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úvod

foto: Jana Keketi

Jeseň a zvlášť november prináša rozmanitosť
farieb, posledné dozvuky slnečného leta a zároveň aj akúsi pietu sychravého dušičkového
obdobia. Milujem tu rôznorodosť – tak v živote,
ako aj v divadle. A čosi podobné sa možno trochu nachádza aj v novej hre Viliama Klimáčka
Zjavenie (hrobárova dcéra). Už v názve sa stretávajú trochu pojmy ako z dušičkového obdobia, keď máme premiéru. Je to hra plná humoru
a zároveň čohosi, čo mrazí. Ten humor je oslobodzujúci, je krutý i láskavý zároveň a postavy
v hre sú mi preto sympatické aj s ich chybami
a nedokonalosťami. Veľmi sa mi páči nápad, že
pri slovenskom autorovi sa stretáme s francúzskym režisérom. Je prínosné a zaujímavé, ak
niekto z inej krajiny analyzuje text hry, ktorá je
situovaná presne na slovenské pomery, a podobne i pre hercov je obohacujúce, keď s nimi pracuje režisér, ktorý ich doteraz nepoznal.
Mám rada spoluprácu, ktorá má v sebe čaro akéhosi „nepopísaného papiera“. Po divadelných prázdninách sa človek väčšinou púšťa do práce so sentimentom za letom, ale mňa
potešilo už prvé prečítanie si Klimáčkovej hry, bavilo ma chodiť na čítačky, zaujímala ma
spolupráca s francúzskym režisérom Vladimirom Serrem, keď sme si aj napriek inej reči rozumeli. Podľa mňa v tejto hre je veľa o ľudských strachoch, predsudkoch, o tom, kam nás
vedia dohnať, a tiež, čo v nás dokážu vyvolať kritické situácie. Ako cez strach spracúvame
čosi, čo je pre nás neznáme, ako v sebe máme veľa odmietania a čo tým dokážeme spôsobiť. Hrám ženu – matku, ktorá v sebe stále nesie minulosť, akoby v sebe mala čosi zakonzervované z čias svojej mladosti a vedome sa odmieta „aktualizovať“ do dnešnej doby. Jej
politické zmýšľanie je úprimne oduševnené a z môjho pohľadu fanatické a tak veľmi odlišné
môjmu – aj preto bolo pre mňa občas trochu zvláštne zžívať sa s takouto rolou. Ale práve
vďaka Klimáčkovej poetike a humoru som si ju obľúbila. Verím, že ju budem rada hrávať
a tiež, že diváci na túto hru budú radi chodiť.
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aktuality

Tri novembrové derniéry –
Nevesta hôľ, Mojmír II. a Desatoro

Nevesta hôľ (Gabriela Dzuríková
a Dušan Jamrich)

Mojmír II. alebo Súmrak ríše
(Emil Horváth a Robert Roth)

Svoju divadelnú púť v novembri
naraz v jeden deň (štvrtok 23. 11.)
ukončia inscenácie Nevesta hôľ
a Mojmír II. alebo Súmrak ríše.
Obe vznikli v slovenskej sezóne
2014/2015, keď sme mapovali
rôzne obdobia slovenskej histórie. Inscenácia režiséra Romana
Poláka ponúkla pohľad na tajomnú ženu, slovenskú prírodu,
bol to slovenský magický realizmus v adaptácii prózy Františka
Švantnera. Nevesta hôľ vynikala aj
špeciﬁckou scénograﬁou – na javisko sa dostali všetky živly, voda
i oheň. Inscenácia Mojmír II. alebo
Súmrak ríše sa stala ﬁlozoﬁckou
úvahou z pera Viliama Klimáčka
o našich raných dejinách. V réžii
Rastislava Balleka vzniklo polemické dielo, ktoré mapovalo
obdobie Veľkej Moravy, rozkolu
v myslení i vo ﬁlozoﬁi, postojoch
i politickej orientácii našich prvých vládcov Svätopluka a jeho
synov aj Rastislava. Inscenácia získala štyri ocenenia DOSKY 2015
– ako najlepšia inscenácia sezóny,
za réžiu (Rastislav Ballek), ženský herecký výkon (Dominika
Kavaschová), scénickú hudbu
(Andrej Kalinka) a scénograﬁu
(Juraj Poliak). Projekt Desatoro
má derniéru v nedeľu 19. novembra 2017 o 17. hodine.
(mk)

Anda Louise Bogza ako Lady Macbeth
Jedna z najobskúrnejších postáv svetovej drámy
mocichtivá Lady Macbeth, v hudobnom spracovaní jednej z najväčších osobností operného divadla
Giuseppe Verdiho, sa stala neodmysliteľnou súčasťou veľkých verdiovských charakterov na operných
javiskách. Shakespearovské predtuchy osudu a manipulácie večne nespokojnej manželky s vlastným
manželom sú témou, ktoré sú aktuálne v každej
dobe. V réžii Mariána Chudovského a pod taktovkou Anda Louise Bogza
Petra Valentoviča sa v titulnej postave Verdiho opery predstaví vynikajúca rumunská sopranistka, dlhodobo pôsobiaca na
prvej českej opernej scéne v Prahe, Anda Louise Bogza. Študovala klavír
a spev na Konzervatóriu Georgea Enesca v Bukurešti a na Akadémii múzických umení v Prahe. Počas svojej kariéry vystupovala na popredných
európskych scénach – napríklad v Berlínskej štátnej opere, Drážďanskej
opere, Parížskej opere či vo Viedenskej štátnej opere. Na našej scéne už
úspešne stvárnila postavy Abigail (Nabucco) a Turandot v rovnomennej
Pucciniho opere. V postave Lady Macbeth sa predstaví prvýkrát v piatok
24. novembra v historickej budove SND. Debutantom v titule je tak isto
dirigent Peter Valentovič, s ktorým najmä v ostatnom čase viaže Operu
SND intenzívna a úspešná spolupráca.
(mb)

Nepolepšený svätec na Festivale slobody
Festival slobody 2017 sa zameriava a analyzuje obdobie neslobody.
Práve skúmaním neslobody obdobia rokov 1938 – 1945 a 1948 – 1989
sa zaoberá Ústav pamäti národa, ktorý je organizátorom tohto multižánrového festivalu. Súčasťou festivalového programu v sekcii Divadlo bude aj inscenácia Činohry SND Nepolepšený svätec. Uvedieme
ju vo štvrtok 23. novembra 2017 v Modrom salóne a po predstavení
bude diskusia s tvorcami. Hra Ľubomíra Feldeka je osobitným zápisom
života Silvestra Krčméryho, ktorý je veľkou osobnosťou slovenského
katolíckeho disentu. Lekár, ktorý vo väzení prežil početné výsluchy ŠtB,
extrémne fyzické a psychické mučenie, ktorý obetavo a trpezlivo evanjelizoval, ktorý stál za svojou pravdou. Dve časové roviny hry prevádzajú divákov inscenácie medzi realitou a súčasnosťou. Medzi biografiou
a metaforou jedného ľudského osudu a života.
(mk)

Výročia z histórie našej prvej scény
3. 11. 1922 – bola uvedená Tajovského jednoaktovka Matka v réžii Milana Svobodu.
4. 11. 1967 – premiéra opery Alexandra Moyzesa
Udatný kráľ, ktorá bola prepracovaným variantom jeho scénickej kantáty Svätopluk z roku
1935, napísanej na slová eposu Jána Hollého.
Operu epickej divadelnej poetiky naštudoval
dirigent Tibor Frešo v réžii Branislava Krišku
na scéne Ladislava Vychodila a v kostýmoch
Heleny Bezákovej. Ústrednú postavu stvárnil
Juraj Martvoň.
7. 11. 1942 – prvé naštudovanie Pucciniho Turandot
v slovenčine, dirigent Ladislav Holoubek a réžia
Bohuš Vilím.
7. 11. 1947 – Andrej Bagar inscenoval Pogodinov Kremeľský orloj a vytvoril v ňom postavu
V. I. Lenina.
8. – 9. 11. 1982 – Leningradské divadlo Maxima
Gorkého uviedlo v Bratislave dramatizáciu Šo-

lochovho Tichého Dona a dramatizáciu Príbehu
koňa L. N. Tolstého.
9. 11. 1947 – na Novej scéne ND režírovala Magda
Husáková-Lokvencová Brechtovu – Weillovu
Žobrácku operu.
9. 11. 1957 – naštudovanie hry Vsevoloda Višnevského Optimistická tragédia sa stala zásluhou režiséra Jozefa Budského a scénografa
Ladislava Vychodila jednou z najvýznamnejších inscenácií Činohry SND druhej polovice
50. rokov.
14. 11. 1937 – Mikuláš Galanda bol autorom výpravy k Šulcovej inscenácii Hauptmannovej
Rosy Berndovej.
16. 11. 1927 – Janko Borodáč premiéroval v slovenčine Rollandovu Hru o láske a smrti.
17. 11. 1962 – premiéra hry Arthura Adamova Jar
71. roku v réžii Otta Haasa.
19. 11. 1932 – sériu naštudovaní Mozartových

vrcholných diel obohatil Karel Nedbal s režisérom Bohušom Vilímom o buffu Così fan tutte.
22. 11. 1932 – výtvarníkom Gorkého hry Na dne
v Borodáčovej réžii bol Ľudovít Fulla.
24. 11. 1942 – Shakespearov Sen noci svätojánskej
bol pôvodne zamýšľaný v hýrivých dekoráciách akademického maliara Jána Mudrocha.
Z finančných dôvodov sa napokon táto fantasticko-rozprávková hra realizovala na scéne
s niekoľkými praktikáblami. Aj napriek tomuto
výtvarnému deficitu patrí k najvýznamnejším
réžiám Jána Jamnického.
24. 11. 1947 – slovenská premiéra Massenetovej opery Don Quichotte v titulnej postave
s Arnoldom Flöglom a Františkom Zvaríkom.
Dirigent Milan Zuna, réžia Jiří Fiedler, scéna
Josef Svoboda, kostýmy Jan Kropáček a choreografia Rudolf Macharovský.
Jaroslav Blaho, teatrológ

aktuality

Silas Farley v Balete SND
Balet SND privítal v októbri výnimočného tanečníka New York City
Ballet (NYCB) a baletného majstra School of American Ballet, aby
viedol hodiny Balanchinovej techniky klasického tanca. Silas Farley
študoval tanec na Charlotte Ballet Academy pri divadle North
Carolina Dance Theater, jeho učitelia boli absolventi NYCB Patricia
McBride, Kathryn Moriarty a Mark Diamond. V štrnástich rokoch získal štipendium na School of American Ballet (SAB), oﬁciálnej škole
NYCB. V roku 2012 bol jedným z dvoch študentov SAB, ktorých Peter
Martins vybral pre študentský pilotný program SAB a odvtedy Silas
Farley pôsobí ako pedagóg SAB. Na Slovensku je už druhýkrát – na
VŠMU v Bratislave vedie majstrovské kurzy o výučbe a práci George
Balanchine. Silas Farley sa venuje choreograﬁi ako autor niekoľkých
kratších baletných diel. Zaoberá sa tiež tanečnou vedou, je autorom štúdie, ktorá porovnávala životy a diela Augusta Bournonvilla a Georgea Balanchina. Je držiteľom ocenenia SAB 2012, Ceny
Lincolnovho centra za rok 2015. Od roku 2013 je členom NYCB.
Balet SND chce pokračovať v spolupráci s týmto tanečníkom a pedagógom, ktorá sa začala majstrovskými hodinami.
(eg)

Voci da camera s výnimočnou ponukou

Eva Hornyáková

Ľudovít Ludha

Denisa Hamarová Peter Mikuláš

Ďalšie pokračovanie cyklu
komorných vokálnych koncertov Voci da camera sa
uskutoční v nedeľu 19. novembra 2017. Novembrové
podujatie bude nielen dramaturgicky zaujímavé, ale aj
výnimočné bohatým obsadením. Zaznejú Brahmsove
Liebeslieder Walzer (Ľúbostné
piesne, valčíky) op. 52 a 65
v interpretácii popredných
sólistov našej opernej scény
– Evy Hornyákovej, Denisy
Hamarovej, Ľudovíta Ludhu
a Petra Mikuláša. Sprevádzať
ich bude vynikajúci dirigent
a koncertný klavirista Ondrej
Olos spolu s Klaudiou Kosmeľovou.
(ps)

Blahoželáme!
7. 11. ĽUBOMÍR PAULOVIČ, herec

65

13. 11. ELENA POMŠÁROVÁ, sólistka baletu

80

18. 11. FRANTIŠEK ŠENIGLA, inšpicient opery

60

24. 11. RÓBERT SZÜCS, sólista opery

75

26. 11. MIKULÁŠ VOJTEK, sólista, dramaturg baletu

70

Modlitba pre Martu v Modrom salóne
Marta Kubišová – to je nielen charakteristický
hlas, ale aj symbol zásadného spoločenského postoja. A keďže Modrý salón v novej budove SND
je náš priestor výskumu kontroverzných tém
i osobností, dotýkame sa politických tém a toho,
ako sa prejavujú v ich živote, tak v tejto línii
„hier na telo“ pokračujeme aj novým projektom.
Práve osud českej speváčky Marty Kubišovej
je jeden silný osud, jeden fascinujúci príbeh
postoja umelca k dobe, ktorú žije. Cez jej život
je možné pozrieť sa hlbšie na obdobie normalizácie. Na úskalia osobné i na zložité historické Marta Kubišová
kontexty. Od slávneho tria Golden Kids sa dostaneme až k pamätnému vystúpeniu na balkóne pražského Melantrichu
v novembri 1989. Aké boli turbulentné osobné osudy Marty Kubišovej,
čo dáva človeku odvahu postaviť sa proti mašinérii totalitnej moci
a vzdať sa skvelej hudobnej kariéry, nezaprieť v sebe postoj a temer
20 rokov pokorne byť a žiť? Aj o tom bude nová inscenácia v réžii
Matúša Bachynca, ktorá má premiéru síce 7. decembra 2017, ale
Kubišovej odkaz patrí práve k novembru a spomienkam na udalosti
roku 1989. Signatárku a hovorkyňu Charty 77 zasadíme medzi spektrum postáv, ktoré súvisia s obdobím rokov 1968 – 1989, ako je napríklad Alexander Dubček či Gustáv Husák. Ale bude to aj príbeh ženy
a matky, speváčky zo slávneho tria Golden Kids s Helenou Vondráčkovou a Václavom Neckářom. Inscenácia Kabaret normalizácia alebo
Modlitba pre Martu je o odvahe umelca, ktorý má pevný charakter,
nezlomnú vôľu a môže byť silným odkazom pre mnohých aj dnes.
V inscenácii uvidíme herečku Moniku Potokárovú a hostí – Silviu Holečkovú s Danielom Žulčákom.
(mk)
foto: Martin Geišberg, Milo Fabian, archív
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ocenenie

Inscenácia Vivaldiho
opery Arsilda získala spolu
5 cien DOSKY 2017 –
za réžiu, scénograﬁu,
kostýmy, ako najlepšia
inscenácia sezóny
a za mimoriadny počin
v oblasti operného divadla.
Jednu z nich za ocenených
symbolicky prevzala
sopranistka
Lenka Máčiková.

TRIUMF ARSILDY
SND má sedem DOSIEK

ARSILDA, titul opery Antonia Vivaldiho, ktorej novodobú svetovú premiéru uviedla Opera
SND v marci tohto roku, zaznela na udeľovaní prestížnych Divadelných ocenení sezóny –
DOSKY 2017 – v rámci desiatich kategórií až päťkrát. Stala sa tak suverénnym víťazom
22. ročníka týchto divadelných ocenení, o čom rozhodlo 40 kritikov, teoretikov a publicistov.
Výnimočnosť projektu Arsilda, ktorý Opera SND realizovala v koprodukcii s divadlami vo Francúzsku a v Luxemburgu, oslovila kritikov
a recenzentov, ktorí sa zapojili do ankety a ocenili inscenáciu za mimoriadny počin v oblasti operného divadla, ako najlepšiu inscenáciu
uplynulej sezóny, Davida Radoka za najlepšiu réžiu a najlepšiu scénograﬁu a Zuzanu Ježkovú za najlepší kostým. Dielo o pretvárke, predstieraní lásky a pravdy s psychologickou kresbou charakterov zaujalo
vďaka sugestívnej inscenácii divákov i kritiku aj po troch storočiach
aktuálnou apelatívnosťou témy a celý projekt intenzívne rezonoval
v domácich i zahraničných médiách.
DOSKY 2017 za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla patria tiež SND za činohernú inscenáciu pôvodného textu na univerzálnu
tému z pera Pétera Esterházyho Mercedes Benz.
A ešte jedna DOSKA 2017 za tvorbu v ostatnej sezóne putuje do SND
– Danielovi Fischerovi za najlepšiu scénickú hudbu k inscenácii na pôvodný text rakúskeho dramatika Bernharda Studlara Túžba po nepriateľovi.
SND sa tak stalo najúspešnejším slovenským divadlom za uplynulú
sezónu – z desiatich kategórií si odnášajú jeho tvorcovia sedem divadelných DOSIEK!
Anketu DOSKY vyhlasuje Asociácia súčasného divadla v spolupráci
so Slovenským centrom AICT – Medzinárodnej asociácie divadelných
kritikov. Ceny DOSKY sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch. Udeľovanou
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cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom návrhu samotnej
ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je Tomáš Lupták. Ceremoniál odovzdávania ocenení sa konal v nedeľu 15. októbra 2017 v Sále činohry
novej budovy SND a v priamom prenose ho vysielala RTVS.
(snd)
foto: Ctibor Bachratý

Moderátori galavečera Lucia Siposová a Juraj Rašla,
asistovala im Soﬁa Fratričová z bratislavského detského súboru Lano.

ocenenie

Režisér a choreograf Ondrej Šoth spolu so Zuzanou Mistríkovou
majú DOSKY 2017 za Mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla
– za inscenáciu Denník Anny Frankovej (Štátne divadlo Košice),
kde v hlavnej úlohe exceluje Táňa Pauhofová, členka činohry SND
(na DOSKY 2017 bola nominovaná za herecké výkony v košickom
Denníku Anny Frankovej a v inscenácii Činohry SND – Elity).

Historik a kritik bábkového divadla, dramaturg a režisér
Vladimír Predmerský získal Cenu Slovenského centra
Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT)
za mimoriadny prínos v oblasti divadla.
David Radok bol
ocenený za réžiu
inscenácie opery Arsilda,
odovzdal mu ju známy
ochotnícky divadelník
Jozef Krasula. Arsilda
sa stala aj Najlepšou
inscenáciou sezóny
2016/2017.

Herečka Lucia Korená bola ocenená za titulnú
postavu v inscenácii Anna Franková nitrianskeho
Nového divadla.
Herec a hudobník Daniel Fischer, člen Činohry SND, získal
DOSKY 2017 za hudbu k inscenácii Túžba po nepriateľovi.

Cenu za najlepší mužský herecký výkon získal
Tomáš Mischura za postavu Dávida v inscenácii
Deň, keď zomrel Gott (Prešovské národné divadlo).
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premiéra/rozhovor

MARTIN ČIČVÁK
Pohľad do hlavy
Martin Čičvák

text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: archív

Režisér Martin Čičvák patrí k výrazným divadelným osobnostiam na Slovensku aj
v Českej republike. Autor, režisér i pedagóg vstúpil do Činohry SND oceňovanou inscenáciou
súčasnej hry Rolanda Schimmelpfenniga Arabská noc. Následne pribudli veľké tituly klasiky
ako Matka Guráž a jej deti, Úklady a láska, Faust, Oblaky, ale aj moderná hra z cyklu Endlösung
Matkina Guráž. Do Činohry SND opäť prichádza s inscenáciou klasického Shakespearovho
titulu Richard III. o hrdinovi či antihrdinovi, o „najsympatickejšom zloduchovi“, ako ho označujú
teoretici aj prekladatelia. V rozhovore, ktorý vznikol presne mesiac pred premiérou, odhalil,
aký je jeho pohľad na Richarda a v čom spočíva jeho dnešná sila, čo znamená v divadle metafora
i čo znamená politikum.
boli. Myslím si, že najsilnejšie sú momenty
obrovského nešťastia žien, ktoré nás prevedie
príbehom Richarda III., že je to udalosť jednej
rodiny, ktorá sa takýmto spôsobom vykántri.
Celý príbeh Richarda a jeho myslenie môžete
teda ukázať na modeli rodiny alebo na modelovom správaní, že čo by asi robil v parlamente, či vo vláde. My ukazujeme, ako sa hore
dostáva cez svojich blízkych. A potom sa pokúsime o jedno veľké politické ﬁnále.

Maketa návrhu scény Toma Cillera
k inscenácii Richard III.

Vraciate sa do SND po veľkých klasických
tituloch Úklady a láska, Faust, Oblaky opäť
s ikonickým textom Richard III. Je to váš
autorský pohľad na Richarda III. a jeho konanie. Čo sa pre vás stalo dôležitým a komunikatívnym a čo, naopak, dnes už nie je
kľúčové pri výklade Richarda?
– Celé politické intrigovanie je dnes už rozptýlené v každom druhom televíznom seriáli.
Richard III. je veľký vzor napríklad aj pre House
of Cards. Preto to nie je potrebné ukazovať,
mohlo by to dnes na javisku pôsobiť naivne.
Odtiaľto som vyhodil štafáž. Niečo, čo by sa
tvárilo ako roly, ale v skutočnosti by nimi ne-
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Je v niečom krutejší postoj, ak ide o obetovanie rodiny v prospech moci alebo je to
iba jeho osobný komplex, ktorý ho poháňa
vpred?
– Na príklade veľkých, nazval by som to silných
rodín s vplyvom na politiku a vládu ako Kennedyovci alebo Mediciovci, je možné vidieť, ako
spoločná krv nie je prekážkou k tomu, aby sme
sa navzájom likvidovali. Takto to vieme nášmu
publiku lepšie priblížiť. Zároveň sa obávam, že
ja by som sa aj nudil, ak by som to mal zobrazovať celé. Pamätám si, že keď som Tomášovi
Maštalírovi poslal úpravu, tak povedal, že je
to prekvapivé, že sa ten text môže zbaviť vecí,
o ktorých si on vždy myslel, že je nutné ich prečkať, aby prišlo k zásadným zvratom.
Je Richard III. viac ten nesympatický hrdina, alebo nás na ňom niečo priťahuje? Zlo
samo o sebe vždy fascinuje.
– Shakespeare je prefíkaný, napíše jedného
príšerného zloducha, ktorý nemá hranice cti –

cnosti – morálky a zároveň je jedinou ﬁgúrou,
ktorá sa komentuje publiku a to si práve s ním
urobí najlepší vzťah. Všetko v hre vnímame
cez neho, dokonca aj všetky postavy vnímame
jeho optikou. Ak sa spoliehame naňho ako na
rozprávača, tak on opisuje ľudí ako menejcenných, hlúpučkých a zbytočných.
Má nadštandardnú inteligenciu?
– Vzhľadom na to, že sa o ostatných postavách
dozvedáme od neho, tak áno. Ale počkajme
ešte chvíľku. Čo to vlastne je – aký dojem
nakoniec vyvolá aj posledný monológ, či sa
doňho zamilujeme – alebo ho znenávidíme.
Chemický proces sa ešte deje, uvidíme neskôr.
Určite sa však tešíme na Tomáša Maštalíra, na
to, akým spôsobom ho bude modelovať. Ale
dnes je ešte priskoro hovoriť, do premiéry je
zopár týždňov.
Je to vaša prvá spolupráca s Tomášom Maštalírom na pôde SND, ale máte už za sebou
inscenovanie, teda poznáte sa, svoj prístup
ako režisér a herec.
– Áno, v bratislavskom Divadle Aréna sme
spolu pracovali na inscenácii November. Je
to obrovská rola. Dokonca by som povedal,
že v istých ohľadoch aj väčšia ako Richard.
Napríklad má tam trikrát 20-minútové telefonáty, temer nezíde z javiska... A tam som si
uvedomil, že Tomáš si uvedomuje javiskovú
metaforu, ak ju pocíti, tak nadobúda obrovskú
slobodu. A javisková metafora je dobrá vtedy,

premiéra/rozhovor
ak sa nedá prepísať spätne do slov. Vlastne
naopak, ak ju viete opísať slovami, tak to nie
je dobré. A je príjemné pracovať s človekom,
ktorý divadlo tiež chápe inými zmyslami, aby
sa isté veci nemuseli dôsledne či doslovne pomenovávať. Realistický spôsob inscenovania
mi momentálne nevyhovuje.
To znamená že aj v Richardovi III. bude
abstraktný priestor? Nebude žiadny stredovek, žiadny Bosworthský les. Vo vašich
inscenáciách sa neobjavuje historická doslovnosť. Aký druh abstraktného priestoru
ste mu pripravili?
– V texte stojí: „Dám za zrkadlo všetky peniaze.“
Tak sme dali všetky peniaze za zrkadlo. Je dvojité, dá sa po ňom chodiť. Dvíha sa, vznikajú významy. Sami sme zvedaví, ako to bude pôsobiť.
Nikto z nás si to teraz ešte nevie predstaviť, čo
to bude a to je na tom to vzrušujúce (pozn.: Hotovú scénu uvidia herci aj tvorcovia po prvý raz až
na kostýmovej skúške 25. 10.). Je to metaforicky
– pohľad do hlavy. V znakovom systéme by to
malo znamenať, že teraz už Richard III. vystupuje vysoko, niekto je v tomto mechanizme práve
tou ručičkou, ktorá hýbe – veci ešte len teraz
pomaly ožívajú. Teším sa, keď to začne fungovať už od lapidárnych znakov.

Bude Richard III. politická hra, ktorá pranieruje súčasné neduhy spoločnosti?
– Richard III. nie je hra, ktorú používate na to,
aby ste ukázali vzostup Hitlera či kohokoľvek, to by bola komunálna satira. Politikum je
väčšie. Je problém galaxie, to neznamená, že
budeme kritizovať lokálnych politikov. Ja ich
dokonca ani nepoznám. Áno, napríklad moja
inscenácia Kapitál, to je politická inscenácia,
lebo analyzuje vzduch, ktorý dýchame, epistému. Zaoberá sa naším myslením. Ale to, že
niekto je skorumpovaný populista, to nie je
problém divadla a určite to nie je moja téma.
To sú tézy, ktoré sú stále a fungujú.
Nehľadáte teda zjednodušujúce paralely?
Veď ﬁlmová politická dráma Richard III.
(1995) režiséra Richarda Locrainea a v titulnej postave s hercom Ianom McKellenom je
doslova zasadená do 30. rokov 20. storočia
v čase občianskej vojny. Je konkretizácia
ochudobnením hĺbky textu?
– Myslím si, že áno. Tento ﬁlm som nevidel, ale
asi by mi to nekorešpondovalo s Richardom.
A keby som to chcel robiť o tomto na priamo,
tak si asi vezmem Artura Uiho od Bertolta
Brechta, ktorý to má ako metaforu. Ale je to
iný príbeh, hoc parafrázuje Shakespeara, lebo

William Shakespeare:

RICHARD III.
klasická tragédia
réžia: Martin Čičvák
preklad: Jozef Kot
dramaturgia: Martin Kubran, Miriam Kičiňová
scéna: Tom Ciller
kostýmy: Georges Vaﬁas
hudba: Ivan Acher
hrajú: Tomáš Maštalír (Richard), Sáva Popovič,
a. h. (Kráľ Edward IV.), Tomáš Stopa, a. h
(Clarence), Dominika Kavaschová (Lady Anna),
Zuzana Fialová (Elizabeth), Táňa Pauhofová
(Margaret), Anna Javorková (Vojvodkyňa
z Yorku, matka), Dano Heriban (Gróf Rivers),
Vladimír Obšil (Sir James Tyrrel), Ondrej Kovaľ
(Prvý vrah/Vojvoda z Buckinghamu)
a Dávid Uzsák, a. h. (Druhý vrah)
premiéry: 11. a 12. novembra 2017
v Sále činohry novej budovy SND
ďalšie predstavenia: 14., 22. a 25. novembra
a 6. a 17. decembra 2017
tam sa z kojota, zo psa, stáva diktátor. Ak sa
chcete zaoberať v divadle týmto, tak je to iný
titul, nie Richard III.
INZERCIA
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Sergei Polunin
vystúpil v Bratislave
26. a 27. septembra 2017.

REBEL
ČI ANJEL?
Sergei Polunin vystúpil v SND
Balet SND sa koncom septembra tešil mimoriadnej pozornosti
publika, médií, dokonca aj ľudí, ktorých dovtedy tanec
nezaujímal. Dôvodom bolo hosťovanie Sergeia Polunina
a slávnostná projekcia dokumentu Dancer.
„Hneď po tom, čo som v predpremiére videl
v Londýne ﬁlm Dancer, oslovil som producentov s požiadavkou na ﬁlmové a distribučné
práva v Česku a na Slovensku. Film už mal
plánovanú distribúciu v USA, Anglicku a Japonsku, no mne bolo od prvej chvíle jasné, že
práve publikum v našej krajine, ktorá susedí so
Sergeiovou Ukrajinou, ocení jeho príbeh úplne
inak,“ hovorí producent a spoluorganizátor
podujatia Milosh Harajda, ktorý s Poluninom
spolupracuje už tretí rok.
Dokument Dancer v réžii amerického režiséra
Stevena Cantora zobrazuje jedinečným spô-
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sobom Sergeia Polunina ako pozoruhodného človeka a skvelého umelca v jeho osobnom a umeleckom bode zlomu, hľadajúceho
zmysel svojej cesty, na ktorej bol schopný hazardovať so svojím talentom a ísť až na hranu
sebazničenia.
Väčšmi ako projekciu ﬁlmu o tanečníkovi však diváci očakávali
možnosť vidieť Sergeia Polunina tancovať naživo. S technickou bravúrou a ľahkosťou
predviedol choreograﬁu Silent
Echo a svetovo preslávené sólo

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

Take Me To Church na skladbu írskeho speváka Hoziera, ktoré malo na Youtube rekordných 21 miliónov zhliadnutí.
Enfant terrible svetového tanca, James Dean
baletu, najtalentovanejší umelec svojej generácie, rebel a ďalšie prívlastky, ktorými je
Sergei Polunin označovaný za posledné
roky, boli v kontraste s jeho neokázalým vystupovaním na tlačovej konferencii, na diskusiách s divákmi
oboch večerov, ako aj počas popoludnia s detskými divákmi,
z ktorých veľká časť sa venuje

hosť
tancu. Úprimne a s pokorou odpovedal na
otázky detí, ktoré ho odzbrojovali svojou
priamosťou a zároveň zaangažovanosťou. Na
otázku, v čo verí, Sergei Polunin odpovedal:
„Verím v prírodu, vesmír, už ako dieťa som veril,
že ak sa k prírode budete dobre správať, vráti
vám to naspäť.“
Sergei Polunin je v ostatnom období stále na
cestách, k tanečnej kariére pridal hereckú,
spolupracuje na niekoľkých ﬁlmových projektoch. V jeho vyjadreniach o tanci cítiť pokoru
i hlboké poznanie, zamyslenie sa na tým, ako
málo sa hovorí o profesii tanečníkov, ktorých
práca je plná rizika a námahy. Čo ich čaká po
skončení kariéry, keď sa zrania, keď zostarnú?
„Keď som bol sólistom v londýnskom Kráľovskom balete, nepoznal som človeka, ktorý by
pracoval ťažšie ako ja. Šesť až sedem dní v týž-

dni od rána do noci, nemohol som vypnúť ani
na chvíľu. Je to profesia, ktorá často berie viac,
ako dáva,“ hovorí tanečník, ktorý bol pred
rozhodnutím skoncovať s tancom. Dnes vedie
nadáciu Projekt Polunin, platformu na podporu tanca a tanečníkov v zmysle ich právneho
povedomia a zrovnoprávnenia s inými umeleckými odvetviami.
„Nechávam ľudí, aby sa stratili v predstavách
o tom, kto vlastne som: rebel, anjel, romantická postava, alebo nič z toho. Možno som tým
všetkým a možno niekto úplne iný, to viem iba
ja sám,“ hovorí Sergei Polunin, ktorý priniesol
do SND kus svojej charizmy, talentu a pokory.

Na otázky divákov odpovedala
aj Sergeiova mama Galina Polunina.

Sergei Polunin (1989, Cherson, Ukrajina)
Absolvoval Štátny choreografický inštitút v Kyjeve, od trinástich rokov študoval na Kráľovskom baletnom konzervatóriu v Londýne. Ako
19-ročný sa stal najmladším sólistom Kráľovského baletu v Londýne,
ale v roku 2012 rezignoval. Pôsobil v ruských divadlách a roku 2013 sa
rozhodol s tancom skončiť. V roku 2014 sa stretol s americkým fotografom a hudobným režisérom Davidom LaChapellom, ktorý mu ponúkol
spoluprácu na hudobno-tanečnom klipe Take Me To Church, vďaka ktorému si Polunin uvedomil, že tanec je jeho životným poslaním a darom.
Založil a vedie nadáciu Projekt Polunin, rozšíril svoje aktivity, nakrúca
filmy v USA a pripravuje choreografie na viacerých európskych scénach.
Je držiteľom najprestížnejších baletných cien.

po premiére

Marián Geišberg (Falstaﬀ )
a Diana Mórová (Pageová)

Zuzana Kocúriková (Pani Quickly)
a Marián Geišberg (Falstaﬀ )

e Page),
Ján Gallovič (Georg Ford),
Jozef Vajda (Frank ow)
chard Shall
František Kovár (Ri ík (Dr. Cajus)
len
Ko
a Ján

Gabriela Dzuríková
(Alice Fordová)
a Marián Geišberg
(Falstaﬀ )
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ZÁLETNÝ
FALSTAFF
Skvelá kariéra
povaľača

Činohra SND uviedla koncom októbra v historickej budove SND premiéru inscenácie režiséra Petra Mikulíka Veselé paničky windsorské. Traduje sa, že túto komédiu vraj Shakespeare napísal na priamy popud
kráľovnej Alžbety, ktorá si želala vidieť korpulentného rytiera Falstaﬀa,
vedľajšiu postavu z hier Henrich IV. a Henrich V., v komickej úlohe oklamaného donchuana. V komédii upletenej z viacerých dejových línií sir
John Falstaﬀ (stvárňuje ho herec Marián Geišberg) vyrástol z vedľajšej
postavy na hlavnú. V dejinách divadla je to skutočne výnimočná kariéra. Milý dobrodruh a krčmový povaľač, ktorý stratil priazeň kráľa, si totiž vymyslí neuveriteľný plán, že súbežne zvedie dve poctivé občianky
mestečka Windsor, pani Fordovú (Gabriela Dzuríková) a pani Pageovú
(Diana Mórová), aby sa tak dostal k ﬁnanciám ich bohatých manželov...
Mimochodom, túto úspešnú komédiu budeme hrať aj v posledný deň
roka 2017 – na Silvestra.
foto: Radovan Dranga

Ľuboš Kostelný (Evans),
František Kovár (Richard Shallow)
a Ján Gallovič (George Page)

po premiére
William Shakespeare:

VESELÉ PANIČKY
WINDSORSKÉ

Úryvok z hry
„Windsorský zvon už odbil dvanástu. Moja chvíľa prichádza. Stojte teraz pri mne, horkokrvní bohovia! Spomeň si, Jupiter, že si kvôli
Európe robil býka. Láska ti nasadila rohy. Ó, akú silu máš, láska! Vďaka tebe hovädo sa správa ako človek a človek ako hovädo. Aj na labuť
si sa zmenil, Jupiter, keď si zabral na Ledu. Ó, všemohúca láska, boha
si premenila takmer na hus! Jupiter, najprv z teba hriešne chúťky urobili dobytok, a potom hydinu. Si mi ty pekný vtáčik! Keď už aj bohovia
tak ľahko vzbĺknu, čo má potom robiť úbohý človek? Čo sa mňa týka,
robím tu windsorského jeleňa. A tuším toho najvypasenejšieho v celom lese. Jupiter, daj, nech sa ochladí, keď budem v ruji, inak zo mňa
ostane len mláka loja. – Kto to ide? Moja laň?“
Falstaﬀ

Ján Koleník (Dr. Cajus)
a Matej Marušin (John Rugby)

klasická komédia
preklad: Ľubomír Feldek
réžia: Peter Mikulík
dramaturgia: Peter Kováč
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Peter Čanecký
hudba: Vladislav Šarišský
hrajú: Marián Geišberg, Ján Gallovič, Diana Mórová,
Gabriela Dzuríková, Jozef Vajda, Ľuboš Kostelný,
Ján Koleník, Zuzana Kocúriková, Ivan Vojtek,
Richard Autner, František Kovár, Daniel Fischer,
poslucháči VŠMU Marek Lupták, Krištof Tobiáš,
Juraj Bača, Natália Germániová, Viktória Petrášová,
Michal Kinik, Matej Babej a hostia Richard Labuda,
Šimon Dančiak, Michal Noga, Adam Jančina
a Matej Marušin
najbližšie predstavenia:
7., 12. a 28. novembra a 17. a 31. decembra 2017
v historickej budove SND

Z inscenácie Veselé paničky windsorské
INZERCIA

Kombinovaná spotreba 4,1 – 7,3 l/100 km, emisie CO2 106 – 165 g/km. Ilustračné foto.

3. 11. O 19.30

KORENE – POETICKÝ VEČER
S HUDBOU MARTINA GEIŠBERGA

+XGREQëYHÿHUVSRp]LRX(OLVDEHWK:LWWJUXEHURYHMYSRGDQt
7iQH3DXKRIRYHMDVKXGERX0DUWLQD*HLäEHUJD.UHKNë
QHYäHGQëDHPRWtYQ\PLVORYDPLQDSOQHQëÿDV.HďSRp]LD
DKXGEDPDM~NVHEHEOt]NR]URGtVDSXWRYDQLHYÿDVHY]ŘDKRY
DUR]FKRGRYDRSlWRYQëFKVWUHWQXWt
ÓÿLQNXM~7iŁD3DXKRIRYi0DUWLQ*HLäEHUJ
+XGED0DUWLQ*HLäEHUJ3DWULN3DÿHV'DQLHOãSLQHU

5. 11. O 18.30

LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
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NWRUpKRÅ7KH7RQLJKW6KRZ6WDUULQJ-RKQQ\&DUVRQ´SDWULOD
WULGVDŘURNRYNQDMVOHGRYDQHMätPWDONVKRZ$PHULN\DNRQWURYHU]QHM/HQL5LHIHQVWDKORYHMÅGYRUQHMUHæLVpUN\´$GROID+LWOHUD
ÓÿLQNXM~=GHQD6WXGHQNRYiĸXERPtU3DXORYLÿ0iULD.UiĹRYLÿRYi
3HWHU%UDMHUÿtN -XUDM%DÿD
5pæLD9DOHULD6FKXOF]RYi
'UDPDWXUJLD5RPDQ2OHNäiND0LULDP.LÿLŁRYi
6FpQD-D2Q0L -iQ3WDÿLQ2QGUHM=DFKDU0LFKDO/RäRQVNë
+XGED0DUWLQ+DViN

9. 11. O 19.30

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
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QDPUDYQpSRVROVWYRMHKRæLYRWDYRYl]HQtNGHKRQHGRNi]DOL
]ORPLŘDQLQDMEUXWiOQHMätPLPHWyGDPLYWHGDMäHMãW%-HKRæLYi
YLHUDPXSRPRKODSUHNRQDŘGQHVDæWDNPHUQHXYHULWHĹQp
VS{VRE\PXÿHQLDNWRUpPDOL]DFLHĹSULYLHVŘKRNÅSROHSäHQLX´
WHGDNSRSUHWLXMHKRYLHU\DV~KODVXVPRFHQVNëPLSULQFtSPL
YOiGQXWLDNRPXQLVWLFNHMGLNWDW~U\6LOYHVWHU.UÿPpU\VDYäDN
ÅQHSROHSäLO´SUHMDYLOREURYVN~YQ~WRUQ~VLOXREVWiODMYQDMŘDæätFKVN~äNDFKD]DPLHWROYäHWN\UR]KRGQXWLDV~GRYQD]iNODGH
NWRUëFKE\PRKROE\ŘSUHSXVWHQëDNE\SUL]QDODVSRŁÿLDVWRÿQH
VYRMXYLQXSUHWRæHæLDGQXQHFtWLO+UDVDRGRKUiYDYGYRFKÿDVRYëFKURYLQiFK²YGHYlŘGHVLDW\FKURNRFKYMHKRRUGLQiFLLNGH
KRQDYäWtYLMHKREëYDOëY\äHWURYDWHĹDYSlŘGHVLDW\FKURNRFK
QDU{]Q\FKPLHVWDFKMHKRY\äHWURYDQLDDYl]QHQLD1HY\KQXWQRVŘSRNiQLDDSRY]QiäDM~FDVLODRGSXVWHQLDV~QHSDWHWLFNRX
KĵENRYRXWpPRXKU\DMHMRGND]RPDMSUHV~ÿDVQRVŘ
ÓÿLQNXM~5LFKDUG$XWQHUD0DWHM0DUXäLQ
5pæLD.DPLOåLäND
'UDPDWXUJLD3HWHU.RYiÿ
6FpQDDNRVWëP\3HWHU-DQNŢ

10. 11. O 19.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
14. 11. O 19.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
16. 11. O 10.00

MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM –
GEORG BÜCHNER

3R]RUXKRGQiRVREQRVŘQHPHFNHMOLWHUDW~U\DXWRUNWRUë
SUHGEHKROVYRMXGREX*HRUJ%FKQHU ² PDO
LEDGYDGVDŘMHGHQURNRYNHďQDStVDOMHGHQ]QDMUHYROXÿQHMätFKQHPHFNëFKWH[WRY0LHUFKDWUÿLDP9RMQXSDOiFRP
(Posol hessenského vidieka)7H[WQDR]DMSUHNYDSLOåLDGQH
YHĹNpVORYiWDNp]GHYDOYRYDQpURNRYSR9HĹNHMIUDQF~]VNHMUHYRO~FLLLEDNRQNUpWQHÿtVODPHQiDSUtNODG\$SUHGVD
VWUKXM~FDYëSRYHďMDVQëUDGLNDOL]PXVDRGKDOHQLHFHOpKR
PHFKDQL]PXPRFLSROLWLN\DYOiG\

ÓÿLQNXMH5REHUW5RWK
3UHNODG$QGUHM=PHÿHN
ÓSUDYDDUpæLD,QJULG7LPNRYi
'UDPDWXUJLD0LULDP.LÿLŁRYi
6FpQDDNRVWëP\(PD7HUHQ

18. 11. O 19.30

MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
21. 11. O 19.30

ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
– PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV

þDV\ÿDV\PUFKDÿDV\WRMHGLYDGHOQpXYHGHQLHPHQHM]QiP\FK+YLH]GRVODYRYëFKWH[WRYNWRUpVYHGÿLDRYHĹNRVWLJpQLD
DQDGÿDVRYRVWLQiäKRQiURGQpKREiVQLNDþDV\ÿDV\PUFKD
ÿDV\WRMHæLYHOQiYWLSQiDQHXVWiOHDNWXiOQD~YDKDRY]ŘDKX
NPDMHWNXSHQLD]RPN~VNDOLDPPDPRQ\MHGQRGXFKRLQWHOLJHQWQiDSUHNYDSLYiNULWLNDVN~SRVWL$OHQLHOHQWHM+YLH]GRVODY
DWDNXMHPODG~JHQHUiFLXMHMOHQLYRVŘDUH]LJQiFLXDKĹDGi
PRWLYiFLX$SëWDVDNGHMH]RGSRYHGQRVŘLQWHOLJHQFLH]DWHQWR
QiURGNGHV~WtNWRUtKRY\YHG~]PDUD]PXDIUXVWUiFLH$OHDM
RWRPæHNUÿPRYpUHYRO~FLHDVORYiQHVWDÿLD
%iVQH3RPVWDPŌWY\FK'HĹEDGHGLÿVWYD1RFMHþDV\ÿDV\
PUFKDÿDV\NHG\æHVDSROHSätWHDďDOäLHV~VQRYëPLKUDYëP
VYHWRPYNWRURPVDSRp]LDXNiæHDNRVSRORÿHQVN\DQJDæRYDQi,QVFHQiFLDY]QLNiYUiPFLOtQLHGLYDGODSRp]LHYNWRUHMVD
SRp]LLSRN~äDPHGDŘQRYëGLYDGHOQëMDYLVNRYëMD]\N
ÓÿLQNXM~ãWHIDQ%XÿNR3HWHU3DYOtN $QGUHM5HPHQtN
5pæLD3HWHU:HLQFLOOHU
'UDPDWXUJLD0LULDP.LÿLŁRYi
3RK\ERYiVSROXSUiFD0LFKDO'XGiä
6FpQDDNRVWëP\0DUNpWD3ODFKi
+XGREQiVSROXSUiFD9ODGLPtUD6HPDQRYiãLURNi

22. 11. O 19.30

LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
23. 11. O 18.30

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
25. 11. O 19.30

BRANNÉ CVIČENIE...

'UREQiRVODYDVORYHQVNHMæHQVNHMSRp]LHQDNWRUHMVDEXG~SRGiYDŘWH[W\WURFKY\QLNDM~FLFKDXWRULHN²0LO\+DXJRYHM7DŘMDQ\/HKHQRYHMD.DWDUtQ\.XFEHORYHMYSUYRPGLYDGHOQRPVSUDFRYDQt
6YHW²FKLUXUJLFN\SUHVQHU\VRYDQëVORYDPLSRHWLHN²SUHFHGHQë
FH]VLWNR VHED LUyQLHKXPRUX QH VN~VHQRVWLDQDGKĹDGXWURFK
LQWHUSUHWLHNYLQWHQ]tYQRPVORYQRKXGREQRPWULDOyJX
ÓÿLQNXM~.DWDUtQDãDIDŐtNRYi 0RQLND3RWRNiURYi
$QQD5DNRYVNi
'UDPDWXUJLDDUpæLD.DWDUtQDãDIDŐtNRYi0RQLND3RWRNiURYi
$QQD5DNRYVNi0LULDP.LÿLŁRYi
3RK\ERYiVSROXSUiFD=X]DQD6HKQDORYi

R
KORENE – POETICKÝ VEČER
S HUDBOU MARTINA GEIŠBERGA

DECEMBER 2017

7. 12. O 19.30
PREMIÉRA
KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU

'UDPDWLFNëWH[W]GUDPDWXUJLFNHMOtQLHKLHUStVDQëFKQDWHOR
KHUFDRNRQWURYHU]QëFKWpPDFK
0DUWD.XELäRYi²VSHYiÿNDNWRUiPXVHODXURELŘUHYRO~FLXDE\
VLPRKODRSlŘ]DVSLHYDŘ
9NRPRUQHMLQVFHQiFLLQDPRWtY\æLYRWDDWYRUE\0DUW\
.XELäRYHMY]QLNiREUD]NRQWURYHU]QHMGRE\DQHĹDKNëFKRVXGRY
XPHOFRYNWRUtPDOLRGYDKXY]RSULHŘVDUHæLPX
0DUWD.XELäRYiMHMHGQRX]QDMYëQLPRÿQHMätFKRVREQRVWtQDäHM
QHGiYQHMKLVWyULH-HMY\WUYDORVŘDQHREORPQRVŘVL]DVO~æLD
YHĹNpX]QDQLHDREGLYDMGQHV,QVFHQiFLDYHQRYDQi.XELäRYHM
RGND]XQLHMHOHQSROLWLFNëPNDEDUHWRPDOHQDMPlSUtEHKRP
æHQ\NWRUiVYRMtPSHYQëPFKDUDNWHURPLQäSLUXMHJHQHUiFLH
XPHOFRYDDMYäHWNëFKNWRUtVDQHERMDSRVWDYLŘ]DVYRMHQi]RU\
ÓÿLQNXM~0RQLND3RWRNiURYi6LOYLD+ROHÿNRYi 'DQLHO
åXOÿiN
5pæLD0DW~ä%DFK\QHF
'UDPDWXUJLD/XFLD0LKiORYi
6FpQDDNRVWëP\-iQ+XViU
3RK\ERYiVSROXSUiFD-XUDM/HWHQD\

10. 12. O 19.30

KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
13. 12. O 19.30

TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
15. 12. O 19.30

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
16. 12. O 19.30

MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
17. 12. O 18.30

KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
19. 12. O 19.30

MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
27. 12. O 19.30

ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
– PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV
DNRKRVŘ

ZMENA PROGRAMU A HOSTÍ VYHRADENÁ
VSTUPENKY
V POKLADNICIACH SND A ON-LINE
1$:::61'6.$:::1$967(91,.6.
REZERVÁCIE
_5(=(59$&,(#61'6.
GENERÁLNY
PARTNER

30. 11. O 19.30

TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ

+UD-DQ\-XUiŁRYHM7LFKëELÿVN~PDRVXGMHGQpKR]QDM]QiPHMätFKVORYHQVNëFKSUR]DLNRYVWRURÿLD0LOD8UEDQD
NWRUëSRÿDVYRMQRYpKRVORYHQVNpKRäWiWXS{VRELODNRKODYQë
UHGDNWRU*DUGLVWX²WODÿRYpKRRUJiQX+OLQNRYHMJDUG\
KOiVQHMWU~E\QDFLVWLFNpKRUHæLPX=DÿLDWNRPURNRY
VWRURÿLDNHďVL0LOR8UEDQYLDFDNRVHGHPGHVLDWURÿQë
YQHGREURYRĹQRP~VWUDQtSRNRMQHQDætYDOVRVYRMRXRGGDQRX
PDQæHONRXY&KRUYiWVNRP*UREHSUL%UDWLVODYH3RNRMQHDæ
NëPKRQHQDYäWtYLOPODGëUHGDNWRU
ÓÿLQNXM~%RæLGDUD7XU]RQRYRYi-iQ*DOORYLÿ%UDQLVODY'HiN
5pæLD$OHQD/HONRYi
'UDPDWXUJLD'DULQD$EUDKiPRYi
6FpQDDNRVWëP\-XUDM3ROLDN

WWW . SND . SK

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.
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Sezóna
2017/2018
streda

1
štvrtok

2
piatok

3
sobota

4
nedeľa

5
pondelok

6
utorok

7
streda

8
štvrtok

9
piatok

10
sobota

11
nedeľa

12
pondelok

13
utorok

14
streda

15
štvrtok

Sála činohry

nová budova
Sála opery a baletu
Nehrá sa

GISELLE

A. CH. ADAM

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

NOVEMBER 2017

Štúdio
Vizuál k ZJAVENIU
Foto: R. Tappert, Dizajn: B. Šajgalíková

PREMIÉRA

PREMIÉRA

17.00 – 18.30 hod.

Z OPERY DO OPERY

SÉRIA ZV

18.00 – 21.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku

CARMEN

G. BIZET

19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
V. KLIMÁČEK
PREDPREMIÉRA
Nehrá sa
ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 hod. |

V. KLIMÁČEK

ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 hod.

V. KLIMÁČEK

Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.

ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
18.00 hod.

Nehrá sa

VESELÉ
PANIČKY
WINDSORSKÉ
M. Babej,
D. Fischer,
F. Kovár,
Ľ. Kostelný,
M. Geišberg
Foto: J. Gulyás

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

NABUCCO

11.00 hod.
G. VERDI

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

W. SHAKESPEARE

Nehrá sa

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
10.00 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské
texty inscenujú zahraniční režiséri.

IVAN STODOLA

BAČOVA ŽENA
19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný
špeciálne na objednávku Činohry SND

19.00 – 21.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece
dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

KONTINUITY

W. SHAKESPEARE | VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ SÉRIA NČ3

10.30 - 12.00 hod. | Moderovaný program Jaroslava Blaha o Opere SND v štyridsiatych rokoch minulého storočia

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
14.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá

Nehrá sa

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

texty inscenujú zahraniční režiséri.

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA) SÉRIA NČ2
18.00 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské

Nehrá sa

texty inscenujú zahraniční režiséri.

18.00 hod.

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Nehrá sa
P. WEISS

Slovenského národného divadla

G. PUCCINI

SÉRIA KB

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

BARBIER ZO SEVILLY

G. ROSSINI

Nehrá sa

AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

R. DAHL | APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

pre celú rodinu

10.00 – 12.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre

Ľ. FELDEK

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
PREMIÉRA V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA) SÉRIA NČ1
18.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá
18.00 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
PREMIÉRA I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá 19.00 – 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

W. SHAKESPEARE | RICHARD III. PREDPREMIÉRA CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá

rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať.

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
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.

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

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

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

LA TRAVIATA
Ľ. Vargicová
Foto: C. Bachratý

G. PUCCINI

TURANDOT
19.00 – 22.10 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
TURANDOT
Foto: A. Klenková

G. VERDI

LA TRAVIATA

Eifman
Bratia
Karamazovovci

18.00 – 20.45 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
Vizuál ZA HRANICAMI HRIECHU
Foto: M. Machaj
Dizajn: B. Šajgalíková

Boris

Za hranicami hriechu

sobota

15

piatok

14

štvrtok

13

streda

12

utorok

11

pondelok

10

nedeľa

9

sobota

8

piatok

7

štvrtok

6

streda

5

O ČAROVNEJ FLAUTE A INÝCH KÚZLACH

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

LA TRAVIATA

G. VERDI

Nehrá sa

19.00 – 21. 50 hod.

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

CARL DAVIS, D. DE ANDRADE
C

11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Predaná nevesta.

NEPREDAJME NEVESTU!

B. SMETANA

Nehrá sa

17.00 – 20.00 hod. | Opereta v troch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku

J. STRAUSS

NETOPIER

TURANDOT
K. Flórová, M. Malachovský,
M. Lehotský
Foto: A. Klenková

11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek sprevádza deti operou Čarovná flauta.

Polnočná omša

Hosťovanie Činohry SND v Lučenci s inscenáciou

Nehrá sa

Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
18.00 – 20.15 hod.
SÉRIA NČ4

D. ARCAND

ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

LENI
Z. Studenková
Foto: A. Balco

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 22.20 hod.

B. STUDLAR

J. HAVELKA | ELITY
19.00 – 21.00 hod.
J. PALÁRIK

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
J. PALÁRIK
P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 19.00 – 22.00 hod.
10.00 – 12.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND
Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM J. LITTELL

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH BAČOVA ŽENA

19.00 – 20.40 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
IVAN STODOLA

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

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

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
19.00 – 20.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého

Nehrá sa

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

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
19.00 – 20.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni

V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,

18.00 – 22.00 hod. | Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov 19.00 – 21.40 hod.

ARKÁDIA

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

dejín katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho.

Ľ. FELDEK | NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
19.00 – 20.40 hod. | Divadelné stvárnenie osudu významnej osobnosti našich

R. DAHL

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
SÉRIA NČ1 V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier,
SÉRIA NČ3
19.00 – 21.15 hod.

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

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

utorok

19.00 hod.

TROCHU INAK

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

18.00 – 20.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď

SKROTENIE ZLEJ ŽENY

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
DERNIÉRA P. QUILTER
JE ÚŽASNÁ!
19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši, emancipácii a sile
19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND.

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

W. A. MOZART

Nehrá sa

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši, emancipácii a sile
vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND.

Štúdio

Sála činohry

SÉRIA E W. SHAKESPEARE |

17.00 – 20.00 hod. | Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku

ŽIDOVKA

J. F. HALÉVY

ŽIDOVKA
Scéna
Foto: P. Breier

Sála opery a baletu

nová budova

4

pondelok

3

nedeľa

2

sobota

1

piatok

Sezóna
2017/2018

DECEMBER 2017

SÉRIA KB

CARMEN
Scéna
Foto: A. Klenková

G. PUCCINI
SÉRIA P
TRIPTYCH (SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)
18.00 – 21.20 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku

Nehrá sa

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

W. A. MOZART

ÚNOS ZO SERAILU

Nehrá sa

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod., 17.00 – 18.45 hod. | Baletná rozprávka
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

LUSKÁČIK

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

LUSKÁČIK

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

P.
P I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

Luskáčik
Scéna
Foto: Peter Brenkus

19.00 hod. | Komická opera v jednom dejstve v talianskom jazyku so slovenskými titulkami

GIOACCHINO ROSSINI

IL SIGNOR BRUSCHINO

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

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

FANNY A ALEXANDER
T. Pauhofová, D. Fischer,
D. Kavaschová
Foto: Ľ Kotlár

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
19.00 – 20.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého
SPIEVAJÚCI DOM
I. Timková
Foto: C. Bachratý

Nehrá sa

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

Nehrá sa

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

J. PALÁRIK

IVAN STODOLA

19.00 – 22.00 hod.

Uzávierka programu 24. 10. 2017. Zmena programu je vyhradená.

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

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

• v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského ul.),
Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:
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SILVESTROVSKÝ KONCERT
16.00 – 17.20 hod.
J. STRAUSS | NETOPIER

www.snd.sk

SÉRIA NČ1

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod., 18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod., 18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

P.
P I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

Nehrá sa

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

CARMEN

18.00 – 21.00 hod. | Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi.
G. BIZET

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Rezervácie

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

Vysvetlivky:

18.00 – 21.00 hod. | Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi

18.00 – 20.45 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
W. SHAKESPEARE

G. VERDI

NABUCCO

11.00 – 12.15 hod.
G. ROSSINI | BARBIER ZO SEVILLY
19.00 – 21.45 hod.

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka
W. A. MOZART | Z OPERY DO OPERY

LUSKÁČIK

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

17.00 – 18.45 hod. | Baletná rozprávka
P.
P I. ČAJKOVSKIJ

P.
P I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

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

30

nedeľa

On-line predaj

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Nehrá sa

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

R. DAHL

Nehrá sa

Leni Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo.

hrdinov – brata a sestry

sobota

NETOPIER
A. Kohútková, M. Dvorský
Foto: A. Klenková

29

piatok

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
19.00 – 20.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše

JE ÚŽASNÁ!

POLNOČNÁ OMŠA

19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
P. QUILTER

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 22.20 hod. | Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských

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

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

BÁL

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING
P. KARVAŠ

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH BAČOVA ŽENA

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

19.00 – 22.00 hod. | Opereta v troch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku

NETOPIER

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

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
SÉRIA NČ2 CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
18.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá
18.00 – 20.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú.

princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

10.00 – 12.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,

Slovenské národné divadlo vám praje pokojné Vianoce plné pohody
a v novom roku mnoho výnimočných zážitkov na našich scénach!
Srdečne vám ďakujeme za priazeň!

19.00 – 22.00 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
J. STRAUSS

TURANDOT

G. PUCCINI

Nehrá sa

ČAROVNÁ FLAUTA
P. Remenár
Foto: A. Klenková

19.00 – 21.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku

W. A. MOZART

ČAROVNÁ FLAUTA

LA TRAVAIATA
Scéna
Foto: A. Klenková

19.00 hod.

rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa
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utorok
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20
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22
štvrtok
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piatok

24
sobota

25
nedeľa

26
pondelok

27
utorok

poviedok Roalda Dahla

19.00 – 21.50 hod. | Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti.

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
Nehrá sa

DESATORO

Nehrá sa

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

B. STUDLAR

DERNIÉRA

SÉRIA NČ3 2016/2017

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

17.00 – 21.50 hod.

láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
19.00 – 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora

o (ne)naplnených

10.00 – 13.00, 19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy

ELITY

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

DERNIÉRA V. KLIMÁČEK

19.00 – 20.45 hod.

F. ŠVANTNER

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

Nehrá sa

NEVESTA HÔĽ

Nehrá sa

a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky.

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod. | Hra oprávnene najoceňovanejšej

NEVINA
A. Javorková, T. Pauhofová
Foto: B. Konečný

18.00 – 22.20 hod. | Veľká rodinná sága nazeraná očami
dvoch detských hrdinov – brata a sestry.

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

Slovenského národného divadla

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

www.snd.sk

On-line predaj

TRIPTYCH (SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)
18.00 – 21.20 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku

TRIPTYCH
Foto: A. Sládek

VOCI DA CAMERA

17.00 – 18.00 hod. | J. Brahms: Liebeslieder-Walzer, op. 52 a 65

Účinkujú: E. Hornyáková, D. Hamarová, Ľ. Ludha, P. Mikuláš Pri klavíri O. Olos a K. Kosmeľová

ÚNOS ZO SERAILU
Foto: A. Sládek

W. A. MOZART

ÚNOS ZO SERAILU

19.00 – 21.00 hod. | Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku
G. VERDI

MACBETH

SÉRIA NČ2

19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
HOSŤOVANIE ŠO BANSKÁ BYSTRICA
G. DONIZETTI | MARIA STUARDA
19.00 – 21.30 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

MACBETH
S. Tolstov
Foto: A. Klenková

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

19.00 hod.

G. BIZET

CARMEN

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Rezervácie

* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie

Vysvetlivky:

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND 19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku

SÉRIA MO

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Nehrá sa

SPIEVAJÚCI DOM
D. Kavaschová
Foto C. Bachratý

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

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
SÉRIA NČ4 CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá
19.00 – 21.30 hod. |Podľa románu Sándora Máraia Sviece

DERNIÉRA

19.00 – 21.00 hod. | Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND
19.00 – 20.40 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
SÉRIA NČ3 I. STODOLA
BAČOVA ŽENA
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá

J. HAVELKA

BORIS EIFMAN
PREMIÉRA, SÉRIA Y-VIP TROCHU INAK
ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI 19.00 hod.
19.00 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku
Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND
BORIS EIFMAN
PREMIÉRA ELITY
A. Bárta
ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI
Foto: V. Kiva Novotný
19.00 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku

P. MASCAGNI | SEDLIACKA ČESŤ
R. LEONCAVALLO| KOMEDIANTI

19.00 – 21.40 hod. | Opery v jednom a dvoch dejstvách v talianskom jazyku
SEDLIACKA ČESŤ/KOMEDIANTI
Foto: A. Klenková

BORIS EIFMAN
ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI
19.00 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku
W. A. MOZART
ČAROVNÁ FLAUTA
SÉRIA RT
17.00 – 19.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách spievaná v nemeckom jazyku
Nehrá sa
W. A. MOZART

O ČAROVNEJ FLAUTE A INÝCH KÚZLACH
11.00 – 12.15 hod. | Operné predstavenie pre deti uvádza Martin Vanek.
C. DAVIS, D. DE ANDRADE

28
streda

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

29
Nehrá sa

19.00 – 21.50 hod.

štvrtok

30

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 18. 10. 2017. Zmena programu je vyhradená.

premiéra

Z inscenácie
Zjavenie (hrobárova dcéra)

LOV
NA VÍZIE
Groteska
o predsudkoch

Úryvok z hry

Činohra SND zavŕši svoj projekt, v ktorom slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri,
4. a 5. novembra 2017 premiérou inscenácie hry Viliama Klimáčka Zjavenie (hrobárova
dcéra) v réžii Vladimira Serreho. Tento francúzsky režisér nám svojou optikou priblíži príbeh slovenskej rodiny z horskej dediny. Otec je príležitostný hrobár, matka bývalá učiteľka ruštiny, za dcérou chodí nápadník, ktorý v okolitých lesoch buduje domobranu pred
cudzími nepriateľmi... Túto stereotypnú „idylu“ narušia jedného dňa záhadné videnia.
Dcére sa začnú v okolitých lesoch zjavovať biblické postavy. Sú jej videnia len psychotické vízie rozdráždenej mysle alebo má dcéra skutočné zjavenia Svätej rodiny? Najskôr
sa všetci prikláňajú skôr k tej prvej možnosti, kým Svätú rodinu neuvidia na vlastné oči
aj ostatní obyvatelia dediny. Žiaden zázrak však netrvá dlhšie ako tri dni. Posvätnú úctu
čoskoro vystriedajú nové pochybnosti. Je to skutočne Svätá rodina? Nie sú to len cudzí
prišelci, ktorí nás prišli obrať o náš každodenný chlieb, o domovinu, o istoty? A tak sa
v dedine schyľuje k hromadnému lovu. Nová hra Viliama Klimáčka je groteskou o našich
vlastných fóbiách a predsudkoch, ale v druhom pláne je aj zamyslením sa nad tým, či sa
foto: Robert Tappert
v mene viery vlastne nezriekame viery.

Robert Roth (Otec) a Milan Ondrík (Laco)

Robert Roth (Otec)
a Monika Hilmerová
(Matka)

OTEC (sedí na cintoríne a desiatuje): „Divný rok.
Hornáčkovi sa narodil šesťnohý zajac a nevyrástla žiadna mrkva, iba vňať. Aj zemiaky sú strašne
malé, jak náhrdelník. … (chodí okolo hrobov
a prihovára sa krížom) Feri, ako ti je dobre. Šťastie
si mal, lebo si zomrel akurát včas. Keby si sa dožil,
vyhodia ťa prvého, ale jak teba nebolo, vyhodili
mňa. A ďalších tridsať pôjde do mesiaca. Veď ja
som bol vo fabrike jak doma. Nikoho nemali v nástrojárni radšej! Vladeno opraví všetko, hovorili!
Vladeno! Ani raz mi nepovedali Hrobár! Tak ma
volali len tí, čo mi závideli. A čo nechodíte v nedeľu
do kostola jak ja, hovorím im? Mohli ste vy pochovávať. Clivo je mi za tou našou dielňou zadymenou olejovou! Feri, aspoň sa nemusíš schovávať
jak ja. Kde je lepšie, než tu? Pokoj a mier. … (ide
k ďalšiemu hrobu) Vieš, Marika, ešte sa hnevám,
že si nešla do kina so mnou, ale s Michaličkom. Ja
by som ťa nebil jak on. Čo sa dalo čakať od udavača? Donášal, na koho mohol. My dvaja sme
sa mohli mať ako v raji. Nikdy ti to neodpustím,
Marika. Preto som ťa pochoval nakrivo. Trošku si
dole hlavou. Mal som ťa dať viacej. A tvoj muž leží
vedľa. Aspoň že je tam spodná voda. Nikdy sa rád
nekúpal.“

Milan Ondrík (Laco)
a Monika Potokárová (Dcéra)

Sarah Arató, Simon Fico,
Monika Potokárová

Viliam Klimáček:

ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
réžia: Vladimir Serre
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Mathias Baudry
kostýmy: Katarína Holková
hudba: Frédéric Minière
svetelný dizajn: Nathalie Perrier
hrajú: Robert Roth (Otec), Monika Hilmerová (Matka),
Monika Potokárová (Dcéra) a Milan Ondrík (Laco)
premiéry: 4. a 5. novembra 2017 v Štúdiu novej budovy SND
ďalšie predstavenia: 7., 12. a 14. novembra,
3. a 6. decembra 2017

INZERCIA

14. medzinárodný
festival súčasnej hudby

Bratislava
7. – 15. november 2017
www.melosetos.sk
melos-ethos

Autor diela: Miroslav Cipár

Melos-Étos

projekt

OPERNÉ
KRIMI
Rossiniho
má každý rád
Nora Nosterská

Odvaha im nechýba, ale ani láska k opere. Preto sa rozhodli uviesť „na vlastné triko“
inscenáciu Rossiniho opery Il signor Bruschino (Pán Bruschino). Hovoríme o Asociácii
CORPUS a jej programe Otvorenej opery, v rámci ktorého pripravuje tento nezvyčajný,
ale hlavne nezávislý projekt. Priestor na jeho uvedenie poskytlo SND – po prvý raz sa tak
stane začiatkom decembra premiérou v historickej budove. Producentkou tohto projektu
je Nora Nosterská, realizátorka nekomerčných umeleckých projektov a majiteľka
Vydavateľstva NM Code, ktorého spoločným menovateľom vydaných diel je tesné spojenie
so svetom divadla, pričom divadlo je syntetizujúci prvok, uhol pohľadu.
Nora, pustili ste sa do odvážneho projektu,
aký sa na Slovensku zrejme ešte nerobil.
Realizovať vokálne náročné operné predstavenie mimo „kamenného domu“ nie je
asi najjednoduchšia záležitosť, predsa ste
sa do toho pustili. Kde sa vzala tá odvaha?
– Je pravda, že ucelené operné predstavenie
so spevákmi prvej scény mimo operného

„establishmentu“ sa ešte na Slovensku nerealizovalo, ale činoherné sa robia bežne.
Problém je aj v tom, že musíte presvedčiť donátorov o tom, že opera stojí viac, minimálne
štvornásobne viac ako alternatívne činoherné
predstavenie. V opere je totiž všetko veľké,
a to aj problémy, aj ﬁnančná náročnosť aj riziká. Robiť „alternatívnu operu“ je riskantná

Nora Nosterská
V rámci Asociácie CORPUS vydala množstvo kníh pre deti a mládež, bilingválne slovensko-rómske knižky, odborné knihy o divadle, ako i slovenskú a svetovú beletriu. V roku 2017 vydala prvú časť rozhlasových hier Petra Gregora. Z množstva vydaných publikácií posledných
rokov treba spomenúť poviedky jedného z najuznávanejších súčasných francúzskych spisovateľov Daniela Pennaca Vlčie oko a Pes tutulák, ale i odbornú literatúru ako Kapitoly z estetiky
seriálnej hudby Marcusa Zagorského, Musiktheater im Raum und Zeit (ed. V. Zvara) a Operné
sondy Martina Bendika. Nora Nosterská sa dlhodobo venuje graﬁckému dizajnu kníh, plagátov, koncipovaniu výstav (najnovšie pre Divadelný ústav: Fenomén Bednárik a scénograﬁcká
výstava Z východu na západ vo Východoslovenskej galérii v Košiciach) a tvorbe propagačných
materiálov pre nekomerčné inštitúcie. Viac ako desať rokov graﬁcky tvorila bulletiny Opery
a Baletu SND k aktuálnym premiéram. Za knižky J. Draškovič Etin a Milan Čorba Prednášky
o kostýmovej tvorbe dostala cenu Za najkrajšiu knihu Slovenska. V minulosti napríklad produkčne pripravovala v spolupráci s Divadlom A. Duchnoviča inscenáciu Peron (2004) v réžii
Miloša Karáska, ktorou sa súbor prezentoval na festivale v nemeckom Wiesbadene.
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záležitosť okrem spomenutých problémov aj
preto, lebo investujete do toho „veľa“, ale dekoratívna opulentnosť, akú očakáva typický
operný divák od opery, sa tam neobjaví. O to
viac sme museli svoju odvahu vyšponovať.
Keďže zakrátko bude premiéra, znamená
to, že ste donátorov presvedčili...
– Čiastočne áno, podporil nás Fond na podporu umenia a prispel aj Bratislavský samosprávny kraj. Samozrejme, z tých peňazí by sme to
nezvládli, museli sme hľadať aj iné riešenia.
Pomocnú ruku nám podala Opera SND, ktorá
nám umožnila predstavenie a časť skúšok realizovať v historickej budove SND. Je to pre nás
veľká pomoc.
Prečo Rossini a prečo Il signor Bruschino?
– Rossini preto, lebo osloví každého. Nestretla som ešte návštevníka opery, ktorému by
sa Rossini nepáčil. A titul Il signor Bruschino
preto, lebo ho odporučil režisér inscenácie
Martin Bendik. Je to podľa mňa najinvenčnejší operný režisér na Slovensku a má veľký prehľad o Rossiniho operách. Bruschino je taký

projekt

SLOVO REŽISÉRA MARTINA BENDIKA
V časoch rýdzo poprevratových, keď sa kapitalizmus ešte len rozbiehal
a moja naivita ešte nepoznala hranice, keďže som
veril, že prišla tá ozajstná
doba pre kultúru a demokracia v mojich očiach
hrala všetkými odtieňmi ružovej farby, rozhodol som sa so svojím priateľom Alešom
Votavom založiť alternatívnu operu, ktorá by uvádzala komorné operné diela. Ako prvé dielo som chcel uviesť práve operu
Il signor Bruschino. Odvtedy uplynulo veľa času, veľa sa zmenilo
v mojom osobnom i profesijnom živote. Tej ozajstnej doby pre
kultúru som sa nedočkal a demokraciu, aspoň tú podkarpatskú,
už nevidím v odtieňoch ružovej farby, ale skôr, aj keď nie čierne,
tak aspoň tmavo-bielej.
K Bruschinovi sa vraciam po 25 rokoch, vyprovokovaný mojím vokálnym priateľom Jankom Ďurčom, ktorý tvrdí, že sa opera dá realizovať aj „mimo domu“, len to treba chcieť. Kde je vôľa, tam je cesta.
Len sa vyhováram (podľa neho). Ak sa to dá, tak dobre. Skúsme to.
Il signor Bruschino je veľmi zaujímavá vydarená malá operná
hračka jedného 21-ročného operného divadelníka, ktorého humor je neopakovateľný. Gioacchino Rossini sa totiž ako skladateľ našiel veľmi skoro a de facto svoj operno-skladateľský štýl

udržal pri živote vo svojej veľkoprodukčnej podobe
dosť dlho, s istými obmenami až po veľký prelom
v roku 1829 – Guillaume Tell – a potom sa navždy
odmlčal. Pre mňa je komediant Rossini zaujímavý
predovšetkým svojimi zamotanými situáciami, ktoré
vychádzajú z až neznesiteľnej ľahkosti jeho hudobnej a vokálnej invencie. Ten dej je veľakrát, aj v prípade Bruschina, druhoradý, predvídateľný, ba až nepodstatný. Je skôr iba „vešiakom“ na árie a komické
situácie. Priznám sa, že mám veľmi veľký problém
vyznať sa v logike deja, najmä čo sa troch Bruschiniho listov týka. Zložito zdôvodňujem, ktorý z nich píše
kto a komu a ako sa k nemu ten alebo tamten dostal. Dajme sa prekvapiť, aby som všetko neprezradil.
Rossini je jeden zvláštny až kultovný buﬀózny svet,
ktorý nemá v opernej literatúre páru.
Pre mňa ako režiséra je – teraz použijem to ošúchané
slovo – „výzvou“, že sa musím prispôsobiť extrémnym
nízkorozpočtovým podmienkam. Robiť operné divadlo vo svojej rýdzej podobe, iba s herectvom, rekvizitou, stoličkou, s využitím genia loci daného priestoru
atď. je fakt fascinujúce, lebo sa nedá za nič skryť. Mám
to vymyslené, alebo nie. Nič viac. Zatiaľ sa mi zdá, že
je nadšenie u mojich kolegov veľké. Dúfam, že vydrží
až po premiéru.

miniatúrny skvost, so zamotaným komickým príbehom,
ktorý – ako hovorí režisér – elegantne vyskočí z Fabergého vajíčka a po skončení predstavenia sa doň elegantne
aj vráti. Proste, je to malá komická operná kriminálka, ale
bez mŕtvoly.
Bolo ťažké presvedčiť spevákov, aby sa pustili do projektu, ktorý asi nebude pre nich ﬁnančne veľmi motivujúci?
– Toho som sa najviac obávala, ale ich ochota spolupracovať
ma milo prekvapila. Janka Bernáthová, Ján Ďurčo, Roman
Krško sa hneď pýtali na noty, podobne Amir Khan a Marek
Pobuda. A, samozrejme, nesklamal pracovný elán korepetítorky pani Milady Synkovej, ktorá ich vzala hneď do parády.
A čo orchester?
– Orchester je vážna ﬁnančná položka, preto sme museli hľadať hudobnú úpravu s prijateľným riešením, ktorá by neznižovala kvalitu Rossiniho hudobného zápisu, pritom by bola
obsadením úsporná. Talentovaný mladý dirigent a skladateľ
Marián Lejava sa odhodlal dielo upraviť do podoby „alternatívneho“ divadla, ktoré by vyhovovalo nielen ﬁnančnej
úspornosti, ale i režijnému zámeru. Či sa nám to podarí, to
už posúdia diváci na premiére nášho operného projektu začiatkom decembra 2017.
(jšv, foto archív)

Jana Bernáthová,
(soprán)

Ján Ďurčo, (barytón)

Gioacchino A. Rossini:

IL SIGNOR BRUSCHINO

Z návrhov
kostýmov

komická opera v jednom dejstve
v talianskom jazyku
libreto: Giuseppe Maria Foppa
hudobná úprava: Marián Lejava
dirigent: Marián Lejava
réžia: Martin Bendik
výprava: Miroslav a Jaroslav Daubravovci
produkcia: Nora Nosterská
účinkujú: Ján Ďurčo (Gaudenzio),
Jana Bernáthová (Soﬁa), Roman Krško
(Bruschino – otec), Marek Perička (Bruschino – syn),
Amir Khan (Florville), Juraj Peter (Policajný komisár),
Marek Pobuda (Filiberto), Alena Kropáčková
(Marianna), orchester Otvorenej opery
svetová premiéra: pravdepodobne
27. januára 1813, Teatro San Moisè, Benátky
slovenská premiéra: 19. júna 1992,
Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica
premiéra: 2. decembra 2017, Asociácia CORPUS
v historickej budove SND
ďalšie predstavenie: 16. februára 2018
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podujatie

SÚMRAK POLITIKY
A mraky nad múzami?
text: Jaroslav Blaho, teatrológ, foto: archív SND

Jaroslav Blaho

Či bude novembrové moderované predpoludnie Kontinuity, venované dejinám
Opery SND v období vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945), naozaj
kontroverzné, ponechávame na posúdenie diváka – návštevníka tohto podujatia.
Lebo k akýmkoľvek prejavom o tomto zložitom období našich národných dejín
zaujímame už vopred akýsi podozrievavý postoj. Ako keby súmrak na politickom
nebi automaticky znamenal výskyt ťažkých, olovených mrakov, vznášajúcich
sa nad múzami.

Zjednodušené stanovisko narýchlo vykvasených politológov a historikov s „vygooglovaným“ poznaním – veď čože už mohlo byť pozoruhodné, hoci aj v umeleckej sfére, v rokoch
štátu s vazalským vzťahom k hnedej Tretej ríši,
v atmosfére vlády jedinej „štátostrany“, v tragickom tieni holokaustu, na ktorom sa „holubičí národ“ podieľal mierou, vzhľadom na počet svojich príslušníkov, až nadpriemernou.
A potom si zrazu zalistujete v kultúrnom
mesačníku Elán, ktorý vydával Ján Smrek až
do leta 1944 – a ste svedkami umeleckého
kvasu, literárnych diskusií, polemík, viacfarebných pohľadov na problematiku literatúry, výtvarníctva, architektúry. Na titulnej
strane báseň príslušníka štátneho aparátu
(Valentín Beniak), otočíte list a prihovára sa
vám poézia priam „proletkultovského“ ľavičiara (Ján Poničan). Vo vnútri čísla vedľa seba
verše františkánskeho pátra (Rudolf Dilong)
a neskoršieho komunistického člena pred-

Knižná publikácia

97. divadelná sezóna
2016/2017
Predaj v pokladniciach SND

sedníctva povstaleckej Národnej rady (Laco
Novomeský). A divadlo?
Politicky tragické udalosti jesene 1938 a jari
1939, ktoré z historickej budovy SND vykázali
českú činohru na čele so skvelým Viktorom Šulcom, zároveň – paradoxne – otvorili priestor
pre nástup prvých členov veľkej hereckej generácie slovenskej činohry v dekádach povojnových. K slovu sa mohli dostať režisérske osobnosti Ferdinanda Hoﬀmanna, Jána Jamnického,
neskôr aj Jozefa Budského, ktoré pretrvávajúci
psychologický realizmus s patinou 19. storočia
v rukopise Janka Borodáča posunuli k podobe
európskej divadelnej moderny a medzivojnovej avantgardy. A opera?
V opere bola situácia zložitejšia už aj preto, že
tvorba opernej profesionality je proces časovo
náročnejší. V priebehu niekoľkých týždňov bolo
potrebné „poslovenčiť“ kmeňový repertoár, dať
– hoci aj s rizikom – možnosť slovenským absolventom (najmä absolventom spevu) z Hudob-

nej a dramatickej akadémie. Vydarilo sa to? Otázniky... Znamenalo obdobie rokov 1939 –1945
naozaj výrazný pokles výkonnosti bratislavského súboru, a ak, v ktorých oblastiach? A kde
hľadať aj objektívne príčiny? Veľa poloprávd, aj
legiend. Dotkneme sa ich v treťom pokračovaní
programu Kontinuity, venovanému histórii Opery SND – v nedeľu 12. novembra 2017 o 10.30

KONTINUITY
nedeľa 12. novembra 2017
v historickej budove SND
moderuje: Dr. Jaroslav Blaho
hod. v historickej budove SND. Témy si pripomenieme dobovými fotograﬁami, autentickými
audiosnímkami a aby sme sa príliš neutopili v rokoch minulých, osviežime sa aj živými vystúpeniami nášho talentovaného operného dorastu.

Olga Chelpanova
a Konstantin Korotkov

HVIEZDNE
POSILY
Nová tancujúca dvojica
Balet SND privítal v sezóne 2017/2018 dvoch vynikajúcich baletných umelcov –
Olgu Chelpanovu a Konstantina Korotkova. Rodáci z hlavného mesta Marijskej republiky
Joškar-Ola sú absolventmi Moskovskej tanečnej univerzity GITIS, pôsobili ako prví sólisti
v balete Štátnej opery Sapaeva v Joškar-Ola. Zaslúžilí umelci Marijska sú držiteľmi niekoľkých
významných ocenení zo súťaží Arabeska v Rusku.

Olga Chelpanova bola absolútnou víťazkou 10. ročníka súťaže Arabeska, v roku 2008 bola laureátkou baletnej súťaže Galiny Ulanovej
v Krasnojare, o rok neskôr sa stala laureátkou divadelnej súťaže Yyvana
Kyrla – za postavu Popoluška z baletu Sergeja Prokoﬁeva. V tom istom
roku získala diplom od ministerstva kultúry a novinársku cenu od Marijskej republiky, ocenenia za hlavné postavy z baletov Spiaca krásavica,
Esmeralda, za Margarétu z baletu Majster a Margaréta či Medoru z Korzára. V roku 2014 vyhrala hlavnú cenu na medzinárodnej súťaži v Kórei.

Konstantin Korotkov je držiteľom ceny na medzinárodnej súťaži
Kyrlya, v roku 2013 si z tejto súťaže odniesol hlavnú cenu za Konráda
z baletu Korzár a o rok neskôr získal hlavnú cenu za postavu Majstra
v balete Majster a Margaréta. Získal hlavnú cenu na súťaži tanečníkov
Ruska – Arabeska 2008. Laureátom tejto súťaže bol niekoľkokrát, v roku
2012 v Perme získal bronz za interpretáciu. Na súťaži Galiny Ulanovej

v Krasnojare získal striebornú medailu (2008) a na medzinárodnej súťaži J. Grigoroviča obsadil tretie miesto (2012).
Na svojom tanečnom konte majú Olga Chelpanova aj Konstantin Korotkov všetky významné hlavné postavy klasického aj neoklasického
repertoáru, ktoré často tancujú spolu, z baletov, akými sú napr. Giselle,
Spiaca krásavica, Labutie jazero, Esmeralda, Korzár, Don Quijote, Bajadéra, Chopiniana, Carmen, Carmina Burana, Bolero, Spartakus, Romeo
a Júlia, Majster a Margaréta, Sen noci svätojánskej a ďalšie. Obaja sú častými hosťami prestížnych medzinárodných baletných galapredstavení.
V auguste 2017 sa predstavili v Cannes na 20. ročníku Festivalu ruského
umenia v Pas de deux z Esmeraldy a Romea a Júlie. Oboch renomovaných sólistov môžete vidieť v premiérových a aktuálnych tituloch repertoáru Baletu SND, najbližšie sa spolu predstavia v úlohách Odetty-Odílie a Princa v Čajkovského Labuťom jazere.
(eg, foto)
INZERCIA

premiéra

ORIGINÁL EIFMAN
Prvé naštudovanie na Slovensku
text: Natália Jabůrková, PR manažérka SND, foto: Peter Brenkus

Premiéra najočakávanejšej baletnej premiéry tejto sezóny sa nezadržateľne blíži. Už v piatok
17. a v sobotu 18. novembra Balet SND uvádza inscenáciu Borisa Eifmana Za hranicami hriechu
(Beyond sin). V Eifman Ballet ju uviedli v apríli 2013 ako reedíciu pôvodnej inscenácie
Karamazovovci, ktorá mala svetovú premiéru v roku 1995 v Petrohrade. Toto dielo je špeciﬁcké
svojím moderným umelecko-expresívnym javiskovým stvárnením a nekonvenčným prístupom
k otázkam, ktoré si ľudstvo kladie už od nepamäti.
Boris Eifman si vďaka svojej dramaturgickej
línii, ktorá sa vyznačuje novými pohľadmi
na inscenovanie veľkých diel ruskej klasickej

Viktória Zinovieva, Andrej Szabo a Valéria Stašková

Z príprav novej baletnej inscenácie,
Ekaterina Zhigalova a Silvia Najdená
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literatúry, vyslúžil svetovú slávu. Naštudovanie baletu Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci je prvým naštudovaním Eifmanovho titulu na Slovensku.
Repertoár baletného súboru Borisa Eifmana je
veľmi náročný nielen z technickej, ale i tanečnej a výrazovej stránky. Herecký vklad je v takomto prípade dôležitý, rovnako ako technické schopnosti. Ilja Osipov, ktorý má na starosti
naštudovanie titulu ako asistent choreograﬁe,
uviedol: „Balet Za hranicami hriechu si v Balete
SND zachová pôvodnú podobu. To znamená, že
sa do titulu nezasahuje a jeho choreograﬁcký
obsah sa nebude prispôsobovať. Bude mať tú
istú podobu ako v Petrohrade. S prácou súboru
som veľmi spokojný, keďže každý jeden tanečník
pracuje na maximum.“
Titul však nie je výnimočný len tým, že ide o prvé
a originálne naštudovanie tvorby choreografa
Borisa Eifmana na Slovensku, ale aj tým, že príležitosť dostanú aj „neopozerané“ tváre Baletu
SND. Okrem sólistov Baletu SND Igora Leushina,
Petra Dedinského a prvých sólistov Baletu SND
Andreja Szaba, Artemyja Pyzhova a Konstantina
Korotkova sa predstavia aj ďalší tanečníci, pre
ktorých je tento titul prvou veľkou príležitosťou.
Adrian Szelle je mladý a talentovaný tanečník,
ktorý na pôde Baletu SND vstúpil do svojej
druhej sezóny vo veľkom štýle. V balete Za
hranicami hriechu stvárňuje najmladšieho
brata Alexeja. Ako sa v postave cíti? „Informácii o tom, že som obsadený do takej významnej
úlohy, som neveril do poslednej chvíle. Neveril
som tomu dokonca ani v momente, keď som ju
začal skúšať. Pre mňa je to obrovská príležitosť
aj s ohľadom na môj vek a na realitu, že v Balete
SND pôsobím len druhú sezónu. Dielo je náročné tanečne aj herecky. Jednotlivé vzťahy sú bu-

dované aj v druhom pláne a ak k tomu pridáme
špeciﬁcký choreograﬁcký rukopis Borisa Eifmana, ktorý sa nepodobá na žiadneho iného choreografa, tak rešpekt je na mieste. Zabojujem,
aby som dokázal, čo je vo mne – predovšetkým
sám sebe.“
Po prvý raz sa v titulnej úlohe predstaví aj dlhoročný člen Baletu SND Martin Kreml, ktorý
stvárni postavu brata Ivana. „Ak by som mal
slovami vyjadriť to, ako sa cítim, boli by to len
dve slová – zodpovednosť a strach. Po prvý raz
vystúpim v jednej z hlavných úloh a cítim tú
dávku zodpovednosti, ktorá vyplýva z faktu, že
vo veľa scénach budem musieť byť na javisku
lídrom ja. Samozrejme, že sa tejto príležitosti
veľmi teším, ale zároveň ju určite nepodceňujem
a pristupujem k nej so všetkou vážnosťou, ktorú
si zaslúži,“ povedal Martin Kreml.

Boris Eifman:

ZA HRANICAMI HRIECHU/
BRATIA KARAMAZOVOVCI
hudba: Richard Wagner, Modest Petrovič
Musorgskij, Sergej Rachmaninov
choreograﬁa a réžia: Boris Eifman
hudobné naštudovanie: Branislav Kostka
dirigenti: Dušan Štefánek, Branislav Kostka
scéna a kostýmy: Viacheslav Okunev
adaptácia scény: Alexey Donde
adaptácia kostýmov: Larisa Ivuskhyna
účinkujú: sólisti a zbor Baletu SND
a orchester Opery SND
premiéry: 17. a 18. novembra 2017
v Sále opery a baletu novej budovy SND

Za hranicami hriechu

Boris
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Eifman

Bratia Karamazovovci
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podujatie

NOC(OVANIE)
„S divadlom do nekonočna“
text: Dušan Poliščák, PR manažér Divadelného ústavu, foto: Braňo Konečný, Robert Tappert

Už po ôsmy raz Noc divadiel otvorí brány divadiel, kultúrnych centier a umeleckých škôl
na Slovensku. V sobotu 18. novembra 2017 ponúkne výnimočné predstavenia, stretnutia s obľúbenými
hercami a herečkami či iné netradičné zážitky. Výnimkou už tradične nebude ani SND.

Ilúzie (Martin Huba a Dušan Jamrich)

Noc divadiel sa koná každoročne vždy tretiu
novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom Slovensku plynie až do neskorej
noci. Divadlá, kultúrne centrá a umelecké školy
otvoria 18. novembra dvere a zákulisia počas
večerných a nočných hodín, aby demonštrovali
svoju otvorenosť novým podnetom a inšpiráciám. Myšlienka spoločného podujatia vznikla
na podnet francúzskych divadelných umelcov
a prvýkrát sa ako pilotný program realizovala
25. októbra 2008 v Detskom divadle Dubrava
v Záhrebe a v Šibenskom divadle. Možnosť prezentovať divadelný program aj inak ako počas
všedných dní, spája každý rok stovky divadiel
a tisícky divákov po celej Európe. Noc divadiel je
INZERCIA

výnimočné podujatie aj tým, že okrem profesionálnych umelcov zapája aj ochotnícke súbory
a vytvára tak veľkú divadelnú rodinu.
„S divadlom do nekonočna“ – také je heslo
8. ročníka noci otvorených divadiel. Podujatie je venované všetkým priaznivcom divadla
a netradičným programom sa snaží prilákať aj
tých, ktorí cestu do divadla nachádzajú zriedkavejšie. Noc divadiel 2017 v sebe nesie prísľub,
že vás divadlo bude sprevádzať za hranice tradičného zážitku a vytvorí spomienku, ktorá pretrvá ešte veľa nocí.
Program Noci divadiel 2017 sa bude odohrávať
v 23 slovenských mestách a 49 divadlách, kultúrnych centrách a školách. SND si pre návštevníkov pripravilo zaujímavý program. Činohra
SND ponúkne v Štúdiu inscenáciu Ilúzie od
ruského autora Ivana Vyrypajeva o (ne)naplnených láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND a v réžii Eduarda Kudláča. V Modrom salóne uvidia diváci Mier
chatrčiam! Vojnu palácom! od Georga Büchnera
v réžii Ingrid Timkovej a v podaní skvelého Roberta Rotha. Priaznivci baletu sa môžu tešiť na
premiéru inscenácie Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci v Sále opery a baletu novej
budovy SND. Inscenácia je prvým naštudovaním diela Borisa Eifmana na Slovensku.

Divadlá a kultúrne centrá pripravili okrem dobrého divadelného umenia aj množstvo sprievodného programu. Aj počas Noci divadiel 2017
môže divák skúmať, objavovať a zapájať sa do
diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a dať
sa unášať divadlom počas celej noci. Na svoje si
prídu malí i veľkí, priaznivci komédie i tragédie,
obdivovatelia tanca i pohybového divadla.
Divadlo má moc posúvať hranice a pripraviť
neopakovateľný zážitok všetkým, ktorí v tretiu
novembrovú sobotu obetujú spánok a prídu
ponocovať do divadla.
Kompletný program Noci divadiel 2017 je na:
www.nocdivadiel.sk.

Mier chatrčiam! Vojnu palácom! (Robert Roth)

CYKLUS KOMORNÝCH
VOKÁLNYCH
KONCERTOV
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM!
PARTNERI SND V ROKU 2017
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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

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.

Pokladnica v historickej budove SND
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením konaným
		
v historickej budove
K dispozícii je vám aj linka rezervácií 02/204 72 289 počas pracovných dní
v čase od 8.00 do 16.00 h.
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.

Vytlač si vstupenky
z pohodlia domova
Predaj vstupeniek on-line
na všetky predstavenia
cez www.snd.sk

Rezervácie

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

Richard lll.
WILLIAM
SHAKESPEARE
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RÉŽIA MARTIN ČIČVÁK | DRAMATURGIA MIRIAM KIČIŇOVÁ, MARTIN KUBRAN | SCÉNA TOM CILLER | KOSTÝMY GEORGES VAFIAS |
HUDBA IVAN ACHER | ÚČINKUJÚ TOMÁŠ MAŠTALÍR, SÁVA POPOVIČ*, TOMÁŠ STOPA*, DOMINIKA KAVASCHOVÁ, ZUZANA FIALOVÁ,
TÁŇA PAUHOFOVÁ, ANNA JAVORKOVÁ, DANO HERIBAN, VLADIMÍR OBŠIL, ONDREJ KOVAĽ, DÁVID UZSÁK* A ĎALŠÍ | * AKO HOSŤ

PREMIÉRY 11. NOVEMBRA 2017 o 19.00 H a 12. NOVEMBRA 2017 o 18.00 H

nová budova

| sála činohry

www.snd.sk
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Rezervácie +421 2 204 72 289
alebo na rezervacie@snd.sk

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
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Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla (balet,
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