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Divadlo – skúšky, premiéry, predstavenia a v nich
obraz života. Fikcia, ktorá môže naplniť túžby, vyvolať emócie, prejsť sklamaniami bez následkov,
zapojiť bránicu, uspokojiť poetickú dušu... To všetko a ešte oveľa viac zažije divák za ten čas, ktorý
plynie v divadle, sledujúc život na doskách, ktoré znamenajú svet. My herci ho prežívame spolu
s vami podľa toho, čo napísal autor divadelnej hry.
Pred predstavením sa na vás pozeráme prostredníctvom televíznej obrazovky u inšpicienta a s radosťou si hovoríme: „Pozri, úplne vypredané.“
Vtedy sa nám prvýkrát za večer vyplaví herecký
adrenalín. To je od vás pozitívny impulz až do chvíle, kým zaznie záverečný potlesk. Našťastie je teraz
v našom divadle veľa vypredaných predstavení a my vždy vstupujeme na javisko s veľkým
oduševnením odovzdať v kvalite zo seba maximum a nesklamať.
Milí diváci, aj vašou zásluhou sme tým, čím sme. Dnes vo svete, v ktorom pociťujeme
nedostatok skutočných hodnôt, ich chceme ponúknuť prostredníctvom hier na našom
javisku. Táto vzájomná symbióza hľadať a nachádzať v divadle všedné hodnoty pre každý
deň, nás zbližuje. Na klaňačkách po predstavení to vidíme na vašich tvárach, v ktorých sa
zračí uznanie a spokojnosť. To je pozitívne svetlo aj do týchto prichádzajúcich zimných
dní. Tak príďte, tešíme sa na vás. Spolu nám bude dobre!
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aktuality

Bratislava v pohybe
predstavila Bloodlines
Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe oslávil okrúhle jubileum.
Otváracie predstavenie 20.
ročníka festivalu sa konalo
3. októbra 2016 opäť v spolupráci s Baletom SND – na
javisku Sály opery a baletu
novej budovy SND. Po prvý
raz sa na Slovensku predstavil americký súbor Stephen
Petronio Company, ktorý
uviedol projekt Bloodlines.
Bloodlines
Bol poctou majstrom amerického postmoderného tanca, snahou uchovať ich odkaz a súčasne hľadať
prepojenie ich tvorby s dneškom. Tri choreografie v podaní tanečníkov
Stephen Petronio Company zobrazovali tri míľniky amerického postmoderného tanca od Mercea Cunninghama cez Trishu Brownovú až k ich
nasledovníkovi Petroniovi. Originálny pohybový jazyk a čistý obsahový
koncept dopĺňala výtvarná stránka rovnako známych osobností, ktoré
pôsobili na výtvarnej scéne v rovnakom prelomovom období. Pre dielo Rain Forest v choreografii Mercea Cunninghama vytvoril scénu Andy
Warhol a pre Glacial Decoy z dielne Trishe Brownovej je autorom scény
a kostýmov Robert Rauschenberg.
(eg)

Kontinuity načrú do histórie Opery SND
Na exkurziu do dejín našej prvej národnej scény pozýva priaznivcov slovenskej opernej kultúry doktor
Jaroslav Blaho. V rámci cyklu Kontinuity načrie do
najstaršej histórie Opery SND a bude sa venovať
jej prvému obdobiu – teda rokom, keď tento súbor
vznikol a profiloval sa ako nový subjekt na mape
opernej Európy. Zaujímavé rozprávanie so živými
i s archívnymi hudobnými, ale aj obrazovými ukážkami bude jedným z podujatí, ktorými sa postupne
pripravujeme na oslavy stého výročia SND. Pozývame vás v nedeľu 11. decembra 2016 o 10.30 h do
historickej budovy SND.
(ps)
Jaroslav Blaho

Krútňava ako pocta pre Františka Livoru
Vedenie Opery SND si uvedomuje, že historickému vývoju slovenskej inscenačnej a interpretačnej praxe treba venovať zodpovedajúcu pozornosť. Priestorom na hľadanie dejinných súvislostí našej
opernej kultúry sú napríklad dnes už známe a obľúbené predpremiérové matiné či Kontinuity Jaroslava Blaha. Inou platformou ako
reflektovať nedávnu históriu a vzdať pritom aj úctu jej významným
osobnostiam môžu byť spoločné stretnutia s nimi. Jednou z takýchto príležitostí stretnúť sa bude predstavenie Krútňava v piatok
11. novembra, venované dlhoročnému sólistovi Opery SND Františkovi Livorovi, ktorý sa nedávno dožil významného životného
jubilea. V úlohe Katreny bude debutovať mladá talentovaná sopranistka Veronika Mihalková. Večer je súčasťou Festivalu Epoché
a naším príspevkom k Roku slovenskej hudby 2016. Srdečne pozývame.
(ps)
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Do Maďarska vezieme omšu aj speváčku
Činohra SND pokračuje vo svojich
cestách po zahraničí. Po úspechu
v Bukurešti s Bačovou ženou v réžii
Romana Poláka vycestujú aj ďalšie
naše tituly. Polnočnú omšu pozvali
do susedného Maďarska – inscenáciu Karvašovej hry v réžii Lukáša
Brutovského uvedieme 16. novembra vo Vígszínházi. Téma pokrytectva vlastnej rodiny v čase vojny,
snaha prežiť za každú cenu, aj keď je Polnočná omša
(D. Heriban a A. Javorková)
príliš vysoká a nabúra všetky morálne hodnoty. Polnočná omša otvorila pohľad dovnútra rodiny vo vypätej
situácii a skúma postoje jednotlivých členov v otázkach humanity.
Druhou cestou do Maďarska bude novembrový zájazd do Divadla
v Szárvasi. Komédia Je úžasná! v réžii Jakuba Nvotu priblíži strasti najhoršej speváčky na svete, ktorá však vypredala Carnegie Hall. Kamila
Magálová sa tak 29. novembra predstaví ako Florance Fosters Jenkins
aj maďarským divákom.
(mk)

Návrat Turandot bude aj s debutom
Opera po dlhšom čase pripravuje návrat legendárnej inscenácie
Jozefa Bednárika Turandot, opery
jedného z vrcholných predstaviteľov talianskeho verizmu G. Pucciniho. Toto veľdielo vždy patrilo medzi stálice repertoáru popredných
operných domov, a preto nemôže
dlhší čas chýbať ani v hracom pláne našej prvej scény. Klasickú roz- Turandot (M. Lehotský ako Kalaf)
právku na námet jedného z majstrov divadla 18. storočia Carla Gozziho
s tvorivou fantáziou pretlmočil nášmu divákovi nezabudnuteľný Jozef
Bednárik. Tri hádanky, ktoré buď princ uhádne a dostane princeznú Turandot za ženu, alebo neuhádne a bude o hlavu kratší... Rozprávkové
napätie v čínskom prostredí, láska v talianskom poňatí, a k tomu originálna hudba plná vášne sú zárukou hlbokého umeleckého zážitku.
Predstavenie v sobotu 19. novembra (ako súčasť Noci divadiel 2016)
obohatí debut mladej perspektívnej sopranistky Kataríny Flórovej, ktorá stvárni postavu Liu. Okrem nej sa predstavia hostia Anda Luisa Bogza
ako princezná Turandot a Michal Lehotský ako Kalaf. Dirigentom predstavenia bude Rastislav Štúr, šéfdirigent Opery SND.
(mb)

Z Banskej Bystrice príde Juro Jánošík
Zaujímavým obohatením hracieho
plánu Opery SND bude predstavenie Cikkerovej opery Juro Jánošík,
s ktorým do SND zavíta partnerský
súbor Štátnej opery Banská Bystrica v utorok 8. novembra. Dramaturgický počin Banskobystričanov
sa v tomto prípade spája aj s počinom inscenačným: o hudobné
naštudovanie sa postaral dirigent Juro Jánošík
Marián Vach, režisérom bol Roman Polák, výtvarníkmi Jaroslav Valek
a Peter Čanecký, zbor pripravila Iveta Popovičová. Predstavenie sa koná
v rámci Festivalu Epoché a Roku slovenskej hudby 2016.
(ps)

aktuality

Modrý salón s kvízom s ruskou drámou
Modrý salón pozýva všetkých divákov na projekty, ktoré
súvisia so vzdelávaním či kreatívnym prístupom k textu.
Noc divadiel 2016 oslávime aj my – malým Divadelným
kvízom v sobotu 19. novembra, ktorý preverí pamäť na
tvorivé tímy, obsadenia i samotné inscenácie posledných 15 rokov v Činohre SND. Na kvíz sa môžu už teraz
hlásiť súťažné družstvá na: miriam.kicinova@snd.sk. Ako
hlása heslo Noci divadiel: Sedmospáči, prebuďte sa!, otázky z divadelného sveta prebudia každého diváka, alebo mu ani nedajú zaspať!
Klasický INSIGHT prezradí opäť raz čosi zo zákulisia novej inscenácie
– tentoraz to v utorok 22. novembra bude rozhovor na tému Apartmánu v hoteli Bristol podľa poviedok Roalda Dahla. A pripravujeme aj
inscenované čítanie, projekt sme nazvali ... dráma v salóne. Najbližšie
to bude ruská dráma (25. 11.). Pôjde o zoznámenie sa s tými najsúčasnejšími textami súčasnej ruskej drámy. Každý, kto má chuť na malý
kaleidoskop a divadelný prehľad, je v Modrom salóne vítaný. Inscenované čítanie vznikne za pomoci študentov VŠMU.
(mk)

Darujte zážitok – poukážku do divadla
Túžba priniesť radosť spôsobí niekedy problém. SND ponúka atraktívne riešenie, ktoré umožňuje rýchly výber tomu, kto obdarúva, a potešenie z možností rozhodovania sa pre toho, kto dar získava. Nemusíte
teda vyberať z množstva darčekov, darujte jeden, v ktorom je ukrytých mnoho zážitkov. Darčekovou poukážkou nič nepokazíte! Túto
elegantnú ceninu ponúka SND v hodnote 20 a 35 eur výhradne v pokladniciach SND a môžete si ju kúpiť až do 31. marca 2017 a vybrať
z predstavení aktuálneho programu tiež do konca marca. Darčekovú
poukážku možno použiť ako hotovosť pri platení za vstupenky na
predstavenia všetkých troch umeleckých súborov SND. Pri úhrade je
možné použiť viac darčekových poukážok. Z poukážok sa zostatková
hotovosť nevydáva; ak je cena vstupeniek vyššia, rozdiel môžete doplatiť v hotovosti alebo kartou. Využije noblesnú formu darovať krásu
práve v tomto období!
(cm)

Blahoželáme!
7. 11. FRIEDRICH HAIDER, dirigent a bývalý hud. riaditeľ opery 55
7. 11. MÁRIA KUPCOVÁ, baletná majsterka

50

7. 11. VLADIMÍR JEDĽOVSKÝ, herec

65

14. 11. FRANTIŠEK KOVÁR, herec

70

23. 11. WOLFDIETER MAURER, šéfdirigent

75

26. 11. DUŠAN TRANČÍK, režisér

70

29. 11. RUŽENA STRUHÁROVÁ, herečka

85

Za Martou Malachovskou
Umeleckú obec nečakane rýchlo začiatkom októbra opustil človek s veľkým divadelným srdcom,
dlhoročná vzácna kolegyňa Marta Malachovská
(†74). Svoj talent, energiu a profesionalitu venovala s oddanosťou a láskou SND. Jej osudom sa stala
opera. Svojim najbližším dopriala vychutnať si jej
čaro vo svetlách rámp, aby sama vyše tri desaťročia
pomáhala „zo zákulisia“. S pani Martou sa operní
sólisti na scéne nestratili, vždy pohotová poznala
citlivú dušu umelcov a vedela v pravej chvíli pošepnúť... „Umenie tejto profesie spočíva aj v schopnosti vedieť, kedy pomôcť,“ vravievala. „Šepkár musí
byť aj psychológom.“ Pani Marta, láskavá, trpezlivá,
elegantná dáma svoju profesiu ovládala dokonale. Diváci ju nevideli, operní sólisti ju mali v úcte, aj jej prítomnosť
„v portáli“ scény bola zárukou dobrého predstavenia, a tak potlesk
na záver patril aj Marte Malachovskej. Česť jej pamiatke!
(snd)
foto: Peter Brenkus, Ctibor Bachratý, Braňo Konečný,
Alena Klenková, Jozef Lomnický, archív

Výročia z histórie našej prvej scény
4. 11. 1916 – v Prahe sa narodil český herec Bohumil
Vávra, ktorý mal v rokoch 1934 až 1938 svoje
prvé angažmán v Slovenskom národnom divadle. Zomrel 14. 9. 2007 v Prahe.
4. 11. 1981 – v Bratislave zomrel herec Eugen Senaj,
istý čas pôsobil aj v Činohre SND, tiež aj v oscarovom filme Obchod na korze (1965). Narodil sa
12. 5. 1901 v Košiciach.
10. 11. 1906 – na Ukrajine sa narodil tanečník, choreograf a režisér Vladimír Libovický, ktorý pôsobil v 30. rokoch minulého storočia aj ako sólista
Baletu SND. Zomrel 18. 12. 1984 v Prahe.
13. 11. 1906 – v českom Barchove sa narodila herečka Vilma Jamnická, od roku 1929 bola štyri
dekády členkou Činohry SND. Jej manželom
bol herec a režisér Ján Jamnický. Zomrela 12. 8.
2008 v Bratislave.
14. 11. 1906 – v Trnave sa narodil herec Martin
Gregor. Už prvé postavy v divadelnej sezóne
1932/1933 odhalili jeho komický talent, ktorý
v zrelom veku rozšíril o schopnosť náročnej
charakterovej kresby. Členom činohry bol
v rokoch 1933 až 1940 a od roku 1945. Riaditeľom SND v rokoch 1948 až 1952 a umeleckým
šéfom činohry v rokoch 1967 až 1971. Patril

k zakladajúcim osobnostiam Novej scény ND.
Zomrel 29. 6. 1982 v Bratislave.
15. 11. 1976 – v Bratislave zomrela herečka Oľga
Kadancová-Sýkorová, členka činohry v rokoch
1938 až 1976. Na scéne sa uplatnila už v prvých
sezónach, bola manželkou Vladimíra Sýkoru,
ktorý pod pseudonymom Juraj Valach písal zasvätené divadelné kritiky do Smrekovho Elánu
a bol aj autorom úspešnej hry Tanec nad plačom (pod menom Peter Zvon). Narodila sa 16.
1. 1918 v Myjave.
17. 11. 1926 – premiéra prvej hry Ivana Stodolu Váš
pán minister v SND. Stodola sa stal kmeňovým
autorom divadla až do roku 1948.
17. 11. 1931 – premiéra Stodolovej historickej hry
Kráľ Svätopluk v Borodáčovej réžii a s Jánom Sýkorom v postave Svätopluka.
19. 11. 1916 – v Bratislave sa narodil herec František Dibarbora. Členom Činohry SND bol od
roku 1938 až do svojho úmrtia 4. 9. 1987. Vo
vojnových rokoch krátkodobo pôsobil v operete SND. Nezabudnuteľnou zostáva jeho postava Jožka Púčika v satirickej komédii Ivana
Stodolu, ale napríklad aj komická figúrka farára Evansa v Shakespearových Veselých paniach

z Windsoru, či tragikomická titulná postava
z hry ruského klasika Suchovo-Kobylina Smrť
Tanierika.
21. 11. 1986 – v Bratislave zomrel herec Ctibor Filčík,
člen Činohry SND v rokoch 1948 až 1986, pričom prvých päť sezón hral v súbore Novej scény ND. Patril k najvýznamnejším osobnostiam
slovenského herectva 60. až 80. rokov. Legendárnym sa stal jeho Goetz v Palkovej inscenácii
Sartrovho Diabla a Pánaboha (1965). Narodil sa
15. 8. 1920 v Dolných Plachtinciach.
28. 11. 1911 – v Studienke na Záhorí sa narodila
Margita Česányiová. V 30. rokoch bola primadonou operetného súboru SND, v rokoch 1941
až 1976 jednou z vedúcich interpretačných
osobností opery v hlasovom odbore dramatického sopránu s formátom veľkej opernej
tragédky a heroíny. Vynikla v talianskej klasike
(osobitne Verdiho Aida), ale aj v slovanskom repertoári (o. i. bola prvou Katrenou v Krútňave,
1949). Zomrela 25. 10. 2007 v Bratislave.
30. 11. 1946 – činohra Novej scény ND začala činnosť premiérou Shakespearovho Skrotenia zlej
ženy. Katarínu hrala Mária Bancíková, Petruccia
Ladislav Chudík, réžia Drahoš Želenský.
(bj)

marketing

NOVÝ WEB SND
– otestujte ho aj vy!
text: Daniel Rabina, riaditeľ Centra marketingu SND

Návštevníci Slovenského národného
divadla si dozaista pamätajú výberové
konanie na autora nového webového
sídla SND. Ostro sledovaný tender bol
realizovaný v spolupráci s odbornou
platformou Slovensko.Digital. Hodnotiacu
komisiu zloženú z reprezentantov SND,
Ministerstva kultúry SR a z nezávislých
odborníkov na technické riešenie, dizajn
a digitálny marketing napokon najviac
zaujal návrh spoločnosti WEZEO.
Od júna, keď boli výsledky vyhlásené,
ubehli 4 mesiace a my môžeme verejnosti
predstaviť testovaciu verziu nového
webu SND.
Digitalizácia komunikácie ide ruka v ruke s technickým pokrokom
a Slovenské národné divadlo nechcelo ostať bokom od tohto trendu, ktorý sa čím ďalej tým viac stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho
životného štýlu. Našou víziou bolo priniesť návštevníkom divadla
platformu, ktorá nebude oproti starej podobe webu obsahovo chudobnejšia, no zároveň prinesie „užívateľsky priateľské“ prostredie.
Čo sa pod týmto slovným spojením skrýva? Prioritne ide o:
•

jednoduchú a zrozumiteľnú orientáciu v menu,

•

prehľadný program s možnosťou filtrovania informácií podľa
preferencií návštevníka,

•

intuitívne zobrazovanie informácií založené na vyhodnotení
predchádzajúcich návštev webu,

•

dizajn umožňujúci vyniknúť estetike divadelných fotografií,

•

bezproblémovú cestu k vstupenke pre všetky skupiny návštevníkov.

Testovaciu verziu nového webu môžete navštíviť aj vy na doméne
www.novywebsnd.sk. Svoje pripomienky nám môžete adresovať do
utorka 15. novembra 2016 na adresu novyweb@snd.sk.
Finálna podoba nového webového sídla SND bude verejnosti
predstavená 1. decembra 2016.
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Giselle
Adolphe Adam

WWW.SND.SK

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

premiéra

GISELLE
odoláva času
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND
foto: Peter Brenkus, Martin Črep
Rafael Avnikjan, Artemyj Pyzhov, Maria Rudenko počas skúšok v baletnej sále

Novembrovou premiérou Adamovho baletu Giselle v historickej budove SND sa vraciame
do obdobia romantizmu, aby sme opäť zaradili do svojho repertoáru jedno z najhranejších diel
svetových baletných domov. Jeho prvá premiéra sa konala v Paríži roku 1841 v choreografii
Julesa Perrota a Jeana Coralliho, s libretom Théophila Gautiera a Julesa-Henriho Vernoya
de Saint-Georgesa, na hudbu významného skladateľa romantického obdobia
Adolpha Charlesa Adama. Jedno z najpôvabnejších a najstarších diel klasickej baletnej literatúry
inscenuje Rafael Avnikjan s dôrazom na čistotu a štýl pôvodnej verzie Mariusa Petipu.
Rafael Avnikjan, tanečník a pedagóg, pôsobiaci vo Švajčiarsku, v Nemecku, vo Francúzsku, v USA, Japonsku, začínal svoju pedagogickú dráhu v Balete SND, kde bol šestnásť
rokov hlavným baletným majstrom a choreografom. Jeho spolupráca na príprave baletu
Giselle je teda aj návratom domov a časom na
spomienky.
„V roku 1989 som skončil moskovský GITIS (Štátny inštitút divadelného umenia, pozn.). O pár
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Tatum Shoptaugh

rokov neskôr vtedajší šéf baletu Emil Bartko
hľadal pedagóga a pozval ma na tri mesiace do
Bratislavy, aby som viedol baletné tréningy. Vtedy som ešte aktívne tancoval, vedel som však, že
sa chcem v budúcnosti venovať učeniu. Z tých
troch mesiacov sa nakoniec vykľulo šestnásť rokov... Baletný súbor SND mi prirástol k srdcu, videl som, že sa hýbe dopredu a mňa tešilo, že ho
môžem formovať. Navyše som dostal možnosť
naštudovať tu niektoré klasické balety – napríklad Labutie jazero, ktoré sa stále hrá. Ja by som
skôr povedal, že tento súbor formoval mňa ako
pedagóga. Od začiatku môjho pôsobenia v Balete SND som cítil obrovskú dôveru vo mňa ako
pedagóga a choreografa. Nehovorím, že všetko
sa mi podarilo perfektne, ale myslím, že môžem
povedať, že som počas svojho pôsobenia vychoval mnohých tanečníkov. Bratislava a Slovensko
sa stalo mojím druhým domovom,“ spomína
Rafael Avnikjan na roky v Balete SND.
Od čias bratislavského pôsobenia Rafaela Avnikjana baletný súbor zmenil svoje zloženie.
Vtedy ho tvorili najmä slovenskí tanečníci,
dnes je medzinárodný – rovnako ako súbory,
v ktorých hosťuje v súčasnosti ako baletný
majster. Techniku klasického tanca vníma ako
základ pre každého tanečníka, metóda, ktorou sa zdokonaľuje a bez čoho sa nezaobíde.
„Pre mňa neexistuje pojem stará klasika. Klasika
vždy ostáva klasikou, odoláva času. Klasika nás

prežije ako základná forma akademického tanca – na rozdiel od mnohých trendov. Ako divák
tanec neselektujem – mám rád klasiku, neoklasiku, modernu, súčasný tanec, ak to má istú kvalitu. Príbeh Giselle alebo Labutieho jazera, ten

„Tanečník musí dať
svojej postave dušu,
vyjadriť ju bez slov, iba
svojím pohybom. Keď
sa to podarí, publikum
dýcha spolu s postavou
a prežíva ten príbeh
spolu s tanečníkmi.“
nás iste prežije, záleží však na tom, ako sa bude
interpretovať a ponúkať divákom. Obrať ľudí
o klasické diela by bol hriech,“ hovorí choreograf.
S baletom Giselle sa Rafael Avnikjan stretol už
viackrát – ako tanečník aj ako choreograf. Postava Alberta je jeho najobľúbenejšou a ku Giselle sa
toho viaže oveľa viac. „Odtancoval som azda celý
klasický repertoár, no asi najsilnejšiu spomienku

premiéra
Adolphe Charles Adam:

GISELLE
choreografia a réžia: Rafael Avnikjan,
podľa Mariusa Petipu
asistent naštudovania: Karin Alaverdjan
scéna: Juan Guillermo Nova
kostýmy: Luca dall’Alpi
hudobné naštudovanie: Dušan Štefánek
účinkujú: Maria Rudenko, Tatum Shoptaugh,
Arina Varentseva, Igor Leushin, Artemyj Pyzhov,
Alexander Saveliev, Romina Kołodziej, Viola
Mariner, Silvia Najdená, Adrian Ducin, Jonatan
Lujan, Andrej Szabo, sólisti a zbor Baletu SND,
spoluúčinkuje orchester SND
premiéry: 25. a 26. novembra 2016
v historickej budove SND
Rafael Avnikjan, Maria Rudenko

mám na Giselle. Vojvodu Alberta som začal tancovať ako veľmi mladý, tancoval som ho s úplnou
ľahkosťou a vôbec som nechápal, o čo v tom balete ide. Pre mňa boli dôležité skoky, piruety, dvíhačky, pózy... Keď som mal dvadsaťštyri rokov,
zomrela mi matka. O tri dni po jej pohrebe som
mal tancovať Alberta, nikto iný ma v tom čase nemohol alternovať. Takže mi nezostalo nič iné, iba
vyjsť na javisko a odtancovať túto rolu. Mal som
pocit, že všetci diváci v hľadisku vedia o mojom
nešťastí. A keď som v druhom dejstve vychádzal
k hrobu Giselle, prvýkrát som pochopil, o čom je
tento obraz a celá postava vojvodu Alberta, čo
v tom momente prežíva, ako sa to musí odraziť
v jeho výraze. Ťažko sa to vysvetľuje, ale odvtedy
hovorím tanečníkom, že to je tá kľúčová scéna pre
pochopenie postavy Alberta. Na to predstavenie
nikdy v živote nezabudnem,“ zaspomínal si známy choreograf.
Kultové dielo romantizmu Giselle naposledy
inscenoval v SND v sezóne 1999/2000. Z pohľadu zástancu tradičných verzií v tomto
prípade verzie Mariusa Petipu, stráži čistotu
diela, na druhej strane chce uviesť inscenáciu

s puncom výnimočnosti. „Každý balet inscenujem nanovo, vždy pridám nové mizanscény, kroky, variácie. Ale načo meniť zmysel, obsah, postavy? Ale zároveň sa musím držať pôvodného
libreta, partitúry a choreografického konceptu,
to je pre mňa záväzné. Giselle bude už na prvý
pohľad iná vďaka nádhernej scéne a kostýmom
dvoch vynikajúcich hosťujúcich výtvarníkov –
Juana Guillerma Novu a Lucu dall’Alpiho. Výnimočnosť baletov však robia hlavne tanečníci.

Rafael Avnikjan (nar. 28. septembra 1952 v Tbilisi, Gruzínsko)
Tanečník, baletný majster, pedagóg a choreograf. Absolvent Štátneho gruzínskeho tanečného konzervatória v Tbilisi a Baletného učilišťa v Tbilisi pod vedením svetoznámeho Vachtanga Čabukianiho.
Pôsobil v balete Paliašviliho divadla v Tbilisi, neskôr prijal angažmán v Divadle A. Spendiarova v Jerevane. Prešiel všetkými hlavnými úlohami klasického a moderného baletného repertoáru (Labutie
jazero, Giselle, Márna opatrnosť, Spartakus, Gajané, Maurova Pavana, Don Quijote, Luskáčik, Spiaca
krásavica, Paquita, Romeo a Júlia, Bajadéra). Štúdium pedagogiky na moskovskom Štátnom inštitúte divadelných umení (GITIS) absolvoval u profesora E. Valjukina a nasledujúcich šestnásť rokov
odovzdával cenné skúsenosti žiakom v Arménskom národnom baletnom učilišti a na Arménskej
národnej divadelnej akadémii.
V Balete SND pôsobil ako vedúci baletný majster s prestávkami od roku 1991 až do roku 2008. V rokoch 2003 až 2005 bol vedúcim baletným majstrom Basel Ballet v Bazileji, bol vedúcim baletným
majstrom v Rijeka Ballet Company. Ako pedagóg hosťoval v mnohých baletných súboroch, napríklad
v Japonsku na Soda Ballet School, Chakutcho Ballet School, Minokami Ballet School, Nara Ballet
School, v Nemecku (Branschweigtheater, Mníchov), vo Švajčiarsku v Opernhaus and Colombo cen-

Vtedy som robil s celkom iným súborom, dnes
je úroveň súboru inde, je tu veľa mladých šikovných tanečníkov. Moje nároky sa nezmenili, vždy
chcem od tanečníkov maximum. Javisko je ako
röntgen, všetko sa odhalí. Tanečník musí dať
svojej postave dušu, vyjadriť ju bez slov, iba svojím pohybom. Keď sa to podarí, publikum dýcha
spolu s postavou a prežíva ten príbeh spolu s tanečníkmi,“ dodal autor novej inscenácie, ktorá
má premiéru koncom novembra.
Zo skúšok novej
inscenácie Giselle

ter Ballet, vo Francúzsku (Nancy Ballet a Ballet du Nord Lille), v USA
(Brandywine Balle, Filadelfia), v pražskom Národnom divadle aj v Laterne Magike, vo Švajčiarsku v skupine Etienna Freya a v baletnej škole v Zürichu, či v Genove a Neapole. Ako choreograf sa podpísal, najmä
v Balete SND pod inscenácie: Labutie jazero (1991), Márna opatrnosť
(1992), Don Quijote (1994), Paquita (1997), Giselle (1999), Bajadéra
(2003), či Korzár (2005). V balete Národného divadla moravsko-sliezskeho v Ostrave inscenoval balety Don Quijote, Duch ruže a Paquita,
v Balete Štátneho divadla Košice Don Quijote. S baletom Opera di
Rome naposledy uviedol balet Bajadéra s hviezdnymi tanečníkmi ako
S. Zacharova, P. Semionova, A. Tsigannova a M. Golding. V súčasnosti
pôsobí na Konzervatóriu pri viedenskej Štátnej opere.
Rafael Avnikjan je držiteľom viacerých ocenení. Je zaslúžilým umelcom Arménska, držiteľom medaily Anny Pavlovovej pre rozvoj baletnej pedagogiky, čestnej plakety ministra kultúry Ruskej federácie
pre najlepšieho učiteľa baletu. Na Slovensku získal Cenu Literárneho fondu.
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podujatie

NOC DIVADIEL
zobudí sedmospáčov
text: Dušan Poliščák, PR manažér Divadelného ústavu
foto: Braňo Konečný, Peter Brenkus
Táňa Pauhofová a Tomáš Maštalír v inscenácii
Sissi – Úteky Alžbety Rakúskej

Noc divadiel 2016 otvorí v sobotu 19. novembra brány divadiel a kultúrnych
centier už po siedmy raz. Ponúkne výnimočné predstavenia, stretnutia
s obľúbenými protagonistami, ako aj nové netradičné zážitky. Noc divadiel 2016
spojí divadelníkov na celom Slovensku a bude budiť sedmospáčov.
Giselle

Sedmospáči, prebuďte sa! je heslo siedmeho
ročníka noci otvorených divadiel. Tohtoročná „Noc“ je venovaná všetkým priaznivcom
divadla a tiež sedmospáčom, ktorí cestu do
divadla nachádzajú zriedkavejšie. Práve netradičný program si môže získať srdcia sviatočných divákov a prebudiť ich ducha.

Noc divadiel sa koná každoročne vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom Slovensku plynie paralelne
až do neskorej noci. Divadlá, kultúrne centrá,
umelecké školy, kultúrne inštitúty a kluby
otvoria dvere a zákulisia počas večerných
a nočných hodín, aby demonštrovali svoju
otvorenosť novým podnetom a inšpirácii.
Myšlienka spoločného podujatia vznikla na
podnet francúzskych divadelných umelcov
a prvýkrát sa ako pilotný program realizovala
25. októbra 2008 v Detskom divadle Dubrava
v Záhrebe a v Šibenskom divadle. V súčasnosti sa Noc divadiel pravidelne koná v 11 krajinách Európy. Možnosť prezentovať divadelný
program aj inak ako vo všedné dni spája každý
rok stovky divadiel a tisícky divákov.
Program Noci divadiel 2016 sa bude odohrávať
v 22 slovenských mestách a 48 divadlách a kultúrnych centrách. Ani tohto roku nebude na
podujatí chýbať Slovenské národné divadlo.
Činohra SND ponúkne životný príbeh krásnej

rakúskej cisárovnej vo večernom predstavení Sissi – Úteky Alžbety Rakúskej, vedomostný
kvíz v Modrom salóne. Opera SND pripravila
okrem večerného predstavenia Turandot aj
stretnutie s interpretmi po predstavení – ako
bonus prídu v kostýmoch. Pre priaznivcov klasického tanca uvedie Balet SND v historickej
budove otvorenú skúšku pripravovanej premiéry baletu Giselle.
Divadlá a kultúrne centrá pripravili aj bohatý
sprievodný program s mnohými prekvapeniami. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len
príjemne usadiť, vnímať a dať sa unášať divadelným umením po celú noc. Na svoje si prídu malí aj veľkí, priaznivci komédie i tragédie,
obdivovatelia tanca i pohybového divadla –
každý si v programe nájde to svoje. Spojme sa
v tretiu novembrovú sobotu a prebuďme celé
divadelné Slovensko.
Kompletný program Noci divadiel 2016:
www.nocdivadiel.sk

Cena
mladého
tenoristu
2016

Termín zaslania prihlášok
je najneskôr do 14. novembra 2016
elektronickou formou na adresu
denisa.oprsalova@snd.sk
Súťažné predspievanie sa uskutoční 28. 11. 2016
v novej budove Slovenského národného divadla
v Bratislave, Pribinova 17.

www.snd.sk
OPERA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA

po premiére/rozhovor

FAUSTOVO
PREKLIATIE
Desatoro aj chúťky diabla
text: Jozef Švolík, foto: Kristína Schreiberová, Ctibor Bachratý
Andrej Szabo, sólista Baletu SND

Marián Chudovský

Francúzsky skladateľ Hector Berlioz (1803 – 1869) zhudobnil slávnu veršovanú
drámu nemeckého básnika, dramatika a humanistu Johanna Wolfganga
Goetheho (1749 – 1832) Faust. Predlohou sa stala povesť zo 16. storočia
o doktorovi Faustovi, ktorý v túžbe po poznaní zapredal svoju dušu diablovi.
V súvislosti s týmto dielom sa používa aj označenie – divadlo sveta. Opera
SND premiérovo uviedla Berliozovo Faustovo prekliatie v poloscénickom
predvedení 21. októbra 2016 v réžii Mariána Chudovského. Najbližšie si ho
môžete pozrieť v sobotu 12. novembra v Sále opery a baletu novej budovy SND.

V Opere SND ste pripravili poloscénické
uvedenie Faustovho prekliatia (1846) – neochudobnili ste tým umeleckú/interpretačnú výpoveď inscenátorov a samotných
protagonistov – a teda aj diváka? Prečo
„poloscénické uvedenie“ a čo to konkrétne
znamená na javisku, čo divák uvidí?
Marián Chudovský: – Poloscénické uvedenie
preto, keďže to považujeme za postačujúce
a hodnotné. Ak by sme sa pokúsili inscenovať
Daniel Čapkovič
(Mefisto)
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toto dielo naplno a dešifrovali by sme všetky podnety a myšlienky, asi by sme zostali
niekde na polceste a nevedeli by sme zrealizovať všetko to bohatstvo, ktoré je však skôr
zakódované v Berliozovom zhudobnení ako
v dramatickosti diela. Pozornému divákovi,
respektíve poslucháčovi sa však môžu otvoriť
všetky možné obzory. Fantazijnosť témy je už
len ponechaná na predstavivosti jedinca. Prehovorí hudba a ponecháme na diváka, nech
Monika
Fabianová
(Margaréta)

si v nej nájde inšpirujúce momenty. Snažíme
sa vizualizovať niektoré inšpirácie. To, čo divák
uvidí, je naša predstava vizualizácie hudobnej
predlohy. Je to akási fantazmagória, ale celá
faustovská téma je tomu podobná.
Aj na tomto projekte spolupracujete so
svojím takpovediac dvorným scénografom Jaroslavom Valekom. V čom bola práca na tomto poloscénickom uvedení iná,
Ľudovít Ludha (Faust)

Zbor Opery SND a zbor Baletu SND spoluúčinkujú vo Faustovom prekliatí

špecifická v porovnaní s „klasickou“ inscenáciou, ako bola trebárs Piková dáma či
Simon Boccanegra?
– Práca je to stále rovnaká. Aspoň približne.
Vždy je potrebné nájsť inscenačný kľúč. Usilovne sme sa ho snažili objaviť počas mnohých stretnutí v Čunove na terase môjho príbytku v období divadelných prázdnin. Spolu
s choreografom Igorom Holováčom. Jeho
podnety pre nás znamenali mnoho. On i baletný súbor sú vlastne nositeľom myšlienky, či
deja... Má obrovský priestor na sebarealizáciu.
Tlmočí isté postoje, hýbe dejom, vizualizuje
naše myšlienky.
Titulnú postavu spieva tenorista Ľudovít
Ludha, jeho náprotivok Mefista barytonista Daniel Čapkovič. Prezradíte – bol to váš
výber či výber dirigenta Rastislava Štúra?
Alebo? Prekvapili vás niečím pri príprave
tohto faustovského projektu?
– Bol to výber riaditeľa Opery SND Slavomíra Jakubeka a tiež šéfdirigenta Rastislava
Štúra. Prekvapili ma iba veľmi príjemne svojou pripravenosťou pri zvládaní náročných
hudobných partov. A vôbec, ako to všetko
prebiehalo. Keď si uvedomíme, že iba kon-

com mája sme mali spolu premiéru inscenácie opery Simon Boccanegra, v ktorej Daniel
Čapkovič stvárňoval titulnú úlohu a teraz
dokonale ovláda úlohu Mefista v náročnom
francúzskom jazyku, tak potom klobúk dolu,
to je niečo obdivuhodné. To isté sa dá povedať aj o mezzosopranistke Monike Fabianovej
a ňou prezentovanej postave Margaréty. Spievajú s radosťou a rozdávajú tento pocit navôkol. To je pre mňa skvostný pocit.
Berliozovo Faustovo prekliatie žánrovo
nie je ani operou, ani koncertnou skladbou. Dáva takýto atypický hudobný tvar
inscenátorom väčší priestor na „magickú
kreativitu“? Ostatne, vraví sa, že Faust je
symbolom hľadania a tvorivosti, túžby po
neobmedzenom poznaní či kráse... a moci.
Je nespokojný s obmedzeniami svojej existencie a túži po dokonalosti...
– Faustovo prekliatie je viac koncertnou skladbou ako operou. Je to dramatická legenda.
Čiže, už toto pomenovanie sa snaží oslobodiť od nejakého presnejšieho žánrového zatriedenia. Faustovská tematika je o fantázii.
O hľadaní pravého ľudského podobenstva.
Niekedy i naprogramovaného na náš zide-

alizovaný obraz. Občas sa stáva, že vidíme
svoju podobizeň v zrkadle a s chuťou by sme
ju najradšej opľuli... Aj to sa deje, žiaľ. Myslím
si, že každý z nás si vysníva svoj faustovský
sen a v každom z nás je i poriadny kus mefistovského pokušenia. Diabolské chúťky sú
niekedy veľmi príjemné. Vieme o tom svoje.
No pokúšame si ctiť aj svoje „desatoro“. Tak
ako sa patrí.
Činohra SND mala v repertoári inscenáciu
Goetheho Fausta v hlavnej úlohe s Robertom Rothom a v réžii Martina Čičváka od
septembra 2010 takmer dve sezóny. Akú
„životnosť“ predpovedáte svojmu projektu? A čo si želáte – s akým pocitom by mal
odchádzať divák z vašej novinky?
– Životnosť našej inscenácie je pre túto sezónu vopred naprogramovaná, pár repríz,
dokopy vari štyri. No nepochybujem, že v nasledujúcej sezóne sa naplánujú ďalšie reprízy.
Verím, že divák bude z nášho predstavenia odchádzať obohatený o úžasný zážitok a že si ho
bude chcieť pripomenúť aj nabudúce. Verím,
že ho zaujme výnimočný scénický i hudobný
aparát. Tá sila i energia, ktoré sa šíria z javiska,
sú naozaj výnimočné. Treba to zažiť.
INZERCIA

Partner premiér v sezón
ne 20
016/2017
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Nehrá sa

PREDANÁ NEVESTA
M. Porubčinová, T. Juhás
Foto: R. Hubač

SIMON BOCCANEGRA
D. Čapkovič
Foto: C. Bachratý

KORZÁR
Foto: P. Brenkus

FAUSTOVO PREKLIATIE

Štúdio

PREDPREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Nehrá sa

SÉRIA M

19.00 – 20.15 hod. | Koprodukcia Baletu SND a Agentúry Mystik

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

E. SUCHOŇ
KRÚTŇAVA – venované životnému jubileu F. Livoru
19.00 – 21.50 hod. | Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku s nem. titulkami
G. BIZET, E. ŠARKÖZI

Nehrá sa

Hosťovanie Pražského komorného baletu

19.00 – 20.15 hod.

3 ČESKÉ KVARTETY

19.00 hod. | Hosťovanie ŠO Banská Bystrica v rámci festivalu Epoché

JURO JÁNOŠÍK

J. CIKKER

Nehrá sa

Nehrá sa

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

COSÌ FAN TUTTE

W. A. MOZART

COSÌ
FANsa
TUTTE
Nehrá
M. Fabianová, J. Šrejma Kačírková
Foto: P. Breier

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Sála činohry
Nehrá sa

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
Nehrá sa

18.00 hod.

P. WEISS

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
10.00 hod.

Nehrá sa

láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

POLNOČNÁ OMŠA

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

19.00 – 21.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú.
Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ

19.00 hod.

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
P. WEISS
SÉRIA NČ1

POLNOČNÁ OMŠA

P. KARVAŠ

Autor vizuálu: Jaroslav Róna

NOVEMBER 2016
Nehrá sa

Nehrá sa
Nehrá sa

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

P. WEISS

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

Foto: C. Bachratý 19.00 hod.
P. WEISS

AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
I. Kuxová, P. Brajerčík

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
10.00 – 13.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,
princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

P. QUILTER

JE ÚŽASNÁ!

PREDPREMIÉRA

19.00 hod.
18.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
APARTMÁN V HOTELI BRISTOL P. WEISS
Autor vizuálu: Erik Šille

Nehrá sa

R. DAHL

PREMIÉRA

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
19.00 hod.
R. DAHL

PREMIÉRA

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
19.00 hod.
R. DAHL

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
18.00 hod.

10.00 hod.

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

Nehrá sa

SÉRIA VS

17.00 – 18.15 hod. | M. Vanek predstavuje deťom operu B. Smetanu Predaná nevesta.

19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

SLOVENSKÉ TANCE

P. BREINER, N. HOREČNÁ

Nehrá sa

NEPREDAJME NEVESTU!

19.00 hod. | Hudobnodramatická legenda v štyroch častiach vo francúzskom jazyku
B. SMETANA
SÉRIA RT

H. BERLIOZ

19.00 – 21.30 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

KORZÁR

A. CH. ADAM

Nehrá sa

Nehrá sa

17.00 – 19.40 hod. | Opera v troch dejstvách s prológom v talianskom jazyku

SIMON BOCCANEGRA

G. VERDI

nová budova
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o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
Nehrá sa

17.00 – 20.00 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

G. VERDI

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

LABUTIE JAZERO

19.00 – 21.40 hod. | Opera v troch dejstvách s prológom v talianskom jazyku
P. I. ČAJKOVSKIJ

SIMON BOCCANEGRA

G. VERDI

15

atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma, plná

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

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

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

NEVESTA HÔĽ

F. ŠVANTNER

Nehrá sa

Nehrá sa

atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

V. KLIMÁČEK | SISSI
18.00 – 21.15 hod. | Moderná historická dráma, plná

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

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod. | Sugestívna hra najoceňovanejšej

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

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

Nehrá sa

NehráJAZERO
sa
štvrtok LABUTIE
M. Rudenko
Foto: P. Brenkus

14

streda

13

utorok

12

pondelok

11

nedeľa

10

sobota

9

Ľ. Ludha, A. Vizvári
Foto: A. Klenková

SÉRIA V

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

LA TRAVIATA

19.00 hod.

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

Nehrá sa

SÉRIA NC3

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

11.00 – 12.15 hod. | M. Vanek predstavuje deťom operu B. Smetanu Predaná nevesta.

NEPREDAJME NEVESTU!

B. SMETANA

Nehrá sa

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

TURANDOT
11.00 – 14.00* | 16.00 – 19.00 hod. | Fantazijná rozprávka

14.00 – 15.00 hod. | Hudobná rozprávka pre najmenších

SÉRIA OŽ

G. PUCCINI

P. DOBŠINSKÝ, A. KORENČI, J. BIELIK

opernej profesionality

KONTINUITY

10.30 – 11.45 hod. | Opera SND a začiatky slovenskej

11.00 – 12.45 hod. | 18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod. | 18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

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

SÉRIA KB
19.00 – 21.40 hod. | Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

COSÌ FAN TUTTE

W. A. MOZART

Bravúrna komédia o tom, čo všetko môže spôsobiť chorobná posadnutosť peniazmi.

19.00 – 20.15 hod. | Koprodukcia Baletu SND a Agentúry Mystik
J. B. P. MOLIÈRE
LAKOMEC | 19.00 – 21.25 hod.

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

G. BIZET, E. ŠARKÖZI

ILÚZIE Nehrá sa
E. Vášáryová, B. Turzonovová, M. Huba
Foto: B. Konečný

dominantách životného pocitu dnešného človeka

P. LOMNICKÝ | STRACH
18.00 – 20.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

BAČOVA ŽENA

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND
I. STODOLA

RIVERS OF BABYLON

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

19.00 – 20.45 hod. | Hra postavená na konflikte dvoch osobností Rastislava a Svätopluka
P. PIŠŤANEK

V. KLIMÁČEK

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

BARBIER ZO SEVILLY

G. ROSSINI

Nehrá sa

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod. | 18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

historická budova

KARPATSKÝ THRILLER
GISELLE
D. Fischer
Foto: C. Bachratý 19.00 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
Nehrá sa

19.00 – 20.00 hod. | Hosťovanie občianskeho združenia Byť v pohybe

TANEČNÁ LEKCIA
NOČNÁ ILÚZIA

Nehrá sa

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

LÁSKAVÉ BOHYNE

J. LITTELL

inscenácia o korupčnej kauze z deväťdesiatych rokov

o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze

Nehrá sa

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK

E. GINDL | KARPATSKÝ THRILLER
19.00 – 21.15 hod. | Súčasná slovenská politická

G. FLAUBERT | MADAME BOVARY
19.00 – 22.25 hod. | Dramatizácia kultového románu

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

POLNOČNÁ OMŠA

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

P. KARVAŠ

BÁL

Štúdio

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

Sála činohry

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

sa
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nová budova
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2016/2017 Sála opery a baletu

DECEMBER 2016

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

J. STRAUSS

19.00 – 22.00 hod. | Opereta v troch dejstvách

NETOPIER

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

C. DAVIS, D. DE ANDRADE

Nehrá sa

SILVESTROVSKÝ KONCERT | 16.00 hod.
J. STRAUSS | NETOPIER
19.00 – 22.00 hod. | Opereta v troch dejstvách

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

Nehrá sa

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

BÁL

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

19.00 hod.

NEPREDAJME NEVESTU!

11.00 – 12.15 hod. | M. Vanek predstavuje deťom operu B. Smetanu Predaná nevesta.

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Uzávierka programu 25. 10. 2016. Zmena programu je vyhradená.

• v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
• v pokladnici v historickej budove SND (vchod z Jesenského ul.)
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.

Nová budova SND sa pre návštevníkov otvára 1 hodinu
pred predstavením, historická budova ½ hodiny pred predstavením.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

www.snd.sk

On-line predaj

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK

Rezervácie

17.00 – 18.15 | 20.00 – 21.15 hod.

Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.

Detské predstavenie

** poslucháč VŠMU

* ako hosť

Vysvetlivky:
* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

19.00 – 21.45 hod. | Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
G. BIZET, E. ŠARKÖZI

BARBIER ZO SEVILLY

19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
G. ROSSINI

NABUCCO

19.00 – 22.15 hod. | Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
G. VERDI

DON GIOVANNI

W. A. MOZART

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

17.00 – 18.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK
Scéna z 1. dejstva
Foto: P. Brenkus

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

CARMEN

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka
G. BIZET

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod. | 17.00 – 18.45 hod. | Baletná rozprávka

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

11.00 – 12.00 hod. | Hudobná rozprávka pre najmenších

18.00 – 19.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
P. DOBŠINSKÝ, A. KORENČI, J. BIELIK

BAČOVA ŽENA

19.00 hod.
I. STODOLA

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

P. WEISS

R. DAHL

SÉRIA NC3

objednávku SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.

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

SÉRIA NC4

MORÁLKA 2000+

B. SMETANA

19.00 – 20.35 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 21.45 hod.

Nehrá sa

JE ÚŽASNÁ!

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

P. QUILTER

ktorých cesta k láske je rozmanitá.

W. SHAKESPEARE | VEĽA KRIKU PRE NIČ
19.00 – 21.55 hod. | Komédia o niekoľkých kontrastných pároch,

Slovenské národné divadlo vám praje pokojné
Vianoce plné pohody a v novom roku mnoho
výnimočných záŽitkov na našich scénach!
Srdečne vám Ďakujeme za priazeŇ!

19.00 – 22.00 hod. | Opereta v troch dejstvách

NETOPIER

J. STRAUSS

Nehrá sa

Nehrá sa

tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia.
PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE
Roth, T. Maštalír
Foto: A. Balco

K. HORÁK | PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE
19.00 – 21.30 hod. | Inscenácia o konflikte medzi tým, či štát

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

SÉRIA TI

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

18.00 – 20.40 hod.| Podľa filmu Le déclin de l´empire américain

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

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

ARKÁDIA
J. Kovalčíková, Z. Fialová, R. Roth,
B. Bystriansky, D. Heriban, J. Gallovič
Foto: R. Tappert

19.00 hod.

TROCHU INAK

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

emancipácii a sile vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND

objednávku SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.

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

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši,

MORÁLKA 2000+

19.00 – 20.35 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 21.45 hod.

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:
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A. Szabo
Foto: P. Brenkus

SÉRIA PB

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

FIDELIO

L. VAN BEETHOVEN

19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia
piatok NIŽINSKIJ – BOH TANCA
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Foto: A. Klenková

nedeľa NETOPIER
A. Kohútková, M. Dvorský
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Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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SLOVENSKÉ TANCE
Foto: P. Brenkus

L. VAN BEETHOVEN

FIDELIO

19.00 – 21.40 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku
G. PUCCINI

TURANDOT

19.00 – 22.10 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

G. PUCCINI

BOHÉMA

19.00 – 21.30 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
G. VERDI

LA TRAVIATA

Dizajn: Marek Menke

LA TRAVIATA
Ľ. Vargicová
Foto: C. Bachratý

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

Nehrá sa

Nehrá sa

Nehrá sa

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

BÁL

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

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.30 hod. | Moderná historická dráma, plná

A. Javorková, M. Ondrík,
D. Heriban, E. Horváth
Foto: B. Konečný
Hosťovanie Činohry SND v Budapešti s inscenáciou Polnočná omša

DESATORO

Desať režisérov inscenuje desať Božích prikázaní ako krátke zamyslenia, reflexie
a polemiky so základným morálnym a právnym kánonom západnej Európy.

17.00 – 21.50 hod.

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO
a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

19.00 – 21.40 hod.| Podľa filmu Le déclin de l´empire américain

láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

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

RIVERS OF BABYLON

19.00 hod.
P. PIŠŤANEK

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

P. WEISS

SÉRIA NČ2

19.00 – 19.50 hod. | Festival Nu dance v spolupráci s Baletom SND

HEDY – Sólo pre jednu ženu a dvoch mužov

D. KOCIÁN, M. ČERTEZNI

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

V. KLIMÁČEK

NEVESTA HÔĽ

F. ŠVANTNER

18.00 – 19.45 hod. | Hra postavená na konflikte dvoch osobností Rastislava a Svätopluka

SÉRIA NČ1

18.00 – 21.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu
Nehrá sa

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL
19.00 hod.

a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND
I. STODOLA

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod. | Sugestívna hra najoceňovanejšej
J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
P. WEISS
SÉRIA NČ4

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

DESATORO

POPOL
VÁŠEŇ
NehráA sa
D. Jamrich, L. Bielovič, M. Huba
Foto: J. Chlpík

Nehrá sa

On-line predaj

www.snd.sk

Vizuál: Mikina Dimunová

GISELLE

A. CH. ADAM

GISELLE

PREMIÉRA

SÉRIA Y-VIP | PREMIÉRA

19.00 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
A. CH. ADAM

19.00 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

Nehrá sa

Nehrá sa

G. BIZET

CARMEN

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

GISELLE

A. CH. ADAM

Detské predstavenie

** poslucháč VŠMU

* ako hosť

Vysvetlivky:
* Organizované
predstavenie,
vstupenky nie sú
v predaji.

19.00 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Desať režisérov inscenuje desať Božích prikázaní ako krátke zamyslenia, reflexie
a polemiky so základným morálnym a právnym kánonom západnej Európy.

17.00 – 21.50 hod.

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

BAČOVA ŽENA

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
R. DAHL
SÉRIA NČ2

19.00 hod.

SÉRIA KB

19.00 hod.

Nehrá sa

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

Nehrá sa

SÉRIA TI

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
10.00 – 13.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,
princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

TROCHU INAK
19.00 hod.

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

Nehrá sa

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

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

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

Nehrá sa

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 21.45 hod.

Nová budova SND sa pre návštevníkov otvára 1 hodinu
pred predstavením, historická budova ½ hodiny pred predstavením.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

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

Uzávierka programu 21. 10. 2016. Zmena programu je vyhradená.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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24. 11. o 19.30
/(1, ² 9$/(5,$ 6&+8/&=29É
$ 520$1 2/(.ãÉ.
&HQX '26.< 2014 Y NDWHJyULL 1DMOHSät æHQVNë
KHUHFNë YëNoQ VH]yQ\ 20132014 ]tVNDOD =GHQD
6WXGHQNoYi ]D SoVWDYX /HQL 5LHIHQVWDKOoYHM.
P{YRGQi VORYHQVNi KUD /HQL DXWRUVNHM GYRMLFH VDOHULH
SFKXOF]RYHM D RRPDQD OOHNäiND MH R ÀNWtYQRP VWUHWQXWt
GYRFK VNXWRÿQëFK ĹXGt. LHJHQGiUQHKR PRGHUiWRUD

]R VYHWD V~GREHM OLWHUDW~U\ D KXGE\ HXUySVNHKR Yë]QDPX.

JRKQQ\KR CDUVRQD NWRUpKR ÅTKH TRQLJKW SKRZ SWDUULQJ

IQVFHQiFLD Y]QLNi Y VSROXSUiFL V LLWHUiUQ\P LQIRUPDÿQëP

JRKQQ\ CDUVRQ´ SDWULOD WULGVDŘ URNRY N QDMVOHGRYDQHMätP

+UD JDQ\ JXUiŁRYHM7LFKëELÿ VN~PD RVXG MHGQpKR

FHQWURP %UDWLVODYD SUL SUtOHæLWRVWL VWRSlŘGHVLDWURÿQLFH

WDONVKRZ APHULN\ D NRQWURYHU]QHM LHQL RLHIHQVWDKORYHM

] QDM]QiPHMätFK VORYHQVNëFK SUR]DLNRY . VWRURÿLD MLOD

QDURGHQLD NĹ~ÿRYHM RVREQRVWL PRGHUQHM VORYHQVNHM

ÅGYRUQHM UHæLVpUN\´ AGROID +LWOHUD.

UUEDQD NWRUë SRÿDV YRMQRYpKR VORYHQVNpKR äWiWX S{VRELO

OLWHUDW~U\.

DNR KODYQë UHGDNWRU GDUGLVWX ² WODÿRYpKR RUJiQX +OLQNRYHM

ÓÿLQNXM~ MDUJLW GDUDMV]NL KDWDUtQD ŠDIDŐtNRYi
6FHQiU UpæLD D YëSUDYD SLOYHVWHU LDYUtN
'UDPDWXUJLD MDUJLW GDUDMV]NL
.oVWëP\ EYD ŠLPiNRYi

ÓÿLQNXM~ ZGHQD SWXGHQNRYi ĸXERPtU PDXORYLÿ
MiULD KUiĹRYLÿRYi PHWHU %UDMHUÿtN D. K.JXUDM %DÿD D. K.
5pæLD VDOHULD SFKXOF]RYi
'UDPDWXUJLD RRPDQ OOHNäiN D MLULDP KLÿLŁRYi
6FpQD JDOQML JiQ PWDÿLQ OQGUHM ZDFKDU
MLFKDO LRäRQVNë
+XGED MDUWLQ +DViN

JDUG\ KOiVQHM WU~E\ QDFLVWLFNpKR UHæLPX. PUHÿR DXWRU
WDNpKR IRUPiWX SULVOXKRYDO VFHVWQHM LGHROyJLL" AM WDNpWR
RWi]N\ NODGLH KUD NWRUi VD RGRKUiYD ]DÿLDWNRP . URNRY
. VWRURÿLD NHď VL MLOR UUEDQ YLDF DNR VHGHPGHVLDWURÿQë
Y QHGREURYRĹQRP ~VWUDQt SRNRMQH QDætYDO VR VYRMRX
RGGDQRX PDQæHONRX Y CKRUYiWVNRP GUREH SUL %UDWLVODYH.

15. 11. o 16.00
7('[<oXWK#%UDWLVODYD 6DOyQ

PRNRMQH Dæ NëP KR QHQDYäWtYLO PODGë UHGDNWRU...

THG[YRXWK#%UDWLVODYD SDOyQ NWRUë EXGH . SRGXMDWtP

ÓÿLQNXM~ %RæLGDUD TXU]RQRYRYi JiQ GDOORYLÿ
%UDQLVODY DHiN D. K.
5pæLD AOHQD LHONRYi
'UDPDWXUJLD DDULQD AEUDKiPRYi
6FpQD D NoVWëP\ JXUDM PROLDN

]R VpULH SDOyQRY FKFH SUHGVWDYLŘ ĹXGt ÿL SUREOHPDWLN\

5. 11. o 19.30
0,(5 &+$75þ,$0 92-18 3$/É&20
² *(25* %h&+1(5

] U{]Q\FK REODVWt. UPHQLH D MHKR U{]QH IRUP\ QLH V~ XUÿLWH

25. 11. o 19.30
5XVNi GUiPD Y VDOyQH

æLDGQRX YëQLPNRX. RDGL E\ VPH SUHGVWDYLOL UHÿQtNRY

IQVFHQRYDQp ÿtWDQLD ] WH[WRY QDMOHSätFK V~ÿDVQëFK UXVNëFK

] REODVWL YëWYDUQpKR XPHQLD KXGE\ GLYDGOD ÿL IRWRJUDÀH

GUDPDWLNRY. ANëPL WpPDPL æLM~ V~ÿDVQt UXVNt DXWRULDXWRUN\

DOHER ÀOPX. V SURJUDPH Y\VW~SLD äW\ULD UHÿQtFL. ANë MH

ÿR DOHER NWR LFK ]QHSRNRMXMH DNi SHVWURVŘ KĹDGDQLD IRULHP

SRKĹDG PODGHM JHQHUiFLH QD XPHQLH DNR VD N QHPX GRVWDOL

D æiQURY H[LVWXMH QD NXOW~UQRP SROL UXVNHM GUiP\ GQHV.

D SUHÿR VL Y\EUDOL SUiYH XPHOHFN~ SURIHVLX WR YäHWNR

SWUHWQXWLH Y GLYDGHOQHM SRGREH V WH[WDPL QRYëFK GRVLDĹ

SULQHVLH THG[YRXWK. PRGXMDWLH RUJDQL]XM~ GREURYRĹQtFL D MH

QD SORYHQVNX QHLQVFHQRYDQëFK KLHU D Y WHM WHRUHWLFNHM

WR JHQHUDÿQH PODGät EUDW TED[X.

DM V DXWRUPL SRQ~ND SUiYH UXVNi DUiPD Y VDOyQH.
V MHGQRWOLYëFK XNiæNDFK XYLGtWH äWXGHQWRY KHUHFWYD V\VRNHM

DUDPDWLN SUR]DLN SXEOLFLVWD UHYROXÿQë GHPRNUDW
SR]RUXKRGQi RVREQRVŘ QHPHFNHM OLWHUDW~U\ DXWRU NWRUë
SUHGEHKRO VYRMX GREX WR MH Y VNUDWNH GHRUJ %FKQHU 

16. 11. o 19.30
7,&+ê %,þ ² -$1$ -85Éŀ29É

²  . NDStVDO MHGHQ ] QDMUHYROXÿQHMätFK QHPHFNëFK
WH[WRY Y{EHF 0LHUFKDWUÿLDP9RMQXSDOiFRP 3RVRO
KHVVHQVNpKRYLGLHND . TH[W QDR]DM SUHNYDSLO. åLDGQH YHĹNp

19. 11. o 19.30
12& ',9$',(/ ² ',9$'(/1ê .9Ì=

VORYi WDNp ]GHYDOYRYDQp  URNRY SR VHĹNHM IUDQF~]VNHM

NRF GLYDGLHO P{æHWH VWUiYLŘ DM Y MRGURP VDOyQH QD

UHYRO~FLL LED NRQNUpWQH ÿtVOD PHQi D SUtNODG\. A SUHGVD

QHWUDGLÿQRP GLYDGHOQRP NYt]H.

VWUKXM~FD YëSRYHď MDVQë UDGLNDOL]PXV D RGKDOHQLH FHOpKR

ANR GREUH SR]QiWH ÿL QHSR]QiWH LQVFHQiFLH þLQRKU\ SND

PHFKDQL]PX PRFL SROLWLN\ D YOiG\.

]D SRVOHGQëFK  URNRY" PDPlWiWH VL QD GUDPDWXUJLFNp

ÓÿLQNXMH RREHUW RRWK
5pæLD IQJULG TLPNRYi
3UHNODG AQGUHM ZPHÿHN
'UDPDWXUJLD MLULDP KLÿLŁRYi
6FpQD D NoVWëP\ EPD THUHQRYi

SOiQ\ D REVDGHQLD" VLHWH RFHQHQLD KHUFRY þLQRKU\ SND
] SRVOHGQëFK URNRY" TXätWH NWR MH UHæLVpURP QLHNWRUëFK

1HVHQWLPHQWiOQH VoLUpH QD ~ÿHW %. 6. 7. _
+oVŘXM~FD LQVFHQiFLD %i3o'L D /LWHUiUQHKo
LQIoUPDÿQpKo FHQWUD %UDWLVODYD
V æLYRWH D GLHOH MHGQpKR ] QDMYëUD]QHMätFK OLWHUiUQ\FK
]MDYRY NWRUp VORYHQVNi OLWHUDW~UD Y{EHF Pi Y æLYRWH
%RæHQ\ SODQÿtNRYHMTLPUDY\ VD H[LVWHQFLiOQH RWi]N\

SULKOiVWH QD DLYDGHOQë NYt] Y MRGURP VDOyQH. AN QLH WDN
VL ]iEDYQRX IRUPRX SULSRPHQLHWH QLHNWRUp ] LQVFHQiFLt

29. 11. o 19.30
6/292 9É/.292 ² 3(7(5 3$9/$&
30. 11. o 19.30 0,(5 &+$75þ,$0
92-18 3$/É&20
² *(25* %h&+1(5

 ÿOHQPL.

3ULKOiVHQLH QD PLULDP.NLFLQRYDY#VQG.VN
3UHGPHW PDLOX DLYDGHOQë NYt]

22. 11. o 19.30
,16,*+7 35(0,e5< ² $SDUWPiQ
Y KoWHOL %ULVWoO
O Y]QLNX D SUtSUDYH LQVFHQiFLH SRGĹD SRYLHGRN RRDOGD

KĹDGDOD V REGLYXKRGQRX Y\WUYDORVŘRX DM MDVQR]ULYRVŘRX.

DDKOD $SDUWPiQYKRWHOL%ULVWROEXG~ UR]SUiYDŘ DXWRU

ANWXiOQRVŘRX WpP PRGHUQLWRX SUtVWXSX N QLP Yë]QDPRP

DGDSWiFLH DDQLHO MDMOLQJ D UHæLVpU MLFKDO VDMGLÿND. ANR

SUHNUDÿXM~FLP KUDQLFH UHJLyQX D FLYLOL]DÿQRX VNHSVRX

VD URGt LPDJLQDWtYQ\ VYHW LQVFHQiFLH DNR VD SUDFXMH

]iURYHŁ YäDN KOERNëP KXPDQL]PRP LQWHQ]tYQH RVORYXM~

V DDKORYëP ÿLHUQ\P KXPRURP DNR VD KĹDGi KHUHFNë

DM GQHV.

YëUD] SUH MHGQRWOLYp SRVWDY\. INSIG+T RWYiUD GYHUH GR

KRPRUQi LQVFHQiFLD MH LQäSLURYDQi TLPUDYLQëP æLYRWRP

]iNXOLVLD Y]QLNX ďDOäHM SUHPLpURYHM LQVFHQiFLH.

D GLHORP SUDFXMH V FLWiFLDPL ] MHM PHPRiURYëFK

+oVWLD MLFKDO VDMGLÿND DDQLHO MDMOLQJ
.oQFHSW D PoGHUXMH MLULDP KLÿLŁRYi

ERKDWë LQYHQWiU GRERYëFK V~YLVORVWt D SRGVWDWQëFK GHWDLORY

29. 11. o 10.00
/(1, ² 9$/(5,$ 6&+8/&=29É
$ 520$1 2/(.ãÉ.

DR NYt]X VD P{æH ]DSRMLŘ  GUXæVWLHY V PD[LPiOQH

Y\QiUDOL VR æHOH]QRX SUDYLGHOQRVŘRX. OGSRYHGH QD QH

HSLäWROiUQ\FK D KODYQH EHOHWULVWLFNëFK WH[WRY SRSUHWNiYD MX

.oQFHSW D UHDOL]iFLD MLULDP KLÿLŁRYi VHURQLND
SWHSDQRYLÿRYi MD[ SREHN MiULR DUJRŁD
LtYLD %RO\yVRYi LDXUD SWHSDQRYLÿRYi

]iVDGQëFK ÿLQRKHUQëFK RSXVRY" AN iQR WDN VD VPHOR

D WYRUFRY NWRUp E~ULOL GLYDGHOQp YRG\ Y SRVOHGQRP REGREt.

10. 11. o 19.30
=/$7e 9$-&2 ² 6,/9(67(5 /$95Ì.

äNRO\ P~]LFNëFK XPHQt.

ZMENA PROGRAMU A HOSTÍ VYHRADENÁ
96783(1.<
V POKLADNICIACH SND A ONLINE
NA WWW.SND.SK A WWW.NAVSTEVNIK.SK
5(=(59É&,(
   _ REZERVACIE#SND.SK
WWW . SND . SK

*(1(5É/1<
3$571(5

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.

2. 11. o 19.30
7,&+ê %,þ ² -$1$ -85Éŀ29É

ROBERT
WILSON
v novom
česko-slovenskom ﬁlme

Robert Wilson spolu
s producentom Jozefom Pavleyem

Portál SND prináša rozhovor s producentom Jozefom Pavleyem, ktorý odhaľuje zákulisie
príprav nového celovečerného filmu o divadelnej legende – režisérovi a scénickom výtvarníkovi
Robertovi Wilsonovi. Svetová premiéra filmu A LIVING SPACE sa uskutoční v pondelok
28. novembra v historickej budove SND.
Pri akej príležitosti ste nadviazali spoluprácu s režisérom Robertom Wilsonom?
– Spoluprácu s Robertom Wilsonom sme
nadviazali v roku 2013, keď moja agentúra
produkovala výstavu jeho VIDEOPORTRÉTOV
v Slovenskej národnej galérii. Dva mesiace po
vernisáži sme v spolupráci so SND pripravili
jeho verejnú prednášku. Obe akcie sa stretli
s obrovským úspechom ako u širokej verejnosti, tak u odborného publika.
Kedy vznikla myšlienka dokumentovať dianie vo Watermill Centre?
– Tento nápad nám predstavil sám Robert
Wilson v čase, keď sme v Louvri v Paríži na-

krúcali upútavku a prvé veľké interview k jeho
výstave v Bratislave. Réžie a kamery sa vtedy
ujal Jakub Jahn, ktorý spolu s kameramanom
Davidom Markovičom pripravili taký kvalitný
materiál, že sme vzápätí otvorili rozhovor o ich
pobyte vo Watermill Centre. Pán Wilson oboch
tvorcov pozval, aby sa zúčastnili na jeho letnom programe v Hamptonse, kde ich úlohou
bolo mapovať každodenný život.
Ako dlho vznikal dokument A LIVING SPACE?
– Celý proces tvorby trval dva roky. Robert Wilson umožnil našim filmárom nahliadnuť aj do
intímnejších momentov života vo Watermille,
ktoré doteraz nikto nedokumentoval. Po ich

1914 – inscenácia v réžii a vo výtvarnom
stvárnení Roberta Wilsona, na ktorej
sa podieľali tri divadlá:
ND Praha, SND a Vígszínház Budapešť

návrate do Prahy sme si pozreli nakrútený materiál a zistili sme, že máme úžasné množstvo
unikátnych momentov a záberov, a preto sme
sa rozhodli zostrihať z toho celovečerný film.
Prečo ste si vybrali historickú budovu SND
ako centrum svetovej premiéry?
– Robert Wilson je unikátna osoba absolútneho umeleckého génia, ktorého tvorba je spätá hlavne s divadlom. Pri výbere miesta našej
premiéry rezonoval moment, keď sa slovenskí diváci naposledy stretli s Robertom práve
v SND. Historická budova SND dáva tejto udalosti adekvátny charakter a vďaka podpore
J&T Banky máme možnosť svoje dielo uviesť
do sveta práve v Bratislave.
Bol Robert Wilson osobne zainteresovaný
do produkcie? Ako reagoval na výslednú
podobu filmu?
– Robert Wilson bol zainteresovaný do procesu samotného nakrúcania. Pri príležitosti
jeho 75. narodenín sme mu pripravili špeciálnu 15-minútovú verziu ako teaser a na to
v Berlíne reagoval veľmi pozitívne. Finálnu
podobu filmu ešte nevidel. Bolo by pre nás
cťou, keby prijal pozvanie na slávnostnú premiéru v Bratislave.
(mh, foto: Lucie Jansch)
Vstupenky si môžete zakúpiť on-line
na stránke www.snd.sk
alebo v pokladniciach SND.
Pre rezerváciu je k dispozícii
tel. číslo +421 2 204 72 289 alebo
e-mail rezervacie@snd.sk.

foto: Anna Mrazke Kovacic

ﬁlm

epoché
Nová
slovenská
hudba
30 koncertov < 100 skladateľov
250 skladieb < 100 interpretov

www.epoche.sk

2016

Bratislava

3. 11. – 15. 11.

Slovenská ﬁlharmónia•Opera SND•Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu•Balet SND•Štátna opera B. Bystrica
Moyzesovo kvarteto•Slovenský komorný orchester
Quasars Ensemble•Ivan Buffa•Musica aeterna•Solamente
naturali•Jevgenij Iršai•Cellomania•Octet Singers•Eva Šušková
Gitarové duo Radka Krajčová a Martin Krajčo•Mucha Quartet
Milan Paľa•Magdaléna Bajuszová•Tomáš Šelc•Peter Pažický
Lotz Trio•Marek Vrábel•Miki Skuta•Slovenské dychové
kvinteto•Ensemble Spectrum•Spevácky zbor Adoremus
Spevácky zbor slovenských učiteľov•Spevácky zbor Technik
(STU)•Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave

www.hc.sk
vstupenky na
www.ticketportal.sk

Spolok slovenských skladateľov

premiéra

GROTESKNÁ DŽUNGĽA
Dva póly tvorby Roalda Dahla
text: Daniel Majling, dramaturg Činohry SND, foto: Alena Klenková

Britský spisovateľ Roald Dahl (1916 – 1990) je autorom nielen preslávených knižiek
pre deti, ale je aj autorom štyroch zbierok poviedok pre dospelých. Najslávnejšie
z nich sme sa rozhodli zaradiť do repertoáru Činohry SND pod názvom
Apartmán v hoteli Bristol, aby sme vzdali hold fantázii tohto svojrázneho
autora, ktorý by sa tento rok dožil sto rokov. Musíme pripomenúť, že bez toho,
aby to niekto plánoval, pripadla prvá čítacia skúška (13. septembra 2016) našej hry
presne na sté narodeniny Roalda Dahla. Ani sám Dahl by to nevymyslel lepšie!
Daniel Majling

Dahlova tvorba pre dospelých má dva póly.
Na jednej strane sú to notoricky známe príbehy rafinovaných manželských nevier, šialených stávok, či dobre naplánovaných dokonalých vrážd. Hoci sám Dahl vyhlasoval, že dobre
napísaný príbeh musí byť vymyslený, mnohé
z jeho bizarných poviedok mohol pokojne aj
zažiť. Prvá polovica jeho života totiž pripomína dobrodružný román.
Ako mladý odcestoval Dahl do Afriky, kde žil
pohodlným životom koloniálneho úradníka
a dandyho. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa pridal k letectvu, stal sa bojovým pilotom, no hneď pri svojom prvom služobnom
lete havaroval v púšti a bol ťažko ranený. Po
uzdravení bojoval proti nemeckej Luftwaffe
v Grécku, kde dosiahol päť potvrdených zostrelov. Následky zranenia mu však zabránili
v ďalšom lietaní, a tak ho nadriadení pridelili
k britskej diplomatickej misii v USA. Tam zažil
bohaté hollywoodske večierky plné filmových

hviezd aj okázalé recepcie vo Washingtone, na
ktorých sa zoznámil s najvyššími americkými
politikmi. Istý čas Dahl dokonca pôsobil v USA
ako britský špión. Súčasťou tohto jeho dobrodružného života bolo aj jeho manželstvo
s hollywoodskou herečkou Patriciou Nealovou, držiteľkou Oscara. Toto všetko Dahl zažil
na vlastnej koži skôr.

Pasca pre lovca
Jeho poviedky sú zábavné. Vždy majú prekvapivú pointu, drsný humor a pikantné okolnosti
deja. Človek si pri ich čítaní vychutnáva pôžitok
z nečakaných zvratov, dobre vybudovaných
point a živých, duchaplných dialógov. To, čo
však Dahlovu tvorbu povyšuje nad bežné poviedky, ktoré zapĺňali stránky amerických pánskych časopisov, je temný podtón, ktoré jeho
na prvý pohľad zábavné príbehy majú. Viacerí
ľudia z najbližšieho rodinného a priateľského okruhu Roalda Dahla sa zhodli na tom, že
Zdena Studenková

Herci na čítacej skúške
– Emil Horváth, Gabriela
Dzuríková, František Kovár
a Monika Bekr Hilmerová
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jeho názor na ľudskú povahu a ľudstvo ako
také bol veľmi nelichotivý. Dahl bol veterán
z vojny a dobre vedel, že človek je schopný tej

„Jeho poviedky
sú zábavné. Vždy majú
prekvapivú pointu,
drsný humor a pikantné
okolnosti deja.“
najväčšej krutosti. Preto sú aj jeho poviedky
charakteropisom ľudí egocentrických, posadnutých sexuálnou túžbou, zákerných, ľstivých,
nenažraných, či rovno šialených. Vo viacerých
Dahlových poviedkach sa opakuje jedna a tá
istá príbehová schéma – lovec chystá pascu, do
Režisér
Michal Vajdička

Ondrej Kovaľ
a Ľuboš
Kostelný

premiéra

ktorej sa nakoniec sám chytí, pretože – ako sa
ukáže – lovená zver je v skutočnosti ešte rafinovanejším lovcom ako sám lovec. Takto videl
Dahl hmýrenie ľudskej spoločnosti – ako grotesknú džungľu, v ktorej na seba ľudia nastavujú pasce a sami sa do nich lapajú.
Na druhej strane však v Dahlovej tvorbe pre
dospelých existuje aj iný prúd zrejmý hlavne
v jeho raných poviedkach. Sú to poviedky
o Dahlových leteckých zážitkoch, o zážitkoch
človeka, ktorý sa práve vrátil z vojny. Tón rozprávača týchto príbehov je oveľa citlivejší,
poetickejší a meditatívnejší než tón jeho neskorších poviedok, ktoré sú písané ironickým
tónom človeka, ktorý s úškrnom sleduje ľudské snaženia. Jeho letecké poviedky sú niekedy až akési existenciálne meditácie o zabíjaní
a zomieraní. Medzi týmito poviedkami vyniká zvlášť poviedka Someone like you (Niekto
ako vy) o pilotovi, ktorý sedí v bare a popíja.
Okolo neho sú ľudia, bavia sa, no nech pilot
obráti smer svojich myšlienok ktorýmkoľvek

Podobné pocity mal aj Dahl, keď dorazil z vojnou sužovanej Európy do Ameriky. Ako sám
píše: „Práve som sa vrátil z vojny. Ľudia v nej
boli zabíjaní, a keď som lietal, videl som hrozné veci. A zrazu, takmer bez prechodu, som sa
ocitol uprostred predvojnového koktailového
večierka v Amerike.“ Je to kolízia týchto dvoch
svetov, čo robí poviedku Someone like you
zaujímavou – na jednej strane smútok a mizantropizmus človeka, ktorého prežitá vojna
a zabíjanie navždy zmenili, a na strane druhej
bezstarostnosť ľudí, ktorí žijú na jednom nikdy
sa nekončiacom večierku plnom nových pikantných pôžitkov. Ľudí, ktorí akoby vystúpili
z neskorších Dahlových poviedok.
V našej dramatizácii najslávnejších Dahlových poviedok sme sa rozhodli vzdať hold
výnimočnému spisovateľovi tým, že dramatizácia spája oba tieto póly jeho tvorby

Roald Dahl:

APARTMÁN
V HOTELI BRISTOL
čierna komédia
réžia: Michal Vajdička
adaptácia a dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Pavol Andraško
kostýmy: Katarína Hollá
hudba: Michal Novinski
hrajú: Jozef Vajda, Kamila Magálová, Zdena
Studenková, Ivan Vojtek, Ľuboš Kostelný,
Monika Bekr Hilmerová, Ondrej Kovaľ,
Gabriela Dzuríková, Emil Horváth, Daniel
Fischer, Tomáš Maštalír, Marián Geišberg,
František Kovár a poslucháči VŠMU
premiéry: 12. a 13. novembra 2016
v Sále činohry novej budovy SND

pre dospelých. Základ tvorí čierna groteska
o ľuďoch žijúcich v blahobytnej nude nikdy
sa nekončiaceho koktailového večierka. Kdesi na pozadí tejto bujarej radosti zo života je
však aj akýsi temný, existenciálny smútok.
Smútok, ktorý sa nakoniec zmení na zúrivosť
a zmetie celý ten koktailový večierok zo zemského povrchu.
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smerom, vždy sa dostane k téme zabíjania.
Stále musí myslieť na to, kam dopadali bomby, ktoré vypustil zo svojho lietadla. Darmo
vojde do baru nádherná žena s prekrásnym
poprsím, pilot dokáže myslieť len na to, koľko
žien s prekrásnym poprsím zomrelo pod jeho
bombami. Pilot je uprostred zabávajúcich sa
ľudí sám. A radšej sa upíja.
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KRUTOSŤ ŽIVOTA
Návrh scény od Dragutina Broza

aj s prímesou humoru
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND

Herci Richard Autner
a Diana Mórová

Počas predslovu dramaturga sa diváci dozvedeli základné informácie. A to, že spolupráca
s režisérom Dinom Mustafićom z Bosny a Hercegoviny je naplnením projektu sezóny, v ktorom slovenskí autori píšu hry pre zahraničných
režisérov. A že voľba režiséra inscenácie textu,
ktorý je drsný, padla akosi prirodzene na človeka s balkánskym temperamentom, ale najmä so
skúsenosťou s vojnou. To všetko totiž hra Pavla
Weissa v sebe nesie. Otvorený konflikt, sociálne
napätie vyostrené na maximum a plejádu nešťastných a najmä nespokojných postáv. Takýto
typ prepojenia medzi súčasným režisérom a „živým“ autorom si však vyžaduje aj živú spoluprácu. A o tej Pavol Weiss povedal: „Peter Kováč
sa ma spýtal, či som ochotný, a ja som zvyknutý
prepisovať. Na FAMU mali naše školské semináre
veľmi búrlivý priebeh. Všetko sme si so spolužiakmi navzájom skritizovali a posúvali sa tak ďalej.
A preto nemám problém prepísať text, ak sú
konštruktívne pripomienky. Aj v tomto prípade
sme si prešli pripomienky, aby sme zistili, čo by
sa mohlo zlepšiť vo vzťahovej rovine v snahe dosiahnuť kompaktnosť príbehu. Hru som odovzdal
koncom augusta 2015. No v októbri – novembri
mi povedali, že text zaradili do dramaturgického
plánu. Pre mňa to znamenalo sumár úloh, ktoré
treba urobiť.“ A tu ho Peter Kováč doplnil: „To, čo
uvidia diváci, je siedma verzia.“
„Bolo to vyvažovanie a posúvanie. Ak sa niečo
niekde ubralo v niektorej línii, tak sa to muselo
v ďalšej vyvážiť,“ vysvetlil Pavol Weiss a pokra-
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Počas októbrového INSIGHTU v Modrom salóne sa hovorilo
o príprave inscenácie Zo života ľudstva, ktorá predostrie dôležité
spoločenské aj sociálne témy. Hosťami stretnutia tvorcov s divákmi
boli autor hry Pavol Weiss a dramaturg inscenácie Peter Kováč.
čoval: „Dino povedal, že keď si tú hru prečítal,
mal pocit, že to napísal Balkánec. Všetky postavy sú negatívne. Je tam naozaj len jedna pozitívna postava, ktorá prežije ťažký život. A nakoniec
sa ona stáva obeťou systému. Chcel som ponechať pozitívny záver, ale nedovolili mi. Inak ja
som optimista. Neviem však, aké pocity vyvolá
hra v ľuďoch...“ Na čo Peter Kováč pohotovo reagoval: „... že si pesimista.“
Autor je presvedčený, že v ľuďoch je pud sebazáchovy. A preto verí, že to s nami/nimi nedopadne tak, ako je to naznačené v hre. „Keď sa
pozrieme do histórie ľudstva, vidíme, že sa chyby
neustále opakujú. Nechcem byť vizionár alebo
ten, čo tu maľuje niečo čierne na stenu. V hre sú
však aj humorné situácie,“ dodal P. Weiss. A dramaturg uviedol, že násilie na javisku nie je prítomné v naturalistickej podobe: „Dino dobre
vie, že je na javisku ošemetné urobiť násilné a sexuálne scény. Keď ich urobíte naturalisticky, je to
nešikovné. A preto je dobré, že to robí cudzokrajný režisér, ktorého skúsenosť a divadelný jazyk
sú ďaleko od toho, čo my nazývame nie celkom
jasným pojmom psychologický realizmus. Je to
zástanca fyzického divadla. Čo môže, to vyjadrí mimoslovnými prostriedkami. Preto chcel do
tímu choreografa, a tak sú háklivé scény vyjadrené nápaditou choreografiou.“
Divadlo znaku a skratky dopĺňa aj scénografia
Dragutina Broza. Dramaturg prezradil, že ide
„o protitankové zátarasy. Tie vlastne už na západe nepoznajú, ale na Balkáne boli počas vojen všade. Volá sa to jež. Ním sa vytvárajú všetky
prostredia. Nejde teda o pokus imitovať skutočnosť. Ako tvorcovia sme išli cestou imaginácie
a javiskovej metafory“.
Na záver vyzdvihol Peter Kováč štvrtú spoluprácu Činohry SND a zahraničného tvorcu
sumárom významu takýchto projektov i odhalením práce režiséra Dina Mustafića so slo-

venskými hercami: „Náš repertoár obohatili zaujímavé tvorivé tímy. Dino si priviedol scénografa
zo Záhrebu, s ktorým robil 27 inscenácií. Dragutin
Broz je skúsený a veľmi zaujímavý výtvarník a scénograf. Hudobníka Assena Avramova pozval
z Bulharska, tento skladateľ je mimoriadne zaujímavý a oceňovaný v zahraničí. Na javisku zaznie
kombinácia živej hudby a nahrávky. Kostýmová
výtvarníčka Marija Havran je rovnako výborná.
Je radosť pracovať v zmiešanom tíme, kde si musíte hľadať nie cestu slovného porozumenia, ale
musíme nachádzať práve ten spoločný divadelný
jazyk, estetiku. Naši herci majú dobrý základ psychologického realizmu a tiež dôveru v režiséra.
Ten je pripravený a veľmi dobre vie, čo chce. Rýchlo aranžuje, dokonale vysvetľuje, kto čo a prečo
robí, a to sa v konečnom dôsledku odrazí aj na hereckom prejave – je očistenejší od drobnokresieb
práve v dramatickej situácii, čím dosahuje výraz
oveľa poetickejší a možno drsnejší a emotívnejší,
ako sme zvyknutí. A tak dúfam, že obecenstvo
prijme inscenáciu Zo života ľudstva otvorene napriek istej drsnosti textu.“

Pavol Weiss:

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
réžia: Dino Mustafić
dramaturgia: Peter Kováč
scéna: Dragutin Broz
kostýmy: Marija Havran
hudba: Assen Avramov
choreografia: Stanislava Vlčeková
hrajú: Richard Autner, Monika Potokárová,
Richard Stanke, Diana Mórová, Jana Oľhová,
Matej Marušin, Branislav Bystriansky,
Ľubomír Paulovič a Danka Svetlíková
premiéry: 5. a 6. novembra 2016
v Štúdiu novej budovy SND
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TRI KVARTETÁ
ako pocta majstrovi Šmokovi
Z môjho života

text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Lucie Zendlová, PKB

Balet SND privíta v stredu 9. novembra v historickej budove v rámci projektu Hostia Baletu SND
Pražský komorný balet. Počas ich slovenského turné v roku 2013 k nám zavítal osobne aj
majster Pavol Šmok, ktorý z javiska historickej budovy pozdravil publikum a svojich slovenských
priateľov. Novembrové predstavenie Pražského komorného baletu bude poctou fenomenálnemu
českému choreografovi, ktorý nás 4. apríla 2016 navždy opustil, ale zanechal výraznú stopu
v českom i slovenskom tanci, rovnako ako aj v repertoári Baletu SND.
Večer s názvom „3 české kvartety“ tvoria diela
troch choreografov rôznych generácií – Pavla Šmoka, Mária Radačovského a Hany Polanskej Turečkovej – na hudbu významných
českých skladateľov. Večer otvorí jedno z najosobitejších komorných skladieb Antonína
Dvořáka Slovanské kvarteto a choreografia
Mária Radačovského, ktorej ústrednou témou je žena. Tvorca inšpirovaný výraznou
melodikou a kompozičnou dokonalosťou
hudby o diele povedal: „Snažím sa cez hudbu a pohyb nahliadnuť do najvnútornejších
pocitov ženy, či už ide o radosť zo života, lásku,
smútok, či hnev.“
Hana Polanská Turečková, výrazná česká choreografka najmladšej generácie, sa predstaví
v SND dielom Čierne zrkadlo na hudbu Vladimíra Sommera. Jej práca, inšpirovaná rovnomenným obrazom Vladimíra Houdka, má
tri časti: Cesta zákona – Splynutie – Transcen-

dencie. „Moja nová choreografia sa dá opísať
ako javisková koláž tanca a maľby, hľadajúca
definíciu vzťahu medzi jazykom tela a obrazovým stvárnením. Je silne inšpirovaná modernizmom,“ uviedla choreografka.
Kvarteto Z môjho života Bedřicha Smetanu
patrí medzi vrcholné diela svetovej komornej tvorby. Ako napovedá sám názov skladby – ide o dojímavú vnútornú spoveď skladateľa, zamyslenie nad doterajším životom
s jeho radosťami i strasťami, nádejami i sklamaniami. Viera vo vlastné vznešené poslanie
a zároveň rezignácia pri márnom zápase so
zákernou chorobou (kvarteto vzniklo dva
roky po Smetanovej hluchote, pozn.). Tragický pátos nerovného boja umelca s nevyliečiteľnou chorobou sa stal aj ústrednou
témou úspešnej a nestarnúcej choreografie
Pavla Šmoka (1927 – 2016). Dielo ani po
rokoch nestratilo nič zo svojho posolstva

„3 ČESKÉ KVARTETY“
Antonín Dvořák: Slovanské kvarteto
choreografia: Mário Radačovský
Vladimír Sommer: Čierne zrkadlo
choreografia: Hana Polanská Turečková
Bedřich Smetana: Z môjho života
choreografia: Pavel Šmok
účinkujú: sólisti Pražského komorného
baletu
hrá: Zemlinského kvarteto (František Souček,
Petr Střížek, Petr Holman a Vladimír Fortin)
predstavenie: 9. novembra 2016
v historickej budove SND

a svojej autenticity, a tak už 9. novembra
máte skvelú príležitosť vidieť ho na vlastné
oči v historickej budove SND.

Cena Baletu SND na súťaži v Astane
Riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský bol v septembri 2016 na pozvanie Medzinárodnej baletnej súťaže v Astane (Kazachstan) členom
hviezdnej poroty tohto výnimočného podujatia. Ďalšími porotcami boli významné osobnosti
svetového baletu: Xiao Suhua – čínsky choreograf a profesor pekinskej Dance Academy, Stefan Żeromski – popredný sólista Netherlands
Dance Theatre (NDT), asistent Jiřího Kyliána; Luigi Bonino – taliansky baletný majster a režisér,
asistent slávneho choreografa Rolanda Petitu;
Vasilij Medvedev – zakladateľ medzinárodného
baletného festivalu Dance open, prezident Petipa heritage fund St. Petersburg, a Sergej Usanov – generálny riaditeľ Medzinárodnej fede-

rácie baletných súťaží. Predsedníčkou poroty
3. ročníka medzinárodnej súťaže bola významná primabalerína Altynai Asylmuratova, umelecká riaditeľka baletu Štátnej opery a baletu
Astanskej opery, národná umelkyňa Ruska.
Súťaž sa konala vďaka podpore súkromného
Fondu na podporu a rozvoj baletu a národného tanca vo veľkolepých priestoroch Štátnej
opery a baletu v Astane. Zámerom súťaže bolo
predstaviť mladé talenty z popredných baletných akadémií Európy, Ruska a Kazachstanu
a zviditeľniť ich v rámci baletného sveta.
Po prvý raz sa udeľovala Cena Petipa Heritage
Foundation a Baletu SND. Cena bola vytvorená špeciálne pre Medzinárodnú baletnú súťaž

v Astane – za najlepšiu interpretáciu klasického dedičstva. Ocenenie získal mladý tanečník
Yerkin Rakhmatullayev, sólista baletu Štátnej
opery v Astane, absolvent Choreografického
konzervatória v Almate. Zvláštnym bonusom
tejto ceny, ktorú víťazovi počas záverečného
ceremoniálu odovzdal riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský, je ponuka na hosťovanie v Balete
SND počas sezóny 2016/2017. Víťaz by sa mal
predstaviť v balete Vasilija Medvedeva Korzár
v postave Aliho.
„Založili sme tradíciu, ktorej cieľom je objavovať
mladé talenty z rôznych končín sveta a ponúknuť
im možnosť prezentovať sa na Slovensku,“ povedal Jozef Dolinský.
(eg)
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tanec

Nikoleta Rafaelisová a Daniel Raček

Nikoleta Rafaelisová

Fotografie z tanečnej
inscenácie Hedy
– Sólo pre jednu ženu
a dvoch mužov

SÚČASNÝ TANEC
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND
foto: Peter Brenkus

Projekt Súčasný tanec
v SND otvoríme v tejto
sezóne prvou reprízou
tanečnej inscenácie
Hedy – sólo pre jednu
ženu a dvoch mužov,
inšpirovanú rakúskou-americkou herečkou
a vedkyňou Hedy Lamarrovou (vlastným
menom Hedwig Eva
Maria Kiesler). Lamarrová, považovaná vo svojej dobe za jednu
z najatraktívnejších filmových herečiek, sa
preslávila prvou nahou scénou vo filme Extase
z roku 1932 (réžia Gustav Machatý). K bizarnosti tejto postavy prispieva jej záujem o elektrotechniku, bola spoluautorkou niekoľkých
vynálezov. V roku 1997 jej azda ako jedinej
herečke v histórii udelili v USA čestné uznanie
za zásluhy o rozvoj elektrotechniky. Predstavenie na hudbu Dalibora Kociána a v réžii Moniky Čertezni je holdom výnimočnému talentu,
umeniu i vede a ich spriaznenosti v inovatívnosti, kreativite a originalite. Je o kráse, sláve,
balansovaní na hrane noža, o intenzite života,
vášni a o cene, ktorú treba zaplatiť za dokonalosť. V hlavných úlohách sa v pondelok 21. novembra v Štúdiu novej budovy SND predstavia
vynikajúci a skúsení performeri Nikoleta Rafaelisová, Emil Leeger a Daniel Raček.
V decembrovej premiére (5. 12.) uvedieme
slovenskú produkciu Nočná ilúzia z dielne choreografa Antona Lachkého, jedného z najvýAnton Lachky
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prináša dve novinky
raznejších choreografických talentov v oblasti
súčasného tanca, ktorý umelecky pôsobí v Bruseli. Do nového projektu si vybral slovenských
tanečníkov a spolutvorcov. Inscenácia vznikla
v rámci projektu Koren(i)e slovenského súčasného tanca a prezentuje v spolupráci s Baletom
SND tvorbu slovenských tanečníkov, ktorí pôsobia v zahraničí. Od vzniku projektu v roku 2013
sa na javiskách SND predstavil Andrej Petrovič
so svetoznámou britskou skupinou Akram
Khan Company, choreograf Jozef Fruček so svojou Rootlessroots Company, tanečník Yuri Korec
s rakúskou skupinou Cie Laroque Company,
tanečník a choreograf Peter Šavel, choreograf
Pavol Zuštiak/Palissimo Company a performer
Jaro Viňarský, ako aj vynikajúca skupina piatich
slovenských performerov pôsobiacich v Bruseli
Les SlovaKs Dance Collective.
Anton Lachky je absolventom Konzervatória
Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, študoval na VŠMU a na prestížnej škole súčasného
tanca P.A.R.T.S. v Bruseli. V roku 2004 sa stal
členom špičkového súboru Akram Khan Company z Londýna. Je spoluzakladateľom zoskupenia Les SlovaKs Dance Collective, ktoré sa
prezentovalo originálnymi predstaveniami na
mnohých kontinentoch. Lachky sa v posledných rokoch výrazne presadzuje ako tvorca –
vytvoril choreografie pre renomované súbory
ako Helsinki City Theater, DOT 504, Iceland
Dance Company, Gottenborg Ballet či Scotish
Dance Theater. V roku 2013 založil vlastnú skupinu Anton Lachky Company. Jeho práce sa
okrem strhujúcej fyzikality prejavu tanečníkov

HEDY – SÓLO PRE JEDNU
ŽENU A DVOCH MUŽOV
námet a réžia: Monika Čertezni
tancujú: Nikoleta Rafaelisová, Emil Leeger,
Daniel Raček
hudba: Dalibor Kocián/Stroon
kostýmy: Dorota Cigánková
projekcia: Martin Piterka
svetelný dizajn: Slavomír Šmálik
predstavenie: 21. novembra 2016
v Štúdiu novej budovy SND
Predstavenie vzniklo s podporou Ministerstva
kultúry SR.

NOČNÁ ILÚZIA (NIGHT ILLUSION)
choreografia: Anton Lachky
tancujú: Barbora Janáková,
Simona Droppanová, Kei Mimakiová,
Veronika Cimborová, Jakub Jeňo,
Andrej Štepita
premiéra: 5. decembra 2016
v Štúdiu novej budovy SND
Predstavenie vzniklo s podporou
Fondu na podporu umenia.
vyznačujú aj výraznou hereckou expresivitou
a špecifickým humorom, čo prispieva k veľmi
dobrému ohlasu u publika. Súčasťou večera
bude sólo Marty Polákovej s názvom Tanečná
lekcia, v ktorom sa autorka, pôsobiaca na scéne nášho súčasného tanca od začiatku 90. rokov, zamýšľa nad pojmom súčasný tanec.

balet

PREKVAPENIE
na balete o Nižinskom
text: Tadeáš Kurka, foto: Alena Klenková, archív

Septembrové predstavenie baletu Nižinskij
– Boh tanca bolo niečím výnimočné. Okrem
toho, že to bolo prvé uvedenie tohto titulu
v novej sezóne, na niekoľkých milovníkov
tanca čakalo aj malé prekvapenie. Náhodne
vybraní diváci dostali pozvánku na stretnu-

tie s tanečníkmi po skončení predstavenia,
aby zistili, že vášeň, hrdosť a bezhraničnosť
sú nielen na javisku, ale aj v zákulisí. Ktovie,
možno sa pri ďalších predstaveniach Baletu SND šťastie usmeje aj na vás. Ihneď po
svojej svetovej premiére v novembri 2015
baletná inscenácia Nižinskij – Boh tanca
v choreografii a réžii Daniela de Andradeho
a s hudbou Carla Davisa chytila mnohých
za srdce. Pri každom predstavení vyvoláva
emócie a dvíha divákov zo sedadiel. Nie je
prekvapením, že v sále tak môžete stretnúť
aj známe tváre, ktoré si toto epické predstavenie nedali ujsť. Čo hovoria na túto inscenáciu, ktorú si najbližšie môžete pozrieť
22. decembra?

Stretnutia divákov s umelcami

THOMAS PUSKAILER,
muzikálový herec,
hudobník a spevák:
– Balet Nižinskij – Boh tanca
ma naplnil množstvom silných emócií. Bol jednoducho
prekrásny! Cítil som sa pri ňom
ako vo filme Gena Kellyho.
MONIKA MAJCHEROVÁ,
módna stylistka:
– Z predstavenia som bola
nadšená. Bol to jeden z najlepších baletov, aké som kedy
videla.

NATÁLIA JABURKOVÁ,
baletná kritička a publicistka:
– Baletu SND sa podarilo
vytvoriť výnimočné dielo.
Nižinskij – Boh tanca je už od
prvej premiéry mojím najobľúbenejším titulom a z každej
reprízy odchádzam nadšená.
ROMAN SAMOTNÝ,
event manager:
– Páčilo sa mi, že nešlo o klasický, ale o pohybovo uvoľnenejší a výrazovo pestrý balet.
Zaujala ma aj téma mileneckého vzťahu dvoch mužov,
ktorý nebol zjednodušený, ale uchopený komplexne, uveriteľne a vzrušujúco.
FERO MIKLOŠKO,
módny návrhár:
– Predstavenie Nižinskij bolo
rovnako dejovo, tak aj tanečne silným predstavením. Jednotlivé postavy presne vystihovali emočné a pohybovo
naročné časti príbehu. Celkový dojem predstavenia najviac umocnil ešte živý orchester, ktorý
dodal baletnému dielu neuveriteľnú atmosféru!
INZERCIA

NOVÉ SUV

PEUGEOT

3008

POSÚVA HRANICE SUV

Kombinovaná spotreba 4,0 – 6,0 l/100 km, emisie CO2 104 – 136 g/km.
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jubileum

JOZEF KUNDLÁK
Sólista s taktovkou v ruke
text: Martin Bendik, dramaturg Opery SND, foto: archív

Jozef Kundlák sa stal laureátom
súťaže Luciana Pavarottiho

Životného jubilea sa v októbri dožil jeden z najvýznamnejších operných
spevákov na Slovensku, člen súboru Opery SND Jozef Kundlák (60).
Patrí medzi silnú generáciu reprezentantov vokálneho umenia, ktorí vstúpili
na profesionálne javiská v 80. rokoch 20. storočia a preslávili slovenskú operu
v širokom medzinárodnom kontexte. Okrem Jozefa Kundláka reprezentujú
túto generáciu mená Evy Antoličovej (Jenisovej), Ľubice Rybárskej,
Miroslava Dvorského a Jána Gallu.

Operný spev študoval na bratislavskom konzervatóriu u prof. Idy Černeckej. Po ukončení
štúdia sa stal na jeden rok štipendistom Hudobného fondu a následne v roku 1984 sólistom
Opery SND. Jeho medzinárodnú kariéru však
odštartovala súťaž Luciana Pavarottiho vo Filadelfii, keď sa v roku 1985 stal Jozef Kundlák jej
laureátom. Po tomto úspechu prišla oslňujúca
umelecká kariéra. V roku 1987 Tamino (Čarovná flauta) v divadle v Terste v réžii J. P. Ponella
pod taktovkou T. Sanderlinga, Belmonte (Únos
zo serailu) v Berlíne a Mníchove a Ferrando (Così
fan tutte) vo viedenskej Štátnej opere. Po týchLa Scala:
Così fan tutte
(1989)
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to úspechoch prišiel operný olymp, milánska
La Scalla, kde debutoval postavou Elvina v Belliniho Námesačnej. Po mimoriadnom úspechu
spolupráca s La Scallou pokračovala. Vystúpil vo
Weberovom Oberonovi, Stravinského Svadbe,
Janáčkovych Zápiskoch zmizelého a v neposlednom rade stvárnil postavu Davida v Majstroch
spevákoch norimberských po boku Lucie Poppovej a pod taktovkou W. Sawalischa. Nasledovali
všetky špičkové operné scény v Taliansku, kde
zvlášť pozoruhodné sú jeho naštudovania postáv Florvilla (Il signor Bruschino) v Bologni, Fentona (Falstaff ) v Turíne, Jaquina (Fidelio) v Ríme
Neapol:
Barbier zo Sevilly
(1986)

a Almavivu (Barbier zo Sevilly) v Neapole. Okrem
talianskych scén sa Jozef Kundlák presadil aj na
scénach v Nemecku. Vystupoval v Braunschweigu, Norimbergu, Stuttgarte, kde spieval Nemorina (Nápoj lásky) v alternácii s Lucianom
Pavarottim.
Treba spomenúť aj jeho postavy na materskej scéne, ktorej ostal náš jubilant verný do
dnešných dní. Prvá väčšia postava bol Don Ottavio (Don Giovanni). Neskôr s veľkým úspechom
stvárnil Vojvodu (Rigoletto), Gabriela Adorna
(Simon Boccanegra), Ferranda (Così fan tutte),
Princa (Rusalka), Eugena Onegina, Werthera
a, samozrejme, večnú stálicu operného repertoáru – Alfreda (La traviata). Stvárnil Fausta
v Bednárikovej inscenácii a spieval aj v slovenskej opere 20. storočia – v Benešových Players.
Okrem speváckej kariéry sa začal venovať aj dirigovaniu. Štúdium dirigovania na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave ukončil tento rok.
Jozef Kundlák je umelcom, ktorý sa nespolieha
len na čistú intuíciu a prirodzenú muzikalitu,
ale sústreďuje sa na komplexné pochopenie
a analyzovanie postavy, racionálne uvedomenie si vokálnych úskalí. Pri tvorbe inscenácie
uprednostňuje celkovo tímovú prácu. Prijíma
vždy nové podnety, nebráni sa novým režijným výkladom, s pokorou sa podraďuje dirigentskej taktovke a v neposlednom rade vidí
svoju funkciu v harmónii celku ako skutočný,
oddaný služobník umenia.
Prajeme nášmu jubilantovi do ďalších rokov
veľa zdravia a tvorivých síl!

ČLOVEK
so srdcom v očiach
František Kovár (nar. 14. 11. 1946 v Bratislave) už 49 rokov pokorne slúži Tálii. Po absolutóriu na
VŠMU v roku 1967 sa stal členom Krajového divadla v Nitre. Po štyroch sezónach od januára 1971
prešiel do Divadla Nová scéna v Bratislave, kde zotrval do roku 1990. Následne hral až do roku 1996
v Divadle Korzo ´90 a od septembra 1996 je členom Činohry SND.
médie a grotesky. V jeho repertoári sú výrazné
dramatické postavy, či tie, ktoré nesú vážnosť
spolu s tragikomickými črtami ako Tonko (Matka, 1968), Ján (Zažeň vlka, 1970), Clavijo (Clavijo, 1976), Ľvov (Ivanov 1981), Ján Beluš (Agáty,
1983), Doktor (Na dne, 1984), Trigorin (Čajka,
1988), Herr Schultz (Kabaret, 1994), Serebriakov (Ujo Váňa, 1996), Tobias (Krehká rovnováha,
1998), John (Oleanna, 1999), Teirésiás (Vládca
Oidipus, 2001), ale aj tie z ostatného obdobia
ako Charlie Aiken (August: Stratení v Oklahome,
2011), Grigorij (Bratia Karamazovovci, 2013),
postava v Rechnitz: Anjel skazy (2013) či Tibor
(Slovo Válkovo, 2015). Neopomenuteľnými
sú jeho rýdzo komické postavy ako Lopuškin

(Čaj u pána senátora, 1976), Jelenfy (Inkognito,
1979), Notáriuš (Kocúrkovo II., 1982), Montfleury
(Cyrano, 1993), Satanáš (Portugália, 2001), baptista Minola (Skrotenie zlej ženy, 2008), riaditeľ
(Rivers of Babylon, 2016). A postavy, zrelej múdrosti ako Barón Kostrovický (Zmierenie alebo
Dobrodružstvo pri obžinkoch, 2015) alebo Izák
Jacobi (Fanny a Alexander, 2016).
František Kovár je človek so srdcom v očiach.
Patrí k výrazným oporám súboru, k všetkým
prehovára láskavým tónom a s otvorenou mysľou a s veľkou pokorou pristupuje ku každému
skúšobnému procesu. Aj k tomu najavantgardnejšiemu či experimentálnemu.
(mk, foto Martin Črep)

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Vizuál Jaro Valek

Počas svojho hereckého života doteraz vytvoril vyše 140 divadelných postáv. K tomu treba
prirátať desiatky filmových, televíznych i rozhlasových. Je predstaviteľom vážnych a psychologicky prepracovaných postáv, ako aj komických.
Jeho komika je však citlivo budovaná a nejde po
priamočiarej typológii postavy, ale po zveličení
neduhov, ktorými oplýva. Pri vážnych postavách hľadá ich psychologický neuralgický bod,
alebo ich obohatí aj o tragikomický rozmer.
Postavy ostatného obdobia sú nositeľmi vnútorných kríz, ktoré komentujú s nadhľadom, ale
i blahosklonní muži plní porozumenia a pokoja.
Je typom herca, ktorý s ľahkosťou a invenčne
nadväzuje na výraznú tradíciu žánru tragiko-

Hudobné naštudovanie Martin Leginus
Dirigenti Martin Leginus, Dušan Štefánek
5éæia Marián Chudovský
Scéna Jaroslav Valek
Kostýmy 3eter ÿaneFký
Zbormajster 3avol 3roFhá]ka

Óÿinkuj~ Daniel ÿaSkoviĀ, 3eter Mikuláš,
)rantišek āuriaĀ, (va +orn\áková, 7oPáš Juhás,
JuraM 3eter, Jiŉt =ouhar, .ateŉina .illarová
SSolu~ÿinkuje orFhester a ]Eor 2Ser\ 61D

PREDSTAVENIA
6. novembra 2016 o 17.00 hod.
13. decembra 2016 o 19.00 hod.
nová Eudova 61D _ 6ála oSer\ a Ealetu

WWW.SND.SK

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

Stalo sa, opravíte
s naším poistením
majetku.
Poistenie majetku
MÔJ DOMOV
Postavte sa s odvahou všetkým nepredvídaným situáciám, ktoré ohrozujú váš
domov. Najoceňovanejšie poistenie
majetku Môj domov ich za vás vyrieši
rýchlo a fér.

allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222

Tajomná
ELESKO

pálava
zmyslov
radosti

Pálava 1
Akostné značkové víno
D.S.C. 2015
Oenoforum ´16
zlatá medaila

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM!
PARTNERI SND V ROKU 2016
Generálny partner

Hlavný partner Baletu SND

Partneri

Oﬁciálna minerálna voda
pre SND

Partneri premiér

Partner inscenácií
Opery SND

Mediálni partneri

Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť v pokladniciach SND,
on-line na www.snd.sk a www.navstevnik.sk.
Hromadné objednávky posielajte na objednavky@snd.sk.
Akékoľvek zľavy sa dajú uplatniť len v pokladniciach SND.
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.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
Pokladnica v historickej budove SND
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice), tel.: 02/204 94 290
Po – Pi:
8.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla (balet,
činohra, opera) v novej budove SND a v historickej budove SND si môžete
kúpiť a rezervovať v oboch pokladniciach.

9\WODĀVLYVWXSHQN\
]SRKRGOLDGRPRYD
Predaj vstupeniek RQOLQH
na všetky predstavenia
cez ZZZVQGVN

Upozorňujeme ctených návštevníkov, že 30 minút pred začiatkom
predstavenia v pokladniciach predávame vstupenky výlučne na
predstavenia hrané v daný deň.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.
Informujte sa o zľavách pre dôchodcov, ZŤP a ZŤPS, študentov a žiakov,
držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26.

Rezervácie

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

apartmán
v hoteli
bristol

na motívy
poviedok

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. 'L]DMQDW\SRJUDÀD(ULNãLOOH

Roalda
Dahla
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Daniel Majling
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+XGED MiFKal 1oYinVNi
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