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PREMIÉRA V OPERE
Rozprávka o šťastnom konci

Milí návštevníci SND, milí rodičia,
starí rodičia, učitelia, milé deti,
operný súbor SND pripravil pre vás
krásne farebné dobrodružstvo plné
pohybu a hudby v podobe rodinnej
opery Rozprávka o šťastnom konci.
Ponúknite deťom umelecký zážitok,
v ktorom môže dieťa rozvíjať vlastnú
obrazotvornosť, fantáziu a tvorivé
hľadanie. Odpútajme deti od mobilných telefónov a počítačov, poskytnime im zážitok z krásneho prostredia
a vône historickej budovy SND na podporu ich tvorivého potenciálu a posilnenie ich tvorivého sebavyjadrenia.
Vychovávajme si divákov, dajme im šancu zistiť, že umenie je neobyčajné
aj tým, že je účinným prostriedkom na prekonávanie nástrah v súčasnom
pretechnizovanom informačnom živote. Umenie nás obohacuje o nové myšlienky, idey, schopné aktivizovať naše kompetencie na prekonávanie životných záťaží. Zmeny v spoločnosti, predovšetkým zmeny v spoločenských
nárokoch na mladého človeka, si vyžadujú aj zmeny stratégií zvládania detí.
V dnešnej výkonovo orientovanej a súťaživej spoločnosti rodičia chcú od
svojich detí čoraz viac a viac, aby sa stali superdeťmi, ale zabúdajú na ich
hravosť, tvorivosť a najmä na rozvíjanie fantázie a sociálnych zručností.
Predstavenie nám poskytuje pohľad na život plný zázrakov, spontánnej hravosti, skutočných kamarátstiev a šťastných koncov, ktoré sú také potrebné
pre reálny život. Aj my dospelí si uvedomíme, že hudba v divadle nám prináša
nielen zábavu a šťastie, ale dokáže aj zázračne liečiť. Pomôžme deťom zvyšovať ich emocionálnu inteligenciu pozitívnym vplyvom divadelného zázraku. Vcítiť sa do prežívania a emócií postáv, na zvládanie ich emócií, ako je
hnev a frustrácia, spôsobu ich zvládania, ako aj schopnosť rozlišovať emócie a učiť sa vlastnej empatii a v neposlednom rade aj schopnosti analyzovať
a pochopiť medziľudské vzťahy na javisku.
Poskytnime deťom výlet do sveta fantázie, farieb a divadelných zázrakov.
V SND sa tešia na dospelákov i drobizg.
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Motýľ
na anténe
S absurdnou komédiou pod názvom
Motýľ na anténe, ktorej autorom je
Václav Havel, hosťuje v Štúdiu v novej
budove SND v piatok 10. mája 2019
o 19.00 hod. Bábkové divadlo na
Rázcestí z Banskej Bystrice.
Inscenácia Havlovej hry lavíruje na
hranici medzi ideálnymi predstavami
a realitou, konaním a nekonaním,
aktivitou a pasivitou nás ľudí.
Václav Havel do nej zašifroval mnoho
z vlastných politických a filozofických
názorov na svet a spoločnosť
a nezakryl ani svoje autobiografické
inšpirácie. Je zaujímavé, že témy
a povahy ľudí, ktoré tak majstrovsky
Havel vykreslil, sú živé a aktuálne aj
po 50 rokoch od vzniku hry.
Bábkové divadlo na Rázcestí uviedlo
túto Havlovu hru po prvýkrát na
Slovensku.
V spracovaní režisérky Sone
Ferancovej sa stáva výstižnou
paródiou (pseudo)intelektuálneho
prístupu k ľuďom a svetu, múdrou
komédiou o našich malostiach
a neschopnostiach, osobitou
výpoveďou o večnej téme
partnerských a rodinných vzťahov.
Na scéne Miriam Struhárovej
a v kostýmoch Simony Vachálkovej
účinkujú Filip Štrba,
Anna Zemaníková, Marianna
Mackurová a Dodo Šamaj.
cm
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Kotlár vs.
Amsler, 1.0
Až do konca mája predstaví v novej
budove SND svoju tvorbu Ľuboš
Kotlár víťaz 4. ročníka Grand prix
Bienale divadelnej fotografie 2018.
„Výstava Ľuboša Kotlára mapuje
jeho niekoľ koročnú spoluprácu
s divadelným režisérom Mariánom
Amslerom. Cieľom kurátorskej
selekcie je čiastočne nabúrať
zaužívaný stereotyp, v ktorom
hrá divadelná fotografia úlohu
faktografického zaznamenávania
divadelných inscenácií. Kotlár
a Amsler pravidelne spolupracujú
od roku 2015, kooperujúc spoločne
ako na propagačných vizuáloch
k jednotlivým inscenáciám, tak na
výtvarnom vklade do inscenácií
samotných až po následné
zaznamenávanie diania na javisku.
Autor v rámci výstavy prezentuje
najmä diela, ktoré zostali ležať
v osobných archívoch, či už ide
o skice, nepoužité varianty vizuálov,
pôvodné verzie neskôr dotvorených
záberov pre potreby inscenácie,
fotografie z inscenácií, ktoré síce
nenesú požadovanú informačnú
hodnotu, ale vytrhnuté z kontextu,
v ktorom vznikli, prezentujú vizuálne
silné obrazy vytvárajúce vlastný
naratív,“ spresňuje kurátorka výstavy
Jana Hojstričová.
Výstavu pod názvom Kotlár vs.
Amsler, 1.0 pripravil Divadelný ústav
v spolupráci so SND.
cm

Fascinácia
tancom
Na výstave BALLET DANCERS/
Tanečníci si v novej budove SND
môžete až do začiatku júna pozrieť
mimoriadne fascinujúce zábery tanečníkov od popredného poľského fotografa Piotra Leczkowského (1971).
Vyštudoval Fakultu architektúry na
Varšavskej technickej univerzite,
zvíťazila však vášeň ku grafickému dizajnu a fotografii. Už vyše 20 rokov sa
venuje grafike a fotografii architektúry a interiérov, rád sa zameriava aj na
umeleckú fotografiu – predovšetkým
klasický tanec.
„Hľadám krásu a harmóniu,
najčastejšie v čistom priestore
fotografického štúdia tak, aby sa
záber maximálne koncentroval na
tanečníka. Som tam len ja, tanečníci
a svetlo,“ hovorí Piotr Leczkowski.
„Tanečníci sú vynikajúci modeli.
Ich telo totiž vyformoval dlhoročný
tréning priam k dokonalosti.
Fotografie prezentované na výstave
som vybral z obrazov posledných
troch rokov. Ich hrdinami sú poprední
umelci Poľského národného baletu.“
Práce Piotra Leczkowského získali
početné ceny na medzinárodných
fotografických súťažiach.
K posledným úspechom patrí
víťazstvo v súťaži Sony World
Photography Awards – Poland
National Awards 2019. Umelecké
fotografie Piotra Leczkowského
majú vo svojich archívoch aj mnohí
zberatelia umenia vo svete.
cm

Bravúrny
Macbeth
po 60-krát
Veľ ké vášne alžbetínskeho
divadelného mága Shakespeara boli
pre majstra Verdiho inšpiráciou,
ktorá ho zamestnávala po celý
život. Pretlmočiť Shakespearov
text do hudobného jazyka opery
nie je jednoduché, ale majster Verdi
to dokázal s ojedinelým šarmom
a najmä presvedčivosťou pravého
dramatického okamihu. Pochmúrny
príbeh Macbetha umocnil hudobnou
bravúrou.
Dej drámy sa odohráva v Škótsku
v 11. storočí. Macbeth, ako i jeho
manželka Lady Macbeth sú
zločincami posadnutými mocou.
Čarodejnice síce predpovedajú ich
koniec, oni však neuveria, že sa raz ich
éra skončí, že sa Birmanský les naozaj
pohne a oni sa pominú. Inscenáciu
v réžii Mariána Chudovského
uvedieme už po šestdesiatykrát
23. mája 2019 pod taktovkou Martina
Leginusa. V postave Macbetha
sa predstaví Sergej Tolstov, ako
Lady Macbeth Adriana Kohútková,
Macduffa stvárni Ľudovít Ludha
a Banqua Peter Mikuláš.
Ak sa vám nepodarí prísť na Macbetha
v máji, v rovnakom obsadení si môžete
pozrieť posledné predstavenie tejto
Verdiho opery v aktuálnej divadelnej
sezóne 1. júna 2019.
mb

Bábätká
do dlane
Všetky bábätká sú veľmi zraniteľné,
potrebujú veľa lásky a starostlivú
opateru. Ak prídu na svet príliš skoro,
často na to, aby prežili, potrebujú
špeciálnu starostlivosť. Prežívanie
predčasne narodených detí sa vďaka
novým vedeckým poznatkom neustále
zlepšuje. Pre ich prognózu sú podstatné nielen moderná technika a vzdelaný
personál, ale aj podpora zo strany rodiny. Pre zaujímavosť môžeme uviesť,
že k najznámejším predčasne narodeným patria velikáni zo sveta vedy, politiky a umenia, napríklad vedci Charles
Darwin a Albert Einstein, spisovateľ
Victor Hugo, politik Winston Churchill,
herec Sidney Poitier či primabalerína
Anna Pavlova.
Občianske združenie Nedonosené
dieťa pri Novorodeneckej klinike
M. Rusnáka sa snaží pomocou
projektu Aby každé dieťa mohlo byť
so svojou mamou zriadiť priestor
pre matky predčasne narodených
detí, aby mali možnosť zostať
s nimi v nemocnici. Na podporu
tohto projektu pripravila Opera
SND vo februári tohto roku operný
galakoncert, ktorý sa stretol
s mimoriadne priaznivým ohlasom.
Pri tejto príležitosti sme vyhlásili aj
finančnú zbierku, do ktorej je na dobrú
vec možnosť prispievať permanentne.
Ako sme sľúbili, na tlačovej besede
v júni budeme informovať o výške
vyzbieraných prostriedkov.
cm

Nezabudnite
na abonentku
Aj v aktuálnej sezóne mnoho našich
priaznivcov navštevuje divadelné
predstavenia s abonentkou v ruke.
Nezabúdame na skalných, ale
našou ambíciou je získať aj ďalších
našich permanentných fanúšikov.
Teší nás, že o Abonentné balíčky je
čoraz väčší záujem. Čím si získavajú
vašu priazeň? Získate výhodu mať
miesto v hľadisku, ktoré vám najviac
vyhovuje, budete medzi prvými
divákmi na premiérach, využijete
zľavy z bežnej ceny vstupeniek
a v predstihu aj vstupenky na
predstavenia, o ktoré je počas sezóny
mimoriadny záujem, nestratíte čas
pri kupovaní vstupeniek na jednotlivé
predstavenia. Abonentka je navyše
vhodným darčekom.
Abonentné balíčky si budete môcť
kúpiť od konca mája do konca júla
výhradne v pokladnici v novej
budove SND: do konca júna každý
pracovný deň v čase 9.00 h – 16.00 h
a počas divadelných prázdnin
pondelok – utorok 12.00 h – 18.00 h
a stredu – piatok 8.00 h – 14.00 h.
Bližšie informácie vám v SND radi
poskytneme na tel. čísle
+421 2 204 72 296, e-mailom
na adrese abonentky@snd.sk; www.
snd.sk/informacie o vstupenkach/
abonentky, kde od konca mája
nájdete aj podrobný rozpis ponúk
v jednotlivých balíčkoch.
cm

Zbierka je otvorená, môžete
prispieť prostredníctvom účtu

Občianske združenie
Nedonosené dieťa
Sídlo Antolská 11,
851 07 Bratislava
IČO 308 08 421 DIČ 2020 148 7039
Číslo účtu – IBAN
SK27 0200 0000 0001738 38012
variabilný symbol 17
SWIFT (BIC) SUBASKBX
www.novorodenciantolska.sk
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Svetozár Sprušanský, režisér počas skúšky

Rozprávka
Rozprávka
so
sošťastným
šťastným
koncom
koncom
Svetozár Sprušanský, režisér, počas skúšky

Jana Bernáthová
(Belladona, zlá kráľovná)
v spoločnosti parkuristov
a pod prísnym pohľadom
režiséra Svetozára
Sprušanského

Filip Tůma (Martin Kučerka), Adriana Banásová (Júlia)

Našej rozprávke nechýba humor ani napätie,
pohybová ladnosť až cirkusová akrobacia, výtvarná
poézia ani scénická premenlivosť. A kraľuje jej nádherná hudba! Lebo hudba v divadle prináša radosť
a šťastie, ale dokáže aj zázračne liečiť.
Dve z Hviezdičiek či Lúčnych kobyliek, členky Pressburger Singers

Kým sa o tom sami presvedčíte, ponúkame vám
niekoľ ko pohľadov z príprav rozšantenej i poučnej
rozprávky. Fotografie Mareka Malůšeka sú zo
skúšok kostýmov i pohybovej skúšky parkuristov,
technických skúšok, jednoducho príprav na prvú
„ostrú“. Chvíle zladenia všetkých zložiek do výsledného tvaru prinášajú problémy, ale aj zábavné
momenty a ako vidno, našim protagonistom nechýba dobrá nálada a úsmev.
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Kde bolo, tam bolo…
Bolo raz jedno obrovské
kamarátstvo veľ ké ako
rozprávkové kráľovstvo.
Dokázalo hory prenášať,
ale aj zlobu a choroby
zdolávať. Veď aká
by to bola rozprávka
bez šťastného konca?
Nádherné kostýmy a farebnú dekoráciu realizovali
majstri v Umelecko-dekoračných dielňach SND.

Katarína Juhásová (Zlata, princezná premúdrená)
Denisa Šlepkovská (Zita, princezná prejedená)
Andrea Vizvári (Zora, princezná prekrásna)

Malí speváčikovia zo speváckeho zboru Pressburger Singers

Lenka Máčiková (Júlia)
Pavol Remenár (Martin Kučerka)

Inscenácia vznikla s láskavou podporou
Nadácie Petra Ustinova
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Matúš Šimko
(Valerián, princ)
Adriana Banásová (Júlia)

Martina Masaryková (Belladona, zlá kráľovná)
Roman Krško (Koloman, čarodejník)

Svižná skupina cirkusantov
(parkuristov), ktorá prináša
napätie i vzruch.

Peter Zagar
Rozprávka o šťastnom konci
Hudobné naštudovanie Dušan Štefánek
Dirigent Dušan Štefánek, Pavol Tužinský
Libreto Daniel Hevier, Svetozár Sprušanský
Réžia Svetozár Sprušanský
Scéna a kostýmy Diana Strauszová
Výtvarník Vladimír Král
Choreografia Silvia Hudec Beláková
Dramaturgia Svetozár Sprušanský
Účinkujú Adriana Banásová, Lenka Máčiková,
Pavol Remenár, Filip Tůma, Jana Bernáthová,
Martina Masaryková, Denisa Hamarová,
Andrea Pietrová, František Ďuriač, Juraj Peter,
Dominika Krčištová, Denisa Šlepkovská,
Barbora Dvorská, Andrea Vizvári, Judita Andelová,
Katarína Juhásová, Juraj Kuchar, Matúš Šimko,
Roman Krško, Marek Pobuda
Spoluúčinkuje orchester Opery SND,
Pressburg Singers pod vedením Janky Rychlej
Premiéry
27. apríla a 2. mája 2019 o 18.00 h
historická budova SND

Jana Bernáthová
(Belladona,
zlá kráľovná)
František Ďuriač
(Tichomír, dobrý kráľ)
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Návrh vizuálu Foto Jakub Gulyás

Jacques Offenbach,
Ľudovít II. a pátranie
po kameni
Pár ďalších úvah o Hoffmannových poviedkach

Pred mesiacom som sa v Portáli pokúsil načrtnúť obraz o tom,
aké inscenačné možnosti ponúka prapodivná Offenbachova opera Hoffmannove
poviedky. Pre tých, ktorí toto predchádzajúce číslo nemali v rukách, len zhrniem
základnú myšlienku svojho príspevku: že totiž Hoffmannove poviedky ponúkajú
také široké spektrum výkladov, až vzniká nebezpečenstvo, že inscenátori
sa nechajú týmito možnosťami príliš očariť a v diele sa jednoducho stratia.
Iste, trochu som preháňal, ale naozaj len trochu. V tomto čísle Portálu
sa chcem v úvahách posunúť trochu ďalej.
Hoffmannove poviedky to sú široko
stavané dramatické plochy, mohutný
šťavnatý orchester, barokovo (nie, prosím,
v zmysle štýlu, ale veľ korysej klenutosti
a ozdobnosti) modelované situácie. To
so sebou prirodzene nesie aj príležitosť
rozvinúť tú-ktorú myšlienku, pocit či
vzťah v efektných hudobných číslach,
ktoré akoby na chvíľu pozabudli na hlavný
dejový prúd. Áno: Hoffmannove poviedky

majú popri „hlavnej lodi“ a „troch vežiach“
(príbehy Olympie, Antonie a Giulietty) aj
rôzne „vežičky“ a „prístavby“, ktoré nás
doslova ohúria.
To asi nie je zlé prirovnanie, pretože
poukazuje k podstate problému. Ak sa
nám niektoré diela zdajú ako dokončené
stavby bez jediného nadbytočného alebo
chýbajúceho prvku (čo by sa už len dalo

škrtnúť alebo zmeniť napríklad na takej
Tosce alebo na Falstaffovi!), Hoffmannove
poviedky sú bizarným hradom, akými
zapĺňal Ľudovít II. Wittelsbach kopce
a kopčeky svojej domoviny. Pripomínajú
fantazijné detské zámky z lega: keď
máte dosť súčiastok, potom krídla, veže
a dvorany môžete pridávať donekonečna.
Hoffmannove poviedky sa hrávajú
v toľ kých úpravách, že sa to ani

nedá poriadne spočítať: inscenátori
čísla škrtajú, prehadzujú, využívajú
alternatívne verzie jednotlivých scén.
Pán Offenbach mal totiž lega naozaj
neúrekom a jeho skvelé operné dielo sa
dá najrozmanitejším spôsobom zmenšiť
či pozmeniť – a to v podstate bez ujmy.
Koniec koncov: do opery zasahoval po
Offenbachovej smrti aj jeho priateľ,
skladateľ Ernest Guiraud, pričom nie
je celkom jasné, čo v diele je a čo nie je
autentický Offenbach.
Pretože predchádzajúce riadky zaváňali
iróniou, skúsim to dať na pravú mieru:
Hoffmannove poviedky sú naozaj
skvelé, je to dielo plné nádhernej hudby
a fascinujúcich obrazov, ale ľahko v ňom
možno zablúdiť. Svojou fantazijnosťou
provokujú inscenátorov reagovať
rovnako, ako to spravil autor: bujnou
dávkou asociácií.
Problém zjavne spočíva v tom, že v tejto
zložitej a ohurujúcej stavbe treba nájsť
jej nosný pilier, základný kameň,
o ktorý sa celá budova opiera: a to,
ako môžeme tušiť, nemusí byť v danej
situácii jednoduché.
„Hlavný nosník“ pôjde podľa všetkého
niekde centrom diela, dobre ukrytý pod
obkladom z bravúrnych árií, za balustrádami scén plných tajuplného šerosvitu
a pod mohutnou vrstvou očarujúcich ansámblových výstupov – a pravdepodobne
bude pevne spájať všetky tri príbehy. Je
týmto „nosníkom“ sám Hoffmann?
Hoffmann je skvelá postava. Nesmierne
náročná, ale aj vďačná – ak v nej má interpret čo prezentovať. Teda skvelá postava
ako umelecká príležitosť. Ako dramatický
hrdina však nič moc. Nemá rysy pozitívneho hrdinu, ale nie je ani sviniarom, ktorý
by stál za reč. Je to pochybná existencia,
stroskotanec. A typológia žien, ktoré ho
fascinujú (stroj-android Olympia, chorá
speváčka Antonia a pobehlica Giulietta),
dotvára obraz o nelichotivý dohad týkajúci
sa kvality Hoffmannových osobnostných
a citových preferencií. Keby bol Hoffmann
solídnym operným hrdinom, na skvelý príbeh o ňom by pánovi Offennbachovi iste
postačila ako taký objekt záujmu, ktorý
možno brať naozaj vážne, úbohá Antonia.
Iste: romantický hrdina, zvlášť v opere, musí byť stratený, dezorientovaný,
vnútorne nesúrodý. Ale mal by sa správať

tak, aby si ho divák – ak ho už nemôže
obdivovať – mohol aspoň vážiť, minimálne
neopovrhovať ním. Obávam sa však, že
Hoffmannovi sa nedarí naplniť ani toto
kritérium. Hoffmannovi chýba dokonca
aj „heroizmus“ existenciálnej beznádeje.
Nie, on nie je nosníkom tejto stavby.
Pozrime sa na dámy, teda postavy ženské:
Olympiu, Antoniu a Giuliettu. Tieto jednak
neprechádzajú celým dejom, takže je tu
vážna otázka o ich základnom význame
pre architektúru diela ako celku. A okrem
toho: Olympia ženou nie je, lebo vôbec nie
je človekom. Antonia je typickou obeťou
zmietanou osudom (Zlom?) bez vnútornej
sily, a teda de facto osobnostných čŕt,
a Giulietta typickým lovcom obetí, teda
stelesnením deštrukcie (a to nielen
v zmysle negatívnych čŕt postavy, ale
aj štruktúry samotnej časti o Giuliette,
ktorá sa rozvoľňuje práve k akejsi
zvláštnej tematickej dekompozícii). Tieto
tri postavy sa v Hoffmannovej mysli
spájajú v obraze jedinej vysnenej ideálnej
ženy – Stelly (Hviezdy). To je ďalšia indícia
o Hoffmannovej hlave: spojiť nespojiteľné.
Nie: na žene-nežene, žene bez
osobnostných čŕt, ani na žene-deštrukcii
konštrukcia diela stáť nebude.
Vážnejšie môžeme v tomto zmysle
brať „štvorrolu“ Lindorf – Coppelius –
Miracle – Dapertutto: štyri podoby
démonického princípu, ktorý sa v rôznych
situáciách vracia v hrozivom ronde vždy
v inej podobe chameleóna. Áno: toto by
mohol byť základný kameň či oporný múr,
pretože má jasný profil a ak nie vývoj, tak
iste smerovanie. Ostáva otázka, či pod
touto studenou skalou nenájdeme ešte
dajaké hlbšie podložie.
Z naozaj veľ kých postáv príbehu ostáva
už len Nicklausse: Hoffmannov priateľ,
spolupútnik životom, ktorý mu je tak
trochu spoločníkom v jeho čudnom
modus vivendi – a sčasti ochrancom.
Je to takzvaná nohavičková rola:
Nicklaussa pridelil pán Offenbach
mezzosopranistkám. Myslel to naozaj
vážne? – vykopať z útrob histórie relikt
nohavičkovej úlohy? A prečo práve tu?
Pretože pána Offenbacha mám (na
rozdiel od Hoffmanna) tendenciu si vážiť,
pokúsim sa za týmto krokom prečítať
zámer. Že totiž muž Nicklausse nemá
byť interpretovaný ženou len tak pre nič
za nič. Čo tým skladateľ dosiahol? Nuž:

že dobrý(á) kamarát(ka) Nicklausse je
obyčajne najzaujímavejším ženským
typom na scéne. Chlapčenský výzor ju
robí zaujímavo delikátnou, vo vokálnom
prejave (teda nielen v hlasovom odbore
samotnom, ale v povahe jeho-jej partu) vie
byť však veľmi ženský(á). Je to kamarát
do dažďa – i Cháron, ktorý dokáže človeka
sprevádzať na (prvej a) poslednej ceste životom. Je to priateľ i nepovšimnutá láska.
Duchaplné riešenie: architektúra príbehu
sa rafinovane opiera o „kamenný blok“
zabudovaný mimo „hlavnej lode“: a tým je
Nicklausse. Empatický, autentický, svoj.
Teda definitívne: empatická, autentická,
svoja. Tento kameň je dôležitejší
než Lidnorf – Coppelius – Miracle –
Dapertutto, pretože nedeštruuje, ale
konštruuje.
A Hoffmann sa ľahostajne a nevšímavo
túla s touto krásnou a vzácnou ženou,
ktorá ho (asi) veľmi miluje, a správa
sa k nej, akoby to bol obyčajný kamarát
z mokrej štvrte… Nie práve o tejto
jeho (našej ľudskej) fatálnej slepote sú
Hoffmannove poviedky?



Pavol Smolík,
režisér pripravovanej inscenácie

Jacques Offenbach
Hoffmannove poviedky
Hudobné naštudovanie Tomáš Brauner
Dirigenti Tomáš Brauner, Peter Valentovič
Réžia Pavol Smolík
Zbormajster Pavel Procházka
Scéna Jaroslav Valek
Kostýmy Ľudmila Várossová
Videoprojekcie Martin Kákoš
Choreografia Jaroslav Moravčík
Dramaturg Martin Bendik
Účinkujú Rafael Alvarez,
Mickael Spadaccini, Jana Bernáthová,
Eva Bodorová, Eva Hornyáková,
Ľubica Vargicová, Linda Ballová,
Adriana Kohútková, Gustáv Beláček,
Jozef Benci, Martin Gyimesi,
Róbert Remeselník, Martin Malachovský,
Juraj Peter, Ján Ďurčo, František Ďuriač,
Monika Fabianová, Denisa Hamarová,
Ján Babjak, Ivan Ožvát, Robert Smiščík,
Jitka Sapara-Fischerová, Denisa Šlepkovská
Premiéry
14. a 15. júna 2019
nová budova SND | Sála opery a baletu
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Ľubica Vargicová ako Violetta Foto Alena Klenková

La traviata
sa lúči

Opera o veľ kých emóciách, láske až za hrob, nevraživosti,
ale i nehe a v neposlednom rade o veľ kej morálnej očiste ducha
v zmysle starogréckej katarzie prežíva v našej inscenácii
už dvadsaťsedem rokov (premiéry 16. a 17. 10. 1992).
Vystriedali sa v nej renomovaní domáci i zahraniční speváci
a dirigovali ju naši najlepší dirigenti.

Violetta nebola
pre Verdiho
obyčajnou
kurtizánou,
vytvoril nádherný
čistý charakter
milujúcej ženy
Opera, ktorá sa odohráva v súčasnosti, bola na talianskych
scénach vzácnosťou. Okrem La traviaty taliansky majster
napísal iba jednu operu zo súčasnosti; operu Stiffelio.
Ale v prípade La traviaty jediným problémom nebola
len súčasnosť, ale aj námet, ktorý pobúril prudérne
a pokrytecké obecenstvo. Kurtizána ako hlavná, a najmä
kladná hrdinka, podľa dobových kvázi morálnych zvyklostí na
javisko predsa nepatrí. Verdi toto pokrytectvo neakceptoval
a predstavil nám čistý charakter milujúcej ženy.
Scénu k inscenácii vytvoril náš vynikajúci scénograf Aleš
Votava. Patril medzi operných scénografov, pre ktorých
bola opera zvlášť srdcovou záležitosťou. Bol veľ kým
fanúšikom a znalcom tohto divadelného druhu. Pritom
nekoncipoval scény povrchne dekoratívne, ale funkčne
v súlade s režisérskou koncepciou. Vytvoril mnoho
operných dekorácií, najmä v Štátnej opere Banská Bystrica
a v Národnom divadle v Prahe. Na javisku Opery SND
pripravil len dve kreácie, a to scénu k Mozartovej opere
Záhradníčka z lásky v réžii Vladimíra Strniska
a k La traviate v réžii Mariána Chudovského.
Inscenácia prežila dlhé obdobie aj vďaka nenásilnej dekorácii
spomínaného Aleša Votavu a výtvarníka kostýmov Petra
Čaneckého, ktorý veľmi citlivo prispôsoboval dobové
kostýmy k postavám a charakterom osobností sólistov,
zboru a baletu. Pri príležitosti jej derniéry 1. júna 2019 sa
za dirigentský pult vracia Jan Zbavitel, ktorý túto zaujímavú
inscenáciu v roku 1992 hudobne naštudoval. Nie je to však
návrat nostalgický.
Ako Jan Zbavitel spomína na krásne roky v Opere SND?
„Po prvý raz som sa stretol so súborom Opery SND už
v decembri 1987 a bolo to s Janáčkovou Jej pastorkyňou,
ktorú so súborom naštudoval prof. Fratišek Jílek a ja som
ju prevzal. Inscenáciu som tiež dirigoval na zájazde SND
v Lipsku 15. mája 1988. Mal som šťastie dirigovať Jej

pastorkyňu v SND šesťkrát, naposledy vo februári 1991.
Ďalšou inscenáciou na pôde SND, ktorú som dirigoval
ešte pred mojím angažovaním, bol Verdiho Rigoletto
a umelecký zájazd do Madridu s inscenáciou Rossiniho
Barbiera zo Sevilly (jún 1992). Spolupráca na všetkých
týchto inscenáciách bola taká úspešná, že vedenie Opery
SND ma pozvalo naštudovať La traviatu a angažovalo
ma za stáleho dirigenta SND. Premiéra 16. 10. 1992 bola
pre mňa veľ kou inšpiráciou – spolupráca s výborným
orchestrom, zborom a predovšetkým so skvelými
sólistami – bol to nezabudnuteľný umelecký zážitok.
Peter Dvorský, Jana Valášková, Pavol Maurery a ďalšie
spevácke osobnosti, na druhej premiére nastupujúca
mladá generácia Ľubica Vargicová, Šimon Šomorjai,
Richard Haan a celý rad ďalších sólistov… Spomínam
si, že niektoré roly boli obsadené aj štyrikrát, vždy na
zodpovedajúcej umeleckej úrovni. Pracovať s takto
výborne disponovaným umeleckým súborom je snom
každého dirigenta, balzamom pre uši i dušu muzikanta.
Orchester na čele s vynikajúcim koncertným majstrom
Vladimírom Harvanom bol pre mňa svojím umením
a autoritou veľ kou oporou v spolupráci s orchestrom,
ktorý sa zhrával a rástol k veľ kým umeleckým
výkonom v inscenáciách Don Pasquale, Divadelný
riaditeľ, Záhradníčka z lásky cez mnoho koncertov až
k Wagnerovmu Tannhäuserovi. S touto inscenáciou
sme reprezentovali Slovensko na umeleckom zájazde
vo Švajčiarsku, v Nemecku a vo Francúzsku v roku 1994.
A to bolo vlastne posledné moje stretnutie so súborom
Opery SND.
Spoluprácu končila ponuka Janáčkovej opery v Brne,
kde som v roku 1994 nastúpil ako umelecký šéf opery.
Vzhľadom na moje zameranie na tvorbu Leoša Janáčka
a možnosti pokračovať v odkaze prof. Františka Jílka
zachovať janáčkovskú interpretačnú tradíciu v Brne
nebolo možné takúto ponuku odmietnuť.
Veril som, že môžem pokračovať v kontaktoch so
súborom Opery SND, ktorý mi vskutku prirástol
k srdcu. A tá pokračovala pri hosťovaniach celého radu
sólistov v Janáčkovej opere v Brne a na zahraničných
zájazdoch s brnianskym súborom v Japonsku, Rakúsku,
Luxembursku.
V Bratislave som sa cítil ako doma a s rovnakým pocitom
sa vraciam pri príležitosti derniéry Verdiho La traviaty
za dirigentský pult Opery SND.“
Rovnako ako premiéra aj derniéry majú osobitú
atmosféru, navyše so špičkovými umelcami v troch
hlavných postavách – s Ľubicou Vargicovou, Ľudovítom
Ludhom a Daliborom Jenisom.
Derniéra Verdiho opery La traviata 1. júna 2019
pod taktovkou Jana Zbavitela, v réžii Mariána
Chudovského, na scéne Aleša Votavu a v kostýmoch
Petra Čaneckého bude 309. uvedením tejto inscenácie.



Martin Bendik,
dramaturg Opery SND
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Inšpirujúca výzva pre mladých umelcov

V jubilejnej divadelnej sezóne otvára Opera SND

OPERNÉ ŠTÚDIO

Operné aktivity SND obohatí v nasledujúcej jubilejnej divadelnej
sezóne aj projekt, ktorého ambíciou je ponúknuť mladým umelcom
ďalší profesionálny rast priamo na pôde SND pod vedením
a v tvorivej spolupráci s výnimočnými osobnosťami. Projekt
vychádza aj z koncepcie riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra.
Zámerom tvorivého tímu bolo vytvoriť kvalitnú, efektívnu
a logickú koncepciu projektu inšpirovanú podobnými
zahraničnými divadelnými a opernými štúdiami. Opera
SND tak ponúkne umeleckú platformu pre začínajúcich
umelcov a pre mnohých prirodzený prechod z umeleckých
škôl do profesionálneho divadelného prostredia.
Operné štúdio SND predstavuje koncept, ktorý je
založený na rozvoji umeleckej osobnosti mladých
talentov, realizácii projektov v profesionálnom divadle
s odborným vedením, na formovaní umeleckých daností,
na praxi a práci na konkrétnych operných tituloch.
Súčasťou budú pravidelné kreatívne dielne zamerané
na detailnú prácu na spevácko-interpretačných
schopnostiach, herecko-pohybových zručnostiach
a výrazových prostriedkoch interpretov.
Projekt Operného štúdia je určený pre mladých spevákov,
režisérov i hudobných skladateľov. Do projektu sa môžu
prihlásiť študenti, ktorí končia štúdium na stredných
i vysokých školách umeleckého zamerania.
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Výber operných spevákov sa uskutoční 8. júna a 1. júla.
Odborná komisia vyberie ôsmich uchádzačov, ktorí sa
od septembra stanú na jednu divadelnú sezónu členmi
Operného štúdia SND.
Každý mesiac absolvujú kreatívne dielne pod vedením
významných osobností dramatického, operného i tanečného
umenia a výsledkom bude galakoncert a naštudovanie
operného diela. Ako svoj prvý titul uvedie Operné štúdio
SND barokovú operu Henryho Purcella Dido a Aeneas
a k storočnici SND dielo slovenského skladateľa Jozefa
Grešáka Zuzanka Hraškovie inšpirované literárnou
predlohou P. O. Hviezdoslava.
Operné štúdio SND bude pri realizácii projektu úzko
spolupracovať s Hudobným centrom.
Veríme, že stretnutie mladých umelcov s osobnosťami,
ktorých umenie ocenili diváci na domácich i zahraničných
scénach, prinesie v priateľskej atmosfére kreativitu,
remeslo, emóciu a nové zážitky.

Marek Mokoš,

vedúci Operného štúdia SND

Barok, ako čas zrodu opery,
otvára dvere do Operného štúdia SND.
Foto Tibor Koszkowski

7. 6.

8. 6.

9. 6.

18.00 h
21.00 h

19.00 h

19.00 h

Rakúsky perfomer

Národné divadlo Praha

Štátne divadlo Košice

Kurt Hentschläger

Federico García Lorca

Friedrich Schiller

(Štúdio)

FEED.X

FEED.X je performanciou, ktorá sa
odohráva v umelo vytvorenom prostredí
bez ľudských protagonistov poukazujúca
na hranice ľudského vnímania.

Predstavenia
na Festivale
európskeho
divadla
Eurokontext.sk
uvedieme
v pôvodnom jazyku
so slovenskými
titulkami.

12. 6.

(Sála činohry)

Krvavá svadba

Láska, nenávisť, život, smrť.
Klasická rovnica s dvoma neznámymi
s legendou Soňou Červenou.

10. 6.

19.00 h
(Štúdio)

TR Varšava/Poľsko

Kalifornia/Grace Slick
René Pollesch

Hra je pokusom porozumieť, kam
doviedla koloniálna expanzia a hľadanie
nových území západnú civilizáciu.
Našou sprievodkyňou je Grace Slick,
rokenrolová hviezda 60. rokov a ikona
hnutia hippies v USA.

13. 6.

19.00 h

19.00 h

Fortebraccio Teatro/Taliansko

11.00 h
16.00 h

(Štúdio)

Pieseň piesní
Roberto Latini

Ak Pieseň piesní čítame bez
náboženských odkazov a interpretácií
a vnoríme sa do jej vnútorného pohybu,
môže sa nám náhle objaviť snová
vízia sveta so všetkými jeho vôňami,
paralelného a možno niekdajšieho sveta,
v ktorom si nás sny a slová vyberajú
a sprevádzajú nás.

14. 6.

(Višňový sad)
VOSTO5/Česko

Spoločenstvo vlastníkov
Jiří Havelka a kol.
Neľútostný boj rozvášnených
eg o pozície a dominanciu na výslní
spoločenského javiska - autorský
projekt Divadla Vosto5 postavený
na pôdoryse bežnej schôdze
spoločenstva vlastníkov.

(Štúdio)

Mária Stuartová
Strhujúca dráma Friedricha Schillera
o osudovom stretnutí v živote dvoch
veľ kých vládkyň, o politike,láske,
viere, o zložitosti nášho vnútra v réžii
slovinského režiséra Diega de Brea.

10. 6. a 11. 6.

19.00 h
(Štúdio)

Radnóti Színház/Maďarsko

Deň na trhu
Pál Závada

Dramatizácia jednej z najdôležitejších
próz súčasnej maďarskej literatúry
spisovateľa oceneného Kossuthovou
cenou. Východiskom je séria desivých,
brutálnych udalostí z maďarskej
histórie - pogromov proti Židom
v obci Kunmadaras. Príbeh o našich
historických traumách a o kolektívnej
zodpovednosti.

14. 6.

19.00 h

(Sála činohry)
Staatsschauspiel Dresden/Nemecko

Odysea

Roland Schimmelpfennig

Homérova ODYSEA - „spomienka
na dejiny, keď usadlíctvo, predpoklad
pre každý domov, nasledovalo
po nomádskej ére.“ Bájny príbeh
antického Grécka. Čo má spoločné
s príbehom súčasných utečencov?

Predstavujeme
zahraničných hostí

Program tohtoročného festivalu Eurokontext.sk zameraného na činohru
sa začne netradične. Na javisku sa neobjaví žiaden čin a žiaden herec.
Len projekcia, svetlo, hustá hmla, ktorá postupne pohltí celý priestor.
Všetko sa stratí. Rovnako všetci diváci. Do tej miery, že nebudú vidieť
nielen okolosediacich divákov, ale napokon nebudú vidieť ani samých
seba. Vo finále každý, kto sa bude pozerať, uvidí len a len jednoliaty
priestor meniaci farby. Ale zároveň tak uvidí inscenáciu FEED.X
autora Kurta Hentschlägera, ktorého zaujíma „emocionálny proces
a romantická predstava, že možno vytvoriť niečo väčšie, ako je život“.
Otváracie predstavenie festivalu bude 7. júna 2019 v novej budove SND.

SKUTR je dnes už zavedená divadelná
značka, skratka, ktorá skrýva mená dvoch
spolužiakov z pražskej DAMU, Slováka
Martina Kukučku pôvodom z Martina
a pražského rodáka Lukáša Trpišovského.
Za sebou majú celý rad inscenácií rôznych
druhov a žánrov, nevynímajúc operu. Pôsobia najmä v Česku, ale hosťovali už aj na
viacerých významných zahraničných scénach. Aktuálne sú zároveň členmi umeleckého vedenia pražského Divadla v Dlouhé.
Výsledkom ich predposlednej spolupráce
s činohrou pražského Národného divadla
je inscenácia Krvavej svadby Španiela
Federica Garcíu Lorcu, známeho básnika
pohybujúceho sa v prostredí avantgardných umelcov ako Salvádor Dalí či Luis
Buñuel. V slovenskom divadle zaznamenal
výrazný úspech Lorcov Dom Bernardy
Alby v nitrianskom divadle v réžii Jozefa
Bednárika, na úspech inscenácie nadviazal tento režisér Krvavou svadbou, ktorú
uviedol na Malej scéne SND v roku 1987.
Rovnako múzicky naladení režiséri Kukučka, Trpišovský predstavia svoju verziu
Krvavej svadby v našom divadle 8. júna
2019. Bude to posledné predstavenie
tejto inscenácie vôbec.
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Nemecký dramatik a režisér René
Pollesch navštevoval v rokoch
1983 – 1989 Institut für Angewandte
Theaterwissenschaft v Giessene, kde
sa stretol s významnými hosťujúcimi
osobnosťami svetového divadla ako
Heiner Müller, George Tabori, Robert
Wilson. Je autorom s bohatým registrom
činností a výkonov, za viaceré z nich
získal i rôzne ocenenia. Okrem košatej
a úspešnej činnosti v úlohe dramatika je
aj libretistom opery Metanoia (O myslení),
ktorú režíroval významný, mimoriadne
pozoruhodný a osobitý režisér, predčasne
zosnulý Christoph Schlingensief. Napriek
svojmu pevnému miestu v súčasnom
divadle sme sa s Polleschovou
dramatickou tvorbou stretli v slovenskom
profesionálnom divadle len raz, keď v roku
2005 v bratislavskom Štúdiu 12 uviedli
jeho hru Heidi Hoh arbeitet hier nicht
mehr pod názvom Katka Krátka tu už
nepracuje. Na Slovensko sa tentoraz
Pollesch dostáva malým oblúkom – cez
Poľsko. Inscenácia Kalifornia/Grace
Slick, ktorá mala premiéru v TR Warszava
8. decembra 2017, sa u nás predstaví
10. júna 2019.

Budapeštiansku inscenáciu Deň na trhu,
ktorá vznikla podľa predlohy autora
slovenského pôvodu Pála Závadu, uvádza divadlo nesúce meno maďarského
básnika Miklósa Radnótiho. Závada v Dni
na trhu rozpráva o prenasledovaní Židov,
na ktoré doplatil aj samotný Radnóti,
syn podnikateľa s textilom. Miklós sa
pôvodne volal Glatter, pseudonym si zvolil
až ako dospelý podľa rodnej obce svojich
predkov zvanej po slovensky Radnovce,
dnes ležiacej neďaleko hraníc s Maďarskom v okrese Rimavská Sobota. Miklósa
Radnótiho pravdepodobne zastrelili v novembri 1944, hoci okolnosti jeho úmrtia
sú dodnes nejasné. Spisovateľ Pál Závada
sa narodil desať rokov po Radnótiho
smrti v slovenskom Komlóši, maďarskom
meste neďaleko hraníc s Rumunskom.
Je prirodzené, že autora zaujímajú osudy
obyvateľov niekdajšej rakúsko-uhorskej monarchie, to, ako sa prepletajú,
ovplyvňujú, ako len ťažko možno oddeliť
jeden od druhého, ako nezmyselné je robiť
akúkoľ vek selekciu. Závada v tejto súvislosti hovorí o akomsi „stredoeurópskom
chumáči“. Viac sa dozviete 10. júna 2019
na nábreží Dunaja v novej budove SND.

Krvavá svadba

Kalifornia/Grace Slick

FEED.X

K židovsko-kresťanským koreňom nášho
kontinentu a našej kultúry sa v inscenácii
Pieseň piesní vracia taliansky autor, herec, performer Roberto Latini. Mimoriadne
oceňovaný umelec, zakladateľ zoskupenia
Fortebraccio Teatro, ktoré sa venuje divadelným experimentom, novým interpretáciám klasiky, výskumu či hľadaniu možností súčasného umenia. Latini v súvislosti
s Piesňou piesní, za ktorú dostal prestížne
ocenenie Ubu Prize, hovorí, aké sú preňho
dôležité rytmus, dych, hlas, intonácia, ako
sa pokúša hľadať slová na svojom tele,
na koži a ako dokáže cítiť ich teplo. Na
Slovensku sa o tom možno po prvýkrát
presvedčiť 12. júna 2019. V súvislosti
s Latiniho tvorbou netreba obchádzať jeho
spolupracovníkov, hudobníka a skladateľa
Gianluciho Misitiho, ktorý pravidelne komponuje hudbu pre divadlo i film, a svetelného dizajnéra Maxa Mugnaiho.

inscenáciu opäť vychádzajúcu
z dokumentárnych materiálov, tentoraz
vzťahujúcich sa k tridsiatemu výročiu
Novembra. Ešte predtým sa 13 a 14.
júna 2019 v Bratislave predstaví
so svojím domovským zoskupením
VOSTO5 a s inscenáciou Spoločenstvo
vlastníkov, o ktorej pre časopis Svět
a divadlo povedal, že je „odtlačkom
reality, ktorý komprimuje pätnásť rokov
mojich skúseností zo spoločenstva
vlastníkov bytových jednotiek do hodiny
a pol trvajúcej fikcie“. Predlohu Havelka
už i sfilmoval, do hlavnej úlohy obsadil
Dagmar Havlovú, ale zároveň je stále
presvedčený, že práve „divadlo môže
pohnúť ľudskou optikou, spochybniť
ustálený názor, rozvibrovať dávno
nefunkčné citové centrá, rozprúdiť krv,
aktivovať svedomie a teda naštartovať aj
nejaké občianske postoje“.

Jiří Havelka len nedávno úspešne
inscenoval v martinskom Slovenskom
komornom divadle dokumentárnu
drámu o živote Karola Duchoňa a už
sa pripravuje na hosťovanie v Činohre
SND, kde v budúcej sezóne pripraví

Roland Schimmelpfennig je jeden
z najúspešnejších súčasných nemeckých
autorov, ktorého hry sa uvádzali vo viac
ako štyridsiatich krajinách sveta.
Na Slovensku mal premiéru v roku 2004,
keď Činohra SND uviedla jeho hru Arabská

noc v réžii vtedy na doskách našej prvej
scény taktiež debutujúceho Martina
Čičváka. Inscenácia sa stretla s veľmi
pozitívnym prijatím a získala ocenenie
Dosky v troch kategóriách. Odvtedy sa
Schimmelpfennigove hry opakovane
vracajú na slovenské javiská. V máji
minulého roku navštívil Bratislavu pri
príležitosti vydania výberu z jeho hier
v slovenčine a zároveň slávnostne otvoril
festival Nová dráma. V tom čase pracoval
práve na opuse Odysea, pre TASR to
komentoval slovami: „Skoro som sa z toho
zbláznil, ale to je normálne, to sa mi stáva
vždy. A vždy, keď nejaké dielo dokončím,
zabudnem, aký náročný to bol proces.
Chvalabohu, že človek zabudne, inak by
som už nikdy nič nenapísal. Z terajšieho
pohľadu je to tá najťažšia vec, na ktorej
som kedy pracoval. Najradšej by som
si vytrhal vlasy, nemám poňatia, ako to
dopadne, ale to je normálne, tak je to
vždy.“ Ako to dopadlo v Nemecku v réžii
Tilmanna Köhlera, uvidíte 14. júna 2019
v Sále činohry, kde vystúpi drážďanský
Staatsschauspiel.

Miro Dacho,

dramaturg Činohry SND
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Na
ceste
k sebe

úvahy nad Fyzikmi
Fyzici, ktorí sa chystajú v SND,
budú tematizovať to, kto riadi
svet a či je naozaj na základe vedy
riadený racionálnejšie, či je naozaj
tým lepším miestom.
Ako fyzici prichádzajú k sebe
V plnom nasadení skúšok sa v činohre
od apríla oddávame spolu s režisérom
Janom Klatom úvahám o tejto vtipnej
a grotesknej skladačke tém a zásadných
odkazov autora (pre súčasnosť). Fyzici
nie je iba intertextuálny fajnšmekrový
kúsok, ale aj zdravá provokácia na tému
(ne/zdravého) bláznovstva, líderstva
a teda aj potenciálnej zodpovednosti.
Na margo zodpovednosti sa v istej eseji
vyjadril Dürrenmatt i takto: „Tam, kde
je zodpovedný každý, nakoniec nie je
zodpovedný nikto.“
Zodpovednosť a vedci
Práve táto téma sa stáva počas
prvých skúšok najžhavejšia. A živo sa
diskutuje. Kde je podstata problému?
Dvaja géniovia, vedci, členovia tajnej
služby, predstierajú bláznovstvo, aby sa
dostali k inému géniovi, vedcovi, ktorý
predstierajúc bláznovstvo sa dopracoval
k povestnej „teórii všetkého“, čo mu
umožnilo prísť na také vynálezy, ktoré
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môžu rýchlo zničiť svet. Nakoniec sa pod
tlakom alebo v zrelej úvahe odhodlajú
traja fyzici dobrovoľne uzavrieť pred
svetom, aby ho zachránili. To by bol
v skratke opis diania v sanatóriu Slečny
Doktorky von Zahnd pod jej starostlivým,
možno až väzenským dohľadom.
Ako poznamenal Roman Poláčik (Newton),
„ich najväčší konflikt je v uvažovaní
o zodpovednosti. Kilton (Newton) je
ochotný zbaviť sa tej zodpovednosti,
kým Eisler (Einstein) je plný energie
a verí v rozumnú účasť vlády pri narábaní
s výskumom.“
Dano Heriban (Einstein) vzdanie sa
zodpovednosti jednej z postáv veľmi
trefne pomenoval ako snahu „nechcieť
dovoliť zneužiť svoj výskum. Einstein
odovzdá svoje zistenia a kompetentní
nech s tým robia, čo chcú“.
V tejto rozprave úniku od zodpovednosti
definoval režisér Jan Klata pohnútky jednotlivých vedcov i takto: „Einstein – My

sme vymysleli Aladinovu lampu s džinom
vnútri. Nemôžeme tú lampu odovzdať
nejakému hlupákovi, preto je nutné ,vyvrátiť‘ stôl, lebo nastupuje nová paradigma.
Teraz sa zmení svet a on rozhoduje o tom,
ako bude vyzerať. Vedec politikov v tomto
momente nepotrebuje. A Newton mu
pripomína, že majú malý problém, pretože
džina v tej lampe ešte nemajú. Ním je
totiž Möbius a jeho poznatky.“ Takže je
dôležité chytiť práve jeho. V rámci metafor, intenzívnych hudobných vstupov sa
fyzikom a osadenstvu sanatória Mathildy
von Zahnd dostávame pod kožu. Tragickým v tejto zvláštnej zhode okolností je
to, ako sa to nakoniec všetko otočí. A to
sme pri ďalšej pálčivej téme Fyzikov –
bláznovstvo a realita.
Zodpovednosť a psychiatri/blázni
Aká je samotná riaditeľ ka sanatória Slečna Doktorka Mathilda von Zahnd (Jana
Oľ hová)? Aj ona z mnohých uhlov dopĺňa
tému zodpovednosti. Je to lekárka, je to
odborníčka, je to posledná reprezentantka svojho rodu, je to žena, je to rovnaký
blázon ako ostatní, ak nie väčší.
Režisér Klata vysvetľuje, že aj v jej prípade „je to otázka zodpovednosti. Aká je jej
existencia s pacientmi. Nie sme v klasickej nemocnici na ortopedickom oddelení.
Byť svetovo uznávaný psychiater, človek,
ktorý lieči dušu, to sú veci, ktoré sa týkajú nielen psychického zdravia. V rámci
tejto paradigmy ‚byť bláznom‘ sa dá totiž
urobiť všetko. Veľ ký psychiater môže
manipulovať svojimi pacientmi a môže
spôsobiť veľ ké škody v hlave ľudí. Kde sú
hranice zodpovednosti za to, čo sa deje
s tými ‚inými‘ ľuďmi? Aj geniálni fyzici
v hre prekročia etické normy len preto,
lebo sú geniálni a blázni zároveň,“ a pod
rúškom šialenstva konajú tak, ako by inak
nekonali a práve ono im nakoniec umožňuje únik od zodpovednosti za svoje činy.
Následne pokračoval v ďalších úvahách,
ktoré rozširujú rámec zodpovednosti:
„Naši fyzici konajú pre ideu, nie sú to
nejaké automaty. V priebehu vývoja situácie v sanatóriu sa začínajú zamýšľať nad
tým, komu vlastne slúžia. Prichádzajú na
to, že ten, komu slúžia, či je to prezident,
alebo systém, je paranoidný. Systém je
nastavený tak, že už nepracuje pre občanov, pracuje na tom, aby svet bol jedným
veľ kým väzením. Bez demokratického
princípu. A tak sa vedec rozhodne skočiť

do priepasti. Nehovorím, že Newton
či Einstein urobili takéto rozhodnutia.
Povedali si, že namiesto tých, ktorí to
riadia teraz, to môžu robiť i oni a vtedy by
bol svet lepším a múdrejším miestom. Nie
je to niečo, čo naplánovali, keď sa nechali
‚naverbovať‘. Až v procese prišli na to, že
jeden vedec má s druhým toho spoločného viac ako s vlastným prezidentom
či vládcom krajiny a povedali si – poďme
spolu viesť svet. Práve Möbius v istom
momente ponúka, že namiesto slúženia
‚blbcom‘ môžu, môžu sami prebrať vládu
a vtedy bude svet lepší. Bude riadený
racionálnejším spôsobom.“ Fyzici, ktorí
sa chystajú v SND, budú tematizovať to,
kto riadi svet a či je naozaj na základe
vedy riadený racionálnejšie, či je naozaj
tým lepším miestom.
Masky a odhalenia
Fyzici sú aj hrou o skladaní masiek,
o odhaľovaní identitity a rolí.
Pod maskou blázna sa skrýva člen tajnej
služby, pod maskou člena tajnej služby je
nakoniec fyzik. Každý v tejto hre má na
sebe masku, ktorá sa strháva v nečakanom momente. Áno, Dürrenmatt sa pohráva aj so žánrom detektívky, rovnako ako
s vtipnou tragismiešnou groteskou.
O maske Slečny Doktorky von Zahnd,
ktorá má pod palcom troch fyzikov,
plejádu sestričiek i zvláštnych ošetrovateľov a je dedičkou významného rodu
von Zahnd, povedal režisér Klata ďalšie
dôležité informácie. „Kedy padne maska
slečny doktorky a odhalí sa bondovský
génius zla? Z Matihldy von Zahnd urobil
totiž autor takéhoto génia zla. Vybral si
práve ženu, ktorá už nemôže mať deti,
dokonca ju v didaskáliách opisuje s istou
deformáciou. Ona je symbol niekoho, koho
spoločnosť nechce, vytesnení ho.“
Ale je to aj hra pohlaví, kde sa „stretáva
živel mužský kontra živel ženský. Mužský
živel, to sú tí géniovia, a živel ženský, tak
to je ‚gruppies‘“. A pre Dürrenmatta bolo
dôležité otočiť štandardný a banálny
vzťah dvoch pohlaví. Aj dnes sa kultúra
zaoberá otočením mužsko-ženských rolí.
Preňho bolo asi zaujímavé to, že z jej lona
už nevyjde nasledujúce pokolenie von
Zahnd, čo je vlastne koniec histórie – koniec príbehu. Civilizácia došla do takého
sebauspokojenia, že sa už nedokáže –
nemôže rozmnožiť.“ To je istá fatálnosť,
ktorú prináša a odhaľuje hra.

Maćko Prusak (choreograf), Veronika Gogola (tlmočníčka), Jan Klata (režisér),
Justyna Łagowska (scénografka a kostýmová výtvarníčka) Foto Ivan Ölvecký

V rámci dekorácie prichádzame do sveta
po katastrofe, kde každý z fyzikov prekročil hranice a v ústave zabil svoju ošetrovateľ ku v mene vyššieho dobra a svojho
cieľa: „Keďže katastrofa sa už stala,
mnohí si zvolili bláznovstvo ako jedinú
cestu. To im umožňuje mať čisté svedomie. Neurobil som to ja, niečo mi povedalo,
že to mám spraviť. Ja som iba vykonával
rozkazy – pokyny. Šialenstvo je možnosť,
ako utiecť od výčitiek svedomia. Povedal
mi to kráľ Šalamún, hovorí postava, lebo
nie som tak úplne fyzikom, nie som úplne
ani Jamesom Bondom, ale len tým, ktorý
sa pretvaruje. Možno sú to špecializovaní
agenti alebo si to iba vymysleli, a tak aj
oni zabili svoje svedomie.“
Po tomto nahliadnutí do psyché postáv,
po vypočutí celej série hudobných odkazov od Davida Bowieho a jeho Outside, či
Radio-Aktivität od Kraftwerk, alebo Enola
Gay od OMD, pokračujeme v skúškach,
rozpravách na ceste k najpresnejšiemu
pohľadu do sveta bláznov, vedcov, ktorí
riadia svet vymknutý z kĺbov.
Cesta k sebe?
Túto úvahu nad Fyzikmi uzavrieme
citátom z Dürrenmattovej reči venovanej
Havlovi. V jednej časti nadväzuje práve
na slobody a úniky od nich. Píše: „Ľudské
práva, chlieb pre každého, rovnosť pred

zákonom, sloboda myslenia a prejavu,
sloboda zhromažďovania sa, transparentnosť, potlačenie násilia a tak ďalej, sú
insígniami ľudskej dôstojnosti, práva nenarušujú bytie jednotlivca, ale umožňujú
mu žiť s inými jednotlivcami.“

Miriam Kičiňová,
dramaturgička pripravovanej inscenácie

Friedrich Dürrenmatt
Fyzici
Preklad Eduard V. Tvarožek
Réžia Jan Klata
Dramaturgia Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy Justyna Łagowska
Výber hudby – adaptácia Jan Klata
Choreografia Maćko Prusak
Účinkujú Jana Oľ hová,
Gabriela Dzuríková, Monika Potokárová,
Dano Heriban, Roman Poláčik,
Robert Roth, Martin Šalacha,
Emil Horváth, Monika Horváthová*
* ako hosť
Premiéry
1. a 2. júna 2019 o 19.00 h
nová budova SND | Sála činohry

17

Návrh vizuálu Foto Jakub Gulyás

Návrat antiky do SND

Euripides
Bakchantky
Veľ ké európske divadelné domy na západ
od nás, napríklad i v neďalekej Viedni, sa
s neutíchajúcou pravidelnosťou vracajú
k antickým dramatickým predlohám. Hry
starovekých gréckych a rímskych autorov
sú pevnou a stálou súčasťou mnohých
repertoárov a na ich základe zavše vznikajú pozoruhodné inscenácie. V ostatnom
čase sa antika začala častejšie objavovať
aj na slovenských javiskách. Ďalším príspevkom k jej sprítomňovaniu je inscenácia Euripidovej hry Bakchantky v Štúdiu.
Slovenské divadlo má voči antike stále
veľ ké podlžnosti, dramatickú tvorbu
nevynímajúc. Doposiaľ je z niekoľ kých desiatok hier, ktoré sa zachovali, do nášho
jazyka preložený len zlomok. Isté penzum
z neho už slovenské divadlá uviedli.
Bakchantky boli súčasťou Euripidovej trilógie, ďalšie dve časti sa však
nezachovali. Zaujímavosťou hry, ktorú
uviedol pravdepodobne po smrti autora
jeho syn, je nielen to, že patrí k jedným
z posledných diel tzv. klasického obdobia
antického Grécka, ale aj tým, že privádza
na scénu postavu boha Dionýza, ktorý bol
spätý s divadlom už od čias jeho vzniku
a s oslavami na počesť tohto boha. Ich
súčasťou boli aj divadelné predstavenia.
Blízky vzťah k Bakchantkám mali aj
avantgardní divadelníci šesťdesiatych
rokov minulého storočia. Vzhľadom
na uvoľnenú atmosféru, hnutie hippies či
sexuálnu revolúciu mala podoba divadelnej práce často blízko k dionýzovskému
kultu a komunitný život bakchantiek
niektorých divadelníkov pochopiteľne
lákal a vzrušoval.
Hra sa dočkala aj viacerých operných
spracovaní. Látka zaujala aj významného
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filmového a divadelného režiséra Ingmara
Bergmana. K najpozoruhodnejším inscenáciám sa radí spracovanie Bakchantiek
nemeckým režisérom Klausom Michaelom
Grüberom z roku 1974.
Napriek tomu, že Euripidove Bakchantky
na Slovensku uviedli už dve profesionálne
divadlá, prvý a kompletný preklad hry do
slovenčiny vznikol až teraz na objednávku Činohry SND. Jeho autorom je Peter
Lomnický, ktorý pravidelne prekladá
z viacerých jazykov. K antickej predlohe
sa vrátil opäť po tom, čo pre režiséra
Martina Čičváka preložil komédiu Oblaky
starogréckeho autora Aristofana. Hru
uviedlo SND v sezóne 2011/12.
Obe spomínané inscenácie Bakchantiek
uvedené na Slovensku pracovali
pravdepodobne s viacerými jazykovými
variantmi Euripidovej hry, ktorú tvorcovia
zároveň výrazne upravili. Prvá inscenácia
sa realizovala pred jedenástimi rokmi
v bratislavskom divadle Meteorit v réžii
Róberta Csontosa. Išlo o medzinárodný
projekt, ktorého súčasťou boli umelci
z viacerých krajín vrátane českých
hercov Václava Jiráčka (ostatný filmový
Jánošík v réžii Agnieszky Hollandovej)
a Pavlíny Štorkovej (členka Činohry ND
Praha). Ďalšie spracovanie Euripidovej
hry pripravili pred dvomi rokmi študenti
Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej
fakulty VŠMU. Išlo skôr o hru na motívy,
veľmi voľné spracovanie antickej predlohy.
Zaujímavosťou je, že inscenátori pracovali
s hudbou súčasného gréckeho dídžeja
menom Euripides.
Pri tvorbe inscenácie, ktorú pripravuje
Činohra SND, sa zišla plejáda výnimočných a uznávaných tvorcov jednotlivých
odvetví umenia.

Autorom scénickej hudby je oceňovaný
skladateľ mladšej generácie tvorcov
Marián Lejava, ktorý je známy najmä zo
spolupráce s Operou SND, kde sa objavil,
či už ako autor hudobného naštudovania,
alebo ako dirigent operných inscenácií.
Výraznú úlohu v inscenácii režiséra Rastislava Balleka, ktorý sa vrátil do SND
po piatich rokoch, má výtvarné riešenie – kostýmy Kataríny Holkovej, masky
Ivana Martinku a scéna Markéty Plachej.
Katarína Holková a Ivan Martinka sa podieľali aj na výtvarnom riešení Ballekovej
inscenácie Aischylovej tragédie Oresteia
či viacnásobne ocenenej inscenácii hry
Viliama Klimáčka Mojmír II. alebo Súmrak
ríše. Dôležitou súčasťou prejavu jednotlivých postáv pripravovanej inscenácie
Euripidovej hry, nielen bakchického zboru,
je pohyb a tanec. Pohybovou spolupracovníčkou je významná predstaviteľ ka
slovenského tanečného umenia Petra
Fornayová.
V inscenácii sa zároveň stretáva
staršia generácia hercov – skúsených
profesionálov pri práci s veršom
či s osobným vzťahom k antickým
predlohám: Anna Javorková, Dušan
Jamrich, Ľubomír Paulovič s mladou
generáciou pozoruhodných a už výrazne
vyprofilovaných hereckých osobností
ako Dominika Kavaschová, Milan
Ondrík a Daniel Fischer. Členov Činohry
SND dopĺňajú hostia, herec strednej
generácie Martin Hronský a študenti
absolventského ročníka herectva na
Divadelnej fakulte VŠMU Michal Kinik
a Michal Noga, ktorí sa už objavili vo
viacerých inscenáciách SND.



Miro Dacho,
dramaturg pripravovanej inscenácie

Štvrtok
2. 5.

Piatok
3. 5.

Sobota
4. 5.

Nedeľa
5. 5.

Slovenské
národné
divadlo

Činohra
Antigona
Sofokles

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

séria OŽ
séria SK

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

Christopher Hampton

Popol a vášeň

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

Peter Pišťanek

Rivers of Babylon

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

M

Pohľad na posledné roky mnohonárodnej rakúsko-uhorskej
monarchie
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

Morena

D. Kavaschová, A. Bučková, M. Kvietik, M. Ondriska

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome
tridsiatky
19.30 – 20.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Je úžasná!
Peter Quilter

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

Láskavé bohyne

Jonathan Littell

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

Green Drama

Prezentácia dramatických textov s diskusiou
11.00 – 13.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón
Vstup voľný do naplnenia kapacity

Morena

D. Kavaschová, A. Bučková, M. Kvietik, M. Ondriska

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome
tridsiatky
19.30 – 20.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Pondelok Znovuzjednotenie Kóreí
6. 5.
Hosťovanie Štátneho divadla Košice

Piatok
17. 5.

Sobota
18. 5.

Nedeľa
19. 5.

Utorok
21. 5.

Streda
22. 5.

Štvrtok
23. 5.
Piatok
24. 5.

Zjavenie (hrobárova dcéra)
Viliam Klimáček

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

Ako sa Lomidrevo stal kráľom*
Ľubomír Feldek

séria NČ 2

séria SK

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre
pre celú rodinu
10.00 – 12.30 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 – 21.20 hod. | nová budova SND | Štúdio

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí
historických osudov
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Leni

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

séria NČ 3

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

Ruské denníky

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Príbeh dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie
a občianskej vojny v Rusku
19.00 – 22.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Hedda Gablerová

Henrik Ibsen

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

Nepolepšený svätec

Ľubomír Feldek

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

Hedda Gablerová

Henrik Ibsen

Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji tragédie a šialenstva
10.00 – 12.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Slovensko 2043

Diskusie M. Strižinca o budúcnosti Slovenska s odborníkmi
doplnené pohľadom umelca
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Rodáci

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Pôvodná slovenská hra Rodáci v réžii nemeckého režiséra Tilmanna Köhlera
19.00 – 20.40 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Elity

Jiří Havelka a kol.

Zamyslenie sa nad podstatou moci, vládnutia a procesom

La traviata

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

Giacomo Puccini

Tosca

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

Bedřich Smetana

Nepredajme nevestu!*

Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku
19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND

Bedřich Smetana

Predaná nevesta

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

Giacomo Puccini

Turandot

Giuseppe Verdi

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

Così fan tutte

Wolfgang Amadeus Mozart

Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 hod. | historická budova SND

Rozprávka o šťastnom konci*

Peter Zagar

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov v slovenskom jazyku
11.00 – 13.00 hod. | historická budova SND

Rozprávka o šťastnom konci*

Peter Zagar

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov v slovenskom jazyku
11.00 – 13.00 hod. | historická budova SND

Macbeth

Giuseppe Verdi

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

Rozprávka o šťastnom konci*

Peter Zagar

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov v slovenskom jazyku
11.00 – 13.00 hod. | historická budova SND

Rozprávka o šťastnom konci*

Peter Zagar

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov v slovenskom jazyku
11.00 – 13.00 hod. | historická budova SND

Nabucco

Giuseppe Verdi

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

séria VP

séria PD

séria OŽ

Program
Máj 2019
Utorok
7. 5.

Štvrtok
9. 5.
Sobota
11. 5.
Utorok
14. 5.

Štvrtok
16. 5.

Utorok
28. 5.

Sobota
25. 5.

Štvrtok
23. 5.

Streda
22. 5.

Utorok
21. 5.

Piatok
17. 5.

J
Streda
29. 5.

Balet

Piatok
7. 6.

Štvrtok
6. 6.

Streda
5. 6.

Pondelok
3. 6.
Utorok
4. 6.

Nedeľa
2. 6.

Sobota
1. 6.

Premiéra
séria NČ 3

Premiéra

séria NČ 2

Silná performancia rakúskeho autora poukazujúca na
hranice ľudského vnímania

Kurt Hentschläger

FEED.X

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
10.00 – 13.00 | 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
10.00 – 11.00 hod. | nová budova SND | Štúdio
19.30 – 20.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik, Martin
Ondriska

Morena

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
10.00 – 13.00 | 19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Roald Dahl

Apartmán v hoteli Bristol

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou a bezuzdným hedonizmom
10.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Euripides

Bakchantky

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za fyzikov
v psychiatrickej liečebni
10.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Friedrich Dürrenmatt

Fyzici

s inscenáciou Tichý bič

Hosťovanie Činohry SND v Rabčiciach

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou a bezuzdným
hedonizmom
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Euripides

Bakchantky

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za
fyzikov v psychiatrickej liečebni
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Friedrich Dürrenmatt

Fyzici

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

Christopher Hampton

Popol a vášeň

J

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za
fyzikov v psychiatrickej liečebni
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Friedrich Dürrenmatt

Fyzici

Činohra

Slovenské
národné
divadlo

Utorok
18. 6.

Nedeľa
16. 6.

Sobota
15. 6.

Piatok
14. 6.

Veselé paničky windsorské

19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Autorská inscenácia divadla Zrakáč

Ste medzi nami

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)

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

William Shakespeare

Richard III.

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

Ján Stacho

Šmátranie v širočine

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

Ivan Stodola

Bačova žena

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za
fyzikov v psychiatrickej liečebni
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Friedrich Dürrenmatt

Fyzici

Štvrtok
6. 6.

Streda
5. 6.

Sobota
1. 6.

Streda
26. 6.

Utorok
25. 6.

Così fan tutte

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

Georges Bizet

Carmen

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

Giuseppe Verdi

La traviata

Opera

Utorok
25. 6.

Sobota
22. 6.

Utorok
18. 6.

Sobota
15. 6.

Piatok
14. 6.

Utorok
11. 6.

Premiéra

Premiéra
séria Y-VIP

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov v slovenskom jazyku

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov v slovenskom jazyku
11.00 – 13.00 hod. | historická budova SND

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom vo francúzskom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
vo francúzskom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
vo francúzskom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky

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

Giuseppe Verdi

Macbeth

Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.35 hod. | historická budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Derniéra

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

William Shakespeare

Veselé paničky windsorské

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

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

N
Derniéra

Derniéra

Premiéra

séria NČ 1

Hra písaná na telo o výnimočnej speváčke i osobnosti Marte Kubišovej
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Matúš Bachynec

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

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

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

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

Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling

Bál

Autorská inscenácia postavená na pôdoryse bežnej
schôdze spoločenstva vlastníkov
11.00 – 12.25 | 16.00 – 17.25 hod. | nová budova SND |
Modrý salón

Jiří Havelka

Spoločenstvo vlastníkov

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

Péter Esterházy

Mercedes Benz

Bájny príbeh antického Grécka. Čo má spoločné s príbehom
súčasných utečencov?
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Roland Schimmelpfennig

Odysea

Program
Jún 2019

Strhujúca dráma Štátneho divadla Košice o politike, láske,
viere, o zložitosti nášho vnútra
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Friedrich Schiller

Mária Stuartová

Je láska doménou len mladosti? Predstavenie Národného
divadla Praha
19.00 – 21.15 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Federico García Lorca

Krvavá svadba

Autorská inscenácia postavená na pôdoryse bežnej
schôdze spoločenstva vlastníkov
19.00 – 20.25 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Jiří Havelka

Spoločenstvo vlastníkov

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

Jonathan Littell

Láskavé bohyne

Pieseň piesní v podaní Fortebraccio Teatro je vystúpením,
pri ktorom zabudnete, že sedíte v divadle a ocitnete sa
akoby celkom inde
19.00 – 19.50 hod. | nová budova SND | Štúdio

Roberto Latini

Pieseň piesní

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

Peter Pišťanek

Rivers of Babylon

19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Diskusie M. Strižinca o budúcnosti Slovenska s odborníkmi
doplnené pohľadom umelca

Slovensko 2043

Ľudský príbeh maďarského divadla o našich historických
traumách a o kolektívnej zodpovednosti
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND | Štúdio

Pál Závada

Deň na trhu

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

Ú
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

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

Ján Stacho

Šmátranie v širočine

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

Peter Quilter

Je úžasná!

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

Prvá divadelná adaptácia medzinárodne oceňovaného filmu (Zlatá palma
v Cannes)
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ruben Östlund

Štvorec

s inscenáciou Pred západom slnka

Hosťovanie Činohry SND v Martine

19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Hosťovanie Divadla Pôtoň

Pastierska symfónia

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

Ján Palárik

Utorok
25. 6.

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste- či skôr
v zlom „stave“ a za zlých okolností
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí historických osudov
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

Sobota
8. 6.

Sobota
1. 6.

Štvrtok
27. 6.

Sobota
29. 6.

Sobota
22. 6.

Štvrtok
20. 6.

Sobota
15. 6.

Piatok
14. 6.

Streda
12. 6.

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

WWW.SND.SK
NAVSTEVNIK. SK

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

99.
sezóna

séria OM

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

Beatles Go Baroque

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

Boris Eifman

Bratia Karamazovovci/
Za hranicami hriechu

ul.), Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 30. 4. 2019. — Zmena programu je vyhradená.

Festival európskeho divadla

Gala

podľa Mariusa Petipu
Baletný epos na motívy románu Victora Huga
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND
Inscenáciu uvádzame v spolupráci s Petipa Heritage Fund St. Petersburg.

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo/

Esmeralda

19.00 – 21.20 hod. | historická budova SND

Hudobno-tanečný večer

Fragile & Balet

18.00 – 19.45 hod. | historická budova SND

Priateľské česko-slovenské stretnutie
baletných prípraviek venované seniorom

Československý galavečer
baletných prípraviek

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

— Vysvetlivky — * Detské predstavenie —

Derniéra

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

Beatles Go Baroque

Romantický balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.30 hod. | historická budova SND

Adolphe Charles Adam, Rafael Avnikjan

Giselle

Tanečný muzikál pre malých aj veľ kých
11.00 – 12.55 | 17.00 – 18.55 hod. | historická budova SND

Václav Patejdl, Libor Vaculík, Boris Filan

Snehulienka a sedem pretekárov*

Balet

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

Giuseppe Verdi

Nabucco

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom vo francúzskom jazyku
19.00 – 21.45 hod. | nová budova SND

Jacques Offenbach

Hoffmannove poviedky

11.00 – 13.00 hod. | historická budova SND

'19

séria NČ 2

séria NČ 1

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za
fyzikov v psychiatrickej liečebni
19.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Friedrich Dürrenmatt

Fyzici

19.30 – 20.20 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga

Korene

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Chanoch Levin

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Príbeh dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie
a občianskej vojny v Rusku
19.00 – 22.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Ruské denníky

Pondelok tRIP
Radosław Paczocha
24. 6.

Nedeľa
23. 6.

Sobota
22. 6.

Piatok
21. 6.

Štvrtok
20. 6.

Streda
19. 6.

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

William Shakespeare

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

Štvrtok
13. 6.

Streda
12. 6.

Utorok
11. 6.

Ľudský príbeh maďarského divadla o našich historických
traumách a o kolektívnej zodpovednosti
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND | Štúdio

Pál Závada

Deň na trhu

Hra varšavského divadla je pokusom porozumieť, kam
doviedlo hľadanie nových území západnú civilizáciu
19.00 – 20.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Pondelok Kalifornia/Grace Slick
René Pollesch
10. 6.

Nedeľa
9. 6.

Sobota
8. 6.

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

18.00 – 19.00 | 21.00 – 22.00 hod. | nová budova SND |
Štúdio

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

Utorok
7. 5.

Streda
8. 5.
Štvrtok
9. 5.
Piatok
10. 5.

Sobota
11. 5.

Nedeľa
12. 5.

Pondelok
13. 5.
Streda
15. 5.
Štvrtok
16. 5.

19.00 – 21.40 hod. | nová budova SND | Štúdio

tRIP
Radosław Paczocha

Derniéra

Čierna komédia o troch kamarátoch v zlom čase na zlom mieste – či skôr
v zlom „stave“ a za zlých okolností
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND| Modrý salón

Apartmán v hoteli Bristol
Roald Dahl
Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Korene
Poetický večer s hudbou Martina Geišberga
19.30 – 20.20 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Trojboj
Inscenované čítanie víťazných textov Dráma 2018
13.30 – 15.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón
Vstup voľný do naplnenia kapacity

Fanny a Alexander
Ingmar Bergman
Veľ ká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov
19.00 – 22.15 hod. | nová budova SND |Sála činohry

Štvorec
Ruben Östlund
Prvá divadelná adaptácia medzinárodne oceňovaného filmu
(Zlatá palma v Cannes)
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Motýľ na anténe
Hosťovanie Bábkového divadla na Rázcestí, Banská Bystrica
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

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

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

Je úžasná!

prechodu z jedného režimu do druhého
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND| Sála činohry

Sobota
4. 5.
Utorok
7. 5.

predpremiéra

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou a bezuzdným
hedonizmom
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Matúš Bachynec

Koncertné
predvedenie

Premiéra

séria NČ 1

Premiéra

Premiéra

Hra písaná na telo o výnimočnej speváčke i osobnosti Marte Kubišovej
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Tak sa na mňa prilepila

Georges Feydeau

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

Bakchantky

Euripides

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou a bezuzdným
hedonizmom
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Bakchantky

Euripides

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou a bezuzdným
hedonizmom
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Hosťovanie Činohry SND v Brne, ČR

s inscenáciou Pred západom slnka

Bakchantky
Euripides

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou a bezuzdným
hedonizmom
19.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Ste medzi nami

Autorská inscenácia divadla Zrakáč

19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Bačova žena

Ivan Stodola

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

Láskavé bohyne

Jonathan Littell

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

Opera

Rozprávka o šťastnom konci*
Peter Zagar

Sadko

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov v slovenskom
jazyku
18.00 – 20.00 hod. | historická budova SND

Nikolaj Rimskij-Korsakov

Opera v siedmich obrazoch v ruskom jazyku. Koncertné
predvedenie
19.00 – 21.10 hod. | nová budova SND

Piatok
31. 5.

Beatles Go Baroque

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič,
GlenLambrecht, Adrian Ducin, Igor Holováč

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

Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND

Prezentácia záverečných prác študentov
Katedry tanečnej tvorby VŠMU

19.00 – 21.00 hod. | historická budova SND

Beatles Go Baroque

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

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

Giselle

Adolphe Charles Adam, Rafael Avnikjan

Romantický balet v dvoch dejstvách
19.00 – 21.30 hod. | historická budova SND

Esmeralda

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo/
podľa Mariusa Petipu

Baletný epos na motívy románu Victora Huga
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND
Inscenáciu uvádzame v spolupráci s Petipa Heritage Fund St. Petersburg.

podľa Mariusa Petipu

Hosťovanie

séria ZV

Baletný epos na motívy románu V. Huga.
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND
Inscenáciu uvádzame v spolupráci s Petipa Heritage Fund St. Petersburg.

Korzár

Adolphe Charles Adam, Vasilij Medvedev

Klenot klasického baletu v troch dejstvách a piatich
obrazoch
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND

Lúčnica v SND

Z tvorby prof. Štefana Nosáľa

Program tanečného súboru, orchestra
a speváckej skupiny Lúčnica
19.00 – 20.50 hod. | nová budova SND

Tulák Chaplin – pocta géniovi

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

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

Libor Vaculík, Václav Patejdl, Boris Filan

Tanečný muzikál pre malých i veľ kých
18.00 – 19.55 hod. | historická budova SND

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

NAVSTEVNIK. SK

WWW.SND.SK

sezóna

99.

Snehulienka a sedem pretekárov

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

Pondelok Tulák Chaplin – pocta géniovi
Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey
27. 5.

Sobota
25. 5.

Štvrtok
23. 5.

Streda
22. 5.

Pondelok Esmeralda
Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo/
20. 5.

Sobota
18. 5.

Streda
15. 5.

Sobota
11. 5.

Euripides

Bakchantky

Á

Sobota
25. 5.

Piatok
3. 5.

Štvrtok
2. 5.

Piatok
31. 5.

Štvrtok
30. 5.

Utorok
28.5.
Streda
29. 5.

Nedeľa
26. 5.
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Peter Quilter
Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND |Štúdio

Bál
Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling
Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
Matúš Bachynec

Hra písaná na telo o výnimočnej speváčke i osobnosti Marte Kubišovej
19.30 – 21.10 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Hosťovanie Činohry SND v Zlíne, ČR
s inscenáciou Láskavé bohyne

Morena

D. Kavaschová, A. Bučková, M. Kvietik, M. Ondriska

Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome
tridsiatky
19.00 – 20.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

Veselé paničky windsorské
William Shakespeare

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

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

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

— Festival Nová dráma

ul.), Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením hraným v historickej budove SND — Uzávierka programu 30. 4. 2019. — Zmena programu je vyhradená. — Vysvetlivky — * Detské predstavenie,

Dizajn Barbora Šajgalíková

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Z úvah režiséra inscenácie
Bakchantky Rastislava Balleka
Antické postavy sú zaujímavé tým, že trpia. Preháňajú,
kričia od údivu alebo od bolesti. Nachádzajú sa v zvláštnom stave exaltácie či posadnutosti... To nie sú veci,
na ktoré sme zvyknutí z komerčných televízií. Antika je
pre hercov vždy výzva – prekonať dominujúci realistický
temperament smerom k extrému, rituálu, obeti... teda
k polohám, z ktorých sa kedysi dávno divadlo zrodilo.

Zábery zo skúšky, na ktorej si protagonisti pripravovanej premiéry pozreli
aj scénické a kostýmové návrhy. Foto Ivan Ölvecký

Euripides
Bakchantky

Bakchantky sú považované
za poslednú významnú
tragédiu gréckeho staroveku.
Možno aj preto, že sa nám
množstvo diel antických
dramatikov nezachovalo... ale
to nie je dôležité. Podstatné
je, že symbolicky i fakticky
uzatvára mohutné vzopätie
gréckeho ducha sugestívnym
obrazom pádu do barbarstva,
zániku individuality aj polis,
mestského štátu – ľudského
spoločenstva postaveného
na racionalite a mravnosti.

Preklad Peter Lomnický
Réžia Rastislav Ballek
Dramaturgia Miro Dacho
Scéna, masky Ivan Martinka,
Markéta Plachá
Kostýmy Katarína Holková
Hudba Marián Lejava
Pohybová spolupráca
Petra Fornayová
Svetelný dizajn Robert Polák
Účinkujú Daniel Fischer,
Milan Ondrík, Dušan Jamrich,
Ľubomír Paulovič, Anna Javorková,
Dominika Kavaschová,
Martin Hronský,* Michal Kinik,*
Michal Noga* 
* ako hosť
Premiéry
25. a 26. mája 2019 o 19.00 h
nová budova SND | Štúdio
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V divadle netreba nikoho
komandovať, s každým
sa treba dohovoriť
Ľubomír Vajdička (28. 5. 1944) po absolvovaní štúdia divadelnej vedy na VŠMU
nastúpil v roku 1968 ako režisér do Divadla Slovenského národného povstania
v Martine (dnes SKD Martin), kde vytvoril
celý rad mimoriadnych inscenácií, najmä
ruskej a slovenskej klasiky. V Slovenskom
národnom divadle pôsobil ako interný režisér od roku 1983 do roku 2010. Režíroval
tu množstvo výnimočných inscenácií oceňovaných kritikou i divákmi. Spomeňme
aspoň Tri sestry, Výnosné miesto, Každý
má svoju pravdu, Sen noci svätojánskej,
Čajku, Stoličky či Chrobák v hlave. Bol
vedúcim katedry réžie a dramaturgie na
VŠMU, kde stále pôsobí ako profesor. Prekladá z ruštiny a francúzštiny.
Máte nejaký konkrétny raný iniciačný
zážitok s divadlom, po ktorom ste sa
rozhodli venovať divadlu?

24

Nedá sa povedať, že by to bol jeden konkrétny zážitok. Prvýkrát som prišiel do
styku s divadlom, keď v susednom evanjelickom zborovom dome (vyrastal som na
martinskej fare) hrali združenci (členovia
Združenia evanjelickej mládeže) divadlo,
pravdepodobne biblický príbeh, a potrebovali nejakú rekvizitu, tak vyslali jedného,
aby ju išiel k nám vypýtať. Bol v kuchyni
s mamou, namaskovaný, tuším s bradou.
Bol som veľmi malý a na čokoľ vek som sa
rozreval. Moji starší bratia to vedeli, tak ma
poslali do kuchyne, že ma volá mama, otvoril som dvere a keď som videl bradatého
neznámeho namaskovaného muža, samozrejme, že som s revom zutekal. Toto nevyzeralo ako iniciačný zážitok. Tým mužom
ma potom bratia istý čas strašili. Neskôr
sme boli kolegovia v martinskom divadle –
on dramaturg, ja režisér. Ale v tom zborovom dome počas rekonštrukcie hrávalo aj

martinské divadlo a môj odvážny kamarát
Miro nás prepašoval na balkón, a tak som
napríklad videl kúsok z Kuba s pánom Kronerom, takže „Anča, ja mám nožík!“ som
mal naživo a celkom autenticky.
Kým u iných režisérov možno vystopovať
dve-tri dominantné dramaturgické línie,
vy ste zaznamenali významné úspechy
inscenáciami slovenskej i svetovej klasiky, s úspechom ste inscenovali absurdnú drámu, hry Martina McDonagha,
ale aj divácky úspešné komédie. Je v tej
bohatej mozaike nejaký kamienok dramatik, ku ktorému máte predsa len vrúcnejší vzťah než k iným a ku ktorému by
ste sa ešte chceli vrátiť?
No, s návratmi je to v mojom veku už
problém. K textom, ku ktorým mám vrúcnejší vzťah, sa najradšej vraciam na seminároch na Divadelnej fakulte VŠMU.

Ako pubertiak som objavil v knižnici svojej
tety jeden zväzok Čechovových poviedok
a hoci som vtedy ani celkom netušil, čo
mám v rukách, asi ani to nie, že ide o svetového dramatika, ten vzťah mi zostal.
Keď bolo v roku 1960 sté výročie jeho
narodenia, zostavil som na bratislavskej
elektrotechnickej priemyslovke, kam som
vtedy chodil, pásmo dramatizácií jeho
poviedok, aj som ho nacvičil. Z jeho hier
ma obišiel iba Ujo Váňa, je mi to ľúto, ale
osud (a ponuky divadiel) sa zlomiť nedajú.
A potom, priznávam, mám rád komediálne
klasiky, alebo, poviem rovno, dobrý bulvár.
Jasné, že aj preto, lebo zväčša je divácky úspešný, ale predovšetkým, že kladie
vysoké nároky na hereckú techniku a povedal by som aj disciplínu. Diváci sú na
takýchto komédiách veľmi vďační, smejú
sa na čomkoľ vek, ale mali by sa smiať predovšetkým na brisknom dialógu, bravúrne
zvládnutých neočakávaných zvratoch v situáciách, a svižnom tempe, nie napríklad
na kopancoch do zadku (hoci môj obľúbený dramatik Georges Feydeau kopance do
zadku v Chrobákovi v hlave priamo vyžaduje). Takže aj kopance, ale na úrovni.

tento prístup neakceptovali alebo dokonca zneužili a vám neostávalo nič iné,
len zvýšiť hlas?
K tejto skutočnosti musím uviesť jednu
dôležitú informáciu: nie som hlasovo disponovaný. Ak dlhšie hlasnejšie rozprávam,
začne ma bolieť v krku. A potom: nikoho
v divadle netreba komandovať, s každým
sa treba dohovoriť. A predovšetkým s hercami. V Martine si ma v prvých rokoch zavolal pán riaditeľ a povedal mi, že sa herci
ponosujú, že málo kričím – ale časom si
asi na to zvykli, keď so mnou pätnásť rokov vydržali. Aj nedávno Jožo Stražan po
skúškach v prešovskom divadle vyhlásil:
„Predstavte si, on ani raz nezvýšil hlas.“
Raz som v televíznom štúdiu zakričal „ticho!“ a všetci sa rozosmiali. No a konečne,
vyslúžil som si za to aj poklony, dokonca
v špičkových zahraničných inštitúciách,
uznávaní starší kolegovia hovorili niečo
o noblese. Priznávam, dobre mi to padlo.

Existuje, naopak, nejaký všeobecne
uznávaný dramatik, ktorého vám dramaturgovia už viackrát ponúkali, ale
z nejakého dôvodu vám je úplne cudzí?
Buď dramaturgovia vedia, čo mi nemajú ponúkať, alebo mám šťastie – raz som
navrhol divadlu iný text, pretože ten, ktorý mi ponúkali, mi nebol cudzí, ale bol zlý.
Sú dramatici, alebo hry, na ktoré by som
sa neodvážil, buď preto, že som niekedy
videl skvelé inscenácie, ktoré mi zostali
v pamäti, alebo si na ne jednoducho netrúfam, alebo neviem k nim nájsť kľúč. Myslím, že ten kľúč, alebo inscenačný koncept
je veľmi dôležitý – dôležité je, aby existoval v konkrétnej podobe ešte pred tým,
než ponuku prijmem. Napríklad koncept
Ostrovského Výnosného miesta vznikol
po prvom prečítaní za jednu noc, lebo toľko mi dal vtedy na rozmýšľanie pán riaditeľ
Kákoš, ale s Tajovského Statkami-zmätkami pre nitrianske divadlo som síce súhlasil, ale veľmi dlho som sa zdráhal podpísať zmluvu, našťastie prišla jasná chvíľ ka
a myslím, že to dopadlo dobre.

Mali ste niekedy syndróm vyhorenia –
chvíľu, keď ste si mysleli, že už divákom
nemáte čo povedať alebo z nejakých
vonkajších príčin nemôžete povedať
to, čo chcete a chceli ste s divadlom
skončiť?
Občas som si pri nejakej kritickej situácii
v divadle povzdychol, že by som bol celkom
dobrý recepčný v hoteli, keď už viem tie cudzie reči, alebo aj advokát, ale to ma rýchlo
prešlo. Myslím, že aj keď už nebudem z nejakých dôvodov robiť divadlo, stále budem
mať čo povedať (tak si uvedomujem, že
každý z nás by mal mať čo povedať, aj keď
je iba obyčajný občan, alebo práve preto –
ale to som asi odbočil). Bola situácia, keď
som mal šesťdesiat, teda vek odchodu do
dôchodku a dosť som o tom intenzívne
rozmýšľal, ale nebol to syndróm vyhorenia,
jednoducho som chcel vyprázdniť priestor,
aby som neprekážal. Vtedy, našťastie pre
mňa, ma pozvali do Brna a dohodli sme sa
na McDonaghovom Opustenom západe.
Partia mladých hercov, s ktorými som hru
skúšal, mi dodala drajv, tak sa to tuším
teraz hovorí, a ten mi trvá až dodnes. Túžbou hercov je zomrieť na javisku tak ako
Molière. Ja netúžim zomrieť za režijným
pultom, zatiaľ si dávam pozor, aby som na
skúške nezadriemal.

Vyvraciate predstavu o režisérovi –
excentrickom autokratovi, ktorý komanduje hercov. Na skúškach ste vraj
mimoriadne pokojný. Stalo sa vám však
počas skúšobného procesu, že herci

Ste známy aj ako prekladateľ z francúzštiny a ruštiny, veľa textov ste
upravovali, pre televíziu ste adaptovali poviedky. Nikdy ste nemali autorsko-dramatické ambície?

Nie. Nechystám sa písať ani pamäti. Neviem to. Jedno viem: je nesmierne ťažké
napísať drámu a opätovne vyslovujem svoj
obdiv tým, ktorým sa to podarilo a inscenátori si po prečítaní povedia wau! (Veľmi
užitočný anglický zvuk.) Poviedky pre televíziu som adaptoval rád, niekedy bolo
treba od základu vymyslieť dialógy, niekedy niečo dofabulovať, to ma bavilo. Takisto
ma veľmi baví preklad, hoci som ani jeden
z jazykov neštudoval poriadne. Jednak
preto, že preklad je vlastne prvý významný
akt interpretácie – to povedal francúzsky
režisér Antoine Vitez a v prekladaní ho
niektorí kolegovia nasledovali, napríklad
Peter Zadek, ale aj poznávanie oboch jazykov, jazyka originálu a jazyka prekladu, je
pre mňa vždy a neustále poznačené slasťou z dobrodružstva. Naozaj je to zábava,
to len navonok vyzerá ako práca.
Vaša kariéra divadelného režiséra trvá
už viac ako 50 rokov. Keď dnes idete
do divadla, zažívate v hľadisku permanentné déjà vu alebo vás ešte stále dokáže niečo vyslovene nadchnúť tak ako
pred 50 rokmi?
Za päťdesiat rokov, vlastne za viac, som
toho videl naozaj veľa. Kdesi som povedal,
že zážitkov, ktoré ma vyslovene nadchli,
bolo vzhľadom na to množstvo dosť málo.
Ale stále ma poteší, keď vidím dobrý herecký výkon, hoci čo len v jednej scéne, dobre
navrhnuté a zrealizované kostýmy alebo
dobré scénické riešenie. A ešte viac ma
poteší, keď sa podarí niečo študentom na
fakulte – teraz napríklad na hodine režijnej
tvorby študenti prvého ročníka réžie, teda
ani nie herci, vystrúhali taký monológ Veršinina z Troch sestier, že som im závidel,
prečo som ja na to neprišiel. Ten monológ
ma dokázal vyslovene nadchnúť.




Ľubomír Vajdička, režisér
v rozhovore s Danielom Majlingom,
dramaturgom Činohry SND
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Jubilujúca
teatrologička
Soňa Šimková (29. 5. 1944)
bola v šesťdesiatych rokoch
lektorkou dramaturgie
v Činohre SND. V súčasnosti
je profesorkou na Divadelnej
fakulte VŠMU.
Ste milovníčka francúzskej kultúry.
Kde sú korene tejto vašej celoživotnej
lásky?
Pokiaľ ide o francúzsku kultúru, nasmerovali ma k nej už v rodine. Môj prastrýko
a prateta strávili cez vojnu nejaký čas vo
Francúzsku v slobodnej zóne v Marseille
a tvrdili, že je to najkultúrnejšia krajina,
nasmerovali k nej aj mňa. Moji rodičia si
zasa potrpeli na to, aby som ovládala jazyky – považovali to za dobrú investíciu do
života. Asi mali pravdu.
Šesťdesiate roky boli pre človeka študujúceho francúzsku kultúru asi zlatým obdobím, nie? Prebiehala veľmi
bohatá kultúrna výmena. Bol tu na návšteve Sartre…
Sartre aj so Simone de Beauvoir vystúpili aj tu v Carltone. Stretnutie bolo na pozvánky, ale niektoré spolužiačky sa tam
dostali a dokonca sa so Sartrom aj rozprávali. Ja som takú smelosť, aby som sa votrela do protokolu, nemala. Ale čítala som
jeho veci a veľmi ma očarili.
Alain Robbe-Grillet tu zase natáčal film
Muž, ktorý luže…
Pri tejto koprodukcii som robila klapku.
Dávali dokopy frankofónny štáb a jedna
moja spolužiačka, ktorá tam praxovala,
ma dohodila produkcii. Takže som mala
šťastie byť mesiac po jeho boku a pozorovať ho pri práci. Po mesiaci som však nadobudla dojem, že tam strácam čas. Natáčanie filmu – to sú neustále prestoje a ja
som v tom čase písala diplomovku.
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Aj VŠMU bolo v tých rokoch otvorené
zahraničiu…
Áno, zo školy sa veľmi často chodilo na
festivaly po celej Európe. Šesťdesiate
roky predstavovali celosvetové uvoľnenie. To, ako toto uvoľnenie vyvrcholilo vo
Francúzsku alebo v Nemecku, sme zažili
na vlastnej koži. V roku 1967 sme s Ľubomírom Vajdičkom a niekoľ kými ďalšími
spolužiakmi z VŠMU na pozvanie tamojších študentov teatrológie navštívili Freie
Universität v Berlíne a zažili sme diskusie,
keď sa mládež začala pýtať svojich otcov,
čo robili v období nacizmu. Po celej Európe
to vrelo a my sme to vzopätie zažívali spolu s nimi na vysokoškolských festivaloch,
ktoré sa vtedy zakladali a kam nás pozývali, najmä na svetovom festivale avantgardného divadla v Nancy. Bola to prietrž
energie a tvorivosti mladých, ktorí anarchisticky odhodili akademické vzdelávanie
a aj prístup k umeniu a priniesli na javisko
svoj názor na život, svet, politiku… Bola to
vzbura priamo na scéne, vzbura prostredníctvom inscenácií a toto divadlo vykypelo
z divadelných priestorov von na ulicu. Konal sa jeden veľ ký happening, karneval, na
ktorom sme sa mohli zúčastniť aj my z východného tábora. VŠMU tam bolo v roku
1965, 1967 a potom až v roku 1973. Ale to
už tu bola normalizácia.
Mnohých predstaviteľov kultúrnych
stykov s Francúzskom (Jozefa Felixa,
Alberta Marenčina) odstavili počas
normalizácie na druhú koľaj. Zatvorili
dvere do Francúzska aj vám?

Ja som v tom čase bola iba na začiatku
svojej profesionálnej dráhy. Medziobdobie
v rokoch 1968 a 1970 som ešte využila na
dvojročný študijný pobyt vo Švajčiarsku.
V roku 1970 som sa však vrátila, lebo mi
už nedali ďalšiu vycestovaciu doložku.
Dvere sa zabuchli. Do Francúzska som sa
dostala až v sedemdesiatom treťom ako
dramaturgička inscenácie z VŠMU. Vlna
nadšenia však opadla aj vo Francúzsku.
Tak, ako u nás došlo k normalizácii, na západe nastal obrat smerom k neokonzervativizmu. V čase festivalu v Nancy sa tam
organizovali veľ ké prvomájové manifestácie a tie manifestácie už rozháňala polícia.
Demonštranti hádzali po polícii pivové
fľaše a polícia začala proti nim zasahovať
obuškami a vodnými delami. Pamätám si,
že s jedným dramaturgom zo Štrasburgu
sme rýchlo vleteli do najbližšieho bistra
a skryli sme sa pod stôl. Takto skončili aj
vo Francúzsku uvoľnené šesťdesiate roky.
Nemali ste počas štúdií aj vy umelecké
ambície?
Je to jedna z križovatiek môjho života. Dostala som šancu od profesora Budského,
ktorý nás učil praktickú dramaturgiu. Robila som pre neho dramaturgický rozbor
jednej japonskej rozhlasovej hry, zrazu niekto z jeho režijného ročníka vypadol a on
mi dal šancu časť textu inscenovať. Veľmi
som sa na to pripravovala, vypožičala som
si z univerzitnej knižnice knihy o japonskom divadle. Skúšala som úryvok s jedným kolegom z réžie a jednou kolegyňou
z dramaturgie ako hercami. Neviem, či to

bola nejaká rivalita medzi nami, ale ten môj
kolega, ktorý bol inak môj veľmi dobrý kamarát, zrazu svoje hranie tak preháňal, až
to bolo všetkým smiešne. Tým som skončila s réžiou, hoci by ma to bývalo bavilo.
Venovali ste sa teda teatrológii a svoju
doktorandskú prácu ste písali o Molièrovi. Je to váš obľúbený francúzsky
dramatik?
Molière bol v čase normalizácie jediný
autor, na ktorom som si mohla urobiť
doktorát. Nastali analogické pomery ako
v 50. rokoch – dramatika bolo preosievaná
ideologickými kritériami. Molière bol cesta, veľa sa inscenoval, bolo o čom písať.
Kľúčové okamihy slovenského divadla sú
spojené s Molièrom. Boli tu Jamnického inscenácie, Strniskove inscenácie na
konci normalizácie, Polákove inscenácie
z deväťdesiatych rokov. Spojenie Molièra
a slovenskej kultúry bolo veľmi plodné.
Cez Molièra vedeli slovenskí divadelníci
povedať niečo podstatné o svojej dobe.
Máte nejakého obľúbeného teatrológa,
ktorého myslenie vás inšpiruje a ku ktorému sa často vraciate?

Zhodou okolností som mala šťastie zoznámiť sa s Patriceom Pavisom. Prvýkrát sa
tu objavil v roku 1988. Na VŠMU prednášal
o postmoderne. To bolo azda prvýkrát, čo
u nás niekto v súvislosti s divadlom o nej
hovoril. Spojil nás spoločný záujem o Marivauxa. Ja som vtedy prekladala jeho hru
Spor pre Romana Poláka a Patrice Pavis
napísal svoju dizertáciu na tému Recepcia
Marivauxa vo Francúzsku. Po osemdesiatom deviatom si ma prišiel vypočuť na
konferenciu v Paríži a dal mi ponuku prednášať jeden semester na univerzite, kde
pôsobil aj on – Paríž 8, Saint Denis. Bola to
významná inštitúcia, kde sa usídlili post
štrukturalistickí filozofi a feministky ako
Michel Foucault, Hélène Cixous alebo Gilles Deleuze.
Chodievali ste aj na ich prednášky?
Foucault tam už vtedy nebol. Mala som
veľa práce s vlastnými prednáškami, takže
som nemala čas vypočuť si iných. Na Foucaultove prednášky som chodila začiatkom osemdesiatych rokov na Collège de
France, keď som bola v Paríži na polročnom
pobyte. Pamätám si, že bol veľmi sugestívny, ale bola som vtedy dosť zmätená, veľmi

som sa v jeho filozofii neorientovala. Brala
som to skôr ako divadelné predstavenie.
Nie je niekedy únavné prednášať každý
rok študentom na dejinách divadla stále to isté?
Nie je to stále to isté. Teda… Nebývalo
to. Celé roky to bola pre mňa výzva hlbšie
a hlbšie študovať problematiku. Dejiny
francúzskeho divadla sa predsa nedajú
naštudovať za desať alebo pätnásť rokov. Mala som stále čo si dopĺňať a o čom
prednášať. Až teraz, keď sa začali používať powerpointové prezentácie, ktorými sa
musím na prednáškach riadiť, stáva sa to
trochu rutinou.




Soňa Šimková, teatrologička
v rozhovore s Danielom Majlingom,
dramaturgom Činohry SND

SŠ
MD

Oto

BACHORÍK
MONUMENTY
MONUMENTS
16. 3. 2019 – 19. 5. 2019

Adela

REŽNÁ

Jozef

GĽABA

DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM
Bratislava-Čunovo, Vodné dielo
P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava, Slovakia
GPS | GPS
telefón | phone
e-mail | e-mail

N 48.034237, E 17.232605
+421/2/62 52 85 01
danubiana@danubiana.sk

OTVÁRACIE HODINY
OPENING HOURS

10:00 − 18:00

Ilustrácie / Illustrations

Ilustrácie / Illustrations

v pondelok zatvorené | closed on Mondays

30. 4. 2019 – 30. 6. 2019

30. 4. 2019 – 30. 6. 2019

www.danubiana.sk

Cid (1972), Štefan Kvietik (Don Rodrigo), Soňa Valentová (Ximena) Foto Jozef Vavro

Charizmatická osobnosť
so zamatovým hlasom
Národnej rady Slovenskej republiky.
V roku 2004 dostal štátne vyznamenanie
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Je však
držiteľom viacerých významných ocenení,
k tým z posledného obdobia patria
napríklad Hercova misia na festivale
Art Film či Európska cena Trebbia 2014
za celoživotné dielo.

Foto TASR

Štefan Kvietik sa 10. mája 2019 dožíva
významného životného jubilea 85 rokov.
Na doskách SND vytvoril za vyše štyri
dekády viac ako sto postáv. So zanietením vstúpil do dejín slovenského divadla,
v ktorom zanechal zásadný herecký profil.
Po absolvovaní herectva na Vysokej škole
múzických umení sa stáva v roku 1959
členom v tom čase Armádneho divadla
v Martine. Od roku 1959 až do roku 1996
je členom SND.
Štefan Kvietik sa od roku 1984 venoval
aj pedagogickej činnosti na VŠMU.
V rokoch 1990 – 1994 bol poslancom
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Štefan Kvietik je osobnosť, ktorú si diváci
intenzívne spájajú s divadlom, ako aj s filmom a rozhlasom. Maskulínne postavy
hrdinov rurálneho, ale aj intelektuálneho
zamerania, zároveň herec charakterových,
ale i romantických postáv, s hlbokou psychologickou motiváciou. V jeho stelesnení
sa na javisku objavovali hrdinovia súčasnej americkej drámy, v jeho predvedení sa
napĺňali aj nové interpretačné možnosti
slovenskej drámy moderny. Práve jeho
schopnosť zachytiť hĺbku a utrpenie, ale
aj absolútny ponor do epicentra postavy
mu umožnili vytvoriť široký dramatický
repertoár, v ktorom budú navždy dominovať tituly ako Bačova žena (Ondrej), Obzri
sa v hneve, Električka zvaná Túžba, Kráľ
Lear, legendárni Dvaja (August), Líšky,
dobrú noc (Karol), Hra bez lásky (Tomáš),
Strach z Pekla (von Thurming), Antigona
a tí druhí (Jozef Hajman), Vojna a mier
(Andrej Bolkonský), Pokus o lietanie,
Živá mŕtvola, Krčma pod zeleným stromom, Zástupca (páter Riccard), Prvý deň

karnevalu (Manuel), Zostupujúci Orfeus
(Val Xavier), Becket alebo Božia česť
(Becket) a mnohé iné.
Jednou z jeho výrazných filmových úloh
bol Boxer a smrť (Komínek) v roku 1962
režiséra Petra Solana. Tak ako divadlo,
aj film a televízia mu umožnili výrazný
repertoárový rozptyl. Mnohé z televíznych
filmov sa stali doslova kultovými a zlomovými slovenskej filmografie i herectva.
Jeho Havrania cesta (Matúš) a Medená
veža (Pirin) režiséra Martina Hollého, Tisícročná včela (Samo Pichanda) či Sedím
na konári a je mi dobre (kapitán Kornet)
Juraja Jakubiska, Sám vojak v poli (barón
von Goldring), Tvár v okne, Živý bič
(Adam Hlavaj), Majster kat (Richardus),
Romance pro křídlovku (Viktor), Volanie
démonov (Kučera), Buddenbrookovci
(Tomáš), Niet inej cesty (Ľudovít Štúr),
Za humny je drak (Patočka), Mŕtvi učia
živých (MUDr. Stropko), Deň, ktorý neumrie (Matúš Siroň), Kto odchádza v daždi
(Martin Jozefko), Červené víno (Urban
Habdža), Alžbetin dvor, Tábor padlých
žien (veliteľ tábora) i posledný Rozhovor
s nepriateľom sa už navždy stanú klasickými sprievodcami dejín slovenského
filmu a televízie.
Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND

Rytier
tanca
Titus
Pomšár
Doma ho takmer nikto nepozná, vo Francúzsku sa stal legendou. Slovák Titus
Pomšár odišiel pred päťdesiatimi rokmi
do Francúzska, dnes sa čoraz častejšie
vracia na Slovensko. Vo Francúzsku získal
ako cudzinec a jediný tanečník z bývalého
východného bloku najvyššie ocenenie
v oblasti umenia – titul oficier. Druhé najvyššie francúzske štátne vyznamenanie,
a to za rozvoj baletného umenia a kultúry
Francúzskej republiky. Absolvent v súkromnej škole Elly Fuchsovej-Lehotskej po
dvanástich rokoch na sólistickom poste
v Balete SND odišiel do Marseille, kde
si vybudoval kariéru sólistu európskeho
formátu a špičkového baletného majstra,
ktorý vo svojej škole vychoval niekoľ ko
generácií tanečníkov pre popredné baletné súbory vo Francúzsku.
Titusova cesta za tancom sa začala
v jeho pätnástich rokoch. Vtedy videl film
Moulin Rouge, kde hrala primabalerína
a herečka nominovaná na Oscara Colette
Marchand. Vtedy Titus ani zďaleka netušil, že raz s ňou bude tancovať na jednom
javisku. Túžba naučiť sa stepovať ho
priviedla do baletnej školy Elly Fuchsovej-Lehockej. Tá okamžite rozpoznala
talent a dispozície mladého Pomšára
a podmienila hodiny stepu hodinami
klasického tanca. Po šiestich mesiacoch
v baletnej škole Elly Fuchsovej angažovali
v roku 1958 Titusa ako eléva do baletu
Slovenského národného divadla. Od roku
1962 už na poste sólistu stvárňoval hlavné postavy v mnohých baletoch, akými
boli napríklad: Poet v Chopiniane (1962),
Ferhád v Legende o láske (1963), Princ
v Labuťom jazere (1964), Jean de Brienne
v Raymonde (1965). V divadle pôsobil
dvanásť sezón, počas ktorých odohral
všetky veľ ké roly. Vojnu si odsluhoval
v AUS-e v Prahe. Počas nej sa zoznámil
s niekoľ kými francúzskymi turistami
z Marseille, stali sa priateľmi. Jedného

z nich pozval na Vianoce do Bratislavy
a venoval mu niekoľ ko baletných fotografií. Jeho priateľ ich ukázal vtedajšiemu
šéfovi baletu Opery v Marseille Josephovi
Lazinnimu. Ten odkázal Titusovi, že ho
okamžite angažuje.
Do Marseille odišiel v šesťdesiatom
šiestom. Jeho odchod bol oficiálny – cez
Slovkoncert, zo svojho platu vo Francúzsku totiž musel odvádzať pätnásť percent
do socialistického Československa.
V roku 1966 prijal ponuku z Opery Municipale v Marseille. Ako prvý zo slovenských
tanečníkov sa s úspechom prezentoval na
mnohých európskych scénach, preslávil
sa najmä v postavách: Princa v Labuťom
jazere a Spiacej krásavici, Mandarína
v Zázračnom mandarínovi, Mládenca v La
Valse, Človeka v Ecce homo a v mnohých
ďalších. Spolupracoval najmä s choreografom Josephom Lazinnim, neskôr
s Rolandom Petitom a Audricom Bezardom. S Ludmillou Tchérinovou natočil
film Zázračný mandarín a triumfoval
s ním na festivale v Benátkach. Rovnako
úspešne ako na tanečnom pódiu si počínal
aj v baletnej sále ako pedagóg. Najskôr
viedol tréningy v Marseille, neskôr v ďalších divadlách.
V Marseille si s manželkou
Elenkou založili baletnú
školu, vďaka kontaktom od
svojich žiakov získal čoskoro
francúzske občianstvo, čo
mu umožnilo ľahšie cestovať
po celom svete. Jeho umenie
si diváci vychutnávali na najväčších svetových scénach.
Sekundovali mu najslávnejšie mená, aké svetový balet
v tom čase mal – Rudolf Nurejev, Margot Fonteyn, Liane
Daydé či Yvette Chauviré.
Tancoval aj v balete fenomenálneho Sergea Lifara.
Od roku 1974 bol baletným
majstrom Grand Ballet Classique de France
primabaleríny Liany Daydé.
V roku 1973 založil v Marseille spolu s manželkou
Elenou Pomšárovou baletné
štúdio École de danse Titus
Pomsar, bol zakladateľom
baletného štúdia pri Centre
culturel (Cours Julien,
Marseille), v ktorom pôsobil

aj ako choreograf a pedagóg. Ako choreograf vytvoril niekoľ ko diel, napríklad:
Jeux permis na hudbu Antonína Dvořáka,
Denník Anny Frankovej na hudbu Zeljenkovej Baletnej symfónie; baletov Peter
a vlk, Luskáčik, Pas de quatre a ďalších.
Titusových študentov na konkurzoch
okamžite identifikovali. Mali jasný rukopis
pomšárovskej školy, ktorej chýr sa niesol
naprieč celým Francúzskom. Pre Béjartov
balet vychoval tri hviezdy.
Titus Pomšár zmenil pred pár rokmi svoju
baletnú školu na kníhviazačskú dielňu,
v ktorej sa stretávajú seniori a viažu knihy. Titus sa celý život obklopuje baletnou
literatúrou – jeho zbierka s tanečnou
tematikou má vyše tisícdvesto kusov.
Najväčšiu radosť však zažíva, keď raz za
čas pricestuje za priateľmi na Slovensko.
Vtedy sa jeho deň začína v divadle, v Balete SND, v baletnej sále, medzi tanečníkmi.
K životnému jubileu Titusa Pomšára
(15. 5. 1939) srdečne blahoželáme!
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND

Chopiniáda (1962) Titus Pomšár Foto Jozef Vavro
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Oživený sad, Olga Chelpanova

Príťažlivý návrat

Korzára

Už v apríli patril potlesk protagonistom
obnovenej premiéry baletu Korzár.
Inscenátorom klasického diela cárskej
epochy je významný ruský choreograf
Vasilij Medvedev, znalec baletného
odkazu Mariusa Petipu, ktorý vo svojej
tvorbe dbá na zachovanie štýlu v rámci
tanečnej i výtvarnej stránky inscenácie.
V prípade Korzára dôkladne zozbieral
historický obrazový materiál, ktorý
je neobyčajnou studnicou a dôkazom
geniality výtvarníkov cárskej epochy
baletu. „Snažil som sa zachovať klenoty
predkov. Ide o skutočne pravý, veľ kolepý
imperátorský balet, kde na scéne často
dostane priestor v jednom výstupe
celý baletný súbor a súčasne viacerí
sólisti. Mojím najväčším snom bol návrat
historického finále Oživeného sadu.
Balet Korzár je pre všetkých, ktorí ešte
v divadle hľadajú kúzlo,“ hovorí o svojej
inscenácii Vasilij Medvedev.

Olga Chelpanova, Artemyj Pyzhov

Yuki Kaminaka

Svetová premiéra baletného eposu sa konala v roku 1856
v parížskej Opere v choreografii Josepha Mazilliera/podľa
Byronovej poémy. Dielo prežilo dodnes vďaka Mariusovi Petipovi,
ktorý tento balet uviedol o pár rokov neskôr v Petrohrade
a zdokonaľoval ho celý život. Výsledkom je dielo, ktoré v sebe
spája imperátorskú rozkoš, dynamický príbeh i veľ kolepé
a rôznorodé tance. Je pozvánkou na večer choreografických
šperkov v jednom predstavení – v interpretácii sólistov a zboru
Baletu SND, žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej.
Orchester SND diriguje Dušan Štefánek.

Glen Lambrecht

Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
Foto Peter Brenkus
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Do štrnástich
rokov som netušil,
že budem hudobníkom
Dušan Štefánek má bohatú fonotéku, chodieva hrávať tenis a kedysi
aj rekreačne strieľať. Považuje sa za perfekcionistu a to vyžaduje aj
od členov orchestra, ktorých pokladá za svojich partnerov. Netoleruje
nepripravenosť a nedochvíľnosť. Vo svojom repertoári má vyše
60 operných a viac ako 20 baletných titulov, je pedagógom na VŠMU.
Naposledy naštudoval pôvodnú slovenskú rodinnú operu Rozprávka
so šťastným koncom. V poslednom čase venoval veľa tvorivej energie
baletným opusom a spolupráci so skladateľom Carlom Davisom.
Dirigentovi Dušanovi Štefánkovi, rodenému Bratislavčanovi sa stalo osudným
SND, kde pôsobí od roku 1985. Istý čas bol
šéfdirigentom v Banskej Bystrici a v Košiciach, spolupracuje so slovenskými orchestrami, hosťuje v pražskom Národnom
divadle, v Janáčkovej opere Brno, dirigoval
v Japonsku i vo Francúzsku. Môže sa pochváliť, že počas štúdia absolvoval majstrovský kurz u dirigentskej legendy Sergia Celibidacheho.
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Ako ste sa dostali k dirigovaniu? Vždy
ste sa chceli stať dirigentom? Spomínate si na rozhodujúci moment, ktorý
určil váš smer?
Do štrnástich rokov som netušil, že
budem hudobníkom. Chodil som do ZUŠ
na klavír a pod dojmom Beethovenovej
Sonáty mesačného svitu, ktorú hralo
jedno dievča v pionierskom tábore, som
sa rozhodol veľmi krátko pred prijímacími
skúškami, že pôjdem na konzervatórium.

Mama mi poradila, aby som si okrem
klavíra vybral aj niečo iné, lebo klaviristi
sa až tak dobre neuživia. Voľ ba padla na
dirigovanie. Doma sme mali gramofón
a platne a ja som ich počúval sledujúc noty a kritizoval som interpretáciu.
Iné som počul, iné som videl v notách. Na
konzervatóriu som sa stal prvým žiakom
pána Adolfa Vykydala, ktorý mi venoval
azda všetky svoje vedomosti a dá sa
povedať, že ma za rok naučil dirigovať.

Moja cesta k dirigovaniu znamenala teda
v mojich plánoch prudkú zákrutu.
Čím bola výnimočná vaša dirigentská
premiéra v profesionálnom divadle?
Rád som už počas štúdia na VŠMU chodil
na divadelné predstavenia. Bol som
tretiak, keď v Štátnom divadle v Košiciach chystali premiéru baletu Veselé
panie windsorské od Viktora Oranského
a ponúkli mi možnosť spolupracovať so
súborom. Bola to pre mňa neoceniteľná
škola i skúsenosť.
V SND sa teraz viac sústreďujete
na baletné predstavenia, v čom vidíte
rozdiel pri dirigovaní opery a baletu?
Zásadné rozdiely sú dva. Pri opere je
ťažisko pozornosti na vokálnej zložke. Či
už sú to sólisti, alebo zbor. Orchester plní
zvyčajne sprievodnú alebo „náladotvornú“
funkciu. Dirigent v opere osciluje medzi
sprevádzaním sólistov, aby im vytvoril čo
najväčší komfort, a vedením predstavenia, aby nenastal „chaos“. Aby dianie na
javisku a v orchestrálnej jame „šliapali“
v jednej línii.
Pri baletnom predstavení je orchester
dominantný, pravdaže čo sa týka hudby.
Dirigent by mal poznať okrem hudby
a správnych temp, ktoré majú tanečníci
vo svalovej a hudobnej pamäti, aj choreografiu. Kým pri opere môžem občas sledovať orchester a partitúru, lebo spevákov
počujem, pri baletnom predstavení čím
viac pozerám na tanečníkov, tým lepšie,
a je dobre, keď poznám partitúru viac-menej spamäti.
Ktorý balet ste videli ako divák a následne ste ho o pár rokov aj dirigovali?
S najväčšou pravdepodobnosťou to
bolo Labutie jazero. Ešte ako dieťa ma
mama brávala do divadla, takže som
videl takmer všetky operné a baletné
klasické tituly ako Nabucco, Čarovná
flauta, Labutie jazero, Giselle, Luskáčika.
Labutie jazero som neskôr dirigoval
dvadsať rokov.
Nedávno sme vo svetovej premiére
uviedli balet Tulák Chaplin – pocta
géniovi, autorom hudby je legenda
Carl Davis. Skladateľ sa na tlačovej
besede veľmi pochvalne vyjadril o našom orchestri, vedení baletu, úrovni
tanečníkov a o vás osobne. Čo vy na
kontakte s takou významnou osobnosťou oceňujete?

Carl Davis mi svojimi radami alebo
poznámkami pomohol pochopiť špecifická jeho hudby a jej interpretáciu. Aj
spolupráca s choreografom Danielom
de Andradem prehĺbila moje ponímanie
dirigovania baletu nielen akoby jednotlivých častí, ale ako celku, to znamená
spojenia hudby s vizuálnou zložkou
a s pohybom. Carl Davis má veľmi silnú
ľudskú a umeleckú charizmu. Už len
bytie s ním je mimoriadne inšpirujúce
a to sú zážitky, na ktoré sa nezabúda.
Po každom predstavení sa aj dirigent
pokloní na javisku, poďakuje sa za
potlesk divákom sám za seba, ale aj
za orchester, aký je to pocit?
Keď som bol mladší a človek by predpokladal, že ego bude väčšie a potreba
ocenenia silnejšia, záležalo mi viac na
mojich dojmoch z predstavenia ako na
dojmoch publika. Už pár rokov sa snažím vtiahnuť publikum do nálady a energie predstavenia a spolupracovať s ním
tak, aby bola aj klaňačka prirodzenou
súčasťou splynutia súboru s divákmi.
Pôsobíte vyrovnane a tak, že vás nič
len tak ľahko nevyvedie z miery. Túto
povahovú črtu máte vrodenú alebo
je to výsledok dlhoročnej mravčej
práce s orchestrami?
Ako dieťa som býval taký „nervný“ typ.
Mama mi hovorila, aby som sa ovládal.
Výsledkom boli výbuchy nahromadeného hnevu, napätia a nespokojnosť.
Odkedy som začal svojich kolegov brať
nie ako vykonávateľov mojej vôle, ale
ako kolegov, napätie opadlo, dokážeme
si svoje nedorozumenia vysvetliť a vyjasniť skôr, ako by sa stihlo nahromadiť
nejaké toxické množstvo negatívnej
energie. Pomáha mi aj sebapoznanie,
väčšia empatia ku kolegom, zmena
optiky z detailu na celok. Keď som bol
mladší, chcel som byť perfekcionista,
ale to sú všetko neurotici.
Je na balete a na tanečnom umení
niečo, čo vás aj po mnohých rokoch
prekvapí, očarí – či už ako diváka,
alebo dirigenta?
Stále prenikám hlbšie do problematiky
baletu ako divadelného umenia, kde
veľmi veľa detailov dohromady vytvára
jeden celok. V SND máme momentálne
vynikajúci súbor a skvelé predstavenia
na repertoári, čoho dôkazom je veľ ký
záujem divákov. Cítim veľ kú zodpoved-

nosť, aby aj hudobná zložka zodpovedala
tejto vysokej úrovni baletného súboru.
Povolanie dirigenta vyžaduje mimoriadne sústredenie, psychickú koncentráciu a aj istú fyzickú kondíciu. Ako
relaxujete?
Je to pravda, že relax je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Stáva sa, že
ostanem po skúške alebo po predstavení
dve, tri hodiny v dirigentskej miestnosti,
privriem oči (alebo si zopakujem partitúru) a nechám všetko odznieť. Dlhé roky
hrávam tenis.
Ste známy aj trefnými bonmotmi a príhodami, zbierate ich? Pridajte jeden na
záver nášho rozhovoru…
Bonmoty a príhody prináša sám život.
V tom som pokračovateľom svojho
pedagóga Adolfa Vykydala, ktorý dokázal
jednou vetou vystihnúť problematiku,
mal dobrý zmysel pre humor. Občas taký
ľahší pohľad na problém dokáže uvoľniť
napätie. Hudobníci majú v notách množstvo citátov, v ktorých som kvetnatejším
spôsobom pomenoval nejaký problém
alebo chybu. Jeden sa im obzvlášť páčil:
Neopakujte tie isté chyby, robte nové.




Dušan Štefánek, dirigent
v rozhovore s Marekom Peričkom,
manažérom marketingových aktivít
Baletu SND

DŠ

MP
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100 rokov SND

Čarovná flauta (1929) scéna Ján Ladvenica

Od kultúrno-politických motivácií
k umeleckej suverenite
Opera SND 1920 – 1948
Vznik národného divadla v multietnickej
Bratislave, kde Slováci v čase vzniku Československej republiky tvorili národnostnú
menšinu, sa deklarovalo ako kultúrno-politická priorita mladého štátu. Slovensko
však zastihla táto chvíľa nedostatočne
pripravené na to, aby dokázalo z vlastných
síl vybudovať vlajkovú umeleckú inštitúciu. Slávnostné otváracie predstavenie,
Smetanova Hubička, nezaznelo 1. marca
1920 v podaní domáceho súboru, ale v inscenácii Jeřábkovej Východočeskej divadelnej spoločnosti z Pardubíc, ktorá sa
stala základom novovzniknutého SND. Aj
v nastávajúcich rokoch opera SND takmer
plne závisela od českých umelcov. Do nástupu mladého Ladislava Holoubka v roku
1933 sa všetky predstavenia odohrali pod
taktovkou českých dirigentov, českú národnosť mala väčšina orchestrálnych hráčov, zboristov i operných sólistov a až do
roku 1938 sa drvivá väčšina titulov hrala
v českom jazyku.
K 1. augustu 1920 sa stal šéfom opery
dirigent Milan Zuna. Na náročný post
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nastúpil v najproduktívnejšom veku
a s bohatými skúsenosťami. Trpezlivosť,
pracovitosť i pedagogické vlohy ho priam
predurčovali k zakladateľskej misii v SND.
Najväčšiu výzvu predstavovalo vystavanie
orchestra, keďže v Bratislave dovtedy neexistovali profesionálne telesá ani vzdelávacie inštitúcie, odkiaľ by sa dali čerpať
vhodné kádre. Zunovo trojročné medzivojnové pôsobenie vyvrcholilo slovenskou
premiérou Janáčkovej Káte Kabanovej
(1923), jej hudobné a inscenačné kvality
ocenil sám prítomný autor. V lete 1923 sa
Zunova éra predčasne skončila pre rozpory s Družstvom SND, ktoré v očakávaní rýchleho ekonomického profitu tlačilo
umeleckého šéfa k vyššej kvantite uvádzaných opier i väčšiemu zástoju divácky
obľúbenej operety.
Po erudovanom Milanovi Zunovi prichádza v roku 1923 do Bratislavy ďalší výnimočný český dirigent a skladateľ, Oskar
Nedbal. Aj jeho najväčšie zásluhy sa týkali pozdvihnutia orchestra. V Bratislave
pracoval s ansámblom podstatne menším

a technicky menej disponovaným, než bol
počas skvelej zahraničnej kariéry zvyknutý, no svojím entuziazmom a osobnostnou
charizmou dokázal strhnúť hráčov k oduševneným výkonom. Vďaka Nedbalovmu
európskemu renomé hosťovali v SND
špičkové sólistické i dirigentské osobnosti a časť súboru SND podnikla zájazdy
do Prahy, Viedne, Barcelony, Madridu. Aj
vďaka týmto momentom sa z donedávna
provinčnej bratislavskej scény stávalo
divadlo, ktoré sa postupne presadzovalo
v stredoeurópskom kontexte.
Napriek nespornému prínosu Oskara Nedbala pre umelecké napredovanie opery
SND malo jeho bratislavské pôsobenie
tragické finále. Vo veciach finančnej a administratívnej správy neskúseného a málo
obozretného umelca uštvali nezvládnuteľné finančné problémy. Život ukončil
na Štedrý deň 1930 život skokom z okna
divadla v Záhrebe, kam prišiel uviesť svoj
balet Pohádka o Honzovi.
Nasledujúca desaťročná éra Oskarovho
synovca, Karla Nedbala (1928 – 1938),

patrí k najvýznamnejším obdobiam takmer
v storočnej histórii divadla. Karel Nedbal
nadviazal na všetky pozitívne momenty strýkovej práce a rozvinul ich so sebe
vlastnou systematickosťou. Na vysokej
interpretačnej úrovni stabilizoval sólistický súbor, v ktorom sa popri českých umelcoch a tiež slovenskom tenoristovi Jankovi
Blahovi a sopranistke Helene Bartošovej,
pôsobiacim v SND už od polovice 20. rokov, začali postupne uplatňovať aj prví slovenskí absolventi Hudobnej a dramatickej
akadémie. V Bratislave naďalej hosťovali
prominentní zahraniční sólisti a dirigenti
(napr. Richard Strauss), SND každoročne
účinkovalo vo viedenských divadlách, významnejšie bratislavské premiéry reflektovali kritici z Prahy a Viedne.
Piliermi Nedbalovej dramaturgie boli
W. A. Mozart, B. Smetana, L. Janáček
a R. Strauss. Mimoriadne ústretovo sa
staval k súdobej opernej tvorbe. Niektoré
z uvedených noviniek zmietol súd času,
inscenovanie iných zapísalo bratislavskú
operu do medzinárodného historického
kontextu. K takým patrili napríklad česko-slovenská premiéra Prokofievovej Lásky k trom pomarančom (1931) a najmä po
Štokholme len druhé zahraničné javiskové
uvedenie Šostakovičovej Lady Macbeth
z Mcenského okresu, hranej v SND pod
názvom Ruská lady Macbeth (1935).
S Karlom Nedbalom sa spája aj prvý významný krok k zdivadelneniu operno-inscenačnej praxe. Medzivojnové obdobie
opery SND bolo érou režírujúcich spevákov, plnou javiskovej rutiny a hereckého
klišé. Zásadný posun prinieslo sedem
operných prác šéfa Českej činohry SND
Viktora Šulca: nikdy predtým a zrejme
ani nikdy potom nebola Bratislava tak
blízko progresívnym európskym inscenačným trendom.
Nielen tejto tendencii, ale aj celému bratislavskému pôsobeniu Karla Nedbala,
Viktora Šulca i mnohých ďalších osobností
urobil koniec rozpad republiky. Nasledujúce vojnové sezóny determinovala nutnosť
dobudovať sólistický ansámbel a kolektívne telesá zdecimované odchodom českých umelcov a tiež požiadavka expresne
poslovenčiť repertoár. Popri umeleckom
šéfovi, dirigentovi Josefovi Vincourekovi,
sa stal ústrednou osobnosťou opery SND
dramaturg Štefan Hoza, ktorému sa darilo pomerne rýchlo konsolidovať omladený

súbor a realisticky voleným repertoárom rozvíjať jeho profesionálne
atribúty.
Prvé povojnové roky sú späté so
staronovým operným šéfom Milanom Zunom, pred ktorým stála
úloha preštudovať kmeňový repertoár a sprístupniť ho novému,
hudobno-divadelne neskúsenému
publiku v demograficky opäť zmenenej Bratislave. Z divadelného hľadiska išlo o nádejné obdobie, tvoriace
prechod medzi „prevádzkovými“
réžiami slovenského štátu a opisným realizmom 50. rokov. Výrazne
ho ovplyvnila trojica neslovenských
režisérov Branko Gavella, Jiří Fiedler
a Karel Jernek, ktorí sa v kontraste
k prvoplánovému scénickému realizmu snažili o bohatší a psychologicky zdôvodnenejší herecký prejav,
javiskovú štylizáciu, metaforu, aj
Predaná nevesta (1925) Helena Bartošová
(Marienka), Janko Blaho (Jeník)

o aktívnejší podiel scénografie na javiskovom tvare. Žiaľ, ich snaženiam dala stopku doktrína tzv. socialistického realizmu,
ktorá sa po Februári 1948 stala záväznou
normou. Je historickým paradoxom, že prvou obeťou tohto diktátu sa stala túžobne očakávaná národná opera, Suchoňova
Krútňava (10. 12. 1949).

Michaela Mojžišová
Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV


Tento text venujem pamiatke svojho

priateľa a mentora Jaroslava Blaha,

najpovolanejšieho vykladača

našich operných dejín.
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Opera ako životná vášeň
nom Opera ako životná láska už musíme
tlmočiť, žiaľ, v minulom čase. Najmä
talianska opera – od Cimarosu po koniec
verizmu – bola jeho celoživotnou láskou.
Blahove vedomosti násobil skvelý rozprávačský talent, dar podať závažné fakty
šarmantným spôsobom a obdivuhodný
historicko-spoločenský rozhľad.

legendy

V polovici apríla sme sa dozvedeli smutnú
správu – odišiel náš dlhoročný kolega
PhDr. Jaroslav Blaho, divadelný vedec,
dramaturg, publicista, kritik, divadelný
historik.
V rozhovore pre mesačník Hudobný život
(7-8/2012), ktorý pri príležitosti jeho
životného jubilea pripravila hudobná vedkyňa Michaela Mojžišová, označila
PhDr. Blaha v slovenskom kontexte za
najkompetentnejšieho znalca našej
i európskej opernej histórie. A nasledujúce konštatovania v rozhovore nadpísa-

Strýkom PhDr. Jaroslava Blaha bol dr.
Janko Blaho, prvý profesionálne školený
slovenský sólista Opery SND, a tak na
otázku, čím mu učarovala opera odpovedal v spomínanom rozhovore takto:
„Ťažko povedať. Jednoducho sme s ňou
rástli, v divadle aj pri otcových starých
platniach. Od gymnaziálnych rokov až do
uzavretia historickej budovy v roku 1969
sme trávili neraz aj 2-3 večery týždenne
na dnes už neexistujúcej galérii. Ako
pubertiaci sme poznali napríklad Madam
Butterfly tak dôkladne, že som ju prepísal
do činohernej podoby a v lete cez prázdniny sme ju v Skalici inscenovali. Brat Vlado
bol Pinkertonom, sesternica Eva Čo-čo-

Dramatická
heroína
Ida Kirilová

Začiatkom mája si pripomíname nedožité sedemdesiate
výročie narodenia poprednej slovenskej mezzosopranistky Idy Kirilovej (6. 5. 1949 – 21. 7. 2004).
Ida Kirilová študovala spev najprv na Pedagogickej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v rodnom
Prešove a neskôr na Konzervatóriu v bulharskej Sofii u I.
Josifova. Prvé angažmán získala v Štátnom divadle v Košiciach (1976 – 1979). Od roku 1979 bola sólistkou Opery
SND s výnimkou rokov 1982 – 1985, keď pôsobila v opere
v Bonne. Patrila medzi mezzosopranistky, zo začiatku
s lyrickým, neskôr s dramatickým hlasom so zamatovým
zafarbením. Zaujala predovšetkým talianskym repertoárom, ale neraz upozornila na seba aj v dielach Mozarta
alebo francúzskych autorov. Nezabudnuteľné stvárnenia postáv Ulriky v Maškarnom bále alebo Amneris
v Aide, ktorú spievala aj v Štátnej opere vo Viedni, patria
medzi vzácne spomienky jej diváckych, ale aj odborných
spolupútnikov. Nasledovala vysnívaná postava všetkých
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san a ja som stvárnil Sharplessa (lebo
som mohol na javisku fajčiť). O rok neskôr
sme podobne naštudovali Bohému.“
Jaroslav Blaho (6. 5. 1942 – 14. 4. 2019)
študoval hudobnú vedu na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského (1960 –
1961) a v roku 1968 absolvoval štúdium
divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas svojej
profesionálnej kariéry bol dramaturgom
v Československej televízii, riaditeľom
Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského
v Banskej Bystrici, dramaturgom Opery
SND, riaditeľom Divadelného ústavu
v Bratislave. Bol zakladateľom opernej
časti a dlhý čas riaditeľom Zámockých
hier zvolenských. S Operou SND spolupracoval až do svojej smrti. Legendárnymi
sa stali predovšetkým jeho predpremiérové matiné a obľube sa tešili aj historicky
zamerané programy s odborným výkladom
o dejinách slovenského operného umenia
s názvom Kontinuity.
V Jaroslavovi Blahovi sme stratili vynikajúceho odborníka a skvelého kolegu.

mezzosopranistiek – titulná
postava v Bizetovej Carmen,
ďalej to bola Dorabella
v Mozartovej vážnej komédii
Così fan tutte a Káča
v Dvořákovej rozprávkovej
opere Čert a Káča.
Nezabudnuteľné sú jej
úlohy v dielach klasikov
dvadsiateho storočia
a v dielach súčasných
slovenských skladateľov.
S nevšednou presvedčivosťou stvárnila postavu Baby
Turka v Stravinského opere
Osud zhýralca v náročnej
réžii Branislava Krišku. Ida
Kirilová vystupovala aj na
Don Carlos (1981) Ida Kirilová (Eboli), František
koncertných pódiách v SloLivora (Don Carlos) Foto Jozef Vavro
venskej filharmónii, Štátnej
filharmónii v Košiciach,
československom rozhlase a televízii.
Na Idu Kirilovú si spomíname s láskou ako na skromnú dámu, ktorá nepoznala hviezdne maniere či presadzovanie vlastnej osoby. Žila pre umenie,
operný spev a pre svojich žiakov. Na jej hviezdne chvíle na javisku, neopakovateľnú farbu hlasu a v neposlednom rade čistú a úprimnú dušu si
pripomíname s veľ kou úctou.
mb

Vytváranie kultúrnej identity

Nebýva zvykom, aby sme si nedožité výročia i výročia úmrtia pripomínali
spoločným článkom. Ale práve májové nedožité jubileá nám pripomínajú
veľ kosť straty človeka v kontexte krajiny. Odišli kúsky našej identity
a súčasne silnie nutnosť ich posolstiev aj životných svedectiev.

Ladislav Chudík
27. 5. 1924, Hronec – 29. 6. 2015, Bratislava

osobe odišiel človek
takisto prekračujúci
rámce divadelníka,
Slovenska i umelca.

Foto Jana Nemčoková

V máji by sa dožila herecká osobnosť
a dnes už legenda Ladislav Chudík 95 rokov. Toto nechce byť miesto, na ktorom by
bolo možné enumeratívne opísať obrovský
počet jeho divadelných úloh v inscenáciách ako Macbeth, Herodes a Herodias,
Henrich IV., John Gabriel Borkmann, Richard III., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Po páde,
Zlatí chlapci (a mnohé ďalšie), televíznych
(Bačova žena, Buddenbrookovci, Straty
a nálezy, Demeterovci, Louis Pasteur,
Rodinná anamnéza, Tiene v raji a ďalšie)
i filmových rolí (Kapitán Dabač, Putovanie Jana Amosa, generála Ludvíka Svoboda, Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi,
Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi,
Výlet do mladosti, Všichni moji blízcí,
Kawasakiho ruža, Červený kapitán). Ani
umelecká reflexia nad špecifickosťou jeho
hereckého prejavu, nad jeho prístupom
k rolám, nad jeho profesionalitou, nad
osobitosťou jeho charakterotvorby
a prostriedkov, nad jeho pokorou, nad jeho
vôľou, humorom, noblesou. Toto miesto je
dôležité na pripomenutie toho, že v jeho

Patril k najstarším členom divadla a profesijne aj najdlhšie pôsobil
v Činohre SND, takmer
70 rokov.
Nie je to len formálne číslo. Je v ňom
totiž obsiahnutý vývoj
slovenského herectva,
réžie, divadelného,
televízneho i filmového
myslenia. Ale i politiky. Toto číslo je akési
svedectvo meniacich sa poetík, generácií
v dialógu. Je v ňom zároveň obsiahnuté

riadenie divadla v pozícii šéfa činohry,
emigrácia po roku 1968, ale i krátkodobý post prvého porevolučného ministra
kultúry. A ešte k tomu všetkému toto
dlhé obdobie kontinuálnej práce a tvorby
zahŕňa aj pedagogickú činnosť a vrúcny
vzťah k rozhlasu, k poézii i literatúre
ako takej.
Ladislav Chudík to bol náš kultúrny most.
Človek, ktorý počas revolúcie dokázal
zvládnuť mnohé debaty a diskusie
medzi rôznymi skupinami. Oporný bod,
inšpirácia a cesta pre kolegov. Pevný
charakter a postoj vzdelanca pre
občanov, noblesnosť aristokratického
umelca a obyčajnosť blízkeho človeka
pre divadelníkov. Pre nás navždy nositeľ
konštanty kultúry.
mk

Henrich IV. (1984), v popredí Ladislav Chudík
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Martin Porubjak
18. 5. 1944, Bratislava – 27. 3. 2015, Brno

legendy

Takisto i prekladateľ z nemeckého a ruského jazyka, ktorý
prinášal nové texty a dramaturgické impulzy a ktorý svojou
jazykovou bravúrou odhaľoval silu slova i špecifickosť
poetiky. Pre mnohých to bol aj odchod pedagóga. Takého,
ktorý osobne, láskavo, múdro, ale aj provokatívne odovzdával svoje poznanie medzi stohmi kníh, priamo vo svojom
byte, nehľadiac na čas. Bol to atašé slovenskej kultúry
v zahraničí, naša spojka medzi divadlom západu a východu,
sprostredkovateľ kontaktov, hosť významných festivalov,
člen rád, porôt, ten, ktorý vytváral väzby medzi generáciami
i krajinami. V tomto zmysle presahoval akékoľ vek štandardy
umelecké i ľudské. Nastavil profesionálnu latku vysoko a to
i preto, že bola hlboko ľudská a človečia. Bol to intelektuálny spolupútnik mnohých režisérov a dôležitý partner pre
mnohých hercov nielen v Činohre SND.

V apríli pred štyrmi rokmi sme sa v Brne a potom
i v SND lúčili s výraznou osobnosťou nielen slovenského divadla. S divadelníkom, ktorý v tej istej
osobe reprezentoval mnoho. Skvelého dramaturga,
ktorý prepájal divadlá naprieč Česko-Slovenskom.
Takmer všade (Divadlo na
Korze, Nová scéna Bratislava,
DSNP Martin, SND Bratislava,
Štúdio L+S, DAB Nitra, Štátne
divadlo Košice, Divadlo Jána
Palárika v Trnave, Národné
divadlo Praha, Národné divadlo
moravsko-sliezke, Národné
divadlo Brno a iné) bol jeho
otlačok poznania a prítomnosť
jeho myslenia.
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V jeho osobe odišiel dramatik
a scenárista, ktorý stvoril
nezabudnuteľné hry i scenáre
(Zmúdrenie Sancha Panzu,
Tančiareň, Útek do Budína, Oči
plné snehu, Dovidenia v pekle,
priatelia), ale i režisér, ktorého
inscenácie spoluvytvárali tvár
divadiel (ako napríklad Kontrabas, Kumšt, Hotovo – Koniec,
Emigranti, Jakub a jeho pán).

Ďalší významný aspekt jeho osobnosti je aj politika. Poznal,
čo znamená nemôcť publikovať pod vlastným menom, byť
v opozícii voči režimu, byť aj jeho obeťou. A nesťažovať sa.
Stál pri zrode Verejnosti proti násiliu a v rokoch 1991 – 92
bol podpredsedom vlády. Bola to možno krátka etapa medzi
silnými divadelnými obdobiami, ktorá však v kontexte človeka znamenala udržanie konzistentných postojov. Martin Porubjak sa vždy vedel vyhraniť voči mocenským praktikám,
voči nespravodlivosti, bol to najnoblesnejší človek, unikát,
ktorý zanechal veľmi konkrétnu a už nikdy nezmazateľnú
pečať v kultúre tejto krajiny.
mk

Tančiareň, Ladislav Chudík, Emília Vášáryová, Juraj Slezáček. Foto Jana Nemčoková

LÚČNICA V SND

štvrtok 23. mája o 19.00 h |  nová budova SND

Tanec, hudba i pieseň, tradície – zušlachťujú a skrášľujú náš život.
Lúčnica prináša emóciu a spontánnu radosť vo výbere z najúspešnejších tanečných
choreografií z tvorby legendárneho profesora Štefana Nosáľa (1927 – 2017),
dlhoročného umeleckého šéfa Umeleckého súboru Lúčnica.

#nakazdejmolekulezalezi

Vitamínové vody
Body&Future
sa na nič nehrajú
Bez chemických konzervantov
www.bodyandfuture.sk

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
www.lynx.sk

NOVÝ PEUGEOT 508
A ČO POHÁŇA VÁS?

Kombinovaná spotreba 3,7 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 98 – 131 g/km.
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