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Š. Ondrišová, P. Groll: BESS – POCTA RUDOLFOVI LABANOVI – novinka Baletu SND v choreografii a réžii Šárky Ondrišovej, najbližšie predstavenie je v sobotu 22. októbra 2016 | foto: Peter Brenkus
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Stý Don Giovanni
DOSKY 2016

s jubilantom Daliborom Jenisom

máme šesť ocenení

Faustovo prekliatie
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Leto je za nami a s jeseňou sa všetci opäť ponárame do práce. V každodennom zhone zabúdame na
to, že život nie je iba práca a že človek potrebuje
oddych po celý rok. „Umenie zmýva dušu od každodenného prachu,“ povedal Pablo Picasso a ja s ním
súhlasím, preto by som vás rada pozvala do divadla. Nová 97. sezóna už je v plnom prúde a v duchu
jesene – pestrej a plnej farieb – je aj nová kampaň
Baletu SND s názvom Zaži skutočnú vášeň. Cieľom
kampane je ukázať verejnosti skutočnú tvár Baletu
SND. Prostredníctvom novej webovej stránky zazivasen.sk sa môžete dozvedieť viac o nás aj o našej
práci. Snažíme sa nabúrať baletné stereotypy, ukázať, že za každým predstavením je nielen drina, ale
aj nadšenie a láska, ktoré do svojej práce vkladáme.
Príprava kampane nás naladila na to, čo nás v novej sezóne čaká. V týchto dňoch Balet SND
intenzívne skúša spolu s operným súborom inscenáciu Faustovo prekliatie, ktorá má premiéru v októbri – rovnako ako druhá premiéra pôvodnej tanečnej inscenácie Šárky Ondrišovej BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi. November nám prinesie jedno z majstrovských diel
romantizmu – balet Giselle. Určite nepremeškajte šancu zažiť príbeh lásky, ktorá prekoná
aj smrť. Pred pár rokmi som tancovala v Giselle Myrthu. Bola to moja prvá sólová úloha,
prvá možnosť stvárniť výraznú rolu, stáť sama na javisku nie ako usmiata baletka, ale ako
chladná vládkyňa. Vďaka tejto výzve som si naplno uvedomila, že v balete milujem herectvo, a to, že som sa naučila spojiť kroky s emóciami, ma v mojej profesii výrazne posunulo
vpred. Som veľmi rada, že sa k tejto postave môžem opäť vrátiť – v novej verzii v choreografii Rafaela Avnikjana. Verím, že v nej opäť niečo nové objavím. Teším sa na spoluprácu
s choreografom a zároveň na krásne kostýmy, pod ktoré sa podpisuje Luca dall’Alpi, známy
už ako autor nádherných kostýmov v úspešnom balete Romeo a Júlia. A keď už hovoríme
o veronských milencoch stvorených Shakespearom, ďalšia premiéra Baletu SND prinesie
v máji 2017 nový pohľad na tento príbeh lásky, v ktorom som mala možnosť tancovať Júliu.
Či opäť dostanem šancu stvárniť postavu Júlie, sa ukáže... Dovtedy vás pozývam do nášho
divadla, v ktorom sa môžete „očistiť“ a oddýchnuť si od každodenného života.
Zažite skutočnú vášeň!
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aktuality

Ilúzie idú po Slovensku,
klasika doďaleka
Činohra SND sa opäť vydá
na cesty naprieč Slovenskom i do zahraničia. Bačova žena bude tá inscenácia,
ktorá začne naše divadelné
vzťahy a výmeny s Národným divadlom v Bukurešti. Už 7. októbra môžu
rumunskí diváci ochutnať
z inovovanej klasiky v réžii
Romana Poláka. Téma antických rozmerov o vášni,
o žene dvoch mužov, rodine, rozdelení majetku i detí,
o neriešiteľnej životnej
situácii, ale aj o emigrácii
a novodobom kapitalizme
je veľmi zrozumiteľná aj
rumunskému publiku. Národné divadlo v Bukurešti
má vyše 160-ročnú tradíciu
a bohatú históriu. Aj tento
prvý divadelný zájazd SND
Bačova žena (Diana Mórová)
v novodobej histórii do Bukurešti je cesta, ktorá umožní lepšie vzájomné spoznanie tejto kultúry i histórie.
Inscenácia komorná, úsmevná a pritom o zásadných veciach v živote
človeka. Také sú Ilúzie. A možno inscenácia režiséra Eduarda Kudláča je o najzásadnejších veciach, veď ide o lásku. Ilúzie
a v nich herecké osobnosti
ako Zuzana Kocúriková, Božidara Turzonovová, Emília
Vášáryová, Martin Huba
a Dušan Jamrich pocestujú
k divákom v Dolnom Kubíne a v Banskej Štiavnici už
20. a 21. októbra. Odovzdajú im posolstvo Ivana Vyrypajeva o esencii lásky.
Ilúzie (Martin Huba a Dušan Jamrich)
(mk)
INZERCIA
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Martin Gyimesi ako nový Almaviva
Opera SND pripravila na mesiac október zaujímavé predstavenie Rossiniho
opery Barbier zo Sevilly s novým predstaviteľom v jednej z hlavných postáv.
Grófa Almavivu stvárni mladý tenorista
Martin Gyimesi, ktorý sa už predstavil
divákom vo viacerých postavách klasického repertoáru. Spomeňme aspoň
Tybalda v Gounodovej opere Romeo
a Júlia či Ferrando v Mozartovej Così fan
tutte. Spolu s ním vystúpia v historickej
budove SND na predstavení 20. októbra
významní sólisti nášho súboru – Martin
Malachovský, Jozef Benci, Pavol Reme- Martin Gyimesi
nár a predstaviteľka Rosiny Terézia Kružliaková. Diváci sa tak opäť
môžu tešiť na nevšedný umelecký zážitok.
(mb)

Suchoňova Angelika zatancuje v Brne
Balet SND bude 2. októbra hosťovať
v Mahenovom divadle v Brne s pôvodnou inscenáciou Angelika. Dielo je
historicky prvým slovenským baletom
z pera skladateľa Eugena Suchoňa (1908
– 1993), ktorý ho napísal ako 17-ročný
žiak Hudobnej školy pre svoj salónny orchester. V sezóne 2014/2015 ho uviedol
Balet SND v choreografii Maura di Candiu z Talianska, ktorý dielo inscenoval
ako originálny, precízny a čistý baletný
tvar v rámci súčasnej choreografickej
reči, snúbiacej sa s hudobnými prvkami
Suchoňovej melodickej partitúry. Balet
Angelika získal v roku 2015 Cenu minis- Angelika (Romina Kołodziej)
tra kultúry SR za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca a umelecký počin – uvedenie svetovej premiéry
historicky prvého slovenského baletu. V hlavných úlohách sa v Brne
predstavia naši sólisti – Romina Kołodziej, Adrian Ducin, Yuki Kaminaka, Igor Leushin, sólisti a zbor Baletu SND. Spoluúčinkuje orchester SND
pod taktovkou Mariána Lejavu. Výmenné hosťovanie Baletu SND a Baletu ND Brno má dlhoročnú tradíciu a napĺňa myšlienku Mesiaca českej
a slovenskej vzájomnosti – a to nielen počas októbra.
(eg)

aktuality

Priveď si cudzinca, budú titulky
Aj v tejto sezóne opäť radi pozývame divákov zo zahraničia. Činohra
SND v rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie ponúka
jednu z aktivít, ktorá je primárne určená cudzincom, našim zahraničným priateľom, kamarátom, hosťom a návštevníkom. Akcia Priveď
si cudzinca znamená len toľko, že do divadla môžu zavítať aj tí, ktorí
mali doteraz obavy z jazykovej bariéry. Vybrané inscenácie budeme
uvádzať s anglickými titulkami v mesiacoch október i november. Dear
guest, wellcome in Slovak National Theatre!
(mk)

OKTÓBER S TITULKAMI:

Jane Eyrová (Petra Vajdová)

12. 10.
13. 10.
18. 10.
23. 10.
23. 10.
25. 10.
26. 10.
28. 10.
28. 10.
29. 10.

Polnočná omša
Bačova žena
Jane Eyrová
Madame Bovary
Karpatský thriller
Láskavé bohyne
Prorok Štúr a jeho tiene
Nevesta hôľ
Mojmír II. alebo Súmrak ríše
Leni

Blahoželáme!
ĽUBOMÍR FELDEK, básnik, dramatik

80

12. 10.

9. 10.

JOZEF KUNDLÁK, sólista opery

60

13. 10.

MICHAL MIKEŠ, sólista baletu

55

20. 10.

HANA HEGEROVÁ, speváčka, herečka

85

25. 10.

DUŠAN JAMRICH, herec

70

Voci da camera s tromi spevákmi
V historickej budove SND sa v nedeľu 23. októbra o 17. hodine uskutoční ďalšie z pokračovaní komorného cyklu Voci da camera. Tentoraz sa podujatie zameria na nemeckú a českú romantickú piesňovú
tvorbu. Ako interpreti vystúpia traja sólisti Opery SND: Denisa Hamarová, Ján Ďurčo – a popri týchto skúsených spevákoch, ktorých si
pamätáme z desiatok javiskových kreácií, publiku s radosťou predstavíme aj mladú sólistku Katarínu Flórovú. Zaznejú diela Johannesa
Brahmsa, Gustava Mahlera či Antonína Dvořáka. Pri klavíri bude
účinkujúcich sprevádzať Róbert Pechanec.
(ps)

NOVEMBER S TITULKAMI:
10. 11.
18. 11.
20. 11.
20. 11.
23. 11.
23. 11.
24. 11.

Polnočná omša
Arkádia
Nevesta hôľ
Mojmír II. alebo Súmrak ríše
Nevina
Rivers of Babylon
Bačova žena

Láskavé bohyne
(Ľuboš Kostelný)

Denisa Hamarová

Ján Ďurčo

Katarína Flórová

foto: Martin Geišberg, Braňo Konečný, Alena Klenková, Peter Brenkus, Jakub Jíra, Collavino, archív

Výročia z histórie našej prvej scény
11. 10. 2011 – v Bratislave zomrel barytonista
Juraj Hrubant, dlhoročný sólista a v rokoch
1988 až 1996 aj umelecký šéf a neskôr
riaditeľ Opery SND. Narodil sa 20. 7. 1936
v Tábore.
12. 10. 1986 – v Bratislave zomrel herec, pedagóg a režisér Mikuláš Huba. Už ako poslucháč Hudobnej a dramatickej akadémie sa stal v roku 1938 členom Činohry
SND, ktorú ako herec profiloval na ceste
k divadelnej moderne. Neskôr bol aj
umeleckým šéfom Činohry SND. Narodil
sa 19. 10. 1919 v Spišskej Novej Vsi.
13. 10. 1926 – v obci Liesek sa narodil herec, tanečník, choreograf a režisér Martin Ťapák.
V rokoch 1945 až 1950 bol hercom Činohry
SND. Zomrel 1. 2. 2013 v Bratislave.
16. 10. 1991 – v Bratislave zomrel barytonista

Juraj Martvoň. Absolvoval farmáciu a neskôr študoval spev na konzervatóriu. Od
roku 1951 bol sólistom Opery SND. Počas
36 rokov účinkovania na javisku vytvoril
mnoho významných postáv najmä v súčasnom domácom a zahraničnom repertoári.
Narodil sa 29. 7. 1921 v Trstenej.
19. 10. 1991 – v Bratislave zomrel herec Štefan
Figura. V rokoch 1933 až 1937 bol členom
činoherného a v rokoch 1938 až 1942 operetného súboru SND. V rokoch 1944 až
1980 opäť pôsobil v Činohre SND. Narodil
sa 26. 10. 1910 vo Svätom Jure.
20. 10. 1906 – v Smižanoch sa narodil tenorista,
libretista, pedagóg, hudobný a divadelný
publicista Štefan Hoza. V rokoch 1932 až
1962 bol sólistom Opery SND, pôsobil aj
ako dramaturg a režisér, jedna zo zaklada-

júcich osobností slovenského operného
umenia. Zomrel 6. 4. 1982 v Bratislave.
22. 10. 1926 – v českom Kojetíne sa narodil
Boris Slovák, ktorý v rokoch 1973 až 1980
pôsobil v Balete SND ako choreograf a riaditeľ. Zomrel 30. 12. 1994 v Bratislave.
22. 10. 1966 – premiéra inscenácie Verdiho opery Nabucco v réžii a úprave Júliusa Gyermeka a v hudobnom naštudovaní Gerharda
Auera. S počtom 420 repríz je to najúspešnejšia operná inscenácia v dejinách SND.
22. 10. 1976 – Opera SND hosťovala s naštudovaním Gounodovho Fausta a Margaréty vo viedenskej Volksoper. Úspech Petra
Dvorského v tenorovom parte bol štartom k veľkej medzinárodnej kariére tohto
skvelého slovenského tenoristu.
Jaroslav Blaho, teatrológ

ocenenia

DOSKY 2016
Máme šesť ocenení

Richard Stanke získal ocenenie za stvárnenie
biskupa Eduarda Vergérusa (Fanny a Alexander).

Petra Vajdová má DOSKY 2016 za postavu
Emílie Ekdahlovej (Fanny a Alexander).

Kostýmový výtvarník Martin Kotúček
je autorom kostýmov pre úspešnú inscenáciu
Fanny a Alexander.

Najúspešnejším divadelným súborom na Slovensku sa za sezónu 2015/2016 stala Činohra
SND. Za umeleckú tvorbu si naši divadelníci
odniesli šesť z ôsmich Divadelných ocenení
sezóny – DOSKY 2016.
Suverénne najviac zaujala inscenácia Fanny
a Alexander v réžii Mariána Amslera a stala

sa najúspešnejšou. Táto inscenácia vytvorila
priestor pre skvelú realizáciu umeleckých výkonov, a tak Doskou 2016 za najlepší mužský
herecký výkon práve vo Fanny a Alexander bol
ocenený Richard Stanke a za najlepší ženský
herecký výkon Petra Vajdová. Najlepšie obliekol hercov Martin Kotúček a získal Dosky za
najlepší kostým sezóny.
Cena DOSKY 2016 patrí aj najlepšiemu režisérovi sezóny, ktorým sa stal Diego de Brea za
inscenáciu Rivers of Babylon.
Do zbierky ocenení pre Činohru SND sa zaradí
aj cena za najlepšiu scénografiu sezóny, ktorú
si zaslúži Eva Kudláčová-Rácová za scénografiu k inscenácii Nevina.
Po jednej putovali DOSKY 2016 do Starého
divadla Karola Spišáka v Nitre Andrejovi Kalinkovi za najlepšiu scénickú hudbu k inscenácii Zázraky pre Alicu a Tomáš Turek z Divadla Andreja Bagara v Nitre sa stal objavom
minulej sezóny.
Anketu Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY
vyhlasuje Asociácia súčasného divadla v spolupráci so Slovenským centrom AICT – Medzinárodnou asociáciou divadelných kritikov.

O nomináciách v aktuálnom ročníku rozhodovalo 29 kritikov. Odovzdávanie ocenení
DOSKY 2016 sa uskutočnilo v Štúdiu novej
budovy SND a v priamom prenose ho vysielala RTVS na Dvojke.
(iz)
foto: Ctibor Bachratý

Herec Milan Ondrík s dramaturgičkou
Mirkou Kičiňovou (Rivers of Babylon).
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Režisér inscenácie Fanny a Alexander Marián
Amsler a riaditeľ Činohry SND Roman Polák.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Vizuál Ema Teren
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ORFEUS V SND
Neobzerať sa späť!

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

Jiří a Otto Bubeníčkovci, ktorí majú za sebou vyše dvadsaťročnú hviezdnu kariéru na európskych
scénach, ukončili svoju profesionálnu tanečnú kariéru projektom Orfeus. V rámci československého
turné sa 14. septembra 2016 predstavili v Bratislave. Ich rozlúčková inscenácia bola pre našich divákov
zároveň prvou príležitosťou vidieť ich tanečné majstrovstvo na doskách SND.
V inscenácii Orfeus, ktorého svetová premiéra
bola v septembri 2016, prekračujú hranice tanca, fyzického pohybu, slova a hudby. Inscenácia
na motívy príbehu z gréckej mytológie o najväčšom hudobníkovi a spevákovi Orfeovi spája
významných umelcov rôznych žánrov a krajín.
Charizmatickí tanečníci, ktorí získali tú najlepBratia Bubeníčkovci
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šiu školu v Hamburskom balete Johna Neumeiera, stále na javisku vyžarujú obrovskú energiu.
Mnohým po ich vystúpení napadla otázka, či
chcú skutočne prestať tancovať, alebo len menia svoj tanečný štýl.
„Je ťažké po 24 rokoch s tancom definitívne
skončiť. Nehovorím, že sa niekde s bratom neobjavíme, ak dostaneme zaujímavú ponuku. Skôr
to vnímame ako koniec jeden etapy, koniec tanečnej spolupráce s bratom a zároveň začiatok
novej – pre mňa rovnako významnej etapy ako
tvorcu. Tá sa vlastne začala už od novembra – robili sme s Ottom spolu pre Balet Tokio, ďalej pre
balet Parížskej opery, pre Ballet Hannover, potom
sme uviedli celovečerný balet v Ľubľane, v Nemecku... Otto vždy so mnou spolupracuje ako autor
kostýmov alebo scény. S tancom končíme z jednoduchého prozaického dôvodu – ak chceme byť
na javisku stále rovnako dobrí, musíme na sebe
pracovať, trénovať a to už nie je časovo zlučiteľné
s aktivitami, ktoré mám ako tvorca počas procesu vzniku diela, riešim choreografiu, réžiu, svetlá,
ateliéry, novinárov a podobne,“ hovorí na margo
tancovania Jiří Bubeníček.
Ich výbušný tanec a sugestívne herectvo naplnili spolu s ďalšími tromi interpretmi priestor
veľkého javiska Sály opery a baletu novej budovy SND. V postave Eurydiky sa predstavila
vynikajúca tanečnica Anna Herrmann, rodáčka z Zürichu. „Bolo ťažké nájsť tanečnicu do po-

stavy Eurydiky, vedeli sme, že aktívni tanečníci
v septembri začínajú sezónu. Zrazu niekto povedal, že Anna Herman končí v Nederland Danse
Theatre. Annu poznáme roky, tancovala s nami
v Hamburgu u Neuimeiera, nakoniec sedem rokov u Jiřího Kyliána, takže prešla tou najlepšou
školou. Okamžite sme ju oslovili a ona to prijala,“
hovorí Jiří Bubeníček. V projekte účinkuje aj slovenský herec Csongor Kassai, ktorého do projektu navrhla dvojica SKUTR (Martin Kukučka,
Huslistka
Annabelle Dugast

Les Ballets Bubeníček:
Lukáš Trpišovský) a ktorý je podľa slov choreografa skutočným performerom so schopnosťou vytvárať silný charakter a dobre sa hýbať. Pohyb na
javisku sprevádza hudba dvoch hudobníčok – čelistky (zároveň známej českej modelky) Terezie Kovalovej a francúzskej huslistky Annabelle Dugast.
Pod réžiu sa podpísala známa slovensko-česká
dvojica SKUTR, pôsobiaca najmä v Česku, ktorá
má za sebou už aj niekoľko baletných a tanečných projektov.
„Orfeus bol projektom, v ktorom sa sme sa navzájom učili jeden od druhého. Martin Kukučka mal
množstvo nápadov, ale menej skúseností s tancom.
Ja som mal na inscenáciu jasný pohľad a posledné
dva týždne som sa snažil to celé vyčistiť, prerobiť
svietenie. Pre mňa totiž všetko, čo sa deje na javisku,
musí mať svoj zmysel. Huslistka Annabelle sedí v jednej scéne na javisku a ja som sa spýtal, prečo tam
sedí. Nie vždy sme sa zhodli. Zrazu sme boli štyria
tvorcovia – SKUTR a my s Ottom, každý z nás sme
mali nejaký nápad a teraz išlo o to, kto si ho presadí. Vždy to však bolo konštruktívne a práve vďaka
našim polemikám vznikol zaujímavý projekt. Počas
tohto projektu som dospel k poznaniu, že pri tvorbe
musí byť od začiatku jeden, kto má právo veta, aby
sa veci hýbali dopredu. Akosi vyplynulo, že tentoraz
som to bol ja,“ priznáva Jiří Bubeníček.
Posolstvom ich Orfea je neobzerať sa do minulosti. Na človeka, ktorý rozhodujúcim spôsobom
ovplyvnil ich život, však spomínajú často: „Andrej
Halász, náš pedagóg na pražskom konzervatóriu,
nás vtiahol do baletu. Bol to vtipný človek a zároveň
dával do učenia veľkú vážnosť a my sme si vďaka
nemu uvedomili, že tanec je profesia, ktorú stojí za to
rozvíjať. Vysvetlil nám klasiku ako systém, ktorým sa
zdokonalíme. Psychicky nás podporoval, bol naším
druhým otcom. On nám doslova otvoril oči.“
Príbeh Orfea je pre bratov Bubeníčkovcov v mnohom symbolický. V minulosti sa v postave Orfea

rozhovor

ORFEUS
autori: Jiří Bubeníček, Otto Bubeníček, SKUTR
choreografia: Jiří Bubeníček, Otto Bubeníček
réžia: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)
hudobné aranžmán: Otto Bubeníček
účinkujú: Jiří Bubeníček, Otto Bubeníček,
Anna Hermann, Csongor Kassai, Terezie Kovalová –
violončelo, Annabelle Dugast – husle

preslávili počas pôsobenia v balete Johna Neumeiera v Hamburgu, teraz v ňom nachádzajú mnohé
paralely.
„Nie je dobré hrabať sa v tom, čo je za nami. Treba
žiť v prítomnosti a pozerať vpred. Orfeus sa obzrel
a stratil Eurydiku. Prečo to urobil? Miloval ju tak nesmierne, že sa musel na ňu ešte raz pozrieť? Alebo
nás vždy lákajú viac zakázané veci?“ kladie otázky Jiří Bubeníček a dodáva: „Orfeus je aj o nás –
naša minulosť bola úžasná, ale nemá zmysel k nej
vzhliadať a žiť spomienkami na hviezdnu kariéru.
Niečo krásne sa končí a niečo nové sa začína –
a tomu treba dať váhu a zmysel.“

Eurydiku tancovala
Anna Herrmann
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Giselle
Adolphe Adam
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balet

POPOLVÁR JE SPÄŤ
Predstavenie k narodeninám
Balet SND pozýva svojich najmenších divákov
do divadla. V obnovenej premiére sme v septembri uviedli pôvodný slovenský tanečný
muzikál Popolvár. Úspešná inscenácia trojice
autorov Ľubomíra Feldeka, Antona Popoviča
a Jána Ďurovčíka, ktorá mala premiéru v júni
2007, prináša opäť po niekoľkoročnej pauze
príbeh statočného Popolvára prerozprávaný
modernou divadelnou rečou. V sviežej choreografii Jána Ďurovčíka spájajúcej viacero
tanečných štýlov ožijú postavičky Popolvára
a jeho bratov, verného priateľa gunára, krásnej princeznej, bláznivých princov a rozšantených víl. V popových a rockových pesničkách
Tóna Popoviča zaznejú hlasy známych hercov
a spevákov – Jána Koleníka, Nely Pociskovej,
Zdeny Studenkovej, Richarda Stankeho, Mariána Geišberga, Mariána Greksu, Sone Norisovej, Heleny Krajčiovej, Moniky Bekr Hilmerovej
Andrej Szabo (Popolvár),
Juraj Žilinčár (Gunár)

a ďalších. Scéna Martina Černého dokonale
využíva technické možnosti javiska novej budovy a vťahuje deti do čarovného sveta rozprávok, kostýmy Simony Vachálkovej vtipne
dotvárajú charaktery jednotlivých postáv.
Krásu a silu ľudových rozprávok majstrovsky
pretlmočil do modernej básnickej reči Ľubomír Feldek. Ja som kráľ už veľmi starý, nedožijem
do jari či Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú?
a mnohé ďalšie známe piesne boli podkladom
pre text rozprávky, ktorá sa deťom prihovára
celkom ľudsky, nepateticky, s humorom, zároveň v sebe nesie hlboké morálne posolstvo.
V deň nášho októbrového predstavenia oslavuje autor svoje narodeniny. Obnoveného
Popolvára tak radi venujeme významnému životnému jubileu básnika, prozaika, dramatika
a prekladateľa Ľubomíra Feldeka.
(eg, foto Ctibor Bachratý, Peter Brenkus)

Ján Ďurovčík, Ľubomír Feldek,
Anton Popovič:

POPOLVÁR
tanečný muzikál
choreografia a réžia: Ján Ďurovčík
hudba: Anton Popovič
libreto: Ľubomír Feldek, Ján Ďurovčík
texty piesní: Ľubomír Feldek
scéna: Martin Černý
kostýmy: Simona Vachálková
účinkujú: Andrej Szabo, Silvia Najdená,
Katarína Kaanová, Adrian Ducin, Juraj
Žilinčár a ďalší sólisti a zbor Baletu SND
najbližšie predstavenia:
9. októbra 2016 a 1. júna 2017
v Sále opery a baletu novej budovy SND

Silvia Najdená
ako Princezná
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premiéra

BRILANTNÁ GISELLE
ako esencia romantizmu
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: archív

Po sezóne svetových premiér, ktorá priniesla tri pôvodné inscenácie – Nižinskij
– Boh tanca, Slovenské tance – Životy svetiel a BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi,
uvádza Balet SND dielo predstavujúce svetové baletné dedičstvo. Giselle patrí
k historickému odkazu obdobia vrcholného romantizmu a zároveň k najhranejším
dielam svetového baletného repertoáru. Ako jeden z mála romantických titulov
prežilo obdobie svojho vzniku a zaradilo sa k nadčasovým hodnotám.

Zn
návrhov
kos
kostýmov,
kt
to
ktorých
aut
autorom je
Luc
Luca dall’Alpi.

Od prvého uvedenia Giselle v Paríži roku 1841
si dielo udržalo pozornosť obecenstva na celom svete, na čom má zásluhu najmä dojímavý romantický príbeh, rovnako ako ľahkosťou
oplývajúca melodická a rytmická hudba. Balet
bol dielom viacerých významných tvorcov tej
doby: dvoch libretistov Théophila Gautiera
a Julesa-Henriho Vernoya de Saint-Georgesa,
dvoch choreografov Julesa Perrota a Jeana
Coralliho a dvoch hudobných skladateľov
Adolpha Charlesa Adama a Friedricha Burgmüllera (ktorý však do baletu vložil len jednu
časť v prvom dejstve – tanec dedinčanov). Inscenácia podľa poviedky nemeckého básnika
Heinricha Heineho prináša príbeh pôvabnej
vidieckej dievčiny, ktorá zomrie zo zúfalstva
z nešťastnej lásky a jej duša sa po jej smrti
zmení na vílu.
Významný skladateľ romantického obdobia
Adolpha Charles Adam napísal na objednávku
divadla balet, v ktorom dosiahla romantická
hudba svoj vrchol. Premiéru baletu dirigoval
sám šéf Parížskej opery Francois-Antoine Habeneck, čo bolo vyznamenaním Adamovho
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hudobného majstrovstva, keďže balety prenechával vždy svojmu asistentovi.
V období romantizmu vznikli desiatky baletov,
z ktorých dnes hrajú na svetových javiskách
najmä dva – Sylfida a Giselle. Pokiaľ Sylfida slávila svoj triumf v 30. rokoch, Giselle bola objavom
40. rokov 19. storočia. V porovnaní so Sylfidou
bol príbeh Giselle jednoduchší, hudba však
omnoho hodnotnejšia a choreografia a tance
pôvabnejšie s väčším dôrazom na využitie tanca na špičkách. Autorom výpravy bol rovnako
ako pri Sylfide Pierre-Luc-Charles Ciceri.
Úloha Giselle je z pohľadu interpretácie tanečnou i dramatickou výzvou, ktorej sa dodnes
zhostili tie najslávnejšie baleríny sveta. Na jej
predstaviteľku kladie postava mimoriadne nároky – vytvoriť a stvárniť charakter mladého
dievčaťa, ktoré prechádza od ranej lásky cez
úklady a zradu až k šialenstvu. Predstaviteľkou
prvej Giselle bola Carlotta Grisiová, jedna z legiend romantického obdobia, ktorej Giselle
priniesla okamžite slávu.
Balet, ktorý sa dnes zaraďuje k najpôvabnejším a najstarším dielam klasickej baletnej lite-

ratúry, uvedieme v jeho akademickej čistote
a brilantnosti v naštudovaní Rafaela Avnikjana, podľa koncepcie Mariusa Petipu, ktorú po
prvý raz uviedli v Petrohrade v roku 1884.

Adoplhe 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, Alexandr 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

S LO VA K I A

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

Silnejšia
po každej
stránke
Z. Haasová

www.vdakaknihe.sk

Nehrá sa

C. DAVIS, D. DE ANDRADE

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia

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

J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

POPOLVÁR

Nehrá sa

Nehrá sa

B. SMETANA

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

LABUTIE JAZERO

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

FIDELIO

11.00 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.
L. VAN BEETHOVEN

NEPREDAJME NEVESTU!

Nehrá sa

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Štúdio

OKTÓBER 2016
Sála činohry

P. DOBŠINSKÝ, A. KORENČI, J. BIELIK

14.00 – 15.00 hod. | Hudobná rozprávka pre najmenších

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ

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

Nehrá sa

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
18.00 – 20.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú.

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia.

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

18.00 – 21.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši,
emancipácii a sile vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND

princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

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

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

11.00 – 14.00 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,
T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.
Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov
NEVINA
A. Javorková, T. Pauhofová
Foto: B. Konečný

18.00 – 20.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND

SÉRIA VS

11.00 – 12.15 hod. | M. Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly

FIGARO SEM, FIGARO TAM

G. ROSSINI

Nehrá sa

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

NABUCCO

19.00 – 21.00 hod. | Balet v dvoch dejstvách
G. VERDI

ANGELIKA

E. SUCHOŇ, R. PEPUCHA, M. DE CANDIA

Nehrá sa

PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE
R. Roth, T. Maštalír Nehrá sa
Foto: A. Balco

Hosťovanie Činohry SND v Bukurešti s inscenáciou Bačova žena

Nehrá sa

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK
18.00 – 21.00 hod. | Sugestívna hra najoceňovanejšej
a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky.

D. LOHER | NEVINA

Nehrá sa

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

POLNOČNÁ OMŠA

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

JE ÚŽASNÁ!

P. QUILTER

*

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

19.00 – 21.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž
rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa.

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

BAČOVA ŽENA

SÉRIA NC3 2015/2016

19.00 – 21.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných
dominantách životného pocitu dnešného človeka.

P. LOMNICKÝ | STRACH

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

P. QUILTER

SÉRIA NC4 2015/2016
19.00 – 22.30 hod. | Moderná historická dráma, plná
atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti.

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

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

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

V. KLIMÁČEK | SISSI

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

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

FIDELIO
M. Hundeling, J. Vacík BÁL
Foto: P. Breier 19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

11.00 – 13.00 hod. | 17.00 – 19.00 hod. | Tanečný muzikál

SÉRIA RT

19.00 – 21.00 hod. | Slávnostné otvorenie festivalu Bratislava v pohybe

BLOODLINES

Hosťovanie Stephen Petronio Comapny (USA)

Nehrá sa

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

RIGOLETTO

G. VERDI

nová budova
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PREDPREMIÉRA

19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

SLOVENSKÉ TANCE

P. BREINER, N. HOREČNÁ

SÉRIA VS

10.00 hod.

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

18.00 hod.
Nehrá sa

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

POLNOČNÁ OMŠA

láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

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

PREMIÉRA

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

19.00 hod.
R. DAHL

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

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

19.00 hod.

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
PREMIÉRA

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

19.00 hod.
R. DAHL

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Nehrá sa

NEPREDAJME NEVESTU!

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

FAUSTOVO PREKLIATIE

H. BERLIOZ

Nehrá sa

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

POLNOČNÁ OMŠA

19.00 – 21.30 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

P. KARVAŠ

Nehrá sa

19.00 – 20.15 hod.

Nehrá sa

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

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

19.00 – 21.50 hod. | Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku s nem. titulkami
G. BIZET, E. ŠARKÖZI

KRÚTŇAVA – venované životnému jubileu F. Livoru

E. SUCHOŇ

Nehrá sa

Hosťovanie Pražského komorného baletu

3 ČESKÉ KVARTETY

19.00 hod. | Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku

J. CIKKER

Nehrá sa

Nehrá sa

JURO JÁNOŠÍK

10.00 hod.

SÉRIA M
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

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREDPREMIÉRA

MOJMÍR II.
D. Fischer
Foto: M. Fabian

historická budova

P. WEISS

Nehrá sa

18.00 hod.

KORZÁR
R. DAHL

Nehrá sa

19.00 hod.

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

P. WEISS

SISSI P. WEISS
B. Kováčiková, T. Pauhofová, M. Horváthová
Foto: B. Konečný ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

18.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete

JE ÚŽASNÁ!

P. QUILTER

AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
I. Kuxová, P. Brajerčík ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
Foto: C. Bachratý 19.00 hod.

A. CH. ADAM

Nehrá sa

streda
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Nehrá sa

KORZÁR
Foto: P. Brenkus

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

SIMON BOCCANEGRA
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7
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6

nedeľa

5

sobota

4

3
P. WEISS

Nehrá sa

piatok

princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

Nehrá sa

10.00 – 13.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,

Štúdio

Sála činohry
Nehrá sa

Nehrá sa

SIMON BOCCANEGRA
D. Čapkovič
Foto: C. Bachratý

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

štvrtok

2

streda

1

utorok

nová budova
Sezóna
2016/2017 Sála opery a baletu

NOVEMBER 2016

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

SÉRIA TI

Uzávierka programu 23. 9. 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.

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:
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Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

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

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

Nehrá sa

29

streda

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

TROCHU INAK

19.00 hod.

princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

10.00 – 13.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,

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

Design: Marek Menke

LA TRAVIATA
Ľ. Vargicová
Foto: C. Bachratý

19.00 hod.
Nehrá sa

Nehrá sa

Nehrá sa

Nehrá sa

Nehrá sa

Nehrá sa

www.snd.sk

On-line predaj

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

Rezervácie

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.

19.00 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

GISELLE

A. CH. ADAM

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

CARMEN

G. BIZET

Nehrá sa

Nehrá sa

19.00 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

GISELLE

PREMIÉRA

SÉRIA Y-VIP | PREMIÉRA
19.00 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
A. CH. ADAM

GISELLE

A. CH. ADAM

Vizuál: Mikina Dimunová

+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.

DESATORO

Nehrá sa

19.00 hod.

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

BAČOVA ŽENA

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

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

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

Nehrá sa

SÉRIA NČ2

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

19.00 hod.
P. PIŠŤANEK

RIVERS OF BABYLON

a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

LA TRAVIATA

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

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

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

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

P. WEISS

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

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

BOHÉMA

SÉRIA NČ1

HEDY – Sólo pre jednu ženu a dvoch mužov

D. KOCIÁN, M. ČERTEZNI

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

R. DAHL

Nehrá sa

18.00 – 21.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

V. KLIMÁČEK

NEVESTA HÔĽ

láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

F. ŠVANTNER

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

a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

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

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

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

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

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

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.

DESATORO

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

G. PUCCINI

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

TURANDOT

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

FIDELIO

L. VAN BEETHOVEN

SLOVENSKÉ TANCE
Foto: P. Brenkus

Nehrá sa

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

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

utorok

28
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Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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SLOVENSKÉ TANCE

P. BREINER, N. HOREČNÁ

SÉRIA Y-VIP | PREMIÉRA

Nehrá sa

TROCHU INAK

19.00 hod.

SÉRIA TI

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

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
V. KLIMÁČEK | SISSI

*

SÉRIA EM 2015/2016

19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši,
emancipácii a sile vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND
19.00 – 22.30 hod. | Moderná historická dráma, plná
atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti.
W. SHAKESPEARE | VEĽA KRIKU PRE NIČ

SÉRIA OŽ

J. LITTELL

J. N. NESTROY | PÁN MIMO

SÉRIA KB

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

G. BIZET, E. ŠARKÖZI

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

BARBIER ZO SEVILLY

G. ROSSINI

BARBIER ZO SEVILLY
J. Sovičová, T. Kružliaková, I. Martinka
Foto: A. Sládek

LÁSKAVÉ BOHYNE
18.00 – 20.30 hod. | Stále aktuálna komédia o syndróme
18.00 – 21.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím vyhorenia a hľadaní zmyslu života
ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA INVÁZIE BARBAROV
Scéna
Foto: Collavino
Nehrá sa

Hosťovanie Činohry SND v Dolnom Kubíne s inscenáciou Ilúzie

Hosťovanie Činohry SND v Banskej Štiavnici
s inscenáciou Ilúzie

19.00 – 20.15 hod. | Koprodukcia Baletu SND a Agentúry Mystik
Š. ONDRIŠOVÁ, P. GROLL
SÉRIA PB

Nehrá sa

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

CARMEN

11.00 – 12.15 hod. | M. Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly
G. BIZET

FIGARO SEM, FIGARO TAM

G. ROSSINI

Nehrá sa

Cyklus komorných vokálnych koncertov

17.00 – 18.15 hod.

VOCI DA CAMERA

BESS Pocta Rudolfovi Labanovi

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

19.00 – 21.00 hod. | Pôvodné súčasné tanečné dielo

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

19.00 – 21.40 hod.| Podľa filmu Le déclin de l´empire américain
a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda
E. GINDL | KARPATSKÝ THRILLER

LÁSKAVÉ BOHYNE

J. LITTELL

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

K. HORÁK | PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE

MORÁLKA 2000+

19.00 – 21.30 hod. | Inscenácia o konflikte medzi tým, či štát
tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia.

G. VERDI

SÉRIA V

NABUCCO

19.00 – 20.35 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na
objednávku SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

V. KLIMÁČEK

NEVESTA HÔĽ

DON GIOVANNI
D. Jenis
Foto: A. Klenková

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.

Podujatie pri príležitosti

Detské predstavenie

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

19.00 – 22.15 HOD. | Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

DON GIOVANNI

F. ŠVANTNER

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu
J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

NEVESTA HÔĽ MORÁLKA 2 000+
A. Bárta, D. Heriban Z. Fialová, A. Mojžišová,
Foto: M. Geišberg Ľ. Kostelný
Foto: M. Fabian

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

Nehrá sa

On-line predaj

www.snd.sk

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

14.00 – 15.00 hod. | Hudobná rozprávka pre najmenších

19.00 – 20.45 hod. | Hra postavená na konflikte dvoch osobností Rastislava a Svätopluka 19.00 – 21.45 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
W. A. MOZART
100. PREMIÉRA
P. DOBŠINSKÝ, A. KORENČI, J. BIELIK

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

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

Nehrá sa

19.00 – 22.25 hod. | Dramatizácia kultového románu
18.00 – 20.15 hod. | Súčasná slovenská politická
o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze
inscenácia o korupčnej kauze z deväťdesiatych rokov
FANNY A ALEXANDER Nehrá sa
M. Ondrík, E. Vášáryová
Foto: Ľ. Kotlár

G. FLAUBERT | MADAME BOVARY

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

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

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

SLOVENSKÉ TANCE 19.00 – 21.55 hod. | Komédia o niekoľkých kontrastných pároch,
Foto: P. Brenkus ktorých cesta k láske je rozmanitá

19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

H. BERLIOZ

FAUSTOVO PREKLIATIE

19.00 hod. | Dramatická legenda v štyroch častiach vo francúzskom jazyku. Poloscénické uvedenie diela
G. PUCCINI

BOHÉMA

19.00 – 21.30 hod. | Opera v štyroch obrazoch v talianskom jazyku
BOHÉMA
E. Hornyáková
Foto: J. Barinka

Nehrá sa

G. VERDI

LA TRAVIATA

UMENIE PRE ŽIVOT

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

H. BERLIOZ

FAUSTOVO PREKLIATIE

19.00 hod. | Dramatická legenda v štyroch častiach vo francúzskom jazyku. Poloscénické uvedenie diela
KORZÁR
Nehrá sa
R. Kolodziej
Foto: P. Brenkus

A. CH. ADAM

KORZÁR

Nehrá sa

17.00 – 19.30 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

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 23. 8. 2016. Zmena programu je vyhradená.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

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

modrý salón

DOM PRE SLOBODU
a kráľovstvo spravodlivosti
Herec Robert Roth v novej inscenácii v Modrom salóne nemá postavu.
Je to iba On. Ten, ktorý hovorí slová Georga Büchnera (1813 – 1837),
toho, ktorý preskúmal účtovné knihy z príslušných rokov 1831 – 1834
a stvoril z nich provokačný prejav Posol hessenského vidieka. Prejav,
o ktorom sa mnoho hovorilo, a ktorý si mnohí vybrali za predobraz
spoločenského boja, predobraz riešenia sociálnych nerovností a nezmierov v spoločnosti.
Čím provokuje text Mier chatrčiam! Vojnu palácom! protagonistu Roberta Rotha? „Neprovokuje ma text, ale tí, o ktorých sa v ňom hovorí. Tí
„hore“. My dole tu budeme stále, tí hore len na volebné obdobie. Ale stihnú
nás dať tak „dole“, že tak ostaneme a o pár rokov si zvolíme tie isté prasce.
Všetko sa im vráti, akurát my už nemusíme byť pri tom,“ povedal herec.
Büchner nemoralizuje, nedáva odpovede, iba opisuje stav, v ktorom sa
zdá, že Biblia bola usvedčená z podvodu, lebo nezabezpečila rovnosť
medzi ľuďmi...
Odvážna novinka s Robertom Rothom v réžii Ingrid Timkovej má
v Modrom salóne premiéru už 12. októbra.
(mk, foto Robert Tappert)

OKTÓBER 2016
1. 10. o 19.30
TIC+ê BIþ ² -ANA -URÁŀOVÁ
4. 10. o 19.30
SLOVO VÁLKOVO ² PETER PAVLAC
12. 10. o 19.30
0IER C+ATRþIA0 VO-NU PALÁCO0
² GEORG BhC+NER
PREMIÉRA
DUDPDWLN SUR]DLN SXEOLFLVWD UHYROXÿQë GHPRNUDW
SR]RUXKRGQi RVREQRVŘ QHPHFNHM OLWHUDW~U\ DXWRU NWRUë
SUHGEHKRO VYRMX GREX WR MH Y VNUDWNH GHRUJ %FKQHU
8 ² 87 . MDO LED GYDGVDŘMHGHQ URNRY NHď Y URNX
84 ]DORæLO LOHJiOQX UHYROXÿQ~ RUJDQL]iFLX SSRORÿQRVŘ
SUH ĹXGVNp SUiYD Y GLHVVHQH D QDStVDO SUH ŁX MHGHQ
] QDMUHYROXÿQHMätFK QHPHFNëFK WH[WRY Y{EHF. Mier
FKDWrÿiDP 9RMQX SDOiFRP 3RVRO KeVVeQVNpKR YiGieND
PX SULQLHVRO ]DW\NDÿ SUHQDVOHGRYDQLH D ~WHN. TH[W QDR]DM
SUHNYDSLO. åLDGQH YHĹNp VORYi WDNp ]GHYDOYRYDQp 40 URNRY
SR VHĹNHM IUDQF~]VNHM UHYRO~FLL LED NRQNUpWQH ÿtVOD PHQi
D SUtNODG\. A SUHGVD VWUKXM~FD YëSRYHď MDVQë UDGLNDOL]PXV
D RGKDOHQLH FHOpKR PHFKDQL]PX PRFL SROLWLN\ D YOiG\.
PUHG VHĹNRX IUDQF~]VNRX UHYRO~FLRX EROL VRFLiOQH QRæQLFH
UR]WYRUHQp SUtOLä äLURNR. A GHMLQ\ VD ]Y\NQ~ RSDNRYDŘ.
ÓÿLQNXMH Robert Roth
RpæLD IQJrLG TLPNoYi
'UDPDWXUJLD MLrLDP KLÿLŁoYi
SFpQD D NoVWëP\ EPD TereQoYi

13. 10. o 19.30
MIER C+ATRþIAM VO-NU PALÁCOM
² GEORG BhC+NER
16. 10. o 18.30
TIC+ê BIþ ² -ANA -URÁŀOVÁ
18. 10. o 19.30
LENI ² VALERIA SC+ULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
19. 10. o 19.30
INSIGHT PREMIÉRY
² ZO åIVOTA ĸU'STVA
O Y]QLNX D SrtSrDYe LQVFeQiFLe S{YoGQeM VOoYeQVNeM hr\
=R æiYRWD ĹXGVWYD VD P{æete DM Y\ Go]YeGLeŘ YäetN\ G{OeæLtp
LQIorPiFLe SrLDPo oG tYorFoY. ANi Me S{YoGQi hrD PDYOD
WeLVVD D DNp V~ reæLMQp ~YDh\ MXhoVOoYDQVNpho reæLVprD
DLQD MXVtDÀýD. O toP DNëPL tpPDPL bXGe æLŘ Ve]yQD
20/207 Soro]SriYD GrDPDtXrJ Peter KoYiÿ.
HoVWLD PDYoO WeLVV DLQo MXVtDÀý Peter KoYiÿ
KoQFHSW D PoGHUXMH MLrLDP KLÿLŁoYi

20. 10. o 10.00
MIER CHATRþIAM VO-NU PALÁCOM
² GEORG BhCHNER

21. 10. o 19.30
MIER CHATRþIAM VO-NU PALÁCOM
² GEORG BhCHNER
26. 10. o 19.30
SLOVO VÁLKOVO ² PETER PAVLAC
27. 10. o 19.30
BRANNÉ CVIþENIE« PRE VYBRANÓ
SPOLOþNOSŗ
29. 10. o 19.30
LENI ² VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK

ZMENA PROGRAMU A HOSTÍ VYHRADENÁ
VSTUPENKY
V POKLADNICIACH SND A ON-LINE
NA WWW.SND.SK A WWW.NAVSTEVNIK.SK
REZERVÁCIE
02/204 72 289 | REZERVACIE@SND.SK

GENERÁLNY
PARTNER

WWW . SND . SK

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.

„Hrbili ste sa dlhé roky v bodľačiach otroctva a potom sa budete potiť celé leto vo
vinohradoch slobody. A budete slobodní až
do tisíceho údu.
Celý svoj život ste ryli v zemi, tak vyryte
svojim tyranom hrob. Stavali ste pevnosti,
tak ich zborte a vystavajte dom slobode.
Potom môžete slobodne krstiť svoje deti živou vodou. A dokiaľ vás Pán pozve svojimi
poslami a znakmi, bdite a posilňujte sa na
duchu a modlite sa a učte svoje deti modlitbe: Pane, zlom palicu našich pohoničov
a nech príde kráľovstvo tvoje – kráľovstvo spravodlivosti. Amen.“ Týmito slovami končí svoj politický text, revolučný prejav, pamflet Georg
Büchner v roku 1834. Týmito slovami sa zapojil do činnosti Spoločnosti pre ľudské práva, ktorú po vzore tej francúzskej založili v nemeckom Darmstadte. A tieto slová zaznejú v slovenskej premiére tohto
diela pod názvom Mier chatrčiam! Vojnu palácom! aj v SND.

premiéra

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
Stratili sme ideály aj sny
Prehovor režiséra Dina Mustafića na prvej čítacej skúške súčasnej slovenskej hry Pavla Weissa Zo života ľudstva, ktorej inscenácia bude
mať premiéru začiatkom novembra:
„Dovoľte mi, aby som sa predstavil. Narodil som
sa presne pred 46 rokmi v Sarajeve. Najprv som
študoval literatúru na filozofickej fakulte a potom réžiu. Môj život vo výraznej miere poznačila
vojna v Juhoslávii. Keď sa začala, mal som dvadsať rokov. Počas vojny som bol ešte na škole a aj
moja prvá profesionálna réžia sa uskutočnila
ešte počas vojny.
Neviem, či viete, ale Sarajevo je mesto, ktoré
bolo obliehané dlhšie ako Stalingrad počas
druhej svetovej vojny. Obliehanie trvalo tri a pol

že drevo môžeme získať v pohrebníctve. Odišiel
som do podniku a presvedčil riaditeľa. A tak sme
dostali rakvy. Bola to jediná inscenácia v histórii
divadla, kde bol na plagáte uvedený len jeden,
jediný sponzor. A tá inscenácia ovplyvnila – poznačila môj život. Mali sme ísť aj niekam na hosťovanie, ale v tom čase sme nemohli vycestovať.
Urobil som asi sedemdesiat réžií. Ale toto ma
naučilo niečo, čo ma v divadle zaujíma a považujem za dôležité – a to, že etika je neoddeliteľná od estetiky. V divadle hľadám esenciu života
a nie blazeované hry, ktoré nemajú so životom
nič spoločné.
Myslím si, že každá réžia sa začína výberom textu. Keď som vlani dostal text slovenského autora

Z prvej čítacej skúšky novej hry Pavla Weissa

roka. Raz sme tri mesiace nemali nič, ani vodu,
ani elektrinu. Ale zároveň v tom období bolo divadlo živé. Malý mestský fenomén.
Sarajevo je zhruba veľké ako Bratislava. Má dlhú
kultúrnu tradíciu a divadlo majú radi.
Moja prvá réžia bola adaptácia románu Múr od
Sartra. Inscenáciu som robil v roku 1993, teda
rok od začiatku vojny. A mal som ideu, že scéna by mala byť z dreva a dosák. Že by postupne
vznikla taká stena ako metafora. Idea bola dobrá, ale v tom momente nebolo v meste žiadne
drevo. Drevo sa stalo drahým tovarom. Bola to
zrazu veľká hodnota. Sarajevčania totiž v čase
krízy vyrúbali všetky stromy. Kúrili sme vtedy aj
knihami. Komunistickými. A keďže ja sa nikdy
nevzdávam svojich nápadov, tak mi napadlo,

Pavla Weissa, našiel som v ňom viacero vecí, ktoré ma zaujímajú. A bolo mi jasné, prečo ste pozvali Balkánca, aby to režíroval. Lebo my takúto
dystopiu, akú hra zobrazuje, žijeme. A ak som sa
niečomu počas vojny naučil, tak to, že sloboda
nie je večná, nekonečná a nespadla z neba, ale
vieme ju ľahko stratiť.
My si často neuvedomujeme, ako fašizmus preniká do našich životov. Nepríde a nenastúpi
v takej forme, ako ho poznáme z druhej svetovej
vojny. Keď však príde, je ako vírus, ako infekcia
ako Ionescov Nosorožec, hra, v ktorej sa ľudia
menia na nosorožce, strácajú ľudskosť, dôstojnosť a identitu aj integritu.
Ako dôkaz, že hra Zo života ľudstva je živá, vám
poviem, čo sa nedávno udialo v Srbsku. A je to

príznačné, akoby vyňaté
z našej hry.
Tlupa maskovaných ľudí
vnikla do štvrte chudobných v Belehrade (Savamala) a všetko tam zničili,
spálili, rozbili. Za tou akciou stojí politická špička,
primátor a jeho ľudia. Pár
mesiacov sa konali demonštrácie proti búraniu Dino Mustafić
v tejto štvrti, ale nič sa týmito protestmi nedosiahlo. Nakoniec sa ukázalo, že na tom priestranstve sa po zbúraní štvrte
chudobných budú stavať obchody, obchodné
centrá kapitalizmu.
V strednej Európe ste nezažili takú deštrukciu
ako my počas vojny a rozpadu Juhoslávie. Preto pre mňa toto nie sú všeobecní hrdinovia z 20.
storočia, fikcia, ale reálne postavy.
To sú ľudia, ktorých stretávame. Majú zúženú
možnosť výberu. Buď sa priklonia k vládnucej garnitúre, alebo ostanú mimo hry. Môžu
patriť medzi tých, ktorí sú znásobení imaním.
Alebo ničím.
Pojem dystopia sa viaže na politický slovník. A žijeme ju preto, lebo sme stratili ideály a nemáme
pred sebou utópiu a sny. Žijeme negáciu sveta.
Stal sa bezcitný, zlý, špinavý, krutý a bez empatie
a súcitu. Keď som si prečítal text, napadlo mi, čo
sa to stalo s nami, že sme toto všetko, o čom som
hovoril, stratili?
(mk, foto: Alena Klenková, archív)

Pavol Weiss:

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
réžia: Dino Mustafić
dramaturgia: Peter Kováč
scéna: Dragutin Broz
kostýmy: Marija Havran
hudba: Asen Avramov
hrajú: Richard Autner, Monika Potokárová,
Richard Stanke, Diana Mórová,
Jana Oľhová, Matej Marušin, Branislav
Bystriansky, Ľubomír Paulovič
a Danka Svetliková
premiéry: 5. a 6. novembra 2016
v Štúdiu novej budovy SND
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činohra

PRESTÍŽNA CENA
pre hru Mercedes Benz
Hra Pétra Esterházyho MercePéter Esterházy
des Benz získala
(* 1950 – † 2016)
cenu za najlepšiu pôvodnú maďarskú hru minulej sezóny, ktorú udeľuje maďarský Cech divadelných dramaturgov od roku 1998. Péter Esterházy získal túto
cenu už tretíkrát, prvý raz roku 2004 za hru Rubens a neeuklidovské ženy, roku 2011 za hru Ja
som Tvoj... a tentoraz, žiaľ, už post mortem, čiže
po smrti, za Mercedes Benz. Do finále súťaže sa
spolu s Esterházyho hrou dostali ešte dve – hra
Szabolcsa Hajdu Ernelovci u Farkašovcov a Csabu Székelya Príšera z piesku. Posledná hra Pétra
Esterházyho tak získala hlavnú cenu vo veľmi
vyrovnanej súťaži. Ocenenie si 21. septembra

2016 z rúk predsedníčky Cechu divadelných
dramaturgov Annamárie Radnai prevzala vdova po spisovateľovi Gitta Esterházyová.
Historickú revue Mercedes Benz napísal známy maďarský autor na objednávku Činohry
SND a premiéra jej inscenácie v réžii Romana
Poláka bude v januári 2017. V Maďarsku hru
verejne prečítali koncom minulého roka v Teatre Tesla a 25. septembra 2016 opäť zaznela
na verejnej čítačke v budapeštianskom Vígszínháze pri príležitosti Dňa maďarskej drámy.
Esterházyho hru rámcuje parafrázovaná scéna z Madáchovej Tragédie človeka, keď Pánboh a Lucifer uzavrú novú stávku. Stavia sa
o osud legendárnej aristokratickej uhorskej
rodiny Esterházyovcov: „Vezmi im ich šťastie

a stavme sa, že ani vtedy sa neobrátia proti
mne, ani vtedy nezradia dobro,“ hovorí Pán.
A Lucifer okamžite túto rodinu vrhne doprostred kavalkády dejín uplynulých stáročí,
najmä však do krvavého víru histórie 20. storočia. On sám zlomyseľne pozoruje správanie
sa členov rodiny v rôznych situáciách a stále
v nových podobách sa pokúša zlomiť mužských príslušníkov rodu.
V hre ožívajú drobné epizódy rodinnej ságy,
ktoré čiastočne poznáme z autorovho najslávnejšieho románu Harmonia caelestis, raz
v ironickej, inokedy v tragickej či humornej
polohe, a občas ich preruší obľúbená pieseň
Pána (a najmä autora) – Mercedes Benz v podaní slávnej Janis Joplin.
(pk, foto archív)
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opera

STÁ REPRÍZA
s jubilantom
Daliborom Jenisom
text: Martin Bendik, dramaturg Opery SND, foto: archív

Dalibor Jenis
ako Don Giovanni

Legendárna inscenácia Mozartovej opery Don Giovanni na javisku Opery SND
sa dožíva 100. reprízy – premiéru mala koncom mája 2001. Inscenácia plná lesku,
ale i zákernej vraždy a duchaplnej komiky vychádzajúcej z ľudového divadla, tak
aj z divadla, nadnesene povedané, so shakespearovskou zápletkou, patrí v našom
repertoári k dielam, ktoré sa tešia veľkému záujmu divákov, interpretov i odbornej
verejnosti. Toto Mozartovo dielo, právom nazývané operou opier, je neodmysliteľnou
súčasťou Salzburského festivalu, repertoáru Stavovského divadla v Prahe, ale
i repertoáru scén v Berlíne, Paríži či v Drážďanoch, tých najprominentnejších scén jeho
reprezentatívneho uvádzania.
Dalibor Jenis

Inscenáciu, ktorú kreoval na našej scéne nezabudnuteľný režisér Jozef Bednárik, sa predstaví divákom v sobotu 29. októbra 2016 v historickej budove SND so svojou jubilujúcou stou
reprízou s nevšednou osobnosťou v hlavnej
postave, mimochodom, tiež jubilantom. Dalibor Jenis sa dožíva okrúhleho životného jubilea – zrelej päťdesiatky. Výnimočný slovenský
spevácky talent patrí v súčasnosti k našim
najprominentnejším ambasádorom vokálneho umenia, vymetajúcim najlesklejšie štácie
operného neba od New Yorku až po viedenskú Štátnu operu. Jeho oslnivá spevácka kariéra sa začala na scéne Opery SND po ukončení
štúdia na konzervatóriu. Jeho prvé profilové
S Martinom
Malachovským
(Leporello)
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postavy na scéne Opery SND boli Gróf (Figarova svadba), Eugen Onegin, Marcello (Bohéma), ako aj iné postavy. Už ako mladý spevák
upútal nevšednou sugestivitou prejavu a neopakovateľnou farbou hlasu, ku ktorému sa
pripájali presvedčivé herecké stvárnenia postáv. Od začiatku 90. rokov uplynulo už veľa
času a medzitým sa Dalibor Jenis vypracoval
na mimoriadneho speváka, ktorého si vysoko
cenia operné domy vo svete. Aby sme spomenuli tie najdôležitejšie operné stánky: Opera
Bastille v Paríži, Štátna opera v Berlíne a vo
Viedni, Metropolitná opera v New Yorku a, samozrejme, milánska La Scalla. Okrem špičiek
operného neba pravidelne hosťuje v Tokiu,
Los Angeles, Turíne, Ženeve, Hamburgu, vo
Verone a na mnohých iných javiskách. K jeho
profilovým postávam skoršieho obdobia patrí
neopakovateľný Rossiniho Figaro v Barbierovi
zo Sevilly, ktorého stvárnil s nevšedným šarmom, a neskôr dramatickejšie postavy ako
Nabucco, Luna (Trubadúr), ale i Germont (Traviata) a Marcello (Bohéma).
V najbližšom období sa pripravuje na stvárnenie postavy Macbetha v rovnomennej opere
G. Verdiho, ktorú vytvorí v Turíne a Ženeve,
ako i postavu Lescauta v Pucciniho Manon
Lescaut tiež na scéne ženevskej opery a Nabucca v Deutsche Oper Berlín.

Dalibor Jenis nepatrí medzi slovenských interpretov vystupujúcich len v zahraničí, ktorí sa
občas mihnú na našej scéne. Vždy sa s veľkým
oduševnením objavuje aj v inscenáciách repertoáru bratislavskej opery a je príkladným
umelcom, ktorý si uvedomuje svoje korene.
Spolu s ním vystúpia na jubilujúcom predstavení Dona Giovanniho hviezdni partneri Peter
Mikuláš, Adriana Kohútková, Martin Gyimesi či
Jana Šrejma Kačírková.
Daliborovi Jenisovi blahoželáme a prajeme mu
veľa zdravia, šťastia a umeleckých úspechov do
najbližších rokov a bratislavským divákom nezabudnuteľné zážitky z jeho vystúpení.

Wolfgang Amadeus Mozart:

DON GIOVANNI
dirigenti: Friedrich Haider, Dušan Štefánek
réžia: Jozef Bednárik
scéna: Vladimír Čáp
kostýmy: Ľudmila Várossová
choreografia: Jaroslav Moravčík
zbormajster: Ladislav Kaprinay
najbližšie predstavenia:
29. októbra a 28. decembra 2016
v historickej budove SND

premiéra

FAUSTOVO PREKLIATIE
Desivý obraz Neboha
text: Pavol Smolík, dramaturg Opery SND, foto: archív

Býva nepísaným pravidlom, že divadlá v rámci opernej dramaturgie z času na
čas siahajú aj po neoperných hudobnodramatických dielach. Takáto voľba môže
byť vítaným obohatením ich ponuky: veď mnohé koncertné diela s dramatickým
textom nielen silou autorskej hudobnej inšpirácie, ale aj svojím divadelným
potenciálom či hĺbkou symbolických obsahov akoby sa vlastne „pýtali na
scénu“. Berliozovo Faustovo prekliatie z roku 1846, „dramatická legenda
v štyroch častiach“ alebo „opera oratórium“, patrí nesporne medzi ne. Premiéra
poloscénického uvedenia diela bude 21. októbra v Opere SND, bude to prvé
slovenské uvedenie tohto diela na javisku.
Scénický návrh
Jaroslava Valeka
k novému uvedeniu
Faustovho prekliatia

Jeden z najznámejších skladateľov francúzskeho romantizmu Hector Berlioz (1803 – 1869)
sa dal inšpirovať slávnou Goetheho predlohou. Ako z histórie vieme, hudobnodramatické
stvárnenia veľkých literárnych tém nedopadnú
vždy dobre: hudobnodramatický tvar nepreniká – aspoň na úrovni slova – do takých filozofických hĺbok ako román či divadelná hra. V toku
hudby sa stráca koncentrácia na slovný významový detail, ba i samotných slov sa tu zmestí
omnoho menej ako na stránky knihy. Tak sa
stáva, že z diela s filozofickou hĺbkou sa stane
iné: také, ktoré si síce oblečie krásu príbehu, ale
menej už dokáže prijať jeho rozum.
V prípade Fausta – či už slávnejšieho Gounodovho, alebo nemenej zaujímavého Berliozovho – je to však, zdá sa, trochu ináč. Faust nie je
len príbeh, ale nie je to ani „len“ hlboká filozofia
nesená majstrovským slovom. Faust je znak:
túžba po mladosti, špinavá zmluva, strom po-

znania, nádej, krása ženy, príliš vysoké úroky...
Symbol skrytý za slovom funguje s rovnakou
intenzitou ako symbol vyjadrený hudbou. A tak
účinkuje celkom pozoruhodne aj pri Gounodovom či Berliozovom zúžení pôvodného textu.
Popri symbolike má však Faust v rukáve aj iné
tromfy. Ponúka silný príbeh, zaujímavý okrem
iného príkrym kontrastom medzi introvertným
osobným problémom starnúceho muža – a závrat vzbudzujúcim zobrazením sveta, ktorý akoby sa Faustovi po dohode s Mefistom otváral.
A ešte je tu tretia vec, pre divadlo mimoriadne príťažlivá: obraz ohromného kšeftu a ešte
ohromnejšieho bankrotu. Oproti Goethemu,
ktorý napokon svojmu Faustovi dopraje pokoru
a vykúpenie, vydá sa Berlioz inou cestou: veď
jeho Mefisto nakoniec zatrateného Fausta akoby potrestal ešte aj spásou Margaréty! (že by aj
táto agenda prislúchala Satanovi?). Berliozovo
inferno je hrozné: je to tam až také zlé, že zatratení nezúfajú len pre stratené vykúpenie, ale aj
pre stratených vykúpených. Veď Mefisto odtrhol
Fausta od Margaréty nepriestupnou priepasťou
medzi peklom a nebom. Nuž a keď už hovoríme
o nevšednom potenciáli tejto témy, je tu napokon jej historická dynamika. Čas faustovskú
tému neotupuje ako niektoré príbehy, diskvalifikované dnes napríklad pre ich sentimentalitu.
Naopak, Faust je ako kryštál diamantu – a tak
do jeho zorného poľa atomizovaného majstrovským zabrúsením vzácneho dramatického
nerastu pribúdajú stále nové významy: s rozčarovaním fin de siècle Človek – Faust sklamaný
Človekom – Faustom; so sondážou v intenciách

Hector Berlioz
(* 1803 – † 1869)

psychoanalýzy Človek – Faust poučený o hĺbkach svojich pekiel; s novodobými genocídami
poznanie, že Faustovo zatratenie môže byť vari
aj hromadné – a so súčasnými obrazmi virtuálnych realít až nebezpečne veľké pochopenie
pre Mefistove projekty, ktoré sa spravidla, ako
každý podvod, končia riadnou dezilúziou.
A tak sa vlastne ukazuje, že rovnakou morou,
ako dych vyrážajúca hrôza z bytosti – Mefista,
je roztrhané prázdne plátno, čo ostalo po obrazoch z jeho dielne: desivý obraz Neboha.

Hector Berlioz:

FAUSTOVO PREKLIATIE
poloscénické uvedenie diela
hudobné naštudovanie, dirigent:
Rastislav Štúr
zbormajster: Pavel Procházka
réžia: Marián Chudovský
choreografia: Igor Holováč
výtvarná spolupráca: Jaroslav Valek
dramaturgia: Pavol Smolík
účinkujú: Ľudovít Ludha (Faust),
Monika Fabianová (Marguerite),
Daniel Čapkovič (Méphistophélès), Boris Prýgl
(Brander), Erina Akatsuka, Valéria Stašková,
Andrej Szabo, Peter Dedinský,
orchester Opery SND, zbor Opery
a zbor Baletu SND, Pressburg Singers
pod vedením Janky Rychlej
premiéra: 21. októbra 2016 v Sále opery
a baletu novej budovy SND
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z histórie

ŽÁNROVÉ
KONVERGENCIE
Zabudnutá kapitola
tvorby E. Suchoňa
text: Peter Štilicha, foto: archív

Eugen Suchoň (* 1908 – † 1993),
hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik

KAPITOLKA Z HUDOBNEJ
„ARCHEOLÓGIE“
Prepojenia Eugena Suchoňa na svätoplukovskú tému
majú celkovo štyri významné etapy:
• Premiéra Stodolovej drámy Kráľ Svätopluk (1931)
• Predohra k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk (1933 – 1935)
• Hudba k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk (1935 – 1936)
• Opera Svätopluk (1952 – 1959)

Vydajme sa spolu po stopách zrodu Suchoňovej Hudby k Stodolovej dráme
Kráľ Svätopluk op. 10, č. 2 a prvej slovenskej melodrámy. Na samom počiatku príbehu
Predohry a Hudby k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk stojí činohra v troch dejstvách,
ktorej premiéra sa uskutočnila v réžii Janka Borodáča 17. novembra 1931 v Slovenskom
národnom divadle v Bratislave.

Predohra k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk op. 10,
č. 1 (1933 –1934)
Za vôbec prvú informáciu o Predohre k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk
môžeme pokladať zmienku, ktorú Eugen Suchoň vo svojom denníku
zaznamenal 29. decembra 1933, keď v hlavných črtách sumarizoval rok
1933: „... mám ďalej skizzy k ouverture ku Kralu Svätoplukovi od Stodolu
k 50. narodeninám Kafendu, ale o sústavnej práci nemôže byť predbežne
ani reči.“ (E. Suchoň, Denník z hudobnej osnovy, Perfekt 2012, str. 77). Na
drámu Ivana Stodolu Kráľ Svätopluk Suchoňa zrejme upozornil jeho
profesor Frico Kafenda, čomu nasvedčuje dedikácia v rukopise partitúry: „Svojmu učiteľovi, veľaváženému pánu riaditeľovi Fricovi Kafendovi
v hlbokej úcte venuje autor.“ (Petržalka 1934).
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Samotný skladateľ na margo Predohry vo svojom denníku zo dňa
5. 1. 1935 poznamenáva: „Ouvertura bola dokončená 31. decembra
1934 o 16.30 večer! Práca je veľkolepá pre veľký aparát a partitúra má 115
strán. Premiéra je stanovená na začiatok marca (1935), ačkoľvek s ouverturou mala začať sezóna už v októbri. Zajtra príde Ballo a prehrajeme si
ju z partitúry na 4 ruky, lebo ju chcem v stredu Nedbalovi predohrať...“
(E. Suchoň, Denník z notovej osnovy, Perfekt 2012). Premiéra Predohry
op. 10, č. 1 sa konala pod taktovkou Karla Nedbala 15. marca 1935. Hral
Bratislavský symfonický orchester. Roku 1937 bolo dielo odmenené
Cenou Slovenskej krajiny.
Toto dielo však zostalo v tieni neskorších úspešných Suchoňových skladieb, predovšetkým opier Krútňava a Svätopluk. Do pozadia Predohra

z histórie
ustúpila napokon aj z inej príčiny: chýbali a doteraz chýbajú verejne
dostupné aktuálne nahrávky (CD), čo je viac ako po osemdesiatich rokoch od vzniku Predohry a Hudby pomerne veľkým paradoxom! Navyše, vypočuť si ich naživo súčasník nemá možnosť, keďže dramaturgie
našich symfonických telies buď tieto diela nepoznajú, alebo ignorujú.
Zo skromného výpočtu dostupných nahrávok Predohry uveďme
záznam Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (SOSR) z roku
1965 s O. Trhlíkom, Slovenskej filharmónie (SF) z roku 1978 s J. Bělohlávkom, SOSR z roku 1983 s O. Lenárdom, SF z roku 1988 s B. Režuchom
a poslednú spred takmer dvadsiatich rokov – SOSR (1999) s R. Stankovským. Nijaká z nahrávok sa pritom nedostala na CD nosič – a to i napriek tomu, že už roku 1955 Ernest Zavarský o tejto skladbe napísal:
„Je to hudba hlboko prežitá, úprimná a silná, zaslúži si v plnej miere, aby
sa zjavovala na programoch symfonických orchestrov.“ Miloslav Blahynka vo svojej štúdii K problematike dramaturgie Suchoňovho Svätopluka
v zborníku z muzikologickej konferencie roku 2009 na margo Suchoňovej Predohry konštatuje: „Suchoň ju koncipoval ako symfonickú báseň,
avšak bez romantických gest v hudobnej reči... V tomto kompozičnom
prístupe k zobrazeniu citového sveta hrdinov sa Suchoň približuje poetike
opery 19. storočia, no vnútorný svet drámy skladateľ vyjadruje hudobnou
rečou 20. storočia.“
Celkovo vzaté – Predohru skladateľ komponoval ako symfonickú báseň, ako vyslovene programové dielo, opierajúce sa o Stodolovu drámu. Podľa Zavarského je „samostatným umeleckým dielom s vlastnou
umeleckou i dramatickou potenciou.“ Na druhej strane nemožno pochybovať, že Suchoň už po prečítaní Stodolovej drámy intuitívne vycítil
nosnosť dramatického účinku tejto hry. Je navyše celkom možné, že
skladateľ si hru uložil do pamäti aj ako potenciálny materiál na ďalšie
využitie, ktoré prišlo už čoskoro...

Hudba k Stodolovej dráme Kráľ
Svätopluk op. 10, č. 2 (1935 – 1936)
V druhej polovici septembra 2016 uplynulo 80 rokov od udalosti v histórii Slovenského národného divadla, o ktorej sa do dnešných dní vie
veľmi málo, hoci ide v zmysle žánrového experimentu o avantgardný
koncept. Dňa 20. septembra 1936 totiž SND uviedlo melodrámu Kráľ
Svätopluk autora Ivana Stodolu so „scénickou“ hudbou vtedy 28-ročného Eugena Suchoňa, ktorú vo svojej opusovej tvorbe označil ako Hudba
k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk op. 10, č. 2. Režíroval ju Janko Borodáč,

symfonický orchester dirigoval Karel Nedbal. Postavy stvárnili J. Sýkora,
I. Lichard, M. Beran, J. Jamnický, O. Borodáčová, L. Juríčková, H. Meličková, R. Bachlet, J. Kello, Martin Gregor (Guttmann) a G. Arbét.
Okrem toho málokto tiež vie, že koncertná premiéra Hudby sa konala
začiatkom septembra 1936 v rozhlase pod taktovkou Karla Nedbala, a až potom zaznela ako „scénická“ hudba pri premiére 20. 9. 1936
a potom v štyroch reprízach. Dovedna šesťkrát, berúc do úvahy aj
koncertnú verziu.
Zaujímavou skutočnosťou je, že za ďalších osemdesiat rokov od svojho
uvedenia sa Hudba k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk nedostala nikdy
do programu našich symfonických telies, hoci na ňu hudobná kritika,
zvlášť E. Zavarský, upozorňovali: „I keď Hudba k Stodolovej dráme Kráľ
Svätopluk, op. 10, č. 2 je vlastne druhotnou skladbou, predsa nie je len scénickou hudbou v bežnom zmysle slova a – ako sa nám potvrdzuje aj zo
súčasných kritík (mám na mysli predovšetkým kritiku J. Hlavatého v Slováku 21. septembra 1936) – je umelecky pôsobivejšia než sama dráma,
ku ktorej bola písaná.“ To, že E. Zavarský nepovažoval Hudbu za „nielen
scénickú hudbu v bežnom zmysle slova“, pregnantne do reálu predefinoval P. Smolík vo svojej stati Okolnosti vzniku a osudy diela (Programový
bulletin divadelnej sezóny 2005/2006 Opery SND ku Krútňave): Suchoňova „primárna predstava (o dramatickej osnove opery) vychádzala
z tektonických princípov absolútnej hudby, ktoré chcel až následne naplniť
dramatickým príbehom. Ak totiž má byť opera naozaj plnokrvnou drámou, musí striktne stavať na zákonitostiach hudby. Práve tento zdanlivý
paradox posunul Suchoňovu tvorivú ambíciu o rozhodujúci krok ďalej,
ako prenikli jeho predchodcovia“. Tu sa odkrýva jedno z pozoruhodných
tajomstiev a významov Hudby, ktorá sa ambiciózne usilovala sformovať
dramatický príbeh už podľa skladateľových vlastných tvorivých predstáv a zákonitostí.
Z tohto pohľadu je viac ako zrejmé, že navyše širšia motivická rozvetvenosť Hudby ju postavila už do svetla budúcich autorových tvorivých
vízií, anticipujúc operu Svätopluk, ku komponovaniu ktorej sa dostal po
viac ako dvadsiatich piatich rokoch.

Prvá slovenská melodráma
Suchoň dokončil Predohru 31. decembra 1934. A už vzápätí roku 1935
pracoval na Hudbe k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk, ktorú dopísal 30.
augusta 1935. Musíme uznať, že v prípade spojenia činohry Stodolovho Kráľa Svätopluka so živým orchestrom a špeciálne napísanou scénickou hudbou išlo u nás o avantgardný čin, ukazujúci na sledovanie,
akceptovanie a tvorivé nadväzovanie na moderné trendy svetovej dramatiky a záujem experimentovať. Navyše, tento umelecký čin z hľadiska historického kontextu nemal v slovenských pomeroch ani svojho
predchodcu a ani nasledovníka. Melodráma Kráľ Svätopluk z roku 1936
je prvá a evidentne jediná melodráma v dejinách SND!

Dobová fotografia inscenácie z roku 1936,
ktorú režíroval Janko Borodáč.
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Návštevníci
Dňa otvorených
dverí v SND.

podujatie

SND OTVORILO
BRÁNY
veľkej divadelnej rodine
text: Izabela Pažítková, foto: Pavol Urbánek, Alena Klenková

Začiatok divadelnej sezóny už tradične patrí pozvaniu veľkej divadelnej rodiny do novej
budovy SND na stretnutie s tými, ktorí svojich divákov denne oslovujú z javísk, ale aj s tými,
ktorí pracujú v divadelnom zákulisí. Deň otvorených dverí v SND sa konal v sobotu
10. septembra 2016. Dlho pred prestrihnutím pásky obliehali budovu zvedaví hostia
– dospelí a po dobrodružstve túžiaci drobizg, jednoducho divadelná rodina SND!
Napriek nádhernému slnečnému dňu prejavilo o SND záujem mnoho divákov, o čom
svedčí aj počet predaných vstupeniek za
tento deň, ktorý bol vo všetkých sledovaných ukazovateľoch neporovnateľne
vyšší ako minulý rok. Tržba zo vstupeniek
bola 9 806 eur (6 404,90 eura v roku 2015),
z toho on-line zákazníci 3 597 eur (1 222 eur
v roku 2015), počet predaných vstupeniek
985 (v roku 2015 „len“ 579).
Deň otvorených dverí je stretnutím s hercami, opernými aj baletnými sólistami na
mimoriadne žiadanej autogramiáde. Patria
k nemu exkurzie do zákulisia, na ktorých sa
záujemcovia dozvedia veľa odborných informácií, ale aj historiek z divadelného života.
Exkurzie ozvláštnila prítomnosť hercov, kto-

rí radi odpovedali na zvedavé otázky. Trasa
viedla aj do pracovne generálneho riaditeľa
SND Mariána Chudovského, ktorý rád poskytol na chvíľu aj svoje šéfovské kreslo.
Veľa detského džavotu bolo okolo interaktívneho „detského pódia“, na ktorom rodinné
publikum privítal aj obľúbený moderátor
Martin Vanek. Súčasťou DOD bol totiž krst
knihy Opera nehryzie, ktorá pre mladých vtipne približuje niektoré zo známych operných
titulov. Pozvanie v ten deň patrilo aj na premiéru inscenácie Nepredajme nevestu! Ako
trochu tajomne názov napovedá, Martin
Vanek pripravil ďalší komentovaný prierez
operou so zameraním na rodiny s malými
divákmi a vybral si dielo Bedřicha Smetanu
Predaná nevesta.

Prestrihnutím červenej pásky
vo foyeri novej budovy otvoril
generálny riaditeľ SND
Marián Chudovský tohtoročný
Deň otvorených dverí.

O podpisy hercov a sólistov opery
a baletu bol veľký záujem.

Muzikanti počas
vystúpenia na detskom
pódiu.
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Kampaň na DOD v SND sa niesla v duchu
stretnutia veľkej divadelnej rodiny – teda
aj stretnutia s tými, ktorých na javiskách
nevidno, ale bez ktorých by sa žiadna z inscenácií neuskutočnila. Teda divadelných
technikov a všetkých, ktorí realizujú scénu
a „odievajú“ hercov. V Umelecko-dekoračných dielňach SND sa uskutočnili tri tvorivé
dielne pre návštevníkov. Boli venované divadelným umeleckým remeslám – vlásenkárstvu, patinérstvu, kašírovaniu a maľbe
a bol o ne obrovský záujem.
Na DOD 2016 bol čas na „selfie“ aj na momentky z atmosféry z tohto obľúbeného rodinného podujatia, ktoré obratom
zverejnilo SND aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Zbormajsterka
Magdaléna
Rovňáková
a Bratislavský
chlapčenský zbor
na speváckom
workshope.

Ukážka z workshopu
Tanečného konzervatória
Evy Jaczovej v baletnej sále.

Deti na hereckom workshope.
Exkurzia v priestoroch skladu
divadelných kostýmov.

Malí návštevníci si
v Umelecko-dekoračných dielňach
SND vyskúšali prácu s farbami aj
úpravu divadelných kostýmov.

Herec a moderátor Martin Vanek
predstavil na DOD 2016 svoju knihu
Opera nehryzie, ktorú spevom pokrstili
Eva Hornyáková a Štefan Horváth.

Sopranistka Eva
Hornyáková a barytonista
Ján Ďurčo na autogramiáde.

Herci
Marián Labuda
a Božidara
Turzonovová.

Herečky Kamila Magálová
a Gabriela Dzuríková pózujú
so svojou fanúšičkou.

Herečka Táňa
Pauhofová a jej
obdivovateľka.

„Selfie“ so sólistami Baletu SND
Andrejom Szabom a Violou Mariner.
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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 inscenícií
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.
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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.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Vizuál Marek Menke

HUDOBNO
DRAMATIC
KÁ
LEGENDA
V ŠTYROC
H
ČASTIACH

HECTOR BERLIOZ

Hudobné naštudovanie,
dirigent Rastislav Štúr
Zbormajster Pavel Procházka
&KRUHRJUDÀD,JRU+RORYiÿ
5pæLDMarián Chudovský
Výtvarná spolupráca Jaroslav Valek
Dramaturgia Pavol Smolík
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PREMIÉRA
21. októbra 2016 o 19.00 h

6SROX~ÿLQNXMHRUFKHVWHU]ERU2SHU\61'D%DOHWX61'
a Pressburg Singers pod vedením Janky Rychlej

nová budova SND I Sála opery a baletu

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

