ČINOHRA SND 2018/2019
Sezóna 2018/2019 nadväzuje po sezóne svetovej klasiky na predchádzajúce tematické
sezóny, ktoré v Činohre SND provokovali, inšpirovali, prepájali nás so svetom i pozerali na
biele miesta našej histórie.
V tejto sezóne sa známe slovenské, ale aj svetové režisérske osobnosti budú atraktívnou
formou zaoberať témou hľadania východiska z frustrácie dnešnej doby. Budú skúmať
minulosť, najmä zásadné momenty, keď na ruinách starého sveta vznikali nové štáty. Budú
skúmať emócie, kde sa v človeku rodia, či v srdci, alebo v hlave. Budú skúmať spoločnosť od
privátnych sfér až po najzásadnejšie humanitné otázky, ale najmä dúfam, že sa im podarí
nájsť odpoveď na otázku, či sa môžeme spoliehať na vzdelanie v čase, keď sa vulgárnosť
masy stane cnosťou, nevedomosť nevinnosťou a brutalita „spravodlivým hnevom“.

Michal Vajdička
riaditeľ Činohry SND

PREMIÉRY ČINOHRY SND 2018/2019
István Tasnádi:
Vysoká škola diváckeho umenia
Réžia: József Czajlik
Premiéra: 3. 11. 2018, Štúdio v novej budove SND
Kabaretná hra pre troch hercov sa odohráva v divadelnej sezóne 2035/36, niekoľko rokov po
tom, ako sa zatvorili všetky divadlá. K ich znovuotvoreniu môže dôjsť, až keď publikum
absolvuje vysokú školu diváckeho umenia. Pod vedením dvoch skúsených profesorov a
jedného asistenta prechádza publikum širokým spektrom prednášok, názorných ukážok,
experimentov, ktoré majú z neskúsených jednotlivcov vychovať profesionálnych divadelných
divákov.
Ukazuje sa, že byť ozajstným divadelným divákom nie je vôbec jednoduché a vyžaduje si to
veľké úsilie, odvahu a schopnosť nadobudnúť nemálo zručností, ako sa napokon na riadne
vysokoškolské štúdium patrí. Otázkou ostáva, nakoľko môže byť tento experiment úspešný,
či je vôbec možné vychovať toho pravého divadelného diváka, a za akú cenu. A môže mať
tento veľkolepý projekt úspech v slovenských podmienkach?
Súčasný maďarský dramatik István Tasnádi pripravil doslova výbušnú zmes, ktorá zasiahne
každého diváka. Bez výnimky.

Daniel Majling:
Projekt 1918
Réžia: Michal Vajdička
Premiéra: 10. 11. 2018, Sála činohry v novej budove SND
Rok 1918. Končí sa prvá svetová vojna, prvé masové orgie priemyselného zabíjania, ktoré
rozmetali na kusy veľké sny a nádeje z prelomu storočí.
Nádeje, že ľudstvo čaká len neustály, nezadržateľný pokrok vied, umenia, kultúry. Na ruinách
starého sveta vznikajú nové štáty, medzi nimi aj Československo. Niektorí s nostalgiou
spomínajú na staré zlaté časy rozpadnutej monarchie, na valčíky, na Radetzkého pochody a
eleganciu starého sveta, iní majú pocit, že konečne vyšli zo zatuchnutej, roky nevetranej izby
na čerstvý vzduch. Skončila sa gavalierska doba noblesy a vzdelania a začali sa besy
moderného pretechnizovaného sveta? Alebo sa tieto besy zrodili ako plesne z tejto starej
zatuchliny? Boli tie časy skutočne zlaté? A ak boli, prečo potom nakoniec zhrdzaveli?
Projekt 1918 zachytáva na vzorke osudov vojakov z periférnej rakúsko-uhorskej posádky
posledné roky mnohonárodnej monarchie so všetkou jej pozlátkou, morálkou
i pseudomorálkou, slávou aj tieňmi, chybami a hnilobou. Osudy ľudí prežívajúcich svoje
radosti aj žiale v kulisách dejín, ktoré sa zmenili prvýkrát po 1 000 rokoch.

Lucy Prebble:
Vedľajšie účinky
Réžia: Alena Lelková
Premiéra: 26. 1. 2019, Štúdio v novej budove SND
Tristan a Connie sú dvaja živelní dobrovoľníci, ktorí sa rozhodnú zapojiť do lekárskeho
experimentu skúmajúceho účinok nových antidepresív. Vzťah medzi nimi sa rodí rovnako
intenzívne ako intenzívne sa zväčšujú dávky liekov. Obaja prekračujú pravidlá nemocnice,
ale aj svoje osobné hranice. Zrazu nikomu z nich nie je jasné, kde sa vlastne ich emócie rodia.
V ich hlave, pod správnym vplyvom chémie? Alebo naozaj kdesi v srdci, pretože stretli toho
pravého človeka? Aký podiel tejto lásky je skutočný a čo je iba vedľajší efekt? Vedúca lekárka
celého projektu Dr. Jamesová však sama zažíva problém s depresiou a prechádza krízou.
Zdá sa jej, že lekárska etika prekročila medze. Nadriadený lekár Tobby však považuje takéto
citové vzplanutie za úspešný vedľajší produkt nového lieku.
Hra oceňovanej britskej autorky Lucy Prebblovej skúma hranice vedy a etiky, ale aj našich
vlastných emócií. Dráma získala vo Veľkej Británii v roku 2012 Cenu kritikov za najlepšiu hru
(The Critics' Circle Award for Best Play).

Ruben Ostlund:
Štvorec
Réžia: Marián Amsler
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Premiéra: 2. 2. 2019, Sála činohry v novej budove SND

Štvorec. Štyri krát štyri metre. Geometrický útvar, ktorý čaká na svoj obsah. Inštalácia štvorca
a jeho umiestnenie do galérie z neho robí tzv. súčasné, zámerne provokujúce umenie.
Spolu s ostatnými výstrednými inštaláciami a sprievodnými marketingovými ťahmi nás má
prinútiť prehodnotiť naše životy od privátnych sfér až po najzásadnejšie humanistické otázky.
Hlavný hrdina Christian je kurátorom pripravovanej výstavy, ktorej dominuje koncept
štvorca.
Na začiatku príbehu ho vidíme ako príťažlivého, úspešného, sebavedomého až narcistického
muža, ktorý si so svojím platom a neriskujúcim intelektuálnym liberalizmom bohato vystačí.
Na konci sa stáva obyčajným ustarosteným chlapom, strápneným jednorazovým milencom,
bezradným rozvedeným otcom, z práce vyhodeným bývalým snobom...
Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes) podľa scenára režiséra Rubena
Ostlunda uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére.

Ala Rachmanovová:
Ruské denníky
Réžia a adaptácia: Roman Polák
Premiéra: 30. 3. 2019, Sála činohry v novej budove SND
„Postrieľame vás ako psy, aj s vašimi bielymi golierikmi, vy svine inteligentné.“
Čo robiť, keď sa vzdelanie, po ktorom človek celý život túži, stane biľagom? Keď sa vedomosti
stanú nástrojom ovládania a utláčania? Keď je človek podozrivý už len tým, že nosí okuliare?
Čo robiť, keď sa vulgárnosť masy stane cnosťou, nevedomosť nevinnosťou a brutalita
„spravodlivým hnevom“? Dokáže sa vzdelanosť a kultúrnosť ubrániť a obhájiť si svoje
postavenie?
Rachmanovovej denníky zobrazujú osudy mladého, po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z
kultúrnej rodiny počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku. Sú nesmierne silným,
autentickým a sugestívnym rozprávaním o dobe, ktorá sa vymkla z kĺbov, rozprávaním
desivým, no zároveň i hlbokým, odkrývajúcim najtemnejšie zákutia ľudskej duše.

Hanoch Levin:
Svadba alebo pohreb?
Réžia: Ondrej Spišák
Premiéra: 23. 3. 2019, Štúdio v novej budove SND
Poetická groteska ikonického izraelského spisovateľ Hanocha Levina má veľmi vďačnú
východiskovú situáciu. V jednej rodine sa chystá pohreb aj svadba. Ale obe sa predsa nemôžu
uskutočniť naraz. Na svadbu je pozvaných 400 hostí, na ktorých čaká 800 kurčiat a mala by sa
zrušiť len preto, že zomrela teta, ktorej syn na smrteľnej posteli sľúbil, že sa s ňou príde
rozlúčiť celá rodina? A tak sa do farbistého príbehu začnú zaplietať aj náhodní chodci či skôr
bežci – intelektuáli, lebo všetci sme spätí, viac ako tušíme. Vzájomne so sebou, aj so zázrakmi
mimo nás, a preto sa v druhej časti tejto fantastickej grotesky lieta nad Himalájami a
stretávame sa popri bežných ľudkoch aj s anjelmi života a smrti. Svadba a pohreb sú
metaforickými míľnikmi našich pútí, hoci im vzdorujeme. Minimálne jednému sa však vyhnúť
nedá, ale nemusí to byť bez smiechu.

Hanoch Levin bol skvelý básnik, prozaik, novinár, ale v prvom rade neprekonateľný a
nenapodobniteľný dramatik a divadelník.
Kým pred svojou šesťdesiatkou (v roku 1999) katapultovaný príliš vážnou chorobou neopustil
túto zemičku, stihol napísať 63 divadelných hier. 63 horkých komédií alebo smiešnych
tragédií, ktoré sa pýšili všetkými farbami smiechu – od smutného úsmevu po bohapustý
rehot divákov celého sveta.

David Hare:
Skylight
Réžia: Klaudyna Rozhin
Premiéra: 25. 5. 2019, Štúdio v novej budove SND
Úspešný, bohatý podnikateľ a vdovec v jednej osobe navštívi po rokoch svoju bývalú
milenku, ktorá žije sama a pracuje ako učiteľka v chudobnej mestskej štvrti. Napriek
obrovskej sociálnej nerovnosti a výrazne odlišnej životnej skúsenosti sa puto medzi mužom a
ženou opäť obnoví. Veľmi rýchlo však obaja narazia na neprekonateľné rozdiely. Vášnivý
telesný kontakt vystrieda vášnivá duševná konfrontácia, v ktorej si navzájom nič neodpustia.
Postupne sa pred nami vynárajú zásadné otázky. Aké hodnoty vyznávame? Kto je v našej
spoločnosti dôležitejší? Aké miesto v nej majú úspešný podnikateľ a poctivá učiteľka? Túžba
po kariére, túžba byť niekým a niečo dokázať sa v spoločnom priestore stretáva s pocitom
zúfalstva, nedocenenia a frustrácie. Egoizmus a výčitky svedomia sa konfrontujú v briskných
dialógoch dvoch silných indivíduí.
Inscenáciu hry Skylight súčasného britského dramatika Davida Hara pre SND režijne
pripravuje režisérka poľského pôvodu žijúca v Londýne Klaudyna Rozhin.

Friedrich Dürrenmatt:
Fyzici
Réžia: Jan Klata (Michal Vajdička)
Dramaturgia: Miriam Kičiňová
Premiéra: 1. 6. 2019, Sála činohry v novej budove SND
V psychiatrickej liečebni doktorky von Zahnd sa stretávajú traja pacienti, ktorí zdanlivo trpia
halucináciami. Jeden o sebe tvrdí, že je Einstein, druhý, že je Newton a tretiemu sa zjavuje
Šalamún. Postupne sa ukáže, že ide len o kamufláž. Sú to tajní agenti, ktorí majú v sanatóriu
svoje poslanie. Uchýlil sa tam totiž uznávaný fyzik Möbius, autor zásadnej vedeckej
dizertačnej práce, o ktorú, ako sa ukáže, majú záujem nielen tajné služby, ale aj samotná
riaditeľka sanatória. Práve táto dizertačná práca by dopomohla k vzniku vynálezov, ktoré by
dokázali zničiť svet. Najlepší spôsob, ako môže vedec zabrániť zneužitiu poznatkov, je uchýliť
sa do blázinca. Ale je to naozaj bezpečné miesto, keď nevieme, kto je v skutočnosti blázon a
kto riaditeľ?
Fyzici švajčiarskeho dramatika Friedricha Dürrenmatta nám kladú hlboké filozofické otázky
o zodpovednosti elít za chod dejín. V čase krízy sa svet mení na blázinec a blázni sa dostávajú
k moci. Inscenáciu režijne pripraví súčasná hviezda poľského divadla Jan Klata.

David Mamet:
Glengarry Glen Ross
Réžia: Ingrid Timková
Premiéra: 2018, Kuchyňa Činohry SND
Súčasný americký spisovateľ David Mamet umiestnil svoju hru Glengarry Glen Ross do prostredia
realitnej kancelárie. V nej sa odohráva tvrdý, drsný a niekedy i komický konkurenčný boj medzi
zamestnancami, ktorí predávajú aj to nepredajné. Každý sa chce dostať hore, najlepšie po chrbte
niekoho iného. Ale šancu má len jeden. Kancelária motivuje svojich zamestnancov súťažou o
luxusné auto, súpravou nožov alebo, naopak, stratou zamestnania. Preto sa medzi jednotlivými
zamestnancami rodia rafinované plány na postup, odhaľujú nekalé praktiky, vynaliezavé fintičky,
ale i vzájomné podrazy. To všetko v neúprosnej snahe o prežitie. Svojský humor, osobitý jazyk a
skvelé dialógy sa v Glengarry Glen Ross spájajú so zvláštnou iróniou, účinnou metaforou
a neúprosným svetom obchodu. Zrodil sa svet, kde mať je dôležitejšie, ako byť. Jednoducho náš
svet!
David Mamet získal za hru Pulitzerovu cenu a natočili podľa nej aj film nominovaný na Oscara.
Modrý salón
Modrý salón pokračuje vo svojej činnosti aj v sezóne 2018/2019 a naďalej bude vytvárať priestor
pre netradičné projekty. Pod slovom priestor rozumieme naozaj a doslovne aj priestor Kuchyne,
v ktorej v spolupráci s inými subjektmi uvedieme nové inscenácie, ako je AUTOPSY. a Glengarry
Glen Ross.
Aj v sezóne 2018/2019 pripraví inscenácie na kontroverzné témy a o kontroverzných osobnostiach.
Bude to opäť pohľad na dôležité historické míľniky, budú to i netradičné projekty v spolupráci
s inými tvorcami, bude to priestor pre talentované deti, priestor pre inscenované čítania či
pokračovanie projektu Divadlo proti extrémizmu.
Tento rámec programov opäť doplnia diskusie na spoločensky závažné témy, ktoré budú
tematizovať vzdelanie. A začne sa príprava na veľké jubileum Slovenského národného divadla
v roku 2020.
Modrý salón je otvorenou platformou, naším malým laboratóriom tém, ktoré nás bytostne
zaujímajú.
Edukačné projekty Činohry SND
Činohra SND bude v sezóne 2018/2019 realizovať vzdelávacie aktivity, ktoré majú zaujímavou
formou otvoriť dvere do zákulisia divadla. Projekty Od textu po predstavenie a Hovorme o divadle,
nebojte sa diskutovať sú už stabilnou súčasťou činoherných programov a budú pokračovať aj počas
sezóny 2018/2019.
V projekte Od textu po predstavenie sa študenti i pedagógovia majú šancu dozvedieť o divadelných
priestoroch, zistia napríklad, čo je točňa, portál, kto je inšpicient, prečo je v divadle dôležitý šepkár.
Odhalíme im zrod jednej inscenácie a možno budú mať šancu vyskúšať si divadelnú skúšku prípade
nahliadnuť do hereckého scenára.
V projekte Hovorme o divadle, nebojte sa diskutovať ponúkame najmä pedagógom možnosť
dozvedieť sa viac o konkrétnej inscenácii. Je to variabilný program, ktorý umožní pripraviť
študentov na inscenáciu buď pred samotnou návštevou konkrétneho predstavenia, alebo diskusiou
po videnom predstavení priamo v škole.

Momentálne sa v repertoári Činohry SND nachádza niekoľko inscenácií klasiky a študenti tak môžu
získať komplexný prehľad o jednotlivých poetikách, ale i historickom divadelnom kontexte, i o
literatúre, ktorá sa k inscenáciám viaže. Je to program interaktívny a dovolí hlbší pohľad za kulisy
danej inscenácie.
V Činohre SND budeme realizovať aj Dielňu tvorivého písania pre mladé autorky a autorov. Raz
týždenne sa pod vedením lektorky dramaturgie budú mladí tvorcovia stretávať a pracovať na
svojich prvotinách.
Veríme, že sa počas našich vzdelávacích projektov stretneme aj s vašou triedou a odhalíme vám
zvláštny svet divadla.
Viac informácií na: http://www.snd.sk

