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Eurokontexty
O chýbajúcom nose, záchvate autoimunity
a či je ešte dáka šanca

foto: Alena Klenková

Napäto čakáme na okamih, keď sa otvorí opona
pred prvým predstavením tohtoročného festivalu Eurokontext.sk. Medzinárodný divadelný festival je vzácna príležitosť konfrontovať poetiky.
Čo sa kde deje? Kam dujú a čím zaváňajú vetry?
A témy? Aké sú módy ich spracovania (mód)
a v ich spracovaní (móda)? Čo za rozdiely a aké
podobnosti sa ukážu? Aké kontexty?
To sme sa vydali po horizontále: ako funguje divadlo tu a teraz – tam a teraz. V každom
prípade však teraz. Takýto kontext je dnes „in“. Neobracia sa veľmi za seba, ale poetiky
bok po boku bežia svoju divadelnú steeplechase. Kto bude o hlavu napred?
Keď sa však vydáme putovať po vertikále kontextov, ocitneme sa – zoči-voči tradíciám a tradíciám v porušovaní tradícií – pred otázkou, kde je vlastne to „napred“ a čo
je to hlava.
Čo je dobré, rozumné a progresívne zoči-voči Európe bez čŕt? Kontinent sa nám, chudák, vyškriabal do výšin osvietenej empatie voči všetkému ostatnému okrem seba
samého a stratil pritom ksicht. Nech žije autoimunita. Ksichty do kýbla! Aby nás niekto
neobvinil, že sú príliš renesančné, alebo príliš kresťanské, alebo vlastenecké, alebo tradičné, alebo netradičné, alebo hedonistické, alebo konzervatívne, alebo biele, alebo
– božeuchovaj – európske.
Ale ťažko je bežať za neexistujúcim nosom...
Čo som to chcel? Aha, Eurokontexty*. Len mi to slovo zrazu akosi nedáva zmysel.
Žeby sme sa mu ho tento rok prostredníctvom nášho festivalu Eurokontext pokúsili
vrátiť?
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Mixklub v SND a SND v Mixklube
Vzdelávacie a komunitné aktivity v Činohre SND pokračujú a svojím spôsobom vyvrcholia opäť s koncom divadelnej sezóny. Pre
deti z Mixklubu, sme pripravili niekoľko stretnutí, na ktorých sa zoznámia s divadlom a my s nimi. Postupne deťom a dobrovoľníkom
zo združenia Radostná práca odhalíme zákulisie divadla a vznik divadelnej inscenácie. Vyskúšajú si, aké je to stáť na javisku Činohry
SND, či skúšať v našej skúšobni Višňový sad. Ukážeme im aj miesta,
kde sa rodia divadelné kulisy – Umelecko-dekoračné dielne SND.
Na ďalších stretnutiach sa pokúsime s nimi pracovať na konkrétnom divadelnom dielku – na rozprávke Ako sa Lomidrevo stal kráľom. Budeme vyrábať vlastné kulisy, hrať sa s textom, hrať sa na
divadlo. Ak sa všetko podarí, vznikne spoločné vystúpenie. Prepájať rôzne komunity, hľadať možnosti, ako vzdelávať divadlom,
je dlhoročnou snahou Činohry SND. Aj projekt Národné divadlo
v mestskom gete je jedným z takýchto radostných projektov na pokračovanie.
(mk)

Privítame „Kráľovnú“ aj hostí z Talianska
Tradičné
hosťovanie
Národného
divadla
v Prahe patrí k očakávaným udalostiam sezóny. Tentoraz pražskí
kolegovia privezú dve
novinky, dva tituly, ktoré majú výraznú režijnú
poetiku a ešte výraznejšie herecké obsadenie.
Súčasná hra Anji Hillingovej Spolu/Sami je
titul, ktorý otvára dvere
do podhubia vzťahovej
samoty
veľkomesta.
Medzi tých, ktorí sú často sami a na chvíľu aj
Audiencia u kráľovnej (Iva Janžurová)
spolu. Inscenáciu v réžii
Daniela Špinara si môžete pozrieť 5. mája o 19. h hovorí o intímnych pocitoch, ale surovo,
otvorene i sugestívne.
Druhá pražská inscenácia Audiencia u kráľovnej, ktorá je veľkým
biografickým plátnom o Alžbete II., jej veličenstve Spojeného kráľovstva a ďalších domínií, je pohľadom do zákulisia politiky, na reálne osobnosti, ale najmä na koleso moci, ktoré melie aj tých, ktorí
ho roztáčajú. Demokracia verzus kráľovská moc, kontrola vlády
a nadčasová úvaha nad svetom. Už 6. mája o 19.00 h v Sále činohry
rozohrá Iva Janžurová veľkú hereckú partiu so svojimi premiérmi
a premiérkami v podaní hercov ako Václav Postránecký, Taťjána
Medvecká či Martin Pechlát.
Až z juhu Talianska príde do Bratislavy Teatro Koreja z mestečka
Lecce. Na motívy Gogoľovej hry Ženba sa zrodila satirická, ironická
inscenácia, ktorá chce nanovo preskúmať mužsko-ženské vzťahy.
Groteska, čierny humor, hudobnosť, choreografie, pohľad spoza televíznej obrazovky na stáročia nemenné vzťahy. Nie je to len gogoľovský pohľad 19. storočia, ale skúsenosť súčasníka s jeho samotou,
intimitou – prekvapivá analýza človeka. Diváci uvidia túto taliansku
inscenáciu už 3. mája 2016 o 19. h v Štúdiu SND.
(mk)
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Podporíme dobrú vec
– Som nenormalne fér
Jedna norma pre všetkých nemusí byť vždy fér. Aj taký je podtitul súťaže, ktorú realizuje a zastrešuje občianske združenie Equity. Už v minulom roku sme s Equity spolupracovali na zaujímavom projekte, a to na
príprave a realizácii divadelného workshopu pre rómske deti z Moldavy
nad Bodvou, ktorého výsledky sme prezentovali v Modrom salóne.
Teraz Činohra SND podporila projekt Som nenormalne fér. Súťaž je
určená pre žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, komunitných centier a pre detské domovy. Zapojiť sa môžu aj pedagógovia. Základnou ideou je snaha viesť mládež a deti k myšlienke
rovnosti, rovnocennosti. Práve o férovom, nielen rovnakom prístupe,
hovorí Equity už dlho. Dať šancu je dôležité. Dať šancu spravodlivosti
ešte viac. Aj o tomto je súťaž Som fér. Mladí ľudia sa môžu do tejto
viacžánrovej súťaže zapojiť do 27. mája 2016, pričom slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 17. júna o 14.00 h v Sále činohry SND. Propozície súťaže a ako sa do nej zapojiť, nájdete na www.somfer.sk. (mk)

Jarné hosťovania v balete
– Olomouc a Košice
Na javisku historickej budovy
SND sa na jar konali dve jedinečné hosťovania – baletu
Moravského divadla z Olomouca a baletu Štátneho divadla v Košiciach. Olomoucký
súbor mali naši diváci možnosť
vidieť v Bratislave po prvý raz.
Témou pre celovečerné tanečné predstavenie Frida bol
životný príbeh Fridy Kahlo.
Pod tanečné obrazy zo života
surrealistickej maliarky vykresľujúce jej búrlivý život, milostné vzťahy aj fatálnu lásku
k manželovi Diegovi Riverovi
sa podpísal slovenský choreograf a režisér Robert Balogh –
prostredníctvom moderného
tanečného divadla.
Balet ŠD Košice hosťoval v apríli
v SND po dlhšej pauze. PredstaFrida
vili sa výpravnou neoklasickou
tanečnou drámou Anna Karenina na motívy svetoznámeho príbehu
Leva N. Tolstého a na hudbu Rodiona Ščedrina. Autorom diela je oceňovaný ruský režisér a choreograf Kirill Simonov, absolvent Vaganovej
akadémie v Petrohrade, ktorý si na zobrazenie tejto nadčasovej drámy
o hľadaní rovnováhy medzi šťastím a morálkou exkluzívne vybral košický balet. Do hlavnej postavy obsadil vynikajúcu prvú sólistku košického
súboru Evu Sklyarovú (bývalú sólistku Baletu SND), ktorá bola za túto
postavu nominovaná na cenu DOSKY v sezóne 2013/2014. V dvoch
hlavných mužských postavách sa predstavili sólisti Maksym Sklyar
a Sergej Jegorov. Riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský sa obom súborom
poďakoval za možnosť vidieť ich novú tvorbu na javiskách SND a uistil
ich, že projekt Hostia baletu SND bude pokračovať.
(eg)
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Deň otvorených dverí
bude 10. septembra

Emília Vášáryová na autogramiáde
počas DOD 2015

Abonentky už v predaji:
Vyberte si tú svoju!
Aj tento rok bude SND
pokračovať v príjemnej
tradícii divácky obľúbeného Dňa otvorených
dverí. V sobotu 10. septembra 2016 sa priestory SND otvoria všetkým
fanúšikom
divadla,
hudby, tanca a profesionálneho umenia. Opäť
pre vás pripravujeme
zaujímavý program plný
kreatívnych
workshopov, exkurzií po zákulisí,
stretnutí s vašimi obľúbenými umelcami či
plejádu
sprievodných
akcií. Prijmite pozvanie,
vezmite svoju rodinu
a známych a zavítajte
s nami do podmanivého
sveta divadelnej tvorby
našej prvej scény. (nd)

SND spustilo predaj abonentiek,
predplatených
vstupeniek na sériu vybraných divadelných predstavení nadchádzajúcej 97.
sezóny. Tentoraz sa môžu
diváci tešiť na príťažlivé
balíčky s rôznym žánrovým
a tematickým zameraním,
obsahujúce repertoárové
stálice i premiérové novinky
nadchádzajúcej divadelnej
sezóny. Klasické abonentné
série sme tento rok obohatili o zaujímavé novinky,
ktoré potešia každú generáciu. Abonentky si môžete
kúpiť v pokladniciach SND
od 2. mája 2016. Viac sa dočítate na strane 21.
(nd)

foto: Peter Brenkus, Braňo Konečný, Alena Klenková, Pavol Urbánek, archív

Výročia z histórie našej prvej scény
24. 5. 1941 – premiéra jediného javiskového diela
majstra slovenskej umelej piesne Mikuláša
Schneidera Trnavského – operety Bellarosa.
V hlavnej úlohe žiarila Mária Kišonová-Hubová.
8. 6. 1991 – posledné obnovené naštudovanie
spevohry Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerovej Na skle maľované. Inscenácia Karola
L. Zachara z jesene 1974 pretrvala na javisku
až do roka 2004 a zaznamenala rekordných
647 repríz. V úlohe Jánošíka po celý čas exceloval Michal Dočolomanský.
11. 6. 1911 – v Prahe sa narodil režisér, herec,
spevák a pedagóg Jozef Budský, ktorý sa zaslúžil o rozvoj slovenského profesionálneho
divadla. Zomrel 31. 1. 1989 v Bratislave.
14. 6. 2001 – v Bratislave zomrel hudobný skladateľ a dirigent Tibor Andrašovan. Bol autorom
opier, filmovej a scénickej hudby, zborovej
a symfonickej hudby, patril k zakladateľom
slovenskej baletnej tvorby. Narodil sa 3. 4.
1917 v Slovenskej Ľupči.
19. 6. 1986 – v úlohe Santuzze v Mascagniho
opere Sedliacka česť vystúpila slávna ruská
mezzosopranistka Jelena Obrazcovová
(1939 – 2015).
20. 6. 1996 – v Bratislave zomrel herec Vlado
Müller, ktorý patril k výrazným osobnostiam

divadla, filmu a televíznej tvorby. Narodil sa
19. 3. 1936 v Bratislave.
10. 7. 1931 – v obci Hybe sa narodil herec Ivan
Rajniak, dlhoročný člen Činohry SND. Zomrel 23. 2. 1999 v Bratislave.
17. 7. 1921 – vo Vrútkach sa narodil herec a spevák František Zvarík. V SND hral prvýkrát ešte
ako študent v roku 1939. V rokoch 1945 až
1956 bol sólistom Opery SND a následne až
do roku 1997 bol členom Činohry SND. Zomrel 17. 8. 2008 v Bratislave.
29. 7. 1911 – v Banskej Bystrici sa narodil hudobný skladateľ a pedagóg Ján Cikker, v rokoch
1945 až 1948 bol dramaturgom Opery SND.
Bol popredným predstaviteľom slovenskej
hudobnej moderny a autorom opier ako
Juro Jánošík, Beg Bajazid, Mister Scrooge,
Vzkriesenie, Coriolanus či Zo života hmyzu.
Zomrel 21. 12. 1989 v Bratislave.
31. 7. 1966 – v Bratislave zomrel herec a režisér
Andrej Bagar. V rokoch 1923 až 1925 a 1939
bol členom Činohry SND. Zapojil sa do odboja a bol väznený. Po oslobodení bol do
roku 1951 umeleckým riaditeľom SND. Od
roku 1950 až do svojej smrti bol pedagógom
a tiež rektorom VŠMU. Narodil sa 29. 10. 1900
v Trenčianskych Tepliciach.

1. 8. 1921 – vznikla Vidiecka činoherná spoločnosť Slovenského národného divadla, tzv.
Marška. Jej úlohou bolo šíriť divadelnú kultúru na slovenskom vidieku a jej členmi boli
aj slovenskí umelci Janko Borodáč, Oľga Országhová, Andrej Bagar, Gašpar Arbet (šepkár) či český herec Jan Sýkora.
1. 8. 1921 – dirigent Milan Zuna sa stal umeleckým šéfom Opery SND.
august 1926 – sólistom Opery SND sa stal prvý
slovenský profesionálne školený operný
spevák, tenorista Dr. Janko Blaho. Počas 43
sezón odspieval na javisku SND a na pohostinských vystúpeniach doma i v zahraničí
spolu 2 648 predstavení a naštudoval 151
operných a operetných predstavení.
15. 8. 1931 – do funkcie riaditeľa SND bol vymenovaný Antonín Drašar.
15. 8. 1946 – s odstupom viac ako dvadsať rokov
sa Milan Zuna opäť stal umeleckým šéfom
Opery SND.
15. 8. 1946 – vznikla Nová scéna SND v budove
bývalého Živnodomu. Činohru viedol Drahoš Želenský, spevoherný súbor (súbor hudobnej komédie) František Krištof Veselý.
Jaroslav Blaho, teatrológ
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Kováčov v SND nikto nepreruší
Očista národa sa začína očistou kultúry. Aj také sú pohľady niektorých totalitných hnutí v rámci snahy o znovuzrodenie krajiny. Prerušenie predstavenia Kováči v Banskobystrickom kraji sa stalo aktom
nedemokratickým a vyvolalo veľké pobúrenie. Hra Miloša Nikoliča
Kováči je práve výstrahou nad nezmyselnosťou vojen. Vyvoláva
trpký smiech a zamyslenie nad stavom sveta. Lebo je to pohľad na
postvojnový svet. V jeho zložitosti, v jeho prepletených osobných
príbehoch. Traja bývalí vojaci po rokoch riešia staré krivdy, odhaľujú fakty minulosti. Ako a najmä s kým prežili vojnové časy, ktorých
výsledkom boli traja synovia. Inscenáciu amatérskeho Divadelného
súboru Jána Chalupku z Brezna režijne naštudoval Ľuboslav Majera.
Činohra SND uvedie inscenáciu 16. mája 2016 o 19.00 h v Štúdiu.
Kováči sú komédiou, ale oveľa viac sú otázkou o zmysluplnom žití.
(mk)

Ako otvoríme pokladnice počas leta
SND aj počas leta ponúka možnosť zakúpiť si vstupenky na predstavenia nadchádzajúcej 97. divadelnej sezóny s predstihom. Počas
divadelných prázdnin môžete navštíviť pokladnice v novej a historickej budove SND v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny. Počas
víkendov budú pokladnice SND zatvorené. Vstupenky si môžete zakúpiť aj on-line na stránke www.snd.sk.
(nd)

Blahoželáme!
1. 6.

JÁN KRONER, herec

60

1. 6.

ALŽBETA MICHÁLKOVÁ, sólistka opery

70

3. 6.

SOŇA VALENTOVÁ-HASPROVÁ, herečka

70

6. 6.

ADRIANA KOHÚTKOVÁ, sólistka opery

50

10. 6.

PETER MIKULÍK, režisér

75

21. 6.

VLADIMÍR ČERNÝ, herec

65

24. 6.

GERTRÚDA TAŠKÁ-BOUDOVÁ, sólistka baletu

90

14. 7.

JURAJ SARVAŠ, herec

85

20. 7.

VIERA RICHTEROVÁ, herečka

70

21. 7.

DALIBOR JENIS, sólista opery

50

24. 7.

VLASTIMIL HARAPES, tanečník

70

25. 7.

MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ, sólistka opery

70

31. 7.

DARINA KÁROVÁ, dramaturgička

65

31. 7.

ELENA PETROVICKÁ, herečka

75

1. 8.

MILKA ZIMKOVÁ, herečka

65

2. 8.

FRANTIŠEK LIVORA, sólista opery

80

4. 8.

BOŽENA FERANCOVÁ-BERKYOVÁ, sólistka opery

50

16. 8.

JOZEF ÁBEL, sólista opery

75

19. 8.

HELENA BEZÁKOVÁ, kostýmová výtvarníčka

80

28. 8.

JANA VALÁŠKOVÁ-TARAJOVÁ, sólistka opery

60

rozhovor/premiéra

POKUS
O PRAVDIVOSŤ
Úplne nový typ tanečníka
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Peter Brenkus

Matej Lehotský (malý Laban)

Premiéra inscenácie BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi, ktorú uvádza Balet SND
v rámci festivalu Eurokontext.sk 2016, uzatvára sezónu svetových premiér. O tom, ako
sa rodil nevšedný pôvodný projekt, ktorý prepojil Balet SND a nezávislú scénu,
hovorí choreografka a režisérka Šárka Ondrišová.
Jedna z Labanových myšlienok znie „Človek by sa mal hýbať nielen telom, mal by pohnúť svoje myslenie, svoju koncentráciu...“
Vy sa posúvate – fyzicky aj mentálne – dosť
intenzívne. Tancovali ste v skupine Zuzany
Hájkovej Auriga, založili ste vlastnú skupiRadoslav Piovarči (Laban) a Ilinca Gribincea
(Kráľovná noci)

nu Nasty, vyštudovali ste VŠMU, spolupracovali ste s Jozefom Bednárikom a ďalšími
režisérmi na muzikáloch, ste autorkou inscenácií pre Balet Bratislava a Balet SND,
pred deviatimi rokmi ste založili a stále
vediete Divadlo a Tanečnú školu elledanse,
vytvorili ste niekoľko autorských projektov
– a to všetko popri troch synoch...
– Myslím, že práve vďaka práci, ktorá ma
bavila a napĺňala, som bez ujmy na psychike
prežila to rodičovské obdobie – myslím to
doslovne. Možnosť tvoriť mi dávala vnútornú
rovnováhu, vďaka tancu som si obnovovala energiu a hlavne zostávala som v spojení
sama so sebou. Vždy je to tak, ak niekam energiu investuješ, tam čosi vzniká, rastie... Niekde
je jej v dôsledku toho zasa nedostatok. Je to
o možnosti rozhodnúť sa a brať zodpovednosť
za rozhodnutie, kam energiu investuješ. Nedá
sa aj pracovať, aj mať trojdetnú rodinu a tváriť
sa, že to všetko zvládam... Dnes by som to robila inak, lebo dnes som už niekto iný.
Neposúvate sa po jedinej ceste, naopak,
tých ciest je viacero...
– Keďže som vyšla z radov nezávislých tanečníkov a nie som absolventkou konzervatória,
moja cesta k tancu nebola taká priamočiara.
Každé nové dvere, ktoré som otvorila, mi pri-

8

niesli nové poznanie a novú výzvu a zároveň
ma niekam posunuli. Ako interpreta, pedagóga, choreografa, režiséra... Dnes sa asi najlepšie cítim v úlohe režiséra, a keďže som si prešla celú cestu – od tanečníka po tvorcu, viem,
ako narábať s telom, viem určiť, aký pohybový
materiál potrebujem, ako s ním ďalej pracovať, vytvárať z neho obrazy tak, aby rozprávali

BESS – POCTA
RUDOLFOVI LABANOVI
hudba: Peter Groll
libreto, choreografia, réžia:
Šárka Ondrišová
asistent choreografie: Andrej Petrovič
scéna a kostýmy: Eva Kudláčová-Rácová
dramaturgia: Darina Abrahámová,
Eva Gajdošová
projekcia: Ján Šicko
účinkujú: Matej Lehotský a. h./David Dubjel
a. h., Radoslav Piovarči a. h./Jonatan Lujan,
Magda Čaprdová a. h./Ana-Sanziana Beschia,
Katarína Kaanová/Ilinca Gribincea, Robert
Kováč a. h., sólisti a zbor Baletu SND
premiéra: 27. mája 2016 v historickej budove
SND v rámci festivalu Eurokontext.sk 2016

rozhovor/premiéra

a vyjadrovali to, chcem. Keďže je moje telo
zdravotne a vekom limitované vo svojom fungovaní, potrebujem do tandemu aktívnych
spolutvorcov pohybového materiálu. Andrej,
Rado, Zuzka, Magda, Miška, vďaka za hodiny
experimentovania a improvizácií v hlbinách
baletnej sály historickej budovy.
V tejto sezóne majú v Balete SND vzácnu
prevahu ženy choreografky – Natália Horečná uviedla vo februári Slovenské tance,
teraz vy pripravujete BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi. V histórii SND je to presne
opačne, absolútnu väčšinu tvorcov tvoria
muži choreografi...
– Napriek tomu, že tu teraz tvorím nové dielo, vnímam choreografiu – najmä v súvislosti s prácou v kamenných divadlách – ako
dominantnú mužskú profesiu vyžadujúcu
si absolútnu systematickosť, presnosť, racionalitu, odstup a svojím spôsobom aj tvrdosť.
Muži navyše nedelia striktne čas medzi prácu
a rodinu a neriešia pocit viny, že ich práca ich
oberá o možnosť byť s rodinou. Žena, ktorá je
vnútorne jemná, musí svoje prirodzené nastavenie a fungovanie kombinovať súčasne s používaním mužských princípov. A to práve nie
je pre mňa maličkosť. Na začiatku pracuje fantázia, intuícia a predstavivosť, ale za zhmotnením týchto predstáv a ich prenesení do tiel
tanečníkov je veľmi veľa fyzickej práce, organizácie, systematickosti, umenia komunikácie
s ľuďmi, diplomacie, stratégie, nekompromisnosti. Priznám sa, že mojou slabou stránkou
je práve systematickosť a dôslednosť v doťahovaní detailov, čistení choreografie. Do poslednej chvíle ju upravujem, mením, a keďže
je to živý organizmus – stojí ma to obrovské
množstvo úsilia a interpretov nervy.

Spolu so skladateľom Petrom Grollom ste
sa inšpirovali knihou spomienok Rudolfa
Labana Život pre tanec. Aký ste mali kľúč
pri výbere tém, epizód?
– Intuitívne som vyberala momenty, pri ktorých mi okamžite naskočil obraz, teda istota,
že ich budem vedieť javiskovo stvárniť. Nerozhodla som sa hneď, knihu som viackrát za
sebou prečítala a jedného večera sa mi všetky obrazy – úplne podvedome – poskladali
do celku.

povedať, čo je tam navyše, alebo čo nefunguje. S Radom Piovarčim a Magdou Čaprdovou
som spolupracovala na inscenácii Voda na
vode. Sú to tanečníci, ktorí vnímajú pohyb do
hĺbky a teraz pri Labanovi sa bolo treba poriadne „ponoriť“, aby sme priniesli skutočne
„labanovský“ vedomý pohyb, ktorý nie je iba
o krásnych telách a dokonalých pohyboch, ale
o tom, že postavy svoj tanec spolu doslova
prežijú v danom okamihu, aby z hĺbky duše
vypovedali o ich vzťahu.

Pod inscenáciu BESS – Pocta Rudolfovi
Labanovi sa podpisuje aj vynikajúci skladateľ Peter Groll a niekoľko spolutvorcov
– tanečníkov, výrazných osobností z nezávislej scény.
– Tvorivý tím som si vybrala na základe predchádzajúcich úspešných spoluprác. S Adrejom Petrovičom som už pri prvej spolupráci
– na úspešnom diele Jablko – bola doslova
dojatá, ako na prvý pokus vedel presne do
detailu naplniť moje predstavy. Rovnako to
funguje aj s Petrom Grollom – zhudobní moje
choreografické obrazy tak, že mám pocit, že
keby som bola skladateľ, zložím to rovnako. Aj
pri tejto inscenácii hudba vznikala tak, že som
najskôr bez hudby vytvorila daný obraz, ten
som mu poslala, on si ho pozrel a vytváral naň
hudbu. Tento proces tvorby choreografie bez
hudby je pre všetkých veľmi náročný, no pre
mňa zároveň dôležitý v tom, že obraz funguje
– rozpráva aj celkom samostatne, bez hudby,
iba prostredníctvom pohybu. Pre mňa musí
byť výpovedný a čitateľný aj v tichu. Moje libreto je teda určujúce pre vznik pohybu a následne hudby. S Petrom Grollom máme veľmi
harmonickú spoluprácu, vyhovuje nám tento
model, cítime akúsi vzájomnú prepojenosť.
Peter ako bývalý tanečník, a aj choreograf má
zaujímavé postrehy na môj materiál, vie mi

V duchu Labanových teórií sa nesie aj
vaša spolupráca s Baletom SND – objavovanie nového spôsobu tancovania,
vnímania svojho tela, vedomého pohybu.
Čo si z tohto procesu môžu odniesť naši
tanečníci?
– Tí, ktorí sa tomu otvoria a prijmú to, sú o skúsenosť so sebou samým bohatší, môžu s ňou
v budúcnosti akokoľvek naložiť. Laban raz vo
svojom liste Mary Wigmanovej napísal, že na
tanec, ktorý nosí v hlave, nemôže použiť baletných interpretov, že si musí „stvoriť“ úplne
nový typ tanečníka. Aj o tomto bolo naše
skúšanie. Nepotrebujem mať v sále nadšenie,
stačila by profesionalita a pokora k energii
všetkých zúčastnených... Tento projekt odráža veľa aspektov Labanovej práce – tancovať
inak, ako predpisuje technika klasického tanca, spájať kamennú scénu s nezávislou, profesionálov s amatérmi, otvoriť tanec pre všetky
vekové kategórie, spájať tanec a divadlo s reálnym životom, byť si vedomý sám seba, hľadať radosť v tanci aj v živote. A najmä hľadať
pravdivosť – stále a vo všetkom.
A na záver sa chcem poďakovať pedagogičkám
z Tanečnej školy elledanse Zuzke Sehnalovej,
Deniske Šeďovej a Miške Nezvalovej za ich
úžasnú spoluprácu a podporu, ktorou mi veľmi
pomohli pri praktickej realizácii projektu.

Šárka Ondrišová
(nar. 1971, České Budějovice) – choreografka, tanečná pedagogička, umelecká riaditeľka
Divadla elledanse
Absolvovala štúdium choreografia baletu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Od roku 1994 začala choreograficky spolupracovať s divadlami na Slovensku – podpísala
sa takmer pod šesťdesiat choreografií do úspešných divadelných projektov. Spolupracovala
so SND, Štúdiom L+S, s Divadlom Aréna, Radošinským naivným divadlom aj s Divadlami
Astorka Korzo ’90 či Nová scéna. Desiatky choreografií vytvorila pre muzikály, opery aj veľké
televízne šou. V Divadle Nová scéna vytvorila choreografie do muzikálov Hello, Dolly! (réžia
Milan Lasica), Donaha! (r. Jozef Bednárik), Kleopatra (r. Filip Renč) či Krysař (r. Jozef Gombár). Pre SND vytvorila choreografie do opier Dvaja Foscariovci (r. Marián Chudovský), Turandot či Popoluška v réžii Jozefa Bednárika. Pre Balet Bratislava vytvorila dielo Frost (2011),
v Balete SND 4Men – obe na hudbu Petra Grolla. Je zakladateľkou Divadla a Tanečnej školy
elledanse (2007), kde vytvorila svoje autorské projekty: Canto Hondo, hlboká pieseň o nej...
(DOSKY 2008 za Najlepšiu inscenáciu, réžiu a hudbu, ako aj Cena ministra kultúry SR). Nasledovali inscenácie Jablko, Silent
Snow, Pocta kravám (nominácia na DOSKY), Voda na vode. V spolupráci s režisérom Viliamom Klimáčkom sa podpísala pod
inscenácie Dlhá noc a Bubliny v betóne.
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premiéra

NÁVRAT PO 31 ROKOCH
Verdi je majster silných príbehov
text: Pavol Smolík, dramaturg Opery SND, foto: Kristína Schreiberová, archív

Giuseppe Verdi (1813 – 1901)

Pokiaľ v súvislosti s operou Simon Boccanegra hovoríme o veľkom
talianskom príbehu, myslíme to v dvoch rovinách. Prvou je osud
samotného diela. Verdi, ktorý sa spolu so svojím libretistom Francescom
Maria Piavem inšpiroval historickou drámou španielskeho spisovateľa
Antonia Garcíu Gutiérreza, neuspel. Premiéra v benátskom
Teatro La Fenice v marci 1857 prepadla...

Stalo sa to pravdepodobne preto, že dielo už
vykazovalo jasné známky Verdiho skladateľského vývoja, smerujúceho od striktne exaktného delenia operného pôdorysu na „čísla“
k prekomponovanejším a širšie ponímaným
celkom. Navyše tu Verdi viac než predtým pracuje s recitatívnymi plochami, prostredníctvom
ktorých ženie dej vpred. Pokiaľ sa teda talianske
publikum odchované na striktnej belcantovej
tradícii zháčilo, bolo to vlastne logické. Príbeh
Simona Boccanegru ako diela sa tu však nekončí. O celých 24 rokov (1881) sa opera, výrazne
prepracovaná, opäť prihlásila o slovo. Tentoraz
v milánskom Teatro alla Scala – a už úspešne.
Či za týmto úspechom stáli veľké zásahy, ktoré
Verdi na Boccanegrovi urobil spolu s Arrigom
Boitom (veci sa ujal ako nový libretista s obdivuhodným hudobno-dramatickým cítením),
alebo skôr skutočnosť, že cesta k reformovanej
hudobnej dráme bola po štvrťstoročí už inde
než predtým – a tak publikum poučené novým
vývojom operu lepšie prijalo –, to dnes ťažko
povedať. V každom prípade vstal Simon Boccanegra z popola a odvtedy nezišiel z javísk.
Druhá rovina veľkého talianskeho príbehu spätého s Boccanegrom je ešte zaujímavejšia. Gutiérrez totiž vo svojom diele stvárňuje skutočné
historické postavy z Janova v 14. storočí a opisuje reálne udalosti, ktoré sa vtedy diali. Bolo
to obdobie úsvitu ranej renesancie a k slovu sa
dostávala vláda ľudu. Demokratizačné snahy sa
mali týkať zásadnej veci: vziať situáciu v Janovskej republike do vlastných rúk a budovať jej
vnútornú jednotu, a tým zákonite aj vonkajšiu
prestíž. Celé územie dnešného Talianska bolo
vtedy rozdrobené, nestabilné a o primát v oblasti súperila s Janovom najmä Benátska republika. Na prelome neskorého stredoveku a skorej
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renesancie mala v Janovskej republike silný
vplyv rodina Grimaldiovcov, okrem Boccanegru tu žil Gabriele Adorno, člen Rady starších,
či intrigán Paolo Albiniani – a ďalšie reálne historické postavy, známe z Gutiérrezovho textu.
Je prirodzené, že Verdi s Piavem sa tejto témy
chytili. Verdi bol majstrom v rozprávaní silných príbehov individuálnych hrdinov na
pozadí mocných spoločenských zmien. Navyše, situácia na Apeninskom polostrove sa
až príliš podobala na tú spred päťsto rokov.
Územie dnešného Talianska bolo priestorom,
na ktorom existovalo množstvo rozdrobených mestských štátov (mnohé z nich žili pod
pod väčším či menším vplyvom Rakúska-Uhorska) – a práve počas Verdiho života sa
dvíhala silná vlna národného uvedomenia,
volajúceho po spoločnom suverénnom štáte
– teda už nielen po Janovskej či inej drobnej
republike, ale po veľkej zjednotenej vlasti všetkých Talianov. Verdiho tvorba sa stala
symbolom tohto pohybu: dramatické napätie, ktoré dokázal vo svojich dielach budovať
medzi rapsodickými osudmi postáv a neistou,

pohyblivou politicko-spoločenskou bázou
v ich pozadí, totiž u bežných Talianov evokovalo ich vlastnú situáciu. Nie náhodou teda videli v putovaní Židov z Nabucca do zasľúbenej
zeme pohyb vlastného národa, nie náhodou
ich oslovil Simon Boccanegra apelom zjednotiť
sa! Je všeobecne známe, že samotné Verdiho
priezvisko sa stalo symbolom krajiny zjednotenej pod silným vládcom: nadšené davy po
majstrových premiérach kričali Viva Vittorio
Emanuele Re d´Italia! – teda „nech žije Viktor
Emanuel, kráľ Talianska!“ Menej známe je už
to, že Giuseppe Verdi sa istý čas priamo angažoval v politickom živote ako senátor. Zrejme
preto pribudla v prepracovanej verzii Simona
Boccanegru veľká scéna, odohrávajúca sa priamo v janovskom senáte!
Vektor príbehu, ktorý kedysi Gutiérrez a po
ňom Verdi s Piavem a Boitom „nastavili“ a „poslali do budúcnosti“, beží ďalej. A opäť voláme
po jednote. Európskej únie? Sveta? V každom
prípade, ak sa k tejto dráme po 31 rokoch od jej
posledného uvedenia na doskách Opery SND
vraciame, bude o čom rozprávať!

SLOVO REŽISÉRA
MARIÁN CHUDOVSKÝ:
– Opera Simon Boccanegra je pre mňa mimoriadne fascinujúca,
životná a súčasná. Je nám takmer jedno, v akej dobe či historických reáliách sa jej príbeh odohráva. Niečo z tohto príbehu stále
pretrváva a má svoje pokračovanie. Pokúsime sa teda priblížiť
dobový príbeh k príbehu a posolstvu súčasníka. Intrigy a sváry,
politické boje a emócia osobných príbehov sú nám nadovšetko
blízke. Prežíval niečo podobné i Verdi, nevyhneme sa tomu ani
my, aj keď s odstupom poriadne dlhého času. No isté praktiky pretrvajú nielen storočia...
Maestro Verdi a jeho libretista Arrigo Boito by si poľahky mohli podať ruku so súčasníkmi.

17. júna 2016
znie hudobný koktejl

od rána do noci

Večer tanečného umenia
VŠMU a Baletu SND
Program Večera tanečného umenia
VŠMU a Baletu SND
je prezentáciou záverečných prác a umeleckých
výkonov študentov Katedry tanečnej tvorby.
Účinkujú Balet SND a študenti KTT HTF VŠMU.

2. mája 2016 o 19.00 hod. v historickej budove SND
Balet SND
Vstupenky v pokladniciach SND
a online na www.snd.sk a www.navstevnik.sk
Rezervácie +421 2 20 47 22 89 a rezervacie@snd.sk
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
info-htf@vsmu.sk
www.htf.vsmu.sk
Generálny partner SND

Hlavný partner SND

Fotografia © Peter Brenkus

po premiére

OBDIV AJ KRITIKA
text: Peter Behýl, dramaturg
foto: Pavol Breier

Fidelio podľa M. Bendika

Mária Rychlová (Marzelline)
a Ľudovít Ludha (Jaquino)

Scéna z opernej inscenácie Fidelio

Najnovšia inscenácia režiséra Martina
Bendika, ktorý v Opere SND opäť režíroval po deviatich rokoch, a popredného
maďarského dirigenta Jánosa Kovácsa
je desivým obrazom fiktívnej totality so
znepokojujúcim presahom do súčasnosti. Jediná opera Ludwiga van Beethovena
bola od svojho vzniku na začiatku 19. storočia predmetom obdivu, kritiky, diskusií
aj sporov. Svojím nekompromisným idealizmom provokovala aj provokuje poslucháčov a interpretov k rôznym výkladom
– Fidelio sa v priebehu storočí uvádzal ako
oslava slobody, komentár k aktuálnemu
dianiu v spoločnosti, ale aj ako politická
propaganda rôznorodých režimov. Ben-

dikova inscenácia, ktorá mala premiéru
8. a 10. apríla 2016, nastavuje zrkadlo
dnešku: zdanlivo nevinným, miestami
absurdným snahám o monitorovanie
ľudí (nielen) digitálnymi prostriedkami.
Kladie si otázku, do akej miery hrozí ich
zneužitie – nie je na obzore nová totalita?
Naliehavosť inscenácie sprevádza Kovácsovo hudobné naštudovanie s jasným
interpretačným názorom. Obaja umelci
sa tak po niekdajšej mimoriadne úspešnej spolupráci na Bartókovej opere Hrad
kniežaťa Modrofúza (2003) v Opere SND
opäť stretli pri tvorbe novej inscenácie. Či
sa stane rovnako úspešnou, ukáže čas –
má na to však predpoklady.

František Ďuriač (Don Fernando)
a Jozef Benci (Rocco)
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Ludwig van Beethoven:

FIDELIO
opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku
hudobné naštudovanie: János Kovács
dirigenti: János Kovács, Peter Valentovič
réžia: Martin Bendik
scéna: Juraj Fábry
kostýmy: Marija Havran
zbormajster: Pavol Procházka
dramaturgia: Peter Behýl
účinkujú: František Ďuriač, Boris Prýgl (Don
Fernando), Ján Ďurčo (Don Pizarro), Maida Hundeling
(Leonore), Jan Vacík (Florestan), Jozef Benci, Jiří
Sulženko (Rocco), Jana Bernáthová, Mária Rychlová
(Marzelline), Ľudovít Ludha, Róbert Remeselník
(Jaquino), Martin Klempár, Jiří Zouhar (Prvý väzeň),
Roman Krško, Martin Smolnický (Druhý väzeň)
najbližšie predstavenia: 28. mája a 17. júna 2016
v Sále opery a baletu novej budovy SND

rozhovor

VIERA V LÁSKU
Hovorí tenorista Jan Vacík
nia prejavia snahu spevákov sprevádzať, nie je
mnoho. Mali sme všetci – aj publikum – veľké
šťastie. Nielen láskavosťou a presným gestom,
ale každým svojím pohybom zvýrazňuje myšlienku Beethovenovho diela. Veľmi mu za to
ďakujem!
Režisér Bendik má jednu prednosť: vysloví
svoj názor na postavu a zámer, ako danú postavu zaradiť do deja. A speváka nechá k predstave jeho ideálu dôjsť samotného. Niekedy
sme nervózni z prílišného opakovania jednotlivých scén, ale on dosiahne vždy svoje. Jeho
(aktuálnemu) pojatiu Fidelia fandím.

Jan Vacík (Florestan)
a Maida Hundeling (Leonore)

V čom vidíte posolstvo Fidelia pre dnešného diváka? Akú úlohu zohráva vo vašom
živote ideál?
– Nad touto otázkou netreba príliš špekulovať! Je to téma, ktorú každý divák pochopí,
lebo sa s jej podobou stretáva deň čo deň. Sloboda nahradzovaná konzumom, médiá pracujúce s oklieštenými informáciami s dôrazom
na negatíva a atraktivitu násilia, kšeftovanie
s informáciami, ktoré sú kľúčom k manipulácii
a absolútnej kontrole, odpočúvanie, observácia – všade sú kamery akoby pre náš osoh...
Ludwig van Beethoven predostrel túto tému
už pred dvesto rokmi, keď opera v tejto súčasnej forme zaznela. Odvtedy vládnuce vrstvy
vypracovali – namiesto toho, aby sa starali
o kvalitu ľudstva – rafinované techniky, ako
ľudstvo zmanipulovať a dosiahnuť absolútnu
moc! Toto všetko Beethovenovi prekážalo, ale
prekáža to aj režisérovi Martinovi Bendikovi,
ktorý za svoju priamosť a konkrétnosť vyjadrenia stavu spoločnosti – hnanú ad absurdum
– si, podľa môjho názoru neoprávnene, vyslúžil na premiére inscenácie bučanie z publika.
Skrátka tí, ktorí sa spoznali v tom stáde oviec,
nepoznajú inú formu vyjadrenia sa... Zostáva však ešte ďalší aspekt, v ktorý Beethoven
veril: láska. V závere svojej 9. symfónie to naznačuje celkom jasne: neočakávaj – dávaj =
dostaneš! Ľudstvo sa podľa filozofov nachá-

dza uprostred svojho vývoja k absolútnemu
ľudstvu. Vždy v prechodnom období nastáva
chaos, ktorý takzvaní mocní využívajú vo svoj
prospech. Plne sa stotožňujem s Beethovenovým ideálom absolútnej lásky.
V čom je pre vás Beethoven ťažký alebo
ľahký? A v čom sa líši od talianskej opernej
literatúry?
– Pokiaľ interpret Fidelia nie je na 99,9 percenta zdravý, stáva sa interpretácia akejkoľvek
roly ťažká – veľmi ťažká. Pokiaľ sa dodrží požiadavka autora – správne „odborové“ obsadenie
v úlohách, nestáva sa interpretácia ľahkou, ale
normálne náročnou. Nesnažím sa hľadať rozdiel medzi Beethovenovou a talianskou kompozíciou. Taliančina – dolce vita – dáva talianskemu repertoáru zdanlivú ľahkosť, ale skúste
si zaspievať Otella či Abigaile! Čo Beethovenovu jedinú operu odlišuje od ostatných, je
hľadanie absolútneho ideálu medziľudských
vzťahov a neotrasiteľná viera v čistotu skutočnej lásky.
Aká bola spolupráca s dirigentom Jánosom Kovácsom a s režisérom Martinom
Bendikom?
– O existencii Jánosa Kovácsa som sa dozvedel až od Martina Bendika. Dirigentov, ktorí
od prvého okamihu vzájomného muzicírova-

Čo vás najbližšie čaká?
– Hneď po prvej repríze Fidelia v Bratislave
som začal v Ostrave s novou produkciou Smetanovej opery Braniboři v Čechách – premiéra
bude 9. júna. V auguste spievam v londýnskej Royal Albert Hall Janáčkovu Vec Makropulos s BBC Philharmonie a dirigentom Jiřím
Bělohlávkom. V septembri mám štyrikrát Janačkovu Glagolskú omšu s Hayden Orchestrom,
nasleduje Elektra, kde spievam Aeghista, v Bratislave s dirigentom Jurajom Valčuhom a hneď
nato Elektra v San Carlo di Napoli, takže dovolenku budem mať asi až budúci rok...
(do)

Jan Vacík
Spevu sa začal venovať po emigrácii z Československa
do Nemecka v roku 1985. Najprv v Mníchove u prof. Elsy
Domberger-Widmayerovej a potom prostredníctvom štipendia na Accademia Verdiana u slávneho Carla Bergonziho.
Vďaka štipendiu Corale Verdi sa neskôr dostal do triedy prof.
Charlotte Lehmannovej v Parme. V rokoch 1988 až 1993 bol
sólistom Bavorskej štátnej opery v Mníchove. V roku 1999 sa
predstavil v milánskej La Scale ako Beethovenov Florestan
v produkcii Fidelia pod taktovkou Riccarda Mutiho. Spieva
v mnohých operných domoch, napríklad v Ríme, vo Viedni,
v Drážďanoch, Lisabone, Modene, Lille, Tokiu či v Hongkongu. Jeho doménou sú dramatické tenorové postavy ako Laca
v Janáčkovej Jej pastorkyni, Smetanov Dalibor, Verdiho Radames, Brittenov Grimes alebo ústredná postava Janáčkovej
opery Výlety pána Broučka, za ktorú v Česku získal prestížnu
Cenu Thálie (2003). Spolupracoval s mnohými významnými
dirigentmi (G. Sinopoli, C. Abbado, Ch. Mackerras, R. Muti,
F. Luisi) a režisérmi svetového mena (J. Herz, H. Kupfer,
A. Everding, N. Lowery). Popri opernom repertoári má aj
koncertné aktivity. V Opere SND spieva Florestana vo Fideliovi a Herodesa v Straussovej dráme Salome.
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premiéra

KTO ZA TO MÔŽE?
text: Daniel Majling, dramaturg Činohry SND
foto: Collavino

Strach poskladaný
z čriepkov príbehov

Hru Strach napísal pre Činohru SND slovenský dramatik a prekladateľ Peter Lomnický.
Jej uvedenie patrí do dramaturgickej línie uvádzania pôvodných slovenských hier v réžii
zahraničných režisérov. Réžie inscenácie Strach sa ujal český režisér David Jařab, ktorého prácu
už divák SND pozná z oceňovanej inscenácie hry Elfirede Jelinekovej: Rechnitz – Anjel skazy.
Strach nie je klasickou drámou s lineárnym
dejom, v ktorom jedna epizóda plynulo nadväzuje na druhú, a s koherentnými postavami, ktoré sa v deji vyvíjajú. Sú to skôr čriepky
príbehov, obrazov ľudí – našich súčasníkov,
ktorí sa ocitli v našom meste v akejsi katastrofickej krízovej situácii a ktoré spája spoločná
téma – strach. Všetky postavy Lomnického
hry žijú v dobe, ktorá sa stala príliš komplikovanou, rozporuplnou a nepreniknuteľnou na
to, aby sa v nej bežný človek dokázal orientovať a vysvetliť jej protirečenia. Reakciou na
tento neznámy, komplikovaný a tajomný svet
je u všetkých strach... Strach v rôznych podobách: zo smrti a z umierania; strach z cudzieho

a neznámeho; kozmologický strach z vesmíru, ktorý sa rúti do záhuby; strach z baktérií
a chorôb; strach zo samoty...
V tejto neznesiteľnej situácii neistoty sa ľudia
uchyľujú k rôznym poverám, vieram a konšpiračným teóriám, ktoré ponúkajú jednoduché odpovede nielen na otázku, čo sa to
vlastne vo svete okolo nás deje, ale hlavne na
otázku, kto za to môže. Pretože ľudí traumatizovaných strachom v prvom rade zaujíma tá
druhá otázka. Potrebujú jednoznačnú odpoveď, kto je nepriateľ, aby jeho prenasledovaním, vylúčením či obetovaním dosiahli opäť
bezpečný, priehľadný, jednoduchý svet, po
ktorom túžia.

Peter Lomnický

STRACH
réžia: David Jařab
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: David Jařab
kostýmy: Sylva Zimula Hanáková
hrajú: Richard Stanke, Dominika Kavaschová,
Alexander Bárta, Ján Koleník, Jana Oľhová,
František Kovár, Emil Horváth
premiéry: 4. a 5. júna 2016
v Štúdiu novej budovy SND
ďalšie predstavenia: 7., 8., 9. a 28. júna 2016

PETER LOMNICKÝ: MÁM RÁD PRÍBEHY
Strach – z čoho má strach
Autor, ktorý píše Strach?
– Predpokladám, že myslíte postavu z mojej hry. Ten
má klasický strach vôbec
sa pustiť do písania tej hry.
Nejde mu to, tak robí všetko možné, aby sa tomu vyhol. Upratuje a podobne.
Peter Lomnický
Ešte sa bojí zavolať dievčaťu, ale to je v škrte. Asi sa
nakoniec odvážil, našiel si inú alebo sa rozhodol stráviť zvyšok života ako askéta.
Nielen strach, ale doslova apokalypsa
a bezmocnosť sveta pred svetom. Ktoré
strachy sa teda stali dôležité pre vás s režisérom a dramaturgom?
– Na jednej strane sú to úplne tie najbežnejšie
strachy, z chorôb, neúspechu v práci, strach

z rozchodu, zo smrti. Je tam muž zaseknutý
vo výťahu, ktorého zachváti panika. Na strane
druhej je to vo všeobecnosti strach z neznámeho, z nepoznateľnosti sveta, existenciálna
úzkosť. A vymýšľanie teórií, ako sa tých strachov zbaviť, často absurdné riešenia. Netreba
zabúdať na to, že apokalypsa znamená zjavenie. Niekedy mám pocit, že dnes väčšina ľudí
len čaká na nejaké zjavenie. A keď sa im jedno
omrzí, začujú ďalšie.
Ucelený klasický príbeh už asi nedokáže
vypovedať tieto naše neodôvodnené aj
odôvodnené obavy?
– Osobne mám rád príbehy. V hre je viac príbehov, niektoré len načrtnuté. Snažil som sa
vyjadriť strach z nepoznateľnosti sveta, istý paranoický pocit človeka už v štruktúre hry. Ono
samotné poznávanie má paranoické črty, je to
snaha o ovládnutie skutočnosti, stále sa musí-

me pýtať: Sme si istí? Nie je to úplne inak? Odkiaľ to vieme? Aké máme dôkazy? Navyše mám
rád, keď veci nie sú úplne dopovedané, keď
musí byť divák aktívny a zapojiť svoju hlavu.
Nesnažím sa ľuďom hovoriť, čo si majú myslieť.
Hra má voľnú štruktúru a pritom jej predposledný a posledný obraz akoby dodajú
rámec diania pre tie začiatočné. Ako sa píše
tento typ voľného, nelineárneho textu?
– Podobne ako klasická hra, akurát pracujem
s inými prvkami. Na rozdiel od klasickej drámy neukazujem dôsledky rozhodnutí alebo
činov. Nebudujem konflikt medzi postavami.
Vymýšľam situácie a obrazy, ktoré nejakým
spôsobom rozvíjajú tému. Navyše sa snažím,
aby tá hra bola variabilná, aby sa v nej mohlo
škrtať, prehadzovať texty. Taká debnička plná
materiálu a nástrojov. A režisér z toho potom
urobí predstavenie.
(mk)
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premiéra

SISSI AKO SUPERSTAR
Novinka od Viliama Klimáčka
text: Peter Kováč, dramaturg Činohry SND, foto: Ivan Ölvecký a archív

Kto by v strednej Európe nepočul o prekrásnej Sissi, vlastným
menom Alžbeta Bavorská (1837 – 1898), kto by aspoň hmlisto
nevedel čosi o jej životných osudoch? Možno za to vďačíme
známemu, trochu gýčovitému technicolorovému filmu režiséra
Ernsta Marischku z 50. rokov minulého storočia v hlavnej úlohe
s Romy Schneiderovou, lenže kult Sissi bol taký silný, že by
sme sa s ním stretli aj bez tohto populárneho filmu. Sissi bola
jedna z prvých stredoeurópskych „superstar“, ktorej jas svojou
intenzitou prekonal vyžarovanie iných, ktorí svietili pred ňou,
ba aj po nej.

Alžbeta Bavorská, zvaná Sissi,
* 24. december 1837, Mníchov
† 10. september 1898, Ženeva
Bola bavorská princezná, rakúska cisárovná
a zároveň česká a uhorská kráľovná (od r. 1854),
manželka rakúskeho cisára Františka Jozefa
I. (1830 – 1916). Jej celé meno znelo Alžbeta
Amália Eugénia, bola dcérou bavorského
vojvodu Maximiliána Jozefa a vojvodkyne
Ludoviky Wilhelminy Bavorskej. Mala sedem
súrodencov, narodila sa ako tretia v poradí.
Hoci bola považovaná za najkrajšiu panovníčku
na svete, povinnosti rakúskej cisárovnej
nevykonávala, venovala sa takmer výlučne
iba sebe. Obrovským psychickým šokom bola
pre ňu samovražda jej syna Rudolfa. Z tejto
traumy sa až do konca života nespamätala.
Odvtedy chodila zásadne v čiernom oblečení
a vyhýbala sa Viedni. V júli 1898 podnikla cestu
do Švajčiarska, počas nej ju v Ženeve
pri prichádzaní k prístavisku prepadol
taliansky anarchista Luigi Lucheni. Spáchal
na ňu atentát, bodol ju trojhranným pilníkom
a Alžbeta tomuto zraneniu podľahla.
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Tento jas prekvapujúco osvietil aj dramatika
Viliama Klimáčka, lebo uňho sme zvyknutí
na iné témy. Hra o Sissi sa do svojej výslednej podoby dostávala dlho, pôvodne bola
málopočetná a určená skôr do Štúdia, autor
sa však dal presvedčiť, že námet v sebe skrýva potenciál na veľkú hru na veľké javisko.
Prepísal ju, dokonca viackrát, až napokon
získala tvar, v akom ju onedlho uvedieme
v Činohre SND. Zo Sissinho života sa tak
azda podarilo dostať viac než tuctovú historickú životopisnú hru a pred našimi očami
sa odohrá „príbeh modernej ženy“, ako znel
jeden z podtitulov hry, ktorý možno do istej
miery odpovie aj na otázku, prečo je fenomén Sissi taký intenzívny, že presahuje hranice i stáročia.

Vietor a smotana
V centre deja je – ako ináč – cisárovná Alžbeta,
posadnutá ideou vlastnej krásy, pre ktorú je
ochotná obetovať veľmi veľa, takmer všetko.
Do veľkej miery aj vzťahy v rodine. Podstupuje
trýznivé diéty, cvičí ťažké cviky, jazdí na koni,
rýchlou chôdzou denne prejde množstvo kilometrov, takže jej tempu nestačia dvorné
dámy ani tajní policajti, ktorí by mali strážiť
každý jej krok. Je otrokyňou vlastného výzoru, úzkostlivo sleduje svoje miery, centimetre

a dekagramy, od ktorých nepozná nič dôležitejšie azda okrem svojich vlasov, ktorých dĺžka a hustota akoby reprezentovali lesk a slávu monarchie. Lenže Sissi sa na viedenskom
cisárskom dvore s jeho mimoriadne prísnou
etiketou a pravidlami, ktoré stelesňuje jej autoritatívna svokra Žofia a napokon aj manžel,
František Jozef I., cíti stiesnene. Sympatizuje

„Charakteristickou
črtou hry je,
že pozostáva
z krátkych skečovitých
výstupov,
ktorých nálada
sa rôzne strieda.“
s liberálnejším, slobodomyseľnejším uvažovaním, otvorene podporuje odbojné Uhorsko,
gróf Andrássy v jej očiach stelesňuje pravého
muža, lebo Maďari „majú v očiach vietor, ale
Rakúšania smotanu“.

Z prvej čítacej skúšky

Sissi sa snaží vymaniť z dusného prostredia
dvora, čoraz viac uniká fyzicky – veľa cestuje,
napr. do Grécka, na Korfu, ale aj do iných vzdialených krajín, len aby nemusela byť vo Viedni,
kde sa vždy zhorší jej zdravotný stav. Vzďaľuje
sa však aj duševne – k deťom si nebuduje vrúcny materinský cit, vzťah k manželovi je čoraz
chladnejší, k čomu prispievajú aj jeho časté
nevery. Čím väčšie úsilie vynakladá na udržanie vonkajšej fasády, tým viac sa rúti vnútrajšok
jej životnej stavby. Začínajú ju stíhať osobné
tragédie – smrť dcéry, neskôr zvláštna samovražda následníka trónu Rudolfa a tragédie postihujú aj celý habsburský trón. Rakúsko sa síce
vyrovná s Uhorskom, od čoho očakáva zvýšenie politickej stability, ale po bitke pri Solferine
stráca talianske provincie, v Mexiku popravia
Maximiliána, umiera Žofia, modernizmus a nacionalizmus rozkladá ríšu.

Úpadok ríše aj duše
Paralelne so Sissiným osobným úpadkom postupuje úpadok ríše, oba procesy sú však spočiatku sotva badateľné. Po Rudolfovej smrti
chodí Sissi však už len v čiernom a tma začína
padať aj na jej dušu. Jedinými svetielkami v jej
živote ostáva najmladšia dcéra Mária Valéria,
iba k nej sa správa ako milujúca matka, no
a tiež jej nerozlučná dvorná dáma a priateľka
grófka Ida Ferenczy. Silnie jej sklon k mysticizmu a špiritizmu, píše slabé básne, ktoré jej vraj
diktuje duch Heinricha Heineho. Zaujíma sa
o bizarné hračky prírody, znetvorených ľudí,
siamské dvojčatá, obryne, trpaslíkov a zvláštne sa zgroteskňuje aj jej vnútorný svet. Súbežne s postupným procesom Sissinho rozpadu
sa hra z realistickej alebo zo životopisnej polohy stáva čoraz surreálnejšou poetickou víziou.

Paralely s dnešnými ženami
Pri interpretácii Sissinho života nás zaujímalo
hľadanie nejakého súčasného uhla pohľadu.
Vidí sa mi, že práve napätie medzi slobodomyseľnou a slobodu hľadajúcou Sissi a strohosťou cisárskeho dvora, z ktorého všemožne

Herci Daniel Fischer a Tomáš Maštalír

uniká cez telesné cvičenie až po intelektuálne
výkony, je čosi, čo aj dnes pozná veľa žien, od
ktorých sa na jednej strane očakáva správanie
podľa spoločensky prijateľnej normy a na strane druhej enormné výkony v rodine i práci.
A navyše pekný vzhľad. Sissi toto napätie nedokázala riešiť, jej život sa čoraz viac zákonite
rútil k tragickému koncu.
Klimáčkova hra však nie je tragédiou v konvenčnom slova zmysle, hoci Sissin príbeh aj
dnes väčšinu divákov dojme. Charakteristickou črtou hry je, že pozostáva z krátkych
skečovitých výstupov, ktorých nálada sa rôzne strieda – nechýba pompéznosť cisárskeho
dvora, elegancia viedenského valčíka, ani ľudové prostredie viedenskej krčmy so „schrammelharmonikou“. V hre sa objaví vysoká aristokracia, ale aj tajní policajti, rôzni príživníci,
kurtizány, herečky Burgtheatru, pätolizači,
donášači, grécky intelektuál, dokonca sám
veľký Achilles i Heinrich Heine. Táto zvláštna
zmes vyjadruje istú príjemnú gýčovitosť, „gemütlichkeit“ monarchie, kde spoza namáhavo
postaveného a udržiavaného plota prehnane
prísnych spoločenských noriem a pravidiel
stále vytŕča farebný, pestrý, príjemný a nezregulovateľný život meštianskych vrstiev, vojakov, slúžok, obchodníkov, učiteľov a ostatných, ktorí milovali svojho cisára a cisárovnú.
A dlho, až do prvej svetovej vojny, sa im videlo,
že život je krásny, aj keď ťažký.
Rôzne významové vrstvy a atmosféry tejto
duchaplnej hry bude mať za úlohu sprítomniť
zbor, ktorý je na scéne takmer ustavične prítomný a pohybom, tancom i slovom vytvára
sociálne prostredie, do ktorého je Sissin príbeh zasadený. Veľmi významnú úlohu má v inscenácii aj hudba, ktorá je kombináciou živej
a nahratej, samozrejme, nádherné kostýmy
a výprava, ktorá sa tiež snaží vrátiť nám na javisko atmosféru palácov a ulíc monarchie.

Dvojjazyčný tím
Inscenáciu Sissi – Úteky Alžbety Rakúskej pripravuje zmiešaný slovensko-maďarský tím.

Naše pozvanie zrežírovať túto nie jednoduchú
hru prijala skvelá maďarská režisérka so slovanským menom Eszter Novák, momentálne
umelecká šéfka maďarského divadla v rumunskej Oradei. Veľký kus choreografickej práce
čaká na jej brata Pétra Nováka, ktorý úspešne
pokračuje v rodinnej tradícii Novákovcov – ich
rodičia sú totiž poprední maďarskí choreografi, mená ktorých pozná u našich južných susedov každý. Hudobnú stránku inscenácie má
na starosti ďalší významný tvorca, skladateľ,

SISSI – ÚTEKY
ALŽBETY RAKÚSKEJ
Moderná historická dráma
réžia: Eszter Novák
dramaturgia: Peter Kováč
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Peter Čanecký
hudba: György Selmeczi
choreografia: Péter Novák
premiéry: 7. a 8. júna 2016
v Sále činohry novej budovy SND

dirigent a pedagóg György Selmeczi. S nimi
spolupracuje slovenská časť tímu – scénograf
Jozef Ciller a kostýmový výtvarník Peter Čanecký. A, samozrejme, herci.
V úlohe Sissi sa predstaví Táňa Pauhofová, napokon kto iný, táto postava je akoby napísaná
pre ňu. Franza Jozefa I. stvárni Tomáš Maštalír,
jeho mamu, arcivojvodkyňu Žofiu, Emília Vášáryová, nástupcu trónu, princa Rudolfa, Daniel
Fischer, Idu Ferenczy Petra Vajdová, Katarínu
Schratt, herečku Burgtheatra, Gabriela Dzuríková, grófa Andrássyho Tamás Gál a predstavia sa mnohí ďalší herci Činohry SND aj hostia.
Ďalšia nová pôvodná slovenská hra na scéne
Činohry SND má priniesť divákom strhujúci
komplexný divadelný zážitok na vysokej profesionálnej úrovni.
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STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
pokračuje v spolupráci so Slovenským národným divadlom
„Staviame domy a byty, kde po náročnom dni
nájdete útulný domov a spoľahlivé zázemie.
Korením života, pre ktoré stojí za to rodinný
krb z času na čas opustiť, bola a stále je návšteva
divadla. Zážitok z divadelného predstavenia nedokáže
nahradiť ani najlepšia audiovizuálna technika. Slávnostné
oblečenie, vôňa parfumov, šušťanie kobercov, napäté
očakávanie, potlesk a stúpajúca opona....túto atmosféru
neopakovateľných okamihov aj naďalej zdieľame
s návštevníkmi Slovenského národného divadla.

www.zipava.sk
0903 726 529

Je nám cťou, že aj v 96. sezóne môžeme spojiť
svoje meno s divadlom, ktoré má bohatú tradíciu a je
synonymom vysokej umeleckej kvality. Vo svojej činnosti
kladieme aj my dôraz na kvalitu opierajúcu sa o tradíciu,
a to nás spája. Preto veríme, že naša spolupráca bude
pokračovať k obojstrannej spokojnosti aj v najbližšom
období“.

Sme stavebná spoločnosť s viac ako 50-ročnou
tradíciou v stavebnej výrobe na Slovensku.
(do 31.12.2014 ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.)






dodávka a realizácia stavieb na kľúč
realizácia inžinierskych stavieb
výroba a montáž prefabrikovaných konštrukcií
realizácia rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb

Určené pre osoby staršie ako 18 rokov. Vychutnávajte zodpovedne. Ďakujeme.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava Tel.: +421 2 3262 1111, strabag-pozemne@strabag.com

Niektoré veci sa
oplatí robiť správne

Viliam Klimáček

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Maľba: Jana Farmanová Dizajn: Andrej Čanecký
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spomienka

ZA PAVLOM ŠMOKOM
* 2. 10. 1927, Levoča – † 4. 4. 2016, Praha
Volali ho otcom českého moderného
baletu a patril k najvýraznejším osobnostiam
českého
baletu v celej jeho
doterajšej histórii.
Zakladateľ Pražského komorného baletu bol jedným z hlavných priekopníkov
moderného tanca
v Česku i na Slovensku. Choreografická
kariéra rodáka z LePavol Šmok
voče sa odvíjala od
roku 1958 a vyvrcholila dvadsaťročným vedením Pražského komorného baletu. Pôvodne
herec a juniorský majster v krasokorčuľovaní,
neskôr tanečník, sa najväčšmi preslávil ako

choreograf a pedagóg. Po nástupe normalizácie v ČSSR prijal Pavol Šmok angažmán v švajčiarskom Bazileji, kde viedol baletný súbor.
Po návrate do Československa založil Pražský
komorný balet. Skupina presadzovala súčasné
smery v modernom tanci a balete a postupne
sa stala najslávnejším českým tanečným súborom na svete.
Autor takmer stovky baletov svojou impozantnou tvorbou výrazne ovplyvnil vývoj českého
tanečného umenia 20. a 21. storočia; ako pedagóg katedry tanca Akadémie múzických umení
v Prahe vychoval niekoľko generácií českých
choreografov. Jeho osobitý a rozpoznateľný
choreografický štýl sa stal v rámci českej choreografie fenoménom, ktorý poznačil tvorbu českých i slovenských tvorcov a prezentoval českú
choreografiu v zahraničí. Objavil pre tanec českých i slovenských skladateľov – Leoša Janáčka, Antonína Dvořáka, Ilju Zeljenku a ďalších.

Schopnosť čerpať z folklóru pohybové nuansy,
zafarbenie a charakter pohybu a veľký zmysel
pre humor robili jeho tvorbu jedinečnou.
Bolo nám veľkou cťou pred tromi rokmi osobne privítať Pavla na poslednom hosťovaní
Pražského komorného baletu v Slovenskom
národnom divadle s predstavením Fenomén
Šmok, ktoré sa konalo pri príležitosti jeho životného jubilea – 85. narodenín. Tvorili ho vrcholné diela Pavla Šmoka – o. i. Dvořákov Americké
kvarteto, Zeljenkova Musica Slovaca, Janáčkova
Sinfonietta. Hosťovali v historickej budove – divadle, kde Šmok pred rokmi inscenoval s Baletom SND svoje dve diela Vták ohnivák a Svadby, inscenácie s neopakovateľným rukopisom
a vyhraneným názorom, ktoré boli v tom čase
odvážne a prelomové.
Pavel Šmok zanechal hlbokú stopu v histórii
českého i slovenského baletu a zároveň v srdciach ľudí, ktorí ho poznali.
(eg, foto archív)

SERGEJ LARIN
by mal šesťdesiat, ale...
Nie je celkom bežné, aby operný súbor zhodou okolností našiel pri zahraničnom hosťovaní sólistu, ktorého meno sa neskôr s týmto
telesom spojí natrvalo. Opere SND sa také čosi
pošťastilo koncom osemdesiatych rokov pri jej
účinkovaní vo Vilniuse. Okrem nového šéfdirigenta Jonasa Alexu sme si odtiaľ „priviezli“ aj
tenoristu celkom výnimočných kvalít: Sergeja
Larina. Do umeleckého života našej národnej
scény vstúpil ako Rudolf v Bohéme a Herman
vo vtedy novom naštudovaní Pikovej dámy.
Nasledovalo angažmán, ale ako ukázal (krátky) čas, nielen bratislavské: záskok Sergeja
Larina za chorého Petra Dvorského vo Verdiho
Sile osudu na doskách viedenskej Štátnej opery ho katapultoval na najvýznamnejšie operné
scény. Zakrátko prišli ponuky z Paríža, Londýna, New Yorku, Milána, Florencie, Mníchova,
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Berlína, zo San Francisca a z ďalších veľkých
operných domov.
Larin nemal len výnimočný talent, ale aj veľký
umelecký potenciál, ktorý mu umožňoval kvalitatívne rásť pod vedením dirigentov Abbada,
Mehtu, Mutiho či Davisa. Vo viacerých produkciách alternoval s Lucianom Pavarottim a Plácidom Domingom.
Hoci sa stal hviezdou medzinárodnej triedy,
a hoci nepochádzal zo Slovenska, na scénu
SND nikdy nezabudol. V Bratislave sa začala
jeho veľká kariéra, v Bratislave býval – a tu aj
pravidelne spieval, pokiaľ len našiel pár dní voľného času v kalendári preplnenom zahraničnými vystúpeniami.
V roku 2005 ťažko ochorel a málokto dúfal,
že sa ešte v plnej sile vráti na opernú scénu.
Stalo sa: o rok neskôr, po ťažkej operácii a ná-

Sergej Larin
* 9. 3. 1956 – † 13. 1. 2008

ročnej rekonvalescencii, začal znovu. Opäť
vynikajúco – a opäť v Bratislave, tentoraz ako
Don José v Bizetovej Carmen. Jeho návrat do
života, aj toho umeleckého, však zahatali zdravotné komplikácie, ktoré už tento charizmatický umelec nedokázal prekonať. Jedna z najvýznamnejších svetových interpretačných
osobností z prelomu storočí, Slovenským národným divadlom „osvojený“ lotyšský spevák
Sergej Larin, navždy odišiel z opernej scény,
ako inak, pri poslednej rozlúčke v historickej
budove SND. Mal 51 rokov.
(ps)

marketing

NOVÉ ABONENTKY
– vyberte si tú svoju!
text: Natalie Dongová, PR manažérka Centra marketingu SND

Ak patríte medzi tých, ktorí pravidelne navštevujú predstavenia SND, poteší vás informácia
o tom, že SND opäť spúšťa predaj divácky obľúbených abonentiek. Predplatené vstupenky
na série vybraných predstavení 97. sezóny SND tento rok obohatia aj skvelé novinky, plné
vzrušujúcich divadelných zážitkov. Klasická ponuka sa totiž rozrástla o balíčky zamerané na
tvorbu slovenských autorov, ženské hrdinky a ich stvárnenie na doskách SND, diela orientované
na témy významných historických okamihov ľudstva, ale i na špeciálny výber vás – divákov.
Prvou novinkou v rámci abonentnej ponuky je
originálny balíček s názvom To, čo mám rád.
V rámci tohto balíčka ponúka SND divákom
možnosť vyskladať si predstavenia svojej abonentky podľa vlastného vkusu z vybraných
predstavení Činohry, Opery a Baletu SND.
Ponuka pokračuje balíčkom Vyrobené na
Slovensku, ktorý obsahuje šesť titulov z dielne slovenských autorov. Temperamentné
a vitálne diela plné nových pohľadov na slovenskú klasiku prinášajú divákom nielen úctu
k domácej tvorbe, ale aj nové spracovania
tém, ktoré v minulosti i v súčasnosti rezonujú
v slovenskej spoločnosti.
Treťou novinkou je balíček orientovaný na
významné hrdinky svetovej drámy. Ženy, ktoré svojou silou dokázali zmeniť nielen svoje
okolie, odhalia zákutia a labyrinty psychiky
nežnejšieho pohlavia na doskách, ktoré znamenajú svet. Láska a vášeň, bolesť a strata, slabosť i sila – aj o tom je balíček s názvom Osudové ženy venovaný literárnym hrdinkám
v dielach Činohry, Opery a Baletu SND.
Špeciálny balíček Poézia v Modrom ponúka
plejádu tematicky netradičných inscenácií plných emocionálnych zážitkov a podmanivej
hudby v originálnom a komornom prostredí
Modrého salónu. Jeho pokračovaním je balíček Kontroverzný salón, v rámci ktorého sa
môžete tešiť na hry napísané na telo herca.
Kontroverzné diela o kontroverzných osobnostiach v kontroverzných časoch vyhovejú
divákovi, ktorý nachádza súvislosti v pamätných historických okamihoch.
Poslednou novinkou v rámci abonentnej ponuky je balíček pre tých, ktorí nesúhlasia s ne-

činným prizeraním sa na vývoj momentálnej
spoločenskej situácie. Šesť inscenácií venovaných témam fašizmu, nacizmu, gardistickému
ľudáctvu, komunizmu a anarchizmu nájdete
v balíčku Antitotal. Prenesie vás do obdobia,
v ktorom osudy významných umelcov úzko
ovplyvňovalo prisluhovanie spomínaným režimom.
Jeden z najúspešnejších balíčkov 96. sezóny
Novinky činohry poteší tých, ktorí obľubujú
originálne príbehy plné rozporuplných emócií, provokatívnych vášní a napínavých zápletiek reflektujúcich rezonujúce spoločenské
témy. Osem slovenských premiér pôvodných
titulov z dielne významných slovenských
i svetových režisérov vám otvoria dvere do
sveta súčasného divadla. Komediálny balíček poteší hlavne divákov so zmyslom pre humor a s pozitívnym pohľadom na svet. Úspešné repertoárové stálice či premiérové novinky
Činohry SND plné zábavného, originálneho
a podnetného humoru vám pomôžu zabudnúť na negatívne skúsenosti dňa a uvoľniť sa
pri dielach majstrov divadelnej komiky.
Pre milovníkov operného a baletného umenia
je pripravený združujúci abonentný balíček
s názvom Premiéry opery a baletu. Komické opery, dramatické opusy, baletná klasika
či vzrušujúca tanečná moderna – aj to nájdete v balíčku, ktorý vám zaručí členstvo vo VIP
krúžku, ktorý je prednostne informovaný
o inovatívnych produkciách našej prvej scény.
Balíček Rozprávkové tajomstvá je tu pre
najmenších divákov a pre všetkých, ktorí sa
radi vracajú do dôb, keď bol život detsky jednoduchý. Princezné, draci, temné kráľovné či

odvážni hrdinovia dopomôžu detskému divákovi k pochopeniu fungovania dobra a zla
v kontexte čarovného sveta opery. Okrem tejto ponuky bude Opera SND pokračuje v obľúbenom balíčku Verdi, ktorý obsahuje výber
najdramatickejších diel operného velikána.
K nemu pripojí novinku – abonentný balíček
Mozart, ktorý vás zaujme rozmanitým a pestrým výberom diel klavírneho virtuóza, génia
a jednej z najvplyvnejších osobností operného klasicizmu.
Fanúšikovia Baletu SND sa môžu tešiť na balíček Perly klasického baletu, zahŕňa obľúbené baletné tituly od klasiky až po modernu.
Minuloročná novinka, balíček Trochu inak
s Adelou Banášovou, vám pomôže prežiť
začiatok týždňa v spoločnosti charizmatickej
moderátorky a jej „trochu iných“ hostí. Inteligentný humor a nadštandardná dávka inšpirácie – to sú atribúty divácky obľúbeného
večera.
Abonentky disponujú súborom diváckych výhod a tí, ktorí si ich zakúpia, budú mať okrem
stáleho miesta v hľadisku k dispozícii aj svojho
pracovníka SND, ktorý sa postará o ich spokojnosť. Zakúpte si balíček podľa svojho vlastného výberu a ušetrite v porovnaní s nákupom
vstupeniek na individuálne predstavenia.
K abonentkám dostanete aj novú Ročenku
SND 2016/2017, v ktorej nájdete hrací plán
na nadchádzajúcu divadelnú sezónu aj prehľad premiér Činohry, Opery a Baletu SND.
Abonentky si môžete kúpiť v pokladniciach
SND od 2. mája 2016. Pokiaľ máte otázky, sme
k dispozícii na telefónnom čísle 02/204 72 296
alebo na e-maile abonentky@snd.sk.
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nová sezóna

PREMIÉRY
novej, 97. sezóny 2016/2017
Činohra SND
Pavol Weiss

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
pôvodná slovenská hra
premiéra: 5. a 6. novembra 2016, Štúdio
réžia: Dino Mustafić

Pripravované projekty
(zatiaľ bez termínu premiéry)
Georg Büchner

VOJNU PALÁCOM, MIER CHATRČIAM!
Daniel Majling

réžia: Ingrid Timková

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
premiéra: 12. a 13. novembra 2016, Sála činohry
réžia: Michal Vajdička

Modrý salón – pôvodné hry o slovenských kontroverzných
osobnostiach v línii hier písaných na telo herca:
Irena Brežná

NEVĎAČNÁ CUDZINKA
Péter Esterházy

Román bude adaptovať Zuzana Uličianska.

MERCEDES BENZ
(historická revue v dvoch častiach)
titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND
premiéra: 7. a 8. januára 2017, Štúdio
réžia: Roman Polák

Ľubomír Feldek

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
text o Štefanovi Krčmérym
réžia: Kamil Žiška

Bernhard Studlar

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI
(Sehnsucht nach dem Feind)
svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
premiéra: 25. a 26. marca 2017, Štúdio
réžia: Ján Luterán

Opera SND
Hector Berlioz

Jiří Havelka

ELITY
pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND
premiéra: 1. a 2. apríla 2017, Sála činohry
réžia: Jiří Havelka
Sláva Daubnerová

FAUSTOVO PREKLIATIE
dramatická legenda v štyroch častiach, poloscénické uvedenie diela
hudobné naštudovanie, dirigent: Rastislav Štúr
režijná spolupráca: Marián Chudovský
výtvarná spolupráca: Jaroslav Valek
zbormajster: Pavol Procházka
slovenská premiéra: 21. októbra 2016, nová budova SND

SPIEVAJÚCI DOM
pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND
premiéra: 27. a 28. mája 2017, Štúdio
réžia: Sláva Daubnerová
Valeria Schulczová a Roman Olekšák

RODÁCI
Po Leni druhá hra, ktorú si objednala Činohra SND
u autorskej dvojice Schulczová – Olekšák.
premiéra: 3. a 4. júna 2017, Sála činohry
réžia: Tillman Köhler
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Giacomo Puccini

TRIPTYCH
Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi
tri operné jednoaktovky
hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
dirigenti: Rastislav Štúr, Martin Leginus
réžia: Roman Polák
scéna: Pavel Borák
kostýmy: Peter Čanecký
zbormajster: Ladislav Kaprinay

nová sezóna
inscenácia v spolupráci s Operou Národného divadla
moravskosliezskeho
slovenská premiéra: 17. a 19. februára 2017, historická budova SND

Balet SND

Jacques Fromental Halévy

Adolphe Charles Adam

ŽIDOVKA

GISELLE

opera v piatich dejstvách
hudobné naštudovanie: Robert Jindra
dirigenti: Robert Jindra, Peter Valentovič
réžia: Peter Konwitschny
scéna a kostýmy: Johannes Leiacker
dramaturgia: Bettina Bartz
zbormajster: Pavol Procházka
inscenácia v spolupráci s Flámskou kráľovskou operou a Národným
divadlom Weimar
premiéra: 7. a 9. apríla 2017, nová budova SND

Balet Giselle patrí k historickému odkazu obdobia vrcholného romantizmu
a zároveň k najhranejším dielam svetových baletných súborov. Od prvého uvedenia v Paríži roku 1841 si udržal pozornosť obecenstva na celom
svete – na čom má zásluhu nielen dojímavý romantický príbeh libretistov
T. Gautiera a Julesa-Henriho Vernoya de Saint-Georgesa, ale aj melodická
a rytmická ľahkosť hudby významného skladateľa romantického obdobia
Adolpha Charlesa Adama. Jedno z najpôvabnejších a najstarších diel klasickej baletnej literatúry uvedieme – v jeho akademickej čistote a brilantnosti – v naštudovaní Rafaela Avnikjana.
hudba: Adolphe Charles Adam
choreografia a réžia: Rafael Avnikjan/podľa Mariusa Petipu
scéna: Juan Guillermo Nova
kostýmy: Luca Dall’Alpi
premiéra: 25. novembra 2016, historická budova SND

Operné štúdio
Wolfgang Amadeus Mozart

ÚNOS ZO SERAILU
singspiel v troch dejstvách
hudobné naštudovanie, dirigent: Friedrich Haider
réžia: Ján Ďurovčík
zbormajster: Ladislav Kaprinay
premiéry: 16. a 17. júna 2017, historická budova SND

Mimoriadny projekt
Antonio Vivaldi

ARSILDA
opera v troch dejstvách
hudobné naštudovanie, dirigent: Václav Lux
réžia: David Radok
výtvarný návrh scény: Ivan Theimer
technická realizácia scény: Ondřej Nekvasil
kostýmy: Zuzana Ježková
spoluúčinkuje: Collegium 1704
projekt realizovaný v spolupráci Opery SND s festivalom Dni starej
hudby a s divadlami Grand Théâtre de Luxembourg, Opéra Royal de
Versailles, Opéra de Lille, Théâtre de Caen
svetová premiéra: 9. marca 2017, nová budova SND

Sergej Prokofiev, Natália Horečná

ROMEO A JÚLIA
Dvaja mladí veronskí milenci sú vďaka Williamovi Shakespearovi (1564
– 1616) azda najslávnejším zaľúbeným párom v dejinách svetového divadla. Ich príbeh sa počas storočí dočkal mnohých spracovaní. V balete
ho preslávil Sergej Prokofiev ako autor nadčasovej a strhujúcej hudby,
ktorú inscenovali tí najslávnejší choreografi sveta. S novou osobitou
koncepciou prichádza jedna z najžiadanejších európskych choreografiek Natália Horečná. Autorka jedinečných diel, ktoré spájajú klasický
balet s moderným pohybovým slovníkom, vo svojej novej práci poukazuje na dosahy nedostatku porozumenia a lásky v súčasnom svete. Jej
verzia slávneho baletu je veľkolepou oslavou lásky, ktorej sila vzdoruje
predsudkom a nenávisti.
hudba: Sergej Prokofiev
choreografia, libreto a réžia: Natália Horečná
scéna a kostýmy: Christiane Devos
svetelný dizajn: Mario Ilsanker
dirigent: Peter Breiner
Inscenácia vznikne v koprodukcii Baletu SND a Fínskej národnej opery
v Helsinkách.
premiéra: 13. mája 2017, nová budova SND
Zmena titulu, inscenačného tímu aj termínu premiéry je vyhradená.
INZERCIA
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Máj, čas
jedinečných
príbehov

16 TOP kníh
Zľava v predajniach až 25%

Darček ku
každej knihe
exkluzívne iba
v Panta Rhei

Magnetka s citátom

Platí na knihy Ikar, YOLi, Odeon a Príroda
od 1. mája do 31. mája | www.pantarhei.sk

SPIACA KRÁSAVICA

P. I. ČAJKOVSKIJ

nová budova
Sezóna
2015/2016 Sála opery a baletu
nedeľa

1

pondelok

2

utorok

3

streda

4

štvrtok

5

piatok

6

sobota

7

Sála činohry
NEVINA
Nehrá sa
A. Javorková, T. Pauhofová
Foto: B. Konečný

SPOLU/SAMI

MÁJ 2016

Hosťovanie Národného divadla, Praha

Hosťovanie Činohry SND v Zlíne
s inscenáciou Labyrinty a raje Jána Amosa

N. V. GOGOĽ | SVADBA
19.00 hod.

ILÚZIE
Z. Kocúriková, B. Turzonovová,
M. Huba, D. Jamrich
Foto: B. Konečný
Hosťovanie Teatro Koreja, Taliansko

Štúdio

Nehrá sa

Nehrá sa

Nehrá sa

19.00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT TANEČNÉHO
*
KONZERVATÓRIA E. JACZOVEJ V BRATISLAVE

BESS Pocta Rudolfovi Labanovi
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.50 hod. | Opera v troch dejstvách v českom jazyku s nemeckými titulkami

VEC MAKROPULOS

L. JANÁČEK

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

CARMEN

G. BIZET

Nehrá sa

19.00 hod.
H. S. VON LØVENSKJOLD, A. BOURNONVILLE
SYLFIDA
SÉRIA PB
19.00 – 20.40 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

VEČER TANEČNÉHO UMENIA
VŠMU A BALETU SND

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
18.00 – 20.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž
rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa.
Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
11.00 – 13.00 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,
princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

19.00 hod.
J. LITTELL

19.00 – 21.50 hod.

Hosťovanie Národného divadla, Praha

LÁSKAVÉ BOHYNE

MORÁLKA 2000+

19.00 hod.

HAMLET JE MŔTVY/FAUST JE HLADNÝ

Hosťovanie Divadla Andreja Bagara v Nitre

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

SÉRIA NC4

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

AUDIENCIA U KRÁĽOVNEJ
SÉRIA NC3

19.00 hod.

FANNY A ALEXANDER

I. BERGMAN

19.00 hod. | Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry
Nehrá sa

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

ARKÁDIA
A. Imrichová, R. Roth
Foto: R. Tappert

BÁL

Nehrá sa

BÁL

19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

LABUTIE JAZERO

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

HAMLET JE MŔTVY – FAUST JE HLADNÝ
Foto: D. Krupka

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

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

Nehrá sa

NEVINA

KORZÁR D. LOHER
Foto: P. Brenkus

19.00 – 22.15 hod. | Dramma giocoso v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

CUDZIE SRDCE
JE ÚŽASNÁ!

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

10.30 – 12.00 hod.

SIMON BOCCANEGRA

MATINÉ K PREMIÉRE OPERY

DON GIOVANNI

W. A. MOZART
Hosťovanie divadla SARTR Sarajevo

Nehrá sa

13.00 – 15.00 | 19.00 – 21.00 hod.

19.00 – 22.00 hod.
F. ŠVANTNER

19.00 hod.

NEVESTA HÔĽ

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

P. QUILTER
Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.
19.00 – 21.30 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

W. SHAKESPEARE

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

VEĽA KRIKU PRE NIČ
18.00 – 20.55 hod.

sa
S.Nehrá
Boccanegra
Návrh scény: J. Valek

KORZÁR

A. CH. ADAM

SÉRIA EM

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

RIGOLETTO

G. VERDI

Nehrá sa

19.00 – 21.40 hod. | Klasický balet v troch dejstvách
SPIACA
NehráKRÁSAVICA
sa
nedeľa Foto:
P. Brenkus
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DERNIÉRA

P. LOMNICKÝ | STRACH
SÉRIA NC1
19.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných dominantách
životného pocitu dnešného človeka.

P. LOMNICKÝ | STRACH
10.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných dominantách
životného pocitu dnešného človeka.

SARAH KANE | PHAEDRINA LÁSKA
17.00 hod. | Yoram Loewenstein Acting School, Tel Aviv, Izrael

V. KLIMÁČEK | SISSI
PREMIÉRA
19.00 hod. | Moderná historická dráma, plná atraktívnych tém,
vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti.

V. KLIMÁČEK | SISSI
10.00 hod. | Moderná historická dráma, plná atraktívnych tém,
vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti.

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

19.00 – 21.30 hod. | Balet v troch dejstvách

Nehrá sa

19.00 – 21.00 hod. | Balet podľa Williama Shakespeara

SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ

CHROMOZÓMY

University of Central Lancashire, Lancashire, Spojené kráľovstvo
Vstupenky si môžete zakúpiť u organizátora festivalu

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.
Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia.
na motívy filmu Petra Greenawaya - TOPENIE PO ČÍSLACH
17.00 hod. | School of Film, Media and Performance,

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

Vstupenky si môžete zakúpiť u organizátora festivalu

14.00 hod. | Univerzita v Guadalajare, Guadalajara, Mexiko

MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ Y MARIMER ESPINOZA GAMÉZ

19.00 – 22.00 hod. | Moderné mirákulum o vzletoch a pádoch Komenského

LABYRINTY A RAJE JÁNA AMOSA

19.00 – 21.35 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Y. VÁMOS

D. MAJLING

E. WOLF-FERRARI

ŠPERKY MADONY

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

19.00 hod.

inscenácia o korupčnej kauze z deväťdesiatych rokov

TROCHU INAK

Nehrá sa

SÉRIA TI

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

17.00 – 19.50 hod. | Opera v piatich dejstvách s prológom vo francúzskom jazyku

ROMEO A JÚLIA

E. GINDL | KARPATSKÝ THRILLER
18.00 – 20.15 hod. | Súčasná slovenská politická

Hosťovanie Činohry SND s v Trnave s inscenáciou Je úžasná!

DENNIS KELLY | RITUÁLNÍ VRAŽDA
20.00 hod. | George Mastromase - DAMU, Praha, Česká Republika

G. FLAUBERT | MADAME BOVARY
18.00 – 21.25 hod. | Dramatizácia kultového románu

CH. GOUNOD

W. SHAKESPEARE | VEĽA KRIKU PRE NIČ
19.00 – 21.55 hod. | Komédia, kde sa stretáva niekoľko
kontrastných párov, ktorých cesta k láske je rozmanitá

19.00 – 21.50 hod.

19.00 – 22.20 hod. | Opera v troch dejstvách v ruskom jazyku

Nehrá sa

PIKOVÁ DÁMA

P. I. ČAJKOVSKIJ

ROMEO A JÚLIA

Vstupenky si môžete zakúpiť u organizátora festivalu

životného pocitu dnešného človeka.

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti.

19.00 hod. | Opera v troch dejstvách s prológom v talianskom jazyku
S. S. PROKOFIEV
SÉRIA PB

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

P. LOMNICKÝ | STRACH
10.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných dominantách

SIMON BOCCANEGRA

G. VERDI

Nehrá sa

V. KLIMÁČEK | SISSI
PREMIÉRA
19.00 hod. | Moderná historická dráma, plná atraktívnych tém,

P. LOMNICKÝ | STRACH
PREMIÉRA
18.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných dominantách
životného pocitu dnešného človeka.
Nehrá sa

životného pocitu dnešného človeka.

V. KLIMÁČEK | SISSI
PREDPREMIÉRA
18.00 hod. | Moderná historická dráma, plná atraktívnych tém,
vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti.
Nehrá sa

17.00 – 21.00 hod. | Opera v troch dejstvách spievaná v nemeckom jazyku

LOHENGRIN

R. WAGNER

P. LOMNICKÝ | STRACH
PREMIÉRA
19.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných dominantách

Vizuál: J. Farmanová-Šabíková
Typografia: A. Čanecký

životného pocitu dnešného človeka.

P. LOMNICKÝ | STRACH
PREDPREMIÉRA
19.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných dominantách

Nehrá sa

Nehrá sa

Štúdio

Nehrá sa

Sála činohry

19.00 hod. | Hosťovanie Eifman Ballet

ANNA KARENINA

19.00 hod. | Hosťovanie Eifman Ballet
P. I. ČAJKOVSKIJ, B. EIFMAN

ANNA KARENINA

P. I. ČAJKOVSKIJ, B. EIFMAN

Nehrá sa

nová budova
Sezóna
2015/2016 Sála opery a baletu

JÚN 2016

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Foto: P. Brenkus

11.00 – 12.50 | 17.00 – 18.50 hod. | Baletná rozprávka

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

O. NEDBAL

Nehrá sa

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

DON GIOVANNI

W. A. MOZART

Nehrá sa

11.00 – 13.10 hod. | Opera pre deti v štyroch obrazoch

VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA

M. DUBOVSKÝ

VEC MAKROPULOS
L. Ballová, P. Remenár
Foto: J. Barinka

N. RIMSKIJ-KORSAKOV | MOZART A SALIERI
M. LEJAVA | BOHOM MILOVANÝ
19.00 hod. | Hosťovanie Opery Štátneho divadla Košice

19.00 – 21.10 hod. | Opera v troch dejstvách v českom jazyku s nemeckými titulkami

VEC MAKROPULOS

L. JANÁČEK

11.00 – 13.10 | 17.00 – 19.10 hod. | Opera pre deti v štyroch obrazoch

VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA

M. DUBOVSKÝ

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

J. LITTELL

Nehrá sa

Nehrá sa

Uzávierka programu 21. 4. 2016. Zmena programu je vyhradená.

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

v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku

v pokladnici v historickej budove SND (vchod z Jesenského ul.)
Po: zatvorené
Ut – Pi: 11.00 – 19.00 hod., v prípade doobedňajších predstavení od 10.00 hod.
So: 10.00 – 19.00 hod., 1 hodinu pred začatím predstavenia
Ne: 1 hodinu pred začatím predstavenia

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

Hosťovanie Činohry SND vo Východnej s inscenáciou
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti.
KORZÁR Nehrá sa
K. Kaanová, S. Jegorov,
A. Pyzhov
Foto: P. Brenkus

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

www.snd.sk

On-line predaj

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

BAČOVA ŽENA

I. STODOLA

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

životného pocitu dnešného človeka.

Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Rezervácie

Nehrá sa

Detské predstavenie

** poslucháč VŠMU

* ako hosť

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

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

BARBIER ZO SEVILLY

G. ROSSINI

Nehrá sa

P. LOMNICKÝ | STRACH
SÉRIA NC2
19.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných dominantách

V. KLIMÁČEK | SISSI
SÉRIA NC1
19.00 hod. | Moderná historická dráma, plná atraktívnych tém,

LABUTIE JAZERO

P. I. ČAJKOVSKIJ

BARBIER
Nehrá ZO
sa SEVILLY
J. Hollý, G. Beláček
Foto: A. Sládek

Nehrá sa

17.00 – 18.15 hod. | Koprodukcia Baletu SND a Agentúry Mystik

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

G. BIZET, E. ŠARKÖZI

Nehrá sa

objednávku SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.

MORÁLKA 2000+

18.00 – 19.40 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na

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

Nehrá sa

V. KLIMÁČEK | SISSI
SÉRIA NC2
18.00 hod. | Moderná historická dráma, plná atraktívnych tém,

láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

CARMEN

G. BIZET

NABUCCO
Foto: © C. Bachratý

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

NABUCCO

G. VERDI

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

19.00 – 21.40 hod. | Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
J. B. P. MOLIÈRE
LAKOMEC | 19.00 – 21.25 hod.

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti.

SÉRIA V

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

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
19.00 – 19.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených

Foto a retuš: DIW

PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE

18.00 – 20.30 hod.

W. A. MOZART

COSÌ FAN TUTTE

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

SIMON BOCCANEGRA

G. VERDI

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
ROMEO A JÚLIA
V. Mariner, J. Lujan 19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:

Nehrá sa

Hosťovanie Činohry SND v Divadle Andreja Bagara v Nitre
s inscenáciou Bál

Hosťovanie Činohry SND v Martine
s inscenáciou Rivers of Babylon

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

NEVESTA HÔĽ

17.00 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Čarovná flauta.

F. ŠVANTNER

W. A. MOZART

O ČAROVNEJ FLAUTE A INÝCH KÚZLACH

Nehrá sa

JE ÚŽASNÁ!

19.00 – 20.45 hod.
K. HORÁK

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK

10.00 – 11.00 hod. | Hudobná rozprávka pre najmenších
P. QUILTER

V. KLIMÁČEK

19.00 – 22.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím
P. DOBŠINSKÝ, A. KORENČI, J. BIELIK

Nehrá sa

štvrtok

30

objednávku SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.

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

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

Nehrá sa

29

MORÁLKA 2000+

LÁSKAVÉ BOHYNE

19.00 – 20.35 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
19.00 – 22.45 hod.

17.00 – 19.30 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

KORZÁR

A. CH. ADAM

Nehrá sa

19.00 – 21.30 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku

FIDELIO

L. VAN BEETHOVEN

Nehrá sa
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Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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G. VERDI

PREMIÉRA

SÉRIA Y-VIP | PREMIÉRA

SIMON BOCCANEGRA

19.00 hod. | Opera v troch dejstvách s prológom
Nehrá sa

G. VERDI

SIMON BOCCANEGRA

17.00 hod. | Opera v troch dejstvách s prológom
Nehrá sa

CH. GOUNOD

TROCHU INAK
SÉRIA TI

SÉRIA NC4

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

19.00 hod.
NEVESTA HÔĽ
J. Vajda
Foto: M. Geišberg

I. BERGMAN

FANNY A ALEXANDER

19.00 hod. | Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry
I. BERGMAN

FANNY A ALEXANDER

10.00 hod. | Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry
Hosťovanie Činohry SND v Zlíne
s inscenáciou Labyrinty a raje Jána Amosa

AKO SA LOMIDREVO
STAL KRÁĽOM
D. Zeleníková
Foto: C. Bachratý

G. FLAUBERT | MADAME BOVARY

Nehrá sa

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

19.00 – 21.40 hod.| Podľa filmu Le déclin de l´empire américain
a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda
P. PIŠŤANEK

RIVERS OF BABYLON

JE ÚŽASNÁ!

19.00 – 21.00 hod.
P. QUILTER

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

SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.

MORÁLKA 2000+
SÉRIA NC3
19.00 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na objednávku
I. STODOLA

M. DUBOVSKÝ

VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

11.00 – 13.10 hod. | Opera pre deti v štyroch obrazoch
G. BIZET, E. ŠARKÖZI

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

NABUCCO

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

KRVAVÁ SVADBA/SUITA FLAMENCA

A. GADES

19.00 – 20.30 hod. | Hosťovanie Compañía Antonio Gades

BAČOVA ŽENA

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

KRVAVÁ SVADBA
Foto: W. Xiaojing

COSÌ FAN TUTTE

19.00 – 20.00 hod. | Hosťovanie Compagnie Pál Frenák
W. A. MOZART

BIRDIE

P. FRENÁK

DESATORO

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

17.00 – 21.50 hod.

Nehrá sa

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ

19.00 – 21.15 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú.
Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

BAČOVA ŽENA

I. STODOLA

Nehrá sa

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

PREMIÉRA

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

Rezervácie

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

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 – 21.45 hod. | Hosťovanie Opery Národného divadla moravskosliezskeho, Ostrava

OHNIVÝ ANJEL

S. S. PROKOFIEV

Hosťovanie Nel dolce, Kolínsky barokový ansámbel

17.00 hod.

HARLEQUIN RESTOR´D!

19.00 – 20.10 hod. | Pôvodné súčasné tanečné dielo

BESS Pocta Rudolfovi Labanovi

Š. ONDRIŠOVÁ, P. GROLL

Nehrá sa

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO
IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV
17.00 – 18.20 hod. | Hosťovanie Opery Národného divadla, Praha

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

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK

www.snd.sk

On-line predaj

POPOL A VÁŠEŇ
D. Jamrich, L. Bielovič, M. Huba DON GIOVANNI
Foto: J. Chlpík Foto: Ctibor Bachratý

14.00 – 15.00 hod. | Hudobná rozprávka pre najmenších

P. DOBŠINSKÝ, A. KORENČI, J. BIELIK

19.00 – 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených
láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE

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

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
10.00 – 12.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:

Nehrá sa

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

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

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

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ

ORANGO & ANTIFORMALISTICKÝ JARMOK

10.00 – 12.50 hod.
D. ŠOSTAKOVIČ

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

19.00 – 21.50 hod.
J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

19.00 – 22.25 hod. | Dramatizácia kultového románu
ROMEO A JÚLIA
19.00 – 21.50 hod. | Drame lyrique v piatich dejstvách s prológom vo francúzskom jazyku o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze
LABUTIE JAZERO J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO
Foto: P. Brenkus
Nehrá sa

B. MARTINŮ, H. PURCELL

EPOS O GILGAMEŠOVI/DIDO A AENEAS

19.00 – 21.25 hod. | Hosťovanie Opery Národného divadla, Brno
L. VAN BEETHOVEN

FIDELIO

19.00 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku
P. BREINER, N. HOREČNÁ

SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel

17.00 – 19.00 hod. | Pôvodná tanečná inscenácia
Nehrá sa

L. JANÁČEK

Z MŔTVEHO DOMU

19.00 – 21.15 hod. | Hosťovanie Opery Národného divadla, Praha

v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)

v pokladnici v historickej budove SND (vchod z Jesenského ul.)
Po: zatvorené
Ut – Pi: 11.00 – 19.00 hod., v prípade doobedňajších predstavení od 10.00 hod.
So: 10.00 – 19.00 hod., 1 hodinu pred začatím predstavenia
Ne: 1 hodinu pred začatím predstavenia

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

Uzávierka programu 21. 3. 2016. Zmena programu je vyhradená.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Richard Stanke
(Biskup Eduard
Vergérus)

Branislav Bystriansky (Karol Ekdahl)
a Diana Mórová (Lýdia Ekdahlová)

POHĽAD NA ZLO

Fanny a Alexander s katarziou
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Ľuboš Kotlár

O novinke Činohry SND Fanny a Alexander,
ktorá mala premiéru minulý mesiac, napriek
tomu, že ide o live cinema projekt, herec Richard Stanke povedal: „Skúšalo sa ako pri
klasickej činohernej inscenácii, do ktorej sa len
dodali technické elementy.“ A Milan Ondrík potvrdil správu o skúšobnom procese: „Ako Riško
povedal, skúšalo sa to ako divadlo, kde sú najdôležitejšie situácie a vzťahy. Keď prišli kamery,
bolo to náročnejšie, museli sme byť súdržní
a spolupatriční, lebo naskúšať to si vyžadovalo
istú technickú zdatnosť.“
Richard Stanke doplnil aj dôležitú významovú
informáciu o využití techniky vo Fanny a Alexnder: „Kamery prišli v záverečnej fáze. A využíva sa
obraz autentický, nie čistý, ale aj roztrasený, takže
sa netlačilo na hranie filmu či TV inscenácie. Kamera sa v tomto prípade prispôsobuje hercom.
Nerobíme rozdiel hrania na kameru a mimo nej,
ale pomáha nám vo vytvorení istej intimity. Pre
každého herca je to hodnotná a dobrá skúsenosť.“
Režisér Marián Amsler vo svojej inscenácii zvýZ inscenácie
Fanny a Alexander

raznil témy, ktoré Ingmar Bergmann opisuje
obrazom. Amsler ide v sugestivite ešte ďalej.
Témy, ktoré dnes rezonujú intenzívnejšie, sú
aj tie, ktoré opisuje Richard Stanke: „Pre mňa
osobne je to téma akéhosi dogmatizmu, alebo
podliehania nejakej inštitúcii. V tomto prípade
cirkvi. A nemožnosť nieže slobodnej voľby, ale
slobodného uvažovania. Aj teraz vidíme v cirkvi,
aká je to uzavretá inštitúcia bez pripustenia dialógu a vyjadrenia osobných názorov.“
Zdá sa, že Fanny a Alexander v SND je cesta zo
zeme cez peklo azda aj do raja. Napriek negatívnym, ťažobným a bolestným témam zaznieva posolstvo s koncom plným apoteózy
zmierenia a očisty. Richard Stanke dodáva, že je
to asi skutočná katarzia v divadle: „Áno, aj mne
veľa ľudí potvrdilo, že inscenácia má katarzný
účinok. A som za to rád. Nie vždy odchádza divák
z divadla s týmto pocitom. Napriek tomu, že sú
v inscenácii ťaživé a ubíjajúce momenty, na záver
sa má možnosť nadýchnuť a trochu s optimizmom odísť z divadla. Teda, dúfam.“

Richard Stanke je predstaviteľom najnegatívnejšej postavy inscenácie Fanny a Alexander
– zakomplexovaného, rigidného a násilníckeho biskupa Vergérusa. Jeho zosobnenie zla je
estetizované, dokonca sa tvári láskavo... „Neviem to analyticky pomenovať, ako sa má hrať
zlo alebo či to tak hrám. Ale zo svojich skúseností
viem, že to najhoršie zlo má milú tvár, sympatickú a v niečom aj príťažlivú. A o to je nebezpečnejšie. Mňa zaujímajú veci nejednoznačné aj na
javisku. A zlo je najnebezpečnejšie v tých na prvý
pohľad sympatických črtách. Vtedy je aj vzrušujúce,“ vysvetlil herec.

Ingmar Bergman:

FANNY A ALEXANDER
preklad: Teodora Chmelová
adaptácia a réžia: Marián Amsler
dramaturgia: Darina Abrahámová
scéna: Juraj Kuchárek
kostýmy: Martin Kotúček
hudba: Ivan Acher
najbližšie predstavenia:
7., 19. a 20. mája a 16. júna 2016
v Sále činohry novej budovy SND
Táňa Pauhofová
(Fanny)

SAUVIGNON 2015
D.S.C., neskorý zber

Získané ocenenia:
VITIS AUREA MODRA 2016
/zlatá medaila/
OCENENIE ČASOPISU
EPICURE 2016
/strieborná medaila/
VÍNNE TRHY PEZINOK 2016
/bronzová medaila/

www.elesko.sk

po premiére

MORÁLKA
PRE KAŽDÉHO
Polemika,
provokácia
aj memento
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Milo Fabian
Zuzana Fialová (Eva)

Každý sa nájde. Alebo každý si nájde svoj titul.
Preňho na mieru. S jeho problémom. S jeho
vnútorným svetom. Taká je skladačka Morálky
2000+. Ďalšej novej inscenácie Činohry SND,
ktorá by už mohla ašpirovať na nepravidelnú
dramaturgiu. Tri miniinscenácie od realistického problému k tomu, čo možno niekto označí
ako „futuristická“ hračka. Ale nie je to celkom
futur, lebo v podhubí je veľmi reálny pocit.
Alena Lelková so Zuzanou Dzurindovou sa dotkli témy, ktorú prehodnocuje a vyhodnocuje
takmer väčšina ženskej bezdetnej populácie po
štyridsiatke. Construct your life je zhmotnená
túžba po dieťati, šanca využiť poslednú možnosť
a je realistická viac, ako by sme chceli. A aspekt
toho, ako veľké korporácie manipulujú a vmanipulujú svojich zamestnancov – zamestnankyne
do situácií, kde ani nepredpokladali, že sa môžu
ocitnúť, je čoraz viac a viac aktuálnejšia.
Tak nás nauč rátať naše dni v réžii Júlie Rázusovej prinieslo pocit filmového sci-fi v divadle.
Ale iba vo veľmi jemnej podobe. Kdesi na zaRobert Roth (Muž)

čiatku je úvaha o trvácnosti hodnôt (aj tých kultúrnych), ktoré si pozemšťan v rámci krátkosti
svojho pobytu na zemi uvedomuje a najmä váži
viac ako hypotetický nesmrteľník, ktorý nemá
dôvod viazať sa k pamiatkam a spomienkam.
Lebo večnosť si už túto kategóriu kultúrnej
priľnavosti nevyžaduje. Ale vyžaduje si citovú
spriaznenosť. A na konci je existenciálna situácia rozhodnutia, kam chce človek patriť. Medzi
vyvolenú menšinu, alebo trápiacu sa väčšinu.
Daň za príslušnosť v jednom i druhom bloku je
v tejto aktovke vlastne rovnako vysoká. Jemná
vizuálna inšpirácia Mad Maxom a výrazná úvaha nad možnosťou žiť večne, ale s následkami,
ktoré treba niesť.
Poslednou jednoaktovkou je nielen úvaha nad
bioetickým problémom odstránenia bolesti,
resp. vloženia génu, ktorý eliminuje depresívne sklony v ľuďoch s maniodepresívnou poruchou, ale najmä úvaha nad bolesťou. V jednoaktovke Človek bez bolesti Kamila Žišku gén
a následne kontrolný čip účinkujú a Človek,

MORÁLKA 2000+
tri minidrámy napísané
pre SND
réžia: Alena Lelková, Júlia Rázusová,
Kamil Žiška
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Juraj Poliak
kostýmy: Dorota Cigánková
hudba: Lucia Chuťková
najbližšie predstavenia: 7. a 20. mája a 16.
a 26. júna 2016 v Štúdiu novej budovy SND

Marián Geišberg (Peter)
a Ján Gallovič (Jakub)

odborník na van Gogha, kunsthistorik, sa môže
vybúriť len slovne. Ale zrazu jeho depresívne
stavy chýbajú a nové dielo nemôže vzniknúť.
Chýba totiž bolesť, ktorá ho stvorila, vyprovokovala, umožnila mu zachytiť a opísať dokonalé
dielo. Ale potom prichádza ešte ďalšia nadstavba. Naše bolesti nás bytostne tvoria, ale zdá sa,
akoby život bol sledom vzájomných utrpení.
Dialóg otca (Marián Geišberg) a dcéry (Monika Horváthová) na malej ploche ukazujú, ako
krehko je prepojený svet vzájomnou bolesťou
a trýzňou. Ale práve jej zárezy a ryhy v našej pamäti tvoria nás samotných.
Morálka 2000+ otvára širokú možnosť čítania
inscenácií, dovolí vybrať si tému, ktorá rezonuje
u konkrétneho jednotlivca najviac, dovolí s ňou
polemizovať, jemne ho provokuje, nevnucuje
mu svoj názor a na malej ploche prinesie aj isté
morálne memento.

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

jubileum

OSUDOVÁ
KREHKOSŤ,
silná osudovosť!
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Ivona Orešková

Soňa Valentová-Hasprová
ako Antigona

Soňa Valentová-Hasprová sa v roku 1967, hneď po absolvovaní štúdia herectva
na Vysokej škole múzických umení, stala členkou Činohry SND a doplnila generáciu svojich
o niečo starších vrstovníkov reprezentovanú napríklad Michalom Dočolomanským,
Jozefom Adamovičom, Mariánom Labudom, Emíliou Vášáryovou či Božidarou Turzonovovou.

Od začiatku kariéry vytvára náročné postavy
žánrovo rôznorodého repertoáru, od naivných dievčenských úloh až po sebavedomé
hriešnice hľadiace na dno svojich síl. Jej dramatické roly mladých dievčat striedajú úlohy
groteskné a komediálne. Už ako poslucháčka
VŠMU v SND naštudovala postavu Adelaidy v Dostojevského Idiotovi (1965) či Alison
Porterovú v kultovej inscenácii hry Johna
Osborna Obzri sa v hneve (1967). Neskôr ako
osudová kráska Salome očarujúca pôsobivým

30

tancom sa objavila v Hviezdoslavovej tragédii
Herodes a Herodias (1970).
Jej senzitívny temperament, pulzujúci vnútorný dramatizmus a sugescia výrazu sú príznačné
už pre prvé dramatické úlohy ako Ľudmila (Vassa Železnovová, 1967), Esther (Victor alebo vláda
detí, 1969), Soňa (Zločin a trest, 1971), Ismena
(Antigona, 1971). Jednoznačným vrcholom
série postáv mladých, zurvalých a silných tragických hrdiniek, osudových žien na pomedzí
ženskej krehkosti a sily, ktoré idú až na dreň bolesti, sú jednoznačne Ximena (Cid, 1972), Margaret (Margaret zo zámku, 1974) Cordélia (Kráľ
Lear, 1975) a Desdemona (Othello, 1978). Ďalšou rozporuplnou, osudovou a zároveň vášňou
provokujúcou ženou bola jej Grušenka z Bratov Karamazovovcov (1981). Veľký dramatický
part rozohrala aj v bezbrannej a trpiacej Táni
z Gorkého Meštiakov (1982) či ako zvodná Cora
z O’Neillovho Ľadar prichádza (1982).
Soňa Valentová-Hasprová sa uplatnila aj ako
herečka komediálneho žánru – Rozkošný paroháč (Stella, 1972), Play-Back (Maňa, 1983), Šopalovičovo kočovné divadlo (Gina, 1988). Sklon
k pochopeniu osudov žien nenaplnených osudov potvrdila v postavách Kristíny (Slečna Júlia,
1986), Slúžky (Krvavá svadba, 1987) alebo Giny
(Divá kačka, 1990). Rezonujúca bola aj jej titulná kreácia Medey, barbarky z Kolchidy (1996).
Veľké plátna a dramatické plochy, zároveň
krehký i subtílny výraz, analytické myslenie
a drobnokresba, to je príznačné pre herectvo
Sone Valentovej-Hasprovej. Ale popri týchto
dramatických partoch s autentickosťou a vý-

stižnou charakterizáciou vytvorila i v zrelom
veku výrazné komediálne postavy ako Lady
Elisabeth (Rozkoše v utorok po polnoci, 1989),
Bjeta Šálinka (Ženský zákon 1996), Barónka
Duverger (Tak sa na mňa prilepila, 2005). No
bola i mrazivou vrchnou sestrou v Prelete nad
kukučkiným hniezdom (1998), ale aj nepríjemnou a pokryteckou Mae v Mačke na horúcej
plechovej streche (2002).
V poslednej dekáde dokázala svoju hereckú
bravúru uplatniť na malej ploche a vytvoriť
postavy s hĺbkou, aká je typická pre jej veľké
roly. Nezabudnuteľná je jej špiritistka dusiaca
v sebe neopätovaný cit Lýdia Ivanovna (Anna
Kareninová, 2009), trpiace matky ako Horáčka (Mariša, 2009), Polina Andrejevna (Čajka,
2012) a Liborova matka (Nevesta hôľ, 2015).
K výrazným postavám patrila i nekompromisná Zinaida Savišna Lebedevová (Ivanov 2010).
Neopomenuteľné sú jej spevoherné inscenácie – najmä postava Smrti v Na skle maľovanom vo všetkých troch naštudovaniach tejto
hudobnej balady (1974, 981, 1991) alebo jej
materskou láskou precítená Lomidrevova
matka v rozprávke Ako sa Lomidrevo stal kráľom (2014).
Soňa Valentová-Hasprová (70) je príklad excelentnej predstaviteľky dramatických polôh,
femme fatale, ktoré trpia spaľujúcou vášňou,
nenaplnenou láskou. Jej postavy mladých
dievčat neboli naivkami, ale nebojácnymi ženami, ktoré trpeli svojou vlastnou fatalitou.
Milá pani Soňa, želáme veľa, veľa síl a všetko najlepšie k vášmu okrúhlemu životnému jubileu!

jubileum

DRÁMY AJ KOMÉDIE
Bohatá tvorba Petra Mikulíka
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Martin Črep

Jubilant Peter Mikulík (75) absolvoval odbor
réžia na Vysokej škole múzických umení v roku
1963. Od nástupu na post interného režiséra
Činohry SND v roku 1965 zotrval v tejto pozícii
do roku 2010. Medzitým bol šéfom (1991 –
1996) aj riaditeľom činohry (1996 – 1997).
Peter Mikulík získal herecké skúsenosti už
v detskom veku ako člen Detskej rozhlasovej
družiny. Ako herec v malých postavách pôsobil počas štúdia na VŠMU i SND (Meštiak šľachticom, Príhoda na brehu rieky, Hamlet nemá
pravdu, Letní hostia). Herecké skúsenosti sa
odzrkadlili aj v jeho režijnej práci pri detailnom prepracovaní hereckej zložky.
Je jedným z profilujúcich režisérov Činohry
SND od 60. rokov. Jeho doménou bola anglosaská dráma, absurdná a groteskná dramatika,
najmä však klasické drámy psychologického
razenia. Výrazné zastúpenie mali uňho inscenácie komediálneho žánru.
Už jeho prvé sezóny v Činohre SND na poste
interného režiséra ukázali Mikulíkov príklon
k absurdnej dráme a groteske reprezentovanej autormi ako Sławomír Mrožek (Moriak,
1963, Tango, 1967), Václav Havel (Záhradná
slávnosť, 1964, Vyrozumenie, 1966), Samuel
Beckett (Šťastné dni, 1965), Ladislav Smoček
(Bludisko, Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, 1967), Roger Vitrac (Victor alebo Vláda detí,
1969), Peter Karvaš (Absolútny zákaz, 1969),
Luigi Pirandello (Henrich IV., 1970).
Výrazné zastúpenie mali a majú v tvorbe Petra
Mikulíka inscenácie objavnej anglosaskej dra-

matiky, kde mohol naplno rozvinúť psychologický realizmus, akcentoval prácu s hercom
a kládol dôraz na drámu príbehu i dôsledný výklad ako napríklad inscenácie Milenec
(1966) a Návrat domov (1969) od Harolda Pintera, Dom zlomených sŕdc (1971) a Domy pána
Sartoria (1975) Georgea Bernarda Shawa,
Nedeľa pre bolesť ako stvorená Tennesseeho
Williamsa (1981), Tance na sklonku leta Briana Friela (1994) alebo Krehká rovnováha Edwarda Albeeho (1998). V poslednom období
túto líniu zavŕšil inscenáciami Tracyho Lettsa
August: Stratení v Oklahome (2011) a Shelagh
Stephensonovej Pamäť vody (2012). Išlo o inscenácie postavené na ansámblovej súhre
a dôraze na autenticite hereckej výpovede.
Druhou, žánrovo podstatnou líniou sú Mikulíkove inscenácie komédií. Zdôraznil v nich temperament a naturel herca, dôslednú drobnokresbu
postáv. Pamätnými sa stali Simonovi Zlatí chlapci
(1974), Molièrov Lakomec (1986), Goldoniho Čertice (1995), Egressyho Portugália (2001), Wildeov
Ideálny manžel (2003), Shakespearov Trojkráľový
večer alebo čo len chcete (2003), alebo Shakespearovo Skrotenie zlej ženy (2008).
Nedá sa opomenúť inscenácie, ktoré sa vymykajú z jeho bežného dramaturgického
rámca ako Antigona (Sofokles, 1971) a Gavalieri (Fahquar, 1973). V rade výrazných,
analyticky presných a interpretačne inovatívnych sú dnes už zaradené aj inscenácie
Zahradníkovo Sólo pre bicie (hodiny) (1972),
Ibsenov John Gabriel Borkmann (1977), Ano-

uilhova Léocadia (1978), Becherov – Presesov
Bockerer (1986), Shakespearova Búrka (2000),
Andrejevova Katarína (2004), Hamlet (2007).
Stali sa príkladom divadla hereckého, kde je
réžia votkaná do interpretácie herca a do dôslednej analýzy textu.
Peter Mikulík sa už dlhoročne pedagogicky
podieľa na výchove mladých režisérov a hercov ako pedagóg na VŠMU. Je aj režisérom desiatok televíznych inscenácií, kde pokračoval
v línii objavných a nevšedných titulov.
Všetko najlepšie!
INZERCIA

NOVÉ SUV PEUGEOT 2008
VŠETKY ŽIVLY POD KONTROLOU

Kombinovaná spotreba 3,7 – 4,9 l/100 km, emisie CO2 96 –114 g/km.

NOVÝ PEUGEOT 2008

peugeot.sk

jubileum

DEVÄŤDESIATINY
Niny Hazuchovej
text: Pavol Smolík, dramaturg Opery SND, foto: archív

Predstavením Bizetovej Carmen oslávime v sobotu 25. júna
2016 deväťdesiatiny bývalej sólistky Opery
SND, pani Niny Hazuchovej. V rokoch 1943 –
1948 študovala spev na Štátnom konzervatóriu
v Bratislave u prof. Dariny Žuravlevovej. Už ako
poslucháčka tretieho ročníka dostala ponuku
na angažmán v Opere SND, ktorú prijala.
Počas svojej vyše tridsaťročnej kariéry na našej
prvej scéne naštudovala táto vynikajúca mezzosopranistka sedem desiatok postáv: začínala
ako Paulína v Pikovej dáme (1946), vo viacerých
naštudovaniach spievala Oľgu a neskôr i Larinovú (Eugen Onegin, 1949, 1952, 1963; 1972, 1978),
v inscenáciách Trubadúra z rokov 1942, 1963
a 1974 sa predstavila ako vynikajúca Azucena.

Spievala Amneris (Aida, 1949, 1959, 1978), Eboli (Don Carlos, 1956), Fenenu (Nabucco, 1966),
Maddalenu (Rigoletto, 1956, 1970), Suzuki (Madama Butterfly, 1955, 1971), ale aj Bizetovu Carmen (1954, 1973) či Gounodovho Siebla (Faust,
1948, 1956). Popri spomínaných Čajkovského
operách sa vynikajúco uplatnila aj v ďalšom
slovanskom repertoári ako Ludmila (Predaná
nevesta, 1945, 1953, 1968), Končakovna (Knieža
Igor, 1952, 1962), Fiodor i Marina Mnišek (Boris Godunov, 1954; 1977), Záviš (Čertova stena,
1949). Bola tiež výraznou interpretkou postáv
v operách slovenských skladateľov: účinkovala
ako Krajčír v Benešovych Cisárovych nových šatách (1969), Zuzka i Školnica v Krútňave (1952,
1965; 1978), Blagota vo Svätoplukovi (1960,
1970, 1972), Grófka Palugyayová (Juro Jánošík,

1954, 1962), Sofia (Vzkriesenie, 1962, 1976), Dr.
Ruofová v Holoubkovej opere Profesor Mamlock
(1966), Matka vo Frešovej opere pre deti Martin
a slnko (1975), Matkou bola aj v opere Pani úsvitu
od Bartolomeja Urbanca (1976) a stvárnila i postavu Laetície v Cikkerovom Rozsudku (1979).
Jej výborné spevácke predpoklady, technická
vyspelosť, muzikalita, herecký talent – to všetko
usmerňované nadhľadom, vzdelaním i prirodzenou inteligenciou – urobili z Niny Hazuchovej
interpretku vynikajúcich kvalít, ktorá dokázala
ku každej úlohe pristupovať s veľkou kreativitou.
Nina Hazuchová sa intenzívne venovala tiež
koncertnej činnosti. Dlhodobo spolupracovala
so Slovenským rozhlasom. Po dlhé roky pôsobila ako popredná vokálna pedagogička.
K životnému jubileu srdečne blahoželáme!
INZERCIA

NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA FESTIVAL
9.–13. MÁJ 2016
12. ROČNÍK
BRATISLAVA
PONDELOK 9. 5.
/
16.00 / DIVADLO SĽUK
Mestské divadlo Žilina
Silvia Vollmannová:
JASNE, V POHODE
Réžia: Silvia Vollmannová
19.00 / SLOVENSKÉ NÁRODNÉ
DN
D
NÉ
DIVADLO – ŠTÚDIO
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
itree
it
Ewald Palmetshofer:
HAMLET JE MŔTVY –
FAUST JE HLADNÝ
Réžia: Svetozár Sprušanskýý
a Braňo Holiček

UTOROK 10. 5.
/
15.00 / DIVADLO ARÉNA
Divadlo Aréna, Bratislava
David Jařab: OBEŤ
Réžia: David Jařab

20.00 / A4 – PRIESTOR
SÚČASNEJ KULTÚRY
Divadlo SkRAT, Bratislava
a
EXTRAKTY A NÁHRADY
Autori a účinkujúci: Inge
Hrubaničová, Ľubo Burgr,,
Milan Chalmovský,
Vlado Zboroň

ŠTVRTOK 12. 5.
/
13.00 / SLOVENSKÉ NÁRODNÉ
DNÉ
DN
DIVADLO – ŠTÚDIO
Činohra Slovenského
národného divadla, Bratislava
av a
av
Peter Pišťanek:
RIVERS OF BABYLON
Réžia: Diego de Brea

STREDA 11. 5.
/
16.00 a 21.30 / ŠTÚDIO 1
12
2
Tomáš Procházka,
Peter Tilajčík:
KAFKA.DREAMING.
Autori a účinkujúci: Tomáš
áš
áš
Procházka, Peter Tilajčík

19.00 / DIVADLO
ASTORKA KORZO ´90
Divadlo ASTORKA Korzo ´90,
00,,
Bratislava
Michal Vajdička a kol.:
JAMA DERAVÁ
Réžia: Michal Vajdička

19.00 / DIVADLO SĽUK
Sláva Daubnerová:
SOLO LAMENTOSO
Réžia: Sláva Daubnerová

PIATOK 13. 5.
/
19.00 / SLOVENSKÉ NÁRODNÉ
DIVADLO – ŠTÚDIO
ART HUB – Centrum
pre výskum a podporu
scénických umení, Sarajevo
Biljana Srbljanović:
CUDZIE SRDCE ALEBO
DIVADELNÁ ROZPRAVA
O HRANICI
Réžia: Dino Mustafić

+ BOHATÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM

.
WWWADRAMA
V
O
N
SK
.S

13. 5. 19.00
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ
DIVADLO – ŠTÚDIO
/
ART HUB – Centrum
pre výskum a podporu
scénických umení, Sarajevo
Biljana Srbljanović:

CUDZIE SRDCE
ALEBO DIVADELNÁ
ROZPRAVA O HRANICI
Réžia: Dino Mustafić
(Focus Bosna a Hercegovina)

hlavní usporiadatelia

s podporou
Divadelný ústav je štátnou
príspevkovou organizáciou
zriadenou Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky

Sprievodný program festivalu z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Záštitu nad festivalom
prevzal primáror mesta
Bratislava Ivo Nesrovnal

Záštitu nad programovou sekciou
Focus Bosna a Hercegovina prevzala
veľvyslankyňa Bosny a Hercegoviny
na Slovensku so sídlom v Prahe
J. E. Danka Savić

Programovú sekciu
Focus Bosna a Hercegovina
finančne podporila
Nadácia Pomocné ruky

aplauz

Klaňačka po aprílovej
premiére inscenácie
opery Fidelio.

Kostýmová výtvarníčka
Ľudmila Várossová, scénograf
Daniel Dvořák a režisér
inscenácie Fidelio Martin
Bendik spolu s dcérou.

Premiéru
Fidelia si prišiel
pozrieť aj
sólista Baletu
SND Peter
Dedinský.

Korepetítorka Milada
Synková a poslanec NR SR
Dušan Jarjabek.

foto: Alena Klenková

Sólistky opery Magdaléna Blahušiaková
a Jana Bernáthová.

Ján Ďurčo si podáva ruku
s maďarským dirigentom
Jánosom Kovácsom.

Jozef Benci
Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský
sa stretol s novým štátnym tajomníkom
MK SR Igorom Adamcom a generálnou
riaditeľkou sekcie umenia a štátneho jazyka
MK SR Zuzanou Komárovou.

Prezident SR Andrej Kiska
po premiére inscenácie Fanny
a Alexander spolu s Mariánom
Chudovským a herečkami Petrou
Vajdovou a Táňou Pauhofovou.

foto: Danica Púry

Príhovor ministra kultúry
Mareka Maďariča na raute
po premiére inscenácie
Fanny a Alexander.

Stojíme pri vašich odvážnych
rozhodnutiach.

Poisteniu Allianz dôveruje viac ako
85 miliónov klientov po celom svete.
Odvážte sa žiť podľa vlastných
predstáv a spoľahnite sa na naše rýchle
a férové služby a najoceňovanejšie
produkty.

allianzsp.sk

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

Hlavný partner

Partneri

WWW.STRABAG-POZEMNE.SK

Oﬁciálna minerálna voda pre SND

Partneri premiér

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:
zatvorené
Ut – Pi:
11.00 – 19.00 hod.
(v prípade doobedňajších predstavení od 10.00 hod.)
So:
10.00 – 19.00 hod.
Ne:
1 hodinu pred začatím predstavenia
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla (balet,
činohra, opera) v novej budove SND a v historickej budove SND si môžete
kúpiť a rezervovať v oboch pokladniciach.

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

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

Rezervácie

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

CENNÍK VSTUPENIEK
EUROKONTEXT.SK 2016
Operné predstavenia

17 €

Mozart
a Salieri/
Bohom milovaný

25 €

Vec
makropulos

15 €

20 €

Z mŕtveho
domu

15 €

20 €

Ohnivý anjel

14 €

17 €

Harlequin
Restor´d!

20 €

30 €

Fidelio

20 €

Epos
o Gilgamešovi/
Dido a Aeneas

10 €

14 €

Orango &
Antiformalistický jarmok

20 €

30 €

Così fan tutte

20 €

30 €

Romeo a Júlia

25 €

35 €

Simon
Boccanegra

2.
kateg.

1.
kateg.

15 €

17 €

14 €

3.
kateg.
17 €
14 €

14 €

7€

10 €

14 €

8€
10 €
10 €
10 €

8€

Zľavy
4.
Študent, dôchodca, držiteľ
kateg. preukazu ISIC, ITIC, Euro<26, ZŤP, ZŤPS
žiak
10 €
8€

7€

5€

5€

8€

5€
5€
5€
6€

5€

–
50 % na 3. a 4. kategóriu

50 % na 3. a 4. kategóriu

–

–

50 % na 3. a 4. kategóriu

–
–
–
50 % na 3. a 4. kategóriu

–

–

Rodinná
zľava
–

–

–

15 % na
všetky
kategórie

50 % na
všetky
kategórie

15 % na
všetky
kategórie

50 % na
všetky
kategórie

–

–

–

–

15 % na
všetky
kategórie

50 % na
všetky
kategórie

–
–

–
–

–

–

15 % na
všetky
kategórie

50 % na
všetky
kategórie

Baletné predstavenia

85 €

95 €

Anna Karenina

16 €

20 €

Slovenské tance

13 €

16 €

BESS – Pocta
Rudolfovi
Labanovi

60 €

65 €

Birdie

60 €

75 €

Krvavá svadba,
Suita Flamenca

2.
kateg.

1.
kateg.

3.
kateg.
40 €
40 €
10 €

12 €
70 €

Zľavy
4.
Študent, dôchodca, držiteľ
kateg. preukazu ISIC, ITIC, Euro<26, ZŤP, ZŤPS
žiak
20 €
22 €
6€

10 €
50 €

–
–
–

50 % na 3. a 4. kategóriu
–

–
–
–

Rodinná
zľava
–
–
–

–

–

15 % na
všetky
kategórie

50 % na
všetky
kategórie
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PREČO IDEME
NA EUROKONTEXT.SK 2016?
Medzinárodný divadelný festival Eurokontext.sk
2016 patrí medzi najvýznamnejšie divadelné udalosti roka. Na rozdiel od minulého ročníka, ktorý bol
zameraný na činohru, sa tentoraz diváci môžu tešiť
na to najlepšie z európskej opernej a baletnej scény.
Okrem domácich predstavení a dlhoočakávaných
premiér Opery a Baletu SND doplnia program festivalu hosťujúce inscenácie súborov z Ruska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, zo Španielska a z Česka.
Na kvalitné umenie sa prídu pozrieť aj domáci umelci
a členovia všetkých troch súborov SND. Aký je ich výber a čo ich na programe Eurokontext.sk 2016 zaujalo
najviac?

PAVOL REMENÁR, sólista Opery SND:
– Priatelia, chcem vás pozvať na
výnimočnú produkciu pražského Národného divadla, ktoré
bude hosťovať na festivale Eurokontext.sk. Mal som to šťastie
participovať na tvorbe tejto pre
mňa najkrajšej Janáčkovej opery
Z mŕtveho domu, ktorá je výsledkom spolupráce mladého režiséra Daniela Špinara,
dirigenta Roberta Jindru a kolektívu skvelých sólistov.
A táto spolupráca dopadla naozaj skvele. Netradičný
pohľad na dielo a tiež výrazný hudobno-dramatický
rukopis dáva divákovi naozaj hlboký zážitok. Vrelo
odporúčam! Zo sólistov by som spomenul Štefana
Margitu v postave Filku Morozova a Jozefa Moravca
ako Skuratova. Ja spievam Šiškova.
GABRIELA DZURÍKOVÁ, členka Činohry SND:
– Vybrala som si päť titulov:
SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel,
Birdie, Krvavá svadba, Harlequin
Restor´d! a Romeo a Júlia. Každý
z titulov má slovenský, francúzsky, španielsky, nemecký a slovinsko-španielsky naturel, takže
bude zaujímavé sledovať rozdielnosť javiskovej energie a spracovania.
PETER DEDINSKÝ, sólista Baletu SND:
– Milé publikum, keďže všetky
ponúkané tituly v rámci festivalu
Eurokontext.sk sú kvalitné produkcie, nebudem vám odporúčať len jeden, ale rovno všetky!
Sú to produkcie, ktoré sú veľmi
kvalitné a oplatí sa ich uvidieť na
pôde Slovenského národného
divadla. Či už sa vyberiete na predstavenie opery,
alebo baletu, nebudete ľutovať!

ANDREA VIZVÁRI, sólistka Opery SND:
– Osobne si z programu festivalu vyberám jedinečnú a jedinú
operu Ludwiga van Beethovena
Fidelio z našej domácej produkcie. Beethoven bol človek nesmierne prísny ako na seba, tak
i na okolie. Okrem toho citlivo
vnímal nespravodlivosti, ktoré
sa diali jednotlivcovi či spoločnosti. Túto tému dokázal majstrovsky pretaviť aj do tejto opery. Moje
sympatie k nemu zvyšuje aj fakt, že mal naozaj vrúcny osobný vzťah k Slovensku. Z hosťujúcich predstavení ma zaujala opera Ohnivý anjel od Sergeja Prokofieva. Keďže som túto operu nikdy nevidela, teším
sa ako na príbeh, tak na hudbu od tohto ruského
velikána 20. storočia.
MILAN ONDRÍK, člen Činohry SND:
– Tento projekt veľmi podporujem. Ostatný ročník, zameraný
na činoherné predstavenia, bol
dôkazom toho, že sa v Európe
robí naozaj kvalitné divadelné
umenie. Tento rok nás čaká rovnako zaujímavý výber predstavení reflektujúci súčasný stav
popredných operných a baletných scén v Európe.
Je naozaj dobré tento festival navštíviť, pozrieť si
predstavenia, konfrontovať sa s názormi tvorcov
a porovnávať. Verím, že i tento rok divákov opäť
presvedčíme o tom, že aj na Slovensku môžu vidieť
divadlo na medzinárodnej úrovni.
COSMINA MARIA SOBOTA ZAHARIA,
sólistka Baletu SND:
– Určite si nedám ujsť predstavenie Anna Karenina od Borisa
Eifmana považované za jeho
najlepšie dielo. Rovnako i Compañía Antonio Gades, pretože
flamenco ma vždy fascinovalo,
veď latinská krv sa vo mne nezaprie! Aj keď som si vedomá
svojej pracovnej a súkromnej
vyťaženosti, v kútiku duše dúfam, že sa mi podarí
vidieť aj predstavenie originálneho Pála Frenáka
Birdie. Moju pozornosť tiež upútalo predstavenie
Štátneho divadla Košice Mozart a Salieri, Bohom
milovaný... Je ťažké rozhodnúť sa a vybrať si, čo
skôr. Takže odporúčam prísť do divadla, program
je pestrý, zaujímavý, každý si nájde niečo podľa
svojich predstáv.
(nd, foto archív)
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Compagnie Pál Frenák
(Maďarsko – Francúzsko)
BIRDIE
utorok 24. 5. 2016, historická budova SND, 19.00 h
choreografia a réžia: Pál Frenák
Choreograf a tanečník Pál Frenák pôsobí na svetovej scéne súčasného tanca dlhé desaťročia. V roku 1989 založil svoj súbor v Paríži
a neskôr maďarsko-francúzsky súbor so sídlom v Budapešti a Paríži. Jeho rukopis zahŕňa rad klasických i moderných techník, ktorými vytvára jedinečný štýl. V choreografiách využíva posunkovú
reč, pantomímu, súčasný cirkus, prvky módy, divadla a hudby. Aj
vo svojom novom diele Birdie kombinuje jedinečnú choreografickú štruktúru s čistou, sofistikovanou scénografiou – inšpirovanou
súčasnou architektúrou a dizajnom, ktorý má silný vplyv na pohyb
materiálu. „Birdie je udivujúci, pohybujúci sa a mimoriadne krásny
portrét emócií a ľudských citov, s krištáľovo jasnou štruktúrou a vynikajúcou kvalitou tanca. Je to majstrovské dielo,“ napísal divadelný
a tanečný kritik László Szabó G.)
Birdie

Balet SND, Bratislava
P. Breiner, N. Horečná:

SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel
nedeľa 29. 5. 2016, nová budova SND, 17.00 h
hudobné naštudovanie: Peter Breiner
libreto, choreografia a réžia: Natália Horečná
scéna: Peter Janků
kostýmy: Lea Fekete
svetelný dizajn: Mario Ilsanker
Pôvodná tanečná inscenácia Sumire Shojima a Sakura Shojima
na hudbu slovenského sklada- (Jin-Jang)
teľa Petra Breinera v choreografii slovenskej choreografky
s európskym renomé Natálie
Horečnej. Trinásť tancov orchestrálnej suity slovenského skladateľa a hudobníka žijúceho
v New Yorku Petra Breinera má
základ v slovenských ľudových
piesňach. Metamorfované mnohými vrstvami Breinerovho hudobného jazyka obsahujú prvky
džezu, folklóru a improvizácie.
Hudba, inšpirovaná šestnástimi
ľudovými piesňami najmä z východoslovenského regiónu, je
plná farebných kontrastov, energie, nezvyčajných inštrumentácií a humoru. Inscenovanú verziu suity
uvádzame v choreografii a réžii mladej slovenskej choreografky, ktorá
sa už s úspechom etablovala v Európe – Natálie Horečnej. Jej súčasná
choreografia, ovplyvnená impulzmi zo sveta, obohatí slovenské tance
o nový, moderný tanečný rozmer.

Eifman Ballet, Petrohrad (Rusko)
ANNA KARENINA

Svetoznámy Boris Eifman je divadelný mág, ktorý pracuje s rôznymi
tanečnými štýlmi. Jeho predstavenia sú nezabudnuteľnými produkciami, odkrývajúcimi nové formy a princípy tanca. Svoje divadlo nazýva
„divadlom neskrývaných emócií“. O balete Anna Karenina
hovorí: „Karenina je večná téma,
rovnako aktuálna u Tolstého
ako dnes. Oslobodil som sa od
konkrétnej techniky, snažím sa
však vyjadriť všetko to, čo môže
vyjadriť ľudské telo. Je to veľmi
jemný nástroj, možnosti tela sú
unikátne a zaslúžia si, aby sa
rozvíjali. Nejde len o techniku.
Ponárame sa do hlbín ľudskej
duše, a to sa dá vyjadriť len novým spôsobom tanca.
Anna Karenina
(eg, foto. Peter Brenkus, archív)

V rámci festivalu Eurokontext.sk 2016 uvedieme premiéru inscenácie,
inšpirovanej životom a dielom Rudolfa Labana – BESS, pocta Rudolfovi Labanovi – v choreografii a réžii Šárky Ondrišovej. Je poctou jednému z najväčší svetových reformátorov tanca na svete. Bratislavský
rodák, tanečník, choreograf, pedagóg a tanečný teoretik Rudolf von
Laban (1879 – 1958) je významnou reformátorskou osobnosťou tanca
20. storočia. Tanec ponímal a skúmal v jeho najširších súvislostiach, od
kinetiky až po filozofiu. Je tvorcom systému pohybového zápisu, ktorý
sa po ňom nazýva labanotation.

štvrtok 2. a piatok 3. 6. 2016, nová budova SND, 19.00 h
choreografia, koncept a réžia: Boris Eifman

Balet SND, Bratislava
Š. Ondrišová, P. Groll:

BESS – POCTA RUDOLFOVI LABANOVI
piatok 27. 5. 2016, historická budova SND,
19.00 h – premiéra
hudba: Peter Groll
libreto, choreografia a réžia: Šárka Ondrišová
scéna a kostýmy: Eva Kudláčová-Rácová
projekcie: Ján Šicko
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N. A. Rimskij-Korsakov: MOZART A SALIERI

L. Janáček: VEC MAKROPULOS
štvrtok 2. 6. 2016, historická budova SND, 19.00 h
dirigent: Ondrej Olos
réžia: Peter Konwitschny
scéna a kostýmy: Helmut Brade
zbormajster: Ladislav Kaprinay
dramaturgia: Bettina Bartz, Vladimír Zvara

Opera Štátneho divadla Košice

Opera SND, Bratislava

Pred štyristo rokmi žil v Prahe cisár Rudolf II., ktorý
sníval o nesmrteľnosti. Jeho alchymista mu teda
pripravil elixír života. Ako prvá nápoj ochutnala alchymistova šestnásťročná dcéra, ktorá na následky
takmer umrela, ale nakoniec sa vystrábila a skutočne prestala starnúť. Blúdi po celej Európe a po tristo rokoch sa vracia do Prahy, aby našla recept na
otcov elixír a získala novú dávku, ktorá jej život predĺži o ďalších tristo rokov... Historický „triler“ z pera
Karla Čapka poslúžil Janáčkovi ako predloha jednej
z jeho najzvláštnejších opier, ktorú pre SND stvárnil
veľký nemecký režisér Peter Konwitschny. Čapek, Janáček a inscenátori však chceli nielen bizarnú, kvázi
kriminálnu zápletku. Na príklade Eliny Makropulos
podrobujú prieskumu starý ľudský sen o pozemskej nesmrteľnosti. Keby náš život stratil prirodzené
ohraničenie, nestratil by aj zmysel? To záhadné dievča možno pozná odpoveď...

M. Lejava: BOHOM MILOVANÝ
piatok 3. 6. 2016, historická budova SND,
19.00 h
hudobné naštudovanie: Marián Lejava
réžia: Michal Spišák
scéna a kostýmy: Diana Strauszová
Nie je bežnou praxou, aby jeden skladateľ napísal
operu o iných skladateľoch. Výnimkou potvrdzujúcou pravidlo je opera Nikolaja Rimského-Korsakova
Mozart a Salieri. Príbeh dvoch autorov, ktorí zápasili o priazeň publika a z ktorých ten talentovanejší
bol tŕňom v oku tomu menej talentovanému, je
naozaj zaujímavý. Košický súbor však zašiel ešte
ďalej – popri uvedení Korsakovovej opery ponúkne
aj dielo súčasného slovenského skladateľa Mariána
Lejavu, v ktorom akoby „odpovedal“ Korsakovovi
a dopĺňal jeho pohľad o nové aspekty. Lejava sa
pri písaní diela opieral o dostupné pramene z Mozartovho života, čiže jeho opera Bohom milovaný
je akousi sofistikovanou formou historického bádania. To si veru zaslúži pozornosť!
(ps, foto archív)

PROGRAM BALETNÝCH PREDSTAVENÍ
Compañía Antonio Gades
(Španielsko)
KRVAVÁ SVADBA, SUITA FLAMENCA
sobota 21. 5. 2016, historická budova SND,
19.00 h
choreografia a koncept: Antonio Gades,
Alfredo Mañas, Francisco Nieva
Antonio Gades – legendárny španielsky choreograf vytvoril krátko pred svojou smrťou nadáciu na
podporu svojho umeleckého dedičstva, ako aj na

šírenie španielskeho tanca po celom svete. Na pôde
nadácie vznikla tanečná skupina nesúca jeho meno
Compañía Antonio Gades, ktorá má výhradné právo
na uvádzanie pôvodných Gadesových diel a zachovanie pôvodného štýlu, v ktorom boli jeho práce
vytvorené.
Na festivale predstavia dve dnes už kultové diela –
Krvavá svadba a Suita Flamenca. Krvavá svadba predstavuje jedno z najvýznamnejších španielskych diel
dramatického baletu a popredného diela klasického
i súčasného tanca 20. storočia. Strhujúce tanečné dielo na motívy rovnomennej lyrickej tragédie Federica
Garcíu Lorcu sa stalo námetom na slávny rovnomenný film Carlosa Sauru. Z pohybov a gest tanečníkov,
sprevádzaných sugestívnym, elektrizujúcim rytmom
gitár sa počas svadobnej hostiny zrodí dráma vášne, žiarlivosti a smrti. Suita Flamenca patrí k dielam,
ktorými Antonio Gades začal roku 1963 svoju sólovú
kariéru. Po prvý raz ju uviedol Gadesov súbor, ku ktorému patrila okrem iného Cristina Hoyos, jeho tanečná partnerka počas takmer dvadsiatich rokov. Suitu
tvorí rad čísel, prostredníctvom ktorých môžu diváci
obdivovať estetiku flamenca – sólami, duetami a skupinovými tancami. Všetky tance vnímame z umeleckej perspektívy Antonia Gadesa. Ponúkajú jedinečnú
šancu sledovať cestu flamenca ako spojenia avantgardy s klasickým umením.
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Nel dolce, Kolínsky barokový ansámbel
(Nemecko)
HARLEQUIN RESTOR´D!
sobota 28. 5. 2016, historická budova SND, 17.00 h
pantomíma: Milan Sládek
Richard Clarke by sa iste divil, keby navštívil Eurokontext.sk 2016 a zistil by, že jeho dielo Harlequin Restor´d! z roku 1730 opäť žije! Zaslúžili
sa o to kolínski hudobníci združení v ansámbli Nel dolce, zapodievajúcom sa barokovou hudbou, ktorí originálny zápis tohto diela objavili na University of Chicago – a postarali sa o jeho revíziu. Aby mohli
toto dielo určené pre hudobníkov a mímov predstaviť súčasnému divákovi, potrebovali na
spoluprácu osloviť skutočného majstra pantomímy. Podarilo sa.
Znovuobjavený skvost
barokového hudobného divadla predstavia
na festivale Eurokontext.sk spoločne s jednou z najvýraznejších
osobností
súčasnej
svetovej pantomímy,
majstrom
Milanom
Sládkom.

Opera SND, Bratislava

Národné divadlo moravskosliezske
v Ostrave (Česko)
S. Prokofiev: OHNIVÝ ANJEL
nedeľa 29. 5. 2016, historická budova SND, 19.00 h
hudobné naštudovanie: Robert Jindra
dirigenti: Robert Jindra, Jan Kučera
réžia: Jiří Nekvasil
scéna: Petr Matásek
kostýmy: Marta Roszkopfová
pohybová spolupráca: Igor Vejsada
zbormajster: Jurij Galatenko
dramaturgia: Daniel Jäger
projekcie: Zuzana Walterová
V celej histórii umenia sa podchvíľou objavovali a objavujú fantazijné „parapsychologické“ vízie – ako memento o vzťahu človeka
a nadprirodzeného sveta, ako obraz prchavosti pozemských istôt, či
ako pálčivá otázka o našej identite. Tak prichádza na scénu aj fenomenálny Sergej Prokofiev so svojím obrazom Ohnivého anjela: symbolom pohnutých dramatických udalostí, ktoré v 16. storočí preťali
pokojný život v jednom z kláštorov v nemeckom Bonne. Románu
symbolistu Valerija Brjusova o rytierovi Ruprechtovi a o Renáte,
dievčati posadnutom vidinou ohnivého anjela, Prokofiev vdýchol
nový život.

Opera ND, Praha (Česko)

V centre Janáčkovej pozornosti stoja
v mnohých jeho dielach ženské hrdinky.
Nenazerá na ne už
pohľadom romantika,
ale do partitúr vrýva
ostrým perom dramatické obrazy ich duší.
V opere Z mŕtveho
domu však svoju pozornosť prekvapujúco
obracia inam: ostré
svetlo reflektora zvrtne dovnútra lágra v bývalom Rusku. Inšpirovaný Dostojevského predlohou „odomyká pred divákom väzenské cely“, aby spolu s ním nazrel
do roztrieštených osudov stratených ľudských existencií. Poviete si, že
dostať sa do takého prostredia je nezvyčajné, že bežnému človeku sa
to nemôže stať? Dvadsiate storočie, storočie genocíd, nás presviedča
skôr o opaku...

Beethovenov Fidelio je klenotom opernej literatúry, unikátnym
výtvorom geniálneho skladateľa. Prvá verzia opery mala premiéru v roku 1805, jej definitívna podoba uzrela svetlo sveta o deväť
rokov neskôr. Príbeh odvážnej Leonory, ktorá sa púšťa do boja so
zlom, aby zachránila svojho neprávom väzneného manžela, je oslavou
lásky a zároveň vykreslením prudkej
zrážky idealizmu s realitou. Dielo vyznieva ako plamenný politický manifest. Beethoven sa v ňom mohutnou
silou svojej hudby zastáva trpiacich
a utláčaných. Stavia sa proti manipulátorom a cynikom, pre ktorých je morálka či úcta k človeku len prázdnou
frázou a ktorí rozširujú svoju moc, aby
si mohli podrobiť druhých a zneužiť
ich na svoj prospech. V tomto zmysle
posolstvo jedinej opery Ludwiga van
Beethovena ani po dvesto rokoch neprestáva byť aktuálne.

L. Janáček: Z MŔTVEHO DOMU
utorok 31. 5. 2016, nová budova SND, 19.00 h
hudobné naštudovanie, dirigent: Robert Jindra
réžia: Daniel Špinar
scéna: Lucia Škandíková
kostýmy: Iva Němcová
svetelný dizajn: Martin Špetlík
zbormajstri: Martin Buchta, Miriam Němcová
choreografia: Radim Vizváry
dramaturgia: Ondřej Hučín

L. van Beethoven: FIDELIO
sobota 28. 5. 2016, nová budova SND, 19.00 h
hudobné naštudovanie: János Kovács
dirigenti: János Kovács, Peter Valentovič
réžia: Martin Bendik
scéna: Juraj Fábry
kostýmy: Marija Havran
zbormajster: Pavol Procházka

Ludwig van Beethoven
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Landestheater Graz (Rakúsko)
A. L. Webber: TELL ME ON A SUNDAY
štvrtok 26. 5. 2016, nová budova SND, 19.00 h
hudobné naštudovanie: Marcus Merkel
réžia: Rainer Vierlinger
scéna a kostýmy: Vibeke Andersen
dramaturgia: Bernd Krispin
Príbeh mladej ženy, ktorá hľadá v živote lásku
i uplatnenie. Po svetovom úspechu muzikálu Evita
sa Lloyd Webber rozhodol v diele Tell Me on a Sunday opäť priviesť na scénu dominantnú ženskú postavu, ba venovať jej celý večer. Ako prvá interpretka tejto roly zaujala publikum Marti Webb, ktorá
s titulnou piesňou Take that look off your face viedla
rebríčky hitparád. V Grazi túto rolu študuje Sieglinde Fledhofer, ktorej mnohotvárne portréty žien
v opere, operete i muzikáloch prinášajú divákom
výnimočné zážitky.

Opera ND, Praha (Česko)
D. Šostakovič:

ORANGO & ANTIFORMALISTICKÝ
JARMOK
piatok 27. 5. 2016, nová budova SND, 17.00 h
hudobné naštudovanie, dirigent: Jan Kučera
réžia: Sláva Daubnerová
scéna a kostýmy: Marija Havran
dramaturgia: Pavol Graus
svetelný dizajn: Pavel Kotlík
videoart: Lukáš Kodoň
zbormajster: Marek Vorlíček
Opera ND Praha prináša zaujímavý fragment opery Orango, „umeleckú štúdiu“ o poľudštení opice,
ktorú fenomenálny ruský skladateľ Dmitrij Šostakovič nedopísal, ale určite stojí za to si ju pozrieť
a vypočuť – a potom predstavenie Anitoformalistický jarmok (titul inscenácie parafrázuje originálny názov diela Antiformalistický rajok, teda malý

raj, ale aj „rajónnyj kamitét“, oblastný výbor KSSZ),
dielko nazerajúce za dvere straníckej schôdze,
na ktorej sa vášnivo kritizuje „úpadková formalistická tvorba“ – teda taká, ktorá sa nijako nedá
zlúčiť s ideami marxizmu-leninizmu. Pikantné je,
že samotného Šostakoviča sovietska moc neraz
napádala, že je formalistom. Britký humor a hravosť diela evokujú veľkého skladateľa, ako píše
túto operu z dlhej chvíle – možno práve počas
dajakej nekonečnej schôdze – na kus papiera pod
lavicou. Niekto si v takých chvíľach kreslí za okraj
bloku kvety, psy a rôzne postavičky, NIEKTO zase
komponuje!

Opera Národného divadla Brno
(Česko)
B. Martinů/H. Purcell:

EPOS O GILGAMEŠOVI/
DIDO A AENEAS
piatok 27. 5. 2016, nová budova SND, 19.00 h
hudobné naštudovanie, dirigenti:
Marko Ivanovič, Václav Luks
réžia: Jiří Heřman
dramaturgia: Patricie Částková
scéna: Dragan Stojčevski
kostýmy: Alexandra Grusková
svetelný dizajn: Daniel Tesař
zbormajster: Pavel Koňárek
Horizonty umeleckej tvorby sú rôzne. Niekto z tvorcov má ambíciu preniknúť do hĺbok ľudskej intimity, iného lákajú veľké plátna heroických činov, iný
sa usiluje pohľadom plným fantázie nahliadnuť do
budúcnosti – aká asi bude? Rovnako zaujímavý však
môže byť aj „hĺbkový ponor do minulosti“: aká asi
BOLA? Skvelý český skladateľ Bohuslav Martinů sa
o čosi také pokúsil, keď sa inšpiroval Eposom o Gilgamešovi, najstaršou zachovanou písomnou pamiatkou celého ľudstva. Aký bol vládca Uruku Gilgameš
– a ako sa skladateľovi podarilo nahliadnuť do jeho
dávno strateného sveta?
Najväčšou inšpiráciou pre umelcov všetkých čias
je láska medzi mužom a ženou. Môže mať rôzne
podoby – a pokiaľ je príbeh zaľúbených situovaný do nevšedných súvislostí, zaujme o to viac.
K takým príbehom patrí aj rozprávanie o tragickej
láske kráľovnej Kartága Dido k trojskému hrdinovi Aeneovi. Zložité spoločenské vzťahy bránili ich
zväzku – a ich osudu dávali tragický ráz. Tento
námet vychádzajúci zo štvrtej knihy Vergiliovho
eposu Aeneas sa stal predlohou k viac než stovke operných spracovaní, z ktorých niektoré patria
k prelomovým dielam opernej literatúry. Medzi ne
nepochybne patrí práve dielo významného skladateľa anglického baroka Henryho Purcella, ktorý
vďaka svojej schopnosti zachytiť v hudbe tie najjemnejšie záchvevy ľudských emócií vdýchol nešťastnej Dido nesmrteľnosť.
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PROGRAM OPERNÝCH PREDSTAVENÍ
Opera SND, Bratislava
*9HUGLSIMON BOCCANEGRA
piatok 20. a nedeľa 22. 5. 2016,
nová budova SND, 19.00 h – premiéra
hudobné naštudovanie: Martin Leginus
dirigenti: Martin Leginus, Dušan Štefánek
réžia: Marián Chudovský
zbormajster: Pavol Procházka
scéna: Jaroslav Valek
kostýmy: Peter Čanecký
dramaturgia: Slavomír Jakubek
Taliansky operný génius vedel majstrovsky spojiť strhujúcu osobnú
drámu so širšími politickými či spoločenskými súvislosťami, aby sa tak
mohol aktuálne vyjadriť k svetu, ktorý ho obklopoval a ku ktorému nevedel byť umelecky ľahostajný. Téma zápasu o jednotu historicky ťažko skúšaného Talianska sa stala určujúcou ideou viacerých jeho diel.
V opere Simon Boccanegra ju výrazne obohatila i rozporuplná súvislosť
moci a ceny za moc, ktorú si na ľudských osudoch zvyčajne vyžiada.
Hudobná dráma odohrávajúca sa v bohatom Janove zapôsobí svojou poetikou
temnosvitu, ktorý len chvíľkovo vyjasnia
svetlejšie zvukové a obsahové farby. Podobne ako v Trubadúrovi, ktorý vznikol
podľa dramatickej predlohy toho istého
španielskeho autora Antonia Garcíu Gutiérreza, v ňom prevláda dusná a napätím
presiaknutá atmosféra a dejové peripetie
nedajú ústredným protagonistom až do
konca vypätej drámy ani na okamih vydýchnuť. Pôvodný tvar opery z roku 1857
Verdi v roku 1881 prepracoval so skladateľom a libretistom Arrigom Boitom
a v tejto verzii dielo žije i na dnešných
operných javiskách.
Giuseppe Verdi

Opera SND, Bratislava
Ch. Gounod: ROMEO A JÚLIA
utorok 24. 5. 2016, nová budova SND, 19.00 h
hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
dirigenti: Rastislav Štúr, Dušan Štefánek
réžia: Diego de Brea
dramaturgia: Slavomír Jakubek
scéna: Marko Japelj
kostýmy: Blagoj Micevski
zbormajster: Pavol Procházka
Vytvoriť v opernom žánri rovnocenný pendant shakespearovskej drámy sa podarilo len výnimočne. Géniovi Verdimu k jeho vlastnej spokojnosti až v posledných dvoch stareckých dielach Falstaff a Otello.
Francúzski operní skladatelia však vnímali podobné výzvy vyrovnať sa

literárno-dramatickým kvalitám veľkých predlôh inak. Viac než o bezprostrednú dramatickosť a vernosť či komplexnosť spracovania im išlo
o štýl a ducha hudobného zobrazenia príbehu. A aby hudba, melódiou
a formou sui generis, vypovedala podstatu zobrazovaného, pričom
príklon k výpravnosti divadelného predstavenia bol priam národným
rysom divadelnej estetiky. Charles Gounod, jeden z najúspešnejších
francúzskych autorov, to dokumentoval v oboch svojich najväčších
dielach: vo Faustovi a Margaréte podľa Goetheho literárnej predlohy,
aj v Romeovi a Júlii podľa alžbetínskeho majstra. Melodická a harmonická krása a emocionálna intenzita sú najsilnejšími argumentmi jeho
hudobného pretlmočenia shakespearovského príbehu. Na opernom
javisku SND v titule debutoval režisér slovinsko-španielskeho pôvodu
Diego De Brea, ktorý vo svojej inscenácii ponúka prienik do hlbších
sfér hudby a jej literárno-dramatických kontextov, scénickú imaginatívnosť a vygradovaný emocionálny rozmer hereckého prejavu protagonistov príbehu.

Opera SND, Bratislava
W. A. Mozart: COSÌ FAN TUTTE
streda 25. 5. 2016, historická budova SND, 19.00 h
hudobné naštudovanie: Friedrich Haider
dirigenti: Friedrich Haider, Ondrej Olos
réžia: Marek Weiss
scéna a kostýmy: Hanna Szymczak
zbormajster: Ladislav Kaprinay
dramaturgia: Martin Bendik
Tak ako je dodnes záDaniel Čapkovič (Guglielmo)
hadná samotná osoba Denisa Hamarová (Dorabella)
nosť Wolfganga Amadea
Mozarta, aj viaceré jeho
diela ukrývajú v sebe
zvláštne tajomstvá. Nielen také, aké dlhý čas mýtizovali okolnosti vzniku
známeho Rekviem, alebo
také, ktoré sa týkajú ťažko pochopiteľnej kompozičnej geniality autora.
Sú to rébusy obsahové,
stojace pred interpretmi
i publikom ako otázka, ako rozumieť a vyložiť predovšetkým niektoré
operné diela a ich ideové posolstvo. Komická opera Così fan tutte je
jedným z takýchto opusov. Základná pochybnosť sa vzťahuje už na samotný žáner diela – ide skutočne o komickú operu, alebo komediálne
prezentované udalosti majú v skutočnosti nanajvýš vážny zmysel a dôsledok? „Nezáväzná“ výmena snúbeníc totiž odhalí medzi mladými pármi neočakávanú a nezvratnú pravdu. A pochybnosti sú i v otázke, kto je
v skutočnosti obeťou a proti komu sa dvíha prísny prst morálneho súdu.
Sú to ženy, ako napovedá názov („Všetky sú také“), alebo by sa táto opera
o mužskom sprisahaní voči nežnejšiemu pohlaviu mala skôr premenovať na Così fan tutti („Všetci sú takí“)? Autor do diela vložil aj ďalší rébus:
sú obe dievčatá len obeťami chlapskej intrigy – alebo zámer mládencov
vybadali už na samom začiatku a dobre sa bavia, hrajúc ich hru?

4

Festivalové stretnutia prinášajú niekoľko
rovín konfrontácie.
V prvom rade sú to
očakávania a túžba
našich divákov vidieť
niečo nové – od klasiky až po súčasný
tanec. Po prvý raz
uvádzame legendárny súbor Compañía
Antonio Gades s kultovou inscenáciou
Krvavá svadba. Súčasný tanec zastúpi
Compagnie Pál Frenák s novou strhujúcou produkciou Birdie a zahraničnú ponuku uzavrie vari najúspešnejšia
inscenácia slávneho Eifman Ballet Anna Karenina
s neopakovateľným rukopisom Borisa Eifmana.
Rovnako dôležitý z pohľadu dramaturgie Baletu
SND je náš vklad do tanečnej časti festivalu. Ponuku tvoria dve nové pôvodné diela – inscenácia

SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel Natálie Horečnej na
hudbu Petra Breinera a tanečné divadlo BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi choreografky Šárky Ondrišovej na hudbu Petra Grolla, ktorú uvedieme v premiére ako záver sezóny svetových premiér v Balete
SND. Uvedenie oboch inscenácií na festivale Eurokontext.sk 2016 je príležitosťou vnímať našu tvorbu v medzinárodnom kontexte.
Pevne verím, že spojenie veľkých literárnych tém,
virtuózneho fyzického divadla a prostých ľudských
príbehov pretavených do rôznych podôb tanečného vyjadrenia počas dvoch festivalových týždňov
osloví čo najširší okruh respondentov. Naplní hľadiská množstvom emócií a vyvolá živé diskusie o umení, ktoré je svojím estetickým názorom v dnešnom
svete také potrebné.

Jozef Dolinský, riaditeľ Baletu SND

Všetky aktuálne informácie o festivale nájdete na: www.eurokontext.sk

založil maďarsko-francúzsky súbor Compagnie Pál
Frenák so sídlom v Budapešti a Paríži. Jeho tvorba
sa odráža aj v novom diele Birdie, kde kombinuje
jedinečnú choreografickú štruktúru s čistou sofistikovanou scénografiou – inšpirovanou súčasnou architektúrou a dizajnom.
Pál Frenák nedávno získal za inscenáciu Birdie významné ocenenie Award Moholy-Nagy University
of Art and Design. Univerzita každoročne udeľuje
cenu umelcovi maďarského pôvodu, ktorého dielo
sa vyznačuje novým prístupom, inováciou a posúvaním hraníc medzi umeleckými médiami. Ocenili
ho ako tvorcu, ktorý vytvára jedinečnú, silnú a dynamickú pohybovú reč, odvážne využíva priestor
a rôzne umelecké formy vrátane cirkusu, divadla,
módy a súčasnej hudby.
„Moja inscenácia hovorí o fyzických a emocionálnych
hraniciach vnútri nás samých a o spôsobe, akým naša
predstavivosť vytvára úplne novú realitu prežiť. Birdie
je o izolácii a osamelosti, o slobode a nekonečne,“ uviedol Pál Frenák na margo Birdie.
Maďarský divadelný a tanečný kritik László Szabó
napísal o inscenácii: „Birdie je udivujúci, pohybujúci sa
a mimoriadne krásny portrét emócií a ľudských citov,
s krištáľovo jasnou štruktúrou a vynikajúcou kvalitou
tanca. Je to majstrovské dielo.“

BORIS EIFMAN
Jeden z najslávnejších choreografov sveta Boris
Eifman sa narodil v roku 1946 na Sibíri, vyštudoval konzervatórium v Leningrade. V roku 1977 bol
vymenovaný za šéfa Leningradského baletného

súboru, dnes Eifman Ballet. Medzi jeho dielami nachádzame tituly ako Don
Juan a Molière, Don Quijote
alebo Fantázie blázna, Majster a Margarétka, Karamazovovci, Onegin, Červená
Giselle, Rekviem, Anna Karenina, Rodin. Je známy svojimi spracovaniami veľkých
literárnych diel so psychologickými sondami do
temných stavov duše. Po jeho dielach Rodin a Up
& Down prichádza do tretice jeho súbor do Bratislavy s inscenáciou Anna Karenina.
„Dilema medzi láskou a povinnosťou, medzi milencom a rodinou, vášňou a nezávislosťou je večná. Tieto
problémy sú rovnako aktuálne, ako boli pred stopäťdesiatimi rokmi. Anna Karenina sa už stala mýtom,
večnou schémou. Nedokázala sa vyliečiť zo svojej
vášne a padla jej za obeť.“
Boris Eifman v snahe oslobodiť sa od konkrétnej
techniky využíva telo ako hlavný nástroj na vyjadrenie emócií. „Možnosti tela sú unikátne a zaslúžia si,
aby sa rozvíjali. Nejde len o techniku, ale aj o duchovnosť. Ponor do ľudskej duše sa dá vyjadriť len novým
spôsobom tanca, ani klasikou, ani neoklasikou, lebo
tieto techniky s psychológiou nepracujú. Myslím si, že
sme našli symbiózu medzi tradičnou ruskou baletnou
kultúrou 19. a 20. storočia a všetkými výdobytkami
súčasných svetových choreografov,“ uviedol renomovaný choreograf.
(eg, foto archív)
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Opera prispeje do ponuky festivalu Eurokontext.sk 2016 žánrovo i dramaturgicky pestrým
programom, v ktorom spojí vlastné inscenačné
novinky s pohostinskými predstaveniami partnerských slovenských i zahraničných divadiel.
Z domácich inscenácií uvedieme Janáčkovu Vec
Makropulos v réžii Petra Konwitschného, Gounodovu operu Romeo a Júlia (réžia Diego de
Brea, dirigent Rastislav Štúr), Mozartovo Così fan
tutte pod taktovkou Friedricha Haidera, Beethovenovho Fidelia v hudobno-dramatickom poňatí dirigenta Jánosa Kovácsa a režiséra Martina
Bendika, a napokon novinku Verdiho Simona
Boccanegru v réžii Mariána Chudovského a v hudobnom naštudovaní Martina Leginusa, ktorá
bude mať svoju premiéru na úvod festivalu.
Atraktivitu pohostinských vystúpení podčiarkuje aj voľba titulov, ktoré buď na scéne SND
ešte nezazneli, alebo absentovali v jeho repertoári dlhé obdobie. Národné divadlo, Praha sa predstaví s veľmi úspešnou
a kvalitnou inscenáciou Janáčkovho veľdiela Z mŕtveho domu
v réžii Daniela Špinara, ktorá vyvolala pri svojej premiére v minulej sezóne veľký ohlas. Pražskí hostia obohatia náš festival
aj divadelnou kuriozitou v podobe majstrovskej Šostakovičovej frašky Antiformalistický jarmok v réžii mladej slovenskej režisérky Slávy Daubnerovej. Dramaturgicky agilná a progresívna ostravská opera privezie do Bratislavy originálnu inscenáciu

jedného z veľkých opusov 20. storočia, strhujúcu Prokofievovu
mystickú fantáziu Ohnivý anjel. S úplnou novinkou sa bude
prezentovať súbor Opery Štátneho divadla Košice – príde s inscenáciou vzápätí po jej májovej košickej premiére a obohatí
festivalovú ponuku o nové, pôvodné slovenské operné dielo
Bohom milovaný z pera Mariána Lejavu v kombinácii s málo
známou komornou operou Rimského-Korsakova Mozart a Salieri. Dve diela zahrá v jednom večere aj brnianske Národné
divadlo, a to v podobe zvláštneho spojenia majstrovského
barokového opusu Henryho Purcella Dido a Aeneas a mytologického Eposu o Gilgamešovi Bohuslava Martinů v réžii Jiřího
Heřmana. O žánrovej šírke festivalu Eurokontext.sk 2016 napokon vypovedá hosťovanie Opery Graz s muzikálovou monodrámou kultového autora Andrewa Lloyda-Webbera Tell
me on a Sunday a vystúpenie nášho svetoznámeho míma, režiséra a divadelného tvorcu Milana Sládka s titulom Harlequin
Restor´d!, rekonštruujúcim dva zabudnuté barokové pantomimické klenoty z Londýna. Pestrá a umelecky hodnotná festivalová ponuka dozaista osloví divadelné a hudobné kruhy
v Bratislave a posunie dopredu náš spoločný dialóg o tvorbe
a jej posolstvách, ktoré ju môžu urobiť živou súčasťou nášho
každodenného života.

Slavomír Jakubek, riaditeľ Opery SND

SVETOVÍ CHOREOGRAFI
NA FESTIVALE
svoje inscenácie predstaví Antonio
Gades, Pál Frenák a Boris Eifman

ANTONIO GADES
Španielsky tanečník a choreograf (1936 – 2004), ktorý
preslávil flamenco po celom
svete. K jeho najvýznamnejším
inscenáciám patria Carmen, Krvavá svadba a Čarodejná láska.
Na základe nich vznikli rovnomenné filmy v úzkej spolupráci so španielskym režisérom
Carlosom Saurom. Antonio Gades bol spoluzakladateľom a umeleckým riaditeľom Španielskeho národného baletu (Ballet Nacional
de España). Legendárny choreograf vytvoril
krátko pred svojou smrťou nadáciu na pod-

poru svojho umeleckého dedičstva, ako aj na
šírenie španielskeho tanca po celom svete. Na
jej pôde vznikla tanečná skupina Compañía
Antonio Gades, ktorá má výhradné právo na
uvádzanie pôvodných Gadesových diel.
Suitou Flamenca začal Gades roku 1963 svoju
sólovú kariéru a preslávila sa v nej aj Cristina
Hoyos, jeho dlhoročná tanečná partnerka.
Suitu tvorí rad čísel, prostredníctvom ktorých
môžu diváci obdivovať estetiku flamenca – sólami, duetami a skupinovými tancami.
Krvavá svadba je strhujúce tanečné dielo na
motívy rovnomennej lyrickej tragédie Federica Garcíu Lorcu. Z pohybov a gest tanečníkov,
sprevádzaných sugestívnym, elektrizujúcim

rytmom gitár, sa počas svadobnej hostiny zrodí dráma vášne, žiarlivosti a smrti. Inscenácia sa
stala tiež námetom na slávny rovnomenný film
Carlosa Sauru. Súbor Antonia Gadesa uvádza
balet znovu ako jedno z najvýznamnejších španielskych
diel dramatického baletu a popredného diela klasického
i súčasného tanca 20. storočia.

PÁL FRENÁK
Choreograf a tanečník Pál
Frenák sa narodil v roku 1957
v Budapešti, v roku 1980 odišiel do Paríža a v roku 1999
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