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MILÍ DIVÁCI,
už nebýva zvykom písať listy. Napriek tomu som sa rozhodla venovať vám tento list. Akosi zvláštnejšie sa hodí k času, keď
sme boli všetci online, lebo je stále listom z čias analógu.
Zdá sa, že teraz už sme našli nový normál alebo ho aspoň nachádzame v postkoronovom období. Živo si však pamätáme,
čo znamená nehrať, nemôcť tvoriť pre diváka v hľadisku a cítiť len sprostredkovane jeho reakciu. Na chvíľu to pre nás bol
zmätok, nejasnosť a akási dočasnosť. Ukázala sa však ako dočasnosť štvormesačná a to už nie je krátky čas. To už nie je
iba dočasná dočasnosť.
Aby sme mohli ostať v kontakte s vami, vytvorili sme SND Doma, kde sa sústreďovali všetky naše online aktivity na
Facebooku SND, Instagrame a youtubovom kanáli SND. Tvorili sme ho pre vás radi a všetci spolu – opera, balet, činohra
i marketing. Rovnako ako iné divadlá vo svete, aj my sme sa zamýšľali nad možnosťami a zmysluplnosťou prenosu sveta
divadla do virtuálneho priestoru internetu. Je tam divadlo ešte stále živé? Ako by mohlo ostať živým? Čo to vlastne pre
divadlo znamená, ak stratí to, čo ho odlišuje od iných umení, to, že sa deje v čase a priestore a „odohráva sa“ medzi inter‑
pretom a jeho divákom? Je to ešte stále divadlo? Je to už iba náhradný program? Má pre diváka váhu? Má vôbec zmysel?

Ranná rozcvička s baletom, Viola Mariner

Rozprávky s činohrou,
Monika Hilmerová

Rozprávky s činohrou,
Táňa Pauhofová

Spätne sa vám chceme poďakovať, že všetky vaše reakcie ukázali, že to má veľ ký zmysel. Mení sa paradigma. Opäť raz
v tejto dekáde. Toho, aké divadlo môže byť, čo sa na divadlo môže premeniť, kde sú hranice divadelnosti… Celé toto pozo‑
rovanie z našich home officov a vašich domácností vytváralo pocit, že si vieme byť blízki, že to je zmysel a hodnota doniesť
zásadné príbehy a posolstvá rovno do obývačky. Uvedomili sme si, že to pre mnohých divákov bolo vlastne prvé reálne
stretnutie s inscenáciami Činohry SND (18 inscenácií a podcastov k nim), že to boli takmer osobné kontakty s domácnos‑
ťami našich tanečníkov a ich cvičebnou každodennosťou (Ranné rozcvičky s baletom) či, naopak, našimi hudobníkmi
a ich plezírom z muzicírovania (Malá denná hudba). Ale že to bola aj možnosť na príjemné počúvanie dobrého slova,
vlastnej tvorby, stále platnej rozprávky (Káva s Činohrou SND, Rozprávka s Činohrou SND), diskusné relácie (Slovenské osmičky a Ľubica Krénová a jej hostia). Vďaka RTVS sme uviedli aj tri inscenácie z archívu ako hommage à
mnohým našim kolegom a tvorcom. Aj tým, čo už nie sú medzi nami.
Videli sme, že nás sledujete, že reagujete, že ste na druhej strane obrazovky. A preto vám v tomto liste ďakujem. Áno, mne
sa páčilo, ako nám posielate fotografie z obývačky pri sledovaní našich programov. Ponúknuť divadlo namiesto „telky“
našlo svoje opodstatnenie.
Ďakujem aj za to, že ste s nami zotrvali aj v druhej fáze SND Doma, keď sme pre vás vytvorili spoločné programy činohry,
opery a baletu ako koncert Ďakujeme, Slovensko, naše relácie z Modrého salóna Národné klebety či Hovorme o opere.

Národné klebety, Marek Mokoš, Miriam Kičiňová, Eva Gajdošová

Malá denná hudba

Malá denná hudba, Tamás Cseh s rodinou

Do projektu Ďakujeme, Slovensko
sa zapojilo 120 osobností z kultúrnej,

spoločenskej, vedeckej a športovej

oblasti. Program odvysielala RTVS
v piatok 26. júna o 20.30 hod.

* básn.

P O D A J
MI RÚŠKU*
BEZ VAŠICH
2 % SME NAHRATÍ**

Táňa Pauhofová, Monika Fabiánová, Olga Chelpanova

A napokon sa nám podarilo vytvoriť aj prvú
online premiéru troch súborov. Z túžby po
kontakte s vami sme pre vás pripravili tri
podoby Carmen. Vášnivú opernú Bize‑
tovu (Monika Fabiánová), ale aj strhujúcu
baletnú (Oľga Chelpanova) a jej potenci‑
álnu činohernú podobu cez texty Rupi Kaur
(Táňa Pauhofová). Práve vysielaním Carmen
16. augusta o 20.00 hod. na youtubovom kanáli
dáme azda bodku za obdobím SND Doma.

Lebo veríme, že od septembra už budeme
všetci spolu. Azda. Ale citlivejší a vnímavejší
k tomu, ako nás vie divadlo previesť krízami
a strachmi a dodať silu na každý ďalší krok.
Prepáčte, že som si dovolila tento list. Tú
trochu sentimentu a takú obyčajnú vďaku.
Ale rada si, milí diváci, opätovne prechádzam
všetky vaše reakcie počas každého „večer‑
ného predstavenia“.

A cítim vďačnosť, že to má zmysel.
Divadlo má zmysel.

ČINFOND ČÍSLO ÚČTU
SK 07 1100 0000 0029 4605 3532

Želám vám, milí diváci, pokojné letné dni.
Zdravé. A nech sú plné umenia.
S pozdravom
Miriam Kičiňová,
dramaturgička Činohry SND

foto RTVS Milan Krupčík,
Peter Brenkus, archív SND
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** VÁŽENÍ DIVÁCI. KEĎ POMINIE TÁTO VÁŽNA SITUÁCIA, NAŠA ČINNOSŤ BUDE ZÁVISIEŤ NAJMÄ OD VÁS. ČI V RÚŠKE, ČI V RÚŠKU,
BUDEME POTREBOVAŤ VAŠU POMOCNÚ RUKU. V PRVOM RADE
VERÍME, ŽE KEĎ TO BUDE BEZPEČNÉ, TAK SA VRÁTITE DO NAŠICH SEDADIEL. AK ROZMÝŠĽATE, AKO TENTO ROK NALOŽIŤ SO
SVOJIMI 2 %, ZVÁŽTE, PROSÍM, PODPORU ČINFONDU – FONDU
NA PODPORU NEZÁVISLEJ DRAMATURGIE MIMO HLAVNEJ DRAMATURGICKEJ LÍNIE ČINOHRY SND. VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME.
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OPÄŤ SPOLU!
Pandémia, ktorá začiatkom tohto roku zasiahla svet, sa veľmi výrazne podpísala
aj pod zmeny života na Slovensku. Aj pre nás divadelníkov znamenali týždne
a mesiace karantény zásadný zásah do profesionálneho života.
Dnes však môžeme povedať, že popri všet‑
kých negatívach tohto stavu sme mali
tak trochu šťastie: tesne pred začiatkom
karantény sme stihli pred plnou sálou his‑
torickej budovy SND prezentovať sláv‑
nostný marcový program k storočnici
nášho divadla a po uvoľnení protiepidemio‑
logických opatrení v júni sme sa opäť mohli
„naživo“ stretnúť s naším publikom pri
komornom koncerte.
Výročnú stú sezónu (ktorej priebeh sme si
pôvodne predstavovali celkom inak!) sme

teda s radosťou zavŕšili koncertom piesní
slovanských skladateľov. Odzneli skladby
P. I. Čajkovského, S. V. Rachmaninova,
M. P. Musorgského, A. Dvořáka, B. Smetanu,
M. Schneidera
‑Trnavského, J. Levoslava-Bellu a E. Suchoňa.
Napriek komplikovaným okolnostiam sa
vďaka úsiliu vedenia Opery SND a ochote
umelcov podarilo zostaviť skvelý ansám‑
bel interpretov: počuli sme Jolanu Foga‑
šovú, Teréziu Kružliakovú, Adrianu Kuče‑
rovú, Michala Lehotského, Petra Mikuláša

a Sergeja Tolstova. Pri klavíri sa striedali
dvaja dirigenti mladšej generácie Branko
Ladič a Jozef Katrák a tiež pani Jana Nagy
‑Juhász.
Dramaturgom podujatia bol Pavol Smolík.
Koncert sa tešil skvelému ohlasu poslu‑
cháčov a bol dobre hodnotený kritikou.
Koncert romantických piesní s klavírom
sa konal 27. 6. 2020 o 19.00 hod.
historickej budove SND.
foto Marek Bubnič
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Fanfaristi Opery SND

popiska

DIVADLO

Miroslav Dvorský

PRED DIVADLOM
Záver našej výročnej, dramatickej, turbulentnej aj pandemickej sezóny bol
v konečnom dôsledku oslava divadla, družnosti, umenia klasického i súčasného,
zdieľanie spoločného okamihu po mesiacoch odlúčenia.
Slovenské národné divadlo 30. júna prvý
raz od presťahovania sa do novej budovy
využilo námestie pred priečelím na open air
koncert s názvom Divadlo pred divadlom.
Stovky divákov si mohli vypočuť zmes árií
z opier v podaní sólistov našej prvej opernej
scény Moniky Fabianovej, Kataríny Flórovej,
Evy Hornyákovej, Andrey Vizvári, Daniela
Čapkoviča, Ľudovíta Ludhu a významného
hosťujúceho sólistu Miroslava Dvorského.
Tanečné časti a operné árie sprevádzalo
Komorné teleso Opery SND. V dvoch
nových komorných duetách choreografa
Igora Holováča sa predstavili prví sólisti
a členovia Baletu SND Konstantin Korot‑
kov, Lilit Hogtanian, Tatum Shoptaugh
a Mergim Veselaj. Program venovaný kla‑

sickému umeniu moderoval člen Činohry
SND Martin Šalacha, ktorý aj cez citácie
slávnych činoherných režisérov hovoril
o sile a zmysle divadla nielen pre súčasnosť.
Večernú časť Divadla pred divadlom napl‑
nila hudobná tvorba členov Činohry SND
Daniela Fischera a Dominiky Kavaschovej.
Daniel Fischer spolu so svojou kapelou
Orchester Jeana Valjeana, ktorá účinkuje
aj v inscenácii Vysoká škola diváckeho
umenia, pripravil sugestívnu a oslavnú
bodku za neštandardnou sezónou.
Dominka Kavaschová s Andreou Bučko
uviedli skladby z inscenácie a pripravova‑
ného albumu Morena, ktoré divácky silno
rezonovali.

Pred divadlom sa udialo to, o čom kedysi
hovoril herec a režisér Karol L. Zachar:
„Divadlo uskutočňuje najvlastnejšie, naj‑
prirodzenejšie ľudské želanie – mať bez‑
prostredne pri sebe blízkeho človeka. V tom
je jeho sila, jeho prednosť pred ostatnými
umeniami. Dokáže odhaliť, rozkryť, rozžia‑
riť všetko, čo tvorí podstatu človeka.“
Aj vďaka vám, milí diváci, sme sa na open
air koncerte dotkli podstaty - umenia a ľud‑
skej spolupatričnosti.
Miriam Kičiňová,
dramaturgička Činohry SND
Marek Mokoš,
lektor dramaturgie Opery SND
foto Peter Brenkus, Zuzana Fischerová,
Juraj Žilinčár
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