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Vážení návštevníci Slovenského
národného divadla, milí naši priaznivci,
dovoľte privítať vás pri vstupe do sezóny,
ktorá je pre nás všetkých vzácnou.
Kým iné európske národy mali už dávno
rozvinutú divadelnú kultúru, my sme si na
začiatok profesionálnej divadelnej histórie
zapísali až dátum 1. marec 1920.
Za niekoľ ko desaťročí sme sa nielen
foto TASR
vyrovnali vyspelým európskym
divadelným scénam, ale v mnohom ich aj predčili.
Určite je vám známe, že pod hlavičkou SND zazneli 1. marca 1920 najskôr
tóny Smetanovej Hubičky, že 2. marca sa prihlásila činohra uvedením hry
Maryša bratov Mrštíkovcov a v máji toho pamätného roku to bolo prvé
baletné predstavenie Délibova Coppélia.
Symbolicky, v historickej budove, začíname jubilejnú sezónu 14. septembra
2019. Vyvrcholením osláv storočnice SND bude galavečer v novej budove
1. marca 2020. Následne, ako hold českým divadelníkom, ktorí od začiatku
vytvárali a spoluformovali divadelný život v Bratislave, privítame 2. marca
2020 súbor Národného divadla z Prahy s hrou Maryša. Od vstupu do
jubilejnej sezóny a počas celého roka 2020 vás popri premiérach budeme
pozývať na mnoho zaujímavých podujatí a aktivít. SND participuje na
vydaní netradičnej publikácie i desaťdielneho televízneho dokumentárneho
cyklu, chystá sa vydanie pamätnej mince i známky.
V našom Portáli sme vám už v predchádzajúcich číslach začali podrobnejšie približovať históriu našich troch umeleckých súborov. Budeme
v tom pokračovať aj v nasledujúcich vydaniach a doplníme tieto kapitoly
aj o portréty a snaženia osobností – priekopníkov, ktorí intenzívne rozvíjali
potenciál divadelnej kultúry na Slovensku.
Ambíciou súčasníkov je tvorivo nadviazať na generácie predchodcov
a umelecké počiny, ctiť kontinuitu, prinášať umenie zdravo provokujúce,
ponúkať dramaturgické novinky, originálne stvárnenia, emóciu i katarziu.
SND chce byť aj naďalej vaším inšpirujúcim a noblesným spoločníkom. Našou povinnosťou, ako erbovej inštitúcie slovenskej kultúry, je byť národnou
génovou bankou slovenského činoherného, operného a baletného umenia.
Spolu s naším zriaďovateľom Ministerstvom kultúry SR bude našou snahou vytvoriť aj v nasledujúcom období také podmienky, aby sme umením
a energiou prispeli k tomu, aby sa jubilejná sezóna stala pre vás, našich
divákov, príťažlivou a inšpirujúcou.
S úctou

Vladimír Antala, generálny riaditeľ SND
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DOD
sobota 7. 9.

ABOnentky

Ani tento rok nezabúda SND na
svojich divákov, ktorí by si radi
pozreli divadelné zákulisie a stretli
sa so svojimi obľúbenými hercami.
Deň otvorených dverí bude tentoraz
ozvláštnený atmosférou prípravy
storočnice SND.
Začneme tak, ako sa na divadlo patrí,
fanfárovým koncertom 15 minút
pred jedenástou. Potom už len
slávnostné prestrihnutie pásky a deň
plný zaujímavých aktivít sa môže
začať. Na programe sú workshopy,
tanečné, herecké aj kreatívne dielne
a, samozrejme, autogramiáda
umelcov. V kuloároch novej budovy
si návštevníci môžu pozrieť expozíciu
perfektne vypracovaných divadelných
kostýmov, ktoré do rôznych inscenácií
ušili v našich Umelecko-dekoračných
dielňach a dokonca niektoré z nich si
aj vyskúšať.
Na detskom pódiu sme pre vás
pripravili program, ktorý budú
moderovať skvelí Juraj Hrčka a Janka
Sovičová. Nebude chýbať ani príjemná
atrakcia: pre deti maľovanie na tvár
a mamičky sa môžu dať skrášliť
značkovou kozmetikou Gosh.
Špeciálne v tento deň bude možnosť
zakúpiť si vstupenky s 10 % zľavou
na všetky predstavenia, ktoré sú
v predaji.
Program DOD sme pripravili aj
s Euroveou v priestoroch pred
novou budovou a súčasťou bude aj
zaujímavá súťaž s automobilovou
značkou Peugeot.
Rezervujete si čas v sobotu
7. septembra od 10.45 do 15.00 h
a príď te na Deň otvorených dverí
do novej budovy SND.
Tešíme sa na vás!
Vaše SND


O tom, že skalných divákov SND
pribúda, svedčí mimoriadny záujem
o kúpu abonentiek.
Na aktuálnu, 100. divadelnú sezónu,
sme ponúkli možnosť vybrať si
z ôsmich abonentných balíčkov, ktoré
prezentovali výrazné osobnosti našej
histórie. Svoje stále miesto v hľadisku,
na základe kúpy niektorého z balíčkov,
bude mať takmer sedemsto našich
divákov.
Najväčší záujem bol o Novinky
činohry, ktoré symbolicky prezentoval
Karol Machata, a aj opery a baletu,
ktoré uvádzal Jozef Dolinský, st.
Na pomyselnom treťom mieste
vašich preferencií sa umiestnil
balíček činoherných inscenácií
oslovujúcich milovníkov literatúry,
filmu a dobrej drámy s titulom
Nechaj sa viesť, na ktoré zlákal
sugestívnym pohľadom Michal
Dočolomanský. Dáma slovenského
divadla Hana Meličková pozývala
na inscenácie, v ktorých dominuje
Intenzita citu. Popri mnohých
majiteľoch abonentiek nebude určite
chýbať na koncertoch Peter Dvorský,
ani bývalá sólistka Baletu SND
Augusta Herényiová, ktorá si určite
nenechá ujsť Rozprávkový svet. Spolu
s ďalším bývalým baletným sólistom
Jánom Haľamom Zažijú vášeň
s našimi tanečníkmi mnohí majitelia
abonentiek a Svet opery ožije aj vďaka
tradícii, ktorej spoluzakladateľom
bol Oskar Nedbal v prvých rokoch
existencie SND.

Večer operiet
na trase
Bratislava –
Kyjev
Neodmysliteľnou súčasťou histórie
bratislavskej hudobnej scény je
opereta. Pozývame vás na večer
plný melódií ľahkovážnej múzy
a známych diel z pera Franza Lehára,
Emmericha Kálmána, Richarda
Straussa ml., ako aj ďalších autorov
do historickej budovy SND
v stredu 11. septembra 2019.

Na koncerte zaznejú aj majstrovské
melódie Gejzu Dusíka a ukrajinských
skladateľov.
Brilantné árie, valčíky a predohry
budú súčasne aj oslavou výročia
partnerských vzťahov dvoch metropol
Kyjeva a Bratislavy.
Na galavečere privítame spevákov
a tanečníkov Kyjevskej národnej
operety, ktorí vystúpia so sólistami
Opery SND a hosťami v sprievode
orchestra Opery SND pod taktovkou
Dušana Štefánka.

mm

Orchester Opery SND účinkoval
v auguste na jubilejnom 10. ročníku
medzinárodného Copenhagen Opera
Festival v Dánsku. Festival, kde sa
tradícia stretáva s inováciami, skúma
hranice operného žánru a snaží sa
prezentovať predstavenia, ktoré
oslovia skalných operných fanúšikov
a zaujmú aj nové publikum.
Náš orchester otvoril tento prestížny
festival 1. augusta koncertným
uvedením Dvořákovej Rusalky – opery,
ktorej predlohou bol príbeh Malej
morskej víly dánskeho spisovateľa
Hansa Christiana Andersena. Pod
taktovkou Olivera Dohnányiho sa
predstavili aj poprední slovenskí
sólisti Jolana Fogašová (Cudzia
kňažná a Ježibaba) a Ľudovít
Ludha (Princ). Rusalkou bola ruská
sopranistka Olga Tenyakova, Vodníka
stvárnil basista arménskeho pôvodu
Vazgen Gazaryan.
Súčasťou festivalu sú pravidelné
debaty s publikom, Operetná loď
plávajúca po hlavnom kodanskom
kanáli, majstrovské kurzy, ranná
operná joga či prezentácia domácich
operných talentov. Zaujímavosťou
je projekt Tour de Bohéme, v rámci
ktorého sa jednotlivé dejstvá opery
odohrávajú na viacerých pódiách,
medzi ktorými diváci prechádzajú na
bicykloch.
zz

Činohra
na cestách
Vstup do novej sezóny začne
činoherný súbor hosťovaním
v Košiciach, kde sa predstaví
7. septembra inscenáciou Rivers of
Babylon. Adaptáciu románu a aj jej
divadelné spracovanie pripravil režisér
Diego de Brea. Kurič Rácz v podaní
Milana Ondríka tak opätovne ožije
v roku výročia nežnej revolúcie. Práve
obdobie prelomu a prechodu medzi
dvomi režimami a svetmi zachytáva
toto kultové dielo Petra Pišťanka.
Na medzinárodnom divadelnom
festivale v Plzni Divadlo sa Činohra
SND predstaví inscenáciou hry
Gerharta Hauptamnna Pred západom
slnka 13. a 14. septembra. Inscenácia
režiséra Michala Vajdičku získala
niekoľ ko cien a nominácií na ceny a aj
pozvaní na festivaly (Divadelní svět
Brno, Dotyky a spojenia). Dramatický
príbeh rodiny Mathiasa Clausena
(Martin Huba) je interesantnou
sondou do života zrelého muža a jeho
partnerských i rodinných vzťahov
Septembrové hosťovania uzavrú
Bakchantky na Divadelnej Nitre.
Inscenáciu Euripidovej hry v réžii
Rastislava Balleka uvidia festivaloví
diváci 30. septembra. Témou
aktuálneho ročníka Divadelnej
Nitry sú podoby slobody. Aj témou
Bakchantiek je rozprava o konflikte
demokracie, autokracie, anarchie,
liberalizmu a konzervativizmu. 
mk

Pozvanie
do Baletnej
prípravky
Po úspešne ukončenej štvrtej
divadelnej sezóne Baletná prípravka
SND ponúka možnosť deťom, ktoré
majú rady pohyb a tanec stať sa
súčasťou divadelného života v SND.
Baletná prípravka SND vznikla
s cieľom vychovávať novú generáciu
tanečných umelcov, ale aj pedagógov
tanca. Pod vedením tanečníkov zo
súboru Baletu SND deti spoznávajú
krásu a základy klasického tanca
na tréningoch a, samozrejme,
aj účinkovaním v baletných
inscenáciách ako napríklad Giselle,
Esmeralda, Korzár.
Pôsobenie v baletnej prípravke
podnecuje deti aj lektorov
k ďalšiemu štúdiu tanca. Dôkazom
sú aj prvé úspechy najstarších
detí, ktoré vynikajúco obstáli
na prijímacích skúškach na tanečné
konzervatóriá v Bratislave,
vo Viedni, v Prahe aj inde.
V jubilejnej 100. divadelnej sezóne
chceme ponúknuť možnosť
spoznať krásu tanečného umenia
ďalším deťom. Preto vyhlasujeme
konkurz pre chlapcov vo
veku 6 rokov do novej skupiny
Baletnej prípravky SND, ktorý sa
uskutoční na začiatku septembra.
Prihlášky a bližšie informácie nájdete
na webovej stránke
baletnapripravkasnd.sk/konkurz
as

Tento rok sa, oproti tomu minulému,
zvýšil počet záujemcov i tržba
z predaja abonentných balíčkov. Je
to pre všetkých tvorcov zaväzujúce,
aby večer čo večer pripravili pre vás,
našich divákov, umelecky hodnotné
zážitky.

cm

cm
Balet Kyjevskej národnej operety
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Rusalka
v Kodani

Jolana Fogašová, Ľudovít Ľudha po koncertnom
uvedení Rusalky v Kodani | foto FB JF

Rivers of Babylon, Milan Ondrík
foto Martin Geišberg

foto Peter Brenkus
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100 ROKOV UMENIA
100
ROKOV
SND

Do jubilejnej 100. sezóny vstúpi
Slovenské národné divadlo
reprezentatívnym koncertom
14. septembra 2019
symbolicky v historickej budove SND.
Pripomenieme si najdôležitejšie etapy histórie našej prvej divadelnej
scény a vypočujeme si diela českých a slovenských skladateľov, ktorí
výrazne prispeli k formovaniu Opery a Baletu SND.
Znieť bude hudba Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka,
Oskara Nedbala, ale aj scény z opier Eugena Suchoňa či Tibora Freša.
Na tomto podujatí budú pod taktovkou dirigenta Dušana Štefánka účinkovať poprední sólisti a hostia Opery a Baletu SND: Katarína
Flórová, Eva Hornyáková, Katarína Kurucová, Aleš Jenis, Tomáš Juhás, Peter Mikuláš, František Ďuriač, Viola Mariner, Andrej Szabo
a ďalší. V úlohe moderátorov sa predstavia členovia Činohry SND Zdena Studenková a Štefan Bučko. Spoluúčinkovať bude orchester
Opery SND, zbor Baletu SND a zbor Opery SND vedený zbormajstrom Pavlom Procházkom.
Pavol Smolík,
dramaturg Opery SND
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Pavol
Bršlík
a jeho
hostia

Čarovná flauta, Pavol Bršlík (Tamino), Eva Hornyáková (Pamina)
foto Ctibor Bachratý

Operné scény vo svete sa v poslednom období nevyhýbajú koncertom
operných árií známych speváckych osobností, čím obohacujú program
a v neposlednom rade popularizujú operné umenie. Aj vedenie Opery SND
sa rozhodlo predstaviť významné spevácke osobnosti touto formou
a na septembrový večer zaradilo do programu koncert známeho slovenského
tenoristu, pôsobiaceho prevažne v zahraničí, Pavla Bršlíka. Na našej scéne
v poslednom období vystúpil v postave Tamina v Mozartovej Čarovnej flaute
a so sopranistkou Adrianou Kučerovou pripravil nezabudnuteľný večer
v Smetanovej Predanej neveste.
Pavol Bršlík sa vo svete preslávil
predovšetkým ako spevák lyrického
tenorového odboru interpretáciou
mozartovských a talianskych
belcantových postáv.
Jeho vystúpenia v Štátnej opere
v Berlíne, kde stvárnil Ferranda v Così
fan tutte, Tamina v Čarovnej flaute,
Dona Ottavia v Donovi Giovannim, ale
i Nemorina v Donizettiho Nápoji lásky,
na Glyndenbournskom festivale, kde
interpretoval tiež prevažne mozartovský
repertoár, ale i hviezdne stvárnenia
reprezentatívnych rolí talianskej
a francúzskej opernej literatúry v Paríži
v Théâtre du Châtelet, Kráľovskej
opere v Bruseli a Londýne, newyorskej

Metropolitnej opere či viedenskej
Štátnej opere, zaradili Pavla Bršlíka
medzi popredných tenoristov súčasnosti.
Profilový koncert Pavla Bršlíka
s významnými hosťami, sólistami Opery
SND Evou Hornyákovou, Ľubicou
Vargicovou a Pavlom Remenárom
zaznie pod taktovkou riaditeľa
a šéfdirigenta Opery SND
Rastislava Štúra.
Na koncerte odznejú populárne, ale
i menej hrávané árie, duetá a ansámbly
talianskych a francúzskych majstrov.
Dueto Vojvodu a Gildy z populárnej
Verdiho opery Rigoletto, ária Nemorina
z Donizettiho opery Nápoj lásky, ária

Escamilla z opery Carmen, ako i dueto
Romea a Júlie z rovnomennej opery
Charla Gounoda či dueto Edgara a Lucie
z Donizettiho opery Lucia di Lamermoor
v interpretácii našich popredných umelcov
sú zárukou hlbokého umeleckého zážitku.
Prijmite pozvanie Pavla Bršlíka a jeho
hostí a zažite krásny večer v spoločnosti
veľ kých majstrov operného umenia
a vynikajúcich slovenských interpretov
21. septembra o 19.00 h
v novej budove SND.
Martin Bendik,
dramaturg Opery SND
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Dramatické
operné peripetie
v päťdesiatych rokoch

a dovolila siahnuť na život tisícom obyvateľov. V jej tieni sa uskutočnilo veľ ké
rabovanie židovského majetku a „konečné
riešenie židovskej otázky“.
Druhá ideológia falošných prorokov nastúpila po Februári 1948. Zjednodušené
zdôvodnenie „prerozdelovania“ majetku
pod rúškom ideologických fráz o triednom
boji a „vedeckom svetonázore“, kde Boh
nemá miesto, lebo náboženstvo je „ópiom
ľudstva“, ničilo životy a lámalo charaktery.
V tejto atmosfére sa aj kultúra a umenie,
rovnako ich tvorcovia, nevyhli víru dramatických udalostí a morálnych skúšok.

Krútňava (1949), Margita Česányiová (Katrena), František Zvarík (Štelina) | foto ČSTK
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Národná opera Eugena Suchoňa
Krútňava sa vracia do repertoáru Opery
SND pri výnimočných príležitostiach.
Na sklonku tohto roku uplynie 70 rokov
od jej premiéry a tak uvedenie tohto
diela 5. októbra, prakticky na začiatku
jubilejnej divadelnej sezóny SND,
považujeme za sviatok i hold slovenskej
opernej tvorbe a kultúre.
Krútňava patrí medzi naše najhranejšie
operné diela. V zahraničí uviedli
Krútňavu na vyše dvadsiatich operných
scénach väčšinou pod názvom Katrena.
V USA v roku 1979 sa na premiére na
Michiganskej univerzite zúčastnil aj
Eugen Suchoň. Tam dielo zaznelo pod
názvom The Whirlpool so sólistami
z newyorskej Metropolitnej opery
– Katrenu spievala Alexandra Hunt
a Štelinu Giorgio Tozzi.

Slávnostná premiéra čerstvo dokončeného diela Eugena Suchoňa Krútňava sa
uskutočnila 10. decembra 1949. Dramatické okolnosti premiéry, najmä udalosti
po nej, vošli do dejín slovenskej opery ako
smutný obraz nastávajúcich „ružových
zajtrajškov“. Nemusíme opakovať, že
Suchoňovo dielo patrí medzi najvýznamnejšie diela našej opernej literatúry ani že
sme si ju označili za svoju národnú operu,
ale je nutné pripomenúť si bez mýtotvorných prikrášľovaní peripetie diela a jeho
skladateľa.
Dvadsiate storočie prinieslo nám Slovákom nielen značný kultúrny a ekonomický rozvoj, ale aj dva totalitné systémy,
s ktorými sme sa museli vyrovnať. Farskú
republiku so svojou ideológiou pokrytecky
naviazanú na katolícke učenie a Desatoro,
ktorá ignorovala ľudskú dôstojnosť

Vynikajúcim príkladom protirečení doby
s ich absurdnými zvratmi, nátlakmi,
výhovorkami a dodatočným vykrúcaním
sa je jedno z našich najvýznamnejších
operných diel Krútňava.
Ako je všeobecne známe, Krútňava a jej
autor sa po premiére 10. decembra 1949
dostali pod silný tlak a kritiku vtedajšej
totalitnej moci. Socialistický realizmus
a „recepty“ na tvorbu sa stali hlavným
prostriedkom ovládnutia kultúry a umenia. Suchoň sa veľmi skoro dostal do
pozície „nesprávne tvoriaceho“ umelca,
preto bolo nutné z pohľadu moci „nastoliť
správny svetonázor v diele“. Preto sa
na 4. februára 1950 zvolala Kultúrna
komisia ÚV KSS (Novomeský, Špitzer,
Mináč, Bagar, Benau, Šefránek), ktorá
vyhodnotila dielo ako neakceptovateľné
pre nové ľudovodemokratické zriadenie.
Súdruhovia mali výhrady voči činoherným
komentátorom Básnika a Dvojníka – vraj
vnášajú do diela intelektuálnu skepsu
a pesimizmus, ale najmä proti slovu Boh,
ktoré považovali za neprijateľné z pohľadu
vlastnej ateistickej ideológie. Tu musíme
pripomenúť, že námet čerpal Suchoň
z poviedky literárneho modernistu Mila
Urbana Za Vyšným mlynom. Urban bol
ideologicky silne spätý s vojnovým slovenským štátom, preto ho komunistický

režim neakceptoval ako autora námetu
a ani Suchoň ho neuvádzal v klavírnom
výťahu Krútňavy.
Po nevľúdnom prijatí prepracovali anonymní horlivci v Opere SND dielo ešte
v roku 1950 a uviedli ho bez činoherných
postáv, slovo Boh nahradili aktuálnym
zaklínadlom „ľud“ a otcovstvo dieťaťa
pripísali mŕtvemu Janovi, aby „dodali“
Štelinovi vnuka, a tým umelý „socialisticko-realistický“ optimizmus. Podľa Igora
Vajdu anonymnými „vylepšovateľmi“ boli
Viera Markovičová-Záturecká a spoluautor libreta Štefan Hoza.
Suchoň akceptoval výhrady Kultúrnej
komisie KSS a dielo prepracoval v duchu pohovoru. (Ale nesúďme, lebo sme
neboli aktérmi krutej doby päťdesiatych
rokov.) V prepracovanej podobe sa dielo
uviedlo pod taktovkou Zdenka Chalabalu
4. decembra 1952. Táto doktrinárska
verzia zjemnila primitivizmus „anonymcov“ z roku 1950, čo režimových ideológov
uspokojilo. Z doktrinárskeho hľadiska sa
zdalo, že je všetko v poriadku, preto sa
opera v najtemnejších časoch uvádzala
v tejto deformovanej podobe.
Po politickom odmäku začiatkom šesťdesiatych rokov sa dramaturg Igor Vajda
a režisér Branislav Kriška rozhodli operu
uviesť v pôvodnej podobe v Banskej
Bystrici. Dielo inscenovali skoro v totožnej podobe s pôvodným zámerom
skladateľa z roku 1949 s malými odchýlkami v záverečných textoch, otcovstvo sa
vrátilo späť Ondrejovi, len edukatívnych
komentátorov Básnika a Dvojníka sa
rozhodli po konzultáciách so skladateľom neobnoviť. Ako sa vyjadril Branislav
Kriška: „Skladateľ si zrejme uvedomil,
že dielo vypovie to, čo chcel, aj bez týchto
hovorených (činoherných) postáv. Dnes
vieme, že mal pravdu.“ Práve tieto činoherné postavy vyvolávajú polemiku medzi
zástancami divadelného ponímania fenoménu opery a puristickými prívržencami
hudobno-literárneho zápisu. Tu musíme
podotknúť, že jazyk činoherných postáv
je okrem dramaturgickej nadbytočnosti
a opisnosti skôr ľudovodemokratický ako
kresťanský, keďže skladateľ uplatnil jasnú
autocenzúru. Slovo Boh sa v nich nevyskytuje ani raz, kým slovo „ľud“, poplatné
politickým očakávaniam moci, sa vyskytuje viackrát.
Od kriškovského návratu k originálu sa
Krútňava, až na jednu výnimku (Divadlo

J. G. Tajovského, Banská Bystrica,1988),
hrá dodnes v podobe, ako bola uvedená
v Banskej Bystrici v roku 1963. Po roku
1963 už politické zásahy do diela neboli
aktuálne, keďže autorova umelecká autorita a v neposlednom rade spoločenské
a politické postavenie to nedovoľovali.

Martin Bendik,
dramaturg Opery SND
Eugen Suchoň Krútňava
Dirigent Ondrej Lenárd
Réžia Juraj Jakubisko
Dramaturg Vladimír Zvara
Scéna Milan Ferenčík
Kostýmy Ľudmila Várossová
Zbormajster Pavel Procházka
Účinkujú Jozef Benci, Michal Lehotský,
Jolana Fogašová, Ján Ďurčo, Eva Šeniglová,
Denisa Šlepkovská, Jitka Sapara-Fischerová,
Katarína Juhásová, Terézia Kružliaková,
Miriam Garajová, Ján Babjak,
Roman Krško, Juraj Peter, Martin
Malachovský, Katarína Gálová, Igor Pasek,
Katarína Flórová, Gustáv Herényi
Slávnostné predstavenie
5. október 2019 19.00 h
historická budova SND

Krútňava (1949), Margita Česányiová (Katrena),
Štefan Hoza (Ondrej) | foto Gejza Podhorský

Krútňava | foto Alena Klenková

Súčasnú inscenáciu tohto diela v Opere SND prerozprával aktuálnym režijným
jazykom filmový mág Juraj Jakubisko. Premiéra tejto zaujímavej inscenácie sa
uskutočnila 9. decembra 1999. Ako režisér uvádza v bulletine, jeho zámerom bolo dielo
odfolklorizovať, nie však „modernizovať“. „Kladiem dôraz na spätosť človeka s prírodou,
ktorá podlieha pravidelným a napriek tomu neuveriteľným premenám... Aj keď sa
v Krútňave prechodne vzdávam svojich filmárskych trikov, pokúšam sa vytvoriť emóciu
divadelnými prostriedkami, ktoré majú v konečnom dôsledku rovnakú silu oslovenia
ako film... Podobne ako vo svojich filmoch, vychádzajúcich z magického realizmu,
chcem i v Krútňave sprostredkovať divákovi taký pohľad na minulosť národa, ktorý
je reálny a zároveň snový, odkrývajúci nitky viažuce minulosť s prítomnosťou. Chcem
dielo rozospievať ako krásny mýtus o človeku, ktorý žije v súlade s prírodou a Bohom.“
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Scéna

Eva Hornyáková (Antonia), Martin Malachovský (Crespel),
Jozef Benci (Miracle)
Mickael Spadaccini (Hoffmann), Denisa Hamarová (Nicklausse),
Róbert Smiščík (Spalanzani), Martin Gyimesi (Cochenille)

Ešte jeden pohľad
na Hoffmannove poviedky
Denisa Hamarová (Nicklausse), Jozef Benci (Lindorf), Mickael Spadaccini (Hoffmann)
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Hoffmanove poviedky patria ku skvostom
hracích plánov svetových divadiel a zaraďujú sa do dramaturgických plánov väčšinou, ak je k dispozícii invenčný režisér,
hlavný protagonista a prípadne sopranistka, ktorá si trúfne interpretovať všetky
tri „Hoffmanove lásky“ (Olympiu, Antoniu,
Giuliettu) v jeden večer. Málokedy sa však
operno-divadelné hviezdy stretnú v optimálnej konštelácii, preto je veľ kým úspechom, ak sa podarí obsadiť „Hoffmannove
lásky“ vynikajúcimi domácimi sólistkami.
Jana Bernáthová a Eva Bodorová ako
Olympia, Adriana Kohútková ako Giulietta
a Ľubica Vargicová a Eva Hornyáková ako
Antonia patria medzi špičkových zástupcov vokálnej interpretácie na Slovensku.
Pri takých závažných tituloch je už samozrejmosťou, že tragickú postavu básnika
Hoffmanna stvárňujú vynikajúci zahraniční hostia, v našom prípade Mickael Spadaccini a Rafael Alvarez. S bezpečným

zvládnutím technickej náročnosti partu,
sebavedomým umeleckým majstrovstvom
a s noblesou interpretácie špecifickej
francúzskej opernej literatúry zvládli
rôzne úskalia partitúry. Ich rozdielny
interpretačný a osobnostný prístup nám
umožnil porovnať rôzne náhľady nielen na
vokálnu interpretáciu, ale aj na psychologickú drobnokresbu pri realizovaní
režisérových zámerov. Podobne i darebák
Lindorf/Coppelius/Miracle/Dapertutto
v podaní Gustava Beláčka a Jozefa Benciho je vo svojej chameleónsky premenlivej
podobe, v závislosti od situácií v jednotlivých obrazoch, majstrovským vykreslením zákulisného manipulátora takého
známeho v každom čase a za každého
politického režimu.
Ak sa ešte vrátime k inscenačnému tvaru,
musíme vyzdvihnúť moderný aktuálny
výklad, ktorý aktualizuje klasickú predlohu s vkusom a s jasným zdôvodnením.

V modernom ponímaní réžie je už samozrejmé, že postavu Olympie nemožno
interpretovať ako umelú bábiku ovládanú
darebákom zo zákulisia bez širšieho
kontextu, pretože sa natíska množstvo
metaforických asociácií, ktoré súčasnosť
prináša. Režisér Pavol Smolík pristupoval
k dielu s pokorou, ale i s veľ kou dávkou
osobnostného vkladu, pričom dielo umelo
neznásilňoval, len vyzdvihol divadelné významy, ktoré považoval za zaujímavé.
Hoffmannove poviedky v podaní operného súboru SND sú umeleckým vypätím
každého jednotlivca.
Premiéry 14. a 15. júna boli potvrdením,
že Opera SND patrí medzi popredné
operné scény v strednej Európe,
schopná realizovať náročné tituly
na vysokej úrovni.
Martin Bendik,
dramaturg Opery SND
Foto Anton Sládek

Scéna

Monika Fabianová (Nicklausse), Rafael Alvarez (Hoffmann)

Gustáv Beláček (Miracle), Ľubica Vargicová (Antonia)

Martin Gyimesi (Andrés), Martin Malachovský (Luther),
Ján Ďurčo (Hermann)

Najbližšie predstavenia
9. novembra a 18. decembra 2019 | nová budova SND
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Dnes večer
nehráme

Názov inscenácie sme zvolili azda až hranične – Dnes večer nehráme. V podstate
ide o paradox, pretože v divadle sa má
hrať. Ale ... Aké je to ale? A ako súvisí
s novembrom 1989? Čo je teda vyjadrovací aparát herca v takej kritickej a zlomovej chvíli? Prečo sa práve situácia
hrať – nehrať stala tou rámcujúcou?
Vychádza to z prvého vyhlásenia pracovníkov SND k revolučným udalostiam, kde sa
píše zhruba toto: „Nikdy sme si nemysleli,
že nastane chvíľa, keď základnou úlohou
herca bude nehrať.“ V tom je obsiahnuté
všetko. Všetky otázky: čo je zmyslom divadla? Ako sa premieňa jeho funkcia? Akú
„rolu“ hrá divadlo v spoločnosti? Čo od
neho spoločnosť vyžaduje? A čo vyžaduje
od herca? Aké nároky naň kladie? Má sa
vyjadrovať len v revíre umenia? Má mať
svoju občiansku „funkciu“? Aké morálne
kritériá má spĺňať? A všetko sa ešte komplikuje, keď k tomu pridáme to slovíčko
„národné“... Mňa osobne na tom fascinuje
otázka divadla ako činoherného interpretačného média. Ako spoznám moment,
keď sa už divadlo nemôže vyjadrovať iba
cez dramatický text, cez jeho spoločenskú
alebo politickú aktualizáciu? Spoznám
moment, keď už je príliš uzavreté samo
v sebe? Kedy sa chytilo do pasce estetizácie? Spoznám moment, keď už je potrebné
„nehrať“ a prehovoriť priamo?

Ešte pred začiatkom skúšobného obdobia autorskej inscenácie Dnes večer
nehráme, teda v čase zberu materiálov a ich prepisov, sme sa s režisérom
Jiřím Havelkom zaoberali tým, prečo sa vlastne vracať k novembrovým
udalostiam v divadle a cez divadlo. Práve v Činohre SND je celá jedna
generácia účastníkov novembra 1989 a bolo by nemysliteľné obísť túto
etapu dejín. Samozrejme, nielen tých divadelných. Je to už druhý návrat
Jiřího Havelku do Činohry SND po úspešnej inscenácii Elity, ktorú videli
diváci v Prahe i v Petrohrade. Aká je teda úloha herca v krízovej alebo skôr
kľúčovej situácii a aké sú hranice divadla a divadelnosti?

V čom bola sila, dôležitá úloha divadelníkov počas novembra 1989, z tvojho uhla
pohľadu?
Predovšetkým v tej rýchlosti. Niektoré
divadlá reagovali na násilie večera 17.
novembra prakticky okamžite. Niektoré
vyčkávali, ale niektoré skutočne začali
„štrajkovať“ hneď. Štrajkovať dávam do
úvodzoviek, pretože práve to znamená ono
„večer nehráme“, čo však tiež znamenalo, že divadlo prestalo plniť svoju funkciu.
Možno práve naopak. Začalo ju plniť v tom
primárnom – možno antickom – význame
celospoločenskej katarzie. Takisto sa to
pomerne rýchlo vyčerpalo a silu transformácie prevzalo vyjednávanie Občianskeho
fóra a Verejnosti proti násiliu. Ale ten primárny moment prihlásenia sa k študentom bol zásadný.

Ako vnímaš posolstvo – dedičstvo –
výročie nežnej revolúcie. Alebo teda
tej zamatovej. Prečo je dôležité hovoriť
o Novembri aj v divadle?
Hovoriť o novembrových udalostiach je dôležité z mnohých uhlov pohľadu, ale hovoriť

Vidíš rozdiel medzi slovenským a českým
vnímaním novembra 1989 – napríklad aj
medzi divadelníkmi a umelcami?
To je na dlhý rozbor. Videl som záznamy rokovaní z mnohých divadiel, najmä v Prahe,
ale takisto záznam zo stretnutia súboru
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sa musí na besedách a v divadle musí prísť
k zážitku. Ale inak sa mi zdá, že odkaz zamatovej revolúcie možno dnes skomprimovať do otázky, či patríme na Východ alebo
na Západ. Či vtedajšie volanie „po návrate
do Európy“ bolo iba hladom po väčšej mie-

re konzumu, s ktorým sa spája len hmotná
saturácia alebo skutočná túžba po slobode, s ktorou sa však spája vysoká miera
osobnej zodpovednosti.

SND s vtedajšími politikmi o tom, či večer
hrať alebo nehrať. Tu to na mňa pôsobí tak,
že všetko bolo také domáckejšie, vzťahovo
bližšie, funkcionári tu hercom tykajú, oslovujú ich zdrobneninami krstných mien...
Tradičné delenie by našepkávalo povedať,
že v Česku v tom bola viac hlava a na Slovensku viac srdce, ale netrúfal by som si
takýto súd vyniesť... to, že po oboch republikách jazdili najmä herci a práve oni
hovorili s ďalšími občanmi v regióne, je nespochybniteľné.
Aké budú východiská pri inscenovaní
udalostí novembra 1989 v Činohre SND?
Aké nové informácie a materiály sa ti dostali do rúk? Zdá sa, že inscenácia však
trochu prekročí rámce Novembra a dostane sa ďalej – až k antike alebo k súčasnosti?
Určite by nemala vzniknúť nejaká rekonštrukcia novembrových udalostí. Podstatná pre nás bude otázka pozície herca
národného divadla. Čo je to vlastne za štatút. A čo sa týka materiálov, veľmi na mňa
zapôsobili odkazy, ktoré posielali vtedajšiemu vedeniu SND diváci a občania z celej republiky, o tom, ako si dovoľujú herci
štrajkovať, keď majú také honoráre. Je to
prakticky totožné s dnešnou „hejterskou“
konverzáciou.
Bude to tvoj tretí návrat na slovenské
javisko a opäť s autorskou inscenáciou.
Označujú ťa ako tvorcu v autorskom type
divadla. Čo to vlastne znamená? Ako sa
rodí/môže rodiť divadlo bez textu?
Vo veľ kých inštitúciách veľmi ťažko. Nosným princípom je, že všetko sa rodí na
skúškach. To znamená, že každý deň sa
trochu mení to, čo sa stalo včera. Malý detail zo skúšky môže zmeniť celú koncepciu
a, naopak, zmeny koncepcie si vyžadujú
skúšanie iných situácií na skúške. Je to
jedno veľ ké dobrodružstvo.
V čom je pre teba autorský prístup náročnejší a v čom, naopak, možno ľahší od
práce s klasickým pevným dramatickým
textom?
Výhoda práce s pevným textom sa z môjho
uhľa pohľadu ukazuje predovšetkým v momentoch krízy, keď je výhodné oprieť sa
o situáciu v texte, prípadne zvaliť dočasnú
krízu na autora textu. Pri autorskom prístupe sa môže stať, že sa skrátka ocitnete počas skúšania v slepej uličke a musíte
ísť celkom inde, úplne novou cestou. A keď
sa to stane pár dní pred premiérou, je to

pomerne adrenalínová záležitosť. Pre
herca, režiséra a aj dielne. Výhoda je, že
tento spôsob je menej hierarchizujúci,
všetci sme tak nejako na jednej lodi.
Akého herca si vyžaduje takýto typ
divadla?
Ochotného riskovať, zbavovať sa návykov a opúšťať istoty.
Aké témy a projekty ťa ešte čakajú
v nasledujúcej sezóne?
V novembri budeme s Vosto5 a s českým Národným divadlom robiť taký jednorazový projekt s názvom Sametová
simulace, ktorý sa – ako inak – bude
týkať novembrových udalostí. Potom by
som rád spracoval príbeh jedného záhradníka, ktorý nosím v hlave už veľmi
dlho. V dedine, kde má záhradníctvo, si
kúpi miestny zámok nový majiteľ, ktorý začne všetkých okolo nútiť, aby mu
predali svoje pozemky. A záhradník odmietne.
Jiří Havelka
v rozhovore s Miriam Kičiňovou,
dramaturgičkou pripravovanej
premiéry

Jiří Havelka a kol.
Dnes večer nehráme
Réžia Jiří Havelka a kol.
Dramaturgia Miriam Kičiňová
Scéna Lucia Škandíková
Kostýmy Tereza Kopecká
Asistent réžie Petr Erves
Účinkujú Emília Vášáryová,
Emil Horváth, František Kovár,
Richard Stanke, Ingrid Timková,
Ondrej Kovaľ, Dominika Kavaschová
Premiéry 26. a 27. októbra 2019
nová budova SND, Sála činohry
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Kým vo veľ kej sále naštartuje jubilejnú
stú sezónu SND titul Dnes večer nehráme, reflektujúci politickú zodpovednosť
divadla voči spoločnosti, v Štúdiu začneme sezónu odľahčeným, veseloherným
pohľadom na divadlo.
Nájsť dobrú komédiu, ktorá by sa odohrávala v divadelnom prostredí, nie je
vôbec jednoduché. Nie preto, že by ich
bolo málo. Skôr naopak. Tie najznámejšie
prešli aj viacerými slovenskými javiskami.
Komédia Noises Off od Michaela Frayna
sa pod názvom Sardinky na scénu hrala
s veľ kým úspechom v piatich slovenských
divadlách. V SND mala zase úspešnú
slovenskú premiéru Divadelná komédia
Ahlforsa Bengta, ktorá sa na slovenských
javiskách dočkala ďalších troch uvedení.
Napokon, slovenský divák pozná aj skvelú
českú komédiu z divadelného prostredia
– hru Záskok, ktorá sa už vyše dvadsať
rokov nachádza v repertoári legendárneho Divadla Járy Cimrmana.
Žiaľ, arzenál komických zápletiek, ktoré
prináša divadelný život, je obmedzený
a vďaka popularite komédií z tohto
prostredia už trochu opozeraný. V každej
zo spomenutých komédií nájdete herca,
ktorý sa nedokáže naučiť svoj text a po
šepkárovi opakuje aj repliky patriace
kolegovi; nájdete v nich gagy s rekvizitami, ktoré sa strácajú krátko pred tým,
ako majú zohrať kľúčovú úlohu v hre
a znovu sa objavujú v najmenej vhodnej
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chvíli a podobne. Pri sledovaní komédií
z divadelného zákulisia máte často pocit
déjà vu. A predsa - jubilejná sezóna SND
sa bez dobrej komédie, ktorá by si z tohto
umenia vystrelila, no zároveň mu vzdala aj
hold, nezaobíde.
Komédia Celé zle (The Play that Goes
Wrong) mala premiéru v londýnskom
Old Red Lion Theatre v roku 2012 a zaznamenala fenomenálny úspech. Hrala sa
nielen v Londýne. Inscenácia s pôvodným
londýnskym obsadením má za sebou
niekoľ ko turné po Veľ kej Británii, Austrálii
či USA. Na Broadwayi dosiahla 745 repríz
a tento komerčný úspech korunovala
v roku 2015 Cenou Laurencea Oliviera
za najlepšiu novú komédiu. Odvtedy sa
s úspechom hrala vo vyše 20 krajinách
po celom svete.
To, čo vyčleňuje Celé zle z dlhého radu
divadelných komédií, je strhujúca
dynamika valiacich sa situácií, dejových
zvratov, gagov, zápletiek a nedorozumení;
táto dynamika si na rozdiel od iných
komédií nevyžaduje od hercov len
konverzačnú ľahkosť, pohotovosť
a dokonalý situačný timing, ale doslova
športové nasadenie. Pri hraní tejto
komédie sa musí herec zapotiť oveľa
viac, pretože – ako napovedá už samotný
názov – počas predstavenia sa pokazí
naozaj všetko. Herci nielen že popletú
dej hry, ktorú pred nami hrajú, ale
doslova zdemolujú celú scénografiu,

E

Nová komédia
v repertoári
činohry

Komédia Celé zle
je spektakulárnou
burleskou, ktorá si na
jednej strane z divadla
a hercov uťahuje,
no na druhej strane
im vzdáva obrovskú
poklonu.
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takže záverečné pasáže inscenácie
musia odohrať doslova s nasadením
života. Tento prvok obohacuje tradičný
rámec divadelnej komédie o nevídanú
artisknosť, či dokonca až o prvky nového
cirkusu, a to povyšuje túto komédiu na
divadelný zážitok, po ktorom musí človek
aplaudovať nasadeniu a šikovnosti hercov,
ktorí hrajú nešikovných, no s rovnakým
nasadením hrajúcich kolegov.
Daniel Majling,
dramaturg Činohry SND

Henry Lewis, Jonathan Sayer,
Henry Shields
Celé zle
Réžia Michal Vajdička
Dramaturgia Daniel Majling
Scéna Pavol Andraško
Kostýmy Katarína Hollá
Hudba Michal Novinski
Účinkujú Diana Mórová,
Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír,
Milan Ondrík, Ján Koleník,
Martin Šalacha, Roman Poláčik
Premiéry 8., 9. a 10. novembra 2019
nová budova SND, Štúdio

Mladá Európa
vpadne
do Modrého salóna

Žiaci, študenti, rodičia aj učitelia majú možnosť dotknúť
sa vlastných strachov v novej inscenácii Činohry SND, ktorá
je súčasťou medzinárodného projektu ETC Young Europe III.
Mladá Európa nám vtrhne do Modrého salóna, aby trochu
vykoľajila pokojné divadelné vody.
Európska divadelná konvencia (ETC),
ktorej je Činohra SND aktívnym členom, sa zameriava na projekty v rámci
medzinárodnej divadelnej spolupráce,
vzdelávania. Tie prinášajú nové možnosti
rozvíjania divadelnej poetiky, ako je využitie digitálnej technológie či nových médií,
alebo rozširujú informácie o participatívnom type divadla, alebo sa zameriavajú
na konkrétne skupiny akými sú napríklad
seniori či mladí.
Práve projekt Young Europe je takpovediac vlajkovou loďou ETC. Cieľom tohto,
v poradí tretieho projektu, je na základe
výskumu mladých od 11 do 18 rokov vytvoriť inscenácie šité na mladého diváka
a jeho témy.
V projekte sa stretne deväť divadiel –
Theater Magdeburg, Deutsches Theater
Berlin, Staatstheater Braunschweig,
Badisches Staatstheater Karlsruhe
(Nemecko), De Toneelmakerij (Holandsko), Teatrul National „Marin Sorescu“
Craiova (Rumunsko), Weöres Sándor
Színház, Pesti Magyar Színház (Maďarsko) a Slovenské národné divadlo v troch
trojiciach. Každá trojica úplne odlišným
spôsobom, metódou i prístupom realizuje
výslednú inscenáciu. Tak sa vedľa seba
pomyselne ocitnú názory širokej skupiny
mladých v Európe spolu s ich obavami,
strachmi, hnevmi, nespokojnosťou,
kladením otázok o tých najpodstatnejších
veciach rodinných, politických i ekologic-

kých. Inscenácie budú mať naozaj rôznu
podobu od „clasroom play“ cez imerzívnu
„gameplay“ až po klasické inscenácie
v divadelnom priestore obohatené o vzdelávacie prvky. Hrdinom týchto inscenácií
bude vždy tínedžer a jeho svet.
Činohru SND spolu so svojimi partnermi Pesti Magyar Színház a Badisches
Staatstheater Karlsruhe zaujímala najmä
identita mladého človeka v našich troch
krajinách a jeho vízia budúcnosti. Ako by
ju chcel či nechcel vidieť a aké sú naše
postretania s neznámym, s ekologickou
krízou i s našimi hodnotami, kto sú vzory
mladých ľudí, čo ich zaujíma a provokuje.
Aký by bol hypoteticky svet bez dospelých? Pod hlavičkou spoločnej témy „Kto
som a aká je moja budúcnosť v tejto krajine?“ a s podobne vedeným výskumom
cez dotazníky sa zrodili tri texty a tri
inscenácie: Plaánéta B autora Stefana
Hornbacha, Pred zajtrajškom dramatika a dramaturga Pétra Déresa a Cudzô
Alexandry Salmely.
Činohra SND oslovila Alexandru Salmelu,
slovenskú autorku žijúcu vo Fínsku,
na napísanie našej časti textu v medzinárodnom projekte. Výraznou partnerkou
do diskusie o novej hre a režisérkou
inscenácie sa stala Júlia Rázusová
žijúca v Prešove. A tak sa po rozhovoroch
medzi dvoma koncami republiky a vlastne
i Európy zrodil text hry Cudzô. Pri jeho
tvorbe vychádzala autorka z 300 odpovedí

násťročných z dotazníka a z interview
so študentmi a ich analýz.
Základná situácia hry sa odohráva po
(eko)katastrofe, keď zmizli všetci dospelí.
Ako si mladí poradia v tomto novom
svete? A čo spravia, ak nejde sieť a nie je
možné postovať? Ako ju opraviť? Či je lepšie žiť vo virtuálnom svete alebo v realite?
A kto sa stane sprievodcom v novej zemi,
kto tým cudzím? Tým všetkým si na tejto
putovačke o záchranu siete a spoznávaní
samého seba a svojich strachov prejdú
hrdinovia hry Cudzô. Herci Braňo Mosný
a Monika Potokárová budú hrdinami takejto cesty bez dospelých, hľadačmi nového zmyslu, hráči adrenalínovej „divadelnej
roadmovie“. A prekvapením je, čo na konci
takejto cesty nájdu.
Netradičný jazyk Alexandry Salmely,
inovatívne prvky v réžii Júlie Rázusovej
a témy, ktoré riešia mnohí mladí, by mali
osloviť práve tú skupinu divákov, pre ktorú
máme najmenej inscenácií v repertoári
Činohry SND.
Plánovanú premiéru uvedieme v Modrom
salóne 10. a 11. októbra 2019. Všetky
inscenácie Young Europe III budú môcť
spoznať diváci na medzinárodnom Young
Europe festivale v Grazi v júni 2020.
Miriam Kičiňová,
dramaturgička projektu Young Europe
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Divadelných záznamov nie je veľa, štedrejšie sú iné médiá. Televízni diváci si možno
spomenú na jej írečité dedinské postavy
zo seriálu Červené víno či filmu Zypa
Cupák alebo seriál zo súčasnosti Obchod
so šťastím. Filmoví pamätníci si možno

pripomenú, ako napríklad kormidluje loď
na Dunaji vo svojom filmovom debute Piatok trinásteho alebo ako sa pôvabne zvŕta
vo filme Štvorylka. Nehovoriac o práci
v rozhlase.
Vzťah k herectvu sa u Evy Krížikovej
prebudil vraj už v detstve, ktoré prežila v bratislavskej Rači, či ako sa vtedy
hovorilo Račišdorfe. V jednom rozhovore
mi povedala: „Vždy som chcela byť iná
a na potešenie susedov som lietala po
dedine v maminom svadobnom závoji.
Nezabudnem na bábkové divadlo, ktoré
som dostala raz na Vianoce. Prvé hry
mi hrával otec. Potom som prebrala
„riaditeľovanie“ a predvádzala som sa
pred pomyselným obecenstvom, ktoré
zastupovali hračky. Na javisku som sa
objavila po prvý raz ako prváčka v úlohe
Ježiška.“ Spomínala aj ako chodievala
s otcom na predstavenia do SND, a keďže
bola neposedné dieťa, takmer spadla
z lóže na javisko. Vtedy ešte netušila, že
po otcovej nečakanej smrti (mala vtedy
štrnásť rokov) sa zmení celý jej život,
absolvuje štúdium herectva na Odbornom
divadelnom kurze pri Štátnom konzervatóriu a po jednej sezóne v martinskom
divadle sa v roku 1954 postaví na javisko
SND ako herečka.
Stretávala sa na ňom aj so svojím neskorším manželom, hercom Františkom
Zvaríkom, otcom dcéry právničky Barbory
a starým otcom vnučky Veroniky, ktorého
ťažko chorého doopatrovala. Diváci ani
netušili, aké problematické situácie neraz
prežíva v súkromí, keď z javiska rozdávala pohodu. Nesťažovala sa, ani keď sa
s pribúdajúcimi rokmi začal zhoršovať jej
zdravotný stav. Narodila sa v nedeľu a nedeľniatka to vraj majú v povahe rovnako
ako pohodovú povahu.
Svoju nechuť k novinárskym rozhovorom
zdôvodňovala Eva Krížiková tým, že herečka má hrať a nie rozprávať o hraní. I tak
som z nej vymámila, že za najdôležitejšie

považuje „ dostať sa postave, ktorú
stvárňujem pod kožu, uveriť jej. O tom,
ako bude divák reagovať, uvažujem až
dodatočne. Najťažšia vec v hereckom
kumšte je ľudí rozosmiať, ale vzápätí ich
donútiť stíchnuť, zintenzívniť pozornosť.
Milujem tie okamihy, keď priam bytostne
cítim ten kontakt s divákom, to očakávanie v hľadisku“.
Mimochodom, kedykoľ vek si na pani Evu
spomeniem, vynára sa mi v pamäti, ako
pred rokmi v inscenácii Saroyanovej hry
Čas tvojho žitia (premiéra 10. 2. 1973)
vyšla na javisko iba v jedinom kratučkom
výstupe. Hrala ženu z ulice, ktorá si
sadne k barovému pultu chrbtom k obecenstvu, vypije drink a odchádza. Prehodí
vari iba jedinú vetu. Ale tých niekoľ ko
okamihov stačí, aby načrtla postavu so
všetkým jej trápením, únavou, cynizmom,
sebairóniou. Tlieskali sme jej pri otvorenej scéne.
Niečo podobné ponúkla i ako gazdiná
Agafia v inscenácii dramatizácie Tolstého
Anny Kareninovej (premiéra 13. 6. 2009).
Opäť iba jediný výstup, ale obohatený
o dialóg s Levinom. Čo všetko však
zaznelo v podtexte. Láskavosť, skrývaná
pod stareckou ufrflanosťou, múdrosť
a pokora človeka, čo veľa zažil a vždy
verne slúžil, ale aj istá uvzatosť v dodržiavaní pravidiel dedinského života a pohoršenie nad tým, že sa veci nedejú tak, ako
si to predstavovala, a ľudový humor, ktorý
sa tají v intonácii, pohybe, náznaku akoby
nedokončeného gesta.
Pred rokmi mi povedala: „Svoj vek beriem,
čo iného mi zostáva. Neodkladám si
výstrižky z novín, recenzie, fotografie,
nevediem si záznamy o úlohách. Jednoducho sa nerada obzerám späť, žijem
prítomnosťou.“
My, jej diváci, sa však obzeráme aj za ňu,
ďakujeme za tú možnosť a pripájame sa
ku gratulantom k jubileu.
Elena Ťapajová,
publicistka

Stará dobrá kapela (1984), Ladislav Chudík, Gustáv
Valach, Július Pántik, Eva Krížiková, Karol Machata
foto Anton Sládek

Chaos (1991), Eva Krížiková,
Marián Labuda
foto Katarína Marenčinová

Anna Kareninová (2009), Eva Krížiková,
Ľuboš Kostelný
foto Ctibor Bachratý

foto Jana Nemčoková

Pán Jowialski (1956), Eva Krížiková (Helena)
foto Gejza Podhorský

Nerada sa
obzerám späť
Eva Krížiková je herečkou širokého diapazónu. Ťažko, čo i len
úchytkom vymenovať postavy, ktoré vytvorila na javisku, filmovom
plátne, televíznej obrazovke či pred rozhlasovým mikrofónom.
Ale rozhodujúce bolo pre ňu vždy divadlo. Hosťovala i na iných
scénach, a viac ako polstoročie bola členkou Činohry SND.
V lete 15. júla oslávila 85. narodeniny.
Ľudská pamäť je ošemetná záležitosť.
Neraz ignoruje kalendár, dátumy a mená,
ale uchováva pocit, spomienku, útržok
gesta. Najmä však pretrváva poznanie
a radosť zo stretnutia s umením a hereckým majstrovstvom. Takým, aké ponúkala
vo svojich hereckých kreáciách dlhoročná
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členka Činohry SND, herečka Eva Krížiková. Len na javisku SND vytvorila vyše stodvadsať postáv, nevraviac o tých,
v ktorých sa predstavila pri hosťovaní
na iných scénach či v iných médiách.
Diváci ju zbožňovali a dodnes vnímajú
predovšetkým ako skvelú predstaviteľ-

ku komediálnej či tragikomickej polohy
a akosi sa zabúda na jej skvelé výkony
v tragédiách. Medzi rôznymi prestížnymi
oceneniami (Krištáľové krídlo či uvedenie
do Siene slávy ankety OTO), ktoré získala,
figuruje i štátne vyznamenanie Pribinov
kríž II. triedy za mimoriadny prínos

do slovenskej kultúry v oblasti dramatického umenia.
Svoje herecké umenie dokazovala rovnako
bravúrne na malom priestore i v centre
diania. Kto by zabudol na jej titulnú
postavu v tragikomédii Ale, ale, pani
plukovníkova! alebo na jazyčnicu Kláskovú
z Jiráskovej hry Lampáš?
Mne však i dnes prechádza mráz po
chrbte, keď si spomeniem na jej charakterové kreácie tragických postáv, ako bola
kráľovná Eleanor z Dürrenmatovho Kráľa
Jána alebo čo dokázala vyťažiť z postavy
najstaršej krutej dcéry Goneril v Shakespearovej hre Kráľ Lear či z postavy matky
vo Williamsovej hre Mačka na horúcej
plechovej streche alebo gazdinej v hre
Popol a vášeň a ďalších.
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Vyberáme
z repertoáru
jubilujúcej
dramaturgičky SND

Dariny
Abrahámovej
V lete oslávila životné jubileum dlhoročná
členka a dramaturgička Činohry SND
Darina Abrahámová.
Za touto neúnavnou energickou a kreatívnou
osobnosťou stojí takmer sto inscenácií, ktoré
pripravila ako dramaturgička Slovenského
národného divadla, Radošinskeho naivného
divadla a Mestského divadla Žilina, elledanse
a nezávislých projektov. Pôsobí ako herečka
v divadle (momentálne najmä GunaGU)
a televízii, ale i divadelná režisérka či
pedagogička na medzinárodnej škole BISLA.
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Bačova žena | foto Martin Geišberg

Vojna a mier | foto Ľuboš Kotlár

Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch
foto Ctibor Bachratý

Fanny a Alexander | foto Ľuboš Kotlár

Antigona | foto Ctibor Bachratý

Štvorec | foto Ľuboš Kotlár

Rodáci | foto Daniel Veselský

Anna Kareninová | foto Ctibor Bachratý

Jane Eyrová | foto Jakub Jíra
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Sobota
7. 9.
Utorok
10. 9.

Streda
11. 9.

Štvrtok
12. 9.
Piatok
13. 9.

Sobota
14. 9.

Slovenské
národné
divadlo

Činohra
Hosťovanie Činohry SND v Košiciach
s inscenáciou Rivers of Babylon

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

Popol a vášeň
Christopher Hampton

Projekcia
filmu

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

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

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

Je úžasná!
Peter Quilter
Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Nevera
Ingmar Bergman, Matúš Bachynec
Nevera nenapraviteľne zasiahne životy viacerých osôb,
ktoré si boli vzájomne blízke
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Hosťovanie Činohry SND v Plzni
s inscenáciou Pred západom slnka

Je úžasná!
Peter Quilter
Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Francúzsko (2013)
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Fyzici

Friedrich Dürrenmatt

séria IC

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za fyzikov
v psychiatrickej liečebni
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Bačova žena

Ivan Stodola

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

Veselé paničky windsorské

William Shakespeare

Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ilúzie
Ivan Vyrypajev

Sobota
21. 9.

Nedeľa
22. 9.

Streda
25. 9.

Štvrtok
26. 9.

Piatok
27. 9.

Sobota
28. 9.

Nedeľa
29. 9.

E

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

Vysoká škola diváckeho umenia
István Tasnádi

Utorok
24. 9.

Sobota
7. 9.

séria NV

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

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

Bačova žena

Ivan Stodola

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

Ako sa Lomidrevo stal kráľom

Ľubomír Feldek

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách
aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
15.00 – 17.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ilúzie

Ivan Vyrypajev

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

Morena

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková,
Matúš Kvietik, Martin Ondriska

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

Rivers of Babylon

Peter Pišťanek

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

Popol a vášeň

Christopher Hampton

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

Šmátranie v širočine

Sobota
7. 9.

Sobota
14. 9.

Opera
Rozprávka o šťastnom konci*

Peter Zagar

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov
v slovenskom jazyku
17.00 – 19.00 hod., historická budova SND

Nabucco

Giuseppe Verdi

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

Nabucco

Giuseppe Verdi

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

Koncert Pavla Bršlíka a jeho hostí

19.00 – 21.20 hod., nová budova SND

Carmen

Georges Bizet

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

Balet

Fragile & Balet SND

Hudobno-tanečný večer

19.00 – 21.30 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

19.00 – 20.40 hod., historická budova SND

Otvárací koncert 100. sezóny

11.00 – 16.00 hod.
nová budova SND | Umelecko-dekoračné dielne SND

Sto rokov s SND. Zažite divadlo naozaj

Deň otvorených dverí v SND

Iné

Koncert

Koncert
séria K

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

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

19.00 – 20.50 hod., historická budova SND

Koncert k výročiu partnerských vzťahov
Bratislavy a Kyjeva

Večer operiet

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

Pondelok Rozprávka o šťastnom konci*
9. 9.
Peter Zagar

Streda
11. 9.

Streda
18. 9.

Piatok
20. 9.

Sobota
21. 9.

Streda
25. 9.

Utorok
3. 9.

Piatok
6. 9.

Sobota
28. 9.

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

'19
Poézia jedného z našich najmodernejších básnikov, Jána Stacha,
v unikátnom pohybovo-hudobnom predvedení
19.30 – 20.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón

séria RS

Program
September 2019
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Ján Palárik
Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
19.00 – 21.50 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Pred západom slnka

Gerhart Hauptmann

Hedda Gablerová

Adaptácia novely ruského klasika
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Krotká

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

Henrik Ibsen

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za fyzikov
v psychiatrickej liečebni
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Friedrich Dürrenmatt

Fyzici

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni
Riefenstahlovej
10.00 – 11.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí historických osudov
10.00 – 13.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

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

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

SEP
TEM
B R

Pondelok S Moliérom na bicykli
16. 9.
projekcia filmu v spolupráci s Film Europe
Utorok
17. 9.

Streda
18. 9.

Štvrtok
19. 9.
Kabaretná hra pre troch hercov
19.00 – 21.00 hod. | nová budova SND | Štúdio

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

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

Nepolepšený svätec
Ľubomír Feldek

Pondelok Hosťovanie Činohry SND v Nitre
v rámci Festivalu Divadelná Nitra s inscenáciou Bakchantky
30. 9.

Dizajn Barbora Šajgalíková

séria ZV

DOD 2019

Koncert

Aký bol prechod medzi nitrianskym a národným? Ako vnímate atmosféru a ge-

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND
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Piatok
20. 9.

Divadlo
je rodina

Anna Maľová, členka Činohry SND,
v rozhovore s Miriam Kičiňovou,
lektorkou dramaturgie Činohry SND
Ako ste vnímali prechod medzi dvomi režimami?
Obdobie po nežnej revolúcii bolo veľmi
neisté, ľudia prestali chodiť do divadla.
Ale prišiel Chrobák v hlave a s ním takmer
400 repríz. Neskôr tiež veľmi úspešná
inscenácia Divadelnej komédie. Keď
návštevnosť divadiel znovu vzrástla, mohli
Vaše prvé angažmán bolo v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Aký bol súbor?
Bolo to obdobie aj úspešnej inscenácie
Romeo a Júlia, ale i Dom Bernardy Alby.
Ako si na ne spomínate?
Nitrianske divadlo bola vtedy taká malá
rodina, ktorá ma veľmi srdečne prijala.
A rýchlo som sa udomácnila aj na javisku.
Najprv prišlo šťastie v podobe roly Shakespearovej Júlie a potom sa Jožko Bednárik rozhodol, že skúsi režírovať aj v profesionálnom divadle a vybral si ženskú hru
Dom Bernardy Alby. Urobili sme spolu
úžasnú inscenáciu s veľ kou výpoveďou
o slobode, ktorá rezonovala nielen v Nitre,
ale s veľ kým úspechom sme ju zahrali na
Divadle národov v Sofii... A potom prišla
ponuka zo SND.

V repertoári máte inscenácie rôznych
žánrov. Známe komédie, ako je Revízor,
Chrobák v hlave alebo Divadelná komédia, ale aj groteskné inscenácie ako
Canettiho Svadba alebo nedávny Spievajúci dom či drámy ako Krvavá svadba,
Krajina šíra, Marat-Sade. Preferujete
nejaký konkrétny divadelný žáner?
Keď je hra dobrá a osloví ma, tak mi na
žánri nezáleží. V pamäti mi zostala napr.
inscenácia hry Holuby a Šulek z roku
1981. Tento osud dvoch slovenských martýrov, z roku 1848, zarezonoval vo vtedašej
politickej situácii u divákov a kritiky mimoriadne silno.

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

Zdá sa, že máte pozitívny vzťah k cestovaniu a dobre poznáte život aj v inej krajine – vo Švajčiarsku. Mali ste príležitosť
porovnať ich divadlo s naším? Čím je vám
blízka mentalita Švajčiarov a čo by ste
z nej priniesli aj k nám na Slovensko?
Veľmi rada cestujem a čo sa týka destinácií, mám ešte veľa nenaplnených snov.
Dúfam, že aspoň niektoré z nich stihnem.
Nepovedala by som, že život vo Švajčiarsku poznám až tak dobre napriek tomu,
že som tam vyše 20 rokov trávila letné
prázdniny, až kým sa môj manžel nevrátil
na Slovensko. Počas leta mali prázdniny
aj zürišské divadlá, takže na porovnávanie
som nemala čas. Ale veľmi radi sme chodili
v lete v auguste na Zürcher Theater Spektakel, medzinárodný festival súčasných
divadelných foriem. Hralo sa vo viacerých
šiatroch, v krásnom prostredí pri jazere,
výborná kuchyňa, skvelá atmosféra. Vo
Švajčiarsku som vždy obdivovala ich priamu demokraciu, poriadok, slušnosť a rešpekt k druhým. Veľmi rada tam vždy znova
prídem.
nerácie, ktoré sa v Činohre Slovenského
národného divadla stretali?
Prišla som s malým strachom a s veľ kým
očakávaním. A zase som tu našla rodinu,
väčšiu, s veľ kými individualitami. Od najstarších kolegov sme sa my najmladší učili
divadlo vnímať ako chrám. A veľ kou poctou bolo, keď sme si mohli tykať s Milkou,
Dačou, Emilom, Maťom.

Anna Maľová je členkou Činohry SND už
38 rokov, v lete oslávila polookrúhle životné jubileum. Najprv pôsobila vo vtedajšom
Krajovom divadle Nitra a po štyroch sezónach sa stala členkou Činohry SND. Zažila silnú éru SND a stretnutia s generačne
rôznymi režisérmi, poetikami a žánrami
i prechod divadla medzi dvomi režimami.

Zmenili sa vzťahy za to obdobie, ktoré
ste tu zažili?
Vtedajšia divadelná rodina fungovala aj
vďaka šéfovi Jurajovi Slezáčkovi, ktorý
neobišiel žiadne jubileum, keď bolo treba,
vybavil lekára alebo čokoľ vek. Ale keď išlo
o prevádzku divadla, bol nekompromisný.
Večer sme museli hrať. Dnes mi veľmi chýba takýto typ človeka. Ale asi je to rovnaké
ako v celej spoločnosti, kde individualizmus dominuje nad altruizmom a empatiou.

Čo vám okrem divadla robí radosť?
S vekom si to uvedomujem čoraz viac
a viac, a preto som šťastná, keď sú moji
blízki zdraví. Rada plávam, chodím do lesa,
čítam knihy, cvičím. A teší ma, že mám
ešte stále veľa energie.

Anna Maľová | foto Martin Črep

sme hrať také hry ako Krajina šíra, MaratSade. A moju milovanú Krvavú svadbu,
ktorá síce mala premiéru už v roku 1987,
ale práve v roku 1989 sme s ňou hosťovali
vo Fínsku.
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Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
10.00 – 11.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Projekt Young Europe III.

Cudzô

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

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

Apartmán v hoteli Bristol
Nedeľa
13. 10.

Piatok
4. 10.

Štvrtok
3. 10.

Krútňava

Martin Vanek sprevádza deti operou
W. A. Mozarta Čarovná flauta
11.00 – 12.20 h | nová budova SND

O čarovnej flaute a iných kúzlach*

Opera v dvoch dejstvách spievaná v nemeckom jazyku
19.00 – 21.40 h | nová budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Čarovná flauta

Opera

Štvrtok
31. 10.

Streda
30. 10.

Utorok
29. 10.

Nedeľa
27. 10.

Sobota
26. 10.

Piatok
25. 10.

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
18.00 – 21.40 h | nová budova SND

Giuseppe Verdi

Don Carlo

19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Koncert v podaní Miroslava Dvorského
a jeho hostí

Neapolské piesne

Opereta v troch obrazoch v slovenskom jazyku
19.00 – 21.10 h | historická budova SND

Oskar Nedbal

Poľská krv

Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku
19.00 – 21.25 h | historická budova SND

Eugen Suchoň

Premiéra
séria NČ1

Premiéra

Predpremiéra

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou
a bezuzdným hedonizmom
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Euripides

Bakchantky

Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď
ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, keď ti chýba
rozum?
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Skrotenie zlej ženy

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

Peter Quilter

Je úžasná!

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa
za fyzikov v psychiatrickej liečebni
19.00 – 20.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Friedrich Dürrenmatt

Fyzici

Sobota
26. 10.

Piatok
25. 10.

Sobota
19. 10.

Streda
16. 10.

Sobota
12. 10.

Utorok
1. 10.

Štvrtok
31. 10.

Utorok
29. 10.

Streda
23. 10.

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

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo
podľa Mariusa Petipu

Esmeralda

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

Cesare Pugni, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo
podľa Mariusa Petipu

Esmeralda

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

Daniel de Andrade, Carl Davis, Mark Bailey

Tulák Chaplin

19.00 – 21.20 h | historická budova SND

Hudobno-tanečný večer

Fragile & Balet SND

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

Adolphe Charles Adam, Rafael Avnikjan

Giselle

Adrian Ducin, Igor Holováč
Večer pôvodnej choreografie
19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Dizajn Barbora Šajgalíková

Derniéra

séria ZV

Peter Breiner, Reona Sato, Andrej Petrovič, Glen Lambrecht,

Beatles Go Baroque

Balet

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

Giacomo Puccini

Tosca

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND
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séria SO

Koncert

séria IC

70. výročie

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

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

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

Giuseppe Verdi

Macbeth

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

Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte

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

POKLADNICA V HISTORICKEJ BUDOVE SND PO – NE 2 HODINY PRED KAŽDÝM PREDSTAVENÍM HRANÝM V HISTORICKEJ BUDOVE SND

séria NV

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

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

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

Autorská inscenácia prináša dvojitú optiku na
novembrové udalosti ako na akt divadelný i politický
10.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

Hosťovanie Národného divadla Praha v rámci festivalu Drama Queer
2019
19.00 – 20.30 hod.| nová budova SND | Štúdio

Paul Rudnick

Jsem v pohodě

Autorská inscenácia prináša dvojitú optiku na
novembrové udalosti ako na akt divadelný i politický
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

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

Christopher Hampton

Popol a vášeň

Autorská inscenácia prináša dvojitú optiku na
novembrové udalosti ako na akt divadelný i politický
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Autorská inscenácia prináša dvojitú optiku na
novembrové udalosti ako na akt divadelný i politický
19.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív.

Dnes večer nehráme

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

Chanoch Levin

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Pondelok Carmen
21. 10.
Georges Bizet

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

Georges Bizet
19.00 – 20.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Carmen

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

Giacomo Puccini

Turandot
Piatok
18. 10.

Štvrtok
17. 10.

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
11.00 – 14.40 h | nová budova SND

Pondelok Don Carlo
14. 10.
Giuseppe Verdi

Piatok
11. 10.

Štvrtok
10. 10.

Utorok
8. 10.

Sobota
5. 10.

Turbulentné dejiny strednej Európy v osudoch jednej rodiny
19.00 – 20.00 h | nová budova SND |Štúdio

POKLADNICA V NOVEJ BUDOVE SND PO – PI 8.00 – 19.00 H, SO – NE 9.00 – 12.00 A 14.00 – 19.00 H

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

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Ruské denníky

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

Lucy Prebble

Vedľajšie účinky

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

Roald Dahl

Adaptácia novely ruského klasika
19.00 – 20.30 h | nová budova SND | Štúdio

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Krotká
Sobota
12. 10.

Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Projekt Young Europe III.

Cudzô

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

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

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

Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling

Premiéra

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

Lev Nikolajevič Tolstoj

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

Jonathan Littell

Vojna a mier

Hosťovanie Činohry SND v Banskej Bystrici
s inscenáciou Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu

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

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

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

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

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

Sofokles

Antigona

19.30 – 20.20 h | nová budova SND | Modrý salón

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga

Korene

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

Chanoch Levin

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Štvrtok
24. 10.

Pondelok Nomad
V rámci Festivalu Bratislava v pohybe
21. 10.

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Ruské denníky

Péter Esterházy

Mercedes Benz

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

Ivan Stodola

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

Bačova žena

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

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

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Sobota
20. 10.

Štvrtok
18. 10.

séria NČ3
2018/2019

Poézia jedného z našich najmodernejších básnikov, Jána
Stacha, v unikátnom pohybovo-hudobnom predvedení

Šmátranie v širočine

Príbeh o rozpore medzi autoritatívnou vládou
a bezuzdným hedonizmom
19.00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Euripides

Bakchantky

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

Henrik Ibsen

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

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

Štvrtok
10. 10.

Utorok
15. 10.

Hedda Gablerová

Piatok
19.10.

Bál

Derniéra

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

Christopher Hampton

Popol a vášeň

Kultový román Petra Pišťanka na doskách SND
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | sála Činohry

Peter Pišťanek

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

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

19.30 – 21.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Autorská inscenácia divadla Zrakáč

Ste medzi nami

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

Péter Esterházy

Mercedes Benz

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

Jiří Havelka a kol.

Elity

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

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

Láskavé bohyne

Piatok
11. 10.

Štvrtok
17. 10.

Rivers of Babylon

Streda
16. 10.

Hosťovanie Divadla Jána Palárika v Trnave
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer

Kompletný Shakespeare

Utorok
15. 10.

Program
Október 2019
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William Shakespeare

Streda
9. 10.

Utorok
8. 10.

Nedeľa
6. 10.

Sobota
5. 10.

Piatok
4. 10.

Štvrtok
3. 10.

Skrotenie zlej ženy

Streda
2. 10.

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

Ruben Östlund

Štvorec

Utorok
1. 10.

Činohra

Slovenské
národné
divadlo

Sobota
7. 9.

Utorok
17. 9.

Streda
18. 9.

Štvrtok
19. 9.

Slovenské
národné
divadlo

Činohra

Hosťovanie Činohry SND v Košiciach
s inscenáciou Rivers of Babylon

Veselé paničky windsorské

William Shakespeare

Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Popol a vášeň

Christopher Hampton

Projekcia
filmu

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

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

Antigona

Sofokles

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

Je úžasná!

Peter Quilter

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

Nevera

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

Nevera nenapraviteľne zasiahne životy viacerých osôb,
ktoré si boli vzájomne blízke
19.30 – 21.00 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Hosťovanie Činohry SND v Plzni
s inscenáciou Pred západom slnka

Je úžasná!
Peter Quilter
Komédia o najhoršej speváčke na svete
19.00 – 21.25 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Francúzsko (2013)
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Fyzici
Friedrich Dürrenmatt

séria IC

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za fyzikov
v psychiatrickej liečebni
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

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

Veselé paničky windsorské
Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
19.00 – 22.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

William Shakespeare

Sobota
21. 9.

Nedeľa
22. 9.

Utorok
24. 9.

Sobota
7. 9.

Opera

Program
September 2019
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Ján Palárik

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

Pred západom slnka

Gerhart Hauptmann

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

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

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

Streda
18. 9.

Streda
11. 9.

Rozprávka o šťastnom konci*

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

19.00 – 20.50 hod., historická budova SND

Koncert k výročiu partnerských vzťahov
Bratislavy a Kyjeva

Večer operiet

Streda
25. 9.

Štvrtok
26. 9.

Piatok
27. 9.

Sobota
28. 9.

Ruská epopeja o spletitých cestách lásky v súkolí historických osudov
10.00 – 13.00 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Leni

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni
Riefenstahlovej
10.00 – 11.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Fyzici

Friedrich Dürrenmatt

séria NV

Príbeh o tajných agentoch s poslaním vydávajúcich sa za fyzikov
v psychiatrickej liečebni
19.00 – 20.45 hod. | nová budova SND | Sála činohry

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

Krotká

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Adaptácia novely ruského klasika
19.00 – 20.30 hod. | nová budova SND | Štúdio

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

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

Bačova žena

Ivan Stodola

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

Ako sa Lomidrevo stal kráľom

Ľubomír Feldek

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách
aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
15.00 – 17.30 hod. | nová budova SND | Sála činohry

Ilúzie

Ivan Vyrypajev

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

Morena

Piatok
20. 9.

Sobota
21. 9.

Streda
25. 9.

Utorok
3. 9.

Piatok
6. 9.

Sobota
28. 9.

Sobota
7. 9.

Peter Zagar

Dizajn Barbora Šajgalíková

séria RS

Koncert

DOD 2019

séria ZV

Koncert
séria K

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

Nabucco

Giuseppe Verdi

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

Nabucco

Giuseppe Verdi

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

Koncert Pavla Bršlíka a jeho hostí

19.00 – 21.20 hod., nová budova SND

Carmen

Georges Bizet

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

Balet
Fragile & Balet SND
Hudobno-tanečný večer

19.00 – 21.30 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

19.00 – 20.40 hod., historická budova SND

Otvárací koncert 100. sezóny

11.00 – 16.00 hod.
nová budova SND | Umelecko-dekoračné dielne SND

Sto rokov s SND. Zažite divadlo naozaj

Deň otvorených dverí v SND

Iné

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

'19
Sobota
14. 9.

Koncert

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

Pondelok Rozprávka o šťastnom konci*
9. 9.
Peter Zagar

Rozprávková opera pre deti a ich rodičov
v slovenskom jazyku
17.00 – 19.00 hod., historická budova SND

SEP
TEM
B R

Ilúzie
Ivan Vyrypajev

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková,
Matúš Kvietik, Martin Ondriska

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

Rivers of Babylon

Peter Pišťanek

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

Popol a vášeň

Christopher Hampton

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

Šmátranie v širočine

Poézia jedného z našich najmodernejších básnikov, Jána Stacha,
v unikátnom pohybovo-hudobnom predvedení
19.30 – 20.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Pondelok Hosťovanie Činohry SND v Nitre
v rámci Festivalu Divadelná Nitra s inscenáciou Bakchantky
30. 9.

Nedeľa
29. 9.

E

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

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

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
Matúš Bachynec

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

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

Nepolepšený svätec
Ľubomír Feldek

Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.00 – 21.30 hod. | nová budova SND | Štúdio
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Juraj Hrčka, Ján Gallovič, Kamil Mikulčík

100 ROKOV UMENIA / 100 ROKOV SND

Uzávierka programu 19. 8. 2019 — Zmena programu je vyhradená. Vysvetlivky — * Detské predstavenie — Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

REZERVACIE@SND.SK | +421 2 204 72 289 | WWW.SND.SK | WWW.NAVSTEVNIK.SK

POKLADNICA V HISTORICKEJ BUDOVE SND PO – NE 2 HODINY PRED KAŽDÝM PREDSTAVENÍM HRANÝM V HISTORICKEJ BUDOVE SND

POKLADNICA V NOVEJ BUDOVE SND PO – PI 8.00 – 19.00 H, SO – NE 9.00 – 12.00 A 14.00 – 19.00 H

Piatok
20. 9.

Ján Gallovič, Juraj Hrčka

Čo vlastne diváci uvidia, ak prídu na
Šmátranie v širočine?
Chceli sme s mojím tímom ukázať a priblížiť Stacha, ktorý je neprávom opomenutý,
spôsobom, ktorý ho zbaví nálepky „že sa
nedá recitovať, že je depresívny a ťažký“.
Našli sme k tomu kľúč tak, že sme ukázali z jeho poézie na javisku archetypálne situácie, ktoré sú blízke a atraktívne
a zaujímavé pre hocikoho od intelektuála
po obyčajného človeka. Lebo v živote sú
veci, ktoré rieši každý bez ohľadu na profesiu - viera, neviera, smrť, láska, bolesť
a utrpenie a na tieto skutočnosti sme sa
snažili nájsť javiskové ukotvenie a vyjadrenie. Snažili sme sa s Jankom Gallovičom,
Jurajom Hrčkom a Kamilom Mikulčíkom
s rešpektom k jeho poézii vytvoriť konanie a dramatické situácie, ktoré by poéziu
neilustrovali. Chceli sme tvar, ktorý by dal
poézii telo.
Soňa Ferancová, režisérka
v rozhovore s Miriam Kičiňovou,
lektorkou dramaturgie Činohry SND
foto Waldemar Švábenský
Takto by sa dala nejako definovať aj téma
samotnej inscenácie. Už na plagáte vidno akéhosi rozdvojeného muža, neistého,
nejasného, rozpolteného...
Človek sa realitu, v ktorej žije, snaží uchopiť a spoznať cez niečo hmotné. Cez telo,
zmysly a potom i cez nejakú duchovnú
stránku. Každý človek má tieto dve rovi-

Juraj Hrčka, Ján Gallovič

ny a tieto rieši aj Ján Stacho vo svojich
básňach. Ak som sa mohla k niečomu „došmátrať“, tak on ako rozporuplný človek,
vedomý si svojej telesnosti, sa ako človek
snažil realitu cez rôzne telesné pôžitky
obsiahnuť a ochutnať. Zistiť, čo je ten život zač. Bol citlivý a senzitívny a tak sa za
tieto telesné pôžitky či pochybenia, akoby
snažil zároveň aj ospravedlniť. Vytušila
som, že otvoril v sebe dvere pomyselného
chrámu vlastnej duše a svedomia. Tam pokľakol na kolená a kajal sa.

Verše Jána Stacha nepatria k tomu jednoduchému zo slovenskej poézie. Ako sa
rodia obrazy, situácie a konania v takomto type textu, ak sa dostane na javisko?
Jeho poézia okrem emócie priniesla do
mojej hlavy aj rôzne obrazy. A tie obrazy
boli veľmi zvláštne. Stachove básne sú obrazotvorné a jasné, a nie som prvá, ktorá
to tvrdí.
V písaní sa venuje archetypálnym situáciám a pomenúva veci, ktoré v určitom veku
a období svojho života zažije každý. Je to
čosi hraničné ako - prečo som tu, prečo
som sa narodil, kam kráčam atď. Stacho
na tieto otázky originálnym spôsobom
odpovedá jazykom aj obrazom. Niekedy
dokonca aj neodpovie, lebo aj otázky bez
odpovedí sú súčasťou nášho života.
Vyabstrahovala a vyrýpala som z neho
dužinu, ktorá bola podstatná pre mňa.
Obrazy, ktoré mi vyvstali pred vnútorným
zrakom, som sa snažila za pomoci dvoch
hercov uviesť do života. Stacho je jeden
človek, ale taký dvojpólový a má také rozporuplné polohy, že mi to pripadalo ako
prirodzené, že sa v istom momente rozpolí,
premení na dve, ale je to stále dialóg jedného človeka. Nie je to dialóg medzi dvomi
mužmi, ale medzi Stachom, ktorého hrajú
dvaja muži.

Utorok
10. 9.

Streda
11. 9.

Štvrtok
12. 9.
Piatok
13. 9.

V Modrom salóne sme v rámci línie dobrodružnej dramaturgie
uviedli v júni ako poslednú činohernú premiéru sezóny inscenáciu
poézie Jána Stacha s názvom Šmátranie v širočine. Takto
systematicky pokračujeme v hľadaní divadelného jazyka básní.
Konkretista Ján Stacho rozvibruje svojím jazykom a témami každého
diváka. Ako sa vôbec rodilo toto divadlo poézie a akú má podobu,
priblížila režisérka Soňa Ferancová.

Pondelok S Moliérom na bicykli
16. 9.
projekcia filmu v spolupráci s Film Europe

Sobota
14. 9.

Poézia, ktorá má telo

Tichý bič
v Rabčiciach

Tichý bič, diskusia po predstavení v Rabčiciach

Od narodenia jedného z najznámejších
slovenských prozaikov 20. storočia Mila
Urbana uplynulo 115 rokov. Činohra SND
má vo svojom repertoári od decembra
2015 hru Jany Juráňovej Tichý bič.
Tá sa odohráva začiatkom 70. rokov
20. storočia, keď si Milo Urban, viac ako
sedemdesiatročný, v nedobrovoľnom
ústraní zdanlivo pokojne nažíva so svojou
oddanou manželkou v Chorvátskom
Grobe. Pokojne, až kým ho nenavštívi
mladý redaktor a s ním aj tiene minulosti.
Urban počas vojnového slovenského štátu pôsobil ako hlavný redaktor a publicista Gardistu, tlačového orgánu Hlinkovej
gardy, hlásnej trúby nacistického režimu.
Prečo autor takého formátu prisluhoval
scestnej ideológii? Akú zodpovednosť má
spisovateľ za svoje slová? Čo sa deje so
spoločnosťou, ktorá takéto postoje
neskôr alibisticky bagatelizuje? Nielen
tieto otázky prinieslo hosťovanie v Rabčiciach na Orave, v obci, kde sa Milo Urban
24. augusta 1904 narodil a istý čas aj žil.
Činohra SND prijala pozvanie na hosťovanie do Rabčíc od organizátora, ktorým je
v regióne pôsobiace občianske združenie
Kult.1629 z viacerých dôvodov. Jedným
bolo pripomenutie si tejto významnej
postavy slovenskej literatúry v jubilejnom
roku, ďalším priniesť toto predstavenie do
prostredia, kde žil samotný Urban,
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ale tiež komunikovať samotný odkaz tejto
inscenácie práve v prostredí, kde si to
posledný vývoj politického diania žiada.
Úlohou umenia, divadelnej inscenácie,
ale aj samotnej inštitúcie, akou je SND,
je klásť otázky spoločnosti na rôzne témy,
rovnako aj na spoločenské a politické
otázky. Ako je možné, že v prostredí
dvojtisícovej obce v pohraničí s Poľskom
môže vyhrať prvé kolo prezidentských
volieb kandidát s demokraciu a slobodu
popierajúcimi hodnotami? Ako môžu mať
šancu uspieť tieto hodnoty v spoločnosti
všeobecne, ale najmä v tomto prostredí,
kde nie je žiaden kontakt s menšinami?
Ako je možné, že ani po všeobecne známej
skúsenosti rodáka Mila Urbana nie je táto
spoločnosť dostatočne ponaučená a opäť
siaha po radikálnych riešeniach?
Po odohraní predstavenia nasledovala
diskusia s návštevníkmi. Zúčastnili sa
na nej aj autorka hry Jana Juráňová,
režisérka Alena Lelková a herci inscenácie – Božidara Turzonovová, Ján Gallovič
a Branislav Deák. Rovnako aj členovia
občianskeho združenia Living Memory –
Ľubomír Morbacher a Martin Slávik, ktorí
už so SND spolupracovali aj pri inscenácii
Natálka.
Peter Balcerčík,
predseda OZ Kult.1629

Prečo sa rozhodlo
SND ísť do tejto
spolupráce?
SND je v duchu svojej tradície rado,
ak môže vycestovať aj mimo Bratislavy.
Pána Petra Balcerčíka sme poznali
z predošlých aktivít a keď mi predstavil
koncept a ciele tejto spolupráce, rada
som súhlasila. Pozvanie sme prijali
z viacerých dôvodov. Jednak bolo pre
nás veľ kou výzvou zahrať túto hru
v priestore, ktorý je spätý s Milom
Urbanom. Tiež mi bol sympatický jeho
odvážny a vyspelý nápad priniesť
nielen formálnu oslavu a kozmetické
zveličovanie rodáka pred ľuďmi z regiónu,
ktorí môžu byť hrdí na svojho rodáka, ale
zároveň nemôžu byť pyšní na človeka,
ktorý mal v rozhodujúcich momentoch
príliš veľ ké dilemy a, povedzme, že
z dnešného pohľadu, aj zlyhania. Napriek
tomu, že bol Milo Urban veľ ký umelec
a je mojím obľúbeným autorom, nezvládol
svoje angažovanie novinára a publicistu
a zašpinil sa v profašistickom denníku
a nie dostatočne hodnoverne vedel
reflektovať svoju éru. Nejde však prioritne
o Mila Urbana. My nehodnotíme veľ ký
talent tzv. slovenského Dostojevského,
ale obecnejšie sa zamýšľame nad témou
intelektuála a jeho zodpovednosti a toho,
ako taký citlivý a emotívny človek nevie
odhadnúť, že sa v spoločnosti dejú temné
procesy, ktoré vedú až ku katastrofálnym
následkom. Jednak je to intelektuálna
téma, ale aj spoločenská a politická.
V čase, keď sme mali premiéru tejto hry,
koncom roku 2015, tak boli len výhonky
neonacistických a extrémnych nálad,
xenofóbie, intolerancie v spoločnosti.
Dnes sa s tým stretávame ako s nejakou
legálnou politickou silou, ktorá však
našťastie mobilizuje aj opačné sily. Preto
som bola vďačná, že môžeme ísť s touto
inscenáciou šíriť jej posolstvo a impulzy.
Darina Abrahámova,
dramaturgička inscenácie Tichý bič

Operné štúdio – ambiciózny projekt
pre mladých umelcov
Ako sme vás informovali, na pôde Opery
SND sa otvára Operné štúdio s ambíciou
poskytnúť platformu začínajúcim talentovaným spevákom zdokonaliť na profesionálnej scéne svoje kvality spevácko-interpretačné i herecko-pohybové a získať vedomosti od skúsených osobností.
Po ohlásení konkurzu všetci zainteresovaní s napätím očakávali, aká bude odozva.
Potešilo nás, že veľmi pozitívne reagovali
umelecké školy zo Slovenska i z Českej
republiky, ktoré sme prioritne oslovili. Na
dvoch konkurzných termínoch sa zúčastnilo vyše osemdesiat záujemcov.
Konkurz mal štyri časti. V tej prvej,
písomnej, odpovedali uchádzači na otázky
s psychologickým zameraním. Dozvedeli
sme sa od nich napríklad aj to, kde by radi
postúpili vo svojej kariére o desať rokov.
Odborná porota bola v pozitívnom zmysle
príjemne prekvapená ich vysokými cieľmi.
Mladí by sa radi stali členmi prestížnych
operných ansámblov, medzi ktorými je aj
naša operná scéna. Tieto svoje predstavy
komentovali v ďalšej časti – osobnom
pohovore. Na rad prišiel aj najdôležitejší

bod: kvalita hlasových dispozícií. Odborníci si najskôr vypočuli spevácky výkon
a po pripomienkach posudzovali flexibilitu
mladých a ich schopnosť prijímať a spracovať podnety. Záver patril aj overeniu
praktických schopností, ktoré sú dôležité
pri naštudovaní operných inscenácií – to
je herecká kreácia, pohyb na javisku, aj
pochopenie vzťahov...
Objavili sa nové talenty, ktoré disponovali
speváckymi, hereckými aj intelektuálnymi
danosťami. Z pôvodne predpokladaných
ôsmich členov Operného štúdia sa komisia
rozhodla odporúčať až jedenástich. Ich
kvality budú mať možnosť posúdiť poslucháči na koncerte už v novembri tohto
roku. Vyvrcholením práce počas aktuálnej
divadelnej sezóny bude v júni premiérové
uvedenie anglickej barokovej opery Henryho Purcella Dido a Aeneas a diela Jozefa
Grešáka Zuzanka Hraškovie inšpirované
literárnou predlohou P. O. Hviezdoslava,
ktoré je venované storočnici SND.
Marek Mokoš,
manažér Operného štúdia SND
foto Denisa Macho
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Esmeralda
Derniéra baletu veľ kej éry

Scéna z 2. dejstva (sólisti a zbor Baletu SND)

Erina Akatsuka (Esmeralda)
Yuki Kaminaka (Acteon)
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V októbri majú naši diváci poslednú
možnosť vidieť titul označovaný ako
Grand Ballet Spectacle, baletné dielo
Cesara Pugniho Esmeralda. Inscenátormi
slovenskej premiéry Petipovej
monumentálnej baletnej fresky Esmeralda
boli Vasilij Medvedev a Stanislav Fečo.
Pred jeho premiérou v marci 2018 povedal
na margo diela Stanislav Fečo: „Myslím
si, že aj dnes v 21. storočí je dôležité
uvádzať pôvodné balety. Najmä preto,
aby to zlato v podobe baletného odkazu
zostalo rýdze, aby to nebola iba nejaká
napodobenina, nekvalitná kópia, neúplný
tvar. Vďaka tomu, že Petipa vytvoril nové
Olga Chelpanova (Esmeralda), Konstantin Korotkov (Phoebus)

verzie romantických baletov, k akým patrí
aj balet Esmeralda, zachránil mnohé
diela pred zabudnutím a vďaka nemu sa
ani po rokoch nevytratili z divadiel. Obaja
sa vo svojej tvorbe takisto snažíme
zachovávať tieto klenoty predkov,
vnímame to tak trochu ako poslanie.“
Choreograf a režisér Esmeraldy Vasilij
Medvedev, ktorý spolupracoval s Baletom
SND už tretí raz (predtým tu uviedol
balety Onegin a Korzár), veľmi oceňoval
zvyšujúcu sa kvalitu súboru, vďaka
ktorej bolo možné prevziať titul aj s jeho
veľ kolepou scénou z repertoáru Veľ kého
divadla z Moskvy. „Esmeralda bola pre
súbor príležitosťou ukázať sa v rámci
klasického repertoáru v tom najlepšom
svetle. A to v doslova najvyššej,
najvrcholnejšej forme.“
Esmeralda (La Esmeralda), balet v troch
dejstvách a piatich obrazoch, inšpirovaný
románom Chrám Matky Božej v Paríži
uviedol po prvý raz Jules Perrot
na hudbu Cesareho Pugniho v roku 1844
v Londýne. Inscenácia v súčasnosti
patrí do zbierky baletných klenotov,
z ktorých sa mnohé zachovali vďaka
legendárnemu choreografovi Mariusovi
Petipovi. Nenechajte si ujsť príležitosť
naposledy ju vidieť na doskách SND
25. a 26. októbra 2019.
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
foto Peter Brenkus
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Don
Quijote
Balet so španielskym
temperamentom

František Šulek (Don Quijote), Juraj Žilinčár (Sancho Panza) | foto Ivan Ölvecký

Na prahu sezóny, ktorá sa nesie v znamení
storočnice slovenského profesionálneho
divadla, si pripomíname baletné výročie –
150 rokov od prvého uvedenia baletu Don
Quijote. Dielo na motívy románu španielskeho spisovateľa Miguela de Cervantesa
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a hudbu Ludwiga Minkusa predstavil
v roku 1869 Marius Petipa v moskovskom
cárskom Veľ kom divadle. Legendárny
autor klasických baletných diel vložil
milostný príbeh Kitri a Basila do fanta
zijného sveta Dona Quijota, ktorý sa vydal

na cestu, aby našiel dámu svojho srdca.
Balet ako parafrázu večného boja s veternými mlynmi, ktorý inšpiroval v priebehu
20. storočia veľ kých choreografov, akými
boli Zacharov, Golejzovskij, Lopuchov,
Anisimov, Gusev, Gorskij, k vytvoreniu
svojich verzií, uvádzame v naštudovaní
znalcov klasických diel Vasilija Medvedeva a Stanislava Feča. Autormi výpravy
sú renomovaní ruskí výtvarníci,
scénograf Andrei Voitenko a kostýmová
výtvarníčka Jelena Zajceva. Autorom
hudobného naštudovania a dirigentom
je Dušan Štefánek.
Vasilij Medvedev a Stanislav Fečo sú
nášmu baletnému publiku známi ako
autori úspešných klasických diel Korzár
a Esmeralda. O ich treťom titule hovorí
choreograf a režisér Vasilij Medvedev:
„Minkusov balet Don Quijote zaujíma
v mojom živote špeciálne miesto. Už
v detstve bol jedným z mojich najobľúbenejších baletov, neskôr počas štúdia
na Vaganovovej baletnej akadémii som
mal to šťastie, že tento titul bol prvým,
v ktorom som ako tanečník účinkoval.
Niektoré scény a obrazy časom z baletu vypadli a už sa nikdy neinscenovali,
ale obrazy ako Prollogue alebo Dance
of the Serpantines z 2. dejstva v mojej
pamäti zostanú navždy. Po mnohých
rokoch choreografickej práce som sa cítil
pripravený vytvoriť svoju inscenáciu Dona
Quijota. Mojou túžbou a cieľom bolo vrátiť
sa k štruktúre pôvodnej verzie Mariusa
Petipu. Pri inscenovaní a obnovovaní
,stratených’ scén som tiež zachoval fragmenty majstrovského diela z neskoršej
verzie Alexandra Gorského.“
Medvedev vychádzal z Petipových
režijných poznámok, ktoré ako skutočný
znalec Petipu majstrovsky preniesol

na javisko. „Rád by som sa poďakoval
Nadácii Mariusa Petipu/Petipa Heritade
Fund za pomoc pri hľadaní historického
materiálu a možnosť využívať jeho archív,“
dodáva choreograf.
Balet Don Quijote v choreografii Vasilija
Medvedeva podľa Mariusa Petipu uviedli
v dlhšej kompletnej verzii v Litovskom
národnom balete vo Vilniuse v roku 2016.
Premiéru sprevádzal divácky úspech
a priaznivé kritiky v médiách. Pavol Juráš
o inscenácii napísal na portáli OperaPlus:
„Prvé dejstvo na námestí je okázalou
prehliadkou španielskeho koloritu, ktorý
Petipa tak miloval, a radostným divadelným tableau. Sancho Panza je vycibrenou
figúrou, podobne ako Quijote, nápadník
Gamacho a otec Kitri. Nikto neskĺzol
k lacnej karikatúre a splošťovaniu charakterov. Novátorské je druhé dejstvo
v cigánskom tábore. Takú pôsobivú scénu
cigánskeho tábora v rokline osvietenej
mesačným svitom sme ešte v Quijotovi
nevideli.
Minkusov balet Don Quijote inscenoval
v Balete SND po prvý raz Karol Tóth
v roku 1970. Jeho ďalšie dve premiéry sa
konali v roku 2001 a 2004 v choreografii
Rafaela Avnikjana, podľa Máriusa
Petipu. Inscenácia s množstvom postáv
dáva príležitosť viacerým tanečníkom
na prezentáciu tanečnej i hereckej
bravúry. V hlavných úlohách sa predstavia
sólisti Baletu SND Olga Chelpanova,
Tatum Shoptaugh, Silvia Najdená, Sumire
Shojima, Sakura Shojima, Erina Akatsuka,
Konstantin Korotkov, Artemyj Pyzhov,
Viacheslav Krut, Yuki Kaminaka,
Andrej Szabo, Juraj Žilinčár a ďalší.
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND

Vasilij Medvedev | foto Peter Brenkus

Helene Ziener (členka Baletu SND)
foto Peter Brenkus
Fotenie vizuálu | foto Ivan Ölvecký

Don Quijote
Hudba Ludwig Minkus
Libreto Marius Petipa
Choreografia Vasilij Medvedev,
Stanislav Fečo/podľa Mariusa Petipu
Hudobné naštudovanie, dirigent
Dušan Štefánek
Scéna Andrei Voitenko
Kostýmy Elena Zajceva
Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND,
žiaci Tanečného konzervatória
Evy Jaczovej, Baletná prípravka SND,
orchester Opery SND
Premiéry 22. a 23. novembra 2019
nová budova SND

Fotenie vizuálu | foto Ivan Ölvecký
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100 rokov SND

Prví profesionálni
herci bojovali
s predsudkami
O idei vzniku národných divadiel v Európe,
o koreňoch rozdielov medzi českým a slovenským
národným divadlom, o zakladaní SND, prvých rokoch
jeho existencie, prvých umelcoch i divadelných budovách
v Bratislave, sme sa zhovárali s divadelným historikom
Karolom Mišovicom.

Ako a kde vznikla idea vytvárania národných divadiel v Európe? Aké boli jej východiská?
Európske zápasy o zakladanie národných
divadiel, i keď nie vždy pod týmto názvom,
sú príznačné pre Európu od druhej polovice 18. až po začiatok 20. storočia. V istom
zmysle prvým takýmto divadlom bola parížska Comédie Française založená v roku
1680. Hoci jej vznik neinicioval národ,
vznikla na príkaz panovníka Ľudovíta XIV.
zlúčením niekoľ kých popredných divadelných súborov. Francúzsko totiž bolo zjednoteným štátom, takže idea národného
divadla ako symbolu marginalizovaného
národa nebola aktuálna. Práve s tým súvisí iniciatíva vzniku národných divadiel
v strednej Európe, ktoré mali reprezentovať tri základné funkcie: vzdelávaciu, reprezentačnú a národ povznášajúcu. Nehovoriac o ich výraznom politickom rozmere.
Za skutočne prvé národné divadlo, ktoré
reprezentovalo národnú integritu nejednotného a roztriešteného národa, možno
považovať Hamburské národné divadlo,
ktoré existovalo v rokoch 1767 – 1769
a jeho dramaturgom bol slávny dramatik
Gotthold Ephraim Lessing. Postupne tak
začali za rôznych spoločensko-politických
okolností vznikať národné divadlá po celej
Európe. Najmä pod vplyvom obrodeneckej
ideológie. S určitým nadhľadom by sme
mohli povedať, že nešlo o to, čo sa na javisku hrá, ale najmä o to, aby stála budo-
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va, ktorú môže národ považovať za symbol svojej identity. Tak aby sa absolútne
naplnila myšlienka básnika a dramatika
Friedricha Schillera: „Až vtedy budeme
veľ kým národom, keď budeme mať veľ ké
národné divadlo.“ Po neúspechu v Hamburgu sa idey vzniku národných divadiel
ujímali najmä aristokrati, dokonca dochádzalo z dnešného hľadiska k takým kuriozitám, že v Prahe Nemec gróf Nostic postavil divadlo a nazval ho Grófske Nosticovo
národné divadlo (dnešná budova Stavovského divadla, jedna zo scén Národného
divadla), lebo Praha v polovici 18. storočia
bola obývaná majoritne nemeckým obyvateľstvom, ktoré tiež chcelo mať svoje
národné divadlo. České divadlo tu prenikalo len veľmi pomaly a nenápadne. A až
na prelome 18. a 19. storočia absolútnu
iniciatívu vzniku národných scén prevzali
mešťania.
Program národných divadiel, teda divadelných budov, kde sa hrávalo v reči obyvateľstva daného pôsobiska, sa ujal najmä
v regióne strednej Európy, nie v už zjednotených krajinách. Postupne tak vznikali národné divadlá v Poľsku, Maďarsku
(1837), Rumunsku (1852), Srbsku (1869),
v Chorvátsku (1895) a v roku 1920 konečne i na Slovensku.
Dôležitou okolnosťou, ktorá predchádzala vzniku SND, bola existencia Národného divadla v Prahe. Ako vzniklo?

Aké boli jeho začiatky?
Ideu českého Národného divadla zaznamenávame už v prvej polovici 19. storočia,
ale k jej realizácii dochádzalo veľmi pomaly. Prvé reálne kroky nastali až v roku 1850,
keď vznikol Zbor pre zriadenie českého
Národného divadla. Bol to dobový paradox, keďže v habsburskej monarchii vtedy
vládol nekompromisný Bachov absolutizmus, ktorý tvrdo potláčal akékoľ vek snahy
malých národov o svoje inštitucionalizovanie sa. Už v roku 1852 Zbor kúpil pozemok
na nábreží Vltavy, ale k otvoreniu divadla
došlo až o vyše tridsať rokov neskôr. Zbor
mal totiž nepretržite problémy s financiami, a preto sa stavba neustále predlžovala.
Problémy však nastávali aj vnútri organizácie. V niektorých situáciách spory bezprostredne ohrozovali aj stavbu divadla.
Konzervatívne krídlo dokonca presadilo
realizáciu tzv. prechodného riešenia, a tak
v roku 1862 na časti pozemku budúceho
ND otvorili Prozatimní divadlo, vďaka ktorému sa mali českí diváci naučiť chodiť
pravidelne do divadla, mal sa špecifikovať
repertoár a pripraviť herecké sily pre náročnú profesionálnu prevádzku vo veľ kom
divadle. Divadlo z technickej, akustickej
i klimatizačnej stránky absolútne nevyhovovalo ani umelcom, ani divákom. Malo
síce ísť iba o krátkodobé prechodné riešenie, ktoré však napokon pretrvalo až do
roku 1881.
Ako úspešná, dnes by sme povedali mar-
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Program národných
divadiel, teda
divadelných budov,
kde sa hrávalo v reči
obyvateľstva daného
pôsobiska, sa ujal
najmä v regióne
strednej Európy, nie
v už zjednotených
krajinách. Postupne
tak vznikali národné
divadlá v Poľsku,
Maďarsku (1837),
Rumunsku (1852),
Srbsku (1869),
Chorvátsku (1895)
a v roku 1920 konečne
i na Slovensku.

Prvý súbor opery a činohry 1920 - 1921

ketingová stratégia, sa ukázala verejná
zbierka na stavbu ND. Príspevky neboli len
individuálne, na ich zber sa organizovali aj
plesy, fidlovačky, lotérie, vznikali divadelné
inscenácie, v prospech ND sa hrali karty,
kolky, pilo sa pivo. Pokladalo sa za národnú
hrdosť, aby každý Čech, Moravan a Slezan
aspoň troškou prispel na vznik národnej
inštitúcie. V tom spočíva aj výnimočnosť
ND v Česku, stalo sa totiž ústrednou
politickou (t. j. protiviedenskou) akciou
českého národno-obrodeneckého hnutia,
ktoré chcelo cisárovi dokázať svoju národnostnú svojbytnosť v monarchii. Preto
aj na portáli ND dodnes dominuje heslo
„národ sobě“. Divadlo bolo totiž vybudované všetkými vrstvami českého národa.
I keď najnovšie výskumy poukazujú na
fakt, že verejné zbierky v skutočnosti pokryli len malú sumu skutočných nákladov,
a keby na stavbu neprispel samotný cisár,
tak by sa na otvorenie čakalo ešte dlhšie.
Pôvodne sa divadlo malo otvoriť v septembri 1881, ale pri príležitosti návštevy
korunného páru Rudolfa II. a Štefánie Belgickej ho provizórne otvorili už v júni. Potom divadlo zatvorili a dokončievali v ňom
posledné interiérové detaily. Lenže prišiel
deň, ktorý je v dejinách českej kultúry
zapísaný čiernym písmom, 12. 8. 1881
budova takmer hotového ND za veľmi záhadných okolností vyhorela. Český národ
sa opäť skonsolidoval a vďaka finančným
zbierkam (vrátane značného príspevku ci-

sárskej rodiny) ho definitívne otvorili o dva
roky neskôr 18. 11. 1883.
Istým predchodcom SND bol Slovenský
spevokol v Martine. Aká bola jeho úloha
a význam pre vtedajšiu slovenskú spoločnosť a pre neskorší vznik profesionálneho divadla?
Štefan Krčméry nazval Slovenský spevokol „Majákom v tme“. Na území dnešného
Slovenska bola totiž oproti Česku omnoho
komplikovanejšia situácia. Bola tu silná
maďarizácia. Tá brzdila národno-obrodenecké myšlienky, ktoré po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní v roku 1867 boli potlačené
ešte radikálnejším spôsobom. Nehovoriac
o divadle v slovenskom jazyku. Kým Nemci
sa naučili českých divadelníkov postupne
v Prahe (a v iných mestách) akceptovať,
maďarské úrady na našom území cieľavedomo obmedzovali akúkoľ vek slovenskú
iniciatívu. O vzniku profesionálneho divadla tu teda nemohlo byť ani reči. I keď niekoľ ko pokusov existovalo, ale ostalo len
pri nich. Doslova oázou pre tvorbu v slovenskom jazyku sa stal Slovenský spevokol v Turčianskom Svätom Martine, ktorý
vznikol v roku 1872 a vo svojej štruktúre
zahŕňal aj divadelnú činnosť. Tá postupne
získavala jasnú integritu a zlepšovala kvalitu. A tak Slovenský spevokol až do roku
1944 (kedy sa sprofesionalizoval vznikom
Slovenského komorného divadla) patril
k najlepším slovenským ochotníckym sú-
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Friedrich Schiller:
„Až vtedy budeme
veľkým národom,
keď budeme mať
veľké národné
divadlo.“

borom a do roku 1920 svojou činnosťou,
úrovňou i myšlienkou pomyselne nahrádzal
absentujúce slovenské národné divadlo.
Preto ten „maják v tme“, ktorý dával nádej Slovákom aj v čase absolútnej národnostnej a kultúrnej neslobody. Pikantné je
i to, že Slovenský spevokol fungoval aj po
zániku Matice slovenskej (1875) a od roku
1889 hrával v novopostavenom Národnom
dome (dnes budova Slovenského komorného divadla Martin). Maďarským úradom
však prekážalo v názve slovo národný,
a preto sa budova volala len Dom.
Kedy a kto začal uvažovať o vzniku Slovenského národného divadla? Aké boli
jeho začiatky, či už organizačné, alebo
umelecké?
Niekoľ ko iniciatív v súvislosti so vznikom slovenského národného stánku Tálie
existovalo už v prvej polovici 19. storočia
a dokonca podľa českého vzoru sa realizovali aj zbierky na vznik tejto inštitúcie. Ale
politické udalosti všetko prekazili. Vhodné
podmienky na založenie SND vznikli až
počas existencie Československa. Nebyť
však Vavra Šrobára, ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, tak by sme na
otvorenie SND čakali asi dlhšie. Bratislava sa vznikom Československej republiky
stala slovenským administratívnym a kultúrnym strediskom, no napriek tomu nebol
v národnostne rôznorodom meste záujem
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Členovia Slovenského národného divadla II., tzv. Maršky, ktorá existovala v sezóne 1921 – 1922

Zájazd Činohry SND do Prahy, 1926 (konkrétne s inscenáciami Herodes a Herodias a Drotár)

o slovenské divadlo. Ale Šrobár a iní politickí predstavitelia nového štátu cítili nutnosť vzniku inštitúcie, ktorá z umeleckej
stránky reprezentuje národnú a jazykovú
jednotu Slovákov. Preto môžeme zjednodušene povedať, že české národné divadlo vzniklo „zdola“, teda z iniciatívy ľudu
a slovenské, naopak, z politickej iniciatívy,
t. j. „zhora“. Na založenie profesionálneho
divadla zároveň chýbali tie najdôležitejšie
zložky – budova, repertoár (nedostatok
pôvodných i prekladových drám) a najmä
profesionálni umelci.
V budove Mestského divadla (dnes historická budova SND) pravidelne hosťovali
nemecké, rakúske a maďarské divadelné
súbory. Sezóna divadla bola až do marca
roku 1920 rozdelená na dve časti – maďarskú a nemeckú. Hoci Šrobár založil
už v roku 1919 Družstvo SND, ktoré sa
staralo o administratívnu prevádzku divadla, SND nebolo pendantom pražského
ND, pretože na rozdiel od Čiech nevniklo
samostatné divadlo určené výhradne pre
slovenských divadelníkov, ale iba inštitúcia, ktorá popri inonárodných súboroch
hrávala v prenajatej budove. Dokonca ani
slávnostné otváracie predstavenia sa neodohrali v slovenčine. Divadlo si existenciu
muselo zabezpečiť prostredníctvom českých tvorcov, českého repertoáru a hraním v českom jazyku. Preto českí umelci
otvorili divadlo svojou národnou operou

Hubička Bedřicha Smetanu (1. 3. 1920)
a činohernou drámou Maryša bratov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov (2. 3. 1920). Síce
išlo o slávnostné premiéry, v skutočnosti
kočovný český súbor odohral iba reprízy
svojich starších inscenácií v prenajatej
budove. Pre Slovákov výrazný krok, pre
predstaviteľov ostatných národov žijúcich
v Bratislave nepodstatné dátumy. Netreba
tiež zabúdať, že divadlo ešte nebolo spravované štátom, ale bolo súkromným podnikom a do zoštátnenia v 1945 neustále
bojovalo s nedostatkom financií.
Čo vieme o histórii budovy, ktorá sa stala
prvým hracím priestorom SND?
Bratislava sa na tri storočia (1536 – 1848)
stala sídlom zasadaní uhorského snemu,
bola centrom uhorských úradov i sídlom
miestodržiteľa. Začali sa sem sťahovať
šľachtické rodiny či majetné kruhy vtedajšej monarchie, ktoré, samozrejme, vyhľadávali bohatý kultúrny život. Preto bolo len
logické, že potrebovali dôstojnú divadelnú budovu. Po zatvorení divadla Grünes
Stübel (sídlilo v budove Zeleného domu
neďaleko dnešného Hlavného námestia)
v roku 1776 otvorili vzápätí 9. novembra
na dnešnom Hviezdoslavovom námestí
modernú divadelnú budovu (okrem divadla sa v nej nachádzala aj reduta). Mestské
divadlo sa stalo vyhľadávanou štáciou
pre mnohé vyhlásené nemecké divadelné

spoločnosti, po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní prichádzali spolu s intenzívnou
maďarizáciou do mesta hosťovať aj maďarskí divadelníci. Divadlo však postupom
rokov chradlo a v 80. rokoch 19. storočia
sa rozhodlo o jeho zbúraní. K nemu došlo
v roku 1884, ale už o dva roky mohli obyvatelia mesta navštíviť novú divadelnú budovu v podobe, ako ju poznáme dnes.
Eklektickú stavbu postavili podľa architektonických návrhov Ferdinanda Fellnera
ml. a Hermanna Gottlieba Helmera, ktorí
patrili k najvychytenejším divadelným architektom svojej doby a preto sa s obdobnou budovou, akú máme v Bratislave, môžeme stretnúť aj v Brne, vo Viedni, v Grazi,
Budapešti, Zürichu či v Záhrebe.
Ktorí umelci boli zakladateľmi SND? Ako
sa k dostali k divadelnej práci? Aký bol
postoj väčšinovej populácie k profesii
divadelníka?
I keď ho nepokladáme za výkonného umelca, neodmysliteľnú zásluhu na vzniku SND
má už spomínaný Vavro Šrobár, ktorý bol
veľ ký divadelný priaznivec. Za prvého
riaditeľa divadla Družstvo SND vybralo
Bedřicha Jeřábka, riaditeľa Východočeskej divadelnej spoločnosti, ktorý už v roku
1919 podnikol turné po Slovensku a aspoň čiastočne sa oboznámil s kontextmi
a faktmi slovenskej kultúry. Sám Jeřábek
prejavil záujem o vedenie divadla a k výbe-

ru spomedzi ostatných zúčastnených mu
dopomohol aj fakt, že do Bratislavy mohol
doviesť kompletný operný, operetný aj činoherný súbor, už naštudovaný repertoár
(zložený najmä z českej tvorby) a predovšetkým fundus. Družstvo totiž disponovalo len prenajatým priestorom (aj to iba
na niekoľ ko mesiacov v sezóne) bez kulís,
rekvizít či iných potrebných prostriedkov
na tvorbu a uvádzanie inscenácií. Nehovoriac o chýbajúcej personálnej otázke. V reálnej prevádzke sa nedalo počítať so slovenskými ochotníkmi, máloktorý občan si
dovolil zanechať svoje živobytie a vydať sa
na neistú dráhu profesionálneho umelca.
Ak boli v Česku herci vysoko uznávaní
verejní činitelia, obdivovaní a adorovaní,
na divadelne málo vyspelom Slovensku
bola mienka o nich iná. Tu profesionálnych
hercov pejoratívne nazývali komediantmi,
ktorých povolanie nebolo hodné slušného morálneho statusu a museli bojovať
s puritánskymi predsudkami. S prvými
krokmi slovenského divadelníctva nám
teda museli pomáhať českí herci. Medzi
tie najvýznamnejšie osobnosti môžeme
zaradiť Hedu Klokotskú, Helenu Petzovú, Antonína Tihelku, Viléma Táborského
a ďalších. Netreba však zabúdať, že pre
českých divadelníkov bolo SND len prechodným angažmánom a až do roku 1939
permanentne registrujeme obrovskú fluktuáciu umeleckého súboru. Už v prvých

sezónach SND sa stretávame aj s menami prvých slovenských činohercov – Lenka Honty-Kozlíková, Oľga Kňazská, Hana
Styková, Rudolf Bachlet, Andrej Münz,
Ignác Vincek-Hochtetský, ale tí oproti
skúsenejším českým kolegom mali len minimálne šance vyniknúť a málokto z nich
vytrval pri divadle dlhší čas. Slovákov,
ktorí dlhodobo ostali verní slovenskému
divadelníctvu a tvoria tzv. zakladateľskú
generáciu, zaznamenávame až od vzniku
Vidieckej činohernej spoločnosti SND, kočovnej skupiny SND II (tzv. Maršky), ktorá
existovala v sezóne 1921 – 1922 – Janko
Borodáč, Oľga Országhová (vyd. Borodáčová), Andrej Bagar, Jozef Kello a Gašpar
Arbét. Tí sa stali členmi riadneho činoherného súboru SND až po príchode nového
riaditeľa Oskara Nedbala (po roku 1923),
ktorý začal intenzívnejšie pracovať na poslovenčení divadla a snažil sa angažovať
čo najviac slovenských umelcov.
Karol Mišovic, divadelný historik,
v rozhovore s Mirom Dachom,
dramaturgom Činohry SND
foto archív SND
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Operní
prvolezci

100 rokov SND

Milan Zuna

Tannhäuser (1922) | foto archív SND

Sedliacka česť (1941), Janko Blaho (Turiddu),
Helena Bartošová (Santuzza) | foto archív SND

Po takzvanej nultej sezóne SND,
v ktorej Jeřábkova (Výchoodočeská)
divadelná spoločnosť pod egidou
slovenskej národnej scény odohrala
za štyri mesiace dvadsaťdva operných
inscenácií, sa už v sezóne 1920/1921 stal
umeleckým šéfom operného súboru SND
renomovaný český huslista, skladateľ,
pedagóg a dirigent Milan Zuna. Pred
príchodom do Bratislavy pôsobil v Českej
filharmónii, pražskom Vinohradskom
divadle, v operných divadlách vo Ľvove,
v Poznani a Záhrebe a medzi dvoma
obdobiami, v ktorých viedol Operu SND
(1920/1923 a 1946/1951), bol dirigentom
v Katoviciach, Ľvove, vo Varšave,
v pražskom ND a v Liberci.
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V studni (1949), Oľga Hanáková (Veron),
Viera Holoubková (Ľudienka) | foto Gejza Podhroský

Zunovou hlavnou úlohou bolo sprofesionalizovať bratislavský operný súbor. Nie
proklamáciami, ale sústavnou, poctivou
a dôslednou prácou sa mu podarilo urobiť
z torza zájazdového Jeřábkovho súboru
kvalitné operné divadlo. Nič neponechal
na náhodu a hoci mal vedľa seba ďalších
dvoch dirigentov, až šesťdesiat percent
premiér jeho prvého obdobia v SND sám
naštudoval. Predovšetkým sa postaral
o skvalitnenie výkonu divadelného orchestra a jeho doplnením o členov vojenskej
hudby a nadšených amatérov vytvoril
v Bratislave aj prvé symfonické teleso.
Postupne prekonával ťažké začiatky,
dokázal využiť kvality spevákov, ktorí sa
stali na niekoľ ko rokov oporami súboru,

aby sa potom uplatnili na významných
českých javiskách – tenoristi Roman
Hűbner, Bronislav Chorovič, basisti Josef
Munclinge a Bratislave do smrti verný
Zdeněk Ruth Markov, sopranistka Dobřena Šimáňová, mezzosopranistka Marta
Krásová a ďalší.
Vzhľadom na národnostné zloženie
bratislavského obyvateľstva (v roku 1921
Slováci a Česi v ňom netvorili ani 40 percent) adresátom opernej činnosti divadla
bolo predovšetkým české úradníctvo, kým
slovenskému obyvateľstvu k návštevám
opery chýbalo dostatočné vzdelanie či
kultúrne návyky. Pre SND boli vtom čase
konkurenciou aj v budove Mestského
divadla vystupujúce nemecké a maďarské

Don Juan (1940),
Mária Kišonová (Donna Elvíra) | foto STK

Sedliacka česť, Komedianti
plagát z roku 1925

programový plagát september 1947
Programový plagát september 1947

súbory. Je prirodzené, že v dramaturgii sa
Zuna orientoval predovšetkým na český
klasický repertoár uvádzaním opier Smetanu (6 opier), Dvořáka, ale do repertoáru
zaradil tiež obľúbenú Blodekovu operu
V Studni, Foerstrovu Evu a trocha konjukturalisticky aj Čierne lekno Emanuela
Maršíka, oficiálneho člena Družstva SND,
zriaďovateľa súboru.
Zunovi patrí v SND prvenstvo v uvedení
prvého Wagnera (Tanhäuser), Mozarta
(Don Juan) i Janáčka (Káťa Kabanová).
Možno preto, že predtým pôsobil mimo
Česka, bez rozpakov dirigoval aj českými
odborníkmi podceňovaného Pucciniho
(tri jeho hlavné opery – Bohéma, Tosca,
Madame Butterfly) a veristické dvojičky
(Sedliacka česť, Komedianti). Vrcholom
jeho prvého bratislavského pôsobenia
ako šéfa opery bola sezóna 1922/1923
s troma vydarenými premiérami (popri
Tanhäuserovi a Káti Kabanovej aj Verdiho
Aida, všetko v spolupráci s režisérom
a basistom Josefom Munclingerom).
Napokon sa dostal do sporov s Družstvom SND, ktoré mu neprávom vyčítalo
prílišné opakovanie niektorých titulov
a s výnimkou jednej sezóny ignorovanie
operety, v čom neprozreteľne videlo
problémy s návštevnosťou divadla. Bol to
však práve Zuna, ktorý naučil začínajúci
operný súbor v časoch zmietaných národnostnými, ekonomickými i politickými turbulenciami abecede umeleckej profesionality. Pri jeho pohostinskom dirigovaní
Rusalky v roku 1933 skladateľ Alexander
Moyzes napísal, že „kto tak vie krehučké
piana dosiahnuť od nášho zboru, kto vie
tak spievať s našimi spevákmi, ten nie je
len rutinným kapelníkom“.
Druhé Zunovo bratislavské pôsobenie
bolo síce dlhšie (5 sezón), no všeobecne
už nebolo prijímané s takým nadšením
ako to prvé. Aj v ňom Zuna pôsobil v súbore najmä pedagogicky, orientoval sa
prednostne na český repertoár, posilnil
úlohu slovanských opier (Moniuszkova
Halka, Korzakovova Sneguročka, Momčil
Bulhara Lubomíra Pipkova), za dirigentský pult častejšie púšťal svojich mladších
kolegov (Ladislav Holoubek, Tibor Frešo)
a mohol sa už oprieť o generačne diferencovaných slovenských sólistov. Práve
v čase jeho šéfovania mala na javisku
Opery SND premiéru aj prvá skutočne
národná slovenská opera, Suchoňova
Krútňava.
Vladimír Blaho,
hudobný publicista
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Lekárom
aj na
javisku
Pripomíname si storočnicu
Dr. Gustáva Pappa,
sólistu Opery SND
V sobotu 28. septembra si pripomíname
nedožité sté narodeniny jedného z najvýznamnejších slovenských tenoristov,
Dr. Gustáva Pappa. Rodák z Čierneho Balogu (28. 9. 1919 – 7. 10. 1997) absolvoval
štúdium medicíny na Univerzite Komenského v Bratislave (1944) a súbežne sa
venoval aj spevu ako poslucháč bratislavského konzervatória v triede prof. Dariny
Žuravlevovej (1940 – 1947). V rokoch
1948 – 1955 bol stálym hosťom a následne sa stal interným sólistom Opery SND
(1955 – 1987). V rokoch 1960 – 1966 pôsobil v opere v Lipsku. Paralelne so svojou
umeleckou prácou po celý život vykonával
aj lekárske povolanie.
Bohatý súpis operných úloh, ktoré Gustáv
Papp naštudoval, obsahuje lyrické party
(Lenský, Eugen Onegin, 1949, 1952,
1963; Princ, Rusalka, 1950, 1953; Vojvoda z Mantovy, Rigoletto, 1951; Vladimír,
Knieža Igor, 1952), ku ktorým zakrátko
pribudli aj jeho prvé dramatické úlohy:
Florestan (Fidelio, 1951) a Dimitrij
(Boris Godunov, 1954). Po nástupe
do interného stavu v SND sa Pappov
hlasový odbor rozvíjal v oblasti spinto
tenoru a hrdinského tenoru.
Jeho nevšedné hlasové dispozície
sa snúbili s hereckým talentom
a impozantným vzhľadom, a tak sa stal
ideálnym predstaviteľom viacerých
postáv nových slovenských opier v ich
svetových premiérach. Zakrátko po
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Rusalka (1953), Gustáv Papp (Princ), Mária Kišonová-Hubová (Rusalka),
foto Gejza Podhorský

uvedení prvej inscenácie Krútňavy do nej
vstúpil v postave Ondreja (1950, neskôr
1952, 1965), z cikkerovských titulných
úloh stvárnil Jura Jánošíka (1954, 1961,
1972), Bega Bajazida (1957), ale aj
Simonsona (Vzkriesenie, 1962), Freda
(Mister Scrooge, 1963), Valléea (Hra
o láske a smrti, 1973). K Suchoňovej
tvorbe sa vrátil ako Záboj (Svätopluk,
1960, 1970). Bol tiež predstaviteľom Tóna
(Rodina, 1960), Dr. Hellpacha (Profesor
Mamlock, 1966), Paľa (Figliar Geľo,
1958), Profesora Sigelia (Biela nemoc,
1968), Britwalda (Udatný kráľ, 1967), ale
aj Martina (Pani úsvitu, 1976). Skvelo sa
ujal náročnej postavy Filipa v premiére
Benešovej opery Hostina (1984).
Popri slovenských dielach však bol
ťažiskom Pappových umeleckých počinov
svetový dramatický repertoár. Nezabudnuteľný je jeho Hoffmann (Hoffmannove
poviedky, 1963), Don José (Carmen,
1954, 1973), Don Carlos (1956), Cavaradossi (Tosca, 1957, 1973), Des Grieux
(Manon Lescaut, 1958), Radames (Aida,
1959), Sadko (1960), Canio (Komedianti,

1961), Max (Čarostrelec, 1963), Eleazár
(Židovka, 1965), Bacchus (Ariadna na
Naxe, 1966), Macduff (Macbeth, 1968),
Luigi (Plášť, 1968), Manrico (Trubadúr,
1974). Skvelou spevácko-hereckou
interpretačnou syntézou boli jeho kreácie
Othella (1958), Hermana (Piková dáma,
1964), Lacu (Jej pastorkyňa, 1966) či
Dalibora (1957). Zvlášť v Lipsku sa skvele
uplatnil aj v náročných partoch Wagnerových opier. Gustáv Papp bol vďaka
svojej muzikalite, intelektu a hereckým
danostiam aj skvelým interpretom postáv
svetovej tvorby 20. storočia.
Pavol Smolík,
dramaturg Opery SND

Aida (1959), Nina Hazuchová (Amneris), Gustáv Papp (Radames)
foto Gejza Podhorský

Plášť (1968), Gustáv Papp (Luigi), Marta Nitranová (Giorgetta)
foto Jozef Vavro

Sen noci svätojánskej (1962), Gustáv Papp (Lysander), Nina Hazuchová (Hermia) | foto Jozef Vavro
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM
AJ V 100. SEZÓNE!

Zriaďovateľ SND

Generálny partner

Partneri

Generálny partner
Baletu snd

Generálny mediálny
partner

Oficiálna minerálna
voda SND

Mediálny partner
premiér

Hlavní mediálni partneri SND

Partneri premiér

TM

Mediálni partneri SND

SOFTSEATING
MOLO DESIGN
Puf vyrobený zo štrukturovaného
recyklovateľného papiera
s prekvapivou silou - ľahký na sedenie
pre ľudí, alebo štvornohých priateľov.

NOVÝ PEUGEOT 508 SW

info@.hosu.sk

E XKLUZÍVNE MÉDIA

UMENIE
Z A U J AŤ

A ČO POHÁŇA VÁS?
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PETRA LUKOVICSOVÁ

#INKBOOK

Bratislava-Čunovo, Vodné dielo
Otváracie hodiny: 10:00 − 18:00
v pondelok zatvorené
www.danubiana.sk

6. 7.  8. 9. 2019
Kombinovaná spotreba 3,9 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 101 – 132 g/km.

VZDIALENÉ, NO
ZVLÁŠTNE POVEDOMÉ
FAR AWAY BUT
STRANGELY FAMILIAR
23 UMELCOV Z FILIPÍN
23 ARTISTS FROM THE PHILIPPINES

JÁN ZORIČÁK

Fatamorgána|Fata Morgana
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OBJAVUJTE SVET S NAŠÍM
CESTOVNÝM POISTENÍM
Svet za hranicami sa najlepšie spoznáva bez obmedzení. Vyberte si preto
cestovné poistenie s komplexným krytím liečebných nákladov, non-stop
asistenčnými službami a množstvom pripoistení.
Cestovné poistenie si uzatvorte:
• v našich predajných miestach
• telefonicky na 0800 122 222
• alebo na www.allianzsp.sk
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Slovenské
národné
divadlo

Rezervácie
+421 2 204 72 289
alebo rezervacie@snd.sk
Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 h
Vstupenky na predstavenia SND si môžete
zakúpiť v pokladniciach SND
a on-line na www.snd.sk
a www.navstevnik.sk
Pokladnica v novej budove SND
Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
tel.: 02/204 72 298, 02/204 72 299
Po – Pi 8.00 – 19.00 h
So – Ne 9.00 – 12.00 h, 14.00 – 19.00 h
Pre návštevníkov pokladníc sú k dispozícii
dve krátkodobé parkovacie miesta zo strany
Olejkárskej ulice.
Pokladnica v historickej budove SND
Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice)
Po – Ne dve hodiny pred každým
predstavením konaným v historickej budove
V prípade neskorších začiatkov predstavení
sú pokladnice otvorené až do začiatku
predstavenia.
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice
zatvorené.
Akékoľ vek zľavy sa dajú uplatniť len osobne
v pokladniciach SND.
30 minút pred začiatkom predstavenia
v pokladniciach predávame vstupenky
výlučne na predstavenia hrané v daný deň.

www.snd.sk

