerá na vlastnú individualitu v jej
základných podobách – muž, vodca, hlava rodiny, otec, manžel. Prechádza emocionálnymi
a mentálnymi transformáciami, aby položil zásadné otázky o význame bytia.
Dirigent Lukasz Borowicz (1977) pôsobil vo
Veľkom divadle vo Varšave, dirigoval Varšavskú filharmóniu, v zahraničí londýnsky Royal
Philharmonic Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, rozhlasové orchestre v Hannoveri a Lipsku, orchester opery v Marseille, orchester
I Pomeriggi Musicali v Miláne, Ruský národný
filharmonický orchester a ďalšie. Zaujal naštudovaniami opier na poľských scénach – Orfeus
a Eurydika, Don Giovanni, Eugen Onegin, Halka,
Čarovná ﬂauta, Rusalka, Dido a Aeneas. Hudobnú drámu Kráľ Roger pripravil okrem Krakova
pre operu v Bilbau. Účinkoval na mnohých festivaloch (napr. Rossiniho festival v Pesare), nahráva pre významné produkčné spoločnosti
(Deutsche Gramophon, EDA Records a ďalšie).
Režisér Michał Znaniecki (1969), režisér, výtvarník a dramatik začal svoju medzinárodnú kariéru v roku 1994 ako tvorca inscenácií
v Poľsku, vo Francúzsku, v Belgicku, Írsku a Taliansku, zakrátko aj v Španielsku, Izraeli, Argentíne a v Uruguaji. Je autorom dvoch stovák
javiskových produkcií v oblasti činohry, opery
a muzikálu. V roku 1994 debutoval v Teatro
alla Scala a zakrátko sa stal umeleckým riaditeľom Veľkej opery vo Varšave. Jeho inscenácie
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2007) a The Producers
(2009) získali prestížne ocenenie Zlatá maska. Pripravil open-air produkcie Nápoja lásky
a Otella, Turandot a Maškarný bál naštudoval
ako predstavenia uvedené na olympijskom
štadióne vo Vroclave. La traviatu a Carmina burana inscenoval pre divadlo v Masade (Izrael).
Znanieckeho inscenácia Eugena Onegina bola

festival

Triptych – Sestra Angelika,
Opera SND

SND
Španielska hodinka, Opera

Poľská krv, Opera SND

ocenená ako najlepšie predstavenie v Španielsku za rok 2011, Meﬁstofele ako najvýraznejší
inscenačný počin v roku 2014 v Chorvátsku.
Znaniecki je zakladateľom a umeleckým riaditeľom Festivalu Opera Tigre. Okrem spomenutých cien je nositeľom mnohých ďalších ocenení za divadelnú tvorbu.

Jules Massenet: Werther
Opera Národného divadla Praha
nedeľa 17. júna 2018 o 18.00 hod.,
nová budova SND
Azda každý z nás pozná Goetheho Utrpenie
mladého Werthera (1774). K skladateľom, ktorých Goethe inšpiroval, patril aj Jules Massenet. Vydanie známej knihy oddeľuje od vzniku
ňou inšpirovanej opery viac než storočie – hlboká empatia dvoch hlavných postáv však
prekračuje veky. S touto operou v inscenačnom stvárnení popredného režiséra európskeho formátu Willyho Deckera hosťuje na
festivale Národné divadlo Praha. Inscenácia
vznikla v spolupráci s Oper Frankfurt, premiéru v Prahe má 7. júna 2018.
Dirigent Petr Kofroň (1955), dirigent, skladateľ, publicista, umelecký riaditeľ Opery

ND a ŠO Praha. Spoluzakladateľ súboru pre
súčasnú hudbu Agon Orchestra (1983; koncerty vo väčšine európskych štátov, ale aj
v USA – napr. v Lincoln Centre v New Yorku,
v Kanade). Spolupracoval s Orchestrom FOK,
Pražskou komornou filharmóniou či Talichovým komorným orchestrom. Počas šéfovania
v Plzni (1996 – 2004) zaujal naštudovaním
Šárky, Jolanty, Hubičky, Ariadny na Naxe. V ŠO
Praha naštudoval dielo P. Glassa Pád domu
Usherovcov (1999) a v Opere ND Praha jeho
Krásku a zviera (2003) a operu Man and Boy:
Dada (2004) od M. Nymana. Ako šéfdirigent
oboch pražských súborov naštudoval operu A. Hábu Nová zem (2014), Musorgského
Borisa Godunova (2015), Giordanovu operu
Andrea Chénier (2016) či Kašlíkov Krakatit
(2017).
Režisér Willy Decker (1950) začínal s divadelnou praxou ako asistent H. Kupfera či
J. P. Ponnella. V roku 1986 sa stal hlavným režisérom v Teatro Colón. Na festivale v Salzburgu debutoval Korngoldovou operou Mŕtve
mesto (2005). Jeho práce poznajú vo Wiener
Staatsoper, v Opéra de Paris, v Royal Opera
House Covent Garden i v operných domoch
v Chicagu, Bruseli, Amsterdame, Ženeve,

Madride, Barcelone. V súpise jeho najnovších
inscenácií figuruje Titovo milosrdenstvo (Opéra National de Paris), Don Carlos (Teatro Real
Madrid), Súmrak bohov (Staatsoper Dresden),
Káťa Kabanová (Staatsoper Hamburg, Nórska
opera Oslo), Lulu (Wiener Staatsoper), Pelléas a Mélisanda (Staatsoper Hamburg), Piková
dáma (Staatsoper Hamburg), Zlato Rýna (Staatsoper Dresden), Salome (Staatsoper Hamburg), Siegfried (Staatsoper Dresden), Tosca
(Oper Stuttgart, Ópera Nacional de Chile),
La traviata (Metropolitan Opera New York),
Werther (Oper Frankfurt, Teatro dell‘ Opera
di Roma, Gran Teatre del Liceu Barcelona, ND
Praha) a ďalšie.
Opera SND otvorí festival v sobotu a v nedeľu
2. a 3. 6. premiérami Pucciniho Toscy (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 našich predstavení zavŕšime novou inscenáciou Nedbalovej operety Poľská krv (sobota 16. 6., historická budova SND).
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Čajkovskij. PRO et CONTRA,
Eifman Ballet, Petrohrad

NOVÉ MENÁ
AJ STÁLICE
Klasika aj aktuálne
tanečné trendy
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND
foto: Peter Brenkus, Joseph Marčinský, Evgenej Matveev

Festival európskeho divadla Eurokontext.sk je jedinečnou príležitosťou vnímať
tanec z rôznych rovín a pohľadov. Naším cieľom je pokúsiť sa splniť očakávania aj
túžby našich divákov vidieť niečo nové – od klasiky až po aktuálne tanečné trendy.
Po prvý raz uvádzame balet Maďarskej národnej opery. Predstaví sa s Bartókovým tanečným
triptychom, ktorý prepája balet so súčasným
tancom a folklórom. Petrohradský súbor Eifman Ballet sa postará o nevšedný zážitok
v podobe slovenskej premiéry baletu Čajkovskij. PRO et CONTRA s neopakovateľným rukopisom Borisa Eifmana. K ponuke hosťujúcich
súborov patrí aj Balet Štátneho divadla Košice
s Denníkom Anny Frankovej. Eurokontext.sk
tak predstaví tvorbu choreografov niekoľkých
generácií – Borisa Eifmana, Lászlóa Seregiho,
Pála Frenáka, Zsolta Juhásza a Ondreja Šotha,
ktoré dopĺňajú predstavenia z repertoáru Baletu SND v choreografii Vasilija Medvedeva
Esmeralda, Borisa Eifmana Za hranicami hriechu/ Bratia Karamazovovci a Reony Sato Dafnis
a Chloé.
„Verím, že spojenie veľkých tém, partitúr hudobných velikánov 19. a 20. storočia, výpravného
klasického baletu a tanečného divadla v rámci
rôznych podôb tanečného vyjadrenia osloví
počas festivalových dní čo najširší okruh našich
divákov,“ hovorí na margo festivalu riaditeľ Baletu Jozef Dolinský a dodáva, že pre veľký záu-

22

jem divákov uvedieme baletný večer na tému
Čajkovskij. PRO et CONTRA dvakrát.

Bartókov tanečný triptych
Balet maďarskej národnej opery
štvrtok 7. 6. o 19.00 hod., nová budova SND
Drevený princ podľa Frenáka
Balet Drevený princ sa od svojho vzniku dočkal už mnohých uvedení, o jeho javiskovú
podobu sa pokúšali mnohí významní choreografi (v Balete SND v roku 2003 Tamás
Juronics). Jeho nový prepis vytvoril svetovo
uznávaný choreograf Pál Frenák. V progresívnej choreografii zdôrazňuje rozpor medzi
detským príbehom a sofistikovanou hudbou.
Choreograf a tanečník Pál Frenák sa narodil
v roku 1957 v Budapešti, v roku 1980 odišiel
do Paríža, kde v roku 1999 založil maďarsko-francúzsky súbor Pál Frenák Company so
sídlom v Budapešti a v Paríži. Jeho dlhoročná
tvorba zaujme jedinečnou, dynamickou pohybovou rečou. Vo svojich inscenáciách odvážne využíva priestor a rôzne umelecké formy vrátane cirkusu, divadla, módy a súčasnej

hudby. Na festivale Eurokontext.sk 2014
uviedol projekt Birdie, za ktorý získal v Maďarsku významné ocenenie Award Moholy-Nagy University of Art and Design. Univerzita
každoročne udeľuje cenu umelcovi maďarského pôvodu, ktorého dielo sa vyznačuje
inovatívnym prístupom a posúvaním hraníc
medzi umeleckými médiami.
V tanečnom diele Drevený princ na hudbu
Bélu Bartóka už tradične kombinuje choreografickú štruktúru s čistou scénografiou inšpirovanou súčasnou architektúrou, dizajnom
a svetelným dizajnom. „Moje inscenácie sú
o fyzických a emocionálnych hraniciach vnútri
nás samých a o spôsobe, akým môžeme prostredníctvom svojej predstavivosti vytvárať úplne
novú realitu,“ také je krédo Pála Frenáka. Jeho
Drevený princ je sugestívnym portrétom emócií a zložitosti vzťahov interpretovaný brilantnou technikou. Dielo je súčasťou večera, ktorý
tvoria ďalší renomovaní maďarskí choreografi
originálnych pohybových rukopisov – je to
Tanečná suita Zsolta Juhásza a nadčasový balet Zázračný mandarín, pod ktorý sa podpísal
László Seregi.

Pál Frenák, Bartókov tanečný triptych,
Balet maďarskej národnej opery
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Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci, Jonatan Lujan (Dmitrij),
Adrian Szelle (Alexej), Andrej Szabo (Ivan), Balet SND

Boris Eifman:

Čajkovskij. PRO et CONTRA
Eifman Ballet, Sankt Peterburg
utorok 26. júna, streda 27. júna 2018 o 19.00
hod., nová budova SND
Srdcovka Borisa Eifmana
Balet Čajkovskij. PRO et CONTRA je výsledkom
Eifmanovho dlhoročného skúmania diela geniálneho ruského skladateľa. V inscenácii, ktorú po prvý raz uviedol v roku 1993, ponúkol
originálny choreografický tvar zodpovedajúci
súčasným umeleckým a technologickým možnostiam baletného divadla. „Počas výskumu
a tvorby tohto diela som si uvedomil, aký hlboký
až bezodný bol Čajkovského skladateľský svet.
Pochopil som veľa vecí, súvisiacich s jeho prácou,
s jeho duševnou identitou, vzťahmi s blízkymi.
Chcel som vytvoriť dielo, v ktorom by som sa doslova ponáral do Čajkovského tvorivých útrap,“
uviedol Eifman. Základom príbehu sú spomienky umierajúceho skladateľa, pred ktorého
očami sa premieta celý život ako delírium blízkej smrti. Vychádzajúc z princípu rozmanitosti
postáv, ich fragmentácie do jednotlivých obrazov, Eifman vytvára sugestívnu štruktúru predstavenia. Odkazuje pritom na svoje najslávnejšie baletné diela Luskáčika a Labutie jazero.
Jeden z najslávnejších choreografov sveta
Boris Eifman (1946) sa narodil na Sibíri, vyštudoval konzervatórium v Leningrade. V roku
1977 bol vymenovaný za šéfa Leningradského
baletného súboru, dnes Eifman Ballet. Medzi
jeho dielami nachádzame tituly ako Don Juan
a Molière, Don Quijot alebo Fantázie blázna,
Majster a Margarétka, Karamazovovci, Onegin,

Červená Giselle, Rekviem, Anna Karenina, Rodin. Je známy svojimi spracovaniami veľkých
literárnych diel s psychologickými sondami
do temných stavov duše. Po predstaveniach,
s ktorými v SND hosťoval – Rodin, Up & Down
a Anna Karenina (ktorá bola udalosťou festivalu Eurokontext.sk 2016), prichádza Eifman
Ballet s inscenáciou – sondou do duše jeho
najobľúbenejšieho skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského. V úlohe skladateľa sa predstavia
dvaja hlavní sólisti Eifmanovho súboru – Oleg
Markov a Oleg Gabyshev, držitelia ocenení
Zlatá maska a Zlatý Soffit.

Ondrej Šoth, Zuzana Mistríková:

Denník Anny Frankovej
Balet Štátneho divadla Košice
utorok 12 júna 2018 o 19.00 hod.,
Štúdio v novej budove SND
Festival privíta aj súčasný tanečný projekt
baletu ŠD Košice – tanečno-divadelné stvár-

Denník Anny Frankovej, Táňa Pauhofová
v hlavnej úlohe, Balet Štátneho divadla Košice

nenie príbehu Anny Frankovej, ktorý pozná
celý svet. Rolu hlavnej hrdinky stvárňuje Táňa
Pauhofová, ďalšie postavy členovia košického
baletného súboru. Inscenácia získala cenu
Dosky za sezónu 2016/2017, v kategórii Tanečné divadlo.
Balet SND sa na festivale predstaví troma inscenáciami. Bolo cťou pre náš súbor, keď nám
Boris Eifman exkluzívne zveril naštudovanie
jeho diela Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci – tanečný ekvivalent k Dostojevského románu o deštruktívnych vášňach
a večného súboja Boha a diabla. Tento titul
patril k mimoriadnym prekvapeniam uplynulého roka a k jedným z jeho umeleckých vrcholov. Na Eurokontexte sa môžete presvedčiť o výnimočných kvalitách choreografie aj
interpretácie v piatok 8. 6. 2018 o 19.00 hod.
v novej budove SND.
Do festivalového programu sme zaradili aj
práve premiérovaný klasický balet Esmeralda
(v sobotu 23. 6. 2018 o 19.00 hod., nová budova SND), ktorý súbor naštudoval pri príležitosti 200. výročia narodenia choreografického
velikána Mariusa Petipu, autora najvýznamnejších diel klasickej baletnej literatúry. Veľkolepá freska podľa románu Victora Huga Notre
Dame de Paris. Balet v choreografii a réžii Vasilija Medvedeva a Stanislava Feča je príležitosťou prezentovať brilantnú tanečnú techniku
na pozadí nesmrteľného príbehu.
Baletu SND patrí aj účinkovanie v Ravelovskom dvojtitule Španielska hodinka/Dafnis
a Chloé (štvrtok 6. Júna 2018 o 19.00 hod., historická budova SND).
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aplauz

Gerhart Hauptmann

Pred západom
slnka
premiéry 7. a 8. apríla 2018
Zo zaslúženého
úspechu sa
tešili všetci
účinkujúci,
na foto
Diana Mórová,
Alexander Bárta,
Táňa Pauhofová,
Tomáš Maštalír
a malá Danielka
Šimeková.
Michal Vajdička, riaditeľ Činohry
SND, pozdravil v ten večer všetkých
aj ako režisér inscenácie Pred
západom slnka a poďakoval sa za
mimoriadne tvorivú a inšpiratívnu
atmosféru pri jej naštudovaní.
Poďakovanie Mariána Chudovského, generálneho
riaditeľa SND, a Radoslavy Stratenej, riaditeľky
Centra marketingu SND, patrilo tvorcom,
partnerom i sponzorom SND.

V inscenácii Pred západom slnka sa
po prvý raz na doskách SND predstavila
poslucháčka 3. ročníka VŠMU Mária
Schumerová, ktorá stvárnila rolu Inken.
Na snímke s Monikou Šagátovou
v úlohe Ottílie (vpravo).

Z gratulácií sa tešil
aj Martin Huba. Na snímke
zľava Dália Pechanová,
bývalá členka Baletu SND,
Ľudmila Várossová,
kostýmová výtvarníčka,
a Dagmar Hubová, manželka,
pedagogička.
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Foto: Peter Chvostek

Dlhotrvajúci potlesk patril inscenátorom
i myšlienkam, ktoré tvorcom nie sú ľahostajné.

aplauz

Sofoklov text spred vyše 2 500 rokov pôsobí mimoriadne apelujúco,
mrazivo, jeho repliky znejú aktuálne o morálke, kritike zneužívania
moci, o nutnosti niesť následky za svoje činy...

Sofokles

Antigona
premiéra 14. apríla 2018

Richard Autner (Haimón), Božidara Turzonovová
(Teiresias), Katarína Hollá (kostýmová výtvarníčka), Darina
Abrahámová (dramaturgička), Ondrej Spišák (režisér),
Gabriela Dzuríková (Eurydika), Ján Koleník (Kréon), Monika
Potokárová (Antigona)
Slobodnú, tvorivú atmosféru pri štúdiu oceňovali
všetci – herci i celý tvorivý tím.

Michal Vajdička,
riaditeľ Činohry
SND, Ondrej
Spišák, režisér

Inscenáciu Antigona nielen ozvláštnila, ale aj
myšlienkovo obohatila Katarína Kubošiová – Katarzia,
ktorá si počas skúšobného procesu dobre rozumela aj
s Gabrielou Dzuríkovou.

Foto: Peter Chvostek

Na premiérach v SND radi
vítame aj tých, ktorí prispievajú
k popremiérovej pohode.
Na snímke Kristína Tašká zo
spoločnosti McCarter, distribútor
minerálnej vody značky Jana.
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Oskar Nedbal

Poľská
krv

premiéra 13. apríla 2018
Do historickej budovy SND sa vrátila opereta, žáner, ktorý sa tešil priazni
divákov najmä v prvých desaťročiach existencie SND. A tak naštudovanie diela
Oskara Nedbala je poctou nielen žánru, ale predovšetkým autorovi – jednému
z prvých riaditeľov SND Oskarovi Nedbalovi, no tiež blížiacej sa storočnici SND.
Vďačným
divákom sa
poďakovali sólisti
prvej premiéry
Katarína Juhásová,
Tomáš Juhás,
Jana Bernáthová,
Ján Babjak a ďalší.

Hostí na premiére vítal Slavomír Jakubek,
riaditeľ Opery SND, Radoslava Stratená, riaditeľka
Centra marketingu SND, a Marián Chudovský,
generálny riaditeľ SND.

Jana Bernáthová
pozvala na
klaňačku Mariána
Chudovského,
režiséra operety
Poľská krv,
a Igora Holováča,
choreografa.

Chytľavé melódie Poľskej
krvi a bezprostredné uvoľnené
účinkovanie s tancami
a hovoreným slovom priniesli
na javisko aj protagonisti
druhej premiéry –
Gustáv Beláček,
Jitka Sapara-Fischerová,
Eva Hornyáková, Miroslav
Dvorský a Petra Nôtová.
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Poďakovanie si zaslúžia
aj zbormajstri Janka Rychlá,
ktorá na predstavenie
pripravila detský zbor
Pressburg Singers,
a Ladislav Kaprinay za prácu
so zborom Opery SND.
Vzájomné blahoželanie
Mariána Vacha, dirigenta,
a Mariána Chudovského,
režiséra.

aplauz
„Rodinná fotografia“ z 1. premiéry,
z piatka 13. apríla 2018.

Bonmotmi pri ďakovaní nešetril Ján Galla, na snímke zľava
Ján Babjak, Eva Šeniglová, Slavomír Jakubek a sprava manželia
Katarína a Tomáš Juhásovci.

Opereta nie je „ľahký“ žáner, priznal
tenorista Tomáš Juhás, dirigent
Marián Vach v Opere SND debutoval
naštudovaním Poľskej krvi, scénu
navrhol výtvarník Jaroslav Valek.

Foto: Peter Chvostek
a Anton Sládek

INZERCIA

podujatie

MÁJOVÉ
KONTINUITY
Turbulentné divadelné
roky päťdesiate
Marína (1948), Mária Kráľovičová

text: Jaroslav Blaho, teatrológ, foto: archív SND

O dva roky budú už oslavy storočnice Slovenského národného divadla minulosťou.
Bohatú históriu našej prvej opernej scény mapuje moderovaný program Kontinuity.
Jeho štvrté – májové pokračovanie je venované osudom predovšetkým operného súboru
SND v politicky neobyčajne turbulentných päťdesiatych rokoch.

Veselé panie z Windsoru (1954)

Krútňava, Karel Jernek (režisér), Eugen Suchoň
(skladateľ), Ladislav Holoubek (dirigent)
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„Víťazstvo pracujúceho ľudu“ vo februári 1948
– alias komunistický puč s jeho ideologickými
prioritami zatiahli oblohu aj nad slovenským
divadlom. Najmä v oblasti činoherného divadla bolo treba rezignovať na jeho základné
poslanie – nastavovať zrkadlo spoločnosti.
Rovnako sa tvorcovia museli vzdať cesty k európskej divadelnej moderne, či dokonca odkazu medzivojnovej avantgardy, ktorú v prvej
polovici štyridsiatych rokov naznačili inscenácie Ferdinanda Hoffmanna a Jána Jamnického.
Budského „spevy o kráse, mladosti a ľúbosti“
Sládkovičovej Maríny z jesene 1948 biľagovala „marxistická kritika“ ako plod buržoázneho
formalizmu, ideologicky neprijala ani nasledujúcu Laholovu skvostnú drámu Atentát. V lete
1949 sa s javiskom SND v postave Čackého
z Gribojedovovej komédie Útrapy z rozumu
navždy rozlúčil Ján Jamnický. Jamnického hrdina volil dobrovoľnú emigráciu zo spoločenstva, v ktorom dominoval strach a pokrytectvo a lož sa vydávala za pravdu.
Básnickú metaforu nahradila prvoplánová kópia skutočnosti, javiskový civilizmus na jednej
a štylizáciu prejavu na druhej strane vystriedala
vonkajšková opisnosť, vychádzajúca z pokrivenej interpretácie odkazu K. S. Stanislavského.
Ešte väčším problémom sa stala dramaturgia,

siahajúca predovšetkým po textoch, zdôrazňujúcich nezmieriteľnosť triedneho boja vo všetkých spoločenských a historických podobách.
V prevahe bola sovietska dramatika a „agitky“
domácich autorov (Králik, Mňačko, Smrčok,
Egri, Karvaš), márne sa pokúšajúce o presvedčivý obraz nového, „socialistického“ človeka. Činohra SND zvádzala s týmito estetickými a výpovednými pseudoprioritami prvej polovice
päťdesiatych rokov ťažké, a iba zriedka úspešné
súboje. Inscenácie ako Zacharove – Shakespearove Veselé panie z Windsoru (1954), ktoré sa na
repertoári udržali takmer pätnásť rokov, pôsobili ako zjavenie.
Vďaka špecifike opery ako dramatického druhu, aj vďaka dopytu publika po klasickej, najmä svetovej opernej tvorbe, ideologické tlaky
na operný súbor SND boli oveľa menej výrazné. Paradoxne, najviac faciek sa dostalo pôvodnému titulu – geniálnej Suchoňovej Krútňave (december 1949). (Mnohí z návštevníkov
Kontinuít budú isto prekvapení, kto všetko sa
ocitol medzi sudcami). Vyčítali jej formalizmus
javiskového tvaru „divadla na divadle“ s postavou básnika a jeho elter ego, vstupujúcich do
deja, rovnako ako posolstvo kresťanského humanizmu, ktoré práve dáva dielu ten celkom
výnimočný etický náboj.

podujatie

Fidelio (1951), dr. Gustáv Papp (Florestan),
Margita Česányiová (Leonora)

Svätopluk (1960),
Bohuš Hanák (Mojmír)

V období, keď vrcholili politické „monsterprocesy“, naštudoval odchádzajúci šéf súboru Milan Zuna Beethovenovho Fidelia (1951). Príbeh,
v ktorom hrdinstvo prostej ženy premôže zlovôľu justičného zločinu a z rúk tyrana vyslobodí
manžela. A opäť niekoľko paradoxov. Hrdinku
stvárňovala Margita Česányiová, ktorej manžel
bol povojnovým súdnictvom odsúdený na dlhoročný žalár. A napriek prísnemu, často až nezmyselnému kádrovaniu, ktoré stíhalo „nepriateľov“ režimu až do štvrtého kolena, dostala
Česányiová za svoju Leonóru štátnu cenu!
Dva dni po poprave Vladimíra Clementisa
(5. decembra 1952) tlieskalo hľadisko novému, aj keď „ideologicky“ upravenému naštudovaniu Krútňavy. Skvelý český dirigent,
rodák z moravského Slovácka Zdeněk Chalabala za jedinú svoju bratislavskú sezónu pripravil ešte repertoárové „stálice“ – Predanú
nevestu a Rusalku.
Svieži vietor, ktorý, hoci len cez polootvorené
okno, zavanie po XX. zjazde Komunistickej
strany Sovietskeho zväzu, ponúka nové príležitosti. Prvý sa ich v činohre chopí Jozef Budský inscenovaným pásmom štúrovskej poézie
Pieseň našej jari. Nadviaže naň potom svojím
azda najvýznamnejším tvorivým obdobím, vrcholiacim Čechovovým Ivanovom (1961). Všetky súbory SND, okrem symbolického priestoru, dostávajú aj reálny priestor pre obohatenie
tvorby – od mája 1955 hráva činohra v budove
Divadla P. O. Hviezdoslava. Operu druhej polovice päťdesiatych rokov profilujú predovšetkým tri inscenácie brnianskeho režiséra Miloša
Wasserbauera. K monumentálnej Verdiho drá-

Svätopluk (1960),
Ondrej Malachovský

Don Carlos (1956), Margita Česányiová
(Alžbeta z Valois), Bohuš Hanák (Rodrigo)

me Don Carlos pripája sa Smetanov Dalibor basista s unikátnym materiálom, farebne i rozs jedinečným Dr. Gustávom Pappom v titulnej sahovo celkom mimoriadne bohatým, ktorý
úlohe, ktorého po pohostinskom vystúpení spolu s modelovými kreáciami Márie Hubovej
súboru SND v Prahe div nevynesú na rukách (Ľutomíra) a Bohuša Hanáka (Mojmír II.) žiaz divadla pražské dámy podobne ako štvrťsto- ri v premiérovom naštudovaní Suchoňovho
ročie predtým z karlínskeho Varieté Su-Čonga Svätopluka (marec 1960). Toto monumentálne
Štefana Hozu. Tretím skvostom je Janáčkova dielo, dodnes celkom nedocenené a z úzko
Líška Bystrouška, kde na Trosterovej scéne žiari hudobných hľadísk stavané do nepatričného
protikladu k majstrovskej Krútňave, inscenujú
drobučká Anna Martvoňová.
Dramaturgický záber sa rozširuje o tabuizo- po prvý raz v rámci osláv 40. výročia SND.
vanú tvorbu. Pätnásť rokov po skončení vojny Rozprávanie o období päťdesiatych rokov,
dostáva sa na javisko prvý Wagner (Blúdiaci smerovaní Opery SND v nich, premiérach, aj
Holanďan, 1957), o rok neskôr prvý Richard nezabudnuteľných postavách historických
Strauss (Gavalier s ružou). Udalosťou je v roku zjavov nášho operného umenia bude náplňou
1958 prvé slovenské uvedenie Debussyho moderovaného programu Kontinuity v nedeprelomového Pélleasa a Mélisandy a začiat- ľu 13. mája o 10.30 hod. v historickej budove
kom leta 1959 objavuje sa na plagáte aj prvé SND. Zaznie celý rad audiosnímok z týchto
dielo súčasnej „západnej“ opery – Egkovo rokov, ale priestor dostane v živých vystúpeniach aj generácia sólistov, ktorí tieto roky pospracovanie Gogoľovho Revízora.
Súbor sa rozširuje o nové tváre, ktoré sa raz-dva znajú len z rozprávania rodičov, pedagógov, či
stávajú oporami. K slovu sa dostávajú mladí najstarších kolegov.
slovenskí režiséri Miroslav Fischer
a Július Gyermek. Dominantnými Don Carlos (1956)
zjavmi z mladých sólistov je absolvent
VŠMU tenorista Andrej Kucharský a na
samom prelome dekád absolvent
konzervatória Ondrej Malachovský,

KONTINUITY
nedeľa 13. mája 2018
o 10.30 h
historická budova SND
moderuje: Jaroslav Blaho
INZERCIA
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spomíname

NEZLOMNOSŤ
Alica Pastorová-Flachová
Divadelný ústav v Bratislave v spolupráci so SND pripravil výstavu
pri príležitosti 90. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského
baletu, tanečnice, dramaturgičky, teoretičky a historičky tanca
Alice Pastorovej-Flachovej (*11. 2. 1928, Těšín – † 24. 2. 2006, Bratislava).
Výstava zachytáva jej tragické obdobie počas 2. svetovej vojny, návrat na baletné scény, pôsobenie na pozícii dramaturgičky až
po jej pedagogické a publicistické aktivity.
Alicu Pastorovú začiatkom vojny deportovali
do tábora v Terezíne a neskôr do Osvienčimu,
prežila pochod smrti do tábora v Bergen-Belsene. Po skončení vojny sa s podlomeným
zdravím vrátila do baletnej školy Iva Váňu
Psotu v Brne, krátko pôsobila v Olomouci.

V Balete SND stvárnila počas 20 rokov postavy v baletoch Popoluška, Romeo a Júlia,
Trojrohý klobúk, Gajané, Červený mak, Spiaca
krásavica, Luskáčik, Ples kadetov, Plamene Paríža. Po ukončení aktívnej tanečnej kariéry bola
dramaturgičkou Baletu SND, kde sa vďaka jej
kontaktom podarilo realizovať hosťovania súborov z Veľkej Británie a USA. Alica Pastorová
pedagogicky pôsobila na Hudobnej a tanečnej škole, dnešnom Tanečnom konzervatóriu

Evy Jaczovej. Vysokou odbornosťou a vášnivým záujmom v oblasti dejín a teórie tanca
výrazne ovplyvnila viaceré generácie tanečných umelcov a pedagógov. V 90. rokoch
stála pri zakladaní časopisu Tanec. Jej osudy
počas vojny opísala Agata Schindler v knihe
Maličká slzička a režisér a scenárista Zdeněk
Jirásky ho stvárnil vo filme V tichu.
Výstavu venovanú Alici Pastorovej-Flachovej si
môžete pozrieť v historickej budove SND.

FRAGILE & BALET
S LOV E N S K É N Á RO D N É D I VA D LO J E Š T Á T N A P R Í S P E V KOV Á O RG A N I Z Á C I A M I N I ST E R ST VA K U LT Ú RY S R .

FOTO F R AG I L E | FOTO B A L E T P E T E R B R E N K U S | V I Z U Á L B A R B O R A Š A J G A L Í KOV Á

ÚþINKUJÚ BRANISLAV KOSTKA, SOŀA NORISOVÁ, JANA GOLIS, HELENA KRAJþIOVÁ, SVETLANA RYMARENKO,
SLAVOMÍR KOŠECKÝ, MARTIN MADEJɆCHOREOGRAFIA ADRIAN DUCIN, IGOR HOLOVÁþ, GLEN LAMBRECHT,
REONA SATOɆZBORMAJSTER BRANISLAV KOSTKAɆRÉŽIA IGOR HOLOVÁþ

7. MÁJA, 30. MÁJA, 12. JÚNA 2018 O 19.00 H

HISTORICKÁ BUDOVA SND

WWW.SND.SK
WWW.ZAZIVASEN.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

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM!
GENERÁLNY PARTNER SND

PARTNERI SND

HLAVNÝ PARTNER
BALETU SND

PARTNERI
PREMIÉR SND

OFICIÁLNA MINERÁLNA
VODA PRE SND

GENERÁLNY MEDIÁLNY
PARTNER SND

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI SND

MEDIÁLNI PARTNERI SND

D A S

M A G A Z I N

A U S

D E R

S L O W A K E I

Vstupenky na predstavenia SND si môžete zakúpiť v pokladniciach SND a on-line na www.snd.sk a www.navstevnik.sk.
Hromadné objednávky posielajte na objednavky@snd.sk.
Pokladnica v novej budove SND
Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
tel.: 02/204 72 298, 02/204 72 299
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod.,
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.
Pre návštevníkov pokladníc sú k dispozícii dve krátkodobé
parkovacie miesta zo strany Olejkárskej ulice.
Pokladnica v historickej budove SND
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.

Čajkovskij.
pro
et contra
26. A 27. júna 2018

festival európskeho divadla
opera – balet jún 2018

www.snd.sk
Www.eurokontext.sK

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
Foto Zsófia Pály i dizajn barbora šajgalíková

eifman ballet sankt peterburg

