ISSN 1339-5122

nepredajné

98. sezóna

www.snd.sk

Vasilij Medvedev, Cesare Pugni: ESMERALDA – Balet SND uvedie v marci premiéru baletnej inscenácie podľa Mariusa Petipu v choreograﬁi a réžii Vasilija Medvedeva a Stanislava Feča I foto: Jakub Gulyáš

S l o v e n s k é h o n á r o d n é h o d i v a d l a marec 2018

Esmeralda na špičkách
Naša pocta géniovi M. Petipovi

Od plagátu po Heddu
Rozhovor s Pavlom Borákom

Eurokontext.sk 2018
Program júnového festivalu

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

Chlieb, hry a moc

foto: Ctibor Bachratý

Dunaj, ktorý sa valí od starého mosta k Danubiane
spolu s Euroveou a budovou nového SND, tvoria
pre mňa jedinečný urbanistický priestor, ktorý
doma voláme Forum Bratislavum. Nespútaná príroda, všadeprítomná komercia a nenahraditeľná kultúra vytvorili v Bratislave – zdá sa – destilát potrieb
moderného človeka.
V širšom zmysle patrí do kultúrneho priestoru pre
mňa aj Reduta, s jej rok čo rok sa prekonávajúcimi
Bratislavskými hudobnými slávnosťami, a výtvarné
počiny v Danubiane. Z môjho pohľadu sa týmto
Bratislava vymanila z provinčnosti.
Večné – ľudu chlieb a hry – nadobudli v priestore pri Dunaji svojský význam. Všemožné komerčné, gastronomické a iné formálne vnemy súperia s najlepšími inscenačnými počinmi
na javiskách našej prvej scény. SND poskytuje divákovi taký potrebný duchovný a estetický
zážitok, uspokojuje jeho potrebu premýšľať o ľuďoch, miestach a veciach, reﬂektuje stav
človeka a spoločnosti v jej historických aj súčasných paralelách.
Moja profesia ma predurčuje k pozorovaniu sveta a vzťahov v jej obyčajnosti, konzumnosti,
každodennosti, ale aj výnimočnosti.
Tak sa niekedy pred poradou v kaviarni oproti divadlu inšpirujem pohľadom na tento človečenský Babylon. Chcem vedieť, po čom ľudia túžia, ako konajú, čo ich robí šťastnými, čo
ich likviduje. Ako sa aj oblečením charakterizujú, ako vynikajú aj zanikajú. Inak by som ich
asi nevedela formou, kostýmom na javisku pomenovať. A je jedno, či v jeho zveličení alebo
realistickej podobe, v dobovom, alebo súčasnom tvarosloví.
Na stole mám práve fascinujúcu Pucciniho Toscu, ktorej premiéru pripravujeme na jún
v Opere SND, na úvod festivalu Eurokontext.sk 2018.
Akú pošle náš inscenačný tím, ktorého som súčasťou, správu k divákovi o tom, čo urobí
s človekom moc? Ako v ňom dokáže bezhranične spustiť zverstvá, ktoré majú zničujúce
následky pre jedincov a okolie? Dokážeme sa brániť? Tosca uchvacuje aktuálnou emotívnosťou týchto otázok.
Priznávam, je veľké riziko, vzápätí aj vzrušenie, hľadať inscenačný a výtvarný výklad k tomu,
aby zasiahol diváka. On očakáva emócie, ale aj odpovede, ktoré nie vždy vieme dostatočne artikulovať, ale snažíme sa otvárať témy, upozorňovať, uvoľňovať slzy, vyvolávať smiech.
Klásť otázniky, podčiarkovať výkričníkmi.
A chceme dúfať, že dokážeme presunúť na diváka reﬂexiu, ktorá ho zasiahne...
To má pre mňa – na jednej strane autora, na druhej diváka – dvojnásobný význam.
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V apríli príde ruská Búrka

Poslednýkrát Sissi aj Jane Eyrová

V SND privítame jedno z oceňovaných ruských divadiel – Veľké činoherné divadlo G. A. Tovstonogova z Petrohradu s inscenáciou Ostrovského Búrky. Práve v polovici februára oslávilo toto divadlo 99 rokov
svojej existencie, otvorili ho v roku 1919 inscenáciou Don Carlos. Dnes
nesie meno po slávnom divadelníkovi, režisérovi Georgym A. Tovstonogovi (1915 – 1989) a jeho umeleckým riaditeľom je Andrej Mogučij,
režisér inscenácie Búrka. Inscenácia hry ruského klasika Ostrovského
v silne vizuálnom a hudobnom predvedení získala už viacero ocenení, napríklad aj na prestížnom ruskom festivale Zlatá maska 2017, či
petrohradskú prémiu Zlatý suﬁt 2017 vrátane ceny divákov. Inscenácia Búrka je aktuálne na európskom turné a v Bratislave ju privítame
v nedeľu 22. apríla.
(mk)

V marci sa rozlúčime
s dvomi inscenáciami, ktorým vládli
silné ženské hrdinky. Prvou bude azda
najobľúbenejšia cisárovná v dejinách
Alžbeta
Rakúska,
známa ako Sissi. Viliam Klimáček napísal hru, ktorá odhaľuje nové aspekty zo
života emancipovanej a slobodnej ženy,
ktorú zväzujú prísne Sissi – Úteky Alžbety Rakúskej
(Tomáš Maštalír ako Franz Jozef I.)
pravidlá viedenského dvora. Je to pohľad na jej snahu nájsť lásku, spojencov, na jej úniky
až po tragický koniec. Inscenáciu Sissi – Úteky Alžbety Rakúskej v hlavnej úlohe s Táňou Pauhofovou pripravila maďarská režisérka Eszter
Novák počas činohernej sezóny 2015/2016, keď texty slovenských
autorov inscenovali zahraniční režiséri. Inscenácia za rok a pol od svojej premiéry mala 28 repríz a poslednýkrát ju diváci uvidia v stredu
7. marca.
Jane Eyrová – príbeh o krehkej, ale odvážnej a spurnej guvernantke,
ktorá na ceste za osobnou slobodou, pochopením, ale i láskou prekonala úskalia a priniesla veľké obete. Druhou marcovou derniérou bude
ﬁnále imaginatívnej inscenácie Jane Eyrová režiséra Mariána Amslera,
v ktorej zachytil aj osudy jej literárnej autorky Charlotte Brontëovej v jej
paralelných autorských a osobných svetoch. Bol to intenzívny pohľad
do rodiny Brontëovcov, kde sa objavili všetky tri významné autorky –
Charlotte, Anne a Emily – a ich pohľad na spoločnosť a rodinu, ktorú
ovládala prísna morálka. S inscenáciou, ktorá od premiéry vo februári
2014 mala 44 repríz, sa rozlúčime vo štvrtok 22. marca.
(mk)

Mykhailo Malaﬁi zaspieva Macduffa
Opera SND pripravila na sobotu 17. marca
predstavenie Verdiho opery Macbeth, kde sa
predstaví mladý ukrajinský tenorista, ktorý
púta na seba pozornosť laickej i odbornej
verejnosti mnohými výraznými úspechmi na
medzinárodných speváckych súťažiach. Mykhailo Malaﬁi je sólistom Divadla národnej
opery a baletu v Ľvove, kde stvárnil už viaceré prvoodborové party talianskej a ruskej
opernej literatúry. Ale s veľkým úspechom
vystupoval aj v Minsku, Budapešti, vo Varne,
v Gdansku či Kyjeve. K jeho najvýraznejším
kreáciám patrí Alfréd, Vojvoda a Riccardo vo
Mikhalo Malaﬁi
Verdiho Traviate, Rigolettovi a Maškarnom
bále a Eugen Onegin v rovnomennej Čajkovského opere. V našej
inscenácii Macbetha stvárni postavu Macduﬀa a vystúpi spolu s našou speváckou elitou Daliborom Jenisom, Adrianou Kohútkovou
a Petrom Mikulášom pod taktovkou Petra Valentoviča.
(mb)

Zlatá éra cez fotoobjektív
Na 4. poschodí v novej budove
SND si môžete pozrieť výstavu
Zlatá éra divadelníctva objektívom Antona Šmotláka. Keď
v januári 1979 tento významný
„básnik okamihu“, ktorý vyše
40 rokov zvečňoval vzácne momenty sveta umenia, odišiel,
v Bratislavských Novinách.sk
Július Satinský napísal, že umrel dobrotivý paparazzo „Foto
Šmotlák“. Takto „priateľsky“ ho
poznala generácia osobností, akými boli Martin Gregor, Viliam Záborský, Karol Machata, Zdena Gruberová, Mária Prechovská, Jozef Kroner,
Ctibor Filčík, Ladislav Chudík, Leopold Haverl, Michal Dočolomanský
a mnohí ďalší. Ako hold legendám a to, že ich majstrovstvo je veľkou
školou a inšpiráciou pre mladých, vernisáž uviedli vnuk Štefana Kvietika Matúš a Broňa Kováčiková, prapraneter Oľgy Országhovej Borodáčovej. Výstavu z archívu syna Antona Šmotláka pripravilo Občianske
združenie Poďme sa zachrániť zastúpené novinárom Erikom Kollárikom v spolupráci so SND.
(iz)
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Bratislavská čučoriedka
pre Kamilu Magálovú
Súčasťou programu februárového 17. ročníka
Bratislavského bálu bolo
už tradične udeľovanie
Ceny Júliusa Satinského
Bratislavská čučoriedka.
V kategórii Osobnosť ju
tento rok dostala členka Činohry SND Kamila
Magálová za výnimočný umelecký prínos do
divadelnej a ﬁlmovej
kultúry. Herečka Kamila
Magálová ako patriotka
má Bratislavu veľmi rada;
členkou SND je od roku
1982 a aktuálne ju môže- Kamila Magálová
a Vladimír Grežo, riaditeľ BKIS
te vidieť v inscenáciách
Je úžasná!, Bačova žena, Apartmán v hoteli Bristol, Úpadok amerického impéria/Invázie barbarov, Spievajúci dom či Bál.
(iz)
Foto: Braňo Konečný, Ivan Ölvecký, Pavol Urbánek, Alena Klenková, archív
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Slovenské osmičky – debaty v salóne
Marcové Slovenské osmičky, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 23. marca o 19.30 hod. v Modrom salóne novej budovy SND, sa budú zaoberať najmä udalosťami, ktoré predchádzali druhej svetovej vojne, teda aj Mníchovským diktátom, a Viedenskou arbitrážou. Ale
hostia sa dotknú aj iných súvislostí, ktoré sprevádzali spoločenskú
premenu ako napríklad propaganda, či vznik nových právnych noriem, ktoré začali ohrozovať obyvateľstvo. Hosťami budú Martina
Fiamová z Historického ústavu SAV, ktorá sa venuje dejinám slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945, téme holokaustu a arizácie
na Slovensku a spracovala aj tému protižidovských zákonov. Toto
je doména aj Miroslava Lysého z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý sa špecializuje na témy právnych dejín na území Slovenska. Tretím hosťom bude Bohunka Koklesová z Vysokej
školy výtvarných umení, ktorá sa špecializuje na témy propagandy
v umení a bola jednou z kurátoriek výstavy Sen a Skutočnosť v Slovenskej národnej galérii. Moderátorom marcovej diskusie bude
opäť Tomáš Hudák, absolvent dramaturgie, novinár, publicista,
moderátor a scenárista, ktorý vie dianie v politike umne glosovať
i komentovať.
(mk)

Ocenili majstrovstvo Jána Galloviča
Cenu Fra Angelico, ktorú Rada pre
vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska udeľuje popredným umelcom, vedcom
a teoretikom, získal tento rok aj člen
Činohry SND Ján Gallovič. Dominikánsky kňaz Fra Angelico, vlastným
menom Giovanni z Fiesole (zomrel
v roku 1455), bol aj významným talianskym ranorenesančným maliarom; cena na počesť jeho odkazu sa
udeľuje od roku 2003 vo februári pri
príležitosti Sviatku sv. Fra Angelica,
patróna umelcov. Herec Ján Gallovič
bol poctený týmto vyznamenaním
Ján Gallovič
za stvárnenie postavy Jána Pavla II.
v pôvodnom slovenskom muzikáli
Daniela Heviera a Gaba Dušíka Povolanie pápež v DAB Nitra, s prihliadnutím na ďalšiu hereckú tvorbu umelca vrátane jedinečného projektu
Desatoro, v ktorom účinkoval v SND.
(iz)

Blahoželáme!
1. 3.
4. 3.
6. 3.
10. 3.
11. 3.
28. 3.

SIMON ŠOMORJAI, sólista opery
DUŠAN JARJABEK, sólista opery
ĽUDMILA HUDECOVÁ, sólistka opery
JÁN KONSTANTY, sólista opery
DEANA HORVÁTHOVÁ, herečka
MAGDALÉNA BLAHUŠIAKOVÁ, sólistka opery

50
65
60
70
60
75

Aká bude Nová dráma 2018
Štrnásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama, ktorý
organizuje Divadelný ústav, sa uskutoční 14. až 19. mája
2018 v Bratislave. Do hlavného programu festivalu vybrala
dramaturgická rada desať inscenácií, ktoré sa budú uchádzať o tri festivalové ceny. Novinkou 14. ročníka festivalu je aj nesúťažná programová sekcia Nájdená budúcnosť, ktorá prezentuje nezávislé nové projekty
tvorcov mladej generácie. Programová sekcia Focus je zameraná na
súčasnú drámu a divadlo Chorvátska, v rámci ktorej sa okrem iného
predstaví HKD Teatar Rijeka s inscenáciou Aleksandra Zec v réžii Olivera
Frljića. Aj tohto roku sa počas festivalu uskutoční medzinárodná konferencia, ktorá s témou Divadlo v konﬂiktných zónach bude pre Slovensko
prvým pokusom analyzovať možnosti divadla zmierňovať krízovú situáciu v bojových oblastiach.
(dp)

Instagram: činohra aj balet
Viete o tom, že archív fotograﬁí v SND je bezodný? Vieme to
aj my, a preto sme sa rozhodli, že okrem už „tradičnej“ sociálnej
siete Facebook, webového sídla snd.sk a obľúbeného Portálu SND, ukážeme niečo viac z našej prvej scény na obľúbenej platforme, aplikácii
Instagram. A to hneď z dvoch uhlov pohľadu. Ako vyzerá deň tanečníkov v Balete SND? Ako dlho trvá príprava baletnej premiéry a kto
sa na nej zúčastňuje? Čo sa deje počas predstavenia v zákulisí? Proﬁl
@baletsnd sme spustili ako súčasť dlhodobej kampane Baletu SND Zaži
skutočnú vášeň. Sledovať živé dianie z prostredia nášho baletu a autentické instagramové príbehy môžete na našom novom instagramovom
proﬁle. Proﬁl @cinohrasnd je pre fanúšikov Činohry SND. Insta príbehy z predstavení aj zo zákulisia, fotograﬁe z histórie, súčasnosti a budúcnosti. A, samozrejme, obľúbené herečky a herci – toto a množstvo
ďalších príbehov vytvoríme spoločne. A ktoré sú naše najobľúbenejšie
hashtagy? #zazivasen, #baletsnd #cinohrasnd #premierasnd
(rs)

Výročia z histórie našej prvej scény
1. 3. 1958 – premiéra opery Figliar
Geľo od Tibora Andrašovana, bol
to operný prepis veselohry Jozefa
Hollého.
6. 3. 1938– necelý týždeň pred Hitlerovým obsadením Rakúska
uviedol režisér Viktor Šulc protivojnovú drámu Matka od Karla
Čapka.
12. 3. 1998 – v Bratislave zomrel herec Jozef Kroner. Profesionálnu

kariéru začal v Armádnom divadle
v Martine (1948 – 1956). Od roku
1956 pôsobil v Činohre SND až do
roku 1984, keď odišiel do dôchodku. Narodil sa 20. 3. 1924 v Staškove.
13. 3. 1948 – premiéra inscenácie hry
Leopolda Laholu Štyri strany sveta
v réžii Mikuláša Hubu.
20. 3. 1968 – premiéra Brechtovho
Kaukazského kriedového kruhu –

režisér Tibor Rakovský, scéna Ladislav Vychodil.
23. 3. 1928 – na slovenskom profesionálnom javisku bol po prvý raz
uvedený Shakespearov Večer Trojkráľový v preklade Vladimíra Roya,
režisérom inscenácie bol Janko
Borodáč.
25. 3. 1943 – premiéra Stodolovej satiry Mravci a svrčkovia v réžii Jozefa
Budského vyvolala tvrdé útoky na

stránkach denníka Gardista. Na
obranu diela a inscenácie vystúpili
následne v denníku Slovák Jozef
Felix, Michal Chorváth, Rudolf Mrlian a Gabo Rapoš.
27. 3. 1968 – prvé slovenské uvedenie Verdiho opery Macbeth – posledná veľká verdiovská postava
sopranistky Margity Česányiovej.
Jaroslav Blaho, teatrológ
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rozhovor

DUŠAN TARAGEĽ
Od bosej etudy po Ameriku
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND
foto: Jana Nemčoková, Braňo Konečný, Andrej Čanecký, Jozef Vavro, Filip Vančo

Prvý mesiac tohto roka z neho spravil jubilanta, sedemdesiatnika,
a tak je čas na obzretie sa a drobnú bilanciu. Čo si Dušan Tarageľ myslí
o kumšte, herectve, pokore, láske k divadlu, o úcte k svojim kolegom
a o pracovitosti? Veľa napovie už tento jeho monológ o živote ako takom:
„Život je presný hierarchizátor hodnôt, ale i neúprosný odratávač minút, dní a rokov, v istom
veku donekonečna sa opakujúca mozaika približne tých istých pocitov – treba ho žiť. Ja som
ho cítil a cítim asi takto: Detstvo – čosi nedeﬁnovateľné krásne, čosi neopakovateľné, milé,
romantické, ale i smutné zároveň, ale i niečo,
z čoho nasávam a vegetujem dodnes. Detstvo
je tou najčírejšou studňou života. Nasleduje kúzlo voňavej dvadsiatky, mladosti bezhraničnej
spontánnosti, ale aj naivity a hlúpych vylomenín. Ďalej kúzlo plamenného tridsiatnika, ale
i „plemenného“ štyridsiatnika, neskôr udivené
oči zaskočeného päťdesiatnika, začínajúceho
túžiť po retrospektívach veľkosti svojich zašlých
dní, aby prišla rozhľadenosť a uvážlivosť zrelého
šesťdesiatnika či múdrosť a životné zmierenie
sedemdesiatnika. A to sa už muž vracia ku kolíske znovu, znovu túži po hrách a materinskej láske. A my, starí dospeláci, by sme si nemali vyčítať
a ani závidieť život, aký žijeme.“
Herectvo ako senzitívne povolanie?
– O hercoch sa hovorí, že sú veľmi senzitívni.
O mne to platí obzvlášť. Pred desiatimi rokmi
som mal veľké životné i zdravotné krízy, tie súviseli napríklad aj so životosprávou. Jeden odborník, lekár, mi povedal, že herectvo považuje
za jedno z najťažších povolaní práve kvôli stresom, ktoré herci prežívajú. Samozrejme, aj mne
sa spočiatku páčilo, že ma spoznávali na ulici.
Šiel som po Námestí SNP a oproti mne si skupina mladých ľudí šepkala či kričala: „To bol Tarageľ!“ Aj také vymoženosti či privilégiá, aké sme
mali „za socíku“. Všeličo vtedy nebolo dostať, ale
keď ma zbadala predavačka z obchodu oproti
Hviezdoslavovmu divadlu stáť v rade asi šesťdesiatich ľudí, už spoza pultu kričala: „Dušanko,
máte to pripravené, len prejdite cez pasáž dozadu
a ja vám to dám.“ Šiel som teda cez pasáž ku skla-
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du, ona otvorila a spýtala sa: „No čo ste chceli?“
To aby som nemusel stáť v tom rade. Ale každá
premiéra i väčšia rola, dokonca i beseda s ľuďmi,
lebo nás všelikam volali na 1. mája, Veľkú noc či
iný sviatok, to všetko boli stresy. V hľadisku bol
protokol, novinári i rodina. Aj po reakciách a pochvalách, aký som bol na javisku suverénny, som
sa tak necítil, lebo vnútri som bol úplne v strese
a so stiahnutým žalúdkom.

,,Národné divadlo
bolo vtedy úplne iné
ako dnes... Nikto nikomu
nezávidel, každý
každému fandil.“
Čo vám pomáhalo uvoľniť sa?
– Medzi nami hercami sú typy, ktoré si tento
fakt nepripúšťajú, ale ja som ten typ, čo už týždeň pred premiérou má žalúdočné ťažkosti,
stresy a nepokoj. Veľmi som si všetko pripúšťal
aj v rodinnom živote, aj v divadle. Ale herectvo
sa bez emócií nedá robiť.
Aké boli vaše divadelné začiatky? Vraj vás
na ceste za herectvom sprevádzali viaceré
dobré náhody...
– V živote sú rôzne náhody. Ja vďačím prozreteľnosti i všetkým svätým, že som sa na herectvo dostal. Ale netušil som, do čoho idem,
keď ma na školu prijali. Z gymnázia v Liptovskom Mikuláši ma vysánkovali, ale so mnou
zároveň aj syna predsedu okresného výboru
z Liptovského Mikuláša. Ale tento predseda
chcel, aby jeho syn mal maturitu, tak mu vyba-

vil gymnázium v Martine. Tento syn bol však
môj kamarát a povedal, že do Martina pôjde
iba so mnou. Tak mi to vybavili. Býval som na
slobodárni. V škole som sa stretol s Elenou
Romančíkovou. Ďalšia náhoda bola 100. výročie gymnázia, na ktoré naša triedna učiteľka s nami pripravila program. Predviedli sme
prednes básní, tance aj ukážky z divadelných
hier. A Elenka mi povedala, že jej sa zdá, že
čosi vo mne je a že ona ide na herectvo a či
by som to nešiel skúsiť s ňou. Povedal som si,
že v Bratislave som ešte nebol, tak prečo nie.
V rámci prospektov nám poslali dialógy, ktoré
sme si naskúšali a bol tam aj jeden dialóg zo
Ženského zákona, čo som vlastne potom hral
aj v SND.
Ešte musím dodať, že na skúšky nás vyprevádzala celá trieda. Šli s nami až do Vrútok,
lebo sme boli prví, ktorí sme išli na prijímacie
skúšky. Triedna mi ešte povedala: „Dušanko,
ale ty nebuď prekvapený, keď ťa nevezmú. Elenka tam má otca v Národnom divadle a ty tam
nemáš nikoho.“ Ale nakoniec to dopadlo tak,
že Elenku nevzali a mňa áno. Svet je rôzne zamotaný a veci sa spletú tak, že je z toho nakoniec vždy celkom nový príbeh.
Aké boli samotné prijímacie skúšky?
– Bol som vášnivý obdivovateľ hercov. Televízor ešte u nás na severe nebol rozšírený. Mali
ho len tri rodiny, až neskôr sme dokúpili televízny prijímač aj my a dal som naň všetky svoje úspory. Ale rozhlas som počúval od rána do
večera, takže podľa hlasu som poznal všetkých
hercov. A v tej komisii som zrazu videl tie tváre, tak som sa celý zlial. Ročník otváral Ladislav
Chudík. Sedela tam Mária Prechovská, Karol
L. Zachar, Jozef Budský, Mikuláš Huba i Viliam
Záborský. Asi som pôsobil ako taký chlapčenský hôrny typ. Chceli napríklad vidieť, ako rú-

rozhovor

Cyrano (2005) –
Dušan Tarageľ (Le Bret)
s Martinom Hubom
ako Cyranom de Bergerac

Herodes a Herodias (2009) –
D. Tarageľ v úlohe Chuzu

Pán Mimo (2014) – Dušan Tarageľ ako Stiﬂer spolu s kolegami
Branislavom Bystrianskym (Wixer) a Danom Heribanom (Pán von Lips)

bem drevo s vysúkanými rukávmi. Ukázal som
im aj etudu, ako idem bosý v tatranskej vode
a že ma šmýka po kameňoch. Tak to vyšlo.
Na vysokej škole ste sa dostali do silného
a výborného hereckého ročníka. Kto boli
vaši spolužiaci?
– My sme boli naozaj veľmi dobrý ročník – Juraj Kukura, Andrej Hryc, Zoro Laurinc, Silvia
Turbová, Zuzana Kocúriková i Vladimír Durdík.
V ročníku nás bolo štrnásť a iba ja jediný som
nebol Bratislavčan, ale z Pribyliny. Skončil som
s vyznamenaním. Náš ročník začal viesť pán
Chudík, ako som spomínal, ale ku koncu nás
doviedol režisér Jozef Budský. Po Chudíkovej
emigrácii a po jeho návrate mu nedovolili pedagogicky pôsobiť. Budský mal režijný ročník,
v ktorom boli Peter Opálený, Andrej Turčan,
Marta Gogálová a Miro Košický.
Už počas štúdia ste účinkovali v SND a prišli
pomerne veľké úlohy.

– Účinkoval som v inscenácii Zločin a trest v postave Nikolku a odvtedy mi ostal jeden nesplnený sen. Zahrať si raz Raskoľnikova. V tej inscenácii to geniálne hral Leopold Haverl, tiež bol
v tom čase novým členom. Potom som účinkoval v Kráľovi Jánovi podľa Dürrenmatta. V tom
čase prišla do Národného divadla s režisérom
Pavlom Hasprom celá herecká skupina z Nitry.
Boli tam okrem iného Dušan Blaškovič, Anton
Korenči a Viera Strnisková. A on si do Kráľa Jána
vymyslel postavu inšpicienta a chcel obsadiť
Jožka Bednárika, ale toho povolali na vojenčinu
a niekto povedal Pavlovi Hasprovi, že na škole
je taký komický typ – Tarageľ. Na základe tejto
postavy mi Jozef Budský pomohol k angažmán
v divadle. Ako šéfrežisér SND mi po premiére
svojím typickým českým prízvukom povedal:
„Asi vás budú volať hore. Majú o vás záujem.“ Ja
som sa mu snažil vysvetliť, že sme sa celý ročník dohodli, že odídeme do divadla do Košíc,
že som sa už sľúbil, že do „národného“ nemôžem nastúpiť... Vtedy mi Jozef Budský povedal

pamätnú vetu: „Tarageľ, vy ste sa zbláznili. Pri
válove je pri válove!“ Ale aj ostatní spolužiaci mi
povedali, že jednoducho treba zostať v Bratislave. Do divadla prijali aj moju spolužiačku Zuzku
Kocúrikovú. A do Košíc naozaj odišli Durdík,
Turbová, Hryc aj Opálený. Okrem Juraja Kukuru,
ten mal vždy vyššie ambície. Po čase sa z Košíc
vrátil Vladko Durdík a tiež nastúpil do Národného divadla.
Ako vás prijímali starší hereckí kolegovia?
– Národné divadlo bolo vtedy úplne iné ako
dnes. Ja to mladšej generácii ani nezazlievam,
ale my sme boli ako jedna rodina. Nikto nikomu nezávidel, každý každému fandil. Mal som
hneď priateľov a radcov. Ako napríklad pani
Prechovskú, ktorá za mnou prišla po inscenácii
Tri sestry, v ktorej som hral Andreja Prozorovova: „Dušanko, medzi štyrmi očami vám hovorím,
že som lepšieho Andreja nevidela.“ Čo povedala
ona, to bol zákon, pretože vždy hovorila do
očí pravdu, aj krutú. Ale paradoxne s každým
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Rozlúčka v júni
(1971)
rozhovor

Figarov rozvod (1983)
– ako Figaro
s Kamilou Magálovou

Lakomec (1986) s Karolom Machatom

okrem nej som si potykal vrátane môjho expedagóga Ladislava Chudíka.
Zdá sa, že som bol taký chlapčenský typ a od
začiatku som šiel z hry do hry. V prvej inscenácii Rozlúčka v júni od Vampilova som ako
člen divadla hral postavu Veselého s Jožkom Adamovičom ako Vážnym. V druhej hre
v Budského réžii v inscenácii V predvečer zas
študenta Ťatina. A hneď následne v Zahradníkovom Sólo pre bicie hodiny hlavnú postavu s Františkom Dibarborom. Bol to skvelý
štart.
Herec si veľmi svojho režiséra vybrať nemôže, ale vás si vyberali režiséri naprieč všetkými generáciami.
– Máte pravdu, málokto si to všimol. Mne
chvíľu hovorili, že som Hasprov herec, ale ja
som robil veľké postavy aj u iných režisérov.
U Karola L. Zachara v Na skle maľovanom,
u Miloša Pietora som hral vo Figarovom rozvode od Ödöna von Horvátha s mladou Kamilou Magálovou. U Vlada Strniska som hral
rovnako veľmi často, napríklad veľkú postavu
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Zvon bez veže (1984) –
spolu s Elenou Rampákovou

Každý má svoju pravdu (1993) –
so Zdenou Gruberovou a Emíliou Vášáryovou

aj v inscenácii Riaditelia. Zvláštnosťou je, že
som hral roly po veľkých hercoch – napríklad
Wanga z Dobrého človeka zo Sečuanu, ktorého predtým hral Jozef Kroner. Alebo Chuzu v Herodes a Herodias hral kedysi Mikuláš

„Divadlo je skvelé
v tom, že vždy
tá nasledujúca
generácia je lepšia.“

Huba, potom ja. A tzv. maturitou slovenského herca je Uhrík v Kým kohút nezaspieva od
Ivana Bukovčana. Za túto postavu som dostal
aj cenu Literárneho fondu. Ak si správne spomínam, podarilo sa mi hrať aj u Tibora Rakovského. Aj u Jozefa Palku v televíznych insce-

náciách Buky podpolianske a mnohé iné. Ale
aj u Martina Ťapáka. Nakoniec sa to zavŕšilo
spoluprácou s Ľubomírom Vajdičkom a Romanom Polákom, ktorý si ma zobral akoby
pod ochranné krídla.
Nehrali ste však len komediálne roly...
– Práve to, že neskôr pribudli dramatické
úlohy. Uvediem to na príklade. Raz sme mali
v divadle hostí z Clevelandu, nebolo to dobré
predstavenie, ale vydržali sme si to pozrieť
do konca. Myslel som si, že do Ameriky si
vyberú Na skle maľované, ale oni si vybrali
inscenáciu Bockerera v réžii Petra Mikulíka,
kde sme s Vladkom Obšilom hrali dve negatívne postavy fašistov. A v Amerike sme dostali 20-minútové standing ovation! Aj som
sa z toho rozplakal, lebo všetci tí Američania,
ale aj slovenskí emigranti z 30. rokov, ale aj
zo 60. rokov za nami prišli, čakali nás pred divadlom a hovorili nám, že ak by sme žili tam,
tak by sme určite všetci boli obrovské herecké hviezdy. Vraj toľko dobrých hercov ešte
pokope nevideli.

rozhovor
Aký máte spôsob učenia sa textov?
– Ja si texty nahrávam na kazety, teraz si to, samozrejme, napálim na CD niekoľkokrát za sebou. A kým som prišiel z chalupy do Bratislavy
či naopak, čo trvalo kedysi tak štyri hodiny, tak
som si stihol zopakovať všetky hry. Zistil som,
že sluchom si to lepšie pamätám.
Vo vašom herectve je obrovská miera nadhľadu. Aj pri budovaní komediálnych postáv.
– Asi to tak bude. Už na škole o mne oponenti
p. Mrázková a p. Mistrík napísali, že v absolventskom predstavení Truﬀaldina v Sluhovi dvoch
pánov hrám s nadhľadom, akoby som si viedol
Truﬀaldina za ručičku. To mám teda od školy.
V Činohre SND ste už štyridsaťsedem rokov. Ktorú z dekád považujte za najzásadnejšiu?
– Nastúpil som do divadla v roku 1971 a hral
som tu už počas školy. Takže to je pospolu dokonca až päťdesiat rokov v divadle. Spomínam
najmä a práve na tie 70. a 80. roky, keď prišli
závažnejšie roly, ktoré trochu odhalili aj inú
stranu môjho remesla. Až keď som hral Uhríka, Radcu Agazziho, Simeona-Piščika, Andreja
sa už ukázalo, že sú mi blízke aj iné herecké
polohy ako len tie komediálne. V podstate až
v Riaditeľoch som hral v smokingu, čo ma aj
šokovalo, pretože som dlho hrával hôrnych
chlapcov či ľudové postavy. V 70. a 80. rokoch
som nakrútil desiatky televíznych inscenácií
a ﬁlmov a hrával som v divadle 20 až 25 predstavení mesačne. Sám sebe sa divím, ako som
to mohol zvládnuť. Ale keď sa dívam na našich mladých, tak robia to isté. Neviem, mám
však pocit, že my sme to robili poctivejšie.
Televízne inscenácie sa normálne skúšali ako
v divadle aj tri týždne. Robili sme si v priestore
kamerové skúšky. Nie ako dnes, keď chcú, aby
ste sa cez noc naučili 20 strán textu.
Vraj vám v divadle pripadla aj úloha nepísaného archivára divadelnej sezóny. Je to tak?

Skrotenie zlej ženy (2008) – Dušan Tarageľ ako Gremio

– Veľmi rád si na to obdobie spomínam, lebo
sme boli dobrý súbor i ľudia. V divadelnom
klube sme sa stretávali s výtvarníkmi, muzikantmi, spevákmi a všetci sme sa navzájom
poznali. Dokázali sme sa porozprávať na
každú tému. Teraz to asi vymizlo. Robili sme
pamätné fľašové posedenia, na ktorých som
prečítal všetky vylomeniny, ktoré sa udiali počas celej sezóny. Každý rok som takto zapísal
až 20 – 30 strán od skúšok cez zájazdy až po
predstavenia. A tak som na konci sezóny čítal
„Správu únie“, ako to raz nazval Ďurko Slezáček. Takto sme sa na tom zabávali. Divadlo je
skvelé v tom, že vždy tá nasledujúca generácia
je lepšia. Keď som prišiel do divadla, hovorilo sa, že lepšia generácia ako Huba, Machata,
Kráľovičová nebude, že iba táto „slnečná generácia“ je tá posledná. Ale potom prišla generácia Rajniak, Krížiková, Mistrík, Gruberová.
Po nich prišli Adamovič, Turzonovová, Vášáryová a my sme boli tzv. bednárikovská generácia – Jamrich, Labuda, Dančiak, Mikulík, Kovár
a po nás Studenková a Magálová. A stále sa
opakovalo, že lepšia nebude. Ale ono je tu zas
jedna šikovná a dobrá mladá divadelná generácia. V tomto je divadlo neopakovateľné.

Ozaj, píšete ešte poéziu?
– Mal som obdobie, že som písal veľa, ale nevenoval som sa tomu hlbšie. Toto je báseň venovaná starej mame:
Keď zachváti ma tieseň,
spievam si pod jedľami rozprávku starej mamy,
čo prikryla už jeseň.
Z rozprávok starej mamy ostali túžby hluché,
aj konáriky suché, aj tráva za humnami.
Keď mi zomrel starý otec, napísal som:
Boľavé vetry zvoláva babie leto.
Nieto už nádeje v kolíske lipovej,
chvíľu len slzavej planéte pozhovej,
za nechty idúce zármutky pohrebov.
Kárajte tváre sĺz, zohrejte opustené
na stene hniezdočko zamĺklej potechy.
Na káre vyschnutej odletia cez strechy
strakatých motýľov krídelka voňavé.
Zbohom buď myšlienka zrosená inovať.
Sniežikom listovým zapadne spomienka
stareckej brady, čo zabudla do vienka
slniečku posledné na nebi zbohom dať.
INZERCIA
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ODRAZ VEĽKEJ ÉRY
Esmeralda ako pocta géniovi
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Peter Brenkus

Esmeralda (La Esmeralda), balet v troch dejstvách a piatich obrazoch, inšpirovaný románom
Chrám Matky Božej v Paríži, uviedol po prvý raz Jules Perrot na hudbu Cesara Pugniho v roku
1844 v Londýne. Inscenácia, svojho času tematicky aj inscenačne progresívna, dnes patrí
do zbierky baletných klenotov, z ktorých sa mnohé zachovali vďaka legendárnemu
choreografovi Mariusovi Petipovi. Inscenátormi marcovej slovenskej premiéry Petipovej
monumentálnej baletnej fresky Esmeralda sú Vasilij Medvedev a Stanislav Fečo.
Na margo uvádzania klasických diel hovorí Stanislav Fečo: „Myslím si, že aj dnes, v 21. storočí je
dôležité uvádzať pôvodné balety. Najmä preto,
aby to zlato v podobe baletného odkazu zostalo
rýdze, aby to nebola iba nejaká napodobenina,
nekvalitná kópia, neúplný tvar. Vďaka tomu, že
Petipa vytvoril nové verzie romantických baletov,
k akým patrí aj balet Esmeralda, zachránil mnohé
diela pred zabudnutím a vďaka nemu sa ani po
rokoch nevytratili z divadiel. Obaja sa vo svojej
tvorbe takisto snažíme zachovávať tieto klenoty
predkov, vnímame to tak trochu ako poslanie.“
Pod úspech baletu Esmeralda sa v minulosti
podpísali dvaja veľkí choreograﬁ – Jules Perrot
a Marius Petipa, ktorí vedeli majstrovsky spojiť čistú choreograﬁu s hereckým stvárnením
a pantomímou. Prvou Esmeraldou bola CarErina Akatsuka a Olga Chelpanova
v baletnej sále s choreografmi
Stanislavom Fečom
a Vasilijom Medvedevom
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lotta Grisiová v postave krásnej a dobrosrdečnej cigánky, tancujúca s malou živou kozičkou.
Perrot v snahe zachytiť ducha doby vyproﬁloval charaktery – Esmeraldu, Quasimoda, Frolla, kňaza, básnika Gringoira, Phoeba tak, aby
neboli len tancujúce ﬁgúrky, ale herecky presvedčivé postavy. Taliansky skladateľ Cesare
Pugni zrealizoval Perrotove priania dôkladne,
jeho balet sa hral v divadlách po celej Európe
a dokonca sa dostal aj do New Yorku.

Prelom v dejinách baletu
Prvýkrát v dejinách baletu bolo miestom deja
konkrétne mesto – Paríž. Znázornením katedrály Notre Dame bolo miesto deﬁnované celkom
konkrétne, parížsky život, miesto „Cour de miracles“ obývané chudobnými Parížanmi, gauner-

mi a žobrákmi, znázornené realisticky a neprikrášlene, aj keď formou baletu. Je prirodzené, že
balet, ktorý ponúka takýto obraz spoločenskej
morálky, nemohol byť uvedený v Parížskej opere, toho času najprestížnejšej opere v Európe.
„Zdrojom informácií pre moje návrhy boli dve
inscenácie Esmeraldy od Mariusa Petipu, z moskovského Veľkého divadla z roku 1856 a z petrohradského Mariinského divadla z roku 1899.
V Petrohrade sme čerpali inšpiráciu zo zachovaných originálnych modelov v divadelnom
múzeu. Inšpirovaní prácou majstrov sme vytvorili nové rekvizity a príslušenstvo, umiestňovanie
nábytku a množstvo detailov, samozrejme, snažili sme sa čo najbližšie k zdroju. Už v prvom uvedení Esmeraldy v roku 1844 v choreograﬁi Jula
Perrota, ako aj v roku 1899 vytvorenej Mariusom
Petipom, je súčasťou scény katedrála zobrazená
v špeciﬁckom uhle: pohľad na ostrov Cité od hotela de Ville, od Place de Greves, miesta popravy.
Toto sme preniesli aj do súčasnej inscenácie.“
hovorí scénografka Veľkého divadla Alyona
Pikalová.
V Sankt Peterburgu bola Perrotova Esmeralda
uvedená prvý raz v roku 1848 v Mariinskom
divadle s Fanny Elsslerovou v hlavnej úlohe.
Slávna tanečnica vystupujúca v peterburských baletných inscenáciách zožala v úlohe
Esmeraldy obrovský úspech, náročnú úlohu
stvárnila tanečne aj herecky tak presvedčivo,
že balet museli kvôli nej opakovane hrávať. Od
roku 1866 začal Marius Petipa balet postupne
prepracovávať. Svoje veľké nové naštudovanie uviedol na scénu v roku 1886 v Sankt Peterburgu. Znalci baletov z tohto obdobia oceňujú Petipovu snahu zachovať štýl Perrotovho
originálu, jemnú štruktúrou choreograﬁe, ktorú poznal. Petipa rozšíril balet o čisto tanečné

premiéra

Konstantin Korotkov a Maria Rudenko

prvky a zriekol sa niektorých pantomimických
pasáží. V štylistike originálu rozšíril samotné
tance a doplnil niekoľko skupinových scén,
aby tak prispôsobil komorný charakter Perrotovej inscenácie do podoby „ballet à grand
spectacle“, ktorý sa medzičasom vďaka Petipovi etabloval na javisku cisárskeho divadla.

Olga Chelpanova a Konstantin Korotkov

v čistej forme, len akási napodobenina, ale to je
potom úplne iné predstavenie. Preto nám záleží
aj na výtvarnej stránke, kde vychádzajú realistické dekorácie a kostýmy podľa historických návrhov, čo divákom umožňujú čo najviac precítiť
dobu, v ktorej vznikli. S jej kúzlom, atmosférou,
poetikou, bravúrou a pečaťou výnimočnosti,“
uviedol Stanislav Fečo.

Premiéra v deň 200. výročia
V deň premiéry v Balete SND – 11. marca 2018
– si tanečný svet pripomína 200. výročie narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu (1818 – 1910).
Na margo tohto majstra hovorí inscenátor
Esmeraldy Vasilij Medvedev: „Marius Petipa,
jedna z najvýznamnejších osobností klasického
baletu, vytvoril pre Petrohradský imperiálny baletný súbor vyše 50 baletov. Vytvoril štýl „ballet à
grand spectacle“, do ktorého patrí aj Esmeralda,
rovnako ako Korzár, ktorého sme tu uviedli pred
tromi rokmi. Petipa vytvoril úžasné produkcie,
ktoré v sebe spájajú vrcholnú tanečnú techniku,
dramatický príbeh, veľkolepú výpravu, charakterové tance, boli predvojom hollywoodskych
produkcií. Ide o neuveriteľnú koncentráciu choreograﬁckej invencie, hudby a výtvarnej zložky
v každom jednom predstavení. V spolupráci
s Piotrom I. Čajkovským vytvoril dnes už kultové
balety – Labutie jazero, Spiaca krásavica, Luskáčik , ktoré mu dali pečať génia.“
Balet SND inscenuje Esmeraldu v duchu línie
veľkých klasických diel ako základu repertoáru
baletného súboru. Choreograf Stanislav Fečo
je tvorcom, ktorému záleží na zachovávaní
baletnej tradície. „Je dobré, aby mal súbor rôznorodý repertoár, ale klasika v čistej podobe je
jednoducho nutná. Tieto balety sú zároveň meradlom úrovne baletných súborov, motivácia,
aby súbor napredoval. Je to zrkadlo úrovne baletných telies. Mnohé divadlá sa snažia mať tieto
tituly, ale nespĺňajú kritériá na ich inscenovanie.
Vznikajú inscenácie, kde to už nie je tá klasika

Tretia spolupráca s Medvedevom
Vasilij Medvedev s Baletom SND ako choreograf spolupracuje už tretí raz, predtým tu
uviedol balety Onegin a Korzár, a vníma, ako
sa súbor interpretačne vylepšuje. „Myslím si, že
súbor Baletu SND je na veľmi dobrej technickej
úrovni, ktorá mu umožňuje na obrovskej ploche, ktorú poskytuje balet Esmeralda, ukázať sa
– v rámci klasického repertoáru – v tom najlepšom svetle. A to v doslova najvyššej, najvrcholnejšej forme,“ hovorí Vasilij Medvedev.
Esmeralda ponúka dve hlavné ženské a dve
veľké mužské postavy a vďaka Pas de deux
Diane a Acteon je príležitosťou pre tretí pár
prezentovať svoju tanečnú vyspelosť. Okrem
toho je tam veľa ďalších výrazných postáv,
charakterov. „Je dobré, keď sa tanečníci môžu
v tomto titule rozvíjať, cibriť svoju techniku.
Myslím si, že v súbore je veľa tanečníkov s technicky dobrým potenciálom. V každom divadle
sa snažíme nájsť nejaký mladý talent, predstaviť niekoho nového, vďaka čomu sa mu rozbehne kariéra. Aj teraz sa o to pokúšame.
Nemáme radi, ak sa z baletu stáva cirkus, kde ide
iba o to, kto vyššie vyskočí. Na druhej strane –
keď sa na to idú pozrieť študenti tanečných škôl,
tak majú možnosť porovnávať. V každom prípade počas dvanástich minút, ktoré majú tanečníci
v Pas de deux, musia ukázať maximum, všetko,
čo je v nich. Majú iba tú jedinú šancu, predstavia
sa iba v tomto Pas de deux. Toto druhé dejstvo
bude unikátne v tom, že v ňom budú tri vrchol-

né, známe kusy a je dobré, že to bude v rámci
samostatného celku. Pauza dáva čas pripraviť
sa na dramatický dej, ktorý nasleduje v treťom
dejstve. Toto druhé dejstvo je akoby poctou Petipovi za to, čo vytvoril – krásne variácie, krokové väzby, ansámble, je to nádherná oslava jeho
majstrovstva,“ dodali na záver inscenátori.
V deň bratislavskej premiéry baletnej inscenácie Esmeralda bude o 17.30 h vo foyeri novej
budovy SND sprístupnená výstava k dvojstoročnici Mariusa Petipu nazvaná Francúzska
noblesa a ruská veľkoleposť.

Cesare Pugni

ESMERALDA
libreto: Jules Perrot, Victor Hugo
choreograﬁa: Vasilij Medvedev
a Stanislav Fečo (podľa Mariusa Petipu)
réžia: Vasilij Medvedev
hudobné naštudovanie: Alexander Anissimov
dirigenti: Alexander Anissimov, Dušan Štefánek
scéna: Alyona Pikalova
kostýmy: Jelena Zajceva
masky: Juraj Steiner
účinkujú: Romina Kołodziej, Olga Chelpanova,
Erina Akatsuka, Maria Rudenko,
Viacheslav Krut, Artemyj Pyzhov,
Yuki Kaminaka, Evgenii Korsakov, Igor Leushin,
Konstantin Korotkov, Adrian Szelle,
Erina Akatsuka, Tatum Shoptaugh,
Luana Brunetti, spoluúčinkuje orchester
Opery SND
premiéra: 11. marca 2018 v Sále opery
a baletu novej budovy SND
Baletný epos uvádzame pri príležitosti
200. výročia narodenia významného
svetového choreografa Mariusa Petipu.
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premiéra

ANTIGONA
A
MY
Dialóg dramaturgička – režisér
text: Darina Abrahámová, dramaturgička Činohry SND, foto: Ivan Ölvecký, Jozef Vavro, archív

Činohra SND uvedie v polovici apríla premiéru inscenácie Antigona, známej
Sofoklovej hry. Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom
vlastnej záhuby, režijne pripravuje Ondrej Spišák, s ktorým pre Portál SND
vedie dialóg dramaturgička inscenácie Darina Abrahámová.
Darina Abrahámová: – Bol si jedným z mála
režisérov, ktorí pri oslovení na spoluprácu
v sezóne klasiky okamžite vedeli, do čoho
sa chcú pustiť. Pôvodne si dokonca chcel
spojiť do jedného večera s prestávkou Sofoklovho Oidipa aj Antigonu ako súvisiacu
rodinnú tragédiu. Mňa dramaturgicky zas
lákala Antigona a vzápätí antická komédia,
aby sme si vyskúšali model, v akom sa údajne v starovekých amﬁteátroch sled tragédií
odľahčoval ich paródiou alebo iným priam
blasfemickým rozblázneným satyrským
kúskom (počas dramatických súťaží v rámci
sviatkov na oslavu boha Dionýza). Dospeli
sme napokon rýchlo k „prienikovej“ zhode.
Antigona stačí... Veríme, že jeden magický
ťah ikonického príbehu s jeho slobodne inovovaným priebehom, ale neprekrúteným
odkazom, môže byť aj takmer po 2 500 rokoch objavom pre mladú generáciu. Čo ťa
prioritne láka, vzrušuje a inšpiruje na tejto
hre a jej hrdinoch?
Ondrej Spišák: – Prioritne ma vzrušuje to, čo je
vzrušujúce na všetkých veľkých dielach v deAntigona (1940) – Ján Jamnický
ako Kreón

14

jinách literatúry a dramatickej spisby. To, že
nech sa prostredia, v ktorých sa odohrávajú,
kultúrny kód, zvyky, náboženstvo, spoločenské kontexty akokoľvek líšia, ľudská podstata
zostáva totožná. Čiže to, že sme sa za 2 500
rokov vôbec nezmenili. Že nás riadia rovnakí
démoni ako našich dávnych predkov. Žijeme
v inom svete, plnom nových vecí, nových technológií, ale tieto veci nedokážu zmeniť našu
podstatu. Na jednej strane je to potešujúce,
na druhej znepokojujúce. Človek je schopný
nepredvídateľných činov – krásnych aj strašných. Je nevypočítateľný a dobro sa ľahko
stane zlom. Hrdinstvo vzniká nenápadne
z malých vecí a hrdinom môže byť ktokoľvek.
Rovnako ako zloduchom môže byť ktokoľvek.
Aj ten najspravodlivejší. Obyčajný človek vždy
bude myslieť hlavne na seba, čo mu nemožno
zazlievať, a ľudia sa vždy budú báť toho, čo je
ukryté a čo ich presahuje. Okrem toho Antigona je príbeh s ukážkovou dynamikou. Od
prvej vety sa valí ako divoký prúd k neodvratnému koncu. Všetko sa udeje akoby na jeden
nádych. Za sekundu sa zmarí život tých, ktorí
Antigona (1971), v titulnej úlohe
Emília Vášáryová

mali život pred sebou, a z toho, kto si myslel,
že mu patrí svet, je za sekundu ľudská troska.
Darina Abrahámová: – Do obsadenia hlavných postáv si dal mladých ľudí, ktorých
herecká hviezda sa práve rozžiaruje, takže
na automatické istoty nestaviaš. Postavu Kreóna si obsadil Jankom Koleníkom,
ktorého si zas generačne ešte nespájame
s predstavou „mocných otcov“. Veštca Teiresiasa bude hrať veštica Božidara Turzonovová. Chór starcov máš nachystaný ako
individualizovaných až polarizovaných
(rodovo, generačne, názorovo) zástupcov
spoločnosti, akýchsi poslancov. Na základe akých úvah si dospel k takýmto zdanlivo aj provokatívnym či neobvyklým riešeniam?
Ondrej Spišák: – Predstava ľudí o antickej dráme je silno poznačená stereotypmi. Antická
dráma je sošná, je monumentálna, je biela,
je patetická... Nič z toho nie je pravda, alebo
ak, tak iba sčasti. Pravdou je, že tieto príbehy
sú zabývané živými postavami a nie dávnymi
bájnymi bytosťami. A ak ich takto čítame, ľahko prídeme na to, že „mocný otec“ môže byť
v skutočnosti viac slabý ako mocný a jeho „sila“
je hlavne zakrývaním neistoty. Že v mytologickom veštcovi Teiresiasovi sa ukrýva jednoduchá múdrosť matky, ktorá musí poblúdenému
synovi ukázať, kde je sever. Že chór starcov
je občiansky zbor, ktorého členovia sú veľmi
rozdielne typy a ich jednota nie je skutočná,
ale predstieraná. Začneme si klásť otázku,
ktorá zo sestier – Antigona alebo Ismena – je
tá múdrejšia? Jednoducho, narábame s myšlienkovým a dramatickým obsahom týchto
starých hier slobodne a z pozície súčasnosti.
Dnešní diváci musia mať dôvod s postavami
sa identiﬁkovať, musia im byť známe, a my
im musíme dať možnosť predstaviť si príbeh
Antigony tu a teraz – v prostredí, v ktorom

premiéra
Sofokles:

ANTIGONA

Herci na prvej čítacej skúške inscenácie Antigona, ktorá bude mať premiéru v apríli.

žijeme. Nie vo ﬁktívnom totalitnom štáte, ale
v akejsi demokracii, podobnej tej našej, ktorej
mechanizmy zažívame na vlastnej koži. Spor
mladých ľudí so štátnou mocou sa nás práve
preto môže hlboko dotknúť.

,,Sofoklova hra
je silným impulzom
k tomu, aby naštartovala
rozmýšľanie
o politických, morálnych,
etických témach
v súčasnom kontexte.“
Darina Abrahámová: – Máš okolo seba relatívne ustálený tím – František Lipták, Katarína Holá. Ich mená ﬁgurovali aj pri tvojej
poslednej réžii v Činohre SND (D. Majling:
Labyrinty a raje Jána Amosa). Výrazne novým prvkom je pozvanie hudobníčky Katarzie a Jonatána Pastirčáka na scénickú
hudbu. Netajím sa tým, že som pri zrode
tejto myšlienky bola motivovaná potrebou posilnenia artikulácie ženského pocitu zo súčasného sveta, ale aj kvôli tvorivé-

mu rešpektovaniu štylizovanej múzickosti
pôvodného predvádzania antickej drámy.
Spontánne si ma v tomto dobrodružnom
nápade ihneď podporil a vyjadril presvedčenie, že to by mohla byť výrazná
cesta k nadviazaniu komunikácie s nezaťaženým mladým publikom (cesta, aby
„nezaťaženosť“ nevyústila v nezáujem či
kultúrnu ignoranciu). V akom vzťahu teraz, v čase skúšok, keď sa rodí tento rozhovor, no po dôslednej príprave inscenačnej koncepcie tvojej Antigony v roku 2018
pociťuješ napätie či neutrálnejšie vzťah
medzi kanonickou klasikou a jej dnešným
uchopením?
Ondrej Spišák: – Táto kanonická klasika má
obrovský potenciál byť maximálne súčasnou
modernou. A ani ju priveľmi netreba „modernizovať“. Len ju netreba hrať ako múzeum
antickej kultúry, ale ako súčasnú rodinnú drámu kombinovanú s politickým trilerom. Nie
je to jednoduché, už kvôli tomu, že celý text
je napísaný vo verši a nedá sa vždy vyhnúť
drobným archaizmom. To je jedna z najťažších
úloh, ktorá pred nami, hlavne pred hercami,
stojí. Nájsť k textu správny emocionálny most,
tak aby pôsobil z ich úst živo a prirodzene a zároveň nestratil nič zo svojej básnivosti. Tento
rozhovor robíme na začiatku skúšobného
obdobia, doslovne po prvých troch čítacích
skúškach. Nikto nevie, čo bude na konci tejto

Ondrej Spišák (nar. 1964 v Nitre) je výrazný predstaviteľ strednej
režisérskej generácie. Dlhé roky viedol a formoval Divadlo Karola Spišáka
v Nitre. Je zakladateľom a principálom Teatra Tatra, progresívneho divadelného združenia, pravidelne spolupracuje s Radošínskym naivným
divadlom a za svoje réžie v Dramatickom divadle Varšava získal niekoľko
významných poľských aj medzinárodných ocenení. V Činohre SND režíroval prvú novú inscenáciu v novej budove: R. U. R. Karla Čapka, neskôr rozprávku Ako sa Lomidrevo stal kráľom a Labyrinty a raje Jána Amosa. Vyniká
osobitým rukopisom, v ktorom sa divadelná hravosť a slobodná fantázia
odvíja od zdanlivo jednoduchých divadelných riešení so silným asociačným nábojom a humorom prežiareným humanizmom.

preklad: Ľubomír Feldek
réžia: Ondrej Spišák
dramaturgia: Darina Abrahámová
scéna: František Lipták
kostýmy: Katarína Hollá
hudba: Katarzia a Jonatan Pastirčák
hrajú: Monika Potokárová (Antigona),
Dominika Kavaschová (Isména), Ján Koleník
(Kreón), Gabriela Dzuríková (Eurydika),
Richard Autner (Haimón), Ondrej Kovaľ
(Strážca, Posol), Božidara Turzonovová
(Teiresias), Štefan Bučko (Náčelník zboru),
Členovia zboru: Zuzana Kocúriková,
Dušan Tarageľ, Michal Režný,
Natália Germániová,
Strážcovia: Kristián Kozmenko, Ivan Černý,
Dievčatko: Gréta Amina Tábory,
Bianka Jarábková, Klára Ščevíková,
Katarzia – Katarína Kubošiaková
a Jonatan Pastirčák (Pjoni)
premiéry: 14. a 15. apríla 2018
v Sále činohry novej budovy SND

cesty. Ale isté je, že Sofoklova hra je silným
impulzom k tomu, aby naštartovala rozmýšľanie o politických, morálnych, etických témach
v súčasnom kontexte. Neviem, nakoľko bude
nakoniec kompatibilný svet Katarzie a Jonatána so svetom Sofoklovým. To sa ukáže a my
rozhodne nejdeme na istotu. Riskujeme, že sa
Sofokles vzprieči. My sa jeho svetom môžeme
sýtiť, koľko chceme, môžeme ho konfrontovať
so svojím, ako sa nám zachce, ale opačne to,
bohužiaľ, nejde. Sofokles ťažko zoberie do
úvahy spôsob života a problémy súčasných
ľudí. Na tejto dráhe je len jednosmerná premávka. Ale bez toho, aby sme mali, inscenujúc
Sofoklovu antickú tragédiu, každú sekundu na
mysli Antigonu a Ismenu, ktoré bývajú vo vedľajšej ulici, či Kreóna, ktorého sme si vybrali
v slobodných voľbách, a Strážnika, ktorý stráži
parkovisko pri úrade vlády, to určite nepôjde.

Darina Abrahámová
– kmeňová dramaturgička Činohry SND,
v aktuálnom repertoári spolupracovala na
tituloch Popol a vášeň, Ilúzie, Nevina, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Fanny a Alexander,
Rodáci, či Krotká. Známa je aj ako herečka
v Radošínskom naivnom divadle a GUnaGU,
v ostatných rokoch sa príležitostne venuje aj
réžii v pražskom Studiu Dva. Je pedagogicky
činná na Bratislavskej medzinárodnej škole
liberálnych štúdií – BISLA.
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Kto získa ocenenie
najobľúbenejší slovenský spisovateľ roka 2017?
Hlasujte a vyhrajte!
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nová budova
Sála opery a baletu
Nehrá sa

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

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

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

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

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

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

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

18.00 – 20.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
Nehrá sa

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

POLNOČNÁ OMŠA

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

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

A. CH. ADAM
A

Giselle
R. Kołodziej
Foto: P. Brenkus

SÉRIA RT

BARBIER ZO SEVILLY
M. Mikuš, J. Hollý
Foto: A. Sládek

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

NABUCCO

G. VERDI

Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku s nemeckými titulkami

E. SUCHOŇ | KRÚTŇAVA
19.00 – 21.50 hod.

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

11.00 – 12.30 hod.

Z OPERY DO OPERY

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

FIGARO SEM, FIGARO TAM

G. ROSSINI

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

BARBIER ZO SEVILLY

G. ROSSINI

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Štúdio

MAREC 2018

Sála činohry

BAČOVA ŽENA

IVAN STODOLA

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

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

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.

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

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

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

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

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

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

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

KROTKÁ

F. M. DOSTOJEVSKIJ

R. DAHL

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

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

J. HAVELKA A KOL.

HOSŤOVANIE

špeciálne na objednávku Činohry SND

A. P. ČECHOV

VIŠŇOVÝ SAD

ELITY

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

Sugestívna hra najoceňovanejšej a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod.

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

19.00 hod.

TROCHU INAK

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

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

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO
IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

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

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

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

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

J. F. HALÉVY | ŽIDOVKA
17.00 – 20.00 hod.
Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku

C. PUGNI
C

ESMERALDA
Erina Akatsuka

ESMERALDA

119.00
9.00 hod. | BBaletný epos na motívy románu Victora Huga
ŽIDOVKA
M. Lehotský,
Ľ. Slepneva
Foto: P. Breier

C. PUGNI
C

19.00 hod. | Baletný epos na motívy románu Victora Huga
G. VERDI

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER

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

ESMERALDA

19.00
19
19.
00 – 21.
221.45
1.45 h
hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

14
štvrtok

LA TRAVIATA

19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ
SÉRIA NČ4 P. QUILTER
19.00 – 21.30 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, JE ÚŽASNÁ!

15

LA TRAVIATA
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Sezóna
2017/2018

NIŽINSKIJ – BOH TANCA
J. Žilinčár, A. Pyzhov
Foto: P. Brenkus.

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

LA TRAVIATA

19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách
G. VERDI

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...

SS. PROKOFIEV, N. HOREČNÁ

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

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

ZA HRANICAMI
HRIECHU
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.00 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku

HRIECHU/BRATIA KARAMAZOVOVCI

BORIS EIFMAN | ZA HRANICAMI
B

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

TURANDOT

G. PUCCINI

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

PREDPREMIÉRA

PRED ZÁPADOM SLNKA

Nehrá sa

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

SOFOKLES | ANTIGONA
18.00 hod.

POĽSKÁ KRV

PREMIÉRA, SÉRIA Y-VIP

19.00 – 21.40 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
O. NEDBAL
PREMIÉRA

POĽSKÁ KRV

O. NEDBAL

18.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
Nehrá sa

PRED ZÁPADOM SLNKA

M. Fabianová
Foto: A. Klenková

19.00 – 22.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím
18.00 – 20.40 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
SÉRIA NČ1 CARMEN
PREMIÉRA G. HAUPTMANN

LÁSKAVÉ BOHYNE

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

LÁSKAVÉ BOHYNE

POLNOČNÁ OMŠA

POLNOČNÁ OMŠA

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

PREMIÉRA J. LITTELL

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

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 hod.

PRED ZÁPADOM SLNKA
10.00 hod.| Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
P. KARVAŠ

G. HAUPTMANN

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

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

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 hod.

R. Autner
Foto: V. Kiva
Novotný

D. Jenis
Foto: A. Klenková

Poľská krv

OSKAR NEDBAL
19.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
(1874 – 1930)
G. HAUPTMANN
PREMIÉRA autor operety

PRED ZÁPADOM SLNKA

G. HAUPTMANN

KROTKÁ
R. Stanke.
Foto: B. Konečný

Štúdio

historická budova

Foto: archív SND
19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19.00 | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
G. HAUPTMANN
PREMIÉRA
TROCHU INAK
MATINÉ
PRED ZÁPADOM SLNKA
K PREMIÉRE OPERETY POĽSKÁ KRV
18.00 hod.
Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND
18.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
10.30 – 12.00 hod.
ELITY
NABUCCO
Nehrá sa

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

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

JE ÚŽASNÁ!

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

ELITY

J. HAVELKA A KOL.

10.00 – 12.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody

ALEBO
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

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

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

HEDDA GABLEROVÁ
T. Pauhofová,
D. Heriban
Foto: R. Tappert

Sála činohry

SÉRIA P J. PALÁRIK | ZMIERENIE

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

BOHÉMA

G. PUCCINI

BOHÉMA
Scéna
Foto: J. Barinka

Sála opery a baletu

nová budova

APRÍL 2018

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

19.00 – 21.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku

28

SLOVENSKÉ TANCE –
ŽIVOTY SVETIEL
Foto: P. Brenkus

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Uzávierka programu 22. 2. 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

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

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

www.snd.sk

BARBIER ZO SEVILLY

Opera v jednom dejstve vo francúzskom jazyku

SÉRIA NČ4

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

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

19.00 – 21.20 hod. | Balet v jednom dejstve

M. RAVEL, R. SATO | DAFNIS A CHLOÉ

M. RAVEL | ŠPANIELSKA HODINKA

Nehrá sa

ŠPANIELSKA HODINKA
M. Fabianová
Foto: P. Brenkus

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

G. ROSSINI

POĽSKÁ KRV

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

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

Vysvetlivky:

18.00 – 20.40 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
Nehrá sa

O. NEDBAL

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Nehrá sa

Nehrá sa

On-line predaj

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.

18.00 – 19.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci
ktorého pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére
uviedol slovenskú novinku.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI

PRED ZÁPADOM SLNKA

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

SÉRIA NČ1 G. HAUPTMANN

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

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 hod.

CARMEN

G. BIZET

SÉRIA NČ2 Nehrá sa

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

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

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

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

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:

30

pondelok

29

nedeľa

ČAROVNÁ FLAUTA

19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách
W. A. MOZART

27

sobota

SLOVENSKÉ TANCE – ŽIVOTY SVETIEL

P. BREINER, N. HOREČNÁ
P

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING | BÁL
19.00 – 22.00 hod. |

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

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

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

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

LENI

19.00 – 20.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 hod.

SÉRIA NČ3 V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK |

18.00 – 19.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
Nehrá sa

BAČOVA ŽENA

špeciálne na objednávku Činohry SND

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

19.00 – 21.40 hod.

D. ARCAND

ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

HOSŤOVANIE IVAN STODOLA

Predstavenie uvádzame so slovenskými titulkami. | Tovstonogov Bolshoi Drama Teater, Petrohrad

N. OSTROVSKIJ | BÚRKA
19.00 hod.

N. OSTROVSKIJ/
BÚRKA
Hosťovanie
Tovstonogov
Bolshoi Drama
Teater, Petrohrad

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

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

NABUCCO

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

G. VERDI

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

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

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

KROTKÁ

19.00 – 20.15 hod.| Adaptácia novely ruského klasika

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.

H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ

PRED ZÁPADOM SLNKA

G. HAUPTMANN
10.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
SÉRIA OŽ F. M. DOSTOJEVSKIJ

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

SOFOKLES | ANTIGONA
10.00 hod.

ŽIDOVKA Nehrá sa
M. Lehotský,
L. Slepneva
Foto: P. Breier

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

DON GIOVANNI

W. A. MOZART

18.00 hod. | Baletný epos na motívy románu Victora Huga

ESMERALDA

C. PUGNI
C

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

ŽIDOVKA

piatok

26

štvrtok

25

streda

24

utorok

23

pondelok

22

nedeľa

21

sobota

20

piatok

J. F. HALÉVY

Nehrá sa

štvrtok

19

anglického skladateľa, autora slávnych muzikálov a baletov Carla Davisa

18

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

C. DAVIS, D. DE ANDRADE
C

19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia na hudbu legendárneho

streda

17

utorok

16

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

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

19.00 hod. | Hosťovanie Štátneho divadla Košice

UJO VÁŇA

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

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

18.00 – 22.20 hod.

BÁL

Scéna
Foto: J. Barinka

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

16
17

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

BOHÉMA

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

18

G. PUCCINI

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

nedeľa

Nehrá sa

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

CH. BRONTËOVÁ

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

JANE EYROVÁ

19.00 – 22.20 hod.
SÉRIA ZV CH. BRONTËOVÁ

JANE EYROVÁ

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

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

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

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

IVAN STODOLA

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

ELITY

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

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

Elity
R. Stanke
Foto: V. Kiva Novotný

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

LÁSKAVÉ BOHYNE

J. LITTELL

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

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

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

Túžba po nepriateľovi
D. Kavaschová
Foto: R. Tappert

On-line predaj

www.snd.sk

GISELLE

MACBETH

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

SÉRIA KB

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

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

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

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

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

ÚNOS ZO SERAILU

W. A. MOZART

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

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

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

Vysvetlivky:

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

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

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

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

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

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

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

BAČOVA ŽENA

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

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

19.00 – 22.20 hod.
J. HAVELKA

DERNIÉRA I. VYRYPAJEV | ILÚZIE

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

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

pondelok
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W. A. MOZART

DON GIOVANNI

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

P.
P BREINER, N. HOREČNÁ

SLOVENSKÉ TANCE – ŽIVOTY SVETIEL

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

N. A. RIMSKIJ-KORSAKOV | SADKO
18.00 – 21.20 hod. | Opera v siedmich obrazoch v ruskom jazyku
Inscenácia nie je vhodná pre divákov madších ako 17 rokov.

Slovenské tance
Foto:
P. Brenkus

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

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

P. MASCAGNI | SEDLIACKA ČESŤ
R. LEONCAVALLO | KOMEDIANTI
19.00 – 21.40 hod. | Opery v jednom a dvoch dejstvách v talianskom jazyku
SEDLIACKA ČESŤ
M. Dvorský
Foto: A. Klenková

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

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

utorok

20
streda

21
štvrtok

22
piatok

23
sobota

24
nedeľa

25
pondelok

26
utorok

27
streda

28
štvrtok

29
piatok

30
sobota

31
INFORMÁCIE O VSTUPENKÁCH
• 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

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Uzávierka programu 22. 2. 2018. Zmena programu je vyhradená.

4. 3. o 18.30
KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
– MATÚŠ BACHYNEC
9NRPRUQHMLQVFHQiFLLQDPRWtY\æLYRWDDWYRUE\
0DUW\.XELäRYHMY]QLNiREUD]NRQWURYHU]QHMGRE\
DQHĹDKNëFKRVXGRYXPHOFRYNWRUtPDOLRGYDKX
Y]RSULHŘVDUHæLPX
0DUWD.XELäRYiERODYäHVŘGHVLDW\FKURNRFK
PLQXOpKRVWRURÿLDÿOHQNRXSRSXOiUQHKR
VSHYiFNHKRWULD*ROGHQ.LGVVSROXV+HOHQRX
9RQGUiÿNRYRXD9iFODYRP1HFNiŐRP%OHVNRY~
NDULpUX*ROGHQ.LGVSUHUXäLOLWYUGpQRUPDOL]DÿQp
RSDWUHQLD.Y{OLVIDOäRYDQHMSRUQRJUDÀFNHM
IRWRPRQWiæLGRVWDOD.XELäRYiRGVWUDQ\.6þ
]iND]XPHOHFNHMÿLQQRVWL9URNXVDVWDOD
VLJQDWiUNRXDKRYRUN\ŁRX&KDUW\ÿRSULVSHOR
NďDOäLHPX]YëäHQpPXVOHGRYDQLXãW%1DQiYUDW
GRVSHYiFNHMNDULpU\PXVHODÿDNDŘWDNPHUGYDGVDŘ
URNRY$QDSULHNWRPXPDODVWiOHGRVŘYQ~WRUQHM
VLO\DE\VLVWiOD]DVYRMLPLSUHVYHGÿHQLDPL
DQHSUHVWDMQHVDY\KUDŁRYDODYRÿLUHæLPX
,QVFHQiFLDYHQRYDQi.XELäRYHMRGND]XQLHMH
OHQSROLWLFNëPNDEDUHWRPDOHQDMPlSUtEHKRP
æHQ\NWRUiVYRMtPSHYQëPFKDUDNWHURPLQäSLUXMH
JHQHUiFLHXPHOFRYDDMYäHWNëFKNWRUtVDQHERMD
SRVWDYLŘ]DVYRMHQi]RU\
ÓÿLQNXM~0RQLND3RWRNiURYi6LOYLD+ROHÿNRYi 
'DQLHOåXOÿiN
5pæLD0DW~ä%DFK\QHF
'UDPDWXUJLD/XFLD0LKiORYi0LULDP.LÿLŁRYi
6FpQDDNRVWëP\-iQ+XViU
3RK\ERYiVSROXSUiFDJuraj Letenay

10. 3. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU
PALÁCOM! – GEORG BÜCHNER
3R]RUXKRGQiRVREQRVŘQHPHFNHMOLWHUDW~U\DXWRU
NWRUëSUHGEHKROVYRMXGREX*HRUJ%FKQHU 
² PDOLEDGYDGVDŘMHGHQURNRYNHďQDStVDO
MHGHQ]QDMUHYROXÿQHMätFKQHPHFNëFKWH[WRYMier
FKDWUÿLDP9RMQXSDOiFRP 3RVROKHVVHQVNpKR
YLGLHND 7H[WQDR]DMSUHNYDSLOåLDGQHYHĹNpVORYi
WDNp]GHYDOYRYDQpURNRYSR9HĹNHMIUDQF~]VNHM
UHYRO~FLLLEDNRQNUpWQHÿtVODPHQiDSUtNODG\
$SUHGVDVWUKXM~FDYëSRYHďMDVQëUDGLNDOL]PXV
DRGKDOHQLHFHOpKRPHFKDQL]PXPRFLSROLWLN\
DYOiG\
ÓÿLQNXMH5REHUW5RWK
3UHNODG$QGUHM=PHÿHN
ÓSUDYDDUpæLD,QJULG7LPNRYi
'UDPDWXUJLD0LULDP.LÿLŁRYi
6FpQDDNRVWëP\Ema Teren

11. 3. o 18.30
PROROCKÉ POZNANIE
CHALÍLA DŽIBRÁNA
6WUHWQXWLHVSRp]LRXOLEDQRQVNRDPHULFNpKR
EiVQLNDNWRUpKR]ELHUN\=ORPHQpNUtGOD=iKUDGD
ÿL3URURNSDWULDNQH]DEXGQXWHĹQëPUHÁH[LiPOiVN\
SULDWHĹVWYDYLHU\DP~GURVWL3URURFNpSR]QDQLH
MHSXWRYDQtPSRFHVWHVSLULWXiOQHKRERKDWVWYD
XYDæRYDQLHQDGYHÿQëPSRULDGNRPYHFtQDG
OiVNRXNWRUiPiVLOXQDQRYRREQRYLŘYäHWN\WRN\
HQHUJLHDVPUŘRXNWRUiMHOHQRGYUiWHQRXÿDVŘRX
æLYRWD
&KDOtO'æLEUiQ ² EROOLEDQRQVNë
EiVQLNSUR]DLNDYëWYDUQtN
3UHNODG0DULiQ'XMQLÿ
ÓÿLQNXM~$QQD-DYRUNRYi)UDQWLäHN.RYiU
+XGED9ODGLVODYãDULäVNë
DNRKRVŘ

13. 3. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
+UD1HSROHSäHQëVYlWHFDOHER9\PiWHYUXNiFK
PRFP\SUDYGXVDV~VWUHďXMHQDPUDYQpSRVROVWYR
æLYRWDNDWROtFNHKRGLVLGHQWDDOHNiUD6LOYHVWUD
.UÿPpU\KRYRYl]HQtNGHKRQHGRNi]DOL]ORPLŘ
DQLQDMEUXWiOQHMätPLPHWyGDPLYWHGDMäHMãW%-HKR
æLYiYLHUDPXSRPRKODSUHNRQDŘGQHVDæWDNPHU
QHXYHULWHĹQpVS{VRE\PXÿHQLDNWRUpPDOL]DFLHĹ
SULYLHVŘKRNÅSROHSäHQLX´WHGDNSRSUHWLXMHKR
YLHU\DV~KODVXVPRFHQVNëPLSULQFtSPLYOiGQXWLD
NRPXQLVWLFNHMGLNWDW~U\6LOYHVWHU.UÿPpU\VDYäDN
ÅQHSROHSäLO´SUHMDYLOREURYVN~YQ~WRUQ~VLOXREVWiO
DMYQDMŘDæätFKVN~äNDFK+UDVDRGRKUiYDYGYRFK
ÿDVRYëFKURYLQiFK²YGHYlŘGHVLDW\FKURNRFKYMHKR
RUGLQiFLLNGHKRQDYäWtYLMHKREëYDOëY\äHWURYDWHĹ
DYSlŘGHVLDW\FKURNRFKQDU{]Q\FKPLHVWDFKMHKR
Y\äHWURYDQLDDYl]QHQLD1HY\KQXWQRVŘSRNiQLD
DSRY]QiäDM~FDVLODRGSXVWHQLDV~QHSDWHWLFNRX
KĵENRYRXWpPRXKU\DMHMRGND]RPDMSUHV~ÿDVQRVŘ
ÓÿLQNXM~5LFKDUG$XWQHU0DWHM0DUXäLQ
5pæLD.DPLOåLäND
'UDPDWXUJLD3HWHU.RYiÿ
6FpQDDNRVWëP\3HWHU-DQNŢ

14. 3. o 19.30
KABARET NORMALIZÁCIA ALEBO
MODLITBA PRE MARTU
– MATÚŠ BACHYNEC
15. 3. o 18.00
DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR
PLAMIENOK – VIETOR A FARBY
3UHGVWDYHQLHY]QLNORQDPRWtY\WHUDSHXWLFNHMNQLK\
,YiQD*RPp]D'REURGUXæVWYi$MN\D*URID9LHWRU
DIDUE\DMHYRĹQëPSRNUDÿRYDQtPGLYDGHOQpKR
SUHGVWDYHQLD&HVWDGRNUDMLQ\NGHQiPQLHNWR
FKëEDNWRUp'HWVNëGLYDGHOQëV~ERU3ODPLHQRN
XYLHGROYVSROXSUiFLVþLQRKURX61'Y0RGURP
VDOyQH61'YURNX
5pæLD0JUDUW/XFLD.UDORYLÿRYi

20. 3. o 19.30
BRANNÉ CVIČENIE...
'UREQiRVODYDVORYHQVNHMæHQVNHMSRp]LHQDNWRUHM
VDEXG~SRGiYDŘWH[W\WURFKY\QLNDM~FLFKDXWRULHN
²0LO\+DXJRYHM7DŘMDQ\/HKHQRYHMD.DWDUtQ\
.XFEHORYHMYSUYRPGLYDGHOQRPVSUDFRYDQt6YHW
²FKLUXUJLFN\SUHVQHU\VRYDQëVORYDPLSRHWLHN²
SUHFHGHQëFH]VLWNR VHED LUyQLHKXPRUX
QH VN~VHQRVWLDQDGKĹDGXWURFKLQWHUSUHWLHN
YLQWHQ]tYQRPVORYQRKXGREQRPWULDOyJX
ÓÿLQNXM~.DWDUtQDãDIDŐtNRYi 
0RQLND3RWRNiURYi$QQD5DNRYVNi
'UDPDWXUJLDDUpæLD.DWDUtQDãDIDŐtNRYi0RQLND
3RWRNiURYi$QQD5DNRYVNi0LULDP.LÿLŁRYi
3RK\ERYiVSROXSUiFD=X]DQD6HKQDORYi

21. 3. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
+UD-DQ\-XUiŁRYHM7LFKëELÿVN~PDRVXGMHGQpKR
]QDM]QiPHMätFKVORYHQVNëFKSUR]DLNRYVWRURÿLD
0LOD8UEDQDNWRUëSRÿDVYRMQRYpKRVORYHQVNpKR
äWiWXS{VRELODNRKODYQëUHGDNWRU*DUGLVWX²
WODÿRYpKRRUJiQX+OLQNRYHMJDUG\KOiVQHMWU~E\
QDFLVWLFNpKRUHæLPX=DÿLDWNRPURNRY
VWRURÿLDVL0LOR8UEDQYLDFDNR
VHGHPGHVLDWURÿQëYQHGREURYRĹQRP~VWUDQt
SRNRMQHQDætYDOVRVYRMRXRGGDQRXPDQæHONRX
Y&KRUYiWVNRP*UREHSUL%UDWLVODYH3RNRMQHDæ
NëPKRQHQDYäWtYLOPODGëUHGDNWRU

22. 3. o 19.30
SLOVENSKÉ OSMIČKY
– NA PRAHU VOJNY (1938)
1RYëGLVNXVQëSURJUDPþLQRKU\61'Y0RGURP
VDOyQHSUHYHGLHGLYiNRYNĹ~ÿRYëPLVORYHQVNëPL
ÅRVPLÿNRYëPL´URNPLVWRURÿLD2GUR]SDGX
UDN~VNRXKRUVNHMPRQDUFKLHDæSRVDPRVWDWQ~
6ORYHQVN~UHSXEOLNX
.DæGëPHVLDFVDVSROXVUHQRPRYDQëPLKLVWRULNPL
]+LVWRULFNpKR~VWDYX6$9ÿLÓVWDYXSDPlWLQiURGD
DVKLVWRULNPL]R]DKUDQLÿLDDOHLVRFLROyJPL
GLYDGHOQëPLÿLÀOPRYëPLWHRUHWLNPLSR]ULHPH
QDPRWtY\UR]KRGQXWtSROLWLNRYSULGHMLQQëFK
XGDORVWLDFKQDLFKRVREQpSRKQ~WN\DQDMPl
QDWRDNëYSO\YPDOLWLHWRUR]KRGQXWLDQDæLYRW
EHæQpKRÿORYHNDQDNXOW~UQ\LVSRORÿHQVNëUR]YRM
6ORYHQVNpRVPLÿN\RGKDOLDGLYiNRPWLH]iNXWLD
YKLVWyULLRNWRUëFKVDYHĹDQHKRYRUtDSULQHV~QRYp
SRKĹDG\YQtPDQLDMHGQRWOLYëFKQLHOHQSROLWLFNëFK
XGDORVWtY]DXMtPDYëFKV~YLVORVWLDFK$NpEROLWHGD
]PHQ\YVSRORÿQRVWLNWRUpVSUHYiG]DOLPHG]QtN\
QDäHMIRUPXM~FHMVDNUDMLQ\"0RGHUiWRUPLYHÿHURY
EXG~7RPiä+XGiND0DULiQ/HäNR
+RVWLD0DUWLQD)LDPRYi +LVWRULFNë~VWDY6$9 
%RKXQND.RNOHVRYi 9\VRNiäNRODYëWYDUQëFK
XPHQt 0LURVODY/\Vë 3UiYQLFNiIDNXOWD8QLYHU]LW\
.RPHQVNpKR
0RGHUiWRU7RPiä+XGiN

23. 3. o 19.30
ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
– PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV
3RHWLFNpXYDæRYDQLHRY]ŘDKXNPDMHWNX
NSHQLD]RPNYODVWQtFN\PSUHMDYRPDR~VNDOLDFK
PDPRQ\EiVŁDPL3DYOD2UV]iJKD+YLH]GRVODYD
3RPVWDPŌWY\FK'HĹEDGHGLÿVWYD1RFMHþDV\
ÿDV\PUFKDÿDV\NHG\æHVDSROHSätWH Inscenácia
GLYDGODSRp]LHYNWRUHMSRp]LLGiYDPHQRYë
GLYDGHOQëMDYLVNRYëMD]\N
ÓÿLQNXM~ãWHIDQ%XÿNR3HWHU3DYOtN 
$QGUHM5HPHQtN
5pæLD3HWHU:HLQFLOOHU
'UDPDWXUJLD0LULDP.LÿLŁRYi
3RK\ERYiVSROXSUiFD0LFKDO'XGiä
+XGREQiVSROXSUiFD9ODGLPtUD6HPDQRYiãLURNi
6FpQDDNRVWëP\0DUNpWD3ODFKi

27. 3. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU
PALÁCOM! – GEORG BÜCHNER
28. 3. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
=0(1$352*5$08$+267Ì9<+5$'(1É
VSTUPENKY
932./$'1,&,$&+61'$21/,1(
NA WWW.SND.SK A WWW.NAVSTEVNIK.SK
REZERVÁCIE
_5(=(59$&,(#61'6.
GENERÁLNY
PARTNER

WWW . SND . SK

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR
SR.

MAREC 2018

ÓÿLQNXM~%RæLGDUD7XU]RQRYRYi-iQ*DOORYLÿ
%UDQLVODY'HiN 
5pæLD$OHQD/HONRYi
'UDPDWXUJLD'DULQD$EUDKiPRYi
6FpQDDNRVWëP\-XUDM3ROLDN

modrý salón

STRAŠIAKY
SOCIALIZMU
O osobnostiach,
ktoré spájajú
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Jozef Barinka, archív

Matúš Bachynec,
režisér

Na Slovensku si 25. marca 2018 pripomenie 30 rokov od sviečkovej manifestácie,
ktorá bola jedným z výrazných prejavov odporu voči červenej diktatúre, totalite
a obmedzovaniu slobôd a práv aj veriacich. Práve obdobiu socializmu sa venujú dve
rozdielne inscenácie v Modrom salóne. Jednou je inscenácia Nepolepšený svätec
autora Ľubomíra Feldeka, ktorá mapuje osudy lekára Silvestra Krčméryho v jeho
utrpení vo väzení v 50. rokoch, ale hovorí najmä o jeho viere a nezlomnosti a o jeho
duchovných aktivitách. Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu je zase
dokumentárnou hrou aj inscenáciou Matúša Bachynca, ktorú od polovice decembra
hráme v Modrom salóne, o speváčke, angažovanej osobnosti Marte Kubišovej.
Je to odkaz silnej osobnosti, ktorá mala odvahu postaviť sa proti režimu.

Ako vnímajú dnes mladí tvorcovia inscenácie osobnosť Marty Kubišovej a čo pre nich znamená, alebo čo môže reprezentovať pre mladú
generáciu, povedali režisér Matúš Bachynec, predstaviteľka Marty
Kubišovej Monika Potokárová a jej hosťujúci herecký kolega Daniel
Žulčák, ktorý v inscenácii stvárňuje niekoľko postáv vrátane Alexandra
Dubčeka či Kubišovej manželov, kolegov.

Kto je pre vás Marta Kubišová?
Matúš Bachynec: – Osobnosťou, ktorá pred niekoľkými rokmi prejavila
maximálnu lojalitu a slušnosť voči človeku, voči národu, voči ľudským
právam. V neposlednom rade aj voči sebe samej, pretože tie „socíkovské strašiaky“ ako zlý kádrový posudok, ktorý so sebou prinášal aj existenciálnu znemožnenosť, ona vlastne ignorovala.
Monika Potokárová: – Pre mňa je Marta Kubišová silná žena, reprezentuje principiálne morálne zásady, ktoré, bohužiaľ, nie sú pre každého
samozrejmosťou. Keď to porovnám s Antigonou, ktorú teraz skúšam,
vidím istú podobnosť v postoji: just say no.

Matúš Bachynec:

KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU

Daniel Žulčák
a Monika Potokárová
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réžia: Matúš Bachynec
dramaturgia: Lucia Mihálová a Miriam Kičiňová
scéna a kostýmy: Ján Husár
pohybová spolupráca: Juraj Letenay
hrajú: Monika Potokárová a hostia: Silvia Holečková a Daniel Žulčák
najbližšie predstavenia: 4. a 14. marca, 5. a 24. apríla 2018
v Modrom salóne novej budovy SND

modrý salón
Matúš Bachynec: – Túto tému vidím skôr skepticky. Nie som si istý, či ju tak vo všeobecnosti
mladá, teda moja generácia pozná. Normalizátori sa postarali o to, že zmizla z verejného
umeleckého života na dvadsať rokov. Na porovnanie, iná speváčka v rovnakom čase ostala
ľudu na očiach. Nechcem teraz hodnotiť postoje k režimu ani morálku iných nezakázaných
umelcov, zhovárame sa o Kubišovej. Čo chcem
však povedať, je, že keby sme dnes spravili
anketu medzi mladými, či poznajú napríklad
Helenu Vondráčkovu, odpoveď, hoci možno
s úškrnom, by bola áno. Pri mene Marta Kubišová by sme taký úspech zrejme nedosiahli. Myslím si, že ten zákaz priniesol aj takýto dôsledok.
Ani ja Kubišovú nepoznám z domu.
Daniel Žulčák: – Povedal by som, že slobodu.
Ona zostala vždy slobodná a nakoniec ju našťastie nasledovala aj doba.
Monika Potokárová, Silvia Holečková
a Daniel Žulčák

Pričom nejde o nejakú tvrdohlavosť, ale o to, že
by sme si mali uvedomiť, aká je cena za vlastný názor, resp. postoj a aká za prispôsobenie
sa, a či nám pocit morálnej výhry stačí. Vytvárať postavu podľa živého človeka je pre mňa
úplne nová skúsenosť. Ale tým, že ju vlastne
osobne nepoznám a nikdy sme sa nevideli, je
to trochu zvláštne. Ja sa nemôžem snažiť hrať
Martu Kubišovú ani ju imitovať (čo sa týka piesní dodržujem štýl spevu), pretože by som nebola prirodzená a presvedčivá. Vychádzam skôr
z analógií s vlastným životom. Niektoré problémy, ktoré v hre rieši, sú stále aktuálnymi problémami mladých umelcov a vzťahové problémy
sú zase aktuálnymi problémami väčšiny žien,
s ktorými sa dá stotožniť. Hrám vlastne normálnu mladú ženu, umelkyňu, v podstate seba
v dobe (nie takej dávnej), v ktorej Marta zažila
svoje zlomové významné životné momenty.
Predstavujem si, že sa tie veci dejú mne, samozrejme, že si veľa vecí nedokážem ani predstaviť, pretože som generácia narodená po revolúcii, ale tým, že sa o to vôbec pokúšam, si možno
viac uvedomujem, čo to bola za doba a aká je
doba teraz. A to je dôvod, prečo je toto predstavenie pre všetky generácie, myslím, že hlavne
pre tie mladé, dôležité, pretože všetci stredoškoláci poznajú Helenu Vondráčkovú a skoro
nikto Martu Kubišovú. A to je tá daň, o ktorej
som hovorila.
Daniel Žulčák: – Marta Kubišová je pre mňa
veľká osobnosť. Vnímam ju ako skvelú speváčku s jedinečným hlasom, výnimočnú umelkyňu a najmä odvážnu ženu, ktorá sa nebála
vzoprieť neslobodnému režimu.
A čo reprezentuje jej osud pre mladú generáciu, pre dnešok?

Ktoré udalosti zo života Marty Kubišovej
a zároveň z obdobia normalizácie sa stali dôležité pri inscenovaní? Čo nemožno
obísť?
Matúš Bachynec: – Chcem, aby inscenácia
neskĺzla do edukatívneho žánru. Hoci na niektorých miestach sa tomu nevyhneme. Z toho
spoločenského a politického života našej krajiny sa dotýkame udalostí, ktoré s Kubišovou
súvisia. Pre divadlo sú nesmierne zaujímavé
jej vzťahy s mužmi. Tie boli natoľko turbulentné, že zasahovali do jej osobného emočného
sveta, ale často aj do jej spoločenského statusu. Od otca cez oboch manželov – režisérov až
po disidentských priateľov, ku ktorým patril aj
Václav Havel. Ale nielen v období normalizácie. Už v 60. rokoch sa musela konfrontovať
s náročnými životnými situáciami.

Monika Potokárová

Daniel Žulčák

Silvia Holečková

Ako reprezentant mladej generácie vníma
nutnosť hrať o takýchto osobnostiach?
Prečo by sa to malo/nemalo robiť, spracovávať?
Daniel Žulčák: – Je skvelé dostať tému dejín
– socializmu, normalizácie – práve prostredníctvom takýchto divadelných hier do debaty
medzi mladých ľudí, ktorí takéto obdobie nezažili. Aj ja už patrím do generácie ľudí, ktorí
nezažili socializmus ani normalizáciu a sloboda slova či prejavu bola pre mňa už úplnou
samozrejmosťou.
Považujem za dôležité pripomínať si toto obdobie aj so všetkým, čo prinášalo, a konfrontovať ho so súčasnosťou a zamýšľať sa, v čom je
to dnes iné, v čom je to ľahšie či slobodnejšie,
čo je dnes dobré, čo je zlé...

rozhodne nikdy nemali dať zobrať svoj názor
a mali by ho vedieť povedať nahlas. A či sa politicky priamo angažovať? Za seba viem povedať, že ja by som do toho nešiel...

Mali by sa umelci a tvorcovia politicky angažovať?
Daniel Žulčák: – Myslím si, že umelci do istej
miery vedia ovplyvniť mienku ľudí, preto by si

V čom je sloboda a odvaha umelca tvorcu?
Daniel Žulčák: – Sloboda a odvaha umelca
je zachytená v jeho prejave, názore, postoji.
A prirodzene v jeho dielach.
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Scéna k inscenácii
Hedda Gablerová

PAVEL
BORÁK
Od plagátu po Heddu
text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND, foto: Robert Tappert, Martin Geišberg, archív
Pavel Borák, scénograf

Činohra SND uviedla vo februári premiéru inscenácie režiséra Romana Poláka Hedda Gablerová.
Scénický priestor a prvky pre túto hru Henrika Ibsena o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom
smäde po vzrušení, ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie,
sebazničenia a šialenstva, tvoril scénograf Pavel Borák. S režisérom Polákom v tvorivom tandeme
spolupracuje už jednu dekádu, ale pre Portál SND sa rozhovoril aj o martinskom Višňovom sade
a nástrahách veľkého javiska v Činohre SND.
Povolanie scénograf asi nepatrí medzi tie,
o ktorých by ľudia snívali už v detstve. Ako
sa človek stane scénografom? Kedy a ako
ste sa pre toto povolanie rozhodli vy?
– Divadlo ma fascinovalo odjakživa, rovnako
ako výtvarné umenie a architektúra. Ale rozhodne som nebol z tých, čo si v detstve lepia
papierové modely – na to nie som manuálne
dostatočne zručný. Trpel som aj neskôr pri výrobe modelov scén, ale našťastie už dnes môžem vytvárať 3D modely v počítači. Na to, aby
som sa prihlásil na štúdium scénograﬁe ihneď
po absolvovaní gymnázia, som nemal dosť
rozumu ani odvahy. Prvé scénické riešenie
som vytvoril pre inscenáciu Matěja T. Růžičku, ktorý ma oslovil po tom, ako som mu robil
návrh jedného plagátu. Takže prvú scénu som
pripravoval absolútne bez skúsenosti, zato
s drzosťou 21-ročného nadšenca. Scénograﬁu
som napokon predsa len vyštudoval – hoci
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svoju pôvodnú kvaliﬁkáciu učiteľa angličtiny
som na klinec doposiaľ nezavesil. Profesijne
som teda stále rozkročený na dvoch koľajach,
čo mi poskytuje ﬁnančnú aj duševnú stabilitu.
S režisérom Romanom Polákom spolupracujete pravidelne už desať rokov. Ako sa
začala vaša spolupráca? Čím je špeciﬁcká? Ktorá z vašich spoluprác vám najviac
utkvela v pamäti?
– Našou prvou spoločnou inscenáciou boli Tri
sestry v Štúdiu SND. Roman Polák mi zavolal
s tým, že chce vyskúšať spoluprácu s novými
scénografmi. Odvtedy sa vo mne pri každej ďalšej spoločnej inscenácii mieša vzrušujúce nadšenie s hrôzou, že tentoraz už vyjde najavo, že
ten prvý telefonát bol vlastne omyl. Polákove
a Votavove inscenácie boli pre nás ešte na škole
absolútnym vrcholom, ich Les v Astorke je doposiaľ jednou z najlepších inscenácií, ktoré som

v živote videl. Z našich spoluprác sa mi ťažko
vyberá tá naj, ale v ostatnom čase patrí medzi
moje najsilnejšie zážitky Višňový sad v Slovenskom komornom divadle v Martine. V ňom sa
podľa mňa spojilo všetko – počnúc réžiou cez
geniálne kostýmy Petra Čaneckého až po úžasné herecké výkony. Moje srdcovky sú aj Bačova
žena, Potkany a Nevesta hôľ, nezabudnem na
Bratov Karamazovovcov, Buddenbrookovcov a,
samozrejme, ani na Mizantropa.
Roman Polák vám predostiera presnú
predstavu o scénickom riešení, alebo vám
necháva voľnú ruku? Ako prebieha váš tvorivý dialóg?
– To je veľmi rôznorodé... Ale myslím si, že Roman Polák má vždy presnú predstavu – hoci
spočiatku možno nie je presne deﬁnovaná.
Niekedy je veľmi konkrétna, inokedy je to len
pocit, nejaký obraz, slovo, myšlienka alebo po-

rozhovor
vzdych. Jeho predstava nemusí mať vždy formu priestoru. Mojou úlohou je rozlúsknuť ten
rébus a dať Polákovej predstave konkrétnu vizuálnu formu. Sú prípady, že prídem s prvým
nápadom a je to hneď jasné. Ako pri Bratoch
Karamazovovcoch. Inokedy sú potrebné rôzne
varianty, kým nájdeme ten pravý. To bol prípad Bačovej ženy. Ako jeden z mála režisérov
si dokáže veľmi dobre predstaviť, ako sa dá
priestor a prvky v ňom použiť, a to aj dôsledne
robí. Scéna nie je preňho dekoráciou; nikdy sa
neuspokojuje s polovičatým riešením. Nehrá
na istotu a nebojí sa riskovať, skúšať neoverené, a to je s ohľadom na množstvo jeho skúseností ojedinelé. Nepoznám iného režiséra,
ktorý by išiel do prípravy inscenácie tak naplno, strmhlav, bez kalkulovania a často aj bez
záchrannej siete. A my ostatní radi skáčeme
spolu s ním.
Veľká sála Činohry SND predstavuje pre
scénografov asi ťažký oriešok. Ako vnímate tento priestor vy, v čom spočívajú jeho
nástrahy?
– Tých nástrah je toľko, že ich opis by si žiadal
samostatné číslo tohto časopisu. Napríklad je
problém, že s každým krokom a otočením herca sa láme akustika, že kvôli nezmyselnej šírke
portálu je vzhľadom na zakrivenie hľadiska viditeľnosť mizerná, že komín s ťahmi je natoľko
nízky, že sa doň nedá skryť ani len sedem metrov vysoká kulisa a tak ďalej. Tých vecí je naozaj veľa a týkajú sa celej budovy. Vo väčšine
divadiel vám na zorientovanie sa v priestore
postačí jedna návšteva. V tunajších chodbách
dvakrát zabočíte a neviete, kde je sever. Ak tu
aj po desiatich rokoch zablúdite v priebehu
prvých piatich minút, je jasné, že s touto stavbou čosi nie je v poriadku. Ale za tých niekoľko rokov, čo v SND opakovane pracujem, som
získal k tomuto priestoru akýsi osobný vzťah.
Vzťah, ktorý by sa dal asi najpresnejšie charakterizovať ako láskyplná ľútosť. Hoci viem, že je
to architektonický nepodarok, ktorý popiera
overené princípy divadelného priestoru, mám
ho napriek tomu súcitne rád.

Nevesta hôľ

Hedda Gablerová Henrika Ibsena je komorná hra. Ako ste uvažovali o scénickom riešení inscenácie vo veľkej sále činohry?
– V porovnaní s Arkádiou je Hedda Gablerová
predsa len o niečo akčnejšia. Fakt je, že na takom
veľkom javisku je potrebné umožniť hercom
vyjadriť svoje vnútorné prežívanie inak, než len
uhnutím pohľadu či nepatrnou zmenou mimiky.
To s ťažkosťami zachytia diváci v prvom rade.
Scénograﬁu Heddy Gablerovej sme založili na
kontraste – interiér je vo svojej dokonalosti deﬁnitívny, nemenný a v podstate mŕtvy, v „zimnej
záhrade“ stojí naproti tomu, džungľa – nespútaná, živá, bujnejúca, vzrušujúca a zároveň nebezpečná. Bazén na proscéniu je zasa akýmsi
zrkadlom pravdy, aj keď to som si uvedomil až
na jednej z generálok. Ale táto scénograﬁa je
v podstate veľmi konzervatívna, k ničomu nenabáda, nič neabstrahuje. Hlavnú záťaž na sebe
nesú herci a ich neuveriteľne silné výkony.
V SND sa tento mesiac predstaví inscenácia Višňového sadu z martinského Slovenského komorného divadla v réžii Romana
Poláka vo vašom scénickom riešení. Je to
hra, ktorá má na Slovensku zaujímavú inscenačnú tradíciu spojenú práve s pozoruhodnými scénickými riešeniami. Do dejín
nášho divadla sa výrazne zapísala i spolupráca režiséra Ľubomíra Vajdičku a scénografa Jozefa Cillera na inscenácii tejto hry
v martinskom divadle z roku 1979, alebo
scéna Aleša Votavu v inscenácii Martina
Hubu, ktorú uviedlo SND v roku 1995. Zaoberali ste sa inscenačnou tradíciou Višňo-

vého sadu na Slovensku, alebo ste sa ňou
nechceli sputnať? Aké boli východiská vášho scénického riešenia?
– Na prvú časť otázky je jednoduchá odpoveď:
nezaoberal. Je pravda, že ak pracujem na častejšie inscenovanej hre, vyhľadávam na internete
predchádzajúce realizácie, ale to len preto, aby
som náhodou neprišiel s podobným riešením,
aké tu už bolo, lebo aj to sa môže stať. V podstate však vždy vychádzam z textovej predlohy,
z témy, z toho, čo chcem s režisérom našou inscenáciou divákovi sprostredkovať. Ak hľadám
niekde inšpiráciu, je to všade inde, len nie v divadle. V prípade Višňového sadu som sa chcel
vyhnúť zvyčajnému čechovovskému klišé: biely
nábytok, vlajúci záves, sem-tam nejaká tá briezka. Rovnako ako hra samotná aj priestor sa pohráva (už zase) s kontrastmi. Tentoraz ide o presnosť, tvrdosť, konkrétnosť plechových stien
verzus mäkkosť, neohraničenosť, hmlistosť vatovej výplne čalúnenia starého nábytku. Samozrejme, nechýba višňový sad – jeho hmlistá kontúra
tvorená veľmi exaktnou a presne umiestnenou
perforáciou plechových stien.
Aké úlohy vás najbližšie čakajú v slovenskom divadle?
– Najprv to bude Otec Goriot, opäť s Romanom
Polákom, v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Ide
znova o medziľudské vzťahy v monumentálnom priestore, uvidíme, ako to celé dopadne...
Ešte predtým máme v Prahe premiéru opery
Leoša Janáčka Výlety pána Broučka v réžii Slávy Daubnerovej, takže to bude síce v Česku,
ale so slovenskou režisérkou.

Buddenbrookovci

Pavel Borák (1973) pochádza z Brna, kde v roku
1999 absolvoval štúdium scénograﬁe na Divadelnej
fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení. Spolupracoval s mnohými režisérmi a divadlami v Čechách
i na Morave. Venuje sa práci pre činohru aj operu. Na
Slovensku je známy najmä vďaka spolupráci s režisérom Romanom Polákom, s ktorým tvoria tandem
bezmála desať rokov. Spoločne pracovali vo viacerých
slovenských divadlách. Za scénické riešenie k inscenácii
Molièrovho Mizantropa pre Slovenské komorné divadlo
v Martine získal Pavel Borák ocenenie Dosky 2010.
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PÄTNÁSŤ TITULOV
Program júnového festivalu
Festival európskeho divadla SND Eurokontext.sk uvedie počas svojho piateho
ročníka v júni 2018 pätnásť pozoruhodných operných a baletných inscenácií
viacerých popredných európskych scén. V pokladniciach SND a na www.snd.sk
sú už v predaji vstupenky na jednotlivé predstavenia.

www.eurokontext.sk
sobota 2 júna 2018 o 19.00 hod., nová budova SND – premiéra
nedeľa 3. júna 2018 o 18.00 hod., nová budova SND – premiéra
streda 13. júna 2018 o 19.00 hod, nová budova SND
Opera Slovenského národného divadla

Španielska hodinka
(Terézia Kružliaková
a Tomáš Juhás)

Giacomo Puccini: TOSCA

Giacomo Puccini
(1858 – 1924)

V opere Tosca sa spevácka hviezda Floria Tosca
dostáva pre nepriaznivé okolnosti do rúk sadistického šéfa tajnej polície baróna Scarpiu.
Ten za oslobodenie jej milého, maliara Cavaradossiho, žiada maximálnu cenu – jej česť.
Puccini tento vypätý dramatický konﬂikt zobrazuje strhujúcim hudobným jazykom, ktorý
svojou emocionalitou a melodickou krásou
dobýja srdcia divákov na celom svete už viac
ako sto rokov. Novú inscenáciu Opery SND
hudobne naštuduje Rastislav Štúr a pripraví
režisér Martin Bendik.

streda 6. júna 2018 o 19.00 hod., historická budova SND
Opera a Balet Slovenského národného divadla

Maurice Ravel: ŠPANIELSKA HODINKA
Maurice Ravel, Reona Sato: DAFNIS A CHLOÉ
Opera a Balet SND predstaví v rámci spoločného operno-baletného
večera diela veľkého francúzskeho autora Mauricea Ravela, jeho jednodejstvovú hudobnú komédiu Španielska hodinka a balet na motívy
starogréckej mytológie Dafnis a Chloé.
Španielska hodinka – klasická komediálna zápletka je v Ravelovom poňatí šarmantným a pestrofarebným plátnom s novými zvukomalebnými odtieňmi, výstižne reagujúcimi na groteskné situácie. Pri nich sa
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možno zabaviť aj zamyslieť nad otázkami ľudských vzťahov a zlyhaní
manželskej vernosti. Hudobné naštudovanie Vinicius Kattah, réžia Pavol Smolík.
Dafnis a Chloé – príbeh detstva, dospievania a lásky Dafnisa a Chloé,
inšpirovaný jedným z najkrajších zachovaných starovekých románov,
posúva autorka libreta, choDafnis a Chloé
reograﬁe a réžie Reona Sato
do súčasnosti. Jej hrdinovia
sú deťmi tejto doby so všetkými vymoženosťami a zároveň odcudzeniami. Sledujeme ich spoločnú cestu
svetom detstva, nevinnosti,
hier, úskaliami dospievania,
úspechmi i rozčarovaniami,
dospelosťou.
Inscenácia
s Ravelovou hudbou je tanečnou sondou do myslenia súčasných mladých ľudí.

festival
štvrtok 7. júna 2018 o 19.00 hod., nová budova SND
Maďarský národný balet, Maďarsko

Pál Frenák, Lázsló Seregi, Zsolt Juhász, Béla Bartók:

BARTÓKOV TANEČNÝ TRIPTYCH
Maďarský národný balet uvedie Bartókov tanečný triptych – Drevený
princ, Tanečná suita a Zázračný mandarín. Tri jedinečné tanečné skladby Bélu Bartóka, pretavené do pohybu tromi renomovanými maďarskými choreografmi – Pálom Frenákom, Lázslóom Seregim a Zsoltom
Juhászom, prostredníctvom troch originálnych pohybových rukopisov. Béla Bartók (1881 – 1945) sa tak umelecky vracia do Bratislavy,
mesta, v ktorom prežil časť svojho života.

Za hranicami hriechu/
Bratia Karamazovovci
(Jonatan Lujan a Silvia Najdená)

štvrtok 7. júna 2018 o 19.00 hod., historická budova SND
Opera Štátneho divadla Košice

Richard Wagner: VÍLY

piatok 8. júna 2018 o 19.00 hod., nová budova SND
Balet Slovenského národného divadla

Boris Eifman:
Na festivale privítame košických kolegov s Wagnerovým dielom Víly,
ktoré Opera Štátneho divadla Košice úspešne inscenovala vlani v slovenskej premiére. Romantický príbeh o túžbe kráľa Arindala po láske
a ideálnom svete, zasadený do bavorských reálií konca 19. storočia,
pripravila košická opera v hudobnom naštudovaní Roberta Jindru
a v réžii Lubora Cukra. Inscenácia mala premiéru v máji 2017.
Víly (ŠD Košice)

ZA HRANICAMI HRIECHU/BRATIA KARAMAZOVOVCI
Vrcholnou udalosťou tejto sezóny Baletu SND bola premiéra inscenácie Za hranicami hriechu z repertoáru svetoznámeho Eifman Ballet
z Petrohradu, ktorá je prvým naštudovaním ich diela na Slovensku.
V duchu tvorby súčasného choreograﬁckého génia Borisa Eifmana
ide o psychologický balet, pokus vytvoriť tanečný ekvivalent k Dostojevského majstrovskému románu Bratia Karamazovovci, ktorý bol námetom inscenácie s hudbou Wagnera, Musorgského a Rachmaninova
o deštruktívnych vášňach a večnom súboji Boha a diabla.

sobota 9. júna 2018 o 19.00 hod., historická budova SND
Opera Národného divadla moravsko-sliezskeho, Ostrava

Dmitrij Šostakovič:

LADY MACBETH MCENSKÉHO OKRESU
Po roku sa do Bratislavy vráti aj Národné
divadlo moravsko-sliezske z Ostravy, tentoraz však v duchu piateho ročníka festivalu Eurokontext.sk s operou jedného
z najvýznamnejších skladateľov 20. storočia, Dmitrija Šostakoviča – Lady Macbeth
Mcenského okresu, ktorú možno charakterizovať ako „tragédiu-satiru“, obraz skazenej spoločnosti stojacej na nezriadenej
moci sexuality. Dielo bude v Ostrave uve- Jakub Klecker, dirigent
dené v premiére v marci tohto roku v hudobnom naštudovaní Jakuba Kleckera a v réžii Jiřího Nekvasila.
Foto: Peter Brenkus, Joseph Marčinský, archív
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festival
nedeľa 10. júna 2018 o 18.00 hod., nová budova SND
Opera Slovenského národného divadla

Nikolaj Rimskij-Korsakov: SADKO
Rozprávková opera ruského romantika Rimského-Korsakova rozoznieva príbeh hudobníka Sadka, ktorý chce podnietiť ostatných k úniku
z izolácie, z uzavretého prostredia domoviny a k objavovaniu nových
svetov. Jeho sen však naráža na odmietnutie a nedôveru. Predlohou sa
pre skladateľa stali stredoveké byliny a eposy o dobrodruhovi, obchodníkovi a spevákovi Sadkovi, ktoré spojil s rôznymi legendami o moriach,
balansujúc pritom medzi mýtom a realitou. Inscenácia Sadko, ktorú
hudobne naštudoval Rastislav Štúr a pripravil americký režisér Daniel
Kramer, je spoločnou produkciou s Flámskou operou v Antverpách
a Gente.
Inscenácia nie je vhodná pre divákov mladších ako 17 rokov.

Sestra Angelika (Jitka Sapara-Fischerová
a Mária Porubčinová)

štvrtok 14. júna 2018 o 18.00 hod., historická budova SND
Opera Slovenského národného divadla

Giacomo Puccini:

TRIPTYCH: SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI
Trojicu Pucciniho jednoaktových opier, vytvárajúcich Triptych, spája
nezameniteľný veristický kompozičný jazyk, autorova neomylná hudobno-dramatická intuícia. Práve vďaka nej všetky predlohy, ktorými
sa inšpiroval, získavajú hlbší zmysel, stojaci na fenomenálnej hudobnej
reﬂexii charakterov postáv a vzťahov medzi nimi. K tomu všetkému sa
pridáva aj osviežujúci žánrový kontrast medzi týmito dielami. Inscenáciu v réžii Romana Poláka a hudobnom naštudovaní Rastislava Štúra
pripravila Opera SND v koprodukcii s Operou Národného divadla moravsko-sliezskeho v Ostrave.
Plášť (Miroslav Dvorský)

Sadko – v hlavnej úlohe Michal Lehotský

utorok 12. júna 2018 o 19.00 hod., nová budova SND
Balet Štátneho divadla Košice

Ondrej Šoth, Zuzana Mistríková:

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

Gianni Schicchi
(Katarína Juhásová-Štúrová
a Gustáv Beláček)

Denník Anny Frankovej,
kde titulnú postavu
stvárňuje, hrá a tancuje
Táňa Pauhofová.
Spolu s ňou tancuje
Eva Sklyarová.
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Foto: Anton Sládek, Joseph Marčinský, Marek Grotowski,
Jakub Gulyáš, Jevgenij Matveev, archív

festival
piatok 15. júna 2018 o 19.00 hod., nová budova SND
Krakovská opera, Krakov, Poľsko

sobota 23. júna 2018 o 19.00 hod., nová budova SND
Balet Slovenského národného divadla

Karol Szymanowski: KRÁĽ ROGER

Vasilij Medvedev, Cesare Pugni: ESMERALDA

Po prvý raz privítame na doskách SND Krakovskú operu a hneď s takým klenotom, akým je Szymanowského modernistické dielo Kráľ
Roger z roku 1924. Krakovská realizácia v hudobnom naštudovaní Łukasza Borowicza a v réžii
Michała
Znanieckeho
zdôrazňuje ľudský rozmer diela: kráľ nazerá na
vlastnú individualitu v jej
základných podobách –
muž, vodca, hlava rodiny,
otec, manžel.
Kráľ Roger

Pri príležitosti 200. výročia
Esmeralda
narodenia choreograﬁckého velikána Mariusa Petipu, autora najvýznamnejších diel klasickej
baletnej literatúry, uvádza SND baletný klenot
na hudbu Cesara Pugniho Esmeralda – príbeh
o krásnej a temperamentnej cigánke, o ktorej
krásu súperí celý Paríž.
Pod novú verziu Petipovej monumentálnej baletnej fresky sa podpíšu
významný ruský choreograf Vasilij Medvedev
a baletný majster a choreograf Stanislav Fečo, premiéra bratislavskej inscenácie sa uskutoční
11. marca 2018. Inscenáciu uvádza Balet SND v spolupráci s Petipa Heritage Fund St. Petersburg.

sobota 16. júna 2018 o 19.00 hod., historická budova SND
Opera Slovenského národného divadla

Oskar Nedbal: POĽSKÁ KRV
Najznámejším Nedbalovým dielom je
práve opereta Poľská krv. V humornom
príbehu statkár Baranski stojí v dôsledku
roztopašného životného štýlu a pochybných kumpánov na pokraji krachu, preto chce riešiť svoju neutešenú ﬁnančnú
situáciu výhodným sobášom. Odporúča
mu to bohatý priateľ Zaremba, ktorý mu
ponúka svoju dcéru Helenu. Riešenie ﬁnančných problémov na tento spôsob je
Oskar Nedbal
zárukou nevšedných komplikácií, neča(1874 – 1930)
kaných zvratov a zábavy. V hudobnom
naštudovaní Mariána Vacha a v réžii Mariána Chudovského bude mať
inscenácia premiéru v apríli 2018.

nedeľa 17. júna 2018 o 18.00 hod., nová budova SND
Opera Národného divadla Praha, ČR

Jules Massenet: WERTHER

Willy Decker, režisér

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

utorok 26. júna 2018 o 19.00 hod., nová budova SND
streda 27. júna 2018 o 19.00 hod., nová budova SND
Eifman Ballet, Petrohrad, Rusko

Boris Eifman: ČAJKOVSKIJ. PRO ET CONTRA
Vyvrcholením festivalu Eurokontext.sk 2018 bude opäť po dvoch rokoch hosťovanie slávneho petrohradského súboru Eifman Ballet. Uvidíme baletný epos o geniálnom skladateľovi z dielne choreograﬁckého
mága 20. storočia Borisa
Eifmana, ktorý je sondou
Eifman Ballet
do života jeho najobľúbenejšieho skladateľa. Vypovedá o životných peripetiách, úderoch osudu
a utrpeniach duše skladateľa, odrážajúcich sa
v tragických momentoch
jeho hudby. Balet nie je
len históriou súkromného života Čajkovského,
ale zachytáva zlomové
momenty ovplyvňujúce
tvorbu výnimočného ruského skladateľa, autora
najslávnejších klasických
baletov.

projekt

Členovia
vokálnej skupiny Fragile

FRAGILE
A
BALET
Veľký úspech = repete
Koncert známej vokálnej skupiny Fragile koncom januára v historickej budove SND bol
zároveň večerom pôvodnej choreograﬁe, na ktorom uviedli svoje krátke dielka štyria tvorcovia
pôsobiaci v Balete SND. Pre veľký úspech podujatie zopakujeme aj v máji a júni 2018.
Reona Sato, dlhoročná sólistka Baletu SND,
sa predstavila abstraktnou choreograﬁou na
skladbu Ombra mai fu, vytvorenú pre ôsmich
tanečníkov. Nedávny Reonin choreograﬁcký
debut na doskách SND, balet Dafnis a Chloé,
bol zároveň jej absolventským predstavením
na VŠMU. Sólista Baletu SND Adrian Ducin
a študent choreograﬁe na VŠMU uviedol originálne dueto na skladbu Run to You v sugestívnej interpretácii Ilince Ducin a Adriana
Szelleho. Člen nášho baletu Glen Lambrecht
predstavil na koncerte svoju prvú choreograﬁckú prácu na pôde SND – v neoklasickej
miniatúre pre siedmich tanečníkov na skladbu
Somewhere over the Rainbow priniesol soﬁstikovanú hru pohybu a svetiel v priestore. Igor
Holováč, skúsený choreograf, ktorý sa podpísal aj pod réžiu celého večera, uviedol dueto
na skladbu Air, plné dynamických variácií
a náročných partnerských väzieb, zobrazujúce
s humorom peripetie vzťahov.
Fragile, slovenskú vokálnu skupinu zloženú
z populárnych osobností, známych z rôznych
televíznych, divadelných či muzikálových
produkcií, formuje a vedie úspešný hudobník
a zbormajster Branislav Kostka. Bez použitia
hudobných nástrojov, a cappella, skupina
Fragile interpretuje známe rockové/popové/
džezové hity svetových umelcov. Hoci sa v ich
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repertoári nájdu aj skladby velikánov, ako sú
Bach či Chopin, v ich tvorbe dominujú tituly
súčasnej populárnej hudby. Hitom svetových
autorov a interpretov dávajú svojou kreativitou a hravosťou novú tvár. Ich predstavenia sú
plné výbornej hudby, ale aj skvelého humoru,
jedinečnosť im dodávajú hostia, ktorých si prizývajú. V historickej budove SND boli ich hosťami tanečníci Baletu SND, ktorí umocnili ich
vokálne umenie o jedinečnú reč tela a krásu
pohybu.
V tomto atraktívnom projekte 26. januára 2017
v historickej budove SND účinkovali: Branislav
Kostka, Jana Golis, Helena Krajčiová, Svetlana
Rymarenko, Slavomír Košecký, Martin Madej,
Jožo Hečko, Balet SND/Klaudia Görözdös, Glen
Lambrecht, Ilinca Ducin, Adrian Szelle, Isa ichikawa, Chiaki Honda, Sumire Shojime, Sakura
Shojima, Francisco Garcia, Seiru Nagahori, Evgenii Korsakov, Marian Kuchár, Helene Ziener,
Anna Vagnerová, Katarína Kaanová, Luana
Brunetti, Jean Michel Reuter, Johnatan Lujan.
Choreograﬁa: Adrian Ducin, Igor Holováč, Glen
Lambrecht, Reona Sato, réžia: Igor Holováč.
Pre veľký záujem o tento večer Balet SND
pridal do konca sezóny niekoľko predstavení
s Fragile. Uskutočnia sa 5. a 30. mája a 12. júna
2018 v historickej budove SND.
(eg)
foto: Peter Brenkus

jubileum

OSLAVA
S NIŽINSKÝM
Plaketa SND
pre Petra Rapoša
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Juraj Žilinčár, Ivo Ölvecký

Peter Rapoš s plaketou SND

Januárové predstavenie inscenácie Nižinskij – Boh tanca sa nieslo v slávnostnej atmosfére.
Venovali sme ho bývalému sólistovi Baletu SND Petrovi Rapošovi, ktorý oslávil
významné životné jubileum – na znak uznania za jeho prínos do slovenského baletu.
Na javisku mu v mene generálneho riaditeľa SND Mariána Chudovského odovzdal plaketu SND
riaditeľ baletu Jozef Dolinský.
Peter Martin Rapoš (1933, Slovenská Ľupča),
dlhoročný sólista Baletu SND, patrí do generácie tanečníkov, ktorí sa vyznačovali obrovskou
pokorou a oddanosťou k tanečnej profesii.
V súkromnej škole Elly Fuchsovej-Lehotskej
už od ranej mladosti kultivoval svoje nadanie
spolu s výraznými osobnosťami československého baletu – Jarmilou Manšingrovou, Alicou
Hoppeovou, Katkou Gratzerovou či Augustou
Starostovou-Herényiovou. Bol jedným z prJubilantovi Petrovi Rapošovi
zablahoželal riaditeľ Baletu SND
Jozef Dolinský ml.

vých žiakov na tanečnom oddelení bratislavského konzervatória, absolvoval odbor tanečnej pedagogiky na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave (1958).
V divadelnej sezóne 1950/1951 bol členom
baletu Štátneho divadla v Brne pod vedením
Iva Váňu Psotu, neskôr prijal angažmán v Balete SND v Bratislave, kde na poste sólistu
stvárnil mnohé zaujímavé postavy, napríklad:
Priateľ princa (Prokoﬁev: Popoluška, 1951),
Šašo (Čajkovského Labutie jazero, 1953), Akrobat (Gliér: Červený mak, 1954), Šašo, Faun (Oskar Nedbal: Z rozprávky do rozprávky, 1956),
Pajác, Čínsky tanec, Pastorále (Čajkovskij:
Luskáčik, 1956), Karen (Chačaturjan: Gajané,
1957), Princov sluha, Kocúr v čižmách (Čajkovskij: Spiaca krásavica, 1957), Synček (Delibes:
Fadetta, 1958), Sólový pár (Krejn: Laurencia,
1959), Larry (Karajev: Púť v búrke, 1961), Vodca
pirátov (Ravel: Dafnis a Chloé, 1961), Pes (Morozov: Doktor Jajbolí, 1962), Gavalier (Strauss:
Straussiáda, 1962), Chlapec (Debussy: Skrinka
hračiek, 1965), Beranger (Glazunov: Raymonda, 1965).
Časť svojej umeleckej kariéry realizoval Peter
Martin Rapoš v zahraničí. Dve sezóny tancoval
v Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfe, kde
spolupracoval s choreografom Erichom Walterom a jeho asistentkou Ruženou Mazalovou,
ďalší rok pôsobil vo Pfaltztheater v Kaiser-

lautene aj mannheimskom Nationaltheater.
V Nemecku stvárnil niekoľko sólových úloh
v baletoch, operách a operetách, akými boli
napríklad Popoluška (Prokoﬁev, 1967), Jarná
sonáta (Beethoven, 1968), Labutie jazero (Čajkovskij, 1969). V Mannheime: Popoluška (Prokoﬁev: 1970), Romeo a Júlia (Hectro Berlioz,
1971), Hansel und Gretel (Humperdnick, 1971)
alebo Sylﬁda (Schneitzhokfer, 1971).
V rokoch 1958 až 1967 pôsobil ako externý
pedagóg tanečného oddelenia Konzervatória v Bratislave, v rokoch 1965 – 1967 bol
externým pedagógom tanečnej katedry
VŠMU. Od roku 1972 až do roku 2005 bol
pedagógom klasického tanca na tanečnom
oddelení Konzervatória v Bratislave. Od roku
1980 bol pedagógom na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, kde vyučoval klasický tanec a dejiny tanca a baletu, teóriu a metodiku tanca, koncertnú a scénickú
prax. V rokoch 1978 až 1982 bol hosťujúcim
pedagógom baletného súboru Novej scény
v Bratislave a Medzinárodnej stáže Marseille
júl (1985 – 89).
„Tanečné umenie si vyžaduje veľkú lásku, usilovnosť, telesné dispozície, zmysel pre estetiku,
logiku a veľkú trpezlivosť. Naším poslaním je
služba divákom. Som presvedčený, že balet je
najťažším a zároveň najkrajším scénickým druhom umenia,“ uviedol Peter Rapoš.
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Nikolaj Rimskij-Korsakov

aplauz

Sadko
premiéra 26. 1. 2018

Koncom januára uviedla Opera SND
premiéru inscenácie opery Sadko,
ktorá je spoločným projektom
s Flámskou operou v Antverpách a Gente.

Na klaňačke – tenorista
Michal Lehotský,
predstaviteľ Sadka,
šéfdirigent Opery SND
Rastislav Štúr,
režisér Daniel Kramer
a sopranistka
Ľubica Vargicová,
ktorá stvárňuje
cárovnú Volchovnu.

Americký režisér Daniel Kramer.
Sólisti a zbor
Opery SND,
v popredí
Ivan Ožvát
a František
Ďuriač.

Tenorista Michal Lehotský spolu s generálnym
riaditeľom SND Mariánom Chudovským a riaditeľom
Opery SND Slavomírom Jakubekom.

Foto: Peter Chvostek
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Americký režisér Daniel Kramer,
umelecký riaditeľ Anglickej národnej
opery s tímom svojich spolupracovníkov.

Henrik Ibsen Hedda Gablerová
premiéra 3. 2. 2018

aplauz
Klaňačka po úspešnej
premiére inscenácie Ibsenovej
hry Hedda Gablerová, ktorú
pripravil režisér Roman Polák.

Herec Alexander
Bárta, režisér
Roman Polák spolu
s predstaviteľkou
titulnej úlohy –
herečkou
Táňou Pauhofovou,
za ňou je
Dano Heriban.

Táňa Pauhofová, ktorá hrá
Heddu Gablerovú, spolu
s kostýmovým výtvarníkom
Petrom Čaneckým.

Bratislavskú premiéru
inscenácie Hedda Gablerová
si prišiel pozrieť aj český herec
Jiří Dvořák.

F. M. Dostojevskij

Protagonisti inscenácie Krotká – herci Dominika Kavaschová,
Richard Stanke a Jana Oľhová.

Krotká
premiéra 27. 1. 2018
Úspešná premiéra a standing
ovation

Minister kultúry SR Marek Maďarič
spolu s hercom Richardom Stankem,
za nimi je režisér Eduard Kudláč.

Herečka
Dominika Kavaschová

Foto: Peter Chvostek

Riaditeľ Činohry SND Michal Vajdička počas príhovoru
na raute po premiére inscenácie Krotká. Vedľa neho
minister kultúry Marek Maďarič a riaditeľka
Centra marketingu SND Radoslava Stratená.
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Slovenské vinárstvo
Svetová kvalita

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

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúrty SR. Foto: A. Klenková

www.elesko.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.

Baletný epos na motívy románu Victora Huga

CHOREOGRAFIA VASILIJ MEDVEDEV | STANISLAV FEČO/PODĽA MARIUSA PETIPU | HUDOBNÉ NAŠTUDOVANIE
ALEXANDER ANISSIMOV | DIRIGENTI ALEXANDER ANISSIMOV, DUŠAN ŠTEFÁNEK | SCÉNA ALYONA PIKALOVA |
KOSTÝMY JELENA ZAJCEVA | MASKY JURAJ STEINER | ÚČINKUJÚ OLGA CHELPANOVA, ERINA AKATSUKA,
ROMINA KOŁODZIEJ, MARIA RUDENKO, TATUM SHOPTAUGH, LUANA BRUNETTI, KONSTANTIN KOROTKOV,
ARTEMYJ PYZHOV, VIACHESLAV KRUT, YUKI KAMINAKA, IGOR LEUSHIN, ANDREJ SZABO, SÓLISTI A ZBOR BALETU SND,
ŽIACI TANEČNÉHO KONZERVATÓRIA EVY JACZOVEJ V BRATISLAVE, BALETNÁ PRÍPRAVKA SND, ZBOR A ORCHESTER OPERY SND

PREMIÉRA 11. MARCA 2018 o 19.00 HOD.

NOVÁ BUDOVA SND | SÁLA OPERY A BALETU

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 .

esmeralda

I NS C EN Á CI U U V Á DZA ME PRI P RÍL E ŽI TO ST I 20 0. VÝROČ IA NA RO DENIA MARIUSA PET IPU V SPO LUPRÁCI S PET IPA H ERITAG E FUND ST. P ET ERSBU RG A VEĽK ÝM D I VAD LOM V M OSK VE.

Cesare Pugni • Marius Petipa
Vasilij Medvedev • Stanislav Fečo

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

