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Hudba Sergej Prokoﬁev
Choreograﬁa a réžia Natália Horečná
Scéna a kostýmy Christiane Achatzi
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Dirigenti Peter Breiner, Peter Valentovič
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Účinkujú Ilinca Gribincea, Klaudia Görözdös,
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Spoluúčinkuje orchester SND

Inscenácia vznikla v koprodukcii s Fínskou
národnou operou v Helsinkách.
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úvod

foto: Alena Klenková

Portál SND týmto dvojčíslom uzatvára už piatu sezónu
svojho vychádzania. Stal sa súčasťou života našej prvej
scény, akousi kronikou, ale hlavne informačným kanálom pre všetkých návštevníkov divadla. Rozmýšľal som,
ako uchopiť toto malé „polojubileum“ a nápad mi vnukol
samotný obsah aktuálneho Portálu SND, konkrétne päť
našich herečiek.
Chystajú sa veľké oslavy. Večne temperamentná Marína
Kráľovičová, doslova slovenská herecká rekordérka, ktorá
už rezko začala písať ôsmu dekádu svojho aktívneho účinkovania na javisku SND, sa dožíva deväťdesiatky! Neuveriteľné, lebo ten vek pri pohľade na jej vitalitu a herecké
kreácie je z ríše sci-ﬁ. K hereckým klenotom, ktorým budeme vinšovať, patrí aj Božidara Turzonovová. Kedysi dávno sa mi ju nechtiac podarilo v novinovom titulku premenovať na: Božiadara. Preklep. Ale ona je Božím darom pre divadlo,
takisto ako Emília Vášáryová, s ktorou mám zážitok ešte zo začiatku tohto milénia. Chcel
som spraviť vianočný rozhovor do mienkotvorného denníka, ale vzhľadom na pracovnú
vyťaženosť pani Milky sa nám nedarilo nájsť termín na stretnutie. A tak navrhla, aby som
si prišiel do pražského Činoherného klubu pozrieť Návrat do púšte, kde v Koltèsovej hre
stvárňovala postavu Matyldy Serpenoisovej, mimochodom, v réžii Romana Poláka. A že po
predstavení pôjdeme spolu autobusom do Bratislavy a budeme mať dosť času na rozhovor.
Stalo sa. Hneď po predstavení nás auto odviezlo na Florenc, kde o 22. hodine vyrazil nočný
spoj do Bratislavy. Bol to rozhovor vzhľadom na miesto (v pohybe), čas a hlavne obsah, na
aký sa nezabúda.
Tohtoročnou jubilantkou je aj Ingrid Timková, osobitá femme fatale hereckého súboru. Hoci
hráva zriedkavo, jej kreácie sú silné. Túto sezónu sa v SND už prezentovala ako režisérka monodrámy Mier chatrčiam! Vojnu palácom! s Robom Rothom. Najnovšie ju uvidíme ako Evu N.,
čudesnú bytosť pomstiacu sa susedom za štekot psa opernou hudbou. Hra je inšpirovaná
skutočnými udalosťami zo Štúrova, verejnosti známymi z médií. Inscenácia Spievajúci dom
autorky a režisérky Slávy Daubnerovej, performerky, ktorá si tento príbeh už sama zahrala
v monodráme Solo lamentoso, spestrí domácu ponuku festivalu Eurokontext.sk.
A napokon Táňa Pauhofová. Aktuálne je obsadená do deviatich titulov repertoáru Činohry
SND, ale s dvomi postavami, Emmou Bovary a Myškou Chocholuškou, sa zakrátko rozlúči.
Madame Bovary aj rozprávku Mechúrik-Koštúrik totiž čakajú derniéry. Táňa však ide herecky
ďalej – jej novinkou, nie síce na domovskej scéne, ale v Balete Štátneho divadla Košice, je
titulná postava v Denníku Anny Frankovej (inak, skúšala ju paralelne s Elitami). Po zhliadnutí
premiéry môžem potvrdiť, že Táňa krásne hrá, ale aj tancuje, je partnerkou tanečným profesionálom. Inscenácia má taký divácky úspech, že košické divadlo ešte túto sezónu mimo
plánu nasadilo ďalšie predstavenia. Verme, že Táňu ako Annu s „tancujúcim denníkom“ uvidíme aj tu, preto treba Košičanov čím skôr pozvať na hosťovanie do Bratislavy.
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Cena ministra kultúry za rok 2016
aj pre osobnosti späté so SND

Izabela
Pažítková

Ľudmila
Várossová

Čarovná ﬂauta s Pavlom Bršlíkom

4

V májovom a júnovom predstavení Bizetovej Carmen sa predstaví po
prvý raz na javisku Opery SND taliansky tenorista Mickael Spadaccini.
Umelec patrí už niekoľko rokov k popredným interpretom tenorového
odboru v stredoeurópskom priestore. V ostatnom čase ho malo možnosť vidieť publikum v operných domoch v Terste, Drážďanoch, Grazi,
vo Vilniuse či v Turíne. K jeho proﬁlovým postavám patria Pucciniho Cavaradossi, Des Grieux, Massenetov Werther, Leoncavallov Canio, Oﬀenbachov Hoﬀmann i Bizetov Don José. V historickej budove SND stvárni
posledne menovaného 5. mája a 27. júna v partnerstve s Jolanou Fogašovou v titulnej postave, s Katarínou Juhásovou-Štúrovou a Adrianou Kohútkovou v postave Micaely a so Sergejom Tolstovom v úlohe Escamilla.
Dirigentom predstavení bude šéfdirigent Opery SND Rastislav Štúr. (sj)

Jozef Ciller

Minister kultúry SR Marek Maďarič každoročne udeľuje ocenenia ako
prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý
či celoživotný prínos. Cenu ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016 udelil aj trom osobnostiam úzko spätým so
SND. Cenu ministra získala Izabela Pažítková za významný prínos pri
propagácii a prezentácii umenia a kultúry s prihliadnutím na dlhoročné pôsobenie na poste tlačovej tajomníčky SND a hlavnej manažérky
medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Ďalšou
ocenenou je Ľudmila Várossová za výnimočný osobitý vklad do rozvoja kostýmového výtvarníctva na Slovensku a v zahraničí a za kreatívne
umelecké spojenie s poprednými režisérskymi osobnosťami, ktorého
výsledkom sú početné divadelné, televízne a ﬁlmové diela s jej nezameniteľným výtvarným rukopisom. Minister tiež ocenil Jozefa Cillera za osobitý vklad a inovatívny prístup v oblasti scénograﬁe, ktorou významne prispel k obohateniu divadelnej, ﬁlmovej a televíznej
scénograﬁe svojím konceptuálnym videním dramatickej skutočnosti
a objavovaním nových scénograﬁckých možností, s prihliadnutím na
jeho dlhoročnú inšpiratívnu a medzinárodne oceňovanú pedagogickú činnosť. Slávnostné odovzdávanie cien ministra kultúry za umenie
sa uskutočnilo 25. apríla 2017 v Dvorane MK SR.
(do)

Pavol Bršlík ako Tamino

Mickael Spadaccini zaspieva v Carmen

Návraty svetoznámeho slovenského tenoristu Pavla Bršlíka sú vždy
mimoriadnou udalosťou v našom
opernom živote. Preplnený kalendár umelca, bohužiaľ, oponuje
pravidelnejším stretnutiam, o to
vzácnejšie a jedinečnejšie je každé z nich. Tentoraz sa po dlhšom
čase opäť predstaví ako Tamino
v inscenácii Čarovná ﬂauta, ktorú
pod taktovkou Friedricha Haidera
premiéroval v roku 2009. Jeho javiskovými partnermi budú 20. mája
Eva Hornyáková ako Pamina, Jana
Bernáthová v úlohe Kráľovnej noci,
Daniel Čapkovič ako Papagéno, Ján
Galla ako Sarastro a ďalší. Dirigentom predstavenia bude Martin Leginus.
(sj)

Posledná sezóna pre Spiacu krásavicu
Po piatich rokoch sa lúčime s Čajkovského baletom Spiaca krásavica. Príbeh o princeznej Aurore,
ktorú zo zakliatia prebudí
sila čistej lásky, inscenoval úspešný tanečník
a choreograf Vladimir
Spiaca krásavica
Malachov podľa originálnej choreograﬁe Mariusa
Petipu. Úlohu princeznej Aurory stvárňujú prvá sólistka Baletu SND
Romina Kołodziej a sólistka Erina Akatsuka po boku prvého sólistu
Artemyja Pyzhova a sólistu Yukiho Kaminaku ako princa Désiré. Postava temnej a zlej víly Carabosse patrí sólistovi Baletu SND Petrovi
Dedinskému. Farebné a vizuálne príťažlivé výtvarné spracovanie scénografa Valeryho Kungurova zaujme malého i veľkého diváka. Posledné predstavenia slávnej baletnej rozprávky z pera dvoch umeleckých
géniov – ruského hudobného skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského
a francúzskeho choreografa Mariusa Petipu – bude v stredu 28. júna
o 19. hodine v Sále opery a baletu novej budovy SND.
(eg)

Voci da camera tentoraz aj s huslistom
Cyklus vokálnych koncertov Voci da camera
sa presadil ako formát,
ktorý je vhodným doplnením bežného repertoáru Opery SND.
V nedeľu 14. mája pokračuje prezentáciou
ďalších dvoch sólistov
nášho operného súboru. Vystúpi sopranistka Andrea Vizvári
Martin Gyimesi
Andrea Vizvári spoločne s tenoristom Martinom Gyimesim. Poslucháči si vypočujú diela
z piesňovej tvorby Gioacchina Rossiniho a z tvorby slovenských autorov Jána Móryho a Mikuláša Schneidra-Trnavského. Program obohatí
svojou účasťou aj koncertný majster nášho orchestra, huslista Arpád
Patkoló. Na klavíri bude hrať, ako pri všetkých pokračovaniach Voci da
camera, Róbert Pechanec.
(ps)
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Festivalové cesty Činohry SND –
od Martina až po Ľubľanu
Mesiace máj a jún už tradične
patria divadelným festivalom
na Slovensku i v zahraničí. Aj
Činohra SND bude prezentovať svoje inscenácie na
medzinárodných festivaloch.
A, samozrejme, v júni hostí
Činohra SND viacero zahraničných divadiel na svojich javiskách v rámci medzinárodného
festivalu Eurokontext.sk 2017.
Bratislavský festival Nová dráZo života ľudstva (D. Mórová a R. Stanke) ma/New Drama v máji a júnové Dotyky a spojenia v Martine
sú dva festivaly, ktoré dávajú týmto divadelným oslavám jasný rámec.
V čase medzi nimi sa odohrá Stretnutie/Setkání v Zlíne, Divadelná ﬂóra
v Olomouci, Divadelný svet Brno, ale aj festival v slovinskej Ľubľane.
Prvýkrát od premiéry sa podarí vycestovať jednej z našich najvýpravnejších inscenácií, v ktorej sa spájajú dve umelecké médiá, a to divadlo
a ﬁlm v live cinema spôsobe inscenovania. Fanny a Alexander Ingmara
Bergmana v réžii Mariána Amslera uvidia diváci v Brne už 12. mája 2017
na festivale Divadelný svet. Do Česka zavíta aj novinka – inscenácia
Elity. Získala pozvanie hneď na dva festivaly – na Divadelnú Flóru Olomouc (15. mája) a na Stretnutie/Setkání v Zlíne (19. mája). Český režisér
Jiří Havelka vkomponoval do inscenácie Elity výrazný československý
kontext, zrejme aj preto je o ňu taký záujem u našich susedov.
Na vzdialenejšie cesty dostala pozvanie inscenácie Zo života ľudstva
v réžii bosnianskeho režiséra Dina Mustaﬁća. Obnovili sme staronové
divadelné priateľstvo so Slovinským národným divadlom v Ľubľane,
kde budeme 31. mája hosťovať na festivale Dráma.
Zavŕšením našich ciest bude uvedenie inscenácie Túžba po nepriateľovi v réžii Jána Luterána na martinskom festivale Dotyky a spojenia (21.
júna). Spojenie rakúskeho autora a slovenského tvorivého tímu prinieslo
sugestívnu inscenáciu s dôležitými spoločenskými témami.
(mk)

Veľké sústo – projekt Kataríny Zagorski
O tom, že balet môže byť pre niekoho veľké „sústo“, niet pochýb. Ako si
s tým poradila jedna pozorovateľka, ktorá priamo v Balete SND sledovala aktuálnu sezónu, môžete zistiť v pondelok 26. júna 2017 o 19.00
hod. v Štúdiu SND. Pod názvom Veľké sústo Balet SND uvedie záverečnú
prezentáciu nezvyklého projektu rezidencie. O tom, čo nezávislá rezidencia je, ako prebiehala a čo priniesla, bude hovoriť Katarína Zagorski,
ktorá projekt v Balete SND za podpory Fondu na podporu umenia realizuje. Nebude sa však len hovoriť, prezentácia obsahuje aj tanečnú časť,
kde sa v troch ukážkach inšpirovaných klasickými baletnými klenotmi
ako Labutie jazero a Giselle predstavia tanečníci Baletu SND.
„Balet SND mi dal v tejto spolupráci možnosť nahliadnuť takpovediac
do jeho vnútra. Projekt rezidencie sa tu realizoval prvýkrát, bolo to pre
mňa veľké ‚sústo‘, ale som nadšená. Veľmi si vážim a ďakujem za otvorenosť a odvahu, s akou do toho Balet SND išiel. Bol výborným hostiteľom,“
uviedla Katarína Zagorski, ktorá pôsobí na scéne súčasného tanca
a o tanci píše do Denníka N. Pre Balet SND v tejto sezóne iniciovala
a moderuje sériu diskusií Okno do baletu, v jeho rozšírenej verzii sa
uvádza aj prezentácia Veľké sústo.
(kz)

Blahoželáme!
3. 5. DRAHOSLAVA KRÁLOVCOVÁ, sólistka opery

90

4. 5. JUDITA VARGOVÁ, herečka

60

6. 5. JAROSLAV BLAHO, dramaturg opery, teatrológ

75

14. 5. ALENA MACHÁČOVÁ, sólistka baletu

65

18. 5. EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ, herečka

75

26. 5. MARTA NITRANOVÁ, sólistka opery

75

28. 5. BOŽIDARA TURZONOVOVÁ, herečka

75

28. 5. SZIDI TOBIAS, herečka

50

29. 5. DENISA ŠLEPKOVSKÁ, sólistka opery

50

30. 5. MIROSLAV BARNA, sólista baletu

60

7. 6. MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ, herečka

90

23. 6. ZUZANA CIGÁNOVÁ, herečka

70

1. 7. IVETA MATYÁŠOVÁ, sólistka opery

50

2. 7. MÁRIA BREINEROVÁ, asistentka réžie činohry

55

2. 7 ŠTEFAN BUČKO, herec

60

10. 7. BLANKA JUHAŇÁKOVÁ, zbormajsterka

55

28. 8. ROZÁLIA ZMEKOVÁ, sólistka baletu

65

Deň otvorených dverí v SND bude
v sobotu 9. septembra
Čaro nepoznaného vždy láka a hoci
sa Deň otvorených dverí (DOD)
v Slovenskom národnom divadle
v ostatných rokoch koná v septembri pravidelne, niečím nezvyčajným
stále prekvapí. Kuloáre, divadelné
scény aj zákulisie zaplaví džavot
zvedavých detí a dospelí si vždy
radi vychutnajú napríklad pocit stáť
na javisku vo svetlách rámp. Kus tajomstva odhaľuje tradične návšteva
hereckých šatní, maskérne, skladu
kostýmov a tiež wokshopy v Umelecko-dekoračných dielňach SND
na Mliekarenskej ulici. K vzácnym
úlovkom patria fotograﬁe s podpisMartin Vanek
mi a „selﬁe“ s poprednými hercami,
opernými aj baletnými sólistami, ktorých môžu návštevníci stretnúť
na autogramiáde. Mnohí návštevníci určite opäť radi využijú aj kúpu
vstupeniek bez čakania a navyše so zľavou priamo vo foyeri novej
budovy SND. Záujemcov pribúda, minulý rok sa počet predaných
vstupeniek blížil k tisícke. A nezabudnite – v sobotu 9. septembra
2017 na pravé poludnie pre malých divákov odhalí tajomstvo putovania Z opery do opery populárny herec a moderátor Martin Vanek
v pokračovaní cyklu pre malých i veľkých. Vstupenky za symbolickú
cenu sa začnú predávať už teraz v máji.
(cm)
foto: Alena Klenková, Ctibor Bachratý, Anton Faraonov, archív
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Prix Shimizu 2017 – šanca pre talenty
Opera SND s láskavou podporou pani Mimi
Hiroe Shimizu vypisuje Cenu mladého tenoristu Prix Shimizu 2017, ktorá je určená mladým
talentovaným adeptom operného spevu v odbore tenor. Cena bude udelená na základe neverejného súťažného predspievania prihlásených uchádzačov a je dotovaná sumou 4 000 eur. Popri nej môžu súťažiaci získať osobitnú cenu
riaditeľa Opery SND – spojenú s možnosťou účinkovať ako hosť v SND.
Súťažné predspievanie sa uskutoční 28. mája 2017 v historickej budove
SND v Bratislave. Prihlášky treba zaslať do 1. 5. 2017. Viac informácií na
stránke www.snd.sk v sekcii Opera.
(do)
Cena
mladého
tenoristu
2017

Cena
mladého
tenoristu
2017

Onegin s Medetom Chotabaevom
Mladý tenorista pôvodom z Kazachstanu Medet Chotabaev patrí k najnovším objavom na európskej opernej scéne. Jeho jedinečne sfarbený
lyrický tenor je ideálnym nástrojom nielen pre klasické ruské operné diela, ale i pre belkantový taliansky či francúzsky repertoár. Skvelá inscenácia
opery Eugen Onegin režiséra Petra Konwitschného, ktorú má Opera SND
v repertoári už viac ako desaťročie, sa tak dočká v májovom a júnovom
predstavení (25. 5. a 22. 6.) výrazného interpretačného oživenia. V titulnej
postave bude Chotabaevovi ako Lenskému sekundovať Aleš Jenis, Tatianou bude Adriana Kohútková, Greminom Jozef Benci a Oľgou Monika
Fabianová. Predstavenie bude dirigovať Jaroslav Kyzlink.
(sj)

Nepolepšený svätec
bude v Modrom salóne
Modrý salón uvedie v piatok
23. júna o 19.30 h premiéru
inscenácie hry Ľubomíra Feldeka Nepolepšený svätec v réžii
Kamila Žišku. V rámci hier písaných na telo herca tak ponúkneme
divákom ďalšiu kontroverznú osobnosť. Tentoraz však jej kontroverzia nie je z rodu kolaborácie s režimom, ale jeho celoživotný
opozičný postoj. Vyštudovaný lekár Silvester Krčméry sa v období
komunistického režimu odvážil spolu s Vladimírom Juklom evanjelizovať študentov, organizovať krúžky tajnej cirkvi, laický apoštolát
rodín, založil aj sekulárny inštitút Spoločenstvo Fatima. Následne
bol uväznený a odsúdený za vlastizradu na 14 rokov, ktoré strávil
vo väzniciach a v pracovných táboroch v zime. Do očí komunistickej
moci sa aj tak nebál povedať: „Vy máte v rukách moc, ale my máme
pravdu.“ Bojoval proti režimu, ktorý potláčal ľudskosť, práve ľudskosťou.
Silvester Krčméry sa po návrate stal lekárom v Bratislave a zostal nábožensky i občiansky aktívnym človekom. Bol jedným z organizátorov sviečkovej manifestácie v marci 1988. Bude to metaforické, ale aj
osobné stretnutie medzi dobrom a zlom, medzi väzením a slobodou
v podaní dvoch hercov – Richarda Autnera a Mateja Marušina. Dramaturgom je Peter Kováč a autorom scény a kostýmov Peter Janků.
(mk)

Výročia z histórie našej prvej scény
2. 5. 1987 – premiéra Shakespearovho Richarda III.
v réžii Miloša Pietora, na scéne Ladislava Vychodila a v kostýmoch Milana Čorbu. V titulnej úlohe alternoval Emil Horváth s Dušanom
Jamrichom.
4. 5. 1937 – premiéra Puškinových Malých tragédií
(Kamenný hosť, Mozart a Salieri, Skúpy rytier)
v réžii Viktora Šulca na scéne Františka Tröstra.
4. – 14. 5. 1977 – Opera SND hosťovala v Bruseli
a Antverpách s inscenáciami Janáčkovej Veci
Makropulos a Smetanovej Predanej nevesty.
14. a 15. 5. 1957 – pohostinské vystúpenia opery
Národného divadla v Záhrebe s Gotovacovou
ľudovou operou Ero z onoho sveta a Brittenovým Petrom Grimesom.
15. 5. 1987 – režisér Marián Chudovský debutoval
v SND s inscenáciou Verdiho Rigoletta.
16. 5. 1942 – ako hosť sa vrátil do Činohry SND
Andrej Bagar (mal zakázanú činnosť pre svoju
politickú orientáciu) v titulnej postave premiéry Rostandovho Cyrana z Bergeracu. Režisérom inscenácie bol Ján Borodáč.
19. 5. 1972 – otvorenie zrekonštruovanej historickej budovy SND inscenáciou Suchoňovho
Svätopluka. Riadna prevádzka sa začala až
v septembri 1972.
23. 5. 1947 – Mikuláš Huba inscenoval premiéru
poézie Jána Kostru pod názvom Ave Eva.
23. – 25. 5. 1972 – pohostinské vystúpenia Divadla
Juliusa Slowackého z Krakova aj s inscenáciou Bryllovho muzikálu Na skle maľované.
Inscenácia tejto hry K. L. Zachara so súborom
Činohry SND sa stala v nasledujúcich rokoch
diváckym hitom.
25. – 29. 5. 1957 – Divadlo Juliusa Slowackého
z Krakova uviedlo v Bratislave okrem Anouil-

hovej Leokadie aj dva klasické poľské dramatické texty – Slowackého Kordiana a Wyspianského Svadbu.
27. 5. 1962 – premiéra Shakespearovo Večera Trojkráľového pod názvom Čo len chcete v réžii
Tibora Rakovského.
3. 6. 1967 – v rámci Wiener Festwochen hosťovala
Činohra SND vo Viedni so Zacharovou úspešnou inscenáciou Záborského Najdúcha.
3. 6. 1967 – slovenská premiéra Wagnerovej opery
Rienzi v hudobnom naštudovaní Tibora Freša,
réžii Júliusa Gyermeka, na scéne P. M. Gábora
a v kostýmoch Ludmily Purkyňovej. V titulnej
postave Dr. Gustáv Papp.
4. 6. 1957 – v inscenácii Gounodovho Fausta a Margaréty hosťoval fenomenálny bulharský basista Nikolaj Gjaurov (Meﬁsto).
7. 6. 1947 – v hlavnej úlohe Nedbalovho baletu Hlúpy Jano debutoval ako tanečník Jozef Zajko.
11. 6. 1942 – premiéra komornej hry Jána Poničana Štyria v réžii Jána Jamnického a na scéne
Emila Belluša. V syntetickom javiskovom tvare hrali Oľga Sýkorová, Beta Poničanová, Jozef
Budský a Míla Beran. Recitoval Ján Jamnický
a Viliam Záborský, tancovala Oľga Vronská.
12. 6. 1977 – Opera SND uviedla komornú jednoaktovku Igora Dibáka Svietnik (dirigent Viktor
Málek, réžia Miroslav Fischer).
14. 6. 1947 – groteska Ivana Stodolu Kde bolo, tam
bolo v réžii Karola L. Zachara vyvolala nevôľu
čoraz agresívnejšej komunistickej verejnosti.
15. 6. 1957 – prvá Wagnerova opera v SND od porážky nacizmu – Blúdiaci Holanďan. Dirigent
Gerhard Auer, réžia Miroslav Fischer, scénograf Max Elten z Lipska a v titulnom parte
Emil Schutz.

23. 6. 1962 – uvedenie Brechtovho Dobrého človeka zo Sečuanu v réžii Jozefa Budského s originálnou hudbou Paula Dessaua.
24. 6. 1972 – na Malej scéne SND inscenoval režisér
Pavol Haspra jedno z ústredných diel francúzskeho klasicizmu – tragédiu Pierra Corneilla
Cid. V postave Dona Rodriga alternovali Jozef
Adamovič a Štefan Kvietik, Ximenu Božidara
Turzonovová so Soňou Valentovou.
29. 6. 1922 – posledné predstavenie putovného
slovenského činoherného súboru SND, tzv.
Maršky, ktorá po jednej sezóne ukončila činnosť predstavením Štolbovej veselohry Na
letnom byte v Trenčianskych Tepliciach.
13. 7. 1957 – premiéra Budského inscenácie Shakespearovej tragédie Romeo a Júlia. Ako Romeo
sa predstavil Mikuláš Huba s Karolom Machatom, v postave Júlie alternovala Mária Kráľovičová so Zdenou Gruberovou.
júl 1962 – v SND hosťovali Malyj teatr z Moskvy,
Divadlo Juliusa Slowackého z Krakova a londýnsky Old Vic so Shawovou Svätou Janou
a Shakespearovým Romeom a Júliou v legendárnej inscenácii Franca Zeﬃrelliho.
1. 8. 1962 – na Malej scéne SND začala svoju činnosť pantomimická skupina Milana Sládka.
15. 8. 1932 – došlo k rozdeleniu činohry SND na
český a slovenský súbor, na ktorých čele stáli
režiséri Viktor Šulc a Ján Borodáč.
20. 8. 1932 – debut tenoristu Štefana Hozu v naštudovaní Janáčkovej Jej pastorkyne v postave Laca.
27. 8. 1932 – československá premiéra komickej
opery Modesta Petroviča Musorgského Soročinský jarmok (podľa Gogoľa) – dirigent Josef
Vincourek, réžia Bohuš Vilím.
Jaroslav Blaho, teatrológ

Î$5291)/$87$

PAVOL
BRŠLÍK

ako Tamino

20. 5. 2017 o 18.00 hod.
nová budova SND

WWW.SND.SK

/2Ð28'20=($


:::/2'6.

:::'$18%,$1$6.

premiéra

ROMEO
A JÚLIA
ako odraz
našej reality
foto: Martin Machaj

Viktória Árvová
(Matka Capulet)
a Aliaksei Kavaleuski
(Otec Capulet)
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Môže existovať láska vo svete vojen a násilia? Čo je príčinou nedostatku ľudskosti a tolerancie? Nie je to naše ego, ktoré nás vedie nevidieť,
nepočuť, necítiť? Otázky, ktoré ľudstvo rieši dnes tak ako včera!
„V Romeovi a Júlii sa snažím o hľadanie návratu do srdca. Do hlbokých
hodnôt ľudského ducha. Srdce je prvý orgán, ktorý sa vytára v ľudskom
tele. Pravda srdca hovorí o odpustení, o schopnosti milovať. Schopnosti precítiť tú pravú esenciu lásky,
vznešeného slova láska,“ hovorí o novej inscenácii renomovaná európska choreografka Natália
Horečná.
V Prokoﬁevovom strhujúcom opuse na
námet Williama Shakespeara posúva autorka najznámejší romantický príbeh do
súčasného kontextu. Jej nová verzia slávneho diela, podporená hudobným naštudovaním Petra Breinera, scénou a kostýmami
Christiane Achatzi, nastoľuje novú naliehavú výpoveď o potrebe lásky v dnešnej
dobe absencie tolerancie, citu a vzájomného pochopenia. Inscenácia vzniká v koprodukcii Baletu SND a Fínskeho
národného baletu v Helsinkách.
(eg)
Ilinca Gribincea (Júlia)

Diego Ernesto Calderon Armien,
Damián Šimko a Evgenii Korsakov

premiéra

Sergej Sergejevič Prokoﬁev,
Natália Horečná:

ROMEO A JÚLIA
– TAK AKO VČERA...
Ilinca Gribincea (Júlia)
a Igor Leushin (Romeo)

hudba: Sergej Prokoﬁev
libreto: Natália Horečná
choreograﬁa a réžia: Natália Horečná
scéna a kostýmy: Christiane Achatzi
naštudovanie: Natália Horečná, Nikoleta Rafaelisová
hudobné naštudovanie: Peter Breiner
dirigenti: Peter Breiner, Peter Valentovič
asistenti choreografa: Nikoleta Rafaelisová,
Cosmina Maria Sobota Zaharia
svetelný dizajn: Mario Ilsanker
účinkujú: sólisti a zbor Baletu SND
spoluúčinkuje: orchester SND
premiéry: 13. a 14. mája 2017
v Sále opery a baletu novej budovy SND
ďalšie predstavenia: 24. mája a 4. júna 2017

Sarah Millner (Matka Montague)
a Robert Kováč (Otec Montague)

INZERCIA

premiéra

ZÁHADA DOMU,
ktorý spieva a hrá operu
text: Sláva Daubnerová, autorka hry a režisérka, foto: archív

Sláva Daubnerová

Hra Spievajúci dom je inšpirovaná reálnym prípadom Spievajúceho domu zo Štúrova.
Obyvateľov Kossuthovej ulice v mestečku na juhu Slovenska neuveriteľných 14 rokov
terorizovala záhadná suseda veľmi netradičným spôsobom, hlasným púšťaním opernej hudby.

Návrhy kostýmov od Simony Vachálkovej

Príbeh jedného domu v Štúrove so zvláštnym
správaním jeho majiteľky Evy N. bol síce lokálnym problémom, zároveň však fascinujúcim
materiálom pre súčasnú situáciu prekračujúcu
hranice Slovenska. Zúfalí obyvatelia podali na
miestne úrady stovky sťažností. Zorganizovali
protesty, dokonca sa uskutočnil aj medializovaný „Pochod ticha“. Nič nepomohlo. Záhadná
pani Eva N. svojím terorizovaním totiž neporušovala žiadny zákon.
Susedia boli z operného šialenstva zúfalí. Niektorí tvrdili, že trpia poruchami spánku. Iní
sa podľa maďarských médií pokúšali predať
svoje domy. Na pani Evu N. však nič neplatilo.
Majiteľka prísne dodržiavala povolenú hranicu hluku a nočný pokoj. Operné árie púšťala
od 6.00 h ráno a vypínala ich tesne pred 22.00,
čím sa vyhýbala porušovaniu nočného pokoja. Oﬁciálne teda nepáchala trestný čin ani
priestupok. Eva N. mala zaplatené všetky po-
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platky SOZA. Dom aj okolie boli plné kamier
zaznamenajúcich vandalizmus, mala najatých
právnikov, časové spínače spúšťali reproduktory v presne nastavenom čase.
Niektorí tvrdili, že v dome už vôbec nežije
a žije v inom meste. Strašidelný „hrajúci dom“
bol vraj v skutočnosti prázdny. Vraj svojich susedov sledovala cez kamery z pohodlia iného
domova. Iní majú teóriu, že pani Eva N. už nežije a záhadu „hrajúceho domu“ si vysvetľujú
mysticky. Iní „očití svedkovia” tvrdili, že ju vídavali vychádzať z domu len v noci. Hromadili sa
chýry, že jej s pomstou musí niekto pomáhať.
Osamelá žena by predsa na taký dokonalý systém pomsty nestačila.
Dlho sa nevedelo, prečo to robí, nakoniec však
vysvitlo, že jej prekáža susedov pes, z ktorého
štekania ju bolela hlava. Keďže nedosiahla
spravodlivosť, rozhodla sa pre krutú pomstu.
Toto jej netradičné násilie však len vyvolalo
násilie na strane susedov. Pravidelne jej vybíjali okná na dome a vyhrážali sa jej fyzickým
ublížením. Násilie plodilo nové a nové násilie
a začarovaný kruh nemal konca kraja. Obyvateľom malého mestečka na juhu Slovenska
nepomohol ani neutíchajúci záujem médií.
Eva N. prestala vychádzať zo svojho domu
a stal sa z nej fantóm Kossuthovej ulice a neviditeľné zlo. Rokmi ľudia zabudli, ako vyzerá,
susedia ubúdali, umierali a vznikol priestor na
nepodložené teórie, fámy a mystiﬁkácie.
Jedného dňa hudba stíchla. Ľudia sa však neprestali báť. Dokonalý príklad banálne pôsobiacej „malej“ vojny. Ale zato čitateľne demonštrujúci podstatu kolobehu ľudského násilia.
Je to téma, ktorá je lokálna, slovenská a hlavne
je z „bežného“ života. A to ma na divadle baví
najviac, hľadať človečinu, z každodennosti robiť umenie, posúvať každodennú realitu do
snových poetických obrazov. V tomto prípade

prostredníctvom rozprávania príbehov obyčajných ľudí vznikol priestor na budovanie mýtov,
urbánnych legiend či lokálneho hororu.
Hru som písala na základe výskumu v teréne,
rozhovorov so susedmi, podkladmi tiež boli
súdne spisy, či televízne reportáže odvysielané
v médiách alebo blog majiteľky Spievajúceho
domu. Všetky postavy sú však vymyslené. Cez
jednotlivé postavy mestečka Štúrovo sledujeme
dlhoročný spor, malú vojnu, aj to, ako im vysoké
umenie zasiahlo do ich malých životov, čo je, samozrejme, už fabulácia. Záhadou však zostáva,
kto je Eva N. a prečo to robí. Je za tým skutočne
len štekajúci pes? Kto je vinník a kto obeť?

Sláva Daubnerová:

SPIEVAJÚCI DOM
autorka konceptu a scenára:
Sláva Dabnerová
réžia: Sláva Daubnerová
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Sláva Daubnerová
kostýmy: Simona Vachálková
videoart: Andrej Kolenčík
hudba: Marek Piaček
svetelný dizajn: Ján Ptačin
pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková
hrajú: Ingrid Timková (Eva N.), Ján Gallovič
(Primátor), Štefan Bučko (Sudca),
Anna Maľová (Jarmila P.), Emil Horváth
(Tibor L.), Božidara Turzonovová (Erzebeth T.),
Dominika Kavaschová (Hana K.), Ondrej Kovaľ
(Rastislav K.), Zuzana Kocúriková (Márgit B.),
Henrieta Kolláriková (Ágnesa B.),
Kamila Magálová (Tünde M.), Marián Geišberg
(Jozef D.), Daniel Fischer (Adam D.)
premiéry: 27. a 28. mája 2017
v Štúdiu novej budovy SND
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premiéra

RODÁCI...
Stalo sa v jednej
telocvični
text: Darina Abrahámová, dramaturgička Činohry SND

Celé sa to začína v rytme cvičenia. Samé baby.
Razantné, premúdrené, nešťastné, praktické...
v každom prípade veľmi prepojené. Lebo veď
sú z jednej dediny, kde si každý vidí do kastróla,
každý každému dáva recepty a rady, ako šťastne žiť alebo aspoň žiť, no v každom prípade,
ako prežiť. Sebaľútosť, nedostatok peňazí, žiarlivosti, neistoty, odhodlania... Miestami sa ženy
vyšinuto smejú, miestami si poplačú. Vedia si
uľaviť. S príchodom prvého muža do miestnej
telocvične prichádza všedná realita vzťahov
v neľahkej sociálnej situácii, ktorá dáva priestor
maskovanej lenivosti, výhovorkám aj otvorenému „testosterónovému“ príživníctvu. Koho
vlastne treba ľutovať, kto na kom parazituje?
Súkromie v dedinskom kolektíve je evidentne
ilúziou, ktorá ani nikomu nechýba. S postavami
súcitíme a sú nám smiešne zároveň.

Kolektívna duša
Máme však právo vyvyšovať sa, dištancovať
sa od nich? Veď Rodáci, nová slovenská hra
autorskej dvojice Valeria Schulczová – Roman
Olekšák, je v prvom rade o nás. Má kolektívnu dušu. V tomto prípade tým myslíme viac
ako náhodnú societu ľudí, ktorí v anonymnej
telocvični prežívajú spolu pár hodín takmer
rukojemníckej drámy. Z nevinnej telocvične
Scénu navrhol Karoly Risz.
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sa totiž stáva akási evakuačná pasca, vynútený azyl, v ktorom musia všetci domáci, hostia
zvonku či náhodní pocestní disciplinovane
zotrvať. Pretože vonku sa čosi deje. Čosi, pred
čím sa treba schovať. Environmentálna katastrofa, vojna, teroristi...? Postupne vychádza
najavo, že zamorení sme v sebe, v každodenných bitkách sami so sebou a so svojimi blížnymi, ochotne sa dáme terorizovať svojvoľnou
mocou pod zámienkou, že niekto predsa konečne musí spraviť poriadok. O to viac, že má
jednoduché riešenia, ako nás zbaviť našich
i cudzích bied a dodať nám chýbajúce sebavedomie za každú cenu.
Rodáci je dynamická, napínavá modelová
hra o tej časti našej zdieľanej mentality, ktorá
nám bráni v individuálnom šťastí. Lebo veľa
nespokojných, frustrovaných jedincov pokope nákazlivo šíri vírus „nie šťastia“. Sú v ňom
nánosy intímnych frustrácií, ale aj spoločných
historických tráum. Dedia sa aj tam, kde nie
je čo iné dediť. Veľa vecí je nevypovedaných,
utajených, prekrútených, nedoriešených,
neodpustených. To všetko a aj zopár tajomstiev navyše z nás robia rodákov, onen sládkovičovský „špatno-krásny ľud“. Ľud pestrý,
farebný, kontroverzný: generačne, sociálne,
politicky, rodovo, sociologicky, mýticky, geneticky. Rozdelený skúsenosťou rodinnej DNA
aj vlastným prežitým poznaním. Tentoraz
nehráme elity, ani sa na ne nehráme, hoci
ani ich predstavitelia v komplexnom príbehu
chýbať nemôžu. Svetlami rámp však postupne osvetľujeme orloj povedomých postáv
a postavičiek, zástupných „hrdinov“ v situácii
TU a TERAZ. Spoločne, na očiach verejnosti
si postupne dramatické postavy perú svoje
špinavé prádlo, správne bielizeň. Bielenie, vykúpanie aj vykúpenie sú vlastne konečným, aj
keď nevypovedaným zmyslom celej mozaiky
ľudí, ich príbehov a vzťahov, predhadzovania
minulosti a nezmieriteľných názorov a posto-

Návrh scény k inscenácii Rodáci

jov. A ako správni rodáci si staviame a rúcame
pomníky iných spolurodákov. Ale kdesi za tým
všetkým je aj trýznivá túžba po očiste a šťastí,
je aj úprimnosť a pocit spolupatričnosti. Sme
všetci rodáci, či sa za to hanbíme, alebo sa so
samozvanou pýchou vyhrážame tým ostatným, tým iným... čiže z našej vôle označeným
ako nerodáci, aj keby nás jedna mater mala.

Kto je kto v Rodákoch
Kto teda sú naše rodáčky a rodáci?
Evča (hrá Gabriela Dzuríková) – kuchárka plná
zúfalého odhodlania, energie a samoty.
Dominika (Monika Potokárová) – pracovitá,
hoci nezamestnaná. Nezamestnaná, hoci
pracovitá. Bojuje o svoju lásku, ktorú jej
ozaj netreba závidieť.
Angelika (Zuzana Fialová) – vášnivá čitateľka
konšpiračných webov, ktorá čím viac vie
o vesmíre, tým menej rozumie tým, ktorí sú
okolo nej.
Magda – (Petra Vajdová) nie nadarmo má biblické meno. Správna baba, ochotná, akčná
bez rečí a nakoniec možno práve preto
obetuje najviac.
Zora (Anna Javorková) – opustená, rozvedená,
ktorá zažila aj lepšie časy, ale v tých horších
sa paradoxne vidí a cíti oveľa lepšie. Určite
Ivana stále miluje, inak by ju asi netrápilo, či
má dobre vyžehlenú košeľu.
Karol – (Branislav Bystriansky) zo svojho marazmu viac príživníka ako nespravodlivo
nezamestnaného viní celý svet, len nie seba,
ale ako chlap sa ešte stále napodiv minie.
Peter – (Richard Stanke) investigatívny aktivista z mesta, šliape odvážne na plný plyn, ale
cesta kvôli tomu akosi nemení svoj smer.
Dorota – (Dominika Žiaranová) milý tretí sektor bez poškvŕn, a tak trochu aj bez skúseností a pochopenia. Je si príliš istá sama
sebou, akoby netušila, čo ju ako každého
v živote ešte čaká.

premiéra
v mene kariéry spraviť a obhajovať či odsúdiť čokoľvek a kohokoľvek. Opovrhuje
ľudom. Aj to z nej robí rodáčku par excellence.
Jaroslav (Ján Greššo) – bývalý prokurátor,
agent ŠtB, Yvettin manžel. Sivá eminencia,
ktorá nestarne. Naopak, byť krysou ho baví,
je to jeho elixír života.
Ľudo (Tomáš Maštalír) – neonacista.

Vlastné zrkadlo
Keď autori na ponuku SND reagovali pozitívne a začali písať hru a robili si prvé náčrty,
postava Ľuda pôsobila ešte ako výstredný
pokus s dobrou vierou, že varovný charakter
má svoje opodstatnenie. Rodácke science ﬁction doba dobehla. Za pár mesiacov je „ľudo“
fenomén realistická ﬁgúra, stal sa žabou, na
ktorú si v prihrievanej polievočke v našej krčme „U rodákov“ nebezpečne a sebaobviňujúco zvykáme... ale späť k Ľudovi. Pochopil, že
spôsob, ako niečo dosiahnuť, je nedať hneď
najavo svoju podstatu. Preto sa snaží pôsobiť
ako milý a slušný človek.
Načrtnuté postavy a ich základné charakteristiky (s použitím niektorých formulácií od autorov hry) sú výpovedné samy o sebe. Každá
z nich má svoju energiu, dynamiku aj osobi-

Valeria Schulczová,
Roman Olekšák:

RODÁCI
hra napísaná na objednávku Činohry SND
réžia: Tilmann Köhler
dramaturgia: Darina Abrahámová,
Miriam Kičiňová
scéna: Karoly Risz
kostýmy: Katarína Holková
Hudba: Martin Hasák
premiéry: 3. a 4. júna 2017
v Sále činohry novej budovy SND

tosť a modelovo zástupný potenciál. S chuťou,
humorom, odvahou aj so strachom sa cez ich
oči pozeráme do vlastného zrkadla. Je krivé, je
špinavé alebo len zahmlené, alebo je tam vôbec, keď je tma?
Novú slovenskú hru Rodáci naštuduje s našimi
poprednými hercami jeden z najrenomovanejších, najoceňovanejších a najtalentovanejších režisérov mladšej generácie súčasnej
nemeckej scény Tilmann Köhler (nar. 1979),
rodák z Weimaru.
Je skvelý, je milý a má v sebe svetlo.

ako
Jacopo Fiesco
v opere
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Giuseppe
Verdi
Simon
Boccanegra

26. mája 2017 o 19.00 hod.

nová budova SND | Sála opery a baletu

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Ivan (Dušan Jamrich) – kariérny politik okresného formátu, prežíva všetky režimy. Má
lokálnu autoritu, zvyšky sexepílu aj zopár
argumentov, ale od charizmy a pravdy to
má fakt ďaleko.
Diana – (Diana Mórová) Ivanova oveľa mladšia druhá žena. Bývalá milenka lobistov
a polomaﬁánov. Ivanovi bola nimi pridelená a vlastne je zázrak, že dokáže byť aj
poľutovaniahodná a sympatická, napriek
smiešnosti.
Sveťo – (František Kovár) vdovec, alkoholik,
disident, sochár, z ktorého sa napokon vykľuje ktosi celkom iný. Jeho deti, hoci si ho
nezaslúžia, mu asi ako jediné dielo slúžia
ku cti.
Michal (Jozef Vajda) – úspešný emigrant s tajomstvom a spôsobmi, má „recht“, že už sa
rodákom necíti, hoci: dá sa z „rodáctva“ navždy emigrovať?
Tomáš (Ľuboš Kostelný) – disidentov syn,
učiteľ dejepisu, ktorý svoju menšinovú
orientáciu pred rodákmi placho tají. Asi
vie prečo. Napokon uteká možno aj pred
zodpovednosťou, minimálne pred svojou
sestrou Magdou, ktorú ľúbi.
Yvetta (Zdena Studensková) – sudkyňa, nemá
povolanie ako poslanie, ale ako povolenie

WWW.SND.SK
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derniéry

IDÚ DO FINÁLE
Šanca vidieť naposledy
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Andrej Balco, Šimko Košík, Braňo Konečný a Robert Tappert

Opäť prišiel čas rozlúčiť sa so štyrmi inscenáciami Činohry SND, ktoré si už odžili
svoj javiskový život za potlesku i záujmu divákov. Postupne ich nahradia iné a nové
tituly, ale s týmto kvartetom rôznorodých inscenácií sa naozaj oplatí dôstojne
rozlúčiť – pozrieť si ich derniéry.

Slovo Válkovo
Jedna z inscenácií písaná na telo herca sa stala od marca 2015 výraznou súčasťou priestoru
Modrého salónu. Priniesla dôležité posolstvo
o zodpovednosti umelca za svoje dielo, jednu
silnú autorskú výpoveď o období normalizácie,
ale hlavne o básnikovi i ministrovi kultúry Miroslavovi Válkovi. Text Petra Pavlaca v réžii Emila Horvátha u divákov silno rezonoval. Témou
aj hereckými výkonmi – Františka Kovára ako
príslušníka ŠtB, ktorý nemilosrdne núti básnika a ministra prehodnocovať a pomenovávať
svoje rozhodnutia, a Emila Horvátha ako bilancujúceho ministra kultúry v osudný deň svieč-

Marián Labuda ml.
ako Mechúrik-Koščúrik

Bovaryovej uvidia diváci naposledy v stredu
10. mája o 19. h. Inscenácia, ktorá sa dotýkala
drene Flaubertovho románu a otvorila témy,
ktoré umožnili nahliadnuť do ženského sveta,
ale aj do sveta raﬁnovanej dlhovej špirály, do
malomesta i čudesnej morálky veľkomesta, do
sveta cynických postojov a bolestných túžob,
do sveta únikov.

Strach
jedna generácia, ale videli ju tisícky detských
divákov, pre ktoré sa pesničky z Mechúrika
stali hitom. Ale najdôležitejšie bolo posolstvo
– Mechúrik-Koščúrik zachránil svojich kamarátov, dokázal ich spojiť pre dobrú vec a na
svete bola jedna výnimočná kapela. Taká bola
naša moderná rozprávka o Mechúrikovi a jeho
kamarátoch v réžii Juraja Bielika a Antona Korenčiho.

V júni odovzdá svoje posledné posolstvá divákom aj Strach, konkrétne v nedeľu 18. júna
o 18. h. Táto inscenácia bola súčasťou projektu, v ktorom slovenskí autori písali texty

Madame Bovary
Emil Horváth a František Kovár

kovej manifestácie, ktorá bola 25. marca 1988
v Bratislave. Slovo Válkovo si naposledy môžete
vypočuť a pozrieť vo štvrtok 4. mája o 19.30 h.

Mechúrik-Koščúrik
Po dlhom čase sa Činohra SND v novembri
2011 rozhodla uviesť hudobnú rozprávku.
Voľba padla na klasiku od Pavla Dobšinského – Mechúrik-Koščúrik. Naposledy sa s ňou
detskí diváci rozlúčia v sobotu 6. mája o 14. h.
Počas siedmich sezón ju od premiéry videli
diváci nielen v Bratislave, ale aj na festivale Pohoda, v mestách Liptovský Mikuláš, Lučenec
i Žiar nad Hronom. Síce nestihla na nej vyrásť
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Jednou z inscenácií zo sezóny hriechu, ktorá
ukončí svoju divadelnú púť, je Madame Bovary Gustava Flauberta v hlavnej úlohe s Táňou
Pauhofovou v réžii Eduarda Kudláča. Posledné
lásky, smútky a bolesti nevyspytateľnej Emy
Táňa Pauhofová
a Alexander Bárta

Dominika Kavaschová
a Richard Stanke

pre zahraničných režisérov. Peter Lomnický
zhutnil a našiel metaforu i skratku na vyjadrenie rôznych strachov, ktoré prúdia našou
spoločnosťou. Tie, ktoré sú akosi bytostné
a existenciálne, až po tie, ktoré prichádzajú
so zmenou spoločnosti. Český režisér David
Jařab našiel pre text výtvarné riešenie aj ako
scénograf inscenácie a voviedol nás do sveta
potopy, apokalypsy, ktorá možno zachvátila
naše blízke okolie. Hraničná situácia otvára
pohľady do myslí jednotlivých uviaznutých,
dovolí nám prejsť na druhú stranu rieky Styx
spolu s novodobým prievozníkom – Cháronom...

Nemýľte si krehkosť
so slabosťou.
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V predaji len do 31. 7. 2017 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 v pokladnici
novej budovy SND, Pribinova 17 | +421 2 204 72 296 | abonentky@snd.sk
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Viac autentického umenia
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Foto Jozef Barinka

ABO Osudové ženy
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Dizajn Barbora Šajgalíková

Táňa Pauhofová, herečka Činohry SND

po premiére

Jozef Benci
(Kardinál de Brogni)

ŽIDOVKA
Poukazuje aj burcuje
text: Martin Bendik, dramaturg Opery SND, foto: Pavol Breier

Z inscenácie opery Židovka

Liudmila Slepneva (Rachel)
a Jana Bernáthová (Eudoxie)

Žijeme v dobe nepokojov, zneistení a strachu
z nepoznaného a upodozrievame všetko cudzie a odlišné. Démoni minulosti ožívajú vo
svojej brutálnej podobe a spochybňujú všetky
hodnoty humanity a tolerancie. Reagovať na
netoleranciu sa už priam musí.
Netolerancia sa vinie dejinami a obnaží svoju
pravú tvár vždy, keď vycíti v spoločnosti ľahostajnosť k zlu, keďže moralizovanie považuje
veľká časť spoločnosti skôr za prejav istého intelektuálneho luxusu. Aj francúzsky hudobný
skladateľ Jacques Fromental Halévy sa dotkol
témy, ktorá podobne ako dnes aj v jeho dobe
„visela vo vzduchu“. Netolerancia k menšinám,
utečencom, alebo len označenie niekoho pre
„niečo“ sa stáva dnes už aj u nás skutočnosťou. V Halévyho dobe to bol problém židovskej identity a neustály strachu z kresťanských
pogromov, v súčasnosti je to spochybňovanie
humanistickej historickej kontinuity.
Preto sa práve operou Židovka, ktorá mala
v Opere SND premiéru začiatkom apríla, naše
divadlo jasne prihlásilo k humanistickým tradíciám západnej civilizácie. V réžii svetoznámeho režiséra Petra Konwitschného, ktorý
hosťuje v Opere SND už po piaty raz, dostalo
toto nevšedné dielo veľmi aktuálnu podobu.
Oslovuje, poukazuje, ale v neposlednom rade
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Michal Lehotský (Éléazar)
a Liudmila Slepneva (Rachel)

aj burcuje. Prebúdza svedomie a nastavuje
krivé zrkadlo skazenej spoločnosti. Divadelné
prostriedky tohto nevšedného umelca sa pri
režijnom výklade neobmedzujú len na zobrazenie židovsko-kresťanského konﬂiktu, ale
nesmierne sugestívne kladie i otázky, ktoré
priam provokujú ľudskú ľahostajnosť a alibizmus v obecnejšom chápaní.
Konwitschného partnerom pri naštudovaní
tohto diela bol mladý talentovaný český dirigent Robert Jindra, ktorý vytvoril plastický zvukový obraz diela s ojedinele farebne koncipovanou partitúrou. Aj hlavní predstavitelia, ktorí
sa museli popasovať s nevšedne náročnými hudobnými partmi, sa predstavili v plnom lesku.
Hlavnú hrdinku Rachel stvárnila hosťujúca ruská sopranistka žijúca v Nemecku Liudmila Slepneva a jej otca Éléazara, nášmu publiku známy
tenorista Michal Lehotský. Ich protivníka –
Kardinála de Brogniho stvárnili Peter Mikuláš
a Jozef Benci. Aj ostatné postavy sú zastúpené
hviezdnymi osobnosťami ako Janou Bernáthovou a Ľubicou Vargicovou v postave princeznej
Eudoxie či hosťujúcim estónskym tenoristom
Juhanom Trallom v postave Léopolda.
Veríme, že toto zaujímavé dielo s nesmierne melodickými áriami a ansámblami, sugestívnymi

zborovými výstupmi a nie každodenným režijným výkladom si získa priazeň publika, ktoré sa
už teraz môže tešiť na hlboký umelecký zážitok.
Inscenácia vznikla v spolupráci s Flámskou
národnou operou v Antverpách a Gente a Národným divadlom v Mannheime.
Jacques Fromental Halévy:

ŽIDOVKA
hudobné naštudovanie: Robert Jindra
dirigenti: Robert Jindra, Dušan Štefánek
réžia: Peter Konwitschny
dramaturgia: Bettina Bartz
scéna a kostýmy: Johannes Leiacker
zbormajster: Pavel Procházka
účinkujú: Katarína Flórová,
Liudmila Slepneva (Rachel), Michal Lehotský,
Zurab Zurabishvili (Éléazar), Peter Mikuláš,
Jozef Benci (Kardinál de Brogni),
Róbert Remeselník, Juhan Tralla (Léopold),
Jana Bernáthová, Ľubica Vargicová (Eudoxie),
Ján Ďurčo, Pavol Remenár (Ruggiero)
najbližšie predstavenia:
23. mája a 8. júna 2017
v Sále opery a baletu novej budovy SND

opera

FIDELIO
– príbeh o slobode
(aj našej)
text: Vladimír Zvara, foto: Pavol Breier

Beethovenov Fidelio je jedinečné dielo. Nezaraditeľné, krehké, a zároveň naplnené explozívnou silou. Skladateľ v ňom prehovoril
jasnou rečou o svojej dobe, o jej ideáloch, ale
aj o tom, ako ideály padajú pod buldozérom
reálnej politiky a výkonu moci.
Nová inscenácia diela v Opere SND hovorí
nemenej jasne. Väzenie, v ktorom sa odohráva dej, nie je už klasickým väzením. Veď ani
Ludwig van Beethoven nemal na mysli konkrétne nápravnovýchovné zariadenie neďaleko Sevilly v 18. storočí. Väzenie chápal skôr
ako nadčasovú metaforu neslobody ako takej.
Jan Vacík (Florestan)
a Maida Hundeling (Leonore)

Väzni tvoria pestrú zmes ľudí, ktorých bolo
treba internovať, lebo vybočujú z normy. Najrôznejší aktivisti a anarchisti, „máničky“ a rôzni
pochybní alternatívni umelci, ktorých nemajú
v láske ministri kultúry. Títo reprezentanti slobody majú humor aj schopnosť sebairónie,
a to dáva presvedčivosť ich ideálom.
Hlavnými hrdinami sú Florestan, nespravodlivo uväznený hrdina odboja, a jeho odvážna
žena Leonora. Oni, na rozdiel od „máničiek“,
predstavujú pre „otcov národa“ skutočnú
hrozbu. Preto sa miestny tyran Pizarro pokúsi
Florestana fyzicky zlikvidovať.
Likvidácia Florestana sa nakoniec
nepodarí. Lenže vraždiť už zrejme
nebude nevyhnutné. Na dvere totiž klope nová doba. Vládu otvoreného násilia nahrádza vláda menej

Maida Hundeling (Leonore)
a Jiří Sulženko (Rocco)

viditeľného, ale nemenej drsného násilia peňazí. Pizzaro sa mení na vysmiateho akcionára
ﬁnančnej skupiny. Na jeho aktivity z minulosti
je vyhlásená amnestia.
Florestanova a Leonorina viera v ideál slobody
je nesmrteľná. Ale má šancu na prežitie samotná sloboda?
Kto chce poznať správnu odpoveď, nemal by
si dať ujsť Beethovenovho Fidelia v SND.
Inscenáciu režiséra Martina Bendika, v hudobnom naštudovaní maďarského dirigenta Jánosa Kovácsa, uvedie Opera SND ešte dvakrát – vo
štvrtok 18. mája a vo štvrtok 15. júna 2017 vždy
o 19. hodine v Sále opery a baletu novej budovy SND. V hlavných postavách sa predstaví
nemecká sopranistka Maida Hundeling spolu
s českým tenoristom Janom Vacíkom a so sólistom Opery ND Praha Jiřím Sulženkom.

Scéna z inscenácie opery Fidelio

Mária Rychlová (Marzelline)
a Ľudovít Ludha (Jaquino)
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CHOTABAEV
ako Lenskij
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HUDOBNÝ
SPRIEVODCA
PO BRATISLAVE
Zuzana Godárová | Ján Vyhnánek

A Musical Guide
to Bratislava

Nájdete vo vybraných kníhkupectvách
alebo na www. hc. sk

Musikführer
Bratislava
ISBN 978-80-89427-24-6
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Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND
slávnostný koncert k 65. výročiu založenia katedry tanečnej tvorby
19. mája 2017 o 19.00 hod.
v historickej budove SND
Účinkujú Balet SND,
Umelecký súbor Lúčnica,
študenti KTT HTF VŠMU a hostia.

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
www.htf.vsmu.sk
info-htf@vsmu.sk

Generálny partner SND

Hlavný partner Baletu 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
Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

premiéra/rozhovor

DIVÁCI SA
BUDÚ BAVIŤ
– hovorí dirigent
Peter Valentovič
text: Pavol Smolík, dramaturg Opery SND, foto: archív PV

Peter Valentovič

Mladý slovenský dirigent Peter Valentovič, ktorého naše publikum už pozná, nedávno
úspešne absolvoval recitál s Editou Gruberovou v Štátnej opere vo Viedni a v milánskej
La Scale, účinkoval v opere v Zürichu, v Bavorskej štátnej opere, vo Frankfurte, bol na
turné so Štátnou operou Praha po Japonsku. Dirigoval pražský FOK, Český národný
symfonický orchester, Pražskú filharmóniu, RSO Viedeň, Wiener Kammerorchester, ale
aj popredné nemecké orchestre ako Staatskapelle Berlin, orchester Deutsche Oper
Berlin, Münchner Symphoniker, Essener Philharmoniker, Dortmunder Philharmoniker,
Nürnberger Philharmoniker, ale aj Züricher Kammerorchester a Welsh National
Orchestra. Teraz sa pripravuje na ďalšie turné, po Japonsku, s budapeštianskou
štátnou operou – a čakajú ho aj koncerty v Deutsche Oper Berlin, v Budapešti, Prahe
a v Barcelone. V Opere SND pripravuje nové hudobné naštudovanie – júnovú premiéru
Mozartovej opery Únos zo serailu v rámci projektu Operné štúdio.
Únos zo serailu je síce označovaný ako
singspiel – teda hra so spevom –, ale interpretačne je náročný podobne ako iné,
„závažnejšie“ diela. V čom najmä sa táto
náročnosť prejavuje očami dirigenta?
– V koncipovaní speváckych partov. Konstanza
má napríklad dve ťažké árie, medzi ktorými je
len hovorený dialóg. Veľkú úlohu hrá tiež technická náročnosť. Osminova rola má obrovský
rozsah od veľkého d, ktoré treba držať pár taktov (musí teda dobre znieť, čo si od speváka
vyžaduje dobrý hlasový fond), až po f1 – čiže
dve oktávy a dva tóny. U Blonde je to dokonca
od malého as po e3: viac než dve a pol oktávy!
Celá opera stojí hlavne na áriách: Belmonte
a Konstanza ich majú po tri, Blonde, Osmin
a Pedrillo po dve. Každá z troch árií Konstanze
má rozdielny charakter, sú tam veľmi náročné
koloratúry a taktiež dlho držané vysoké tóny.
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„Mozart je majstrom
vo formulovaní
zreteľného a jasného
charakteru postáv
prostredníctvom
hudby. Hudba akoby
bola vymaľovaná
pocitmi postavy.“
Mozart je majstrom typológie, ktorý
dokáže v medziach zákonitostí klasicistického štýlu s prekvapujúcou plastic-

kosťou stvárňovať situácie a charaktery
postáv. Ako sa táto jeho schopnosť prejavuje v „Únose“?
– Áno. Mozart dokáže majstrovsky vytvoriť atmosféru a vybudovať charakter postáv. Osmin
je hudobne vykreslený viac-menej rýchlymi
pasážami – a jeho hnev Mozart vtipne interpretuje napríklad obrovskými intonačnými
skokmi od neuveriteľne nízkych polôh cez
viac než dve oktávy. Blonde vie byť zase hysterická: v kvartete jej Mozart predpisuje „cholerický“ dvanásťosminový takt, kým všetci
ostatní spievajú v štvorštvrťovom. Každé hudobné číslo je iné, nie je tam žiadny „leitmotív“ – okrem Osminovho partu, v ktorom sa na
začiatku prvého dejstva a potom takmer na
konci opery objavuje tá istá melódia (akoby
ňou chcel Osmin umučiť Pedrilla a Belmonteho, keďže sa mu situácia vymyká z rúk).

premiéra/rozhovor
Charakter jednotlivých hudobných čísel je
vytváraný rôznymi kombináciami hudobných nástrojov. Niektoré árie sú obsadené
iba sláčikovými nástrojmi, v istých pasážach
zase Mozart pracuje iba s dychovými nástrojmi. Kombinácie sú skutočne rôzne, každá ária
má „inú farbu“.
V Únose zo serailu si môžeme všimnúť neobvyklé využitie pikoly. Má tu doslova sólistický
part. V Konstanzinej árii Martern aller Arten
Mozart využíva husle, violončelo, ﬂautu a hoboj ako sólistický nástroj – teda pracuje na
spôsob koncertantnej sinfonie. Party sú virtuózne a árii dodávajú špeciﬁckú atmosféru,
symfonický nádych. Táto ária je unikátna aj
svojou dĺžkou i formou. Úvod k nej, teda časť,
kým vôbec začne Konstanza spievať, trvá viac
ako dve minúty! A celá ária desať minút. Mozart na jej konci predpísal stringendo il tempo,
teda accelerando, zrýchlenie – čo tiež nie je
v klasicizme obvyklé.
Za veľmi zaujímavé a dôležité považujem to,
aké volil Mozart nástroje s ohľadom na skutočnosť, že sa dej odohráva v Turecku. Používa
– čo je inak pre jeho kompozície netypické –
bicie nástroje ako veľký bubon, činely, triangel, nemecký bubon či turecký bubon. Nie sú
to tradičné bicie a aj my v našej inscenácii hľadáme alternatívne nástroje a zvuky, ktoré by
sa týmto dobovým inštrumentom priblížili.
Mozart je majstrom vo formulovaní zreteľného
a jasného charakteru postáv prostredníctvom
hudby. Hudba akoby bola vymaľovaná pocitmi postavy. Náhle dokáže meniť nálady: a to
napríklad len pomocou jediného tónu hoboja. A aj spôsob, ako Mozart pracuje s tempami
(hlavne v ansámbloch – napríklad kvartet na
konci 2. dejstva), je obdivuhodný a prispieva
k dramatizácii a rýchlemu vývoju deja. V kvartete skladateľ mení tempo až osemkrát a všetko vyvrcholí v rýchlom energickom allegre,
čo pripomína ﬁnálnu scénu opery; ale potom
ešte príde celé tretie dejstvo! V kvartete však
Mozart nepoužíva všetky nástroje, aby mohol
koniec opery ešte viac vygradovať.

Únos zo serailu nie je operou s recitatívmi,
ale hudobný tok prestupujú činoherné
texty. To je významná okolnosť, ovplyvňujúca priebeh predstavenia. Neznamená
takéto hudobnodramatické riešenie pre
dirigenta rušivý moment pri rozvíjaní hudobnej matérie?
– Nie je to rušivé. Má to úplne inú atmosféru
než recitatívy, je to jednoducho iné riešenie.
Mozart sa rozhodol, že jedna z hlavných postáv,
Paša Selim, bude hovorená rola. A od toho sa
odvinula aj prítomnosť dialógov u ostatných
postáv. To, samozrejme, nám, dnešným interpretom, dáva určitú voľnosť upraviť si dialógy
podľa toho, ako sa hodia do tejto doby. Hlavne
pokiaľ ide o ich dĺžku. Práve v hovorených dialógoch sa dej posúva dopredu.
Prítomnosť dialógov v próze súvisí aj s prvou
otázkou tohto rozhovoru: pre speváka je veľmi ťažké zrozumiteľne hovoriť a vzápätí spievať náročné árie. V tom je naozaj veľký rozdiel,
či spievate recitatívy alebo hovoríte dialógy. Hlas sa pri činohernom prejave namáha
a unavuje inak ako pri speve. Aj kvôli tomuto
je „Únos“ interpretačne náročné dielo.

hudobné naštudovanie: Peter Valentovič
dirigenti: Peter Valentovič, Maroš Potokár
réžia: Ján Ďurovčík
scéna: Martin Černý
kostýmy: Ľudmila Várossová
zbormajster: Ladislav Kaprinay
dramaturgia: Pavol Smolík
účinkujú: Eva Bodorová, Mariana Hochelová
(Konstanze), Emily Bradley, Li Moyan (Blonde),
Martin Gyimesi, Patrik Horňák (Belmonte),
Ján Babjak, Shawn Mlynek, Matúš Šimko
(Pedrillo), Ján Galla, Josef Ruppert (Osmin),
Andrej Hryc (Paša Selim)
premiéry: 16. a 17. júna 2017
v historickej budove SND
ďalšie predstavenia: 25. a 29. júna 2017
v historickej budove SND

Komika v opere má svoje úskalia. Skôr než
výbuchy smiechu sú pre operný druh príznačné blazeované úsmevy publika. Mozartov zmysel pre humor (prejavujúci sa napríklad vo vnímaní spoločenských paradoxov)
je však nepopierateľný. Dá sa presnejšie
deﬁnovať optikou hudobnej terminológie?
– „Špásom“ je už samotný výber hlasových
odborov, pre ktoré sa Mozart rozhodol: sú tu
dva tenory, dva soprány, jeden hlboký bas
a hovorená rola. To samo osebe ešte komické nie je, ale Mozartov zmysel pre humor sa
preukazuje v spôsobe, ako tieto postavy hudobne konfrontuje. V duete Osmina a Blonde,
kde má Osmin napísanú chromatickú pasáž
smerom nadol do veľmi hlbokej polohy, Mozart využíva vysoký koloratúrny soprán Blonde, akoby sa vysmieval Osminovi. Imituje jeho
melódiu až po malé a, čo je u koloratúry ne-

slýchané. Pre tento typ hlasu je to extrémne
nízko – a preto to znie komicky. Každá Blonde
sa veru musí veľmi namáhať a premáhať, aby
ten tón vôbec zo seba dostala.
Komicky pôsobí aj Osminovo osem taktov
držané veľké d v jeho „triumfálnej árii“. A keď
Osmin práve v tejto árii nečakane prekvapí
Belmonteho a Pedrilla pri plánovanom únose
žien, tak spieva slovo „schnüren zu“ (že by ich
za zradu najradšej obesil) spolu 47-krát! A zhruba polovicu z týchto slov už len opakuje, bez
akéhokoľvek ďalšieho textu, vo vysokej polohe
a v rýchlom tempe. Čo môže byť komickejšie?
V prvom duete medzi Osminom a Belmontem
zase komickosť spočíva v rýchlych pasážach
Osmina. Keď Osmin povie „hurtig, ich muss
fort“, znie spolu s jeho držaným tónom rýchla

Wolfgang Amadeus Mozart:

ÚNOS ZO SERAILU
spevohra v troch dejstvách
v nemeckom jazyku
Inscenáciu uvádzame v rámci projektu
Operné štúdio.
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premiéra/rozhovor
zostupná melódia v sláčikoch a drevách. To pôsobí naozaj smiešne: ako dajaký hudobný vietor.
Znaky komiky nesie aj forma, akou je dueto
písané: Belmonte sa vypytuje Osmina a on ho
odbije vždy tým istým hudobným motívom.
Osminova naivita a jedovitosť sa prejavuje aj
v pasážach s veľmi rýchlo deklamovaným textom – ako keby „štekal“ v tom rýchlom tempe!
A aj v Osminovej nasledujúcej árii „Solche
hergelaufne Laﬀen“ je komický prvok zastúpený rôznymi koloratúrami a veľkými a rýchlymi melodickými skokmi.
Dialógy sú na mnohých miestach raﬁnovane
vsadené do hudobných čísel: napríklad medzi slohy Osminovej či Pedrillovej piesne. Je
smiešne, keď sa Belmonte chce prózou prihovoriť Osminovi a on ho jednoducho nevníma
(alebo ignoruje) a spieva hneď ďalej.
Mozart dáva každej postave určitú typickú
hudobnú charakteristiku. Osmin je naivný,
jednoduchý, smiešne pomstychtivý, Blonde
je hrdá a drzá Európanka ignorujúca turecké
zvyky. Konstanza zase skôr noblesná dáma,
spočiatku smutná a neskôr nahnevaná, Belmonte a Pedrillo sú plní nedočkavosti, kedy
sa už konečne stretnú so svojimi milovanými
ženami. Práve na týchto kontrastoch spočívajú senzačné komické akcenty.

V „kamennom divadle“, akým je aj Opera
SND, sú študijné procesy nových titulov
prerušované bežnými repertoárovými
predstaveniami. Interpreti sú teda priebežne konfrontovaní s dielami rôznych
období a nemôžu sa venovať výlučne príprave premiéry. V prípade Mozarta s jeho
špeciﬁckým hudobným jazykom to môže
byť zvlášť problém. Ako sa dá za daných
okolností pripraviť štýlovo korektné naštudovanie?
– Príprava je veľmi dôležitá. Hlavne pokiaľ ide
o singspiel, pretože speváci nie sú zvyknutí
na hovorené dialógy. Sólista si ľahšie zapamätá skôr melódiu než dlhé hovorené texty. To,
samozrejme, závisí aj od réžie – ak je pre nich
logická, interpreti si ľahšie zaﬁxujú texty, ktoré
sa im „viažu“ na akcie.
Túto inscenáciu pripravujeme v rámci Operného štúdia, stojaceho prevažne na hosťoch,
ktorí zväčša nemajú iné predstavenia a môžu
sa teda naplno sústrediť na prípravu premiéry.
Ale máme v nej aj svojich sólistov z Opery
SND, samozrejme.
Je dôležité, aby už pred prvými skúškami
v priestore bolo po hudobnej stránke všetko
pripravené: štýlová špeciﬁkácia a jednota,
dynamika, frázovanie... Pri interpretácii Mo-

zartovej hudby je podstatné dohodnúť sa na
jednoznačných „pravidlách“, pretože všetko
presne vyplýva z jeho geniálnej hudby, hoci
to aj nie je v notách explicitne napísané, ale
vychádza to skôr z textu (myslím na frázovanie, vnútornú dynamiku, špeciﬁcké dramatické alebo komické farby hlasov a podobne). To
je podľa mňa to najzaujímavejšie na príprave
tohto diela. Rozhodnúť sa, ako ktorú frázu
vytvarovať, ako ktorý spevák „vykreslí kontúru“ hnevu alebo túžby po milovanom, alebo
smútok, či pomstu... Myslím si, že Únos zo
serailu je jedna z najzaujímavejších Mozartových opier. Veľmi sa líši od jeho ostatných diel
(hlavne od Da Ponteho cyklu alebo od opery
La clemenza di Tito). Ako singspiel s dialógmi
na prvý pohľad síce pripomína Čarovnú ﬂautu, ale naozaj iba tým, že sú tam dialógy. Má
však inú formu, špeciﬁckú inštrumentáciu,
inú atmosféru a iné hlasové rozdelenie úloh
(bez mezzosopránu a barytónu) než ostatné
Mozartove opery. Som si istý, že diváci, ktorí
sa prídu na Únos zo serailu pozrieť, si prídu na
svoje, budú z orchestra počuť „nové zvuky“,
budú sa dobre baviť – a domov pôjdu s krásnym pocitom obohatenia, pretože mohli vidieť a počuť dielo napísané jedným z najväčších géniov ľudstva.

sólista Opery SND
Pavol Remenár
VPDQŭHONRX=X]DQRX
DGHŕPL=X]NRXD3DYORP

2 dospelí + 2 deti
1 dospelý + 3 deti
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

22

abonentky

ZAČÍNA SA PREDAJ
abonentiek na novú sezónu
Opäť je tu lákavá ponuka: od 2. mája do 31. júla 2017 si môžete vybrať z deviatich
abonentných balíčkov na divadelnú sezónu 2017/2018. Abonentky si môžete zakúpiť
výhradne iba v pokladnici v novej budove SND v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.
Prečo je o abonentné balíčky čoraz väčší záujem? Získate tým výhodu mať miesto, ktoré
vám najviac vyhovuje, nestratíte čas pri kupovaní jednotlivých vstupeniek, budete medzi
prvými divákmi na premiérach, využijete zľavy
z bežnej ceny vstupeniek a v predstihu aj vstupenky na predstavenia, o ktoré je počas sezóny mimoriadny záujem a, samozrejme, ďalšie
beneﬁty, ku ktorým môže patriť napríklad aj
kúpa abonentky ako daru.

KOMEDIÁLNY BALÍČEK
skratka série: KB
Komediálny balíček je ponukou inteligentnej
zábavy z odkazu klasiky zo sveta opery i činohry: odhalí napríklad odvážne ženské hrdinky
alebo dá návod, ako sa vysmiať hlúposti. V ponuke je päť titulov: Pucciniho Triptych, Mozartov Únos zo serailu, Shakespearove Veselé
paničky windsorské, Timravin a Majlingov Bál
a Smetanova Predaná nevesta.

MY A ONI
skratka série: MO
Do tohto balíčka sme vybrali prierez témami,
ktorými žijeme my, aj súčasná Európa. Je to
unikátna skladačka inscenácií, ktoré vznikli
špeciálne na objednávku Činohry SND: uznávaní zahraniční režiséri pracovali s pôvodnými slovenskými hrami a významní zahraniční
autori zasa napísali hry pre slovenských režisérov. Tento ABO balíček obsahuje päť titulov:
Esterházyho Mercedes Benz, Pišťankov Rivers
of Babylon, Schulczovej a Olekšákových Rodákov, Studlarovu Túžbu po nepriateľovi a Weisovu hru Zo života ľudstva.

NOVINKY ČINOHRY
skratka série: NČ
Novinky činohry na klasických textoch pomenujú súčasnú spoločenskú situáciu a nás
v tomto svetovom dianí: 9 premiér = 9 pohľadov na klasiku; od Sofokla k Ibsenovi, od
antiky k moderne i postmoderne. Spomeňme

aspoň Shakespearovho Richarda III., Tolstého
Vojnu a mier, Camusovho Cudzinca...

OSUDOVÉ ŽENY
skratka série: OŽ
Päť pohľadov na ženy, ktoré sa obetujú, ženy,
ktoré bojujú za právo a spravodlivosť, ženy, ktorým nechýba tajomstvo, ženy, ktoré túžia naplniť
svoj život materstvom. Bizetova Carmen, Halévyho Židovka, Ibsenova Heda Gablerová, Sofoklova
Antigona, Pucciniho Tosca – osudové ženy, ktoré prostredníctvom sugestívneho umeleckého
stvárnenia pomôžu nájsť motiváciu i odvahu.

PREMIÉRY OPERY A BALETU
skratka série: Y-VIP
Zažiť slávnostnú atmosféru premiér je vždy
divadelným sviatkom. V tomto balíčku nájdete crème de la crème z tvorby opery a baletu:
príbehy lásky, magických stretnutí, boľavých
rozchodov a veľa vášne. Pozývame na spoločný operno-baletný projekt s farebnou hudbou
francúzskeho impresionistu Mauricea Ravela,
večer legendárneho Borisa Eifmana, veľkolepý
balet Esmeralda, operetu Poľská krv, vzrušujúcu Toscu a rozprávkového Sadka.

PUCCINI
skratka série: P
Exotická diaľka, rozprávka o krutej princeznej
pre dospelých Turandot, život umelcov pod
strechami Paríža v nekonvenčnej Konwitschného réžii Bohémy, po prvý raz v SND
kompletne uvádzaný Triptych, a keď sa povie
Puccini – nemôže predsa chýbať ani Tosca. Režijné nie tradičné pohľady na tvorbu majstra
silných dramatických príbehov v skvelej interpretácií popredných domácich i hosťujúcich
sólistov.

ROZPRÁVKOVÉ TAJOMSTVÁ
skratka série: RT
Zábavné, oddychové, ale aj poučné rozprávkové tajomstvá pre deti a rodičov sú svetom

poznania a objavovania tajomstiev opery a baletných lahôdok. K osvedčeným titulom s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom
pribudne od septembra putovanie Z opery do
opery, do baletu sa vráti Popolvár aj Snehulienka
a sedem pretekárov. O predstavenia z tohto balíčka je vždy veľký záujem – spája sa v ňom poznanie zrelosti s objavovaním sveta a umenia.

TO, ČO MÁM RÁD
skratka série: TR
Čo vybrať z ponúkaných 15 titulov činohry, 21
operných titulov a 5 baletných? Jednoducho
to, čo máte radi! Inscenácie na telo, pre ucho
a pre dušu. Mimoriadne obľúbená skladačka, balíček zložený z vašich želaní. Vyberte
si. Minimálny počet – 4 predstavenia. Žáner
a skladba predstavení sú variabilné. Závisia
od výberu zákazníka z ponúkaných titulov.
V ponuke sú najlepšie miesta v hľadisku 1. kategórie; cena závisí od individuálneho výberu
titulov zákazníkom.

ZAŽI VÁŠEŇ
skratka série: ZV
Úspešná, netradičná marketingová kampaň
Zaži vášeň oslovila nových priaznivcov tohto
krehkého umenia, dokonalosti ľudského tela
a univerzality pohybu. Romantika sa snúbi aj
s krutosťou súčasného sveta vo vyjadrení pohybom – jazykom 21. storočia. V tomto balíčku
si vyberiete päť tanečných skvostov – balety
Romeo a Júlia, Giselle, Slovenské tance, vzrušujúci večer Nižinskij: Boh tanca a impozantné
stretnutie s tvorbou Borisa Eifmana.
Pripomíname, že Abonentky SND si môžete kúpiť výhradne v pokladnici v novej budove SND
každý pracovný deň od 9.00 do 16.00 hod. od
2. mája do 31. júla 2017. Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 02/204 72 296, abonentky@snd.sk alebo www.snd.sk/vstupenky/abonentky, kde nájdete aj podrobný rozpis ponúk
v jednotlivých abonentných balíčkoch. (cm)
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PREMIÉRY
ďalšej, 98. sezóny SND 2017/2018
Gerhart Hauptmann:

ČINOHRA

PRED ZÁPADOM SLNKA
Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.
premiéry: 7. a 8. 4. 2018, Štúdio
réžia: Michal Vajdička

William Shakespeare:

VESELÉ PANIČKY Z WINDSORU
Klasická komédia plná vynikajúceho slovného humoru.
premiéry: 28. a 29. 10. 2017, historická budova
réžia: Peter Mikulík

Viliam Klimáček:

ZJAVENIE ALEBO HROBÁROVA DCÉRA
Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND,
v ktorom slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.
Francúzsky režisér Vladimír Serre bude prvýkrát
spolupracovať s Činohrou SND.
premiéry: 4. a 5. 11. 2017, Štúdio
réžia: Vladimír Serre

Sofokles:

ANTIGONA
Hra o rebelke európskej drámy, ktorá sa nezastaví pred ničím,
ani pred rizikom vlastnej záhuby.
premiéry: 14. a 15. 4. 2018, Sála činohry
réžia: Ondrej Spišák

Bjørnstjerne Bjørnson:

NOVÝ SYSTÉM
Hra o odvahe ísť proti prúdu, o odvahe pomenovať veci,
o odvahe kritizovať veci, ale vždy ponúkať riešenia.
premiéry: 1. a 2. 6. 2018, Štúdio
réžia: Ján Luterán

William Shakespeare:

Lev Nikolajevič Tolstoj:

RICHARD III.

VOJNA A MIER

Klasická tragédia o manipulácii s realitou, so ženami,
s politickými špičkami a o hre s mocou.
premiéry: 11. a 12. 11. 2017, Sála činohry
réžia: Martin Čičvák

Vojna a mier je svojím spôsobom univerzum,
v ktorom stále dýchame a niekedy sa ani dýchať nedá.
premiéry: 9. a 10. 6. 2018, Sála činohry
réžia: Marián Amsler

Albert Camus:

CUDZINEC
Zásadné a názorné dielo absurdnej literatúry
a ﬁlozoﬁe existencializmu.
premiéry: 27. a 28. 1. 2018, Štúdio
réžia: Eduard Kudláč

Henrik Ibsen:

HEDA GABLEROVÁ
Po Nore najznámejšia Ibsenova hra – o večnej nespokojnosti,
o neuhasiteľnom smäde po vzrušení.
premiéry: 3. a 4. 2. 2018, Sála činohry
réžia: Roman Polák
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OPERA
Maurice Ravel:

ŠPANIELSKA HODINKA
opera v jednom dejstve

DAFNIS A CHLOÉ
balet v jednom dejstve
hudobné naštudovanie: Vinicius Kattah
réžia: Pavol Smolík
choreograﬁa: Reona Sato

nová
rozhovor
sezóna
scéna: Marek Hollý
kostýmy: Ľudmila Várossová
zbormajster: Pavel Procházka
premiéry: 21. a 23. 9. 2017, historická budova SND

BALET

Nikolaj Rimskij-Korsakov:

Maurice Ravel, Reona Sato:

SADKO

DAFNIS A CHLOÉ

opera v siedmich obrazoch
hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
réžia: Daniel Kramer
scéna a kostýmy: Annette Murschetz
zbormajster: Pavel Procházka
premiéry: 26. a 28. 1. 2018, nová budova SND
Koprodukcia Opery SND a Flámskej opery v Antverpách a Gente

Súčasný balet na motívy starovekého románu.
réžia a choreograﬁa: Reona Sato
scéna: Marek Hollý
kostýmy: Karolina Kamenská
Uvádzame v rámci večera dvoch jednoaktoviek Mauricea Ravela
spolu s operou ŠPANIELSKA HODINKA
premiéry: 21. a 23. 9. 2017, historická budova SND

Oskar Nedbal:

Boris Eifman:

POĽSKÁ KRV

BEYOND SIN

opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
preklad: Ján Štrasser
hudobné naštudovanie: Marián Vach
réžia: Marián Chudovský
scéna: Jaroslav Valek
kostýmy: Peter Čanecký
choreograﬁa: Igor Holováč
zbormajster: Ladislav Kaprinay
premiéry: 13. a 14. 4. 2018, historická budova SND

Giacomo Puccini:

TOSCA
opera v troch dejstvách
hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
réžia: Martin Bendik
scéna: Juraj Fábry
kostýmy: Ľudmila Várossová
zbormajster: Pavel Procházka
premiéry: 2. a 4. 6. 2018, nová budova SND –
v rámci festivalu Eurokontext.sk 2018

Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku.
hudba: Richard Wagner, Modest Musorgskij,
Sergej Rachmaninov
réžia a choreograﬁa: Boris Eifman
premiéry: 18. a 20. 11. 2017, Sála opery a baletu SND

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev,
Stanislav Fečo:

ESMERALDA
Hommage à Marius Petipa
hudobné naštudovanie: Alexander Anissimov
réžia a choreograﬁa: Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo
/podľa Mariusa Petipu
scéna: Alyona Pikalova
kostýmy: Jelena Zajceva
premiéra: 11. 3. 2018, Sála opery a baletu SND

Zmena titulu, inscenátorov alebo termínov premiéry vyhradená!

INZERCIA

SND 2017/2018
98. DIVADELNÁ SEZÓNA

ROČENKA

WWW.SND.SK
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Žiadna reklama, čítanie offline, ukladanie článkov
na neskôr a nočný režim. Stačí nainštalovať a zadať e-mail

Čítajte Denník N
cez aplikáciu
Uložené články, ktoré
si môžem čítať offline

Menu, kde si viem
nastaviť nočný režim

í
n
d
14
o
m
r
a
d
za

Autor

Chcem si článok
uložiť na neskôr

Viem, ako dlho
budem článok čítať

Hľadajte "dennikn"

10. 6. — 20. 6. 2017

d. arcand

r. schimmelpfennig

p. pišťanek

a. jarry

s. daubnerová

h. ibsen

m. von mayenburg

b. studlar

10. 6. O 16.00

10. 6. O 20.00

11. 6. O 16.00

11. 6. O 19.00

13. 6. O 16.00

13. 6. O 19.00

14. 6. O 19.00

15. 6. O 16.00

slovenské národné divadlo

slovinské národné divadlo drama, ľubľana

slovenské národné divadlo

národné divadlo mannheim

martyr

národné divadlo moravsko-sliezske, ostrava

an enemy of the people stary teatr im. heleny modrzejewskiej, krakov

the singing house

ubu the king

turn on/turn off

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI desire for an enemy slovenské národné divadlo

MUČENÍK

NEPRIATEĽ ĽUDU

SPIEVAJÚCI DOM

KRÁĽ UBU

RIVERS OF BABYLON

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV slovenské národné divadlo

decline of american empire/the barbarian invasions

Sezóna
2016/2017
pondelok

1
utorok

2
streda

3
štvrtok

4
piatok

5
sobota

6
nedeľa

7
pondelok

8
utorok

9
streda

10
štvrtok

nová budova
Sála opery a baletu
FIDELIO
J. Sulženko,
M. Rychlová
Foto: P. Breier

B. SMETANA

NEPREDAJME NEVESTU!
G. VERDI | LA TRAVIATA

Štúdio

MÁJ 2017

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

CARMEN

G. BIZET

Nehrá sa

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

NABUCCO

G. VERDI

COSÌ FAN TUTTE
M. Fabianová, P. Mikuláš,
J. Šrejma Kačírková
Foto: P. Breier

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Sála činohry
Nehrá sa
IVAN STODOLA

Nehrá sa
J. PALÁRIK

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH BAČOVA ŽENA

dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 21.45 hod.

JE ÚŽASNÁ!

P. QUILTER

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

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

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

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

COSÌ FAN TUTTE

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

TRIPTYCH – Sestra Angelika
M. Porubčinová,
J. Sapara-Fischerová
Foto: A. Sládek
na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

STRACH
D. Kavaschová, R. Stanke
Foto: R. Tappert

CYKLUS KOMORNÝCH VOKÁLNYCH KONCERTOV
17.00 – 18.00 hod.

VOCI DA CAMERA

19.00 – 21.25 hod. |

LAKOMEC

J. B. P. MOLIÈRE

Nehrá sa

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

MACBETH

MEDZINÁRODNÝ KONCERT BALETNÝCH ŠKÔL, TANEČNÉHO
M
KONZERVATÓRIA EVY JACZOVEJ A BALETU SND*
19.00 hod.
G. VERDI

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

LÁSKAVÉ BOHYNE

19.00 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
J. LITTELL

SÉRIA NC4

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

V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.15 hod.

DERNIÉRA

SÉRIA NC3 B. STUDLAR

Moderná historická dráma plná atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

ELITY

J. HAVELKA
19.00 hod. | Kriminálny príbeh s politickým pozadím
P. DOBŠINSKÝ, A. KORENČI, J. BIELIK

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK

Nehrá sa

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

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

11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta. 14.00 – 15.00 hod. | Hudobná rozprávka pre najmenších
17.00 – 19.45 hod.
Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

ROMEO A JÚLIA – Tak ako včera...
Foto: © Martin Machaj

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL
19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
G. FLAUBERT | MADAME BOVARY
DERNIÉRA
19.00 – 22.25 hod. | Dramatizácia kultového románu o hľadaní rodinného
šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze

Pôvodná slovenská hra o základných dominantách životného pocitu dnešného človeka

P. LOMNICKÝ | STRACH
16.00 – 18.00/19.00 – 21.00 hod.

11

DOBRO
THE ADMISSION
20.15 hod.
Hosťovanie Jaffa Theatre Izrael

P. WEISS | ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
18.00 – 20.50 hod.

SÉRIA NC4

Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti. Pôvodná slovenská hra

Nehrá sa
P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ

SÉRIA AT

L. KERATA

TI

piatok

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK
D. Ratimorský,
T. Pauhofová, J. Bárdos,
M. Labuda, D. Žulčák,
T. Vravník, Z. Marušinová,
G. Tóth, B. Švidraňová
Foto: Š. Košík

TROCHU INAK
SISSI

Večer s Adelou Banášovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND
Na predstavení sa realizuje televízny záznam

19.00 hod.

19.00 – 21.45 hod. | Hosťovanie Divadla Andreja Bagara v Nitre
SS. PROKOFIEV, N. HOREČNÁ PREMIÉRA, SÉRIA Y-VIP
ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...
19.00 – 21.30 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách
SS. PROKOFIEV, N. HOREČNÁ
PREMIÉRA
ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...
17.00 – 19.30 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

G. PUCCINI

Nehrá sa

12
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11
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19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia

10

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

FIDELIO

L. VAN BEETHOVEN

Nehrá sa

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

LABUTIE JAZERO

P. I. ČAJKOVSKIJ
P

NIŽINSKIJ – BOH TANCA
Foto P. Brenkus

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

C
C. DAVIS, D. DE ANDRADE

Nehrá sa

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

ŽIDOVKA

J. F. HALÉVY

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

B. SMETANA | NEPREDAJME NEVESTU!
11.00 –12.10 hod.

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...
I. Gribincea, I. Leushin
Foto © Martin Machaj

17.00 – 19.30 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...

SS. PROKOFIEV, N.HOREČNÁ

Nehrá sa

19.00 – 21.30 hod. | Opera v štyroch obrazoch v talianskom jazyku

BOHÉMA

11.00 – 13.00 hod., 17.00 – 19.00 hod. | Tanečný muzikál
G. PUCCINI

POPOLVÁR

JJ. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

Sála opery a baletu

nová budova

sobota

9

piatok
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štvrtok
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streda
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2
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1
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Sezóna
2016/2017

výrazných osobností Rastislava a Svätopluka, ktorý spočíva v nezmieriteľnosti dvoch koncepcií národného bytia.

10. 6. — 20. 6. 2017

Štúdio

JE ÚŽASNÁ!

SÉRIA OŽ

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

| SPIEVAJÚCI DOM

16.00 – 18.00 hod. | Hra napísaná na objednávku Činohry SND
P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ

I. L. CARAGIALE

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

19.00 – 21.00 hod. | Národné divadlo moravsko-sliezske, Ostrava
B. STUDLAR

MUČENÍK

M. VON MAYENBURG

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

S. DAUBNEROVÁ
16.00 hod.

19.00 – 21.05 hod. | Vígszínház, Budapešť

STRETNUTIE

P. NÁDAS/L. VIDOVSZKY

Nehrá sa

19.00 – 21.10 hod. | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Krakov

NEPRIATEĽ ĽUDU

H. IBSEN

Nehrá sa

16.00 – 18.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND

19.00 – 21.40 hod. | Slovinské národné divadlo Drama, Ľubľana
Nehrá sa

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

A. JARRY

KRÁĽ UBU

barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

16.00 – 18.40 hod. | Podľa filmu Le déclin de l´empire américain a Les invasions

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM SÉRIA NC1
10.00 hod./19.00 hod.

Nehrá sa

W. A. MOZART

VEC MAKROPULOS
Ľ. Ludha, L. Ballová
Foto: J. Barinka

Opera v troch dejstvách v českom jazyku s nemeckými titulkami

PREMIÉRA

L. JANÁČEK | VEC MAKROPULOS
17.00 – 19.15 hod.

EUGEN ONEGIN
Foto: A. Klenková

18.00 – 19.45 hod. | Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA

18.00 – 21.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím

M. DUBOVSKÝ

LÁSKAVÉ BOHYNE

VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA
Foto: A. Sládek

historická budova

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

20.00 – 21.45 hod. | Národné divadlo Mannheim

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

R. SCHIMMELPFENNIG

Civilizácia ohrozuje civilizáciu

19.00 – 22.20 hod.

JANE EYROVÁ

CH. BRONTËOVÁ

Stretnutie generácií

20.00 hod.

VIVAT MARINA

renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

JE ÚŽASNÁ!

P. QUILTER

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI

10.00 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého pozývame

Nehrá sa

Nehrá sa

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

PREMIÉRA P. QUILTER

18.00 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého pozývame
renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI

renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
PREMIÉRA V. KLIMÁČEK | MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE
19.00 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého pozývame 19.00 – 20.45 hod. | Komorná hra, koncipovaná do Štúdia činohry, je postavená na konflikte dvoch

renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

19.00 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého pozývame

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI PREDPREMIÉRA

Nehrá sa

Sála činohry

JÚN 2017

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

A. CH. ADAM
A

LOTÉRIA

J. HAVELKA

| ELITY

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL *

18.00 – 19.40 hod.

18.00 – 21.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla

19.00 hod.

30

| SISSI

Moderná historická dráma plná atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

19.00 – 22.15 hod.

V. KLIMÁČEK

renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

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

Uzávierka programu 21. 4. 2017. Zmena programu je vyhradená.

SÉRIA NC2

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

BAČOVA ŽENA

19.00 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND
IVAN STODOLA

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

Nehrá sa

www.snd.sk

On-line predaj

DERNIÉRA

ÚNOS ZO SERAILU

SÉRIA M

Rezervácie

Nehrá sa

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.
AKCIA 1 + 1 vstupenka zadarmo

* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.
* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie
Medzinarodný divadelný
festival SND
SVIATOK
H U D B Y Projekt Hudobného
centra

Vysvetlivky:

19.00 - 21.00 hod. | Spevohra v troch dejstvách v nemeckom jazyku

W. A. MOZART

ÚNOS ZO SERAILU

Nehrá sa

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

CARMEN

G. BIZET

Nehrá sa

17.00 - 19.00 hod. | Spevohra v troch dejstvách v nemeckom jazyku

W. A. MOZART

Nehrá sa

19.00 – 20.15 hod. | Koprodukcia baletu SND a Agentúry MYSTIK

C
CARMEN À LA GYPSY DEVILS

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

výrazných osobností Rastislava a Svätopluka, ktorý spočíva v nezmieriteľnosti dvoch koncepcií národného bytia.

19.00 – 20.45 hod. | Komorná hra, koncipovaná do Štúdia činohry, je postavená na konflikte dvoch

SÉRIA NC1 V. KLIMÁČEK | MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

19.00 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého pozývame

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI

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

ZMIERENIE ALEBO
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

DERNIÉRA J. PALÁRIK |

10.00 – 13.00 hod.

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

VIVA BALET!
V

Nehrá sa

19.00 – 21.40 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

SPIACA KRÁSAVICA

P. I. ČAJKOVSKIJ
P

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

SPIEVAJÚCI DOM

S. DAUBNEROVÁ

Okno do baletu s tanečnými ukážkami. Vstup voľný

19.00 hod.

V
VEĽKÉ SÚSTO

ILÚZIE

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
Nehrá sa

I. VYRYPAJEV

R. DAHL

B. SMETANA | NEPREDAJME NEVESTU! Ľ. FELDEK
AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
11.00 – 12.10 hod.

SPIACA KRÁSAVICA
R. Kołodziej, A. Pyzhov
Foto: P. Brenkus

19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla

LABUTIE JAZERO

19.00 – 22.00 hod.

BÁL

G. BIZET, E. ŠARKÖZI
G

EUGEN ONEGIN

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

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

NABUCCO

G. VERDI

CARMEN
J. Fogašová
Foto: A. Klenková

19.00 – 21.50 hod. | Opera v troch dejstvách v ruskom jazyku

KRÁĽ UBU
Slovinské národné divadlo Drama, Ľubľana
Foto: P. Uhan

Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti. Pôvodná slovenská hra

P. WEISS | ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
16.00 – 18.50 hod.

ÚNOS ZO SERAILU

19.00 - 21.00 hod. | Spevohra v troch dejstvách v nemeckom jazyku

ÚNOS ZO SERAILU
séria Y-VIP
19.00 - 21.00 hod. | Spevohra v troch dejstvách v nemeckom jazyku
W. A. MOZART
PREMIÉRA

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

R. DAHL

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

DERNIÉRA

Pôvodná slovenská hra o základných dominantách životného pocitu dnešného človeka

P. LOMNICKÝ | STRACH
18.00 – 20.00 hod.

Nehrá sa

Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND

16.00 – 19.00 hod.

NEVESTA HÔĽ

F. ŠVANTNER

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

19.00 – 21.00 hod.

SÉRIA V B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

SVIATOK
HUDBY

SÉRIA NC2

18.00 – 21.45 hod. | Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

FANNY A ALEXANDER

I. BERGMAN

Islandské národné divadlo a Vesturport

SÉRIA TI W. SHAKESPEARE | OTHELLO
10.00 – 12.00 hod./19.00 – 21.00 hod.

Nehrá sa

Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého pozývame
renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

19.00 hod.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI

20.00 – 21.00 hod. | Národné divadlo I. L. Caragialeho, Bukurešť

P
P. I. ČAJKOVSKIJ

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

RIGOLETTO

G. VERDI

Nehrá sa

19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

SLOVENSKÉ TANCE

P. BREINER, N. HOREČNÁ
P

Nehrá sa

Večer s Adelou Banášovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND
Na predstavení sa realizuje televízny záznam.

19.00 hod.

TROCHU INAK

17.00 – 19.30 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

KORZÁR

piatok

29

štvrtok

28

streda

27

utorok

26

pondelok

25

nedeľa

24

sobota

23

piatok

22

štvrtok

21

streda

20

utorok

19

pondelok

18

nedeľa

17

sobota

16

16
streda

17
štvrtok

18
piatok

19
sobota

20
nedeľa

21
pondelok

22

TURANDOT
19.00 – 22.00 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa

T. Pauhofová,
M. Horváthová
Foto: B. Konečný

19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný

EUGEN ONEGIN
A. Kohútková
Foto: A. Klenková

M. DUBOVSKÝ

špeciálne na objednávku Činohry SND

VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA

G. PUCCINI
TRIPTYCH (SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)
17.00 – 20.10 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku

Nehrá sa

SSLÁVNOSTNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI
65. VÝROČIA ZALOŽENIA KTT HTF VŠMU
19.00 hod.

Nehrá sa

11.00 – 12.45 hod. | Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

P. KARVAŠ

RIVERS OF BABYLON

19.00 – 21.10 hod.
P. PIŠŤANEK

POLNOČNÁ OMŠA

L. VAN BEETHOVEN

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

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI
D. Kavaschová
Foto: R. Tappert

dvoch výrazných osobností Rastislava a Svätopluka, ktorý spočíva v nezmieriteľnosti dvoch koncepcií národného bytia

V. KLIMÁČEK | MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE
19.00 – 20.45 hod. | Komorná hra, koncipovaná do Štúdia činohry, je postavená na konflikte

špeciálne na objednávku Činohry SND

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

SÉRIA M G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný

FIDELIO

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

Nehrá sa
W. A. MOZART

ČAROVNÁ FLAUTA

18.00 – 20.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách spievaná v nemeckom jazyku
Nehrá sa

Nehrá sa

M. DUBOVSKÝ

Nehrá sa

VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA

Nehrá sa

11.00 – 12.45 hod. | Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

R. DAHL

SÉRIA NC4

P. I. ČAJKOVSKIJ

ELITY

EUGEN ONEGIN

GISELLE

A.
A CH. ADAM

Nehrá sa

19.00 – 21.50 hod. | Opera v troch dejstvách v ruskom jazyku

19.00 hod. | Kriminálny príbeh s politickým pozadím
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING
19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
Bál
J. Koleník, M. Horváthová
Foto: Collavino

SPIEVAJÚCI DOM
SPIEVAJÚCI DOM

18.00 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND
Nehrá sa

GISELLE
T. Shoptaugh,
I. Leushin
Foto P. Brenkus

* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.
* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie

Vysvetlivky:

19.00 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND
19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
S. DAUBNEROVÁ
PREMIÉRA

19.00 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND
S. DAUBNEROVÁ
PREMIÉRA

SPIEVAJÚCI DOM

BÁL

J. HAVELKA

19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla

J. F. HALÉVY

PREDPREMIÉRA

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

S. DAUBNEROVÁ

ŽIDOVKA
19.00 – 22.00 hod. | Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku
SS. PROKOFIEV, N. HOREČNÁ
ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...
19.00 – 21.30 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách
Nehrá sa
G. VERDI

SIMON BOCCANEGRA
19.00 – 21.40 hod. | Opera v troch dejstvách s prológom v talianskom jazyku
Nehrá sa

Dramatická legenda v štyroch častiach. Poloscénické uvedenie diela

H. BERLIOZ | FAUSTOVO PREKLIATIE
1
17.00
- 19.15 hod.
FAUSTOVO PREKLIATIE
E. Akatsuka
Foto: P. Brenkus

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.
AKCIA 1 + 1 vstupenka zadarmo

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

utorok

23
streda

24
štvrtok

25
piatok

26
sobota

27
nedeľa

28
pondelok

S. DAUBNEROVÁ

29
utorok

10.00 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

On-line predaj

www.snd.sk

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Hosťovanie Činohry SND v Ľubľane s inscenáciou Zo života ľudstva

SPIEVAJÚCI DOM

30
31
Nová budova SND sa pre návštevníkov otvára
1 hodinu pred predstavením,
historická budova ½ hodiny pred predstavením.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

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

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

Uzávierka programu 21. 3. 2017. Zmena programu je vyhradená.

32

streda

rozhovor

v. schulczová/r. olekšák RODÁCI

p. lomnický

17. 6. O 19.00

18. 6. O 18.00
STRACH

LOTÉRIA

i. bergman

20. 6. O 18.00

from life of a mankind

FANNY A ALEXANDER fanny and alexander

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

the fear

compatriots

lottery tickets

encounter

slovenské národné divadlo

slovenské národné divadlo

islandské národné divadlo a vesturport

slovenské národné divadlo

slovenské národné divadlo

národné divadlo i. l. caragialeho, bukurešť

slovenské národné divadlo

vígszínház, budapešť

Zmena programu vyhradená.

The Slovak National Theatre International Theatre Festival

Inscenácie budú uvádzané so slovenskými a s anglickými titulkami. | Performances featuring Slovak and English subtitles.

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

p. weiss

w. shakespeare OTHELLO

19. 6. O 16.00

19. 6. O 10.00 A 19.00

i. l. caragiale

16. 6. O 20.00

MERCEDES BENZ

p. esterházy

16. 6. O 16.00

STRETNUTIE

p. nádas/l. vidovszky

15. 6. O 19.00
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

4. 5. o 19.30

SLOVO VÁLKOVO – PETER PAVLAC
(ﬁktívny dialóg na hrane priepasti alebo pokus hľadať argument)
3RGYHÿHUYL]EHKRWHOD&DUOWRQQDSRVFKRGtPDUFD
'HŁNWRUëYRäLHOGRQDäLFKGHMtQDNRRWYRUHQëSUHMDYRGSRUX
YRÿLNRPXQLVWLFNpPXUHæLPX9KUHSlovo VálkovoSiWUDPH
SRSRKQ~WNDFKDXWDMHQëFKUR]SRURFKVYRMKRQDMYlÿäLHKREiVQLND
D]iURYHŁLPLQLVWUDNXOW~U\0LURVODYD9iOND
Účinkujú: (PLO+RUYiWK)UDQWLäHN.RYiU
Réžia: (PLO+RUYiWK
Dramaturgia: 0LULDP.LÿLŁRYi3HWHU3DYODF
Scéna a kostýmy: 3HWHU-DQNŢ
Výber hudby: 6LVD0LFKDOLGHVRYi

9. 5. o 19.30

MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
3R]RUXKRGQiRVREQRVŘQHPHFNHMOLWHUDW~U\DXWRUNWRUëSUHGEHKRO
VYRMXGREX*HRUJ%FKQHU ² PDOLEDGYDGVDŘMHGHQ
URNRYNHďQDStVDOMHGHQ]QDMUHYROXÿQHMätFKQHPHFNëFKWH[WRYMier
chatrčiam! Vojnu palácom! (Posol hessenského vidieka)7H[WQDR]DM
SUHNYDSLOåLDGQHYHĹNpVORYiWDNp]GHYDOYRYDQpURNRYSR9HĹNHM
IUDQF~]VNHMUHYRO~FLLLEDNRQNUpWQHÿtVODPHQiDSUtNODG\$SUHGVD
VWUKXM~FDYëSRYHďMDVQëUDGLNDOL]PXVDRGKDOHQLHFHOpKRPHFKDQL]PXPRFLSROLWLN\DYOiG\
Účinkuje:5REHUW5RWK
Preklad: $QGUHM=PHÿHN
Úprava a réžia: ,QJULG7LPNRYi
Dramaturgia:0LULDP.LÿLŁRYi
Scéna a kostýmy:(PD7HUHQ

10. 5. o 19.30

LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
Cenu DOSKY 2014 v kategórii Najlepší ženský herecký výkon
sezóny 2013/2014 získala Zdena Studenková za postavu Leni
Riefenstahlovej.
3{YRGQiVORYHQVNiKUDLeniDXWRUVNHMGYRMLFH9DOHULH6FKXOF]RYHM
D5RPDQD2OHNäiNDMHRÀNWtYQRPVWUHWQXWtGYRFKVNXWRÿQëFK
ĹXGt/HJHQGiUQHKRPRGHUiWRUD-RKQQ\KR&DUVRQDNWRUpKR
Å7KH7RQLJKW6KRZ6WDUULQJ-RKQQ\&DUVRQ´SDWULODWULGVDŘURNRY
NQDMVOHGRYDQHMätPWDONVKRZ$PHULN\DNRQWURYHU]QHM/HQL
5LHIHQVWDKORYHMÅGYRUQHMUHæLVpUN\´$GROID+LWOHUD
Účinkujú:=GHQD6WXGHQNRYiĸXERPtU3DXORYLÿ0iULD.UiĹRYLÿRYi
3HWHU%UDMHUÿtNDK-XUDM%DÿDDK
Réžia:9DOHULD6FKXOF]RYi
Dramaturgia:5RPDQ2OHNäiND0LULDP.LÿLŁRYi
Scéna:-D2Q0L -iQ3WDÿLQ2QGUHM=DFKDU0LFKDO/RäRQVNë
Hudba:0DUWLQ+DViN

12. 5. o 16.00

NOVÁ DRÁMA – PREZENTÁCIA
IZRAELSKEJ DRÁMY
Adventures in Israeli Theatreland

ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
– PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV
3RHWLFNpXYDæRYDQLHRY]ŘDKXNPDMHWNXSHQLD]RPYODVWQtFN\P
SUHMDYRPD~VNDOLDFKPDPRQ\EiVŁDPL3DYOD2UV]iJKD
+YLH]GRVODYDPomsta mŕtvychDeľba dedičstvaNoc jeČasy, časy,
mrcha časy, kedyže sa polepšíte,QVFHQiFLDGLYDGODSRp]LHYNWRUHM
SRp]LLGiYDPHQRYëGLYDGHOQëMDYLVNRYëMD]\N
Účinkujú:ãWHIDQ%XÿNR3HWHU3DYOtN$QGUHM5HPHQtN
Réžia:3HWHU:HLQFLOOHU
Dramaturgia: 0LULDP.LÿLŁRYi
Pohybová spolupráca: 0LFKDO'XGiä
Hudobná spolupráca:9ODďD6HPDQRYiãLURNi
Scéna a kostýmy:0DUNpWD3ODFKi

MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
23. 6. o 19.30

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK – PREMIÉRA

25. 5. o 19.30

24. 6. o 19.30

LÚČE OTCOVSTVA – KAROL WOJTYŁA

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK

PROROCKÉ POZNANIE CHALÍLA
DŽIBRÁNA
6WUHWQXWLHVSRp]LRXOLEDQRQVNRDPHULFNpKREiVQLNDNWRUpKR
]ELHUN\Zlomené krídlaZáhradaÿLProrokSDWULDNQH]DEXGQXWHĹQëP
UHÁH[LiPOiVN\SULDWHĹVWYDYLHU\DP~GURVWLProrocké poznanie
MHSXWRYDQtPSRFHVWHVSLULWXiOQHKRERKDWVWYDXYDæRYDQLHQDG
YHÿQëPSRULDGNRPYHFtQDGOiVNRXNWRUiPiVLOXQDQRYRREQRYLŘ
YäHWN\WRN\HQHUJLHDVPUŘRXNWRUiMHOHQRGYUiWHQRXÿDVŘRXæLYRWD
&KDOtO'æLEUiQ ² EROOLEDQRQVNëEiVQLNSUR]DLN
DYëWYDUQtN
Preklad:0DULiQ'XMQLÿ
Účinkujú:$QQD-DYRUNRYi)UDQWLäHN.RYiU
Hudba:9ODGLVODYãDULäVNë

24. 5. o 19.30

3RHWLFNpGLYDGHOQp]DP\VOHQLHRKĹDGDQtLGHQWLW\RWFRYVWYD
1iGKHUQiÀOR]RÀFNRSRHWLFNiKUDMHGQHM]QDMYlÿätFKRVREQRVWt
DVWRURÿLD².DUROD:RMW\âX -iQD3DYOD,, KRYRUtRY\VRNR
DNWXiOQ\FKWpPDFK²RDEVHQFLLDSRWUHEHRWFDYV~ÿDVQëFK
URGLQiFKRWpPDFKPDWHUVWYDV\QRYVWYDLVDPRW\
,QVFHQiFLDMHKRVŘRYDQtP7HDWUD&RORUDWDNWRUpVSROXSUDFXMH
VÿOHQPLþLQRKU\61'ãWHIDQRP%XÿNRPD0RQLNRX3RWRNiURYRX
Účinkujú: ãWHIDQ%XÿNR-DQD9DORFNi0RQLND3RWRNiURYi
Réžia: 3HWHU:HLQFLOOHU
Preklad z poľského originálu: /XFLD6HOHSRYi
Dramaturgia: -XUDM)RWXO
Hudba: ,JRU%DDU
Pohybová spolupráca: +HOHQDåLWŁDQRYiD9RMWHFK7DNiÿ

1. 6. o 19.30

TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
+UD-DQ\-XUiŁRYHMTichý bičVN~PDRVXGMHGQpKR]QDM]QiPHMätFK
VORYHQVNëFKSUR]DLNRYVWRURÿLD0LOD8UEDQDNWRUëSRÿDV
YRMQRYpKRVORYHQVNpKRäWiWXS{VRELODNRKODYQëUHGDNWRU*DUGLVWX
²WODÿRYpKRRUJiQX+OLQNRYHMJDUG\KOiVQHMWU~E\QDFLVWLFNpKR
UHæLPX=DÿLDWNRPURNRYVWRURÿLDNHďVL0LOR8UEDQYLDF
DNRVHGHPGHVLDWURÿQëYQHGREURYRĹQRP~VWUDQtSRNRMQHQDætYDO
VRVYRMRXRGGDQRXPDQæHONRXY&KRUYiWVNRP*UREHSUL%UDWLVODYH
3RNRMQHDæNëPKRQHQDYäWtYLOPODGëUHGDNWRU
Účinkujú:%RæLGDUD7XU]RQRYRYi-iQ*DOORYLÿ%UDQLVODY'HiNDK
Réžia:$OHQD/HONRYi
Dramaturgia:'DULQD$EUDKiPRYi
Scéna a kostýmy: -XUDM3ROLDN

2. 6. o 19.30

12. 5. o 17.00

8. 6. o 19.30

ANTOLÓGIA IZRAELSKEJ DRÁMY

TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ

Savyon Liebrecht: Banalita lásky
Joshua Sobol: Geto
Hanoch Levin: Rekviem
3UH]HQWiFLDQRYHMSXEOLNiFLH'LYDGHOQpKR~VWDYX]D~ÿDVWL
GUDPDWLNRY6DY\RQ/LHEUHFKWRYHMD-RVKXX6RERODDWHDWURORJLÿN\
2OJ\/HYLWDQRYHM
9DQJOLFNRPMD]\NXWOPRÿHQpGRVORYHQÿLQ\

9. 6. o 19.30

3RGXMDWLHTrojbojMHY\YUFKROHQtPURÿQtNDV~ŘDæHGUDPDWLFNëFK
WH[WRY'UiPD3{YRGQHY]QLNORVFLHĹRPSUHGVWDYLŘIRUPRX
LQVFHQRYDQëFKÿtWDQtÀQiORYpWH[W\V~ŘDæH-HWRYäDNYë]YDQLHOHQ
SUHDXWRURYDOHDMSUHUHæLVpUDDKHUFRY1DGLYiNRYWDNRSlŘÿDNi
GUiPDYVWUHGHSRP\VHOQpKRGUDPDWLFNpKRULQJX
6~ŘDæ'UiPDY\KOiVLO'LYDGHOQë~VWDYYVSROXSUiFLVþLQRKURX
6ORYHQVNpKRQiURGQpKRGLYDGOD3DUWQHURPV~ŘDæHMH5796
²5iGLR'HYtQ

22. 6. o 19.30

LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK

22. 5. o 19.30

MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER

TROJBOJ

ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
– PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV

,QVFHQiFLRXKU\ĸXERPtUD)HOGHNDSRNUDÿXMHPHY0RGURPVDOyQH
YSURMHNWHGLYDGHOQpKRVWYiUQHQLDRVXGRYYë]QDPQëFKRVREQRVWt
VYRMLFKGHMtQ7HQWRUD]VPHVLY\EUDOLäLURNHMYHUHMQRVWLQLHSUtOLä
]QiPXRWRYäDNYë]QDPQHMäLXSRVWDYXNDWROtFNHKRGLVLGHQWDDOHNiUD
6LOYHVWUD.UÿPpU\KR+UDNepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách
moc, my pravduVDV~VWUHďXMHQDPUDYQpSRVROVWYRMHKRæLYRWDYRYl]HQtNGHKRQHGRNi]DOL]ORPLŘDQLQDMEUXWiOQHMätPLPHWyGDPLYWHGDMäHM
ãW%-HKRæLYiYLHUDPXSRPRKODSUHNRQDŘGQHVDæWDNPHUQHXYHULWHĹQpVS{VRE\PXÿHQLDNWRUpPDOL]DFLHĹSULYLHVŘKRNÅSROHSäHQLX´
WHGDNSRSUHWLXMHKRYLHU\DV~KODVXVPRFHQVNëPLSULQFtSPLYOiGQXWLD
NRPXQLVWLFNHMGLNWDW~U\6LOYHVWHU.UÿPpU\VDYäDNÅQHSROHSäLO´SUHMDYLOREURYVN~YQ~WRUQ~VLOXREVWiODMYQDMŘDæätFKVN~äNDFKD]DPLHWRO
YäHWN\UR]KRGQXWLDV~GRYQD]iNODGHNWRUëFKE\PRKROE\ŘSUHSXVWHQë
DNE\DVSRŁÿLDVWRÿQHSUL]QDOVYRMXYLQXSUHWRæHæLDGQXQHFtWLO+UDVD
RGRKUiYDYGYRFKÿDVRYëFKURYLQiFK²YGHYlŘGHVLDW\FKURNRFKYMHKR
RUGLQiFLLNGHKRQDYäWtYLMHKREëYDOëY\äHWURYDWHĹDYSlŘGHVLDW\FKURNRFKQDU{]Q\FKPLHVWDFKMHKRY\äHWURYDQLDDYl]QHQLD1HY\KQXWQRVŘ
SRNiQLDDSRY]QiäDM~FDVLODRGSXVWHQLDV~QHSDWHWLFNRXKĵENRYRX
WpPRXKU\DMHMRGND]RPDMSUHV~ÿDVQRVŘ
Účinkujú:5LFKDUG$XWQHUD0DWHM0DUXäLQDK
Réžia:.DPLOåLVND
Dramaturgia:3HWHU.RYiÿ
Scéna a kostýmy:3HWHU-DQNŢ

3UHGQiäNDL]UDHOVNHMWHRUHWLÿN\2OJ\/HYLWDQRYHMRV~ÿDVQHM
L]UDHOVNHMGUiPH9DQJOLFNRPMD]\NXWOPRÿHQpGRVORYHQÿLQ\

13. 5. o 16.00

20. 6. o 19.30

BRANNÉ CVIČENIE...
'UREQiRVODYDVORYHQVNHMæHQVNHMSRp]LHQDNWRUHMVDEXG~SRGiYDŘ
WH[W\WURFKY\QLNDM~FLFKDXWRULHN²0LO\+DXJRYHM7DŘMDQ\/HKHQRYHM
D.DWDUtQ\.XFEHORYHMYSUYRPGLYDGHOQRPVSUDFRYDQt6YHW²
FKLUXUJLFN\SUHVQHU\VRYDQëVORYDPLSRHWLHN²SUHFHGHQëFH]VLWNR
VHED LUyQLHKXPRUX QH VN~VHQRVWLDQDGKĹDGXWURFKLQWHUSUHWLHN
YLQWHQ]tYQRPVORYQRKXGREQRPWULDOyJX
Účinkujú:.DWDUtQDãDIDŐtNRYi0RQLND3RWRNiURYi$QQD5DNRYVNi
Dramaturgia a réžia:.DWDUtQDãDIDŐtNRYi0RQLND3RWRNiURYi
$QQD5DNRYVNi0LULDP.LÿLŁRYi
Pohybová spolupráca: =X]DQD6HKQDORYi

27. 6. o 19.30

LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
28. 6. o 19.30

KEĎ AUTOR MÁ SVOJU PRAVDU
– VEČER VENOVANÝ
LUIGIMU PIRANDELLOVI
9URNXRVOiYLPHYëURÿLHQDURGHQLDYë]QDPQpKR
WDOLDQVNHKRDXWRUD/XLJLKR3LUDQGHOOD1RVLWHĹ1REHORYHMFHQ\]D
OLWHUDW~UXPDODEVRO~WQ\FLWSUHGLYDGOR3UiYRPVDMHKRRVODYDEXGH
RGRKUiYDŘYGLYDGOHDOHQLHOHQGLYDGORP%XGHWRYHÿHURMHKR
æLYRWHVMHKREiVŁDPLVXNiæNDPL]GLYDGHOQëFKLQVFHQiFLtEXGHWR
XYDæRYDQLHRGLYDGOHMHKR]P\VOHRSRVWDYHDXWRUDNWRUpKRKĹDGDOR
äHVŘSRVWiYDSULWRPRQPiVYRMXYODVWQ~SUDYGXDMDVQR]ULYR
VWUKiYDPDVN\]WYiUt%XGHWRSRQRUHQLHVDNGHVLPHG]LKUDQLFX
GLYDGODDÀNFLH-HGQD]REĹ~EHQëFK3LUDQGHOORYëFKWpPMHKĹDGDQLH
LGHQWLW\DXWRUDDOHDMKĹDGDQLHPRUiOQ\FKpWRVRYYUR]E~UHQRP
ÿDVHVSRORÿHQVNëFKSUHPLHQ%XGHWRYHÿHULQVFHQRYDQpKR
ÿtWDQLDGREUëFKXNiæRN]GREUHMOLWHUDW~U\VNYHOHMNiY\DMHGQpKR
Yë]QDPQpKRÿORYHND²DXWRUD/XLJLKR3LUDQGHOOD9HÿHUSULSUDYXMHPH
YVSROXSUiFLV7DOLDQVN\NXOW~UQ\LQäWLW~WY%UDWLVODYH
Večerom sprevádza:6RŁDãLPNRYiD0LFKDO'HQFL
Účinkujú:äWXGHQWLKHUHFWYD9ã08
Realizácia:9HURQLND6WHSDQRYLÿRYi0D[6REHN0iULR'UJRŁD
0LULDP.LÿLŁRYi

29. 6. o 19.30

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
ZMENA PROGRAMU A HOSTÍ VYHRADENÁ
VSTUPENKY
V POKLADNICIACH SND A ON-LINE
NA WWW.SND.SK A WWW.NAVSTEVNIK.SK
REZERVÁCIE
02/204 72 289 | REZERVACIE@SND.SK
GENERÁLNY
PARTNER

12. 6. o 19.30

LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK

WWW . SND . SK

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.

MÁJ 2017
JÚN 2017

17. 5. o 19.30

festival

PONORME SA
do súčasnosti

Máj na bratislavských scénach opäť patrí súčasnému divadlu.
Trinásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama, ktorý
organizuje Divadelný ústav, sa uskutoční od 9. do 13. mája 2017.
Patrónom festivalu je svetoznámy nórsky spisovateľ a dramatik
Jon Fosse, v hlavnom programe sa predstaví 9 inscenácií a sekcia
Focus 2017 sa zameria na divadlo a drámu z Izraela.
Činohra SND sa predstaví s inscenáciou Strach
a Divadlo Aréna na festivale vystúpi s dramatizáciou románu Podvolenie. Do Bratislavy
zavíta nitrianske Divadlo Andreja Bagara s inscenáciou hry Dobro, Mestské divadlo Žilina
s antickým mýtom Ídomeneus a Slovenské
komorné divadlo z Martina privezie necenzurovanú oral history Vojna nemá ženskú tvár.
Domácu nezávislú scénu reprezentuje Boh
je DJ v podaní Divadla Petra Mankoveckého,
scénické dielo Krása a hnus zoskupenia Med
a prach a imerzné prestavenie Ľudia.Levy.Orly.
Jarabice. Tomáša Procházku. Diváci sa môžu

tešiť aj na Prešovské národné divadlo, ktoré sa
predstaví s hrou Deň, keď zomrel Gott.
Na javisku Štúdia SND sa predstavia dve
súťažné inscenácie. Obavy až paranoje
ako základné dominanty životného pocitu
dnešného človeka a konšpiračné teórie ako
úsilie o istý spôsob ich racionalizácie sú hlavnou témou pôvodnej hry Petra Lomnického
Strach, s ktorou zabojuje vo štvrtok 11. mája
o 16. a 19. h Činohra SND o Grand Prix Nová
dráma/New Drama 2017. DAB Nitra uvedie
v piatok 12. mája o 19. h hru Laca Keratu
Dobro, kde hlavná postava menom Dobro je

Motti Lerner: Priznanie (Jaﬀa Theatre, Tel Aviv, Izrael), foto D. Kaplan
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Laco Kerata: Dobro (DAB Nitra), foto D. Krupka

svojrázna paródia na hrdinov iniciačných románov a prechádza rôznorodými situáciami,
v ktorých na vlastnej koži spoznáva, kto ťahá
za nitky nášho sveta.
Festivalová sekcia Focus je zameraná na izraelské divadlo a drámu, a tak v SND bude v sobotu
13. mája o 20.15 h hosťovať izraelské Divadlo
Jaﬀa s inscenáciou Priznanie (The Admission). Je
to príbeh z Haify v roku 1988 o dvoch rodinách,
židovskej a palestínskej, a o okolnostiach, ktoré
viedli k oživeniu dlho potláčanej traumy.
Súčasťou sekcie Focus je Theory Event, v rámci
ktorého si návštevníci Modrého salóna vypočujú v piatok 12. mája o 16. h prednášku Olgy
Levitanovej Dobrodružstvá v krajine izraelského divadla i prezentáciu antológie súčasnej
izraelskej drámy vydanej Divadelným ústavom za účasti dramatika Joshuu Sobola a autorky Savyon Liebrechtovej. Počas festivalu
sa v Modrom salóne uskutoční v sobotu 13.
mája o 16. h Trojboj – ﬁnále súťaže pôvodných
dramatických textov Dráma 2016, ktorú Divadelný ústav organizuje spolu s Činohrou SND,
partnerom súťaže je RTVS – Rádio Devín. Vo
štvrtok 11. mája o 15.30 h sa uskutoční vernisáž Divadelné fotograﬁe víťaza súťaže Bienále
divadelnej fotograﬁe 2016 Roberta Tapperta
v priestoroch foyeru novej budovy SND.
Patrón 13. ročníka festivalu nórsky spisovateľ
a dramatik Jon Fosse povedie v stredu 10. mája
o 10. h Štúdiu 12 na Jakubovom námestí majstrovskú lekciu pre divadelníkov a zúčastní sa aj
na prezentácii vydania svojich hier v slovenčine.
Ďalšie informácie o festivale vrátane celého
programu sú na www.novadrama.sk.
(dp)

výročie

PRVÁv novej
DEKÁDA
budove
Stalo sa 14. apríla 2007 pred desiatimi rokmi. Slávnostní hostia, umelci a všetci,
ktorým záležalo na zachovaní budovy na dunajskom nábreží pre umenie a kultúru,
vstúpili do novej budovy SND na Pribinovej ulici.
Novú budovu otvoril galakoncert za účasti
umelcov opery, činohry i baletu a činohernú sálu
kultová inscenácia Tančiareň. V novej budove sú
tri sály: Sála opery a baletu s kapacitou 865, Sála
činohry pre 658 divákov a Štúdio s variabilným
hľadiskom a javiskom má kapacitu od 160 do
180 miest. Súčasné vedenie podporilo snahu
Činohry SND o vytvorenie komorného priestoru
pod názvom Modrý salón pre 80 divákov. Za 10
rokov sa v novej budove naštudovalo 135 premiér a uskutočnilo sa vyše päťtisíc predstavení,
ktoré navštívili takmer tri milióny divákov.
Urbanisticko-architektonická súťaž na nové
sídlo SND bola vypísaná pred troma desaťročiami (1979). Podmienky súťaže si zakúpilo 162
potenciálnych uchádzačov. Napokon porota

dostala na posúdenie 53 návrhov, z ktorých
4 nespĺňali z rôznych dôvodov kritériá.
V porote boli zástupcovia ministerstiev kultúry a výstavby, mesta, Zväzu slovenských
architektov aj divadelníci – vtedajší riaditeľ SND Ján Kákoš, ale aj legendárny herec
a režisér Karol L. Zachar a výtvarník Ladislav
Vychodil. Víťazom sa spomedzi 49 návrhov
stal architektonický ateliér mladých umelcov – Martin Kusý, Pavol Paňák a Peter Bauer.
Dominantou námestia pred divadlom je fontána autorov Alexandra Biľkoviča, Iľju Skočeka a Pavla Bauera, kaskáda od Petra Rollera
a dve veže Petra Bauera. Vo vstupnej hale je
umiestnený prameň architekta Petra Bauera
a maliara Dušana Buřila. Medzičasom sa ku-

loáre v novej budove stali azda najnavštevovanejšou galériou na Slovensku.
Ako to dokumentuje aj súčasnosť, šťastným riešením bolo rozhodnutie postaviť novú budovu
SND v lokalite blízko pri Dunaji, ktorej komplex
Eurovea dáva ďalší zaujímavý rozmer. Ocenené
i ďalšie zo súťažných návrhov si môžete pozrieť
na výstave, ktorú pripravil Divadelný ústav
v spolupráci so SND pri príležitosti 10. výročia
otvorenia novej budovy pod názvom Ako sme
súťažili. Potrvá do 5. mája, je sprístupnená bezplatne vždy hodinu pred aktuálnym predstavením. Pri jej prehliadke si môžeme položiť otázku, aké by to bolo, keby nové sídlo našej prvej
scény stálo na inom mieste a bolo postavené
podľa iných návrhov. (iz, foto Alena Klenková)

9.– 13.

www.novadrama.sk

MÁJ

2017

Nová
dráma
/New
Drama
BR ATISLAVA
LAVA

Hlavní usporiadatelia

S podporou

Partneri

Mediálni partneri

Záštitu nad festivalom prevzal primátor
hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal.
Záštitu nad programovou sekciou Focus
˃ɨƃǉȢɥɨǉʤ˃ƃȢȈ˃ɨƃǉȢɰȟʲʤǉȦʤʰɰȢƃȶǉƺ
ȶƃԝČȢɁʤǉȶɰȟʍ°ӝKӝŹʤȈʤȈȶǉɨӸřƃɥȶȈӝ

Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou
zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Medzinárodnú konferenciu
Č::ě˃ԝʤǉɨǉȚȶʲƺȃ˃ǁɨɁȚɁʤ
podporil Fond na podporu
umenia.

Pressburg
Bajgel
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jubileum

VIVAT MARÍNA
alebo
stretnutie generácií
Tento podtitul bude niesť večer venovaný herečke Márii Kráľovičovej, ktorá sa 7. júna
dožíva 90 rokov. Nie je to len oslava Maríny, ale cez ňu vlastne celého slovenského divadla.
V Sále činohry budeme v stredu 7. júna o 20. hodine putovať nielen osobnými dejinami Márie
Kráľovičovej, ale aj dejinami celého profesionálneho slovenského divadla. SND totiž čochvíľa
oslávi 100 rokov a naša vzácna jubilantka je už viac ako 70 rokov členkou Činohry SND. Bude
teda o čom hovoriť, na čo spomínať a koho sprítomňovať.
Mária Kráľovičová (7. 6. 1927, Čáry) sa tak stáva
jednou z najstarších aktívnych divadelných pamätníčok. Naprieč hereckými generáciami od
tej najstaršej, zakladateľskej cez strednú až po tú
najmladšiu. Je tak zosobnením istej tradície, kontinuity, kvality a pokory. Tie desiatky rokov na javisku sú záznamom markantných zmien, veľkých
hereckých zlomov, premien a zrení. S každou dekádou, s každou novou spoluprácou sa rozširoval
jej herecký diapazón a pribúdali nové odtiene.
Začínala v roku 1945 v Komornom divadle
v Martine. Nasledovalo štúdium herectva na
M. Kráľovičová ako Anna
Petrovna v inscenácii Ivanov
(1961, s Karolom Machatom)
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Konzervatóriu v Bratislave, počas ktorého prišla ponuka zo Slovenského národného divadla.
Na javisku SND (i martinského divadla) začínala
v úlohe prešpekulovaných, živelných a hravých
naiviek ako Agnesa (Škola žien, 1948), Hanka
(Lampáš, 1949), Zuzanka (Figarova svadba,
1949), Dorotka (Strakonický gajdoš, 1953),
Henrietta (Učené ženy, 1954). Na strane druhej
však prišli postavy, ktorých základom bola lyrika, krehkosť, ale i plnokrvná ženskosť. Postavy, v ktorých vytvorila výrazný kontrast medzi
dievčenskou nezrelosťou, poéziou slova a rodiacou sa ženskosťou. Išlo o postavy, ktorých
verbálnym vyjadrovacím prostriedkom bola
naozaj poézia, ako napríklad v inscenáciách
Smrť Jánošíkova (1948), ale najmä legendárna
Marína (1948) a Pieseň našej jari (1956). Bravúrne narábanie s veršom potvrdia ako Ofélia
(Hamlet, 1950), Salome (Herodes a Herodias,
1955), Amália (Zbojníci, 1955), Júlia (Romeo
a Júlia, 1957). Nie však samotné zvládnutie
verša bolo v jej hereckom prejave dominantné.
Dôležitým sa stala jej telesnosť a plnokrvnosť,
ktorú vedela vniesť do lyriky, a zároveň aj jej hlboký emočný, dramatický vklad. Tragické tóny,
osudové pnutie a psychologický ponor v postavách náročných oblúkov. Tie naplno rozvinula práve koncom päťdesiatych, v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Zásluhu na
tom mali režiséri Jozef Budský, Tibor Rakovský
i Pavol Haspra, ktorí v správnom čase a načasovaní využili jej potenciál budovať dramatické
postavy tragické, poľudštené vlastnou boľavou
životnou skúsenosťou. Z tohto rodu bola Virgínia (Život Galileiho, 1958), Catherine (Pohľad

z mosta, 1959), Angela (Polnočná omša, 1959),
vrcholná postava tohto obdobia Vaľa (Príhoda
na brehu rieky, 1960), Anna Petrovna (Ivanov,
1961) či Jana (Svätá Jana, 1961), najmä však
Maggie (Po páde, 1964). Paralelne vedľa tejto
hereckej línie rozvíjala i tú komediálnu ako Pani
Fordová (Veselé panie z Windsoru, 1958, 1963),
Doriména (Meštiak šľachticom, 1960), Olivia (Čo
len chcete, 1962), Dejanéra (Herkules a Augiášov
chliev, 1963).
Jednou z emblémových postáv sa stala tá,
kde osamote na javisku prežívala všetky fázy
rozchodu. Ona v monodráme Ľudský hlas
a Krásny ľahostajný (1967). Naplno v nej zazneli všetky tóny boľavého vnútra, nesentimentálneho smútku, nie naivného vyplakávania. Osudové spojenie a osudová strata
zmyslu života, ktorým bola láska. Lyrické tóny
striedajú nenávistné a vyčítavé, ale zároveň
tak chápajúce neodvratnosť a končiace v nevyhnutnej zmierlivosti. Toto osudové ženstvo,
poznačené skúsenosťou rozchodov, prekrývajúce smútok bezprostrednosťou či koketériou,
sa objavuje aj v postave Ľubov Andrejevny
Ranevskej (Višňový sad, 1967), Lady Torrancovej (Zostupujúci Orfeus, 1969), Esther (Cena,
1969), Jenny (Všetko v záhrade, 1970), Hessy
Hushabyeovej (Dom zlomených sŕdc, 1971).
S Novým životom (1978) v réžii Miloša Pietora
sa začína aj nový divadelný život Márie Kráľovičovej. Po malomeštiačkach, osudových
ženách a salónnych dámach hrala po dlhšom
čase postavu zo slovenskej klasiky.
S osemdesiatymi rokmi prišla vyváženosť medzi výsostne dramatickými postavami a ich ko-

Ako slúžka Lina v inscenácii
Buddenbrookovci (2014)

„Živelná energia,
neskrotný
temperament
a pravdivá emócia.“

mickými či tragikomickými náprotivkami. Jej
postavy už mali patričnú vážnosť, ale i ľahkosť
a nadhľad. Tak sa v tejto dekáde zrodila skeptická Lady z Garderobiera (1985), dramatická
Hekaba (Žena, 1986), tragicky hrôzostrašná
až groteskná Margaret (Richard III., 1987), ale
i praktická, vtipná a frivolná Frosine (Lakomec,
1986), no i originálna kritická karikatúra Grófka Chľostovová (Útrapy z rozumu, 1989).
Do rokov deväťdesiatych vstúpila v komickom Chaose (1991) ako Lapkinová, bez

Ako Cecily Robsonová (Kvarteto, 2012)

problémov sa vyrovnala s náročnou pirandellovskou poetikou neodhalených masiek
v inscenácii Každý má svoju pravdu (1993) ako
Signora Cini. Vďaka otvorenosti, tvárnosti
a porozumeniu nemala problém napojiť sa
ani na poetiku režisérov Petra Mikulíka, Ľubomíra Vajdičku, Juraja Nvotu, Štefana Korenčiho, či Jána Antonína Pitínského.
Svoju rodnú záhoráčtinu využila aj na javisku,
a to v Ženskom zákone (1996), kde ako Dora
stála za každou dôležitou zápletkou a s humorom a radostnou vôľou organizovala všetko, čo
sa jej netýka. Dora v jej stvárnení bola komickou postavou smerujúcou k hyperbole s veľkou mierou nadhľadu. Práve v novom miléniu
je nositeľkou postáv, ktoré s veľkým pokojom
alebo, naopak, s istou dávkou irónie sumarizujú a odovzdávajú svoje životné poznanie,
ako napríklad Pani Jakubovičová (Veľké šťastie,
2003), Viera Ignatievna (Katarína, 2004), Pani
Vargová (Ignorant a šialenec, 2005), Anﬁsa (Tri
sestry, 2008). Herectvo plné valérov osamotenia, smútku a hravého humoru, neplačlivé
a nesentimentálne bolo nosným v inscenácii
S mamou (2007). V hre napísanej priamo pre
ňu vytvorila tragikomickú starú matku, ktorá
je v rovnakej miere starecky krehká a dojímavá, ako i vtipná a ironická. Za postavu Terezy
bola nominovaná na cenu DOSKY.
Do ďalšej dekády druhého tisícročia preskočila
Mária Kráľovičová ako dievčina plná živelnej,
ešte stále pudovej sily – v Ivanovovi (2010) ako
stále neskrotná Avdoťja Nazarovna, ale najmä
ako krehká, humor a iróniu nestrácajúca Cecily Robsonová (Kvarteto, 2012) či angažovaná,

Ako Amália (Zbojníci, 1955)

ideovo priamočiara Berta v stále uvádzanej inscenácii Leni, s ktorou potlesk zožala u divákov
aj v Česku, Turecku či Izraeli.
Sedem dekád nepretržitej hereckej aktivity
a zrenia sa pretavilo v SND do vyše 120 javiskových postáv – v rovnakej miere lyrického,
dramatického, tragického, tragikomického
i komického žánru. Už to je samo osebe jedným veľkým dramatickým oblúkom. Od lyrickej
dievčiny cez osudovú ženu a nešťastnú matku
po ženu nadhľadu a poznania. Živelná energia,
neskrotný temperament a pravdivá emócia. To
je Mária Kráľovičová.
(mk, foto: Ivona Orešková, Martin Geišberg,
Andrej Čanecký, archív SND)

jubileum

Emília Vášáryová
Rodáčka z Hornej Štubne (*18. 5.
1942) v roku 1959 nastúpila do ročníka Janka Borodáča. Bol to jeho
posledný ročník, v ktorom sa stretla
so svojou budúcou kolegyňou Božidarou Turzonovovou. V roku 1963
absolvovala herectvo na VŠMU, no
už počas štúdia účinkovala vo ﬁlme
a v televízii. Po absolutóriu jej prvá
slovenská režisérka Magda Husáková-Lokvencová ponúkla angažmán
na Novej scéne. Emília Vášáryová je členkou Činohry SND od roku
1964 a stala sa emblémovou herečkou krehkých, lyrických, tajomných, ale i hravých žien. Od Borky (Inkognito), Heleny (Sen noci svätojánskej) sa postupne „prehrávala“ k ženám lyricko-dramatickým,
zaťaženým bolesťou, smútkom, nosiacim traumu ako Marry Warrenová (Salemské bosorky), Roxana (Cyrano z Bergeracu), Salome (Herodes a Herodias). Do popredia sa dostávala jej krehkosť a ženská
lyrika, ale i nadhľad, čo sa stalo dominantné pri komicky ladených
postavách ako Grófka Hrabovská (Dobrodružstvo pri obžinkoch). Široký dramatický potenciál, schopnosť jemných nuáns potom zužitkovala v postavách, ktoré si vyžadovali aj veľké vnútorné vývojové
dramatické oblúky, ako napríklad titulná Antigona, Nataša vo Vojne
a mieri či princezná Kogatin z Miliónového Marca.

Svoj dramatický potenciál, ironický nadhľad, zraniteľnosť i civilnú
presvedčivosť potvrdila ako Natália (Mesiac na dedine), Iﬁgénia (Iﬁgénia na Tauride), Ellida Wanglová (Pani z mora), Ona (Dvaja), Máša
(Tri sestry), Anna Vyšnevská (Výnosné miesto), Barónka Glembayová (Páni Glembayovci), Elizabeth (Richard III.), Mária Ľvovna (Letní
hostia), Pani Stockmanová (Nepriateľ ľudu). V 90. rokoch sa jej herecký prejav obohatil o ďalšiu líniu plných psychologických tónov,
ale i presnej hereckej skratky s možnosťou štylizácie a sebaštylizácie do postáv ako Pani Smrť (Mein Kampf), Estelle (S vylúčením
verejnosti), Signora Amália (Každý má svoju pravdu), Linda (Divadelná komédia), Ľubov Andrejevna Ranevská (Višňový sad). Špeciﬁckými postavami, kde sa naplno odhalila jej vnútorná zrelosť,
schopnosť priniesť na javisko zlomenosť a silu, sú postavy dív ako
Isadora Duncanová (Keď tancovala...) či Maria Callas (Majstrovská
lekcia Marie Callas). V Starenke (Stoličky) prekvapila svojou schopnosťou improvizácie, hravosťou a hereckou slobodou. Na prelome
storočí prišiel čas veľkých matiek, chorých, nešťastných, trápiacich
sa osudmi svojich detí, a predsa schopných, nútených vydržať,
prežiť, nevzdávať sa osudu a nepoddávať sa príkoriam: Iokasta
(Vládca Oidipus), Anna (V. Klimáček: Hypermarket), Anzula Dubčić
(Dom v stráni), Matka Guráž (Matka Guráž), Violet Westonová (August: Stratení v Oklahome), Helena Eldhalová (Fanny a Alexander),
Natália (Bludičky – v nemeckej koprodukcii), Pani Habersattová
(Nevina) či Prvá žena (Ilúzie) .

Božidara Turzonovová
Narodila sa 28. mája 1942 v Soﬁi ako multikultúrna občianka. V roku
1959 uspela na prijímacích skúškach na herectvo na VŠMU a ihneď
po ukončení štúdia získala v roku 1963 angažmán v Činohre SND.
Už v prvých sezónach získala zaujímavé príležitosti, ktoré vedela
premeniť svojím talentom a hereckým prístupom na vyslovené šance: Jana (Líšky, dobrú noc), Zlatka (Kto sa bojí Virgienie Woolfovej?),
Aglaia (Idiot), Zuzana Alcottová (Salemské bosorky), Aňa (Višňový
sad), Fanka (Kým kohút nezaspieva). V jej podaní to neboli iba mladé naivky, ale práve dievčatá, ktoré sa s bolesťou, problémom a so
strasťou konfrontujú zrelo, rozvážne a priebojne. Zmysel pre humor
a iróniu prejavila ako Adela (Tanec nad plačom), Evička (Inkognito),
Frida (Henrich IV.). V nasledujúcich dekádach stvárnila postavy výsostne dramatické, plné vypätých polôh a tragickej trýzne a rozhodovania ako Nina (Maškaráda), Xiména (Cid), Katerina (Búrka), Kitty
Duvalová (Čas tvojho žitia), Princezná Kogatin (Miliónový Marco),
Máša (Živá mŕtvola), Soﬁa (Platonov), Oľga (Tri sestry). Vrcholom tejto
línie bola Matka – Smrť (Krvavá svadba).
V hojnejšom počte sa objavili aj postavy, v ktorých využila svoj komický talent – Jozefína (Napoleon I.), Pani predsedníčka (Jožko Púčik
a jeho kariéra) alebo Jelisaveta Subotičová (Šopalovičovo kočovné
divadlo), Slivková (Čaj u pána senátora), Dojka (Romeo a Júlia). Novou polohou boli ženy rustikálne (Mahuliena, Mastný hrniec; Mara,

Ženský zákon), ale i tie, v ktorých
sa spája svetskosť a duchovno ako
Muškátová (Liliom), Mary Destiová (Keď tancovala...), Edna (Krehká
rovnováha) či zvláštna grotesknosť
– Anna Meinhold-Aignerová (Krajina šíra), Šarlota Ivanovna (Višňový
sad). Činorodé, cieľavedomé, rozhodné ženy dominovali v jej repertoári aj na prelome storočí: Pani
Peachumová (Opera za tri groše),
Riečanová (Pomocník). Dôležitou
postavou z kategórie dív je Sarah
Bernhardtová (Posledné leto Sarah
Bernhardtovej). V nej skĺbila krásu
s fatálnosťou, tragiku s nadhľadom,
bolesť prekrývala silou a životnú vôľu jej dodávala oddanosť divadlu, čo bolo znamením pokory. Oblúk jej hereckých polôh doplnila
aj operná diva Jean Hortonová (Kvarteto), babička Natália (Pohania)
či komorné Ilúzie. Ale aj charizmatická Pani Verindah – Gedgeová
(Je úžasná!), dramatická Bačova žena z Nevesty hôľ, starostlivá Žoška
Urbanová (Tichý bič).

Emília Vášáryová a Božidara Turzonovová patria do silnej hereckej generácie 60. rokov (M. Huba, M. Labuda, P. Mikulík, S. Dančiak,
M. Dočolomanský, J. Adamovič, J. Slezáček, Z. Furková, Z. Kolínska, E. Horváth, D. Jamrich), ktorá vytvorila veľkú, nezabudnuteľnú éru
slovenského divadelníctva. Ide o najpriebojnejšiu a herecky najvýraznejšiu generáciu proﬁlujúcu slovenské divadelníctvo.
Našim vzácnym jubilantkám srdečne blahoželáme!
(mk, foto Martin Črep)
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podujatie

KONTINUITY
Odkrývanie
histórie SND II.
Budova divadla v roku 1932

text: Jaroslav Blaho, teatrológ, foto: archív SND

Tridsiate roky 20. storočia – druhá
dekáda v blížiacej sa storočnici našej
prvej, v tých rokoch jedinej profesionálnej slovenskej divadelnej inštitúcie – predstavujú čas dozrievania.
Napriek stále veľmi pestrému národnostnému zloženiu sa stala Bratislava
nielen politickým, ale aj skutočným
kultúrnym centrom len pomaly sa
prebúdzajúceho Slovenska v Československej republike.
Celosvetová hospodárska kríza na
prelome desaťročí vývoj nenarušila, iba na chvíľu spomalila. V meste
vznikali nové inštitúcie, zvyšoval sa
podiel slovenského etnického prvku, do spoločenského života vstúpila slovenská inteligencia a umelecký
front, formujúci sa profesionálne už
v novom štáte. Vzhľad mesta menili
prvé stavby v duchu architektonického funkcionalizmu. Vtedy, začiatkom rokov tridsiatych, objavila sa
na javisku mestského divadla, na
ktorého priečelí nemecký nadpis
Stadttheater a maďarský Városi szinház konečne vystriedalo označenie
Slovenské národné divadlo, v hojnejšom počte mladá slovenská divadelná generácia. Najmä v činohre,
kde v roku 1932 vznikol konečne,
popri českom, aj slovenský súbor,
vedený Jánom Borodáčom.
V Opere SND po tragickom skone
Oskara Nedbala prebral žezlo jeho
synovec – dirigent Karel Nedbal. Už
s bohatými skúsenosťami vo vedení
súboru v Olomouci. Stále síce ešte
zápasil s nízkym záujmom, najmä
slovenskej verejnosti o náročný divadelný druh, napriek tomu siahol
za odvážnymi dramaturgickými i inscenačnými projektmi. Skúsený sú-

kromný podnikateľ na čele divadla
– Antonín Drašar – vykrýval ﬁnančný
deﬁcit z nedostatočných štátnych
dotácií a zanedbateľných tržieb
z návštevnosti, predovšetkým slovenskej činohry, upriamením sa na
divácky žiadanú výpravnú modernú
operetu. Kritika a spoločenské elity
sa síce rozhorčovali z podliehania
SND komercii a často prízemnému
diváckemu vkusu, ale práve tieto
tituly zabezpečili pre inštitúciu a jej
skutočne umelecké napredovanie
prepotrebné ﬁnancie.
Po charizmatickom, medzinárodne
uznávanom, ale aj často až naivne
improvizujúcom Oskarovi Nedbalovi
prišiel Karel Nedbal s jasným umeleckým programom. S premyslenou,
pestrou dramaturgiou, s vypracovanými, štýlovo vycizelovanými hudobnými naštudovaniami, s pokusmi
o náročnejší a modernejší javiskový
tvar operných inscenácií, s napojením sa bratislavskej opery na vtedy
silný československý operný kontext,
ktorý dotvárali aj vyspelé nemecké

KONTINUITY
nedeľa 28. mája 2017
o 10.30 h
historická budova SND
moderuje: Jaroslav Blaho
súbory, ale aj na blízke svetové operné centrum – Viedeň.
Nemožno zamlčať, že Karlovi Nedbalovi sa popri všetkých pozitívach jeho pôsobenia nedarilo poslovenčenie súboru, čoraz častejšie
a nástojčivejšie žiadané nielen au-

tonomisticky ladenou, ale aj širšou
kultúrnou verejnosťou. Aj tento
problém však odmieta čierno-biele
videnie. Slovenská spoločenská elita
si do hľadiska Slovenského národného divadla stále ešte hľadala cestu, pre základnú podmienku – hrať
v slovenčine – nie je dostatok skúsených prekladateľov náročných operných textov, z Hudobnej a dramatickej akadémie len pomaly vychádzal
domáci spevácky dorast. A na skutočne náročné, moderné slovenské
operné dielo sme museli čakať až do
povojnového obdobia, v ktorom prišiel Eugen Suchoň s Krútňavou.
V programe Kontinuity II., na ktoré
vás pozývame v nedeľu 28. mája
o 10.30 h do historickej budovy SND,
sa stretneme s avantgardnými opernými inscenáciami režiséra Viktora
Šulca a scénografa Františka Tröstera. Pripomenieme si slávne československé premiéry diel Sergeja Prokoﬁeva a Dimitrija Šostakoviča, dodnes
jediné uvedenia veľkých operných
epopejí reformátora Richarda Wagnera, ale aj bratislavské vystúpenia
svetových operných hviezd. Za všetky spomeňme mená Fiodora Šaľapina, prvého Pucciniho Calafa Miguela
Fletu, prešovskú rodáčku Rose Pauly,
začínajúcu svetovú verdiovskú divu
Zinku Kunc-Milanov. Spomienku na
tridsiate roky Opery SND budú ilustrovať dobové fotograﬁe osobností,
fotograﬁe z inscenácií, unikátne video- a audiodokumenty. Osvieženie
iste prinesú vystúpenia mladých
operných sólistov.
(O prvej časti projektu Odkrývanie histórie SND sme písali v dvojčísle Portálu
SND december 2016 – január 2017)

Oskar Nedbal

Karel Nedbal

Viktor Šulc
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30.6.
VIVA BALET!

SVETOZNÁME HVIEZDY SLOVENSKÉHO BALETU,
BALET SND, TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ, BALETNÁ PRÍPRAVK A SND
A SYMFONICKÝ ORCHESTER VIVA MUSICA! DIRIGUJE MARTIN LEGINUS
20:00 HOD. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO ( NOVÁ BUDOVA )

Vstupenky v sieti Ticketportal

PRÍBEH SLOVENSKÉHO BALETU

Anna Tsygankova
a Jozef Varga

text: Kristián Kohút,
foto: Anton Faraonov,
Sjur Roald, Ashley Taylor

Andrea Laššáková
a Adrian Blake
Mitchell

Nina Poláková
a Roman Lazík

hostia

VIVA
BALET!
Príbeh slovenského baletu

VIVA MUSICA! FESTIVAL a BALET SND pripravili na záver divadelnej sezóny 2016/2017 výnimočné
podujatie, ktoré je oslavou dvoch druhov umenia. Mimoriadny galakoncert VIVA BALET!, ktorý
sa uskutoční 30. júna 2017 v Sále opery a baletu novej budovy SND, uzavrie úspešnú divadelnú
sezónu Baletu SND a zároveň otvorí ďalší ročník festivalu Viva Musica!.
Podujatie VIVA BALET! vzdáva hold dvom druhom umenia, ktorým vládnu Terpsichoré a Euterpé. Múzy ochraňujúce jednotlivé umenia
a prinášajúce inšpiráciu poodhalia divákom
krásu a vznešenosť tanečného pohybu, ako aj
svet povznášajúcej hudby.
„Viva Balet! bude iný ako bežné galakoncerty.
Radi by sme ukázali niečo z histórie slovenského
baletu, predstavili jeho osobnosti i náročnosť
a špeciﬁká tohto krehkého umenia,“ povedal riaditeľ festivalu Matej Drlička.
Orchester Viva Musica! pod taktovkou dirigenta
Martina Leginusa zahrá tie najkrajšie diela skladateľov ako Čajkovskij, Barber, Rachmaninov či
Ščedrin. Poslaním profesionálnych baletných
umelcov je dať interpretovanej hudbe vizuálnu
podobu, ktorá pred zrakmi divákov plynie v živých estetických obrazoch. Harmonická súhra
tanca a hudby vytvára ideálne podmienky na
precítenie silných estetických a emocionálnych momentov. A práve vyvolanie príjemných
emócií prostredníctvom majstrovských výkonov domácich i zahraničných tanečníkov a hudobníkov je cieľom podujatia Viva Balet!.
„Jedným z najdôležitejších kritérií pri zostavovaní
programu bola hodnotná a kvalitná hudba. Viva
Musica! je v prvom rade festival orientovaný na
hudbu a tomu zodpovedal aj výber jednotlivých

výstupov. Cez dramaturgickú líniu by sme radi
divákom priblížili profesionálnu dráhu tanečníka, od prvých krôčikov v baletnej prípravke cez
štúdium na konzervatóriu až po účinkovanie v divadle. Prostredníctvom sólistov Baletu SND a slovenských tanečníkov pôsobiacich na svetových
scénach chceme ukázať nepopierateľné kvality
slovenského baletného umenia a podporiť Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave,“
uviedla Marína Častková, spoluautorka dramaturgie.
Balet SND sa predstaví fragmentom z najznámejšieho baletu všetkých čias – Labutím jazerom. Romantické Adagio labutej princeznej
Odetty a princa Sigfrieda z druhého dejstva
predvedú sólisti Silvia Najdená a Andrej Szabo.
Chýbať nebude ani mimoriadne obľúbený tanec štyroch malých labutí Pas de quatre. Popri
osvedčenej klasike súbor predstaví v premiére
choreograﬁu, ktorej autorom je sólista Adrian
Ducin.
Pozvanie vystúpiť na galakoncerte prijala aj sólistka Baletu Štátneho divadla Košice Eva Sklyarová, ktorej kariérne začiatky sú úzko späté
s pôsobením v SND. S tanečným partnerom sa
predstaví v dramatickom duete z baletu Anna
Karenina v choreograﬁi Kirilla Simonova.
Sólistka petrohradského Michailovského divad-

la Andrea Laššáková vystúpi s tanečným partnerom v neoklasickom duete, v ktorom tanečná
kompozícia Olega Vinogradova kopíruje krásu
hudby Samuela Barbera. Protipólom zasnenému Barberovmu Adagiu budú energické Rachmaninove Jarné vody, pre ktoré sú charakteristické akrobatické dvíhačky a živelná dynamika.
Tanečné umenie predvedú aj vedúci sólisti baletu Viedenskej štátnej opery Nina Poláková
a Roman Lazík. Obaja sú absolventmi bratislavského Tanečného konzervatória a bývalými sólistami Baletu SND. Hoci ich domovskou scénou
je v súčasnosti javisko Viedenskej štátnej opery,
do Bratislavy sa radi vracajú. Na júnovom galakoncerte zatancujú choreograﬁe z klasického
i moderného repertoáru.
Zoznam pozvaných hostí uzatvára vedúci sólista Holandského národného baletu Jozef Varga,
ktorý s partnerkou predvedie brilantné pas de
deux Čiernej labute.
Na VIVA BALET! účinkujú: Orchester Viva Musica!, žiaci Baletnej prípravky SND, žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave,
sólisti a zbor Baletu SND, sólisti Baletu Štátneho
divadla Košice, sólisti Viedenskej štátnej opery,
Michailovského divadla v Petrohrade a Holandského národného baletu. Ďalšie informácie na:
www.vivamusica.sk
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Stalo sa, opravíte
s naším poistením
majetku.
Poistenie majetku
MÔJ DOMOV
Postavte sa s odvahou všetkým nepredvídaným situáciám, ktoré ohrozujú váš
domov. Najoceňovanejšie poistenie
majetku Môj domov ich za vás vyrieši
rýchlo a fér.

allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222

NOVÉ SUV

PEUGEOT

3008

EURÓPSKE AUTO ROKA

Pavol
Országh
Hviezdoslav

Î$6<Î$6<05&+$Î$6<
Réžia Peter Weinciller
Dramaturgia Miriam Kičiňová
Pohybová spolupráca Michal Dudáš
Hudobná spolupráca Vladimíra Široká
Scéna a kostýmy Markéta Plachá

Účinkujú
Štefan Bučko, Peter Pavlík,
Andrej Remeník

PREDSTAVENIE
17. 5. 2017 o 19.30 hod.
nová budova SND | Modrý salón
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STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. je
stavebná spoločnosť
s viac ako 50 ročnou tradíciou v stavebnej výrobe na
Slovensku.



dodávka a realizácia stavieb na kľúč



realizácia inžinierskych stavieb



výroba a montáž prefabrikovaných konštrukcií



rekonštrukcie historických a pamiatkovo
chránených stavieb

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

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

projekt

NATÁLKA
Reﬂexie z diskusií
text: Miriam Kičiňová, foto: Alena Klenková, Martin Črep

Od novembra 2016 do júna herci Činohry SND spolu s historikmi z občianskeho združenia
Living Memory navštevujú stredné školy Bratislavského samosprávneho kraja a prednášajú
i diskutujú v rámci projektu V totalite môžeš svoje šance stratiť, v demokracii nie. Vo
februári sme začali cestovať aj s inscenáciou Natálka a diskutujeme so študentmi na tému
extrémizmu. Po stretnutí s viac ako 2 000 študentmi mapujeme, ako mladí reagujú na témy
totality, demokracie, histórie i extrémizmu.
Práve Martin Slávik a Ľubomír Morbacher, historici a členovia o. z. Living Memory, cestujú aj
s našou inscenáciou Natálka a majú za sebou
desiatky stretnutí a debát s mladými ľuďmi.
Tieto debaty sú otvorené, kritické aj plné otáznikov, ale najmä vôle hovoriť a byť vypočutý.
O to ťažšie je to s riešeniami. Stále je to beh na
dlhé, predlhé trate. Tu sú krátke reﬂexie našich
kolegov a spolutvorcov uvedených projektov
z diskusií so študentmi:

MARTIN SLÁVIK, historik:
– Slušnosť a vzájomný rešpekt mi v tejto krajine občas pripadajú ako cudzie slová a škola
predsa nemôže nahradiť formáciu z rodiny.
Mnohým ľuďom hrubosť konvenuje a je ich
dosť aj medzi mladými. Navyše je dosť mladých ľudí s radikálnymi názormi, ale ešte
stále ich nie je väčšina. Väčšina je väčšinou
mlčiaca. Keďže na slušnú mlčiacu väčšinu

Naše diskusie so študentmi,
Obchodná akadémia, Hlohovec
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neverím, snažím sa poznať, čo si mladí myslia. To, že mlčia, neznamená, že sú ľahostajní. Stačí im položiť zopár otázok a dominuje
nespokojnosť – s korupciou, so selektívnou
spravodlivosťou, s beztrestnosťou „našich
ľudí“, s nekonaním polície. So zlyhávaním
toho, čo sa volá právny štát. Ešte prikŕmiť
„zaručenými informáciami“, ukázať niekoho,
kto „môže za to, že sa nemám tak dobre“ a vo
viacerých prípadoch je odtiaľ rovná cesta do
náruče holých hláv. Reči o robení poriadkov
mnohých mladých nenechávajú ľahostajnými. Smolou tejto krajiny, a teda nás, jej
občanov, je chýbajúca rozumná alternatíva
a pozitívne vzory. Mladí ľudia chcú byť slobodní – viem to, lebo sa to pýtam –, ale často
to vyzerá tak, že nevedia, čo s tou slobodou
vlastne majú robiť. Ale to nevedia ani mnohí
dospelí. Extrém nachádza medzi omladinou
mnoho poslucháčov, ale ešte stále nie väč-

šinu. Pozoruhodný je však radikalizmus tých
mladých ľudí, ktorí extrému už fandia – sú
disciplinovaní, presvedčení a bojovní.

MARIÁN GEIŠBERG, herec:
– Veľmi ma prekvapilo, aké
majú študenti medzery. Ale
to by som nepripisoval im,
skôr je to rodičovský nedostatok. Asi sa v rodinách pri
materiálnom spôsobe života málo hovorí o minulosti
i budúcnosti. Možno viac
vedú rozhovory o tom, ako
získať či nezískať peniaze, čo robiť a čo nerobiť
v živote, aby sa človek materiálne zabezpečil.
O dejinách a o duchovne sa hovorí málo, absentuje vzdelanie. Myslím, že aj škola je na vine.
Akoby si ľudia vyberali budúce zamestnanie
a profesiu podľa materiálnych hodnôt.
Moja skúsenosť je, niežeby mladým chýbalo
chcenie, oni sa chcú dozvedieť, oni aj počúvajú, aj sa na to dívajú s prekvapením. Myslím, že
je to iba nedostatok informácií, v tomto smere
musí veľmi veľa urobiť kultúra, škola a rodičia.
No najväčšia chyba je v rodičoch, akoby sa tie
zdedené fenotypy a genotypy v spoločnosti
opakovali. Ako keby ten socializmus odtiaľto
nevyprchal a stále platí: kde ma položíš, tam
budem. Nestaraj sa, keď sa nebudeš starať,
dajú pokoj aj tebe. Toto je až celospoločenský
fenomén. Sledujem to aj na svojich kolegoch,
na debatách v televízii, medzi politikmi. Celá
spoločnosť veľmi ľahko môže prísť o demokraciu, pretože nie sme schopní zabrániť ani
extrémistom, ani populistom.

projekt
ĽUBOMÍR MORBACHER, historik:

Z inscenácie Natálka – herci Richard Autner,
Judit Bárdos a Marek Koleno

RICHARD STANKE, herec:
– Bol som na dvoch
školách. Na jednej
boli málo aktívni
a do debaty sa veľmi nezapájali. Ale
potom sme boli na
škole, kde študenti
boli úžasne aktívni
a uvedomovali si
situáciu, kde žijú a čo sa deje a kládli otázky. Trápi ich to, čo väčšinu ľudí, napríklad, že
veci, o ktorých vieme, že sa dejú ako napríklad rozkrádanie, korupcia a nečinnosť mocenských štruktúr, že ľudia pri moci si robia,
čo chcú a sú nepostihnuteľní. Mladí vnímajú,
že ťarcha dopadá na bežných občanov. A keď
vidia tú bezmocnosť a nemožnosť potrestania vinníkov, utiekajú sa k extrémnym riešeniam, čo sme na diskusiách tiež počuli.
Diskusie či prednášky nemôžu uškodiť, ale dôležité je v tomto prípade aj prostredie, v ktorom sa študenti pohybujú, s kým sa stretávajú
v rodine, vo svojom okolí, aké sú ich partie
a kamaráti. Treba ukázať aj tým, ktorí sú už
možno jednou nohou na strane extrémistického myslenia, možnosť diskusie. Treba s nimi
hovoriť a ukázať im nádej a alternatívu. Každá
ich aktivita v prospech napravenia situácie je
dobrá a netreba upadať do apatie.

– Myslím si, že prišlo k veľkému znecitliveniu
ľudí k ľuďom. Vidieť to na správaní sa študentov k učiteľom často bez väčšieho rešpektu,
ale aj v odpovediach študentov – napríklad
zdá sa im normálne, samozrejme, nie všetkým, že bolo treba obetovať životy, aby „prežilo Slovensko“ v rokoch 1939 až 1945, nevyrušuje ich, že Židom najprv ukradli majetok.
Mladí si vôbec nevedia predstaviť situácie,
keď by boli ohrozené ich práva a majetok. Prirovnal by som to k tomu, ako keď niekto kývne – veď vypnite elektrinu, bude to v pohode
so sviečkami, a potom zrazu zistí, veď nejde
televízor, rádio, nemôžem si zohriať vodu na
čaj v elektrickej kanvici, nemám internet – no
hrôza! Skrátka, mladí ľudia si vôbec nevedia
predstaviť, čo nastane, keď kývnu extrémistom, že veď urobte poriadky, choďte do parlamentu, vládnite...

RICHARD AUTNER, herec:
– Mladí ľudia, ktorých stretávame
na diskusiách po
predstavení Natálka, sú veľmi
vnímaví. Doposiaľ
to tak vždy bolo.
Hoci sa občas
stretávame s publikom, ktoré zjavne nie je veľmi zvyknuté na divadlo, predsa
sa nám vždy podarí vtiahnuť ich do príbehu a v hľadisku nakoniec zavládne hrobové
ticho, čo je dôkazom, že ich téma zaujíma.
Mladí ľudia, moji rovesníci, sú pripravení
viesť dialóg, len nie vždy ich do dialógu pozvú. Keď majú možnosti rozprávať, často sú
veľmi otvorení a vidieť, že mnohí majú svoj
názor. Zatiaľ sa prevažne stretávame so študentmi, ktorí premýšľajú humanisticky a násilie je im cudzie. Moje hlboké presvedčenie,
že ľudia na celom svete sú vo svojej podstate dobrí, sa len potvrdilo.

NATÁLKA
réžia: Matúš Bachynec
dramaturgia: Miriam Kičiňová
scéna a kostýmy: Ján Husár
hrajú: Judit Bárdos, Marek Koleno,
Richard Autner
Školy, ktoré majú záujem o uvedenie
inscenácie a diskusiu o téme, kontaktujte
nás na: protiextremizmu@snd.sk. Projekt je
určený pre stredné školy a je bezplatný.

MIRIAM KIČIŇOVÁ, dramaturgička:
– Moji kolegovia v mnohom
opísali živosť a nutnosť diskusií. Aj rezervy vedomosti, aj
letmé pokyvkávanie, súhlasné
hlasy smerom k extrémizmu
ako obrane proti korupcii či
hnev na nefunkčnosť štátu.
Ale aj zápal a chuť niečo robiť
s vecami, ktoré nefungujú.
Z tých zhruba 10 navštívených škôl, čo je okolo
800 študentov, mi v hlave ostali rôzne otázky,
kritické hlasy, školské hádky, poznámky, provokácie, ale aj chuť vedieť a niečo pomenovať.
Často sme sa dotkli a dostali pod kožu triedy či
školy a ukázalo sa, že ich vnútorné problémy
v triede a škole ostávajú nevyriešené. Ako teda
môžu – majú veriť nejakému štátu, keď to, čo
trápi týchto študentov, bezprostredne nedokáže vyriešiť ani riaditeľ, či ich triedna učiteľka, ani
starší spolužiaci?! Cítiť obrovské rozdiely medzi
študentmi – tí z menších miest diskutujú opatrnejšie, tí z Bratislavy temer vždy otvorene. Niekedy drsnejšie, niekedy kultivovanejšie, občas
razantne. V triede sa ozvú hlasy proti extrémizmu a nerešpektovaniu pravidiel, za empatiu, ale
aj tie, ktoré vnímajú radikálne a priame riešenia
ako jediné, čo dokáže pomôcť. Dobré je, že sa
dejú tieto debaty zoči-voči. Už len možnosť hovoriť na rovinu a hľadať oblúky medzi extrémizmom a ohrozením demokracie dáva zmysel.
INZERCIA
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM!
PARTNERI SND V ROKU 2017
Generálny partner

Hlavný partner Baletu SND

Partneri

Oﬁciálna minerálna voda
pre SND

Partneri premiér

Partner inscenácií
Opery SND

Mediálni partneri

D A S

Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť v pokladniciach SND,
on-line na www.snd.sk a www.navstevnik.sk.
Hromadné objednávky posielajte na objednavky@snd.sk.
Akékoľvek zľavy sa dajú uplatniť len v pokladniciach SND.
Pokladnica v novej budove SND
Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice), tel.: 02/204 72 298, 02/204 72 299
Po – Pi:
8.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
Pokladnica v historickej budove SND
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice), tel.: 02/204 94 290
Po – Pi:
8.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla (balet,
činohra, opera) v novej budove SND a v historickej budove SND si môžete
kúpiť a rezervovať v oboch pokladniciach.

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

M A G A Z I N

A U S

D E R

S L O W A K E I

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.

O ČOM BUDE
eurokontext.sk 2017
Medzinárodný divadelný festival slovenského národného divadla Eurokontext.sk
opätovne privíta zahraničných hostí a predstaví i domácu tvorbu. V júni budú pod
patronátom Činohry SND hosťovať na našich javiskách divadlá z Nemecka, Česka, Maďarska, zo Slovinska, z Rumunska a Islandu. Jednotlivé kúty Európy bude spájať nielen
geograﬁcký bod Bratislavy, v ktorom sa ocitnú, ale najmä spoločná festivalová téma.
A tá je azda pre tieto dni najpríznačnejšia: Civilizácia ohrozuje civilizáciu.
Čo sa stane s Európou, ktorá stratí svoju vieru a kultúru a podvolí sa inej? Ohrozením civilizácie nie je iba stretnutie s inou kultúrou. Civilizácia, ktorá ohrozuje civilizáciu, sme aj my sami. Naše výdobytky techniky na úkor degenerácie vzťahov, energie
a obnoviteľných zdrojov, náš vlastný konzum, naše roztvorené sociálne nožnice, naša
vlastná devalvácia kultúry, naše devastovanie prírody, naše ekologické katastrofy,
naše extrémne myslenie a správanie, to všetko je naše vlastné ohrozenie našej vlastnej civilizácie našou vlastnou civilizáciou. Neexistuje teda nijaké oni. V sumáre dôsledkov existuje najmä my. Festival Eurokontext.sk 2017 ukáže niekoľko pohľadov našich
ohrození (sa), konﬂiktov a kolízií, ktorým čelíme alebo budeme čeliť.
A to, aké stretnutia svetov jednej civilizácie zažívajú jednotlivé krajiny Európy, odhalia
samotné inscenácie. Každá bude iná, každá sa dotkne problému svojej krajiny.
Miriam Kičiňová
lektorka dramaturgie Činohry SND

SND 2017/2018
98. DIVADELNÁ SEZÓNA
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SPRIEVODNÉ
PODUJATIA
Medzinárodný divadelný festival Eurokontext.sk 2017
ponúkne okrem tradičných inscenácií aj netradičné projekty,
ako sú workshopy, masterclass či výstavy.

Tak ako sa festivalovými inscenáciami vinie téma
Civilizácia ohrozuje civilizáciu, tak sa na túto tému
pozrieme v širších súvislostiach aj počas ďalších
festivalových aktivít.
V rámci spolupráce s Euroveou ponúkneme divákom tematickú výstavu fotograﬁí, ktorej časť
bude umiestnená v priestoroch tohto nákupného
centra a časť v novej budove SND. Ako vnímajú
túto tému Civilizácia ohrozuje civilizáciu slovenskí,
maďarskí, českí, poľskí, islandskí reportážni fotograﬁ, ako táto téma žije v realite a ako ju dokáže
sprostredkovať umenie a divadlo, to bude hlavná
idea výstavy. Spolu viac ako 25 fotograﬁí, ktoré
podajú obraz a výpoveď o svete zmien a turbulencií, ale aj blízkych stretnutí, pomoci, pohľad do
regiónov aj do zákulisia divadla. Zároveň pripravíme pre divákov retrospektívnu výstavu minulých
ročníkov festivalu.
Doplnením bude aj audioexhibícia, ktorá zaznie
v útrobách nákupného centra Eurovea a prenesie
texty hry Petra Lomnického Strach medzi bežných
návštevníkov.
Dôležitou súčasťou festivalu budú workshopy
kreatívneho písania pre mladých dramatikov,
ktorí budú pracovať s témami hry Pétera Nádasa
Stretnutie a budú sa stretávať počas piatich festivalových dní. Jeden workshop venujeme svojim
seniorom a budeme s nimi pracovať s modernou
interpretáciou Nepriateľa ľudu spolu so zahraničnými lektormi. Pre hercov bude určený workshop

v spolupráci s Národným divadlom moravsko-sliezskym Ostrava. Budú pracovať na textoch hry
Mariusa von Mayenburga Mučeník a dozvedia sa
o práci režiséra Janusza Klimszu. Workshopy budú
pre pozvaných účastníkov stredných a vysokých
škôl so zameraním na kultúru a umenie.
Festival ponúkne verejnosti aj dve masterclass
renomovaného poľského režiséra Jana Klatu a islandského režiséra, člena združenia Vesturport
Gísliho Örna Gardarssona. Ich inscenácie uvidia
diváci aj počas samotného festivalu, ale ich tvorba je taká rozsiahla a taká dôležitá v európskom
divadelnom priestore, že umožníme divákom
hlbší pohľad na ich divadelné, ale aj spoločenské
myslenia.
Záverom uvažovania nad tým, čo ohrozuje našu
civilizáciu, či ako sa civilizácia ohrozuje, bude aj
panelová diskusia s témou festivalu. Akou zmenou spoločnosť prechádza, prečo to vyvoláva
strach, čo sa deje so starým svetom a jeho hodnotami, kde sa berie prameň nespokojnosti a ohrození? Nad tým všetkým budeme spolu s divákmi
uvažovať v panelovej diskusii, kde na otázky budú
odpovedať ﬁlozof, sociologička, etnológ, ale aj
tvorcovia festivalových inscenácií.
Téma Civilizácia ohrozuje civilizáciu nie je depresívnym povzdychom, ale skôr ponorom do zmien
v spoločnosti a pohľadom na to, ako tieto zmeny
reﬂektuje umenie, obzvlášť divadlo.

(mk)

II

PREDSTAVUJEME
zahraničné inscenácie
sobota 10. júna, 20.00 h, Sála činohry
Národné divadlo Mannheim, Nemecko

Roland Schimmelpfennig:

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
TURN ON/TURN OFF
„Svet zanikol, skonštatuje herečka Anne Marie Lux ako klaviristka na scéne,
ale hviezdy sú jasné ako nikdy predtým. Zapnúť/Vypnúť je scénická báseň,
javiskové haiku, múdre i krásne. A nenásytná spoločnosť je priehľadná. Tak
ako to je, to už nemôže ďalej ostať. “ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
V malom hoteli na pobreží sa každý pondelok stretáva Pani Z. s Pánom A., Pani A. a Pán Y. a pani Y. s Pánom Z. Tri páry, ktoré netušia, že za
vedľajšími dverami je ich vlastný manžel alebo manželka v posteli s niekým
iným. Do hotela prichádzajú jeden po
druhom, a preto nič netušia. No možno sa k sebe v skutočnosti hodia oveľa lepšie. Iba mladý muž v okuliaroch
pozná všetkých hostí a ich tajomstvá.
Aj on je zamilovaný. Dievčina, ktorú miluje, však žije na druhej strane
hôr a nemôže odísť. Stačí iba krátke
bliknutie svetla – zapnutie a vypnutie. A je jasné – niečo sa stalo, niečo
tu nie je v poriadku. Zrazu má Pani Z.
dve hlavy a Pán A. už nemá ústa. Srdce Pána Y horí, zatiaľ čo srdce Pani A.
sa zmenilo na kameň. Cez noc prišla
z druhej strany hôr aj mladá dievčina
a hľadá mladého muža v okuliaroch.
Nič nie je tak, ako bolo predtým. Nie je to ani katastrofa, ani koniec
sveta, a predsa sa svet vykoľajil, priam vylial zo svojich brehov ako vlny
cunami, ktoré otriasli pobrežím Japonska.
Hru Zapnúť/Vypnúť napísal pre Nové národné divadlo v Tokiu súčasný
nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig. V poetických obrazoch
v nej zachytil svoje pocity z katastrofy vo Fukušime. Hru uviedli v Národnom divadle Manheim po prvý raz v nemeckej premiére.
réžia: Burkhard C. Kosminski
scéna: Florian Etti
kostýmy: Lydia Kirchleitner
hudba: Hans Platzgumer

III

svetelný dizajn: Nicole Berry
dramaturgia: Ingoh Brux
hrajú: Sven Prietz (Chlapec v okuliaroch), Anne-Marie Lux (Dievča na
bicykli), Katharina Hauter (Pani Z – žena s dvomi hlavami), Stefan Reck
(Pán A – muž bez úst), Ragna Pitoll (Pani A – žena z kameňa), Fabian Raabe, (Pán Y – muž s horiacim srdcom), Hannah Müller (Pani Y – mora),
Reinhard Mahlberg (Pán Z – mŕtva ryba)
dĺžka predstavenia: 1 hodina 45 minút bez prestávky
Inscenáciu uvedieme s anglickými a so slovenskými titulkami.

nedeľa 11. júna, 19.00 h, Sála činohry
Slovinské národné divadlo Drama, Ľubľana, Slovinsko

Alfred Jarry:

KRÁĽ UBU
UBU THE KING
Inscenácia je kolektívna
práca Ubu ansámblu na
motívy hry Alfreda Jarryho
Kráľ Ubu.
A ak je hlavný motív kráľa
Ubu mocenská prostota, tak
v inscenácii ju zobrazia ako
ukážku každodenného života, a tým legitímne a rovnako aj priamočiaro vyslovia otázku – stanovisko, prečo by malo divadlo užívať politickú
korektnosť, solidárnosť, normatívnosť a etiku, ak to nerobí ani vláda, ani
zdravotníctvo a ani školstvo. (Dnevnik)
Čierna komédia, v ktorej sa varírujú ubuovské témy, od nevinnej túžby po
úspechu a ocenení, po byť prví a najlepší až po fascináciu nad týmito víťazmi a veľkými osobnosťami až po infantilnosť a banálnosť zla, pozície
moci a vlády. (www.delo.si.)
V inscenácii Jerneja Lorenciho sa ukazuje vlastná vízia dnešnej brutality a primitivizmu, ktorá nie je menšia či menej aktuálna, ako bola
v čase premiéry Kráľa Ubu. Útok na hodnoty malomeštiakov, škandál,
ktorý rozdelil publikum, neočakávane predpovedal udalosti v dvadsiatom a zjavne aj v dvadsiatom prvom storočí. A to tak v umení, ako
aj v spoločenskom živote. V umení predpovedal avantgardné prúdy
ako nadrealizmus, dadaizmus, ale aj celú absurdnú drámu. A spoločnosti zas predpovedal nenásytnosť a bezohľadnosť. Bezohľadný,

majetnícky, pažravý a v skutočnosti zbabelý Tatko
Ubu, ktorého ku krutému prevzatiu moci a k ešte
ukrutnejšej vláde naviedla jeho žena, Mama Ubuľa,
je paródiou Lady Macbeth.
Kráľ Ubu je priama ukážka prevrátenej logiky človečenstva. Ako postava je problematický, ale keď sa
ocitne na javisku a postaví sa ľuďom zoči-voči, tak
diváci spoznajú princípy jeho fašizujúceho bytia.
Zjavuje sa to v mocenskej a temnej hre s veľkou
dávkou čierneho humoru a bez akejkoľvek rezervovanosti. Preto každá doba má svojho Kráľa Ubu.
Jernej Šugman získal za úlohu Kráľa Ubu niekoľko
hereckých cien. Rovnako aj kolektív autorov za najlepšiu inscenáciu. Precestovala niekoľko festivalov.
réžia: Jernej Lorenci
dramaturgia: Matic Starina
scéna: Branko Hojnik
kostýmy: Belinda Radulović
hudba a výber hudobných citácií: Branko Rožman
svetelný dizajn: Pascal Mérat
choreograﬁa: Gregor Luštek
hrajú: Jernej Šugman (Tatko Ubu), Nina Valič (Mama
Ubuľa), Bojan Emeršič (Kapitán Bordure), Jurij Zrnec
(Veľký Farár), Klemen Slakonja (Klemen Slakonja),
Sabina Kogovšek/ Vojko Zidar (Minister), Boris Mihalj (Finačník), Gregor Zorc (Sudca/Veľký), Žan Perko
(Negro/Malý)
dĺžka predstavenia: 2 hodiny 40 minút, 1 prestávka
Inscenáciu uvedieme so simultánnym tlmočením
do slovenského a anglického jazyka.

utorok 13. júna, 19.00 h, Sála činohry
Stary Teatr Heleny Modrzejewskiej,
Krakov, Poľsko

Henrik Ibsen:

NEPRIATEĽ ĽUDU
AN ENEMY OF THE PEOPLE
Réžia Jan Klata
Nepriateľ ľudu, to je znepokojenie, rozrušenie i radosť z hrania. Klata neponúka rýchle riešenia, neobviňuje, nepodáva diagnózu. Ukazuje stav, v ktorom
sme všetci – bez výnimky – uviaznutí.
Stav, z ktorého niet
úniku. Musíme sa
vzbúriť – to je naša
vlastná alternatíva,
bez ohľadu na cenu
a následky. Svet
možno nie je to najkrajšie miesto, ale
ešte stále stojí oň zabojovať. (Teatralny.
pl, Newsweek)

Ibsen napísal Nepriateľa ľudu v roku 1882, ale mechanizmy, ktoré opisuje, zostávajú stále rovnaké.
Odhaliť správu o kontaminovaní vody kúpeľov môže
ovplyvniť návštevu turistov, dokonca ich odradiť
a mesto vystaví vlne nezamestnanosti. Opravy, ktoré navrhuje Dr. Stockmann, by trvali dva roky a stáli
by mesto obrovské peniaze. A tak sa mesto z obavy
o svoju budúcnosť radšej postaví na stranu starostu
a peňazí ako na stranu zdravia. A pravdy. Nepriateľom ľudu sa stáva teda ten, kto chce pravdu. To, čo
napísal Henrik Ibsen pred sto rokmi, je zrazu oveľa
aktuálnejšie – hľadanie senzácií, pravdy v mene verejného blaha, prepojenie vlády a médií, katastrofálny stav ekológie. Žijeme čas bitiek o pravdu. Zmenili
sa len hrdinovia. Z Doktora Stockmanna a jeho rodiny sa na konci stávajú vydedenci na úteku, bezbranní
a opustení. Symbolická potopa zaleje svet, ktorý sa
zmieta v chaose, nenávisti, klamstvách i demagógii.
A ako hovorí starosta Stockmann v inscenácii – Ľudia
sa najlepšie cítia s tými dobrými starými ideami, ktoré už poznajú. A žiadna zmena sa neočakáva.
V réžii Jana Klatu vznikla inscenácia ako úžasný herecký, ale i hudobný duel medzi Juliuszom
Chrząstowským a Radosławom Krzyżowským. Popkultúra a idey sa stretávajú v úchvatnej scénograﬁi.
Inscenácia hosťovala na medzinárodných festivaloch
a získala veľké uznanie publika a výborné ohlasy.
preklad: Anna Marciniakówna
réžia: Jan Klata
scény, kostýmy, svetlo: Justyna Łagowska
choreograﬁa: Maćko Prusak
hudba: Robert Piernikowski
úprava textu a dramaturgia: Michał Buszewicz
hrajú: Juliusz Chrząstowski (Doktor Tomas Stockmann), Małgorzata Zawadzka (Pani Stockmannová),
Radosław Krzyżowski (Starosta Peter Stockmann),
Monika Frajczyk (Petra), Michał Majnicz (Redaktor
Hovstad), Bogdan Brzyski (Billing), Paweł Kruszelnicki/Bolesław Brzozowski (Kapitán Horster), Zbigniew
Kosowski (Tlačiar Aslaksen), Zbigniew Ruciński
(Morten Kill), Ania Komorek, Maciek Trybus
dĺžka predstavenia: 2 hodiny 10 minút bez prestávky
Inscenáciu uvedieme s anglickými a so slovenskými
titulkami.

streda 14. júna, 19.00 h, Štúdio
Národné divadlo moravsko-sliezske,
Ostrava, Česko

Marius von Mayenburg:

MUČENÍK
MARTYR
Hra rozhnevaného štyridsiatnika Mariusa von Mayenburga má v dobrom slova zmysle punc hry politickej,
ktorej aktuálnosť je dnes dokonca väčšia než v čase

IV

vzniku, lebo ju násobí
utečenecká kríza a explozívny nárast fašizujúceho extrémizmu,
najmä v krajinách bez
utečencov
(hádajte,
v ktorých). (Divadelní
noviny)
Študent Benjamin sa
plne ponoril do čítania
Biblie. Od toho momentu začne Kristove
slová a skutky chápať doslovne, dokonca až prekrútene. Z viery sa stáva fanatizmus, ktorý postihuje a atakuje aj okolie. Spolužiaci, učitelia
i matka sami nevedia, čo sa s, ale najmä v Benjaminovi deje. A nedokážu ani len predpokladať následky, keď sa situácia vyostrí. Demagógia,
neláskavosť za rúškom viery dokážu ovplyvniť chod školy a vstúpiť do
všetkých vzťahov. Nielen do tých Benjaminových. Ako sú škola a rodina vôbec pripravené reagovať na fundamentalistické myslenie i konanie? Matka, bezmocná samoživiteľka, sa spolieha na výchovu učiteľov.
Riaditeľ nechce mať problémy. Tak sa nájde učiteľka biológie, ktorá sa
nikdy nevzdáva, ak ide o pravdu. No kto sa v súboji ukáže ako väčší
fanatik? A čo robiť, keď sloboda jednotlivca začne obmedzovať celok?
Ako spoznať hranicu medzi toleranciou a laxnosťou prameniacou
z neschopnosti prijať zodpovednosť? Náboženský fundamentalizmus
sa môže dnes prejavovať v rôznych podobách. Čo ak by západoeurópsky pubertiak prepadol kresťanskému fanatizmu? V hre Mučeník hľadá
súčasný nemecký dramatik Marius von Mayenburg rôzne odpovede.
preklad: Kateřina Bohadlová
réžia: Janusz Klimzsa
dramaturgia: Sylvie Rubenová
scéna: Martin Víšek
kostýmy: Marcela Lysáčková
výber hudby: Robert Finta
hrajú: František Strnad (Willy Batzler, riaditeľ), Lucie Končoková (Erika
Roth, učiteľka – biológia, chémia, zemepis), Petr Houska (Markus Dörﬂinger, učiteľ– dejepis, telocvik), František Večeřa (Farár Dieter Menrath
– náboženstvo), Robert Finta (Benjamin Südel, žiak), Petra Lorencová
(Inge Südel, matka), Mikuláš Bukovjan (Georg Hansen, žiak), Izabela Firlová (Lydia Weber, žiačka)
dĺžka predstavenia: 2 hodiny s prestávkou
Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

štvrtok 15. júna, 19.00 h, Sála činohry
Vígszínház, Budapešť, Maďarsko

Péter Nádas patrí k veľkým zjavom maďarskej literatúry. Má nenapodobiteľný štýl písania, jedinečný v celej maďarskej dramatike. Hru
Stretnutie napísal v roku 1979 a premiéru mala v roku 1985. Je to súčasť trilógie s názvami Očistenie, Stretnutie a Pohreb. Všetky tri sú hlboko vkorenené do východnej Európy 70. a 80. rokov. Práve Stretnutie je konfrontácia osobných a veľkých dejín. Mladý muž a žena v nej
nanovo spoluprežijú, spolupretrpia históriu. Len tak sa dá preniknúť
až do najhlbších vrstiev ľudskej duše. V inscenácii divadla Vígszínház
ide o najkrajší milostný príbeh prerozprávaný univerzálnym jazykom
divadla. Ten tvoria modelové situácie a neuveriteľná sila poetického
jazyka. Celý text je komponovaný ako hudobná skladba. Je to hra
múdrosti a elegancie, s jemným zmyslom pre humor a s opisom reality, ktorá sa dotýka našich zmyslov. Je to hra so silným psychologickým konﬂiktom, kde aj ticho má svoju výrečnosť, kde sa na javisku
bije sebaovládanie so šialenstvom, zabúdanie s pamäťou, poznanie
s nevedomosťou. Jednoducho, kde sa stretáva žena a muž. Ústami
ženy hovorí Nádas o zložitosti života, života minulosti, ktorá sa však
prelína s prítomnosťou. Tento príbeh inšpirovala skutočná postava
ženy násilne vysídlenej z Budapešti v 50. rokoch. Dnes to však už
nie je masochistická spomienka na minulosť a prežitú tragédiu, ale
aj gesto rozhrešenia a zmierenia. Tieto dve postavy sa jednoducho
museli stretnúť.
réžia: Eszenyi Enikő
scéna: Csaba Antal
kostýmy:
Bianca Imelda Jeremias
dramaturgia: Enikő Perczel
svetelný dizajn:
Balázs Csontos
kameramani: András Táborosi/
Domonkos Rónai
video: Gábor Huszti, Lóránd
Szilágyi, Tamás Nagyﬁ
zvuk: Gábor Hajdú
hrajú: Enikő Börcsök (Mária),
Dániel Király (Mladý muž),
Renáta Tar, Béla Gados, Márta Gilicze, Patrícia Puzsa, Vera
Venczel, Zsuzsa Hullan, Irmi
Földes, Janka Kopek, Márk Ember, Balázs Medveczky, Attila
Viszt
hudobníci: Tamás Schlanger, Júlia Rabovay/Máté Zarári, Kinga Szilágyi/Gabriella Dóczy
dĺžka predstavenia: 2 hodiny a 5 minút
Inscenáciu uvedieme s anglickými a so slovenskými titulkami.

piatok 16. júna, 20.00 h, Sála činohry

Péter Nádas, László Vidovszky:

STRETNUTIE

Národné divadlo I. L. Caragialeho, Bukurešť, Rumunsko

ENCOUNTER

LOTÉRIA
LOTTERY TICKETS

Mám záujem o živé telá, ktoré naplnia divadlo vzťahov. Nezaujímam sa
v divadle len o príbeh. Nezaujímajú ma takzvané idey. To je oblasť pre ﬁlozoﬁu a literatúru. V divadle ma zaujíma svet vzťahov, ktorý zhmotnia
v živých telách. Vnímam obraz, pokúšam sa naplniť hudobnosť jazyka
a vytvoriť ﬁlm živých tiel, v ktorom herci otvoria to najvnútornejšie v sebe.
(Péter Nádas)

V

Moderná ukážka toho, ako si my, súčasníci, predstavujeme dobre napísanú hru. Ako vie byť provokatívna a iná. Hra o hazarde, šťastí a nešťastí,
o osude. Je to provokatívne, opojné, ale i fascinujúce. Je to prekliata ničota v karnevalovom pekle, ktoré je rovnako zlovestné, ako i karikatúrne.
Dráma sa v Lotérii mieša s hororom i čiernym humorom. (Dilema Veche)

Leftera
Popescua,
priemerného úradníka, ktorého drví vlastná existencia, takmer
stretlo šťastie. Takmer
preto, lebo síce vyhral jackpot 50 000 lei
v dvoch lotériách, ale
nemôže k nim nájsť
lístky. V tejto beznádeji Popescuovci prehrabávajú celý dom.
Lefter si pamätá, že
ho isto iste mal v sivom saku. Lenže práve to sako jeho dobrá
žena darovala cigánke ako výmenu za riady. Tie, samozrejme,
Lefter rozbije a ide
hľadať cigánku. A aj svoje sako. Dvom strážnikom
sa ju podarí nájsť, dokonca aj so sakom. Ale lístky
v ňom už, bohužiaľ, nie sú. K nájdeniu lístkov do
lotérie nepomôže ani výsluch na polícii. Zájde to
až tak ďaleko, že Lefter sa niekoľko dní ani neukáže v práci a predstiera chorobu, aby tie nešťastné
lístky mohol nájsť. A práve teraz, keď jeho hľadanie
vrcholí, ho stretne vlastný šéf. A tak sa k všetkým
starostiam pridáva aj predvolanie na ministerstvo,
inak ho vyhodia.
Práve vďaka predvolaniu sa mu však v tajnej
zložke podarí nájsť tie dva najzásadnejšie lístky
v jeho živote. Sám sa nakoniec rozhodne prácu
opustiť. Svoje dôvody pomenuje ako oslobodenia sa spod nadvlády. Konečne si môže vyzdvihnúť toľko pretrpenú i vytúženú výhru. Lenže keď
sa po ňu dostaví, zistí, že každá je v inej lotérii.
No ako môže úbohá duša zniesť toľko šokov? Neovplyvní sled šialených situácií aj nášho bežného úradníčka? A ako dopadne jeho dobrá žena?
Klasická burleska sa nemôže končiť bez smiechu.
No čo s ním, keď je za ním diabolský ironický
úškľabok...
réžia: Alexandru Dabija
scéna: Helmuth Stürmer
kostýmy: Liliana Cenean
výber hudby: Alexandru Dabija
choreograﬁa: Florin Fieroiu
hrajú: Ana Ciontea (Cigánka Corina Moise), Ilona
Brezoianu (Cigánka Eliza Păuna), Valentina Zaharia
(Pani Popescu, Nicoleta Lefter), Gavril Pătru (Pán Lefter Popescu), Marius Manole (Rozprávač), Mădălin
Mandin (Kapitán Pandele), Daniel Hara (Komisár
Turtureanu), Mihai Munteniţă (Pán Georgescu – šéf),
Axel Moustache (Eduard Cârlan), Ionuţ Toader (Kolportér), Dragoş Dumitru (Bankár), Marcel Bălănescu (Policajný kat)
dĺžka predstavenia: 1 hodina bez prestávky
Inscenáciu uvedieme s anglickými a so slovenskými
titulkami.

pondelok 19. júna,
10.00 h a 19.00 h, Sála činohry

foto: Christian Kleiner,
Peter Uhan, M. Hueckel,
Radovan Šťastný
a archív divadiel

Islandské národné divadlo a Vesturport, Island

William Shakespeare:

OTHELLO
Othello bol vždy cudzinec. A najlepší ochranca krajiny.
A poctivec. No každý má svoju citlivú strunu. A Jago
je vybavený na to, aby tieto citlivé struny rozozvučal.
Jago je totiž ambiciózna žena, karieristka, ktorú Othello prehliadol, keď si za svojho pobočníka vybral mladého Cassia. Pre ňu je to však dostatočný motív na to,
aby rozbehla celú mašinériu pomsty. Jedným z cieľov
je aj Othellova mladá, krásna a dobrá manželka. Spochybniť čisté city, zasiať žiarlivosť a nenávisť sa zdá byť
účinný prostriedok, ak chceme nepriateľa zraziť na kolená. Stačí sa dotknúť toho najtemnejšieho démona,
ktorého má. A keď takýto démon vyjde na povrch, treba byť na pozore. Dôsledky môžu byť tragické.
Svet, ktorý na javisku vytvorí Islandské národné
divadlo, má problém s inými a inakosťou, vidí devastáciu prírody a krásna. V takomto svete prežijú
iba tí, ktorí zničia všetko naokolo a zabarikádujú sa
do sveta plastu. Takáto izolácia je najlepšia pôda,
ako udrieť ten správny klinec nepokoja do mysle
Othella. Rodová nerovnosť a deštrukcia našej planéty dávajú možnosť nového výkladu klasickej hry,
v ktorom Jaga hrá prvýkrát žena.
Islandské národné divadlo z Reykjavíku predstaví
tvorbu domáceho režiséra Gísliho Örna Gardarssona zo známeho divadelného zoskupenia Vesturport. Ich inscenácie získali West End, precestovali
časť Európy. Diváci Slovenského národného divadla
ich na Slovensku uvidia prvýkrát.
úprava a réžia: Gísli Örn Gardarsson
scéna: Börkur Jónsson
kostýmy: Sunneva Ása Weisshapel
hrajú: Ingvar E. Sigurðsson (Othello), Ninna Dögg Filippusdöttir (Jago), Aldís Amah Hamilton (Desdemona),
Arnmundur Ernst Backman (Cassio), Böjrn Hlynur Haraldsson (Brabantio), Guðjón Davið Karlsson (Rodrigo),
Ólafur Egill Egilsson (Emil), Katrin Halldóra Sigurðardöttir (Bianca), Jóhannes Níels Siguðsson (VerkamOur)
dĺžka predstavenia: 2 hodiny s prestávkou
Inscenáciu uvedieme s anglickými a so slovenskými
titulkami.
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Z FESTIVALOVEJ
PONUKY ČINOHRY SND
sobota 10. júna, 16.00 h, Štúdio

nedeľa 11. júna, 16.00 h, Štúdio

Denys Arcand:

Peter Pišťanek:

ÚPADOK AMERICKÉHO IMERIA/INVÁZIE BARBAROV

RIVERS OF BABYLON

Prvá divadelná adaptácia slávnych ﬁlmov Denysa Arcanda nominovaných a ocenených Oscarmi. Vykazuje západná civilizácia v ostatných
dekádach skutočne črty charakteristické pre zanikajúci Rím tesne
pred inváziou barbarov alebo je to len ďalšie maľovanie čerta na stenu? Túto a mnohé ďalšie otázky si musia klásť Arcandovi hrdinovia,
akademici a intelektuáli. Najskôr ich zastihneme v najlepšom veku posadnutých z menšej miery prácou, z väčšej láskou a sexom. Uprostred
kultúry a zábavy sa snažia reﬂektovať konzumný život okolo seba,
sami chytení do pascí svojich túžob, aby sme ich o dvadsať rokov neskôr videli zoči-voči smrti bilancovať svoj život.

Knižný debut Petra Pišťanka Rivers of Babylon (1991) sa za dve desaťročia stal kultovým dielom. Absurdný, groteskný, ale aj krutý príbeh o obyčajnom kuričovi Ráczovi je modernou paródiou rozprávky, mystiﬁkujúcim i ironickým svedectvom, najmä však krivým zrkadlom myslenia
a pomerov porevolučnej spoločnosti 90. rokov.
Dedinský prostáčik Rácz so zdravým sedliackym rozumom a s veľkou túžbou po peniazoch a láske sa sériou náhod, nehôd i zhodou
okolností prepracuje vo
veľkomeste z pozície kuriča
hotela Ambassador na jeho
riaditeľa. Získa vplyv nad celým mikrosvetom kšeftárov,
pochybných obchodníkov,
taxikárov, zlodejov, prostitútok, vekslákov aj bývalých
eštebákov. A tak si vybuduje
svoje teritórium, svoj monopol, ktorý raz ovládne aj
Milan Ondrík a Zuzana Kocúriková
politické štruktúry. Pišťanek
nám zanechal román, ktorý veľmi jednoducho, priamo, s nadhľadom
a humorom, občas aj eroticky hovorí o konci národného mýtu o dobrých, láskavých, milých, cnostných, nepodplatiteľných, bezúhonných
a spravodlivých patriarchoch.
Rivers of Babylon je text jemný i brutálny, nabitý surovosťou, znepokojujúci i vzrušujúci zároveň, text, ktorý unesie čitateľa do veľkého apokalyptického smútku. Text zmyselný, provokatívny a aktuálny. Román
o perverzných časoch, v ktorých žijeme.

preklad: Elena Flašková
réžia: Michal Vajdička
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Marek Cpin
kostýmy: Katarína Hollá
hudba: Róbert Mankovecký
hrajú: Emil Horváth (Rémy), Kamila Magálová (Lousie), Zdena Studenková (Dominique), Jozef Vajda (Pierre), Diana Mórová (Diane),
Alexander Bárta (Claude), Táňa Pauhofová (Danielle/Sesta Constance), Milan Ondrík (Mario/Levac), Daniel Fischer (Alain/Ronald), Ľuboš
Kostelný (Sébastien), Dominika Kavaschová (Nathalie), Anna Maľová
(Milenka)
dĺžka predstavenia:
2 hodiny 45 minút s prestávkou
Inscenácia obsahuje expresívne výrazy a scény,
nie je vhodná pre deti do
15 rokov.
Inscenáciu uvedieme
s anglickými titulkami.

Emil Horváth a Dominika Kavaschová
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adaptácia a réžia: Diego de Brea
dramaturgia: Miriam Kičiňová
scéna: Diego de Brea
kostýmy: Katarína Holková
hrajú: Milan Ondrík (Rácz), Emil Horváth (Donáth), Petra Vajdová
(Silvia), Monika Potokárová (Lenka), Alexander Bárta (Video-Urban),
Robert Roth (Ďula), Branislav Bystriansky (Fredy Špáršvajn), Ľubomír

Paulovič (Hurensson/Mozoň), František Kovár (Riaditeľ hotela), Diana Mórová (Edita), Dominika Kavaschová (Eržika Kiššová), Ivan Vojtek (Kišš), Zuzana
Kocúriková (Ribana), Dušan Tarageľ (Endre), Peter
Brajerčík (Vedúci reštaurácie), Tomáš Magát (Mozoň)
dĺžka predstavenia: 1 hodina 50 minút bez prestávky
Predstavenie obsahuje expresívne výrazy. Počas
predstavenia sa na javisku fajčí.
Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

drej Kovaľ (Rastislav K.), Zuzana Kocúriková (Márgit
B.), Henrieta Kolláriková (Ágnesa B.), Kamila Magálová (Tünde M.), Marián Geišberg (Jozef D.), Daniel
Fischer (Adam D.)
Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

štvrtok 15. júna, 16.00 h, Štúdio

Bernhard Studlar:

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI
utorok 13. júna, 16.00 h, Štúdio

Sláva Daubnerová:

SPIEVAJÚCI DOM
Na kedysi tichej ulici sa z rodinného domu každé
ráno o šiestej rozozvučia operné árie. Rozliehajú sa
ulicou až do večierky. Susedia sú zúfalí. Majiteľka záhadného domu, ktorá tieto
árie púšťa, terorizuje týmto
netradičným
spôsobom
svoje okolie už 15 rokov.
Kolujú o nej legendy. Nikto
presne nevie, prečo to vlastne robí. Existujú dohady, že
za všetkým je dávny spor so
Ingrid Timková
susedom, ktorého pes štekal tak, že z neho majiteľku
spievajúceho domu bolievala hlava. Keďže nedosiahla spravodlivosť, rozhodla sa pre krutú pomstu.
Pomstu, ktorá trvá už 15 rokov. Údajne vychádza
von len zriedka. Niektorí tvrdia, že v dome už vôbec nežije a býva v inom meste. Strašidelný „hrajúci dom“ je vraj v skutočnosti prázdny. Vraj žena
svojich trpiacich susedov sleduje cez kamery z pohodlia iného domova. Iní majú teóriu, že už nežije
a záhadu „hrajúceho domu“ si vysvetľujú mysticky.
Inscenácia Spievajúci dom slovenskej režisérky Slávy Daubnerovej vychádza z reálnej udalosti, ale
pozerá sa na ňu s odstupom a nadhľadom ako na
hudobný príbeh malej komunity ľudí a jednotlivca, ktorý sa za nejasných príčin obráti jedného dňa
proti komunite.
autorka konceptu a scenára: Sláva Daubnerová
réžia: Sláva Daubnerová
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Sláva Daubnerová
kostýmy: Simona Vachálková
videoart: Andrej Kolenčík
hudba: Marek Piaček
svetelný dizajn: Ján Ptačin
pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková
hrajú: Ingrid Timková (Eva N.), Ján Gallovič (Primátor), Štefan Bučko (Sudca), Anna Maľová (Jarmila
P.), Emil Horváth (Tibor L.), Božidara Turzonovová
(Erzebeth T.), Dominika Kavaschová (Hana K.), On-

Hry rakúskeho dramatika Bernharda Studlara mali
premiéry na takých renomovaných európskych
scénach, ako je viedenský Burgtheater, Schauspielhaus v Hamburgu či Theater Neumarkt v Zürichu.
Studlar je držiteľom viacerých ocenení, napríklad
v roku 2000 získal spolu s Andreasom Sauterom
Kleistovu cenu pre najlepšieho mladého dramatika
nemecky hovoriacich krajín za hru A. is eine Andere,
za hru Transdanubia Dreaming zase prvú cenu na
festivale v Heidelbergu. Text hry Hru Túžba po nepriateľovi (Sehnsucht nach dem Feind, ktorý vznikol
špeciálne pre SND, sa zaoberá ľudskou potrebou
mať nepriateľa, pretože práve nepriateľ je často
tým jediným tmelom, ktorý drží komunitu pokope.
preklad: Martina Vannayová
réžia: Ján Luterán
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Juraj Poliak
kostýmy: Eva Kleinová
hudba: Daniel Fischer
hrajú: Petra Vajdová (Učiteľka), Monika Hilmerová
(Matka), Milan Ondrík (Otec), Ivan Vojtek (Úžerník),
Dominika Kavaschová (Anjel/Herečka), Jana Oľhová (Lekárka), Robert Roth (Pacient), Daniel Fischer
(Smrť), Monika Potokárová (Dievča), Peter Brajerčík
(Barman), poslucháči VŠMU – Marek Koleno a Samuel Šimko (Identitarián)
Predstavenie obsahuje expresívne výrazy. Počas
predstavenia sa na javisku fajčí.
Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

Milan Ondrík a Monika Hilmerová
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piatok 16. júna, 16.00 h, Štúdio

Péter Esterházy:

MERCEDES BENZ
Táto hra, historická revue, voľne nadväzuje na Madáchovu klasickú
drámu Tragédia človeka, keďže v jej úvode Pán a Lucifer uzavrú novú
stávku. Ide v nej o legendárnu rodinu uhorských dejín – Esterházyovcov. „Vezmi im šťastie a stavme sa, že ani vtedy sa neobrátia proti mne,
ani v tom prípade nezradia dobro,“ povie Pán podobne ako v kauze Jób.
Na základe jeho slov prefíkaný Lucifer uvrhne celé generácie kniežat
a grófov do víru uhorských – teda aj našich – dejín, zvlášť však do pohnutých a krvavých udalostí dvadsiateho storočia.
On sám sa v úlohe pokušiteľa alebo v iných maskách
snaží v dejinných skúškach
zlomiť mužských príslušníkov rodu a veru, občas sa
mu to aj darí…
V jednotlivých epizódach
tejto rodinnej kroniky,
ktoré sú občas tragické,
inokedy ironicko-komické,
sa zjavujú slávne postavy
členov aristokratickej rodiDušan Jamrich a Robert Roth
ny alebo osôb, ktoré s ňou
boli spojené. Na scénu sa dostanú kuruci a labanci, Turci aj komunisti,
Haydn aj eštebáci a pritom z času na čas zaznie neuveriteľný, radostný
i zdesený smiech Janis Joplin zo záveru jej ikonickej skladby Mercedes
Benz. Dejiny esterházyovského rodu patria rovnako do maďarskej ako
aj slovenskej histórie. V priebehu hry sa postavy občas opýtajú, v akej
krajine sa nachádzajú a odpoveď znie: tu. Zvláštna cesta do vzdialenej
i blízkej minulosti strednej Európy je jedinečne okorenená duchaplným a paradoxným esterházyovským slovným humorom, pre ktorý
jeho knihy dnes milujú čitatelia vlastne už na celom svete.
réžia: Roman Polák
dramaturgia: Peter Kováč
scéna: Pavel Borák
kostýmy: Peter Čanecký
hrajú: Martin Huba, Robert Roth, Ondrej Kovaľ, Dušan Jamrich, Anna
Javorková, Dominika Kavaschová, Monika Potokárová, Vladimír Obšil
a Ján Gallovič
Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

sobota 17. júna, 19.00 h, Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák:

RODÁCI
Stredné Slovensko. Prvorepubliková základná škola. Budova, ktorá si
„pamätá“ a okrem kostola je v dedine jedinou stavbou, na ktorú sú
miestni obyvatelia pyšní. Škola, v ktorej vyrástlo i pár významných rodákov. Možno má jeden z nich postavený pamätník a dedina sa súdi
s podvratnými živlami, ktoré ho chceli zničiť.
Je podvečer a v školskej telocvični práve prebieha krúžok aerobiku, ktorý
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si vymysleli miestne ženy, aby konečne schudli, ale hlavne, aby mali kde
klebetiť a konšpirovať. Všetko preruší silná explózia. Vydesené ženy netušia, čo mohlo na okolí vybuchnúť. Možno spadlo lietadlo alebo niekde
vybuchol plyn. Alebo benzínová pumpa. Alebo čo ak sa začala vojna? Na
Ukrajinu je to predsa len kúsok! Do telocvične začnú privážať obyvateľov
z blízkeho okolia explózie, ale i ľudí, ktorých zastavili na ceste, keď uzatvorili oblasť. Medzi ľuďmi sa stupňuje napätie, spriadajú konšpiračné teórie,
riešia protivládne sprisahanie, na povrch vyplávajú vzťahové animozity
i nenávisť. Nad všetkým sa ako základný motív vznáša veľká miera netolerancie a snahy presadiť si vlastnú pravdu. Spomienkový optimizmus sa
mieša s radikálnymi názormi. Od politiky cez ekonomiku, od tradičnej rodiny až po utečencov. Postavy vytvárajú názorové skupinky a vždy si berú
ostatných za svedkov vlastnej pravdy, ktorá je tá jediná pravá.
Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére
uviedol slovenskú novinku. Rodákov inscenuje nemecký režisér Tilmann Köhler.
réžia: Tilmann Köhler
dramaturgia: Darina Abrahámová, Miriam Kičiňová
scéna: Karoly Risz
kostýmy: Katarína Holková
hrajú: Gabriela Dzuríková, Monika Potokárová, Zuzana Fialová, Petra
Vajdová, Anna Javorková, Branislav Bystriansky, Richard Stanke, Anna
Rakovská, Dušan Jamrich, Diana Mórová, František Kovár, Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda, Zdena Studenková, Ľubomír Paulovič, Tomáš Maštalír
Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

nedeľa 18. júna, 18.00 h, Štúdio

Peter Lomnický:

STRACH
Čo majú spoločné autonehoda pri Bratislave, zaseknutý výťah v nákupnom centre Eurovea, v ktorom uviazli štyria ľudia, a rozvodnený
Dunaj? Je to náhoda, sprisahanie alebo Boží trest?
Hlavnou témou hry napísanej špeciálne na objednávku Slovenského národného divadla sú strach či paranoja ako základné dominanty
životného pocitu dnešného človeka a konšpiračné teórie ako snaha
o istý spôsob ich racionalizácie. Ako reakcia na to, čomu človek nerozumie; reakcia, ktorá stála pri zrode všetkých mýtov a náboženstiev.
Konšpirácia ako reakcia rozumu
vo svete bez Boha, bez obecných
František Kovár a Ján Koleník
hodnôt. Konšpirácia ako produkt
spoločenskej požiadavky, ktorá
núti človeka mať na všetko názor,
aj keď mu chýba vzdelanie. Hra
Petra Lomnického vznikla v rámci projektu, v ktorom zahraniční
režiséri inscenujú v svetovej premiére pôvodné slovenské hry.
Strach uvádza Činohra SND v réžii
českého režiséra Davida Jařaba.
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
dĺžka predstavenia: 1 hodina 50 minút bez prestávky
Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

hrajú: Richard Autner, Monika Potokárová, Richard
Stanke, Diana Mórová, Jana Oľhová, Matej Marušin,
Branislav Bystriansky, Ľubomír Paulovič a Danka
Svetlíková
Inscenácia obsahuje expresívne výrazy a scény, nie
je vhodná pre deti do 15 rokov.
Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.

foto: Collavino, Martin Geišberg,
Martin Črep, Robert Tappert,
Andrej Čanecký, Braňo Konečný,
Ľuboš Kotlár

utorok 20. júna, 18.00 h, Štúdio

Pavol Weiss:

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
Hlavnými hrdinami pôvodnej slovenskej hry sú dvaja mladí muži, ktorí sú si na začiatku veľmi podobní – obaja rebelujú proti spoločenskej realite. Jeden
sprejuje na steny heslá „Preč s kapitalizmom!“, druhý
železnou tyčou rozbíja okná luxusných áut. Z jedného sa v priebehu hry stane neonacista, z druhého,
intelektuálneho ľavičiara, v podstate
Monika Potokárová
a Richard Autner
bezcitný mamonár.
Mladých
mužov
– ako inak – spája
žena, krásna a čistá,
či skôr po čistote
v špinavom svete
túžiaca
Monika,
ktorá tvrdo, príliš
tvrdo narazí na realitu a sklame sa
nielen v obidvoch
mužoch, ale krok za
krokom prichádza
o všetky ideály. V hre vystupujú aj rodičia, generácia,
ktorá „za všetko môže“ a nie je to lichotivý obraz.
Manželstvá bez lásky, sex za peniaze, alkoholizmus,
zúfalstvo chudobných i bohatých, absencia citu
medzi rodičmi i deťmi, zároveň však trýznivá túžba
nájsť nejaký zmysel. Podtitul hry tvrdí, že epizódy,
ktoré uvidíte, sa odohrajú v blízkej budúcnosti. Je
to teda dystopia, akási antiutópia, autorská ﬁkcia,
hoci už dnes vnímame, že javy, o ktorých hovorí,
nie sú, žiaľ, vecou budúcnosti, ktorú by sme ešte
mohli prípadne zmeniť.
Dystopia je žáner, ktorý autor píše v rozpore so svojím vlastným hodnotovým systémom, je to obraz
sveta, o ktorom je presvedčený, že by mal vyzerať
a fungovať inak. Dôvodom, pre ktorý sa dystopie
píšu, je snaha varovať spoločnosť. Inscenácia je súčasťou projektu, v rámci ktorého pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej
premiére uviedol slovenskú novinku. Hru Zo života
ľudstva pripravil bosniansky režisér Dino Mustaﬁć.
réžia: Dino Mustaﬁć
dramaturgia: Peter Kováč
scéna: Dragutin Broz
kostýmy: Marija Havran
hudba: Assen Avramov
choreograﬁa: Stanislava Vlčeková

utorok 20. júna, 19.00 h, Sála činohry

Ingmar Bergman:

FANNY A ALEXANDER
Kultový ﬁlm slávneho švédskeho režiséra Ingmara
Bergmana v ostatných sezónach oslnil v javiskovej
verzii divákov v národných divadlách v Kodani aj
v Štokholme a pred dvoma rokmi zožal ovácie aj
v USA. Švédsko na počiatku 20. storočia. Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry. Svet divadla s jeho slobodou,
otvorenosťou, idealizmom a vášňou je konfrontovaný s askézou, mystikou a prísnymi pravidlami.
Plejáda farebných, sociálne, generačne a názorovo
rozmanitých postáv je šťavnatým, sýtym orlojom
prežitých osudov ľudí, ktorí sa nevzdávajú, lebo
sú si blízki. Prežívajú, ba oslavujú život vo všetkých
jeho sladkobôľnych podobách. Pragmatizmus kontra fantázia. Askéza kontra tolerancia. Veľké plátno
príbehov, ktoré si zaslúžia vzkriesenie, aby sme lepšie chápali aj my sami seba.
Daniel Fischer
a Táňa Pauhofová

preklad: Teodora Chmelová
adaptácia a réžia: Marián Amsler
dramaturgia: Darina Abrahámová
scéna: Juraj Kuchárek
kostýmy: Martin Kotúček
hudba: Ivan Acher
hrajú: Emília Vášáryová, Dano Heriban, Petra Vajdová, Daniel Fischer, Táňa Pauhofová, Dominika Kavaschová, Branislav Bystriansky, Diana Mórová, Milan
Ondrík, Gabriela Dzuríková, František Kovár, Ondrej
Kovaľ, Richard Stanke, Ingrid Timková, Zuzana Kocúriková, Anna Maľová, Ivan Vojtek a ďalší
dĺžka predstavenia: 3 hodiny 15 minút s jednou
prestávkou
Inscenáciu uvedieme s anglickými titulkami.
Zmena programu vyhradená!

X

kr
ak
ov
trava
s
o
,
e
k
s
z
e
i
sko-sl
v
a
r
o
m
o
l
ivad
národné d
ešť
r
u
uk
b
,
ho
e
l
a
gi
a
r
l. ca
.
i
lo
st
d
a
v
ar
i
d
é
yt
n
d
o
ea
nár
tr
im
.h
el
en
ym
od
rz
eje
ws
kie
j,

10. 6. — 20. 6. 2017

národné divadlo mannheim

adlo
slovenské národné div

slovinské národné divadlo drama, ľubľana

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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Zmena programu vyhradená.

The Slovak National Theatre International Theatre Festival

vígszínház, budapešť

Vstupenky v pokladniciach SND alebo online na www.eurokontext.sk a www.snd.sk | Rezervácie +421 2 204 72 289, rezervacie@snd.sk
Inscenácie budú uvádzané so slovenskými a s anglickými titulkami. | Performances featuring Slovak and English subtitles.
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