Vážení priatelia,
dovolím si toto úprimné a ústretové
oslovenie, lebo zamestnancov
Slovenského národného divadla, ale
aj návštevníkov – divákov a našich
spolupracovníkov, partnerov aj
sponzorov vnímam ako ľudí, s ktorými
ma spája spoločný záujem. A tým
je Slovenské národné divadlo
v celej šírke svojho umeleckého aj
prevádzkového záberu a postavenia
Foto TASR
v našej spoločnosti.
Za šesť rokov pôsobenia v SND poznám naše divadlo, jeho umeleckú
tvorbu aj repertoár, ale „doma“ som predovšetkým v témach jeho
fungovania – ekonomiky, ľudských zdrojov, technickej prevádzky
či stavu budov. Vychádzam pritom aj zo skúseností zo svojich
predchádzajúcich pôsobení vo finančnom, v daňovom a bankovom
sektore. Vnímam zodpovednosť za ekonomické a prevádzkové
procesy, ktoré sa v SND dejú, vnímam zodpovednosť za ľudí, ktorí tu
pracujú. Preto som sa odhodlal viesť konštruktívny dialóg s naším
zriaďovateľom – ministerstvom kultúry, so zástupcami našich
zamestnancov – odborármi, a otvorene rokujem aj s riaditeľmi
všetkých štyroch umeleckých zložiek – činohry, baletu, opery
a umelecko-dekoračných dielní. Mojím cieľom je nastaviť fungovanie
SND tak, aby sa umelecké ambície súborov zosúladili s reálnymi
finančnými možnosťami, ktoré máme. Aby sme efektívne hospodárili
a rozumne pracovali s rozpočtom, s peniazmi daňových poplatníkov
tohto štátu. Toto však iba jeden človek nedokáže, na to treba aktívnu
účasť, spoluprácu a vzájomnú podporu a dôveru nás všetkých.
Uvedomujúc si zodpovednosť za SND som vlani v auguste prijal
poverenie dočasne viesť túto erbovú inštitúciu v záujme jej
stabilizácie. Teraz, keď som bol ministerkou kultúry SR Ľubicou
Laššákovou v zmysle zákona riadne vymenovaný za generálneho
riaditeľa SND, na jednej strane si vážim dôveru, ktorá mi bola
preukázaná, ale na druhej strane s plným vedomím som prijal tento
záväzok a zodpovednosť – efektívne riadiť divadlo, zabezpečiť
jubilejnú sezónu 2019/2020 aj dôstojné oslavy 100. výročia založenia
SND a nastaviť proces rozvoja. Naďalej si svoju prácu budem robiť
tak, aby som sa každému mohol vždy priamo pozrieť do očí. A mnohí
už máte so mnou skúsenosť, že čo poviem, to aj dodržím.
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Prezident SR Andrej Kiska ocenil
pri príležitosti 26. výročia vzniku
Slovenskej republiky 30 osobností.
Tvorivý život troch z nich je
spätý so SND. Prevzali si Štátne
vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra
I. triedy.
Darina Kárová bola ocenená za

mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti
kultúry a divadelného umenia a za
šírenie dobrého mena Slovenskej
republiky v zahraničí.
Darina Kárová bola dramaturgičkou
Činohry SND v rokoch 1993 –
1997. Meno skalickej rodáčky je
neodmysliteľne späté s festivalom
Divadelná Nitra, ako jeho riaditeľ ky,
dramaturgičky i manažérky. Vďaka jej
nasadeniu sa na Slovensku už tretie
desaťročie odohráva kultúrny zázrak,
originálne podujatie s medzinárodnou
reputáciou, vynikajúcimi hosťami,
vďačným obecenstvom i okruhom
spolupracovníkov zapálených
pre divadlo. V polovici 90. rokov
minulého storočia spolu s ďalšími
umelcami neváhala protestovať
proti svojvôli moci aj na námestiach.
Spoluzakladala Otvorené fórum
Zachráňme kultúru, ktoré prispelo
k politickej zmene vo voľ bách na jeseň
roku 1998.

Magdaléna Vášáryová bola členkou

Činohry SND v rokoch 1983 – 1993.
Štátne vyznamenanie patrí Magdaléne Vašáryovej za mimoriadne zásluhy
o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného
a filmového umenia, medzinárodných
vzťahov a za šírenie dobrého mena
Slovenskej republiky v zahraničí.
Magdaléna Vášáryová absolvovala štúdium sociológie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.
Filmový svet zaujala už ako šestnásťročná v snímke Senzi mama (1964).
Stvárnila hlavnú postavu v televíznej
adaptácii Dostojevského poviedky
Krotká, ktorá získala Veľ kú cenu Grand
Prix, Zlatú nymfu na Medzinárodnom
televíznom festivale v Monte Carle
v Monaku (1968). Zažiarila v mnohých
ďalších filmoch a televíznych inscenáciách, vytvorila mnoho zaujímavých
postáv v Činohre SND.
Po Nežnej revolúcii sa začala venovať
politike – bola veľ vyslankyňou ČSFR
v Rakúsku (1990 – 1993), iniciátorkou a zakladateľ kou Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku
v Bratislave, veľ vyslankyňou SR v Poľskej republike, v roku 2005 sa stala

štátnou tajomníčkou Ministerstva
zahraničných vecí SR. Je zakladateľkou a predsedníčkou Správnej rady
Via Cultura, zakladateľ kou Inštitútu
pre kultúrnu politiku, od roku 2013
predsedníčkou najstaršieho slovenského spolku žien Živena a internetového časopisu Kultúrny kyslík.

Richard Stanke je členom Činohry

SND od roku 1990. Rad Ľudovíta
Štúra I. triedy patrí umelcovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie
a o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia.
Richard Stanke od detstva pôsobil
v rozhlasovej detskej dramatickej
družine. Prvý raz daboval už ako
sedemročný a jeho prvé stretnutie
s kamerou bolo v inscenácii Červená
lentilka. Záujem o herectvo ho po
krátkom čase štúdia žurnalistiky
priviedol na VŠMU v Bratislave.
V roku 2016 sa Richard Stanke stal
držiteľom výročnej ceny Literárneho
fondu za postavu biskupa Eduarda
Vergérusa v inscenácii Fanny a Alexander s prihliadnutím na dabingovú
postavu vo filme Dobrodružstvá
Hucka Finna a za réžiu Rozprávok
bratov Grimmovcov. Na doskách SND
hral v poslednom období v adaptácii
románu Charlotte Brontëovej Jane
Eyrová, v dramatizácii Flaubertovej
Madame Bovary alebo v pôvodnej
slovenskej hre Petra Lomnického
Strach. V súčasnom repertoári účinkuje v deviatich inscenáciách vrátane
najnovšej Vedľajšie účinky.
Richard Stanke sa angažuje aj
v dianí vo verejnom priestore,
v Asociácii súčasného divadla alebo
pri udalostiach, ktoré výrazným
spôsobom ovplyvňujú a menia
charakter krajiny, v ktorej žijeme.

Krištáľové
krídlo získal
Miroslav
Dvorský

Členovia desiatich odborných porôt
dostali v 22. ročníku prestížnej
slovenskej „nobelovky“ vyše 600
návrhov. Z nich vybrali v každej
z desiatich kategórií laureáta
a jednu osobnosť na mimoriadne
ocenenie. Krištáľové krídlo sa udeľuje
za výnimočný počin dosiahnutý
v uplynulom roku.
V kategórii audiovizuálne umenie
a hudba patrí vzácne krištáľové
krídlo opernému sólistovi
Miroslavovi Dvorskému, známemu
z mnohých prestížnych operných scén
a koncertných pódií sveta. K jednej
z jeho najobľúbenejších postáv
patrí Cavaradossi v Pucciniho opere
Tosca. Po prvý raz naštudoval túto
úlohu pred 15 rokmi pre operu v San
Franciscu. Odvtedy znel Cavaradossi
v jeho podaní v mnohých operných
domoch. Minulý rok v tejto postave
exceloval aj na scéne Opery SND.

Baletný pár
na cestách
Na začiatku roka hosťovali v zahraničí
prvá sólistka Romina Kołodziej a demisólista Damián Šimko, ktorí tvoria
pár nielen na javisku, ale aj v súkromí.
Predstavili sa na niekoľ kých
baletných podujatiach a galavečeroch
v troch krajinách Európy. Napríklad
v Rumunsku účinkovali vo vlastných
duetách, ako aj v klasických pas de
deux v mestách Bukurešť, Constanta,
Iasi a Timişoara. V Moskve boli
súčasťou baletného galakoncertu.
V Japonsku sa uviedli s vlastnými
choreografiami v mestách Osaka,
Tokio, Nagoya a Fukuoka.
Na domovskej scéne si Romina
Kołodziej získala počas svojho
pôsobenia množstvo priaznivcov
vďaka interpretácii najnáročnejších
postáv v klasických baletoch, akými
sú Labutie jazero, Giselle, Korzár,
Esmeralda a ďalšie. Damiána Šimka
môžu naši diváci vidieť najnovšie
v úlohe Dmitrija v balete Borisa
Eifmana Za hranicou hriechu/Bratia
Karamazovovci.

EG

Medzi tromi nominantmi v tejto
kategórii bol aj dramaturg Činohry
SND Daniel Majling za jedinečné
spracovanie hry Projekt 1918 na
motívy próz Josepha Rotha, ktorá je
príspevkom našej činohry k storočnici
Československa.

Z tanečnice
herečka
Valériu Staškovú spoznáte poľahky
vďaka jej ohnivočerveným vlasom
a očarujúcemu úsmevu, preto je na
javisku neprehliadnuteľná. Počas
svojho štvorročného pôsobenia
v Balete SND ste ju mohli a môžete
vídať takmer v každej inscenácii.
Valéria dostala šancu účinkovať vo
filmovom projekte renomovaného
slovenského režiséra Juraja
Jakubiska – v pokračovaní kultovej
rozprávky Perinbaba 2. Valéria má
za sebou náročné obdobie. Cestovala
medzi Prahou, Bratislavou a Spišom,
musela zvládnuť skúšobný proces
v divadle na príprave premiéry Beatles
Go Baroque, aj skúšky na VŠMU, kde
študuje didaktiku tanca. Účinkovanie
vo filme Perinbaba 2 však bola
pre Valériu veľ ká výzva a šancu si
nenechala ujsť. Na konkurz sa dostala
šťastnou náhodou, zapôsobila svojou
prirodzenosťou a získala hlavnú
ženskú postavu. V rozhovore, ktorý
uvádzame na portáli zazivasen.sk, sa
dočítate aj o tom, aký je režisér Juraj
Jakubisko, kde všade sa nakrúcalo
a aká je postava Lucie, ktorú Valéria
stvárňuje. A či vôbec pred kamerou
aj tancovala, to uvidíme po premiére
filmu, ktorá by mala byť koncom tohto
kalendárneho roka.
MP

Foto archív RK

Foto z odovzdávania ocenení mg, kpsr
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Foto archív Krištáľové krídlo

Zdroj J&J Jakubisko film Europe, SE
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„

Náš Štvorec
po premiére

Štvorec je
slobodná zóna,
kde vládne
dôvera
a starostlivosť
o iných.
V nej máme
rovnaké
práva
a povinnosti
bez rozdielu.

Dominika Kavaschová, Alexander Bárta

Medzinárodne oceňovaný film Zlatá
palma Cannes 2017, nominant
Švédska na Oscara v kategórii
najlepší zahraničný film podľa scenára
režiséra Rubena Östlunda uvádza
Činohra SND v divadelnej adaptácii vo
svetovej premiére v dramaturgii Dariny
Abrahámovej a javiskovej úprave a réžii
Mariána Amslera.
Ten stav prázdnoty a ťažobnej zemskej
príťažlivosti duše smerom dole tesne
pred premiérou, keď už je všetko akože
hotové, respektíve už nezmeniteľné,
pozná asi veľa divadelníkov. Ak vám v tej
chvíli zavolá novinárka, poviete, že ste
vzrušený a zvedavý, ak vám pár hodín pred
premiérou blízka osoba nepovie presne
do písmenka to, čo očakávate, je z toho
ticho pred búrkou, ale najhoršia je fáza
totálnej pochybnosti o sebe samej. Takže,
ak je po premiére, uľaví sa vám. Najmä
z toho, že je živo, že všetci v tlačenici

na recepcii štebotajú o videnom diele
a že hoci vnímate aj rozpačitých či
sklamaných divákov, výrazne prevažuje
nadšenie a uznanie publika otvoreného
experimentom. Experimentom
atraktívnym a komunikatívnym,
pozývajúcim aj nových divákov. Skratka,
Štvorec podľa Rubena. Štvorec podľa
Amslera. Cítila som prijemne prekvapenie
a zadosťučinenie, keď mi režisér
verejne vyjadril uznanie, veď vieme, že
dramaturgia má špecificky neviditeľný
plast, ale rovnakú radosť z toho, že
spomenul dielne, technikov, garderóbu,
rekvizitárov… v jeho prípade to formalita
nie je… už dva dni mi cinkajú esemesky
s povzbudzujúcim obsahom ako reflexia
videného Štvorca so skvelým Alexandrom
Bártom v hlavnej úlohe.
S láskavým povolením Bútorovcov, ako
pars pro toto zverejňujem práve ich ranný
pozdrav…

Darina Abrahámová, dramaturgička

Darinka drahá, od rána čítame bulletin,
skvelý!!! Aj profily spolupracujúcich,
rozhovory, paráda. Preštudovali sme
scenár, teraz niektorým pasážam
inscenácie možno lepšie rozumieme.
Takže máme za sebou divadlo, scenár,
teraz ešte film. Keď „šimpanz“ vyšiel
hore, bol čoraz agresívnejší a blížil sa
tam, kde sme sedeli, k Zorke, vedľa bolo
voľno, úplne ma vybudil a povedal som
jej, že ak urobí ešte krok a zahrozí, tak
naňho strašne zarevem a vyrazím smerom
k nemu – bolo by to blbé, ale niekto tak
môže zareagovať, asi ste na to pripravení,
potom sa ale obrátil na to dievča…
Gratulujeme!

Zora a Martin Bútorovci
Som rada, že som neodmietla pozvanie na
predpremiéru divadelného predstavenia
hry Štvorec od mojej mamy, na ktorej sa
zúčastnila spolu so svojimi kolegyňami
z práce. Chodievam často do divadla
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Štvorec /nasledujúce predstavenia
9. a 22. februára, 7. a 16. marca,
12. a 26. apríla 2019

Ruben Östlund
Foto Tobias
Henriksson

a tak môžem povedať, že na tejto hre
ma zaujala interakcia herec – divák;
ani som sa nenazdala a ocitla som sa
priamo v centre diania. Bola to pre mňa
nová skúsenosť, ktorú hodnotím ako
jednoznačné pozitívum.
Spomedzi maminých kolegýň som bola
najmladšia. Je zaujímavé, že sme na túto
hru reagovali rozdielne, zhodli sme sa
však na tom, že predstavenie je úplne
odlišné od všetkých, ktoré sme doteraz
navštívili.
Čo si o predstavení myslím ja? Ocenila
som prepojenie niektorých scén
s vizualizáciou online s premietaním na
plátno. Takto mal divák možnosť lepšie
vnímať a počuť scény, ktoré sa odohrávali
buď za oponou, alebo v aute, ktoré bolo
súčasťou hry.
Takéto stvárnenie mi ponúklo nevšedný,
doposiaľ nepoznaný zážitok z divadla.
Takýmto stvárnením sa hra približuje
k súčasnému spôsobu života. Štvorec

predstavuje rovnosť a absolútnu
toleranciu v spoločnosti. Neustála honba
za materiálnymi statkami hlavnú postavu
stavia do pozície, keď nemá kontrolu
nad vlastným životom a na základe
udalostí, ktorými počas deja prechádza,
je v rozpore s ideou takej spoločnosti, akú
štvorec symbolizoval. Páčilo sa mi, ako
sa herci vložili do rolí a predviedli naozaj
skvelé výkony.
Inscenácia hry Štvorec núti diváka byť
otvoreným a vnímavým, aby pochopil
skutočnú podstatu hry a jej posolstvo.
Bol to výnimočný zážitok.

Petra Kocáková, študentka
Ekonomickej univerzity v Bratislave
a diváčka zo strediska Evanjelickej
DIAKONIE Bratislava
pripravila Darina Abrahámová,
dramaturgička inscenácie
foto Ľuboš Kotlár

„Naša spoločnosť Samsung,
Galanta sa dlhodobo angažuje
v rôznych projektoch v oblastiach
školstva, športu, kultúry alebo
revitalizácie verejných priestorov. Špeciálne sme hrdí na partnerstvo s SND, kde sme počas desiatich rokov mohli podporiť vznik
hodnotných umeleckých počinov.
Či už išlo o spoluprácu s baletom,
činohrou, alebo charitatívne koncerty „Umenie pre život“, ktorých
výťažok bol použitý na podporu
Národného onkologického ústavu,“ hovorí Kinam Lee, prezident
spoločnosti.
„Keď sme dostali príležitosť
spolupracovať na tvorbe scény
nového predstavenia Štvorec,
neváhali sme ani chvíľu. Táto
moderne koncipovaná scéna
s deviatimi televízormi s uhlopriečkou 165 cm je súčasne aj
ocenením práce našich zamestnancov z galantského závodu,“
dodáva.
Návštevníkom divadla už niekoľko rokov slúžia aj veľ koformátové obrazovky, ktoré sú umiestnené vo vestibule. Tie rovnako ako
viac než 100 miliónov ďalších
výrobkov vznikli v závode v Galante, ktorý ako prvý na svete začal v minulom roku aj s výrobou
najkvalitnejších 8K televízorov.

Foto Peter Chvostek

Alexander Bárta,
predstaviteľ Fabrice-a
zo Štvorca

Matúš Vallo, primátor Bratislavy
Michal Vajdička, riaditeľ Činohry SND

Darina Abrahámová,
dramaturgička inscenácie
Marián Amsler,
režisér inscenácie

ŠTVOREC
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Juraj Kukura, riaditeľ divadla Aréna
Pavol Šajgalík, predseda SAV

PEUGEOT, HRDÝ PARTNER SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
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Vedľajšie
efekty
po premiére
Pokračujeme v úvahách
o súčasnej dráme
a v myšlienkach na
čerstvú premiéru
Činohry SND.
Skúsenosti so súčasnou
drámou ovplyvňuje
najmä prax.

Roman Poláčik, Monika Potokárová
Foto Robert Tappert

Richard Stanke, Diana Mórová
Foto Robert Tappert

Diana Mórová v inscenácii účinkuje v postave
doktorky Jamesovej. Jej pohľad na súčasnú drámu ovplyvňujú početné inscenácie súčasných hier,
v ktorých hrala. Ak hovoríme o súčasnej dráme, aj
o tej slovenskej, tak sa jej vybavuje jeden problém:
„Niektorí súčasní dramatici nevedia písať charaktery
postáv. Píšu najmä priebeh deja a sústreďujú sa na
výsledky. Lenže herci sa k nim musia dopracovať.
Keď si napríklad prečítame Tennesseeho Williamsa,
ten text je zostavený tak, že herca dovedie k charakteru. Má šancu presne zistiť, aký je prerod postavy,
čo zažíva, a najmä prečo to zažíva. Súčasné hry idú
niekedy po povrchu situácie a nezachytávajú to, ako
sa postavy dopracovali k stavu, v ktorom sa nachádzajú. V tomto je Lucy Prebble výnimočná, pretože jej
postavy majú jasný vývojový oblúk. Píše o silnej téme,
postavy vsadila do konkrétnych sociálnych vrstiev
a samotné súvislosti sa napínavo odhaľujú. Niekedy
netreba veľa slov. Doktorka Jamesová je žena, ktorá
dostala šancu u muža, ktorý ju kedysi miloval. Sama
trpí depresiami a on ju presvedčí, aby sa dala na
liečbu. Medzi nimi sa to však názorovo bije. Nakoniec
sa lekárka odhodlá podstúpiť liečbu. Ja sama som
zástanca toho, aby sa najprv hľadala chyba, príčina a až potom sa siahalo po liekoch. Pre niekoho je
dôležitý včasný moment zachytenia liečby, depresia
môže viesť k samozničeniu, samovražde… okolo seba
vidíme mnoho ľudí s depresiami. Verím, že tí, ktorí
majú depresiu a prídu na inscenáciu, tak ich to naladí,
dodá im nádej.“
Pri interpretácii súčasnej drámy sa ukazuje dôležitá
úloha režiséra, ktorý dokáže aj nejasnému toku obrazov dať podobu a formu, ako to pomenoval Richard

Stanke: „Dramatik veľakrát vloží do hry svoje pocity,
ale nevie, že sú isté veci, informácie, ktoré herec
musí z textu získať, aby mohol postavu zahrať. Na
to, ako to dobre napísať, sú aj pravidlá. Mnohé závisí
od režiséra, ktorý vie vymyslieť jasnú niť, ako spojiť
jednotlivosti. Napríklad v prípade Rechnitzu vytvoril
Jařab jasnú niť situácií a to vytvorilo akýsi príbeh,
ktorý vedel divák pochopiť. V poslednom čase sme
mali skúsenosti najmä so súčasnými hrami z nášho
regiónu, z tejto bývalej monarchie a v takomto porovnávaní vidieť, že anglická dráma je naozaj rozvinutá.
A práve v tejto tradícii je aj hra Lucy Prebbleovej.
Bola to ideálna konštelácia s ohľadom na hereckú
prácu i kolektív. “
Nie je to však hra primárne iba o depresii, ak by sa to
niekomu zdalo. Režisérka Alena Lelková priblížila inscenačný princíp v zachytení stavov, ktorými prechádzajú jednotlivé postavy hry: „Autorka sama zažívala
depresie, a tak pozná liečbu týchto vecí. V texte nás
to prirodzene viedlo k tomu, aby sa dopamínový stav
pripodobnil stavu zamilovanosti. Tak sme ani nehrali,
nezdôrazňovali správanie pod vplyvom liekov, ale stavy reálnej zamilovanosti, a to, do akej miery dokážeme v stave zamilovanosti až fyzicky ublížiť.“
pripravila Miriam Kičiňová,
dramaturgička inscenácie
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Levin

Dramaturgička Darina Abrahámová sa pýta
poľského režiséra, ktorý je Slovák…

Winter funeral, svetová premiéra hry
Hanocha Levina, Izraelské národné divadlo
- Habima theatre (1979), Tel Aviv
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Mám tú česť alebo aj šťastie, že v ostatných rokoch sa ako pozvaná pozorovateľ ka
z času na čas ocitnem na prehliadke inscenácií ISRADRAMA v Tel Avive. Obdivujem
zakaždým zaujatie a profesionalitu, s akými izraelskí divadelníci, manažéri aj teoretici spoločne prezentujú rôznorodé formy
a vibrantné témy tej-ktorej poslednej se-

”

Priťahujú
ma veci,
o ktoré
sa trochu
obtrie
mystika

zóny. Po boku začínajúcich, mladučkých
autoriek, napr. aj arabských, počúvate
vzápätí podmanivého, svetovo uznávaného mudrca, dramatika Joshua Sobola, ako
odvážne a zároveň samozrejme, uvoľnene,
s metaforicko-tvorivým, dôvtipným osobným slovníkom hovorí o zúfalej únave všetkých, ktorí v pretrvávajúcich vojnových
konfliktoch postupne strácajú celé generácie svojich detí. Židia aj Palestínčania.
Liberálne orientovaní izraelskí dramatici sa na jednej strane hlásia k pacifizmu,
k obrane menšín, k odomykaniu tabuizovaných tém vlastnej histórie, na druhej
strane sú si vedomí, ako ich artikulovanie navŕšených frustrácií môže bolestne
zasiahnuť starších, konzervatívnejšie
zmýšľajúcich a cítiacich ľudí, ktorí si naozaj už svoje vytrpeli. Napriek tomu to ako
umelci, verejné osoby či intelektuáli riskujú, pretože aj v mene iných, možno ustráchanejších a plachejších, túžia konečne po
zmene. Zmene, ktorá bez ústretového aspoň pokusu o pochopenie viacerých strán
možná nie je.
Konflikt medzi petrifikovanou tradíciou
a z hľadiska dôsledkov neznámou, ale
nevyhnutnou a čestnou otvorenosťou
ide naprieč mnohými vrstvami izraelskej
spoločnosti. Môže sa týkať náboženstva,
emancipácie, rodiny, zvykov, rituálov…
A neboli by to skvelí izraelskí dramatici
a dramatičky, keby ich rozprávanie nemalo
v sebe zakódované aj absurdný, nemilo-

srdný humor zasahujúci a obsahujúci veci
smrteľné a nesmrteľné, prvé aj posledné,
reálne aj fantazijné…
Takmer nespochybniteľnou, zdieľanou
a prirodzenou ikonou modernej izraelskej drámy zostáva naďalej Hanoch Levin
(zomrel v roku 1999). Jeho hru A Winter
Funeral uvádzame s láskavým povolením
jeho poslednej manželky, skvelej a sympatickej herečky Lillian Barreto, pod názvom
Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Nateraz posledné predstavenie tejto rozmarnej, a pritom hlbokej bizarnej grotesky
som v Beer-Sheva divadle videla v decembri už dávno po tom, ako sme v hlavných
koncepčných obrysoch mali pripravenú
našu inscenačnú verziu. Izraelskí kolegovia s veľ kým záujmom a nadšením kvitovali našu dramaturgickú voľ bu vrátane
gesta, že po prvý raz predstavujeme dielo
Levina v preklade z hebrejčiny. S úprimnosťou, v našom zvykovom milieu nebývalou, mi dokonca dohovárali: Nemysli si, že
pochopiť a správne divadelne transformovať Levina je ľahké. Levin je génius. Levin
je rébus. Nedajte sa zmiasť anekdotickým
pôdorysom hry.
A vôbec, kto si to trúfa režírovať? Spýtala
sa ma konkrétne Ruth, dlhoročná riaditeľka zahraničných vzťahov z Habima divadla,
čo je vlastné izraelská prvá národná scéna, obdoba nášho národného. A ja jej na to:
Ondro Spišák. A ona na to: Ten vynikajúci
poľský režisér? A ja je na to: Hej, akurát,
že on je Slovák. A ona: Poliak alebo Slovák,
hlavná vec, že je to skvelý režisér a bodka.
Bodka. Bodka. Čiže trojbodka. Spišák Levina robiť môže, povedala táto dáma, ktorá sa s Hanochom ozaj poznala a videla aj
jeho prvotnú, osobne režírovanú premiéru
našej svadbo-pohrebovej grotesky.
Tak sa teda Ondra Spišáka (možno ste
v SND už videli jeho R.U.R, Labyrinty a raje
Jána Amosa, Lomidreva či Antigonu/) pýtam jednu jedinú, ale zásadnú otázku:
Prečo môžeš a chceš „robiť“ Levina?
Až som dostal strach zo slov Ruth. Keď
o niekom poviete, že on môže niečo urobiť, ten niekto sa okamžite začne sám
seba spytovať, či naozaj môže. Podarí sa
mi odkryť všetky vrstvy tohto Levinovho
rébusu? Dobrý spisovateľ nikdy nepíše
jednoznačne. Levin je skutočne výnimočný
dramatik. V jeho prípade nehovorme ani
o dvojznačnosti, skôr o mnohoznačnosti.
Lenže s odkrývaním všetkých významov
to nie je až také jednoduché. Mnohé z nich

totiž vznikajú v hlavách čitateľov, v prípade divadelnej inscenácie divákov. Koľ ko
hláv, toľ ko možností. Čo vznikne stretnutím autorových slov s divákovým vnemom,
závisí aj od toho, ako sa divák vyspal, kto
ho pred chvíľou naštval a čo zo svojho života zazrel na javisku ako v zrkadle. Je veľmi
dôležité túto možnosť vnímania diela na
tisíc spôsobov umožniť. Samozrejme, nie
na úkor zrozumiteľnosti. Čiže umožniť aj
tú najjednoduchšiu možnosť, vnímať príbeh iba ako anekdotu. Vykopať, tak ako
Hanoch Levin, zdanlivo plytkú studňu
a nechať na divákoch, do akej hĺbky v nej
dovidia. Hanoch Levin totiž odkrýva skryté pravdy o ľuďoch nielen zo svojho „kmeňa“, ale o ľudstve ako takom.
Priťahujú ma veci, o ktoré sa trochu obtrie
mystika. Aká mystika sa dá nájsť v rodine „ortodoxných malomeštiakov“? Levin
ju našiel. Ukázal nám náš egoizmus, náš
strach a nenávisť v obludných rozmeroch.
Vo veľ kosti Himalájí, aby zároveň opísal
naše večné duše len ako prdy vo vetre. Na
jednej strane nás vystraší, že na konci života sa rozplynieme v priestore ako zapáchajúci závan, a na druhej strane nám dá nádej,
že existuje aj paralelný druhý svet, kde sme
všetci automaticky povznesení nad malicherné ľudské drobnosti z prvého sveta.
V každom prežitom živote je prítomná
mystika smrti.
A mystika života spočíva v tom, že naša
malosť nám dáva krídla. Že v naháňaní sa
za ničotnou vecou, ktorá z pohľadu večnosti nič neznamená, dokážeme obletieť
zemeguľu.
Také všemocné sú naše egá. Čím väčšie
ego, tým viac priestoru pre seba potrebuje, väčšinou na úkor tých, čo majú menšie
ego. Ľudia sa delia na úspešných a tých
druhých, čo si ani nepamätáme ich meno.
V tejto hre však tí úspešní utekajú pred
tým druhým. Pred ničneznamenajúcim
človiečikom so psím menom – Bobičkom.
A tento Bobiček, na ktorom nikomu nezáleží, zažíva svoje hviezdne chvíle, pretože
o čosi naozaj bojuje. Nie síce za seba, ale
za mŕtvu matku a zo strachu pred ňou,
ale bojuje urputne, takže tí úspešní majú
z neho strach. Z toho vznikajú vojny…
Že deň, keď sa má vydať moja dcéra, je
jedným z najdôležitejších dní – tomu rozumie každý. Každý vie, aké je náročné
zorganizovať svadbu tak, aby bolo veselo
a aby svadobní hostia neohovárali… A každý vie, aké dôležité je prísť na pohreb. Aké
smutné je nemať na pohrebe nikoho, kto
by sa chcel so mnou rozlúčiť. Niekedy si

”

Mystika
života spočíva
v tom, že
naša malosť
nám dáva
krídla.

to aj skúšame predstaviť. Keby som teraz
umrel, kto všetko by prišiel na môj pohreb.
Podľa množstva ľudí prítomných na pohrebe môžem vedieť, ako veľa som na tomto
svete znamenal. A popri tom, že sa narodíme, splodíme deti, oženíme alebo vydáme
deti za niekoho cudzieho, zomrieme… dúfame, že existuje niečo, čo nás presahuje,
že aj keď si na sklonku života povieme, že
nám asi všetko uniklo, že sme nestihli prežiť to, čo sme chceli, tak po smrti nás čaká
ďalšia šanca prežiť to, na čo v živote nebol
čas. Na základných veciach ľudského života sú postavené Levinove komédie. Keďže
tieto veci všetci dôverne poznáme, vyvolávajú množstvo osobných asociácií.
Ale vonkoncom to neznamená, že by divák
nemohol jednoducho prísť, pozrieť si príbeh, schuti sa zasmiať na tých všetkých
smiešnych osobách a… čo ďalej, to už nechajme na divákov.
To, že ma Ruth považuje za poľského režiséra, má jednoduché vysvetlenie. Bol som
v Tel Avive s poľským Teatrom Dramatyczným z Varšavy. Hrali sme v Cameri teatre,
čo je jedno z najväčších centier súčasného divadla v Izraeli a hlavne je to divadlo,
v ktorom roky pôsobil ako autor a režisér
Hanoch Levin. Predstavenie Historia Jakuba od poľského autora Tadeusza Slobodzianka malo veľ ký ohlas, a tak si ma tam
pamätajú. To je o dôvod viac inscenovať
hru Hanocha Levina na Slovensku a potom
ju ísť zahrať pre náročné obecenstvo Levinových priateľov a obdivovateľov v Izraeli.

da
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Činohra SND pripravuje premiéru
Rachmanovovej Ruských denníkov v dramatizácii a réžii Romana
Poláka na 30. marca 2019. Dielo
zobrazuje osudy mladého, po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej
rodiny počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku. Rruské denníky sú nesmierne silným, autentickým a sugestívnym rozprávaním
o dobe, ktorá sa vymkla z kĺbov,
rozprávaním desivým, no zároveň
i hlbokým, odkrývajúcim najtemnejšie zákutia ľudskej duše. Pred
premiérou prinášame rozhovor
s prekladateľ kou Zuzanou Demjánovou.
Čím vás Aľa Rachmanovová očarila natoľ ko, že ste sa rozhodli
preložiť práve jej denníky?
Stretnutie s denníkmi Ale
Rachmanovovej bolo pre mňa o to
šokujúcejšie, že som sa k nim dostala ešte pred rokom 1989 ako
tínedžerka. Šokoval ma nielen štýl,
akým bola kniha napísaná, ale hlavne, že to bolo niečo úplne iné ako
to, čo nám rozprávali v škole. V knihe sa striedali domácke pasáže
typu „Dnes som dostala jednotku
z latinčiny“ s pasážami typu „Včera zastrelili našich susedov“. Z jej
zápiskov je zrejmé, že brutalita sa
stala pre ňu bežnou súčasťou študentského života.

14

Z románov, ktoré boli o ruskej
revolúcii napísané, sú najznámejšie Bulgakovova Biela garda
a Pasternakov Doktor Živago.

„neodobrená“
žiadnym
režimom

Čo iné, výnimočné, prináša podľa vás Rachmanovová v porovnaní s týmito klasikmi?
Podľa mňa tkvie hlavný rozdiel
v tom, že Pasternak a Bulgakov
boli umelci – spisovatelia, ktorí
nejakým spôsobom reflektovali vo
svojej tvorbe to, čo sa okolo nich
dialo. Aľa bola autorka, ktorú to, čo
sa okolo nej dialo, prinútilo tvoriť.
Jej Denníky vyšli až počas jej
emigrácie v Rakúsku. Vo východnom bloku sa o Rachmanovovej, prirodzene, mlčalo. Aký
mala jej kniha osud v západnej
Európe?
V nemecky hovoriacom svete sa
Denníky stali okamžite bestsellerom a veľmi rýchlo nasledovali
preklady do ďalších jazykov. Chodievala na turné, čítačky, ktoré boli
vypredané, bol to enormný úspech.
Rachmanovovej knihy boli správne
načasované – Európa sa bála toho,
čo sa dialo v boľševickom Rusku,
a toho, čo by sa stalo, keby sa táto
nákaza rozšírila ďalej. Mnohí prijali
Aline denníky ako potvrdenie svojich obáv.
Ako je Aľa vnímaná v Európe
v súčasnosti?
Minimálne v Rakúsku je Aľa známa doteraz, ale nie vďaka denníkom, ktoré písala ešte v Rusku,
ale vďaka denníkom z Ottakringu.
Pre Viedenčanov je to kultová
kniha, pretože je v nej veľmi plasticky znázornené medzivojnové
Rakúsko.

Vyšli Aline Denníky aj v jej rodnom Rusku?
Pokiaľ viem, existujú dva preklady
Denníkov, ktoré sa prekladateľ ky
snažili vydať v 90. rokoch. Ich úsilie sa stretlo s veľmi rozpačitými
reakciami vydavateľstiev a skončilo sa neúspechom. Jej knihy v Rusku doteraz nevyšli. Je to pre mňa
nepochopiteľné. Prednedávnom
mi dokonca písala istá ruská literárna vedkyňa, ktorá sa dopočula
o denníkoch Ale Rachmanovovej.
Oslovila ma, lebo by si ich rada prečítala. V živote o autorke nepočula, a to napriek tomu, že sa venuje
ruskej emigrantskej literatúre. To
je na Rachmanovovej zarážajúce.
Mnohých spisovateľov si chceli
po ich smrti privlastniť. Napríklad,
keď zomrel Joseph Roth, nad jeho
hrobom sa zišli monarchisti, predstavitelia židovskej komunity aj
komunisti a všetci vyhlasovali, že
„patril“ práve im. Na Rachmanovovej je zaujímavé to, že ju všetci
odmietajú. Nikto si ju neprivlastňuje, nikto ju nechce, nikto ju nepovažuje za svoj „hlas“. Vždy bola
vyhnancom.
Ruské denníky sú súčasťou sezóny, ktorej hlavnou témou je
úloha vzdelania a inteligencie
v spoločnosti. Môže nás vzdelanie uchrániť od recidív takých
výbuchov násilia, o akých píše
Rachmanovová? Zvlášť, keď –
ako sama píše – semienka revolúcie, ktorá sa neskôr obrátila
proti inteligentom, klíčili práve
na univerzitách a v kruhoch inteligencie?
Uchrániť nás môže schopnosť kriticky rozmýšľať. To je niečo, čo by
sme mali učiť aj mladú generáciu.
Memorovanie faktov nás nezachráni, ale schopnosť kriticky uvažovať o týchto faktoch, spochybňovať to, čo je nám predkladané, to
je niečo, čo stojí za to, aby sme to
pestovali na školách.
Kompletnú verziu rozhovoru dramaturga Daniela Majlinga s prekladateľ kou Zuzanou Demjánovou
nájdete v bulletine k pripravovanej premiére.

Aké bude
Slovensko
v roku 2043
Dve otázky pre
Martina Strižinca
o novom diskusnom
programe
v Modrom salóne
Prečo si sa rozhodol venovať téme
budúcnosti? Vidieť to
na tvojom projekte v televízii a v tomto
duchu je ladený aj program Modrého
salónu.
To je sčasti náhoda. Ale vlani som si
uvedomil, že kým debaty o dejinách
alebo o aktuálnom politickom dianí nás
navzájom často rozdeľujú, pri debatovaní
o budúcnosti to tak byť nemusí. Naopak,
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môžeme nájsť viac toho, čo nás spája,
pretože asi každý prirodzene túži po
lepšej budúcnosti. A je vlastne veľmi
dôležité diskutovať o tom, čo bude, aby
sme aspoň trochu poznali cestu, ktorá
je pred nami. Našu budúcnosť budú
ovplyvňovať nielen globálne trendy, akými
je ďalší rozvoj technológií, klimatické
zmeny a migrácia. Zmení sa trh práce,
zloženie spoločnosti, technológie, ktoré
využívame a zrejme aj to, čo budeme jesť
a ako sa budeme obliekať. Zaujíma ma
hľadanie odpovedí, ktoré sa týkajú toho, či
sa vieme na budúcnosť pripraviť, či to už
robíme alebo na to aspoň trochu myslíme,
alebo, naopak, čomu sa vyvarovať.
Čo máme robiť, aby sme nezmeškali
príležitosti, ktoré nám budúcnosť
prinesie?

Vo februári budeme diskutovať
o budúcnosti vzdelávania. Čo sa budeme
učiť? A ako? Na vzdelávaní výborne vidno,
aké je dôležité zaoberať sa budúcnosťou
už v súčasnosti. Dokážeme dnešné deti
pripraviť do sveta, v ktorom dospejú?
Pozval som Juraja Hipša, ktorý založil
vzdelávacie centrum na zaježovských
lazoch, a Martina Kríža, ktorý sa venuje
mentoringu učiteľov. Pre oboch je
vzdelávanie srdcovou témou. Ale toto
ešte nie je kompletná zostava. Mená
ďalších hostí ohlásime čoskoro. A čo sa
týka marcovej témy, chcem sa dozvedieť
viac o tom, čo budeme v budúcnosti jesť.
Budem rád, ak mi diváci pošlú tipy na
ďalšie témy, hostí či otázky.
mk

Na akých hostí a tému sa môžeme tešiť
vo februári a marci?

Podporte netradičné projekty
Činohry SND mimo hlavnej
dramaturgickej línie.
Vy nám 2% a my vám o 100% zážitkov navyše.
www.osf.sk
SK07 1100 0000 0029 4605 3532
Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti
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Piatok
1. 3.

Slovenské
národné
divadlo

Činohra
Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď ideš k žene,
vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti chýba rozum?
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Polnočná omša
Peter Karvaš
Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 hod. | nová budova SND | Štúdio

Sobota Tak sa na mňa prilepila
Georges Feydeau
2. 3.

séria OM

séria SK

séria VP

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Polnočná omša
Peter Karvaš
Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 hod. | nová budova SND | Štúdio

William Shakespeare

Richard III.

Kultový román Petra Pišťanka na doskách SND
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Peter Pišťanek

Rivers of Babylon

Báseň o slobode, rovnosti a odpustení
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nedeľa Vojna a mier
Lev Nikolajevič Tolstoj
3. 3.

Utorok
5. 3.
Streda
6. 3.
Shakespearova politická dráma o antihrdinovi,
manipulácii a intrigách
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Leni
Valeria Schulczová, Roman Olekšák
Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Veselé paničky windsorské
William Shakespeare
Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 hod. | historická budova SND

Jana Juráňová

Tichý bič

Ironická groteska o tradičnej rodine, o slovenskej duši a o strachu
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

Viliam Klimáček

Zjavenie (hrobárova dcéra)

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

Ironická groteska o tradičnej rodine, o slovenskej duši a o strachu
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

Viliam Klimáček

Zjavenie (hrobárova dcéra)

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvrtok Štvorec
Ruben Östlund
7. 3.

Piatok
8. 2.

Piatok
8. 3.
Hra o osude jedného z najznámejších slovenských
prozaikov 20. storočia Mila Urbana
19.30 – 21.50 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Sobota Ako sa Lomidrevo stal kráľom*
Ľubomír Feldek
9. 3.
Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách
aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
15.00 – 17.30 hod. | nová budova SND |Sála činohry

Mercedes Benz
Péter Esterházy
Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný
špeciálne na objednávku Činohry SND
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie s jej pozlátkami a tieňmi
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Vysoká škola diváckeho umenia
István Tasnádi
Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
Matúš Bachynec
Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Láskavé bohyne
Derniéra

Ikonická dráma o žene medzi dvomi mužmi
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

Nedeľa Ruské denníky
Aľa Rachmanovová, Roman Polák
31. 3.

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Sobota Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Hanoch Levin
30. 3.

Ján Palárik

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

séria NČ 3

Predpremiéra

Príbeh po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodiny
počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nedeľa Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Hanoch Levin
31. 3.

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Opera

Giuseppe Verdi

La traviata

Martin Vanek predstavuje operu Barbier zo Sevilly deťom
11.00 – 12.15 hod. | historická budova SND

Gioacchino Rossini

Figaro sem, Figaro tam*

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

Sobota Macbeth
Giuseppe Verdi
2. 3.

Utorok
5. 3.

Piatok
8. 3.

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
19.00 – 21.55 hod. | historická budova SND

Sobota Carmen
Georges Bizet
9. 3.

Gioacchino Rossini

Barbier zo Sevilly

Dramma giocoso v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 hod. | historická budova SND

Štvrtok Così fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart
14. 3.

Utorok
19. 3.

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

Štvrtok Così fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart
21. 3.

Dramma giocoso v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 hod. | historická budova SND

Giuseppe Verdi

Macbeth

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND

Giacomo Puccini

Tosca

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
11.00 – 13.45 hod. | historická budova SND

Giuseppe Verdi

Nabucco

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

Sobota Nabucco
Giuseppe Verdi
23. 3.

Utorok
26. 3.

Streda
27. 3.

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

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Tulák Chaplin – pocta géniovi

Balet

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND

Štvrtok Turandot
Giacomo Puccini
28. 3.

Piatok
15. 3.

Pôvodný balet v dvoch dejstvách v spolupráci s Roy Export
S.A.S., Charlie Chaplin™ © Bubbles Incorporated S.A.
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND

Brodsky | Baryshnikov

Pôvodný balet v dvoch dejstvách v spolupráci s Roy Export
S.A.S., Charlie Chaplin™ © Bubbles Incorporated S.A.
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND

Sobota Tulák Chaplin – pocta géniovi
Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey
16. 3.
Streda
20. 3.

Sólová inscenácia podľa textov ruského básnika
Josifa Brodského, nositeľa Nobelovej ceny,
v podaní Michaila Baryšnikova
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND

Štvrtok Brodsky | Baryshnikov
21. 3.

Sólová inscenácia podľa textov ruského básnika
Josifa Brodského, nositeľa Nobelovej ceny,
v podaní Michaila Baryšnikova
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND

Hosťovanie

Hosťovanie

Premiéra

Premiéra
séria Y-VIP

séria SO

séria NČ 2

Premiéra

Premiéra

Program
Marec 2019

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Štvrtok Bačova žena
Ivan Stodola
14. 3.
Piatok
15. 3.

Hosťovanie Činohry SDN

v Žiari nad Hronom s inscenáciou Ilúzie

Sobota Štvorec
Ruben Östlund
16. 3.

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Vedľajšie účinky

Lucy Prebble

Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy
a etiky, ale aj našich vlastných emócií
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling

Bál

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného
sveta ženy na prelome tridsiatky
19.30 – 21.00. hod. | Modrý salón

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Morena

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Christopher Hampton

Popol a vášeň

Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji tragédie a šialenstva
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Henrik Ibsen

Hedda Gablerová

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď ideš k žene,
vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti chýba rozum?
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND| Sála činohry

Nedeľa Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
17. 3.

Utorok
19. 3.

Streda
20. 3.

Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ilúzie

Ivan Vyrypajev

Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach
na púti do večnosti
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Morena

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 21.00. hod. | Modrý salón

Fanny a Alexander

Ingmar Bergman

Veľ ká rodinná sága nazeraná očami dvoch
detských hrdinov – brata a sestry
19.00 – 22.15 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Je úžasná!

Peter Quilter

Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Sobota Apartmán v hoteli Bristol
Roald Dahl
23.3.

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Scény z manželského života

Divadlo Csavar Színház

19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Ruské denníky

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga
19.30 – 21.00 hod. | Modrý salón

Korene

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Štvrtok Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Hanoch Levin
28. 3.

Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Hosťovanie

Diskusia Martina Strižinca na témy spojené s budúcnosťou Slovenska
19.30 – 21.00 hod.

Slovensko 2043

Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím,
ani pred rizikom vlastnej záhuby
19.00 – 20.15 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvrtok Antigona
Sofokles
21. 3.

Piatok
22. 3.

séria NČ 1

MA
R E
C

séria NČ 2

'19
19

Jonathan Littell
Temná freska o kompromisoch so svedomím
19.00 – 22.20 hod. | nová budova SND| Štúdio

Spievajúci dom
Sláva Daubnerová

Piatok
29. 3.

Príbeh po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodiny
počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Hanoch Levin

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Sobota Ruské denníky
Aľa Rachmanovová, Roman Polák
30. 3.

Príbeh po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodiny
počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Predpremiéra

Premiéra

Premiéra

Piatok
22. 3.

Piatok
29. 3.

Labutie jazero

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov

Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND

Beatles Go Baroque

séria ZV

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht,
Adrian Ducin, Igor Holováč

99.

sezóna

WWW.SND.SK

rezervacie@snd.sk | +421 2 204 72 289

NAVSTEVNIK. SK

Večer pôvodnej choreografie
19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

z Olejkárskej ulice), Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod. a v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského

ul.), Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 29. 1. 2019. — Zmena programu je vyhradená.
— Vysvetlivky — * Detské predstavenie

Jozef Dolinský, st., Daniel de Andrade
Dizajn Barbora Šajgalíková

Charlie Chaplin je dodnes
najväčšou ikonou strieborného plátna a jedným
z najslávnejších osobností
Hollywoodua na jeho prvenstve sa nič nezmenilo ani sto
rokov od jeho prvého filmu.
Kto je však skutočným mužom,
skrývajúcim sa za masku
komika vo veľ kých topánkach
s cylindrom a paličkou?
Pôvodný balet Tulák Chaplin chce
predstaviť nový pohľad na
večného
tuláka.
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Nedeľa Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha
10. 3.

Utorok
12. 3.
Streda
13. 3.
Inscenácia slovenskej režisérky Slávy Daubnerovej
vychádza z reálnej udalosti
19.00 – 21.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Nepolepšený svätec
Ľubomír Feldek

Osud katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho
ako svedectvo doby
19.30 – 22.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Štvrtok Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Ján Palárik
14. 3.

balet o ľudskosti

Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať: v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Tulák
Chaplin

séria NČ 1

Premiéra

Premiéra

Predpremiéra

séria NČ 3

séria OŽ

Derniéra

Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

Hra o tom, že len dobrý nepriateľ
udrží komunitu pokope
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

Bernhard Studlar

Túžba po nepriateľovi

Zamyslenie sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom
prechodu z jedného režimu do druhého
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kol.

Elity

Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

Príbeh o hrdinke, ktorá vie, že skutok sa stal
19.00 – 20.15 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Sofokles

Antigona

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Christopher Hampton

Popol a vášeň

Veľ ká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov
– brata a sestry
19.00 – 22.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ingmar Bergman

Fanny a Alexander

Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND |Štúdio

Peter Quilter

Je úžasná!

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvorec

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.30 – 22.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach
na púti do večnosti
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji
tragédie a šialenstva
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Henrik Ibsen

Hedda Gablerová

Ikonická dráma o žene medzi dvomi mužmi
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

Ivan Stodola

Bačova žena

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Turbulentné dejiny strednej Európy v osudoch jednej rodiny
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Péter Esterházy

Mercedes Benz

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách
aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
10.00 – 12.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ľubomír Feldek

Ako sa Lomidrevo stal kráľom

Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy
a etiky, ale aj našich vlastných emócií
10.00 – 12.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej p remiére
10.00 – 12.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvorec

Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie
10.00 – 13.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918
Streda
27. 2.

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni
Riefenstahlovej
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Streda
27. 2.

Utorok
26. 2.

séria SK

séria NČ 2

Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Morena

Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach
na púti do večnosti
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž
rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

19.30 – 20.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Hudobný večer s poéziou Elisabeth Wittgruber a hudbou
Martina Geišberga

Korene

Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy
a etiky, ale aj našich vlastných emócií
19.00 – 21.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvorec

Báseň o slobode, rovnosti a odpustení?
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

Diskusia Martina Strižinca na témy spojené s budúcnosťou Slovenska
19.30 - 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Slovensko 2043

Temná freska o kompromisoch so svedomím
19.00 – 22.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Jonathan Littell

Láskavé bohyne

Príbeh o hrdinke, ktorá vie, že skutok sa stal
19.00 – 20.15 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Sofokles

Antigona

Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 hod. | historická budova SND

William Shakespeare

Veselé paničky windsorské

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Christopher Hampton

Popol a vášeň

Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome
tridsiatky
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Morena

Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 hod. | nová budova SND | Štúdio

Peter Karvaš

Polnočná omša

Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling

Bál

Sobota
23. 2.

Roald Dahl

Streda
13. 2.

Piatok
8. 2.

Sobota
2. 2.

Štvrtok
28. 2.

Utorok
26. 2.

Sobota
23. 2.

Piatok
22. 2.

Štvrtok
21. 2.

Utorok
19. 2.

Sobota
16. 2.

Utorok
12. 2.

Piatok
15. 2.

Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Peter Quilter

Je úžasná!

Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Apartmán v hoteli Bristol

Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
19.00 – 21.55 hod. | historická budova SND

Georges Bizet

Carmen

na záchranu predčasne narodených detí
19.00 – 21.30 hod. | historická budova SND

Galakoncert pre život

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Giuseppe Verdi

Rigoletto

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

Giuseppe Verdi

Nabucco

Opera

Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 14. 12. 2018. — Zmena programu je vyhradená. —

rezervacie@snd.sk | +421 2 204 72 289
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19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

Hudobno-tanečný večer

Fragile & Balet SND

Romantický balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

Adolphe Charles Adam, Rafael Avnikjan

Giselle

Večer pôvodnej choreografie
19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht,
Adrian Ducin, Igor Holováč

Beatles Go Baroque

Prvé uvedenie diela Borisa Eifmana na Slovensku
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND

Boris Eifman

z Olejkárskej ulice), Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod. a v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského ul.),
Vysvetlivky — * Detské predstavenie

Koncertné
predvedenie

Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci

Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov

Labutie jazero

Balet

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

Giuseppe Verdi

Nabucco

Opereta v troch obrazoch v slovenskom jazyku
19.00 – 22.10 hod. | historická budova SND

Oskar Nedbal

Poľská krv

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.40 hod. | nová budova SND

Giuseppe Verdi

Don Carlo

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

Milan Dubovský

Veľ ká doktorská rozprávka

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND

Giacomo Puccini

Tosca

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

Milan Dubovský

Veľ ká doktorská rozprávka

Dramma giocoso v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Opera v siedmich obrazoch. Koncertné predvedenie
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Nikolaj Rimskij-Korsakov

Sadko

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 hod.| nová budova SND

Giuseppe Verdi

La traviata

Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
11.00 – 13.55 hod. | historická budova SND

Koncert

séria SO

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Kultový román Petra Pišťanka na doskách SND
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Peter Pišťanek

Rivers of Babylon

Pondelok Carmen
11. 2.
Georges Bizet

Sobota
9. 2.

Štvrtok
7. 2.

Streda
6. 2.

Piatok
1. 2.

Štvrtok
28. 2.

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom
mieste – či skôr v zlom „stave“ a za zlých okolností
19.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Pondelok tRIP
Radosław Paczocha
25. 2.

Nedeľa
24. 2.

Sobota
23. 2.

Piatok
22. 2.

Štvrtok
21. 2.

Streda
20. 2.

Utorok
19. 2.

Nedeľa
17. 2.

Sobota
16. 2.

Kabaretná hra pre troch hercov
10.00 – 12.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

FEB
RU
'19
Á
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Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy
a etiky, ale aj našich vlastných emócií
19.00 – 21.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvorec

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše
Leni Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvorec

Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 hod. | nová budova SND | Štúdio

Peter Karvaš

Polnočná omša

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvorec

Piatok
15. 2.

Program
Február 2019

Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať: v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod

Štvrtok
14. 2.

Streda
13. 2.

Utorok
12. 2.

Nedeľa
10. 2.

Sobota
9. 2.

Piatok
8. 2.

Štvrtok
7. 2.

Streda
6. 2.

Utorok
5. 2.

Nedeľa
3. 2.

Sobota
2. 2.

Piatok
1. 2.

Slovenské
národné
divadlo
Činohra

Dizajn Barbora Šajgalíková
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Piatok
1. 3.

Slovenské
národné
divadlo

Činohra
Skrotenie zlej ženy

William Shakespeare

Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď ideš k žene,
vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti chýba rozum?
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Polnočná omša

Peter Karvaš
Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 hod. | nová budova SND | Štúdio

Sobota Tak sa na mňa prilepila
Georges Feydeau
2. 3.

séria VP

séria SK

séria OM

Ikonická dráma o žene medzi dvomi mužmi
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

Sobota Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Hanoch Levin
30. 3.

Program
Marec 2019

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Štvrtok Bačova žena
Ivan Stodola
14. 3.

Piatok
15. 3.

Ján Palárik

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Hosťovanie Činohry SDN

v Žiari nad Hronom s inscenáciou Ilúzie

Sobota Štvorec
Ruben Östlund
16. 3.

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Vedľajšie účinky

Lucy Prebble

Hra oceňovanej britskej autorky skúma hranice vedy
a etiky, ale aj našich vlastných emócií
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling

Bál

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného
sveta ženy na prelome tridsiatky
19.30 – 21.00. hod. | Modrý salón

séria NČ 3

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Morena

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Christopher Hampton

Popol a vášeň

Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji tragédie a šialenstva
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Henrik Ibsen

Hedda Gablerová

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď ideš k žene,
vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti chýba rozum?
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND| Sála činohry

Nedeľa Skrotenie zlej ženy
William Shakespeare
17. 3.

Utorok
19. 3.

Streda
20. 3.

Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ilúzie

Ivan Vyrypajev

Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach
na púti do večnosti
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Morena

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy
na prelome tridsiatky
19.30 – 21.00. hod. | Modrý salón

Fanny a Alexander

Ingmar Bergman

Hosťovanie

Diskusia Martina Strižinca na témy spojené s budúcnosťou Slovenska
19.30 – 21.00 hod.

Slovensko 2043

Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím,
ani pred rizikom vlastnej záhuby
19.00 – 20.15 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvrtok Antigona
Sofokles
21. 3.

Piatok
22. 3.

Veľ ká rodinná sága nazeraná očami dvoch
detských hrdinov – brata a sestry
19.00 – 22.15 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Je úžasná!

Peter Quilter

Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Sobota Apartmán v hoteli Bristol
Roald Dahl
23.3.

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Scény z manželského života

Divadlo Csavar Színház

19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Matúš Bachynec

Premiéra

Premiéra

Predpremiéra

Predpremiéra

Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Ruské denníky

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga
19.30 – 21.00 hod. | Modrý salón

Korene

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Štvrtok Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Hanoch Levin
28. 3.

Piatok
29. 3.

Príbeh po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodiny
počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Hanoch Levin

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Sobota Ruské denníky
Aľa Rachmanovová, Roman Polák
30. 3.

Príbeh po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodiny
počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nedeľa Ruské denníky
Aľa Rachmanovová, Roman Polák
31. 3.

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Príbeh po vzdelaní túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodiny
počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nedeľa Pohreb alebo svadba – čo skôr?
Hanoch Levin
31. 3.

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Opera

Sobota Macbeth
Giuseppe Verdi
2. 3.

séria NČ 2

Premiéra

Premiéra

Daniel de Andrade, pôvodom Brazílčan, žije a tvorí
v Anglicku. Ako tanečník pôsobil v Národnom portugalskom balete, v London City Ballet, v Balete Opery v Zürichu a v Škótskom balete. Od roku 1985 bol
spojený s Northern Ballet, najskôr ako prvý sólista
(Basilio v Donovi Quijotovi, Albrecht v Giselle, Romeo
v Romeovi a Júlii, Heathcliff v Búrlivých výšinách,
José v Carmen atď.). Od roku 2003 je v Northern Ballet baletný majster a choreograf. V SND sa predstavil
pred tromi rokmi ako autor úspešnej inscenácie Nižinskij – Boh tanca. „Rovnako ako pri Nižinskom, aj

Utorok
5. 3.

Piatok
8. 3.

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

Figaro sem, Figaro tam*

Gioacchino Rossini

Martin Vanek predstavuje operu Barbier zo Sevilly deťom
11.00 – 12.15 hod. | historická budova SND

La traviata

Giuseppe Verdi

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
19.00 – 21.55 hod. | historická budova SND

Sobota Carmen
Georges Bizet
9. 3.

Gioacchino Rossini

Barbier zo Sevilly

Dramma giocoso v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 hod. | historická budova SND

Štvrtok Così fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart
14. 3.

Utorok
19. 3.

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

Štvrtok Così fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart
21. 3.

Dramma giocoso v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 hod. | historická budova SND

Giuseppe Verdi

Macbeth

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND

Giacomo Puccini

Tosca

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
11.00 – 13.45 hod. | historická budova SND

Giuseppe Verdi

Nabucco

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

Sobota Nabucco
Giuseppe Verdi
23. 3.

Utorok
26. 3.

Streda
27. 3.

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

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Tulák Chaplin – pocta géniovi

Balet

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND

Štvrtok Turandot
Giacomo Puccini
28. 3.

Piatok
15. 3.

Pôvodný balet v dvoch dejstvách v spolupráci s Roy Export
S.A.S., Charlie Chaplin™ © Bubbles Incorporated S.A.
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND

Brodsky | Baryshnikov

Pôvodný balet v dvoch dejstvách v spolupráci s Roy Export
S.A.S., Charlie Chaplin™ © Bubbles Incorporated S.A.
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND

Sobota Tulák Chaplin – pocta géniovi
Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey
16. 3.
Streda
20. 3.

Sólová inscenácia podľa textov ruského básnika
Josifa Brodského, nositeľa Nobelovej ceny,
v podaní Michaila Baryšnikova
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND

Premiéra
séria Y-VIP

Premiéra

Hosťovanie

Hosťovanie

séria ZV

sezóna

WWW.SND.SK
rezervacie@snd.sk | +421 2 204 72 289
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Večer pôvodnej choreografie
19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

z Olejkárskej ulice), Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod. a v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského

99.

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht,
Adrian Ducin, Igor Holováč

Beatles Go Baroque

Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Marius Petipa, Lev I. Ivanov

Labutie jazero

Sólová inscenácia podľa textov ruského básnika
Josifa Brodského, nositeľa Nobelovej ceny,
v podaní Michaila Baryšnikova
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND

Štvrtok Brodsky | Baryshnikov
21. 3.
Piatok
22. 3.
Piatok
29. 3.

séria SO

Všestranný hudobník Carl Davis sa narodil v roku
1936 v New Yorku, od roku 1961 žije v Londýne. Preslávil sa ako spoluautor muzikálu Diversions (1959),
za ktorý dostal Cenu Emmy Off-Broadway, vzápätí
dostal ponuku napísať hudbu do famóznej britskej televíznej šou That Was The Week That Was. Odvtedy
jeho úspech stúpal, začal spolupracovať s najvýznamnejšími choreografmi, písal balety pre London Contemporary Dance Theatre, Sadler Wells Royal Ballet
(Obraz Doriana Graya), Northon Ballet (Simple Man,
Lippizaner, A Christmas Carol (1992) s režisérom
Christopherom Gableom. Pre Scottish Ballet v spolupráci s Robertom Cohenom vytvoril balet Aladdin
(2000), v roku 2008 ho uviedol David Bintley v New
National Ballet v Tokiu. V spolupráci s Derekom Deanom vytvoril celovečerný balet Alenka v ríši divov
(1995) pre Anglický národný balet. Pre Birmingham
Royal Ballet napísal celovečerný balet Cyrano, v roku
2008 celovečerný balet Dáma s kaméliami pre Národný chorvátsky balet. Významnou oblasťou tvorby Carla Davisa, ktorá ho ovplyvnila aj pri balete o Chaplinovi, bolo komponovanie hudby pre nemý film a projekt

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Polnočná omša
Peter Karvaš
Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
19.00 – 20.50 hod. | nová budova SND | Štúdio

William Shakespeare

Richard III.

Kultový román Petra Pišťanka na doskách SND
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Peter Pišťanek

Rivers of Babylon

Báseň o slobode, rovnosti a odpustení
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Štúdio

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

Jedno z najväčších a najslávnejších diel svetovej literatúry
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nedeľa Vojna a mier
Lev Nikolajevič Tolstoj
3. 3.

Utorok
5. 3.
Streda
6. 3.
Shakespearova politická dráma o antihrdinovi,
manipulácii a intrigách
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Leni
Valeria Schulczová, Roman Olekšák
Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Veselé paničky windsorské
William Shakespeare
Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 hod. | historická budova SND

Jana Juráňová

Tichý bič

Ironická groteska o tradičnej rodine, o slovenskej duši a o strachu
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

Viliam Klimáček

Zjavenie (hrobárova dcéra)

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

Ironická groteska o tradičnej rodine, o slovenskej duši a o strachu
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND | Štúdio

Viliam Klimáček

Zjavenie (hrobárova dcéra)

Medzinárodne oceňovaný film (Zlatá palma v Cannes)
uvádzame v divadelnej adaptácii vo svetovej premiére
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvrtok Štvorec
Ruben Östlund
7. 3.

Piatok
8. 2.

Piatok
8. 3.
Hra o osude jedného z najznámejších slovenských
prozaikov 20. storočia Mila Urbana
19.30 – 21.50 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Sobota Ako sa Lomidrevo stal kráľom*
Ľubomír Feldek
9. 3.
Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách
aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
15.00 – 17.30 hod. | nová budova SND |Sála činohry

Mercedes Benz
Péter Esterházy
Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný
špeciálne na objednávku Činohry SND
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej monarchie s jej pozlátkami a tieňmi
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Vysoká škola diváckeho umenia
István Tasnádi
Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
Matúš Bachynec

Derniéra

Pôvodná hra o umelkyni, ktorá mala odvahu vzoprieť sa režimu
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Láskavé bohyne
Jonathan Littell
Temná freska o kompromisoch so svedomím
19.00 – 22.20 hod. | nová budova SND| Štúdio

Spievajúci dom
Sláva Daubnerová
Inscenácia slovenskej režisérky Slávy Daubnerovej
vychádza z reálnej udalosti
19.00 – 21.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Nepolepšený svätec
Ľubomír Feldek

Osud katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho
ako svedectvo doby
19.30 – 22.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón
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Nedeľa Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha
10. 3.

Utorok
12. 3.

Davis vytvoril vyše päťdesiat partitúr pre nemý film,
vrátane filmov Flesh and the Devil, Ben-Hur, The
Thief of Bagdad, Greed, Intolerance, Safety Last
and The General, ktorý mu priniesol medzinárodné
uznanie. Fantóm Opery bol prvým nemým filmom,
ktorý uviedli v Royal Opera House (2006) pod taktovkou skladateľa. Na margo baletu Chaplin hovorí: „Toto
dielo má veľa presahov. Nechceme vytvoriť len životopisný príbeh, opakovať to, čo ľudia poznajú z filmov,
divadelných hier a kníh. Chceme predstaviť jeho prieniky s tancom, hudbou, pretože jeho genialita bola
v jeho všestrannosti. Bol aktívnym do konca života.
Pre mňa je silným motívom, že najstaršieho Chaplina
bude stvárňovať Jozef Dolinský, otec Jozefa Dolinského ml., riaditeľa baletného súboru, ktorý inicioval
vznik diela. Po prvej skúške mi volal choreograf Daniel de Andrade, aby som v jeho scéne dopísal viac
hudby, lebo pán Dolinský nemal problém urobil všetko, čo od neho vyžadoval,“ dodáva Carl Davis.

Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať: v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Štvrtok Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Ján Palárik
14. 3.

Streda
13. 3.

Charlie Chaplin

ul.), Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 29. 1. 2019. — Zmena programu je vyhradená.
— Vysvetlivky — * Detské predstavenie

Dizajn Barbora Šajgalíková

The Mutuals s cieľom oživenia Chaplinových filmov;
cyklus 12 filmov znovu uviedli s pôvodnou Davisovou
hudbou.

„Všetci poznajú Chaplina ako úžasného komika, tiež
ako režiséra a scenáristu mnohých filmov, nie všetci
však vedia, že bol zároveň hudobným skladateľom,
ktorý zanechal veľ ké množstvo nádhernej, hlavne filmovej hudby. Je autorom úžasných melódií z filmov,
akými sú napríklad Lifilines, Modern age a ďalšie.
V porovnaní s Nižinským, kde bolo dominantným Chopinovo prelúdium, tu bude znieť Chaplinova originálna hudba v mojej úprave. Hlavným motívom je hudba
z filmu Svetlá veľ komesta, ale budeme tam počuť
ja hudbu z ďalších jeho filmov,“ hovorí autor hudby
a spoluautor libreta Carl Davis.

”

21
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Priveľa myslíme,
primálo cítime.
Viac než stroje
potrebujeme
ľudskosť.
Viac než rozum
potrebujeme
láskavosť a nehu.
Bez toho zvlčíme
a stratíme všetko.

Daniel de Andrade, Carl Davis

tentoraz som mal možnosť počas výskumu o Chaplinovi preveriť si, akú obrovskú
silu môže mať umelec, v tomto prípade
herec, komik, režisér, scenárista.“
Tím tvorcov z Nižinského sa vrátil do
SND v nezmenenej zostave. Skladateľa Carla Davisa, choreografa Daniela de Andradeho a scénografa Marka Baileyho dopĺňa Patricia Doyle,
zodpovedná za dramatické vedenie tanečníkov, a autor videoprojekcií Tim Reid.
„Nižinskij predstavoval svet baletu a jeho
supernovu, tentoraz sme sa posunuli
do filmu, zobrazujeme svet filmovej superstar. Tvorba inscenácie o filmovej
osobnosti prináša celkom inú dynamiku.
Chaplin však nereprezentuje len film, je
univerzálnou postavou. Okrem iného aj
vynikajúcim tanečníkom, ktorý má tanec
v génoch. Svojím umením ovplyvnil bohatých, chudobných, slávnych i neznámych.“
Na otázku, ako sa mu spolupracuje s Baletom SND, odpovedá: „Dnes sa cítim viac
súčasťou súboru. Väčšinu tanečníkov už
dobre poznám. Je to, akoby som pracoval
s priateľmi. Úspech Nižinského nás povzbudzuje. Úprimne verím, že scenár, ktorý sme vytvorili pre Chaplina, prináša súboru mnoho príležitostí zobraziť množstvo
rôznych postáv i tém. Jedny budú smiešne, iné dojímavé, srdcervúce či smutné.
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A ďalšie veľmi inšpiratívne. Dielo nás tiež
posúva za hranice tanca, čo nám dáva
väčšiu slobodu. Príbeh baletu sa odvíja od
začiatku 20. storočia až do 50., 60., ba až
70. rokov, keď Chaplin získal Oscara. Je tu
aj isté vzrušenie a napätie. Veď nesieme
zodpovednosť vytvoriť pre SND dielo takéhoto rozsahu!“
V postave Chaplina sa predstaví viacero
tanečníkov. Najstaršieho Chaplina stvárni Jozef Dolinský, st. a. h., Adrian Ducin,
Andrej Cagáň, o jeho najmladšiu podobu
sa pokúsia žiaci Tanečného konzervatória
Evy Jaczovej v Bratislave, v postave Charlieho – chlapca alternujú Juraj Žilinčár,
Jean-Michel Reuter a Seiru Nagahori.
Najväčší priestor má postava dospelého
Charlieho v podaní Konstantina Korotkova, Viacheslava Kruťa a Glena Lambrechta. „Vytvoriť tanečný portrét Charlieho
Chaplina je pravdepodobne pre každého
umelca najväčšou výzvou. Nielenže bol
filmovou a hereckou ikonou, ale zároveň
bol perfekcionistom. Stať sa na javisku Charliem si vyžaduje nielen tanečnú
a hereckú precíznosť, ale aj zdokonaľovanie drobných detailov, vďaka ktorým sa
Charlie Chaplin stal svetoznámym. Cítim
sa veľmi poctený možnosťou dostať sa
Chaplinovi hlbšie pod kožu a odovzdávať
ďalej jeho umelecký odkaz,“ hovorí o svojej
postave Glen Lambrecht.

Demi-sólista Viacheslav Kruť doteraz tancoval najmä klasický repertoár. „Vždy je
pre mňa výzvou vytvoriť nejakú postavu,
nehovoriac o postave, akou je Chaplin, je
to náročný proces. Našťastie, v Balete
SND som tancoval už aj modernejšie veci
a zistil som, že sa mi to páči. Teraz však
nejde iba o tanec, potrebujem sa s postavou natoľ ko stotožniť, aby som bol na
javisku ako Charlie, nie ako Viacheslav
Kruť. Toto je asi najťažšia vec, nová výzva,
lebo čím zložitejšia je úloha, tým zaujímavejšia je skúšať ju a interpretovať. To sa
týka aj komiky. Nie je pre mňa ťažké byť
komický v živote, ale byť komický spôsobom Charlieho Chaplina je niečo úplne
iné. Sám som zvedavý, ako to zvládnem.
Je pre mňa neuveriteľne zaujímavé spolupracovať s Danielom de Andradem, má
neuveriteľnú energiu, hoci je celý deň na
nohách, ukazuje všetky kroky, nevidno na
ňom nijakú únavu. Ak neviete niečo urobiť, ukáže, ako to má byť. Energia z neho
prechádza na nás, preto sa po skúškach
s Danielom necítim unavený, nemám pocit, že sme skúšali niekoľ ko hodín. Je to
cenná skúsenosť.“
Carl Davis, Daniel de Andrade
Tulák Chaplin
Choreografia a réžia Daniel de Andrade
Libreto Daniel de Andrade, Carl Davis
Hudba, hudobné naštudovanie
Carl Davis
Dirigenti Carl Davis, Dušan Štefánek
Scéna a kostýmy Mark Bailey
Režisér dramatických výkonov
Patricia Doyle
Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND,
orchester Opery SND,
žiaci Tanečného konzervatória
Evy Jaczovej v Bratislave
Premiéra: 15. a 16. marca 2019
nová budova SND, Sála opery a baletu
Predstavenie uvádzame s povolením
Roy Export S.A.S., Charlie Chaplin™
© Bubbles Incorporated S.A. Hudobné skladby
od Charlesa Chaplina licenčne zabezpečené
©Copyright Bourne Co. Bourne Co. Music
Publishers. Všetky práva vyhradené.

Enrico Vanroose, Glen Lambrecht, Teodoro Caravatti, Marek Bobošík, Jean Michele Reuter

Viacheslav Kruť

absolvoval Baletnú akadémiu
v Donecku na Ukrajine (2005)
a neskôr Baletnú akadémiu
Veľ kého divadla v Moskve
(2011). Pôsobil v Národnom
divadle opery a baletu
v Odese na Ukrajine (do roku
2013), kde stvárnil hlavné
sólové postavy v klasických
baletoch Luskáčik, Giselle,
Labutie jazero, Márna
opatrnosť, Sylfida, Don
Quijote, Spiaca krásavica,
Bajadéra a mnohých ďalších.
Od roku 2014 do 2016 prešiel
do Divadla Stanislavského
a Nemiroviča-Dančenka
v Moskve, kde stvárnil
postavy v baletoch Labutie
jazero, Bajadéra, Luskáčik,
Esmeralda a iné. V Balete
SND účinkuje v inscenáciách
Rafaela Avnikjana Labutie
jazero (Šašo, Pas de trois),
Luskáčik (Černoško, Ruský
tanec), Natálie Horečnej
Romeo a Júlia – Tak ako
včera… (Lorenzov asistent),
Borisa Eifmana Za hranicami

Glen Lambrecht
hriechu/Bratia
Karamazovovci (Fiodor
Karamazov) a ďalších.
V roku 2005 získal
bronz na medzinárodnej
baletnej súťaži Krištáľová
črievička v Moskve.





absolvoval Kráľovské
konzervatórium v Antverpách, Baletnú akadémiu
Guirlandes. Do roku 2015
bol členom súboru Flámskeho kráľovského baletu
v Antverpách a o rok nato
sa už predstavil v Balete
SND. Ako tanečník Flámskeho baletu stvárnil hlavné
a vedľajšie postavy v dielach
významných choreografov
Marcie Haydéeovej (Spiaca
krásavica), Demisa Volpiho (Luskáčik), Hansa van
Manena (Four Schuman
Pieces), Alexandra Ekmana
(Tyll), Sidiho Larbi Cherkaouia (Fall), Glenna Tetleya
(Svätenie jari), Johna
Cranka (Onegin), Slava Samodurova (Romeo a Júlia),
Georgea Balanchina (Who
Cares), Christiana Spucka
(Návrat Odysea), Mariusa Petipu (Don Quijote),
Kurta Joossa (Zelený stôl),
Wayna Mc Gregora (Infra),
Jiřího Kyliána (Sinfoniet-

ta) a v SND v baletoch
Natálie Horečnej (Romeo
a Júlia – Tak ako včera…,
Slovenské tance), Borisa
Eifmana (Za hranicami
hriechu/Bratia Karamazovovci). Je držiteľom
2. ceny v kategórii Najlepší mladý choreograf
v choreografickej súťaži
v Belgicku. Vyhral Cenu
Best Cinematography San
Francisco Dance Film (film
Ballet Spiral v réžii Sama
Assaerta, v ktorom tancoval). Je autorom choreografie Somewhere over
the rainbow a komorného
diela Resemblance of
femininity v rámci večera
Beatles Go Baroque na
hudbu Petra Breinera.

pripravila Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
foto Peter Brenkus
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Michail Baryšnikov, Josif Brodskij
Foto Janis Deinats

Hypnotická
melanchólia
pohybu

Brodsky/Baryshnikov

Marec sa v Balete SND nesie v znamení dvoch

vrcholných udalostí sezóny. Okrem svetovej premiéry
inscenácie Tulák Chaplin uvádzame 21. a 22. marca
hosťovanie ikony svetového baletu

Michaila Baryšnikova. Ešte vždy aktívny umelec rúca
všetky mýty o dĺžke tanečnej kariéry.

V SND sa predstaví v sólovej inscenácii

BRODSKY/BARYSHNIKOV inšpirovanej básňami

”

Môj národ
nepotrebuje
moje telo,
ale moja duša
sa mu ešte zíde“


Josif Brodskij

nositeľa Nobelovej ceny Josifa Brodského.
Sólová inscenácia BRODSKY/BARYSHNIKOV je
emocionálnou cestou do sveta básní, hlbokých
a komplikovaných textov Josifa Brodského, ktoré
znejú v jeho materinskom jazyku – v ruštine. Michail
Baryšnikov recituje strhujúce a hlboké verše svojho
blízkeho priateľa a svojou krehkou fyzickou prítomnosťou prenáša divákov do najvnútornejšieho sveta
ruského básnika. Autorom námetu a scenára a súčasne režisérom je významný lotyšský tvorca Alvis
Hermanis, umelecký šéf Nového divadla v Rige.
Hemanisa inšpiroval osud Josifa Brodského, ruského básnika, ktorý napísal svoje prvé básne ako
šestnásťročný; nedokončil základnú školu, prešiel
mnohými zamestnaniami, bol nosičom a robotníkom
v geologických expedíciách, zametačom, napokon
sa živil prekladmi. V roku 1963 ho zatkli za údajné
príživníctvo. Vtedy už bol 23-ročný básnik autorom
štyroch zväzkov básní, ktoré kolovali z iniciatívy

Anny Achmatovovej v ruskom literárnom undergrounde. Brodského odsúdili na päť rokov vyhnanstva, po roku ho Brežnev pod tlakom medzinárodnej
verejnosti amnestoval.
„Môj národ nepotrebuje moje telo, ale moja duša
sa mu ešte zíde,“ napísal básnik Josif Brodskij
v liste Leonidovi Brežnevovi, keď v roku 1972 požiadal o vycestovanie zo Sovietskeho zväzu.
Inscenácia BRODSKY/BARYSHNIKOV je súčasne
oslavou najväčšieho tanečného umelca našich čias
Michaila Baryšnikova. Rodák z Rigy študoval balet
na Vaganovovej akadémii vo vtedajšom Leningrade.
Po ukončení štúdií bol päť rokov členom Kirovovho
baletu v Petrohrade. V roku 1974 emigroval. Pôsobil
v Kanade, neskôr sa rozhodol pre USA, kde ďalej
rozvíjal svoju baletnú kariéru. V rokoch 1974 – 1978
pôsobil Michail Baryšnikov v American Ballet
Theatre (ABT), v rokoch 1978 – 1979 tancoval
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Míľniky
slovenského
divadla

Foto Janis Deinats

v New York City Ballet. V roku 1982 ho
vymenovali za umeleckého riaditeľa
American Ballet Theatre, kde sa začala
rozvíjať jeho kariéra choreografa. Bol spoluautorom špecializovaných televíznych
programov, akými boli Baryshnikov at
the White House (1979), Baryshnikov on
Broadway (1980), Dance in America: Baryshnikov Dances Balanchine (1989), za
ktoré získal cenu Emmy. Hral v niekoľ kých
filmoch, za prvú filmovú rolu v psychologickej dráme z baletného zákulisia Nový
začiatok bol v roku 1977 nominovaný na
Oscara. Popularitu priniesla Michailovi
Baryšnikovovi úloha ruského emigranta,
tanečníka v politickom thrilleri Biele noci
z roku 1985 v réžii Tailora Hackforda.
Jeho partnerku, baletku hrala Helen
Mirren. Nemenej úspešné bolo jeho účinkovanie v kultovom seriáli Sex v meste
po boku Carrie Bradshawovej. Životnou
partnerkou Michaila Baryšnikova bola
herečka Jessica Langeová, s ktorou má
dcéru Alexandru-Suru.
Michail Baryšnikov je tanečník s najdlhšou tanečnou kariérou, počas ktorej
spolupracoval s najvýznamnejšími choreografmi sveta, stvárnil azda všetky hlavné
postavy klasického a neoklasického
repertoáru a kariéru klasického tanečníka
obohatil o skúsenosti zo spolupráce so
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Foto Stephanie Berger

súčasnými choreografmi, akými sú Trisha
Brown, Mats Ek, Steve Paxton a ďalší. Na
jeseň v roku 1996 hosťoval v Národnom
divadle v Prahe. Z jeho pobytu vznikol
televízny dokument Vášne a Baryšnikov
v réžii Ivana Pokorného.
V súčasnosti Baryšnikov vedie nezávislú
produkčnú spoločnosť so sídlom v New
Yorku BARYSHNIKOV PRODUCTIONS,
ktorá je platformou pre režisérov, choreografov a umelcov a ich projekty, akými sú
napríklad Projekt White Oak Dance, Zakázané Vianoce alebo Doktor a pacient,
Beckett Shorts, V Paríži, Man in a Case,
Stará žena, List mužovi, Brodskij/Baryšnikov.
Exkluzívne hosťovanie Michaila Baryšnikova, ktoré realizuje Balet SND
v spolupráci s agentúrou Kunst Via, je pre

nás výzvou i poctou súčasne a ponúka
neopakovateľný zážitok zo stretnutia
s legendou tanečného umenia.



pripravila Eva Gajdošová,
dramatička Baletu SND

BRODSKY/BARYSHNIKOV
Réžia Alvis Hermanis
Výprava Kristīne Jurjāne
Svetelný dizajn Gleb Filštinskij
Zvuk Oļegs Novikovs
Svetlá Lauris Johansons
Video Ineta Sipunova
Hudba Jim Wilson, Kārlis Tone
Účinkuje Michail Baryšnikov
Predstavenia 20. a 21. marca 2019
nová budova SND, Sála opery a baletu

Do pozornosti nielen milovníkom
divadla odporúčame inšpirujúcu
publikáciu – prvý zväzok Dejín
slovenského divadla, ktorý vydal
Divadelný ústav a slávnostne
prezentoval 31. januára 2019.
Je vyvrcholením niekoľ koročnej
práce kolektívu renomovaných
slovenských teoretikov a historikov. Dejiny slovenského divadla
majú ambíciu byť komplexným
a syntetizujúcim dielom. Ani do
objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva síce nie
je možné vtesnať všetky udalosti,
premiéry, festivaly, všetky osoby
a osobnosti či divadlá rovnakým
dielom, ide však o výber toho najpodstatnejšieho z éry slovenského profesionálneho divadla.
Autorom koncepcie a odborným
garantom je prof. PhDr. Vladimír
Štefko, CSc. Autormi štúdií sú
Juliana Beňová, Jaroslav Blaho,
Juraj Hamar, Lukáš Kopas, Eva
Kyselová, Karol Mišovic, Michaela Mojžišová, Zdenka Pašuthová,
Soňa Šimková, Vladimír Štefko,
Martin Timko, Miklós Vojtek.
„Dejiny slovenského profesionálneho divadla sa začali písať
po roku 1920, keď administratívno-politickým rozhodnutím
vzniká Slovenské národné
divadlo v novom hlavnom meste
Slovákov, v Bratislave. Pre

Vladimír Štefko,
Lucia Hurajová,
moderátorka
Foto Rene Miko

Na prezentácii publikácie v dress code
v štýle 20. a 30. rokov minulého storočia účinkovali
aj Bratislava Hot Serenaders a Milan Lasica.
Vladilava Fekete,
riaditeľ ka Divadelného ústavu

nerozvinutosť domácich pomerov
si toto teleso musí vypomáhať
silami vyspelejšími, napokon
v žičlivejších pomeroch sa rozvíjajúcej divadelnej kultúry českej.
Základy sa však položili a napriek
najrozličnejším prekážkam sa
slovenské divadelníctvo doslova
rozbehlo, aby za dve desaťročia
preklenulo základné hendikepy
vývinu. Nebolo to jednoduché,
na tejto ceste bolo veľa starostí
i prekážok – o tom je táto publikácia. Neskrýva svoju ambíciu
byť dejinami syntetickými. (…)
Predkladá obraz o dráme, dramaturgii, réžii, herectve, scénografii, hudbe, speve a tanci a aj
o teatrologickej reflexii. Aj o tom,
v akom prostredí sa divadlo rodilo
a rozvíjalo. V oboch vetvách divadelnej existencie – v profesionálnom i v divadle hranom z ochoty
či z lásky (a to už od tridsiatych
rokov prinášalo mnohé pozitívne
podnety). (…) Odkazuje aj na tie
zdroje a pramene, ku ktorým má
kritické stanovisko s odhodlaním
poskytnúť zvedavému a vnímavému čitateľovi šancu na vlastnú
konfrontáciu.“

Vladimír Štefko

Prvý zväzok poskytuje
koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby
na profesionálnych javiskách do roku 1948, je
zachytený na primerane
charakterizovanom
spoločenskom
pozadí
a podaný v dejinných súvislostiach. Druhý zväzok Dejiny slovenského
divadla II. (1949 – 2000)
plánuje Divadelný ústav
vydať v roku 2020.
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Koncertné
uvedenie
opery Sadko
Opera SND sa neraz prezentovala okrem zaujímavých
operných inscenácií aj početnými koncertmi. Boli to často
koncerty operných árií alebo koncerty tematické, zamerané
prevažne na sakrálne diela operných skladateľov. Dielo
ruského majstra Nikolaja Rimského-Korsakova, rozprávkovú
operu Sadko, sa vedenie Opery SND rozhodlo vrátiť na
pódium našej prvej scény v koncertnej podobe 16. februára
pod taktovkou talentovaného dirigenta Ondreja Olosa.
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Toto dielo inšpirované ruskými bylinami zohralo
významné úlohu v ruskej opernej literatúre.
Rimskij-Korsakov patril medzi najaktívnejších
členov umeleckej skupiny, ktorá sama seba
nazvala Mocnou hŕstkou. Okrem Korsakova
patrili k tomuto neformálnemu umeleckému
zoskupeniu aj Musorgskij, Balakirev, Borodin
a ďalší. Ich cieľom bolo obrodiť ruskú ľudovú
(národnú) hudbu, ktorá sa v priebehu 18.
a 19. storočia pod vplyvom „poeurópčovania“
Ruska na spôsob Petra Veľ kého dostala
mimo záujmu snobskej ruskej elity. RimskijKorsakov patril v Mocnej hŕstke k hudobne
najvzdelanejším skladateľom. Po ukončení
svojej námorníckej kariéry sa stal profesorom
sanktpeterburského konzervatória, a preto sa
okrem vlastnej skladateľskej a pedagogickej
činnosti venoval aj úprave diel svojich priateľov,
menovite Musorgského, ktorého originálny
talent považoval za potrebné uhladiť.
Opera Sadko je dielom o víziách malého
ruského človeka, ktorý sa vyberie do sveta
dokázať svojmu okoliu, že svet sa nekončí
za humnami, ale že sa začína tam, kde
sú ľudské túžby. Svoju víziu predstavuje
prerozprávaním klasického rozprávkového
príbehu s metaforickými asociáciami, ktoré
ešte umocní ďalšími dramaturgickými plánmi.
Za povšimnutie stojí aj hudobný jazyk diela,
ktorý je inštrumentálne detailne prepracovaný.

Skladateľ v súlade s rozprávkovým námetom
ilustruje fantazijné prostredia farebnou,
a v neposlednom rade exotizujúcou inštrumentáciou. Varjažského, benátskeho a indického hosťa, vykresľuje v súlade so súdobou
predstavou o daných krajinách a ich hudobnej
kultúre. Veľ ké obsadenie orchestra a zboru kontrastuje s intímnymi scénami Sadka
a Volchovny, čo však z hudobného hľadiska
podstatne dynamizuje dielo.
V koncertnom uvedení diela sa na pódiu
Opery SND predstaví svetoznámy gruzínsky
tenorista Zurab Zurabishvili, ktorý pravidelne
vystupuje na popredných operných scénach
v Európe. Popri interpretácii dramatických
postáv talianskeho repertoáru sa gruzínsky
umelec venuje aj dielam klasickej ruskej
a francúzskej opernej literatúry. Jeho
partnermi budú poprední sólisti našej prvej
scény, Peter Mikuláš ako Morský cár, Adriana
Kohútková ako Volchovna a Monika Fabianová
ako Ľubava. Postavy troch exotických
hostí – Varjažského, benátskeho a indického –
stvárnia Jozef Benci, Daniel Čapkovič
a Ľudovít Ludha.
Veríme, že táto nová forma prezentácie
klasických operných diel si získa vašu priazeň
a sobotný koncert 16. februára 2019 vás
obohatí o umelecký zážitok.
pripravil Martin Bendík,
dramaturg Opery SND

Nový
Don José
Efe Kislali
po prvý raz
v Opere SND

Na predstaveniach
v Opere SND vystúpi
9. februára spoločne
s Janou Kurucovou
(Carmen),
Evou Hornyákovou
(Micaela)
a Sergejom Tolstovom
(Escamillo)
a 11. februára
s Monikou Fabianovou
(Carmen),
Adrianou Kohútkovou
(Micaela)
a Filipom Tůmom
(Escamillo).
Obe predstavenia
bude dirigovať
Dušan Štefánek.

Turecký tenorista Efe Kislali študoval na
konzervatóriu v Istanbule. Na operných
doskách debutoval v roku 1996 ako
Nemorino v Donizettiho Nápoji lásky.
Jeho repertoár zahŕňa celý rad postáv:
Pedrilla z Mozartovho Únosu zo serailu,
Alfréda v Straussovej operete Netopier,
Ismaela v Nabuccovi, predstavil sa
tiež ako Sporting Life v Gershwinovej
opere Porgy a Bess, naštudoval aj
Vladimíra v opere Knieža Igor, Samsona
v Samsonovi a Dalile, ale aj Riccarda vo
Verdiho Maškarnom bále, Pinkertona
v Pucciniho opere Madama Butterfly,
Manrica v Trubadúrovi či titulnú rolu vo
Verdiho Otellovi. Ako Radames (Aida)
sa po prvý raz predstavil v Lotyšskej
národnej opere v Rige. S tým istým
súborom absolvoval turné do Švédska
v roku 2006 – a naštudoval s ním tiež
Calafa (Turandot, 2008).

S Radamesom účinkoval v Prahe
(2006) a hosťoval tu aj ako Des Grieux
v naštudovaní Manon Lescaut (v tejto
inscenácii vystúpil aj v rámci festivalu
Pražská jar). Po úspechoch v Prahe ho
pozvali do Bukurešti (Samson a Dalila –
2007, 2008). Vo svojej profilovej úlohe,
Radamesovi, debutoval aj v Baltimore
Opera Company (2008). V roku 2009
spieval tú istú postavu na otváracom
predstavení International Aspendos
Opera Festival, v tom istom roku sa s ňou
predstavil v Regensburgu a Salzburgu,
ale aj na úspešnom japonskom turné.
O rok neskôr debutoval v USA ako Otello.
V súčasnosti ho môžu vidieť a počuť
diváci v Prahe či v Štátnej opere Varna
(Bulharsko).
ps

Z očí
do očí

Dramaturgické
úvody
k predstaveniam
Opery SND

Operný súbor SND obohatil od začiatku
tohto roka svoju ponuku o ďalší formát.
Pred každým predstavením sa majú
diváci možnosť stretnúť s dramaturgom,
vypočuť si zaujímavé informácie
o autorovi opery, na ktorú sa prišli pozrieť,
o samotnom diele a jeho inscenácii
na našich doskách. Niektoré z týchto
dramaturgických úvodov sú obohatené
aj o prítomnosť sólistov účinkujúcich
v danom predstavení. Svojim hosťom tak
chceme ponúknuť priestor, aby mohli
predstavenia vnímať v súvislostiach,
o ktorých sa dozvedia pred nimi –
a zároveň nadväzujeme bezprostredný
kontakt, máme možnosť divákov osobne
privítať a diskutovať s nimi. Zo skúseností
vieme, že takáto priama komunikácia
prináša do vzťahu nášho súboru k jeho
návštevníkom novú, vyššiu kvalitu.
Dramaturgické úvody sa začínajú vždy
trištvrte hodinu pred každým večerným
predstavením Opery SND v novej či
v historickej budove – podľa toho, kde
sa predstavenie koná. Vstup je voľný pre
všetkých hostí, ktorí majú vstupenku
na predstavenie. Srdečne pozývame. ps

Martin Bendík, dramaturg Opery SND,
počas dramatického úvodu
k opere Don Giovanni 31. 1. 2019
foto Pavol Urbánek
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Celým svojím
bytím patrí k nim aj
skvelá sopranistka
Andrea Danková,
ktorá vstúpila na
scénu Opery SND
v roku 1994 ako
Mimi. Postavu
mala do detailov
už naštudovanú
v Taliansku, aj preto
krehká Mimi
presvedčila dirigenta
Ondreja Lenárda.
Andrea Danková absolvovala žilinské Konzervatórium (v triede prof. Jany Škripekovej) a následne VŠMU v Bratislave u prof.
Zlatice Livorovej. Aj jej taliansky pedagóg
Rodolfo Ricci mal skúseností na rozdávanie a do detailov pripravil s Andreou niekoľ ko postáv. Po Mimi prišla Micaela – protiklad ohnivej Carmen. Istým spôsobom
však tiež osudová, aké má umelkyňa rada.

Mám rada
úlohy zvodkýň
so sopranistkou Andreou Dankovou
listujeme v spomienkach

Svet divadla vo svetlách rámp a vôňa zákulisia,
neopakovateľné okamihy, povznášajúci potlesk a uznanie,
ale aj samota hotelových izieb počas prípravy inscenácií
v zahraničí. Čo všetko zahŕňa svet, ktorý je taký rozdielny
– iný v zákulisí, iný na javisku a iný pozorovaný z hľadiska.
Obidve strany ho milujú a obdivujú...

Prečo práve takéto typy postáv, pýtam
sa šarmantnej dámy, s ktorou v jedno
sobotné popoludnie sedíme v divadelnej šatni, aby sme spoločne zalistovali
v spomienkach.
Micaela mi otvorila cestu na zahraničné
scény. Zúčastnila som sa na súťaži v Trevise pomenovanej po vynikajúcej talianskej
sopranistke Toti dal Monte. Súťaž bola
zameraná na postavu Micaely. Prišlo deväťdesiat mladých sopranistiek z celého
sveta a ja som vyhrala. S tvorivým tímom
produkcie Carmen sme potom realizovali niekoľ ko predstavení po Taliansku a ja
som súčasne okamžite dostala ponuku na
koncerty s Londýnskym symfonickým orchestrom.
Micaela túži po láske a hľadá ju s pokorou, vy však sršíte temperamentom,
ktorý prenášate do svojich postáv aj na
javisku, a tak sa nečudujem, že si vás
získala Violetta...
Mám rada úlohy zvodkýň, preto som chcela čím skôr spievať Violettu v La traviate,

hoci to nebola rola celkom pre môj hlas.
Môj taliansky pedagóg mi hovoril, že Violetta je pre tri hlasy – prvé dejstvo koloratúrny soprán, druhé dejstvo mladodramatický a tretie dejstvo dramatický. Príbeh
Violetty ma však fascinoval od začiatku.
Spievala som ju na mnohých javiskách,
nezabudnuteľným však bude stretnutie
pri príprave inscenácie v réžii Franca Zeffirelliho. Zmeškala som termín konkurzu,
Zeffirelliho však zaujala moja prezentačná ponuka s fotografiami, a tak ma pozval
k sebe do nádhernej vily s veľ kou záhradou plnou ruží a hortenzií neďaleko Ríma.
Najskôr bol prekvapený: veď ty vyzeráš
príťažlivejšie ako na fotografiách! Po tomto konštatovaní nastúpil maskér a asi tri
hodiny ma líčil. Keď sa líčenie skončilo,
Zeffirelli zavolal tenoristovi a ja som čakala, kedy budeme konečne spievať... Vybrali sme sa na obed, kde sme sa rozprávali o všeličom možnom, len nie o spievaní.
Až večer, keď už som bola dosť unavená,
si ma vypočul. Až neskôr som pochopila,
akým bol dobrým stratégom. Mal ambíciu
poznať umelca komplexne. Na spoluprácu si vybral tých umelcov, u ktorých cítil
a predpokladal aj akési ľudské súznenie na
spoločnom projekte, spevácke kvality boli
samozrejmosťou. La traviatu v jeho réžii
som potom spievala aj vo Verdiho rodisku
v Bussete.
Často ste spievali a spievate v Taliansku – La Scala v Miláne, La Fenice
v Benátkach, Turín, Palermo a ďalšie
a potom svet – New York a jeho Carnegie Hall, Londýn Barbican, Madrid, Japonsko... Dlho by sme vymenovávali,
kde všade ste sa tešili zo zaslúženého
potlesku. Ktorí partneri, ktorí dirigenti
si vás získali?
V Madride som spievala napríklad s tenoristom Neilom Shicoffom a mezzosopranistkou Agnes Baltsa v čase ich najväčšej
slávy. Po predstavení v Kráľovskom divadle nám prišiel zablahoželať kráľovský
pár Juan Carlos s manželkou Sofiou a Neil
Shicoff mi poslal tridsať ružových ruží...
Nemusíte byť skromná, v denníku El
Pais ste si prečítali: „... uplynulú noc
triumfovala Micaela v podaní Andrey
Dankovej.“
Z kolegov na javisku by som možno spomenula napríklad Josého Curu ako Otella, z dirigentov Marca Armiliata, Daniela
Gattiho, Kenta Nagana – bolo ich veľa
skvelých, od sira Colina Davisa som sa na-

učila absolútnej precíznosti a pátraniu do
hĺbky postáv a to aj pri štúdiu partov pri
koncertnom uvedení oratórií, omší...
Našla som recenziu na váš výkon napríklad z novembra minulého roka, keď
ste s London Philharmonic Orchestra
uviedli pod taktovku Vladimira Jurowského Janáčka a jeho Večné evanjelium. Kritik v Opera Today zvolal: Aký
hlas! Andrea Danková spievala opäť
úžasne a navyše dirigent Jurowski
ponúkol umelkyni ďalšiu spoluprácu.
Andrea sa predstaví v Deutsche Oper
Berlin, kde bude účinkovať v Musorgského opere Chovačina.
Dlho by sme uvádzali aj zvučné mená
režisérov, z ktorými ste spolupracovali vrátane takej osobnosti ako Robert
Carsen a jeho Janáček. Moravský rodák spolu s Verdim a Puccinim patria
azda k vašim najobľúbenejším. Elisabettu di Valois v Donovi Carlovi ste po
dlhom čase opäť naštudovali v Opere
SND. Kde všade ste účinkovali za uplynulých osem či viac rokov?
Naposledy som v SND spievala Bohému,
myslím v roku 2010. Bola by som rada
účinkovala doma, akosi som nenašla
ohlas. Medzitým som uviedla napríklad
Kaťu Kabanovú v Buenos Aires, nasledoval opäť Madrid, Brusel, Londýn, Štrasburg, Dijon, Turín a podobne.
Aký je život takej emotívnej umelkyne,
akou ste vy, necháva sa unášať emóciami aj v bežnom živote, viete sa odpútať
aj svojich snov?
Popri kariére potrebujem mať okolo seba
blízkych, pocit zázemia, intimity domova...
Po štúdiu, po štyroch-piatich rokoch prevažne na zahraničných scénach, som túžila mať domov a rodinu. Barbara sa nám
narodila ako darček k mojím tridsiatym
narodeninám, prakticky dva dni po nich.
Zrejme sa nerozhodne pre umeleckú kariéru, zaujíma ju ľudský mozog a syna láka
astronómia. Ale obidvaja majú aj umelecké vlohy – dcéra pekne maľuje a syn zasa
výborne hrá na gitare a navyše obidvaja
športujú – zlákal ich snoubord. Ale aby
som odpovedala na vašu otázku – od narodenia našich detí je rodina na prvom mieste a potom kariéra. Snažím sa to rozdeliť
pol na pol. A nelietam v snoch, napríklad,
keď som doma, každý večer varím a učím
praktickému životu aj deti.
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”

Naučila som
sa absolútnej
precíznosti
a pátraniu
do hĺbky
postáv.
Opera SND, Don Carlo
Foto Pavol Breier

Jenůfa
Foto Javier del Real

Ak je to pravda, aj vy máte vzťah k horám, prírode a lyžovaniu. Pri jednom
z posledných telefonátov som vás zastihla na lyžiarskom svahu...
K lyžovaniu ma priviedol manžel. Je právnikom, zameriava sa na medzinárodné
právo a rád športuje. Napríklad aj po mojom účinkovaní v Turíne sme sa vybrali do
Sestrière na olympijské zjazdovky.
Ale teraz sa teším na Toscu. Interpretovala som ju už mnohokrát v rôznych inscenáciách. Tosca patrí k tým osudovým
ženám, vášnivo milujúcim a veľmi žiarlivým a vlastníckym. A keď sme spomínali,
že postavami, ktoré stvárňujem aj žijem,
tak som niekedy črty Toscy prenášala aj
do súkromného života, až sa mi manžel
čudoval...

Prežívate na javisku príbeh. Vnímate
divákov?
Skoro vôbec, pre mňa je na predstavení
dôležitá interpretácia v súzvuku s tým,
aby som „pretlmočila“ príbeh vierohodne
aj herecky. Áno, som Tosca, a keď doznejú
posledné tóny, teším sa na ohlas publika
a potom asi do tretej rána nezaspím...
Andrea Danková v rozhovore
s Izabelou Pažítkovou,
tlačovou tajomníčkou SND
Tosca v podaní Andrey Dankovej
je na programe Opery SND vo štvrtok
21. februára 2019 v réžii Martina Bendika
a pod taktovkou Rastislava Štúra.
Partnermi Andrey Dankovej budú
Miroslav Dvorský (Mario Cavaradossi),
Sergej Tolstov (Barón Scarpia),
František Ďuriač (Angelotti),
Martin Malachovský (Kostolník),
Ivan Ožvát (Spoletta) a ďalší.
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je stavebná spoločnosť s viac ako 55 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

365 DNÍ PRÍLEŽITOSTÍ.
MNOHÉ SME
PREŽILI
SPOLOČNE.

