1

EDITORIÁL

2

INFO/AKTUALITY

4

PREMIÉRA v ČINOHRE
Dnes večer nehráme

KONCERT OPERY SND
Zamatové posolstvo

10

PREMIÉRA v ČINOHRE
Celé zle alebo Kombinácia
veselohry a detektívky

Foto Martin Črep

Prečo pripomínať November 89?
Ono občas nezaškodí človeku pripomenúť, že je človekom! Asi
najkomplikovanejšou bytosťou v priestore, v ktorom nám bolo
dopriate ocitnúť sa.
Údel človeka – jeho situáciu – komplikuje jeho danosť, schopnosť ovplyvňovať dianie okolo seba na základe inštinktov, ale
i na základe úvahy, a teda rozumu, a tu je asi „spúšťač“ spomínanej komplikovanosti ľudského údelu. Totiž naše úvahy môžu
byť veľmi rôznorodé, môžu byť vznešené, nízke, môžu byť účelovo-egoistické, ale i altruisticko-dobrosrdečné, odborné i neodborné, čisté i špinavé, anjelské i satanské.
Každý z nás má v sebe celé spektrum vlastností, ktoré sa podpisujú na našich úvahách a následných rozhodnutiach.
Každý z nás má v sebe anjela i satana. Lenže pozor! Aj satan bol
pôvodne, kým „nepadol“, anjelom. A preto je dôležité človeku
občas pripomenúť jeho zodpovednosť pri uvažovaní a tak chrániť anjela v ňom pred anjelským pádom.
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Dovolím si tvrdiť, že novembrové „vzopätie sa“ proti satanskej
dobe bolo pripomenutím človeku, že má právo na dôstojnejšie
prežitie času, ktorý mu bol dopriaty odžiť.
A možno je aj na nás, ľuďoch na doskách javísk sa pohybujúcich, pripomínať, že satana v nás treba neustále strážiť, aby
zostal verný pôvodným úvahám, kým bol anjelom, a tak zvyšovať nádej pre každého z nás, že augustínske dobro, ktoré má
každá ľudská bytosť v sebe zakódované, zostane uchránené
pred lákavými pádmi.
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Umelecká
rada SND
Na svojom prvom zasadaní sa
stretli členovia novokonštituovanej
Umeleckej rady SND, ktorá je
poradným orgánom generálneho
riaditeľa SND. Tvoria ju členovia
z externého prostredia, osobnosti
kultúrneho, umeleckého
a spoločenského života. Podľa
Štatútu zasadá najmenej dvakrát
ročne, zaujíma stanovisko k zásadným
otázkam činnosti a hospodáreniu
organizácie, k umeleckým aktivitám
a koncepciám rozvoja umeleckej
činnosti SND.
Čestné členstvo v Umeleckej rade
SND prijali Jan Burian – riaditeľ
Národného divadla Praha, Jozef
Dolinský st.– bývalý sólista Baletu
SND, choreograf, pedagóg,
Anna Hlaváčová – Centrum
spoločenskýcha psychologických vied
SAV, Marek Ťapák – riaditeľ Sekcie
programových služieb RTVS/STV,
Peter Dvorský – operný sólista,
Peter Kažimír – guvernér Národnej
banky Slovenska, Kamil Peteraj
– textár, básnik, dramaturg
a scénarista.
Na zasadaní Umeleckej rady SND,
ktorej zasadanie viedol generálny
riaditeľ SND Vladimír Antala, sa
zúčastnili riaditelia umeleckých
súborov, centra marketingu
a Umelecko-dekoračných dielní.
Členia Umeleckej rady SND sa
oboznámili s plánovanými premiérami
v jubilejnej 100. divadelnej sezóne
SND a podujatiami a aktivitami,
ktoré sa pripravujú k storočnici.
V zaujímavej diskusii ocenili
napríklad, že Opera SND sa
stane členom organizácie Opera
Europe, ktorá združuje vyše 170
operných divadiel. Podnetnými boli
informácie o možnostiach založenia
„mecenášského klubu“, či hľadanie
nových foriem sponzoringu umeleckej
činnosti.
cm

Otvorenie
Be2Can
V novembri ponúkneme divákom
stretnutie s iným druhom umenia.
Činohra SND bude hostiť slávnostné
otvorenie festivalu Be2Can.
Ten prináša oceňované filmy
z európskych festivalov v Berlíne,
Benátkach a Cannes. Diváci tak majú
šancu vidieť filmy, ktoré v bežnej
kinoprodukcii neuvidia. Slávnostné
otvorenie festivalu Be2Can bude
4. novembra 2019 o 19.00 h v Sále
činohry. Otvorenie bude spojené
s festivalovou premiérou filmu
To musí byť nebo, ktorý získal
na filmovom festivale v Cannes
2019 Zvláštnu cenu poroty. Je to
palestínsky nominant na Oscara za
najlepší zahraničný film 2020. Víťazný
film je komédia palestínskeho režiséra
Elia Suleimana. To musí byť nebo je
melancholická groteska o zmysle
toho, čo je pre nás domov a čo ho
určuje. Film je venovaný Palestíne,
ale svoj ostrý humor obracia nielen na
domovskú krajinu, ale i na Francúzsko
či USA. Hlavná postava je trochu
prehliadaný režisér, ktorý hľadá
prostriedky na film, a tak musí
putovať práve do Ameriky, aby ich
našiel. Premiéra v Sále činohry bude
jedinou možnosťou pozrieť si túto
snímku pred jej svetovou premiérou.
mk

Idiot a jeho
otázky
Séria hosťovaní mimobratislavských
divadiel v Činohre SND pokračuje aj
v novembri. Zavíta k nám súbor Jókaiho divadla z Komárna a v Štúdiu novej
budovy uvedú Dostojevského Idiota.
V réžii Martina Hubu prichádza silná
inscenácia o skazenom svete bažiacom po peniazoch, priam odsúdenom
na zánik, v ktorom z čistého dobrého
človeka, schopného sebaobetovania, spravia idiota. Je možné spasiť
človeka? Nájde si kristovská láska
v labyrinte skazenosti svoje miesto?
15. novembra 2019 o 19.00 h sa
predstavia veľ ké hviezdy domáceho súboru i hosťujúci umelci Viktor
Szabó, Attila Mokos, Katalin Holocsy,
Éva Bandor, Tibor Tóth, Judit Bárdos
a ďalší. Príď te sa spolu s Dostojevským pýtať na zmysel sveta, dobra,
existenciu zla. Ponorte sa do jedinečného románu o kniežati Myškinovi
a svete, ktorý ho zomelie, ktorý v čistote vidí neznámeho človeka a spraví
z neho blázna.
mk

Ars Poetica
v SND
V Modrom salóne budeme hostiť aj
inscenáciu v rámci festivalu
Ars Poetica 2019. Bude to poeticko-divadelná performancia katalánskeho básnika, kultúrneho agitátora
Eduarda Escoffeta, ktorý má bohaté
skúsenosti s poéziou v rôznych podobách, ako je vizuálne písaná, inštalácia, akčná poézia. Patrí k barcelonskej
undergroundovej scéne a poznajú
ho diváci rôznych festivalov poézie
v Európe, Číne i USA či Argentíne.
Eduard Escoffet bol riaditeľom medzinárodného festivalu poézie Barcelona
Poesia i festivalu Proposta. Spolupracoval aj na hudobných projektoch, ale
i divadelných hrách.
Na Slovensku bude účinkovať
po prvý raz v Modrom salóne
11. decembra 2019 o 19.30 h.
mk
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Peter Breiner Foto SND

Premiérou Baletu SND, ktorá umocní
význam storočnice, bude aj vrcholné
dielo svetovej baletnej literatúry 20.
storočia – Prokofievov balet Popoluška v choreografii a réžii renomovaného
tvorcu Michaela Cordera.
Jeho prvá spolupráca s Baletom SND
sa začala už v októbri, skúškami fragmentov a variácií z baletu Popoluška,
na ktorých si spolu s asistentkou Yuri
Uchiumi vyberal tanečníkov do hlavných úloh svetoznámeho titulu.
Michael Corder, jeden z najúspešnejších britských choreografov, absolvoval Royal Ballet School, ako sólista
pôsobil v Royal Ballet, Sadler’s Wells
Royal Ballet, Kráľovskom dánskom
balete, Holandskom národnom balete
a Austrálskom národnom balete. Je
autorom vyše 60 diel. Za dielo Melody
on the Move pre Anglický národný balet získal cenu kritiky Circle National
Dance Award za najlepšiu choreografiu. Vytvoril choreografiu k 75. výročiu
Kráľovského baletu, ktorú uviedli
na počesť anglickej kráľovnej pri
príležitosti jej 80. narodenín. Za balet
Popoluška, ktorý vytvoril pre Anglický
národný balet, získal cenu Oliviera za
najlepšiu súčasnú produkciu a Cenu
za najlepšie celovečerné dielo. Slovenská premiéra Popolušky bude 24. apríla 2020 v novej budove SND. Autorom
výpravy je anglický scénograf Mark
Bailey známy z inscenácií Nižinskij
a Tulák Chaplin – pocta géniovi.
eg

Súťaž
Divadlo
o 100 rokov
Súčasné generácie majú vzácnu
príležitosť - osláviť storočnicu našej
prvej národnej divadelnej scény.
Jedným dychom sa však zamyslieť
nad poslaním a budúcnosťou divadla.
Aké bude o sto rokov? K divákom
s veľ kou fantáziou a kreativitou
aj v tomto zmysle určite patria tí
najmenší. SND im venuje pravidelne
pozornosť, a preto sme vymysleli
súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci
1. – 4. ročníka Základných škôl.
Čo treba urobiť?
Namaľovať, nakresliť, poskladať alebo
vyfarbiť príbeh na tému Divadlo o 100
rokov – technika tvorby je ľubovoľná,
no nesmie presiahnuť formát A2.
Tú najkreatívnejšiu spoločnú prácu
vytvorenú celou triedou pošlite na
adresu:
Slovenské národné divadlo,
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
najneskôr do 30. novembra 2019.
Najúspešnejšie triedy môžu
vyhrať vstupenky na predstavenie
Rozprávka o šťastnom konci, knihy
z kníhkupectva PantaRhei, celoročné
predplatné časopisu Zornička,
všakovaké dobroty od spoločnosti
IDC Holding a podobne.

t i l au t k a

V Balete SND sa stretli tvorcovia
nového pôvodného baletu Majster
a Margaréta alebo diabol v Moskve,
ktorý napísal Peter Breiner na motívy
románu Michaila Bulgakova.
Cieľom bolo nahrávanie pôvodnej
hudby s orchestrom Opery SND pod
taktovkou Petra Breinera, ktorý je našim divákom známy aj ako autor hudby
úspešnej inscenácie v choreografii
Natálie Horečnej Slovenské tance.
Choreografom a spoluautorom libreta
projektu bude mladý ruský choreograf
Jurij Smekalov, ktorý ako absolvent
Vaganovovej akadémie ruského
baletu pôsobil v rokoch 1998 – 2009
v Balete Borisa Eifmana. V ňom
stvárnil hlavné postavy baletoch Don
Quijote, Čajkovskij, Bratia Karamazovovci, Red Giselle, Russian Hamlet,
Don Juan, Anna Karenina, Requiem,
Môj Jeruzalem a Čajka. Hosťoval
aj v Mikhailovskom divadle ako
Spartacus, vo Varšavskej národnej
opere a v Petrohradskom štátnom
divadle akademického baletu Leonida
Jakobsona. Od roku 2009 je sólistom
baletu Mariinského divadla. Autorský
tím nového pôvodného diela Majster
a Margaréta, ktorého svetová premiéra sa plánuje na jeseň 2020, doplnia
scénograf Milan Ferenčík a výtvarník
Ondrej Rudavský.
eg

Popoluška
k storočnici

aktuality

Ambiciózny
baletný
projekt

Vyhodnotenie sa uskutoční
5. decembra 2019, výhry získajú
tri triedy s najkrajšími prácami.
Ak máte otázky, neváhajte nás
kontaktovať na info@snd.sk
Štatút súťaže nájdete na stránke
http://snd.sk/pravidla-sutaze-divadlo-o-100-rokov
cm

Glen Lambrecht, Michael Corder
Foto Peter Brenkus
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Dnes večer (ne)hráme
len o Novembri

činohra

ar h on i č

Osobnosti po 30 rokoch spomínajú na November 1989.
Tieto texty a úvahy sa tematicky viažu i k novej inscenácii
v Činohre SND s názvom Dnes večer nehráme.
Aká je a bola úloha herca v spoločnosti? Ako rezonuje November 89
dnes? Kde sú jeho straty a nálezy? Aký bol všeobecný pocit a stav?
Čo nám nakoniec zostalo?

Ľubomír Feldek
SND ako trvalý
ostrov slobody

Už od mýtických čias, keď na bieleho
býka premenený Zeus uniesol Európu,
dcéru sidónskeho kráľa na ostrov Kréta,
spájame my Európania pojem slobody
s metaforou ostrova. A neraz používame
túto metaforu, aj keď hovoríme
o divadle.
Výstižná býva najmä v neslobodných časoch. Za dvoch totalít, čo nám strpčili
dvadsiate storočie, bývalo Slovenské národné divadlo pod najprísnejším dozorom –
a predsa ho neustrážili. Vždy sa vedelo
prejaviť ako sila búrajúca žalár totality. Nepokoril ho fašizmus ani stalinizmus, o hrdosť ho nepripravila ani normalizácia. Či to
bol Zvonov Tanec nad plačom, alebo Brechtov Život Galileiho, Sofoklova Antigona,
alebo Erdmanov Samovrah, SND svojimi
erbovými inscenáciami vždy udržiavalo pri
živote túžbu po slobode a demokracii, aby

sa napokon stalo hlavným stanom zápasu
za jej obnovu.
Zástupcovia SND nechýbajú 19. novembra
1989 o 17.00 h na zhromaždení v Umeleckej
besede, kde sa sformuje slovenské občianske hnutie a odznie tam aj výzva slovenských divadelných umelcov prednesená
Milanom Kňažkom.
V ten istý deň o 19.00 h na Malej scéne
SND Martin Huba oznamuje divákom, že
predstavenie sa nekoná, pretože herci
vstupujú do štrajku.
Reprezentanti občianskeho hnutia sa zídu
v Umeleckej besede aj na druhý deň, no niet
si kde sadnúť, a tak na návrh Milana Kňažka prejdú na druhú stranu ulice a meno Verejnosť proti násiliu si dajú v bufete Malej
scény SND.
V rovnaký deň súhlasí rektor VŠMU Miloš
Jurkovič, aby vedno so študentmi Filozofickej fakulty UK vstúpili do štrajku aj študenti VŠMU.
Od 22. novembra až do 10. decembra sa
každý deň konajú zhromaždenia na Námestí SNP, počas ktorých padne totalita. Na
čele tohto historického procesu stoja dvaja
tribúni – ochranár Ján Budaj a člen SND
Milan Kňažko.
Na tribúne Nežnej revolúcie a pri jej aktivitách sa vystriedali aj ďalší členovia a spolupracovníci SND – Emília Vášáryová, Peter
Dvorský, Marián Labuda… bezmála všetci.
Dovoľte mi aj osobnú spomienku. Celý rok
pred Nežnou revolúciou hral Milan Kňažko
hlavnú úlohu v mojej, na Malej scéne SND
uvádzanej hre Skúška. Celý rok v nej pro-

rokoval vtedajším mocipánom: „To bahno
pod vami stúpa… O chvíľu budete to svoje
bahno chlípať!“ A v závere hry, keď odchádzal z javiska cez hľadisko, oznamoval svojej milej aj divákom: „Odchádzam do bufetu.“ Prorocká náhoda! Milan už vtedy mieril
do toho istého bufetu, do ktorého potom
pozval výbor VPN. Som vďačný vtedajšiemu riaditeľovi SND Ivanovi Petrovickému
a režisérovi Petrovi Mikulíkovi, že tú inscenáciu riskli.
Celý rok chodili diváci na predstavenie
Skúšky ako na návštevu do budúcnosti,
aby napokon prišla budúcnosť na návštevu k nám. Stačil týždeň. Už 26. novembra
sa ÚV KSS vzdal mocenského monopolu.
A 29. novembra 1989 zrušil ústavný článok 4
aj pražský parlament. Takisto tento dátum
súvisí so Slovenským národným divadlom.
V ten večer sa na scéne činohry SND stretli
predstavitelia VPN s delegáciou Občianskeho fóra vedenou Václavom Havlom, aby
spoločne prijali správu o celoštátnom páde
totality.
Nečudo, že osobnosti SND boli aj v ponovembrových demokratických orgánoch.
Ministrom kultúry sa stal Ladislav Chudík.
Podpredsedom vlády Martin Porubjak. Ministrom zahraničia Milan Kňažko. Veľ vyslankyňou vo Viedni Magda Vášáryová…
Nečudo, že SND ako trvalý ostrov slobody
nechýbalo v zápasoch za znovu ohrozené
demokratické princípy ani v nasledujúcich
tridsiatich rokoch.
A nečudo, že osobnosti SND v tom zápase
nechýbajú ani dnes.
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boli na jednej lodi. Dnes sa to znevažuje.
Ale toto už hlásal aj Kristus, najprv hosana, hosana a potom hneď ukrižuj ho. Snažili sme sa o pravdu. Mali by sme neustále
konať a žiť tak, aby pravda bola zakotvená
v našom živote.

Môžeme nežne podať ruku migrantovi, keď
sami nemáme dosť?
Nie. Nežná revolúcia iba odkryla pod papundeklom zurčiaci roj najhorších ľudských
vlastností a tie sa nežne prevtelili do nehy
revolúcie a tá vycicaná a zoschnutá nežne
prikryla toto hniezdo.
To si myslím o revolúcii v 89-tom.

Ingrid Timková
Z eufórie ku
sklamaniam
Na námestiach bola vtedy v istom zmysle
slova úžasná nálada. Všetci boli k sebe neskutočne milí. Obyčajní, neznámi a cudzí
ľudia k sebe navzájom. Obávam sa však, že
čím viac sme sa blížili k termínu toho, za čo
sme bojovali – k slobodným voľ bám, tak eufória upadala, lebo sa začal boj o moc. A tak
je to dodnes.

Emília Vášáryová
Snažili sme sa
o pravdu
V SND som 57 sezón. Zažila som už všetko a môžem povedať, že všetko sa cyklicky
opakuje. Najzvláštnejší je však pocit mať
vek, ktorý mám, a pozerať sa pritom na to,
ako sa to zasa všetko rieši ako na zelenej
lúke. Akoby sme vždy boli iba na začiatku.
Keď sa občas rozpráva o Novembri 89, tak
si pripadám ako „súdružka Litvajová“. Tie
súdružky chodili medzi ľudí a medzi mládež
do škôl a rozprávali, ako nosili partizánom
„soľ“ na salaš a podobne… aby sme aj my
neskončili takto… aby sme vážne veci nepremenili na zvláštnu, odťažitú históriu,
ktorá nakoniec nikoho nezaujíma.
Keď som v Novembri 89 hovorila na tribúne,
mala som 47 rokov, ale po príhovore som
sa triasla, šli sme do neistoty… ale v danej
chvíli, počas tých udalostí, sme si mnohé
veci ani nepomenovávali. Vtedy akoby sme

Ondrej Kovaľ
Nežná revolúcia
Môžeme hlupákovi nežne naznačiť, aby
začal uvažovať predtým, než niečo urobí?
Môžeme nežne nasmerovať paranoidného
kšeftára, aby zvoľnil tempo finančného
obratu?
Môžeme nežne naznačiť investigatívnemu
novinárovi, aby prestal vŕtať svoj zvedavý
nos do mútnych vôd?
Môžeme nežne nazerať na posadnutých
mocou, ako zabíjajú v ľuďoch radosť z toho,
že sú Slováci?

Emil Horváth
Prečo pravda
nezvíťazila?
Dramatik Luigi Pirandello hovorí vo svojej
hre, že každý má svoju pravdu.
Odpoveď už dáva v názve. Aby pravda zvíťazila vždy vo všetkých formátoch života,
je asi UTÓPIA!
Sigmund Freud považoval za významný
článok v práci psychoanalytika práve pravdu. A ešte viac ju za potrebnú považoval vo
verejnom živote. A povedal, aby človek neurobil zo svojho života „len zbytočnú existenciu“.
Pravda a ešte raz pravda, hovoril. Život je
cesta a treba ju prejsť v pravde! V mene
čoho? V mene myšlienky na človeka! Človek by mal byť k druhému empatický a ľudský!
Múdrosť a logika by mala byť cestou k pravde! Ide o to, aby sme mali všetci čo najviac
najlepších možností žiť a byť šťastní.
Je otázne, či sa to podarilo v našej spoločnosti po 30 rokoch. Takže ako to vyzerá
s tou našou pravdou revolúciou?
V hre Petra Weissa Marat – Sade chór
spieva:
Marat, čo sa to z našej revolúcie stalo?
Marat, večne čakať do zajtra sa nám
zunovalo,
Marat, my už máme po krk svojej biedy
a sľúbenú zmenu chceme hneď a nie bohviekedy.

ar h on i č

Ukáž mi, herec, aj ozajstnú tvár.
Čo pravda je, čo hraný falošný tvar.
Divadlo zrkadlom je celého sveta,
v ňom osud, život sa človečí, splieta.
Divák je fanúšik, sudca aj kat,
zacíti čistotu či hnijúci smrad.
Rozozná rozdiel, či sa len hráme,
či v pravde žijeme, čo večer hráme.

činohra

František Kovár
Hercova tvár
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činohra

Aj keď sa v našej spoločnosti už nedá hovoriť o biede (i keď hranica chudoby je stále
väčšia, ako by sme si priali), musíme si priznať, že jednu z téz Novembra 1989 sa, žiaľ,
nepodarilo celkom uviesť do života! A tou
bola „kvalita života jednotlivca“.
Možno je podmienkou dosiahnuť kvalitu života pre jednotlivcov. Prečo je to tak? Ešte
aj 30 rokov po revolúcii funguje v tejto spoločnosti stranícke myslenie. Je to demokracia často na komunistický spôsob, autoritatívne a negatívne rozhodnutie vládnych
generalít, ktoré sa pokladajú za väčšinu.
Politické strany, často nechutne servilné
k voličovi pred voľ bami, po ich ukončení
a dosiahnutí svojho cieľa rýchlo zabúdajú,
že nie sú majiteľmi národa, ale že sú v jeho
službách, že sú v službe, napriek tomu, že
vládnu, že sú vo vláde.
Pri ich surovom straníckom rozhodovaní dostávame dobrú zaťaž do tela, práve
pri nás pravda, klamstvo sú často používané ako prostriedok na dosiahnutie svojich
cieľov, klamstvo zasadené do svojskej interpretácie pravdy.
Pokúšajú sa často zákony interpretovať
a vykladať namiesto toho, aby ich rešpek-

29. november 1989, historická budova SND Foto Jozef Baran

tovali. A tak sa právny štát stáva pomaly
chimérou a demokracia zaniká.
Keď som mal päťdesiat rokov, v jednom
rozhovore som povedal, že viac ako ekonomický ma desí morálny deficit tejto spoločnosti a že sa aj bojím v takejto spoločnosti
zostarnúť. Svoju obavu som však hovoril
s vierou, že sa to dá zmeniť!
Stalo sa, zostarol som a niekedy s hrôzou
zisťujem, že som nebol až taký zlý politológ
amatér.
Pri nepopierateľných úspechoch a posune
dopredu tejto spoločnosti som z niektorých
jej jedincov šokovaný.
Zákernosť, vydieranie, fyzická likvidácia až
po odchod elementárnej slušnosti. Človek
má čo robiť, aby niekedy neprepadol depresii. Preto som si zobral príklad od Voltaira,
ktorý s humorom povedal, že sa rozhodne
byť šťastný, lebo je to dobré pre zdravie.
Takže som šťastný a relatívne zdravý, aj keď
sa nachádzam v bode zlomu.
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Milan Kňažko
S otvorenými očami
… Každý nech posúdi
di sám,, čo sa z požiapoži
a 1989
9 podarilo naplniť.
n
daviek Novembra
yslím, že väčšina
äčšina z nich je
e stále
Osobne si myslím,
o za to viniť
vin novembrové
novembr
embrové
v čakárni.. Nemožno
o často
o podsúva
podsúv verejnosve
tribúny,, ako sa to
ybojoval SLOBODti. November 1989 vybojoval
Odvted sme
e si zvolili
zv
vlá
NÉ VOĽBY.. Odvtedy
14 vlád
premiérov
iérov. Len im adresujme
adr
a 8 premiérov.
výčitky
hvaly. Z môjho pohľadu
poh
so s poa pochvaly.
by som
chvalam
valami príliš
ríliš neplytval.
neplytv
chvalami
s e počuli z úst súčasných
súčas
Neraz sme
vládnych
predstaviteľo
viteľov, že sú nenahraditeľní
ne
predstaviteľov,
a že

činohra

neexistuje alternatíva. Nemôžem si odpustiť krátku poznámku: Ak niektorí politici
s vážnou tvárou tvrdia, že sú nenahraditeľní, treba ich okamžite vymeniť!!! Žiaľ, nestalo sa. Musíme si počkať na voľ by, ktoré
sú už za rohom. Dovtedy budeme počúvať
z úst „nenahraditeľných“ o katastrofe, ktorá nás čaká, keď sa opoziční lídri dostanú
k moci. Nejdem spomínať dehonestujúce
prívlastky, ktoré boli na ich adresu vyslovené za dvanásť rokov ficizmu. Mnohé z týchto prívlastkov majú blízko k skutočnosti
a niektoré sú celkom presné. Uvediem aspoň zopár príkladov. Neznášanlivý pošahanec z Trnavy, pivný povaľač z Bruselu,
čo nechal padnúť vlastnú vládu a teraz demonštruje jednotu vlastnej strany jej delením, obdivovateľ drogovej závislosti, ktorý,
keď už sa nenaučil hovoriť, mal by sa naučiť
aspoň mlčať, reprezentant pornocharity,
ktorý dokáže nakupovať nehnuteľnosti
za päťstotinu ich skutočnej hodnoty, a to
v dobrej viere… Je to strašné. Myslím to
vážne, je to katastrofa!!! Pozoruhodné však
je, že pri tom všetkom je to stále o niekoľ ko
kategórií lepšie než tí, čo tam vládnu teraz
a spojení hodnotami spolupáchateľstva už
dvanásť rokov bašternakizujú našu krajinu.

ar h on i č

Dnes večer nehráme, Ingrid Timková, Dominika Kavaschová, Richard Stanke, Ondrej Kovaľ, František Kovár, Emília Vášáryová Foto Radovan Dranga

Nedávno
diskusii povedal,
Nedáv
edávno som na verejnej
v
že lepšiu
le
vládu, n
než je tá súčasná, by som
dokázal zos
zostaviť z bezdomovcov za dva dni.
Niektorí z mojich spolubesedníkov mi vyčítali, že so
som to prehnal. Mali pravdu. Skutočne som to prehnal a veľmi sa ospravedlňujem. Potreboval by som tri dni…
Úryvok z pripravovanej knihy S otvorenými očami, ktorá vyjde k výročiu Novembra
1989.

Jiří Havelka a kol.
Dnes večer nehráme
Réžia Jiří Havelka a kol.
Dramaturgia Miriam Kičiňová
Scéna Lucia Škandíková
Kostýmy Tereza Kopecká
Asistent dramaturgie 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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Martin Bútora
Kde sme sa ocitli
po tridsiatich
rokoch?
November '89 si zaslúži, aby sme sa k nemu
vracali. Aj preto, aby sme potvrdili, že to
všetko nebolo dohodnuté medzi veľmocami
ani to nebolo zrežírované Štátnou bezpečnosťou. Nie je pravda, že režim by sa bol
tak či tak rozsypal sám od seba, a teda, že
všetko to úsilie bolo zbytočné a úloha Čechov a Slovákov bezvýznamná. Ani jeden
z týchto mýtov nie je pravdivý: ani tie konšpiračné, ani tie maloverné.

ar h on i č

činohra

A možno sa treba k Novembru 89 vracať aj
preto, aby sme dnešným dvadsaťročným,
ktorým celý ten komunizmus často pripadá trápny a úbohý a ktorí sa pýtajú svojich
rodičov a starých rodičov: Ako ste to mohli
dopustiť? Kde ste boli? Čo ste proti tomu
robili? – aby sme im pomohli hľadať ich
vlastné odpovede, keď sa o tridsať rokov
budú tí ešte dnes nenarodení pýtať ich:
Mali ste jedinečné podmienky z hľadiska slobody a demokracie – čo ste s tým
urobili?

29. november 1989, historická budova SND Foto Anton Sládek

rili ju občianski aktivisti, ochranári, vedci,
umelci, kresťania z tajnej cirkvi. Tvorila ju
generácia študentov, ktorí už nechceli žiť
v pretvárke.

Režim dodýchal, lebo sa ocitol pod tlakom.
Všetko okolo nás bolo vo vare. Maďari znovu pochovali Imreho Nagya popraveného
v roku 1958. Bývalých poľských politických
väzňov zvolili do parlamentu a na 50. výročie Paktu Ribbentrop-Molotov vytvorili
v Estónsku, Lotyšsku a Litve dvojmiliónovú
ľudskú reťaz požadujúcu obnovenie nezávislosti. Septembrovú demonštráciu v Lipsku ešte tvrdo potlačili, no ďalšie októbrové
masové zhromaždenie už nie. A takisto sa
už nedalo zadržať občanov NDR, ktorí zanechali svoje trabanty tu v Prahe a uberali
sa za slobodou. Sovieti upustili od Brežnevovej doktríny.
A po tom, čo v Berlíne padol múr, to konečne
prepuklo aj u nás. Ochota postaviť sa proti
násiliu, prelomenie všadeprítomného strachu. Patočkovská „solidarita otrasených“
v praxi. Energia, eufória, empatia. Zrýchlený čas. Sakrálnosť okamihov spoločného
zážitku, umocnená zábleskami nádeje na
splnenie sna o víťazstve pravdy a spravodlivosti, o príchode „nového začiatku“.

Pri všetkých chybách, akých sme sa dopustili, sa dosiahli zásadné systémové zmeny.
V kontexte slovenských dejín – od štúrovcov cez memorandovú generáciu, martinských konzervatívcov, masarykovských
hlasistov, sociálnych demokratov, ľudákov,
agrárnikov či komunistických davistov
za prvej republiky až po dubčekovcov – to
bol pozoruhodný úspech širšie založeného prúdu. Verejnosti proti násiliu sa spolu
s partnermi v Občianskom fóre, v spolupráci s kresťanskými demokratmi a s Maďarskou nezávislou iniciatívou podarilo položiť
inštitucionálne základy „nového poriadku“.

Na Slovensku sa v kľúčových chvíľach pred
tridsiatimi rokmi presadila menšina, pre
ktorú slovo sloboda malo cveng zlata. Tvo-

a Slovensku
Slovens sme
e zažili víťazstvá
víť
Na
i prehry,
y i porážky.
porážky. Často to
t nebola „poh
úspechy
„pohoe to nebola
nebola nuda. No
N na rozdiel
da“ a určite

Jednoduché to nebolo. A hoci aj s odstut
pom troch
desaťročí sa udržiava obraz roku
ak roku zázrakov, Annus mirabilis,
1989 ako
n
viaceré z nasledujúcich
období získali iné
Čos
označenia. Čoskoro
sa dostavili rôzne vaA
mise
rianty Annus
miserabilis.
A vo vzduchu potujú aj oveľa
o
letujú
tvrdšie diagnózy – od „veľ kej
peže“ cez „vládu
„vlá oligarchov“
oligar
lúpeže“
až po „únos
štátu“
štátu“.

od niektorých iných štátov bývalého sovietskeho bloku sme zažili aj katarziu. To môže
byť nezanedbateľný emocionálny kapitál
pre budúcnosť.
Oba nástupnícke štáty Československa
sa už dožili vytúžených päťdesiatich rokov demokracie, po ktorých volal jeho prvý
prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Občas pokrivenej, opakovane prerušovanej,
ale nezničenej úplne. Pomer v zásade skôr
nedemokratických a skôr demokratických
etáp sa zmenil, začali prevažovať demokratickejšie režimy nad autoritárskymi či
totalitnými.
Medzi odkazy Novembra 89 by tak mohlo
patriť presvedčenie, že zmena je možná,
aj keď to nebude bez obetí. Kto si myslí, že
mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden, pripomínal Milan Rastislav Štefánik.
A tiež vedomie, že demokracia je nikdy sa
nekončiaci proces a len čo sa namáhavo vyškriabeme na najbližšiu horu, na obzore sa
objavia ďalšie kopce.
(citované z ďakovnej reči Martina Bútoru
počas odovzdávanie ceny Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97 za rok 2019)

Materiál k inscenácii Dnes večer nehráme
pripravila Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND
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Zamatové
posolstvo

ZAMATOVÉ
POSOLSTVO

Na ideály Nežnej revolúcie – unavení
problémami súčasnosti – akosi
zabúdame. V histórii to bolo neraz
práve umenie, ktoré cez katarziu
dokázalo ľudí inšpirovať k zmene.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Vizuál Barbora Šajgalíková

Slovenské
národné divadlo
Opera

KONCERT OPERY SND
K 30. VÝROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE

Zamatové posolstvo
Zriaďovateľ SND

storočnice SND
a partner SND

Oficiálna
pre SND

Dirigent Ondrej Olos
Dramaturgia Pavol Smolík, Ondrej Olos
Scenár a réžia Pavol Smolík
Zbormajster Ladislav Kaprinay
Účinkujú Adriana Kohútková,
Terézia Kružliaková, Tomáš Juhás,
Pavol Remenár, Peter Mikuláš, Štefan Bučko
Spoluúčinkuje orchester a zbor Opery SND
Predstavenie 19. novembra 2019, 19.00 h
historická budova SND

are po

Sme presvedčení o tom a neskromne si myslíme, že aj koncert
k 30. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom Zamatové posolstvo,
ktorý pripravila Opera SND v spolupráci s Ústavom pamäti národa,
prispeje k lepšej spoločenskej atmosfére. Ak sa tak stane čo len
v malej miere, bude to pre nás zadosťučinením.
Novembrové udalosti spred tridsiatich rokov sa zrodili
v študentskom prostredí. Študentov vtedy podporili nielen
slovenskí disidenti, ale aj divadelníci. Je preto prirodzené, ak si
chceme okrúhle výročie Nežnej revolúcie pripomenúť práve
na pôde divadla. Na koncerte zaznejú scény z diel, ktoré sú
volaním po pokoji a slobode – či apelom na jej nastolenie. Podujatie
obohatí výber z poézie slovenských autorov, ale aj archívne audioa videomateriály z revolučných dní.
ps

opera

19. novembra 2019 o 19.00 h | historická budova SND

Biela vrana príde do SND
V Činohre SND budeme hostiť vzácne podujatie. A to dokonca v slávnostný deň. Práve na 30. výročie Nežnej revolúcie, 17. novembra 2019 o 16.00 h
bude v Sále činohry udeľovanie prestížneho ocenenia Biela vrana. Jeho nositelia sú bežní, často neznámi, no odvážni ľudia, ktorí sa zaslúžili o občiansky
odvážne a prínosné činy. Občania tejto krajiny, ktorí sa postavili proti zlu, na
obranu človeka, chránili naše stromy, stavby aj verejné financie, vzdelávali
naše deti, pracovali s vylúčenými komunitami, obraňovali hodnoty, odhaľovali dôležité kauzy, bojovali o spravodlivé súdy, liečili duše a hovorili v mene
slabších, utláčaných, ohrozovaných, bitých, takým, ktorým nikto neveril,
a upozorňovali na tých, ktorí hlásali nenávisť, potlačovanie práv a slobôd.
Práve takíto sú doterajší držitelia Bielej vrany od roku 2008. Niektorí aj in
memoriam. V činohre sme mali niekoľ ko Večerov s Bielou vranou, ktoré mali
charakter hommage. A 17. novembra 2019 to bude večer o míľnikoch našej
slobody za posledných 30 rokov a o tých ľuďoch, ktorí v každodennosti zápasia o dodržiavanie zákonov i obyčajnej ľudskej slušnosti, etiky a morálky.
Tento slávnostný večer bude prístupný najmä bežnej diváckej verejnosti.
Pripomeňme si spolu, že o verejné blaho sa treba ustavične starať, a to, že
bielou vranou môže to byť ktokoľ vek z nás.
mk
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Foto Collavino

Hra Celé zle, samozrejme, neprináša ani závažnú satiru a nedonúti nás
ani k hlbokému zamysleniu sa nad stavom súčasného sveta. Napriek
tomu nie je spojenie klasickej anglickej detektívky a grotesky založenej
na fyzických gagoch ani zďaleka také banálne, ako by sa mohlo zdať.
Je to totiž spojenie dvoch žánrov, ktoré sa diametrálne líšia.

Každý čitateľ alebo divák sa pri čítaní/
sledovaní príbehu môže ocitnúť v troch
rôznych situáciách.
Po prvé: divák vie presne toľ ko ako hlavná
postava príbehu.
Táto situácia nastáva pri tragédiách a drámach, teda vtedy, keď je dôležité, aby ste sa
do postavy vcítili, mali s ňou súcit, pochopili ju. Na to je potrebné pozrieť na svet jej
očami, inými slovami, mať o svete toľ ko informácií ako ona. Tento postup nám umožňuje dosiahnuť jeden z hlavných etických
cieľov napodobňovacieho umenia – vidieť
svet z pohľadu iného človeka rovnako detailne a do hĺbky, ako ho prežívame my sami
vo svojej vlastnej skúsenosti.
Po druhé: divák vie viac ako hlavná postava
príbehu.
V tomto prípade sa divák pozerá na príbeh
akoby z nadhľadu – má o ňom oveľa viac in-

formácií než jeho protagonista. V takejto
situácii sa nadchádza každý divák komédie.
V zápletkovej komédii musíme v každom
okamihu vedieť, kto si koho s kým mýli; kto
sa skrýva v skrini a kto pod posteľou a čo sa
stane, ak sa tí dvaja stretnú. Vo všetkých
týchto prípadoch musíme mať o celkovej situácii na scéne viac informácií než samotné postavy. Nedorozumenie, do ktorého sa
tieto postavy zapletajú, musí byť nedorozumením len pre ne; my ako diváci musíme
tomuto nedorozumeniu rozumieť dokonale.
Už zo samotnej definície satiry, ktorá sa
smeje všetkému „nízkemu“, vyplýva, že jej
autor sa prirodzene nachádza – alebo sa
tam aspoň svojvoľne dosadil – v pozícii nadhľadu, z ktorého sa nízkemu, teda tomu, čo
je morálne pod ním, vysmieva. Satirik si
môže prisvojiť právo výsmechu len nad niekým, o kom vie viac ako sám postihnutý.

Celé

činohra

ar h on i č

Kombinácia veselohry
a detektívky

Takisto charakterová komédia pracuje
s nadhľadom – nikto nechce, aby ste sa
do Harpagona vciťovali a stotožňovali sa
s ním. Ak by šlo Moliérovi o to, aby ste Harpagona pochopili, aby ste s ním súcitili, aby
ste odhalili korene jeho lakomstva v nejakej traume z detstva, nenapísal by o ňom
komédiu, ale drámu. Ak Bergson píše, že
komika súcit vylučuje, vyplýva to práve
z tejto rozdielnej distribúcie informácií
v dráme a komédii.
Samozrejme, aj v komédii – najmä tej duchaplnej, wildovskej – sa občas objaví
postava, ktorá vie toľ ko, čo my, a je teda
naším komplicom. Nikdy sa však nepozeráme do jeho vnútra, nesúcitíme s ňou. Je
komentátorom sveta, na ktorý sa obaja,
on i my – pozeráme z nadhľadu. Niekedy –
v prípade sebairónie – môže byť súčasťou
tohto sveta aj jeho vnútro. Naša pozícia
nadhľadu je však vždy zachovaná.
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Ak teda rozdelíme príbehy podľa miery distribúcie informácií divákovi, groteska a detektívka, teda to, čo hra Celé zle mieša dokopy, stoja na opačných póloch tejto škály.

zle

V podstate každá klasická detektívka je
opakovaním a potvrdzovaním pravdy zjavenej v minulosti. Nič podstatne nové sa v nej
neudeje. Kto z čitateľov otvárajúcich knihu
Agathy Christie čaká niečo iné, než že sa
stane vražda, ktorú vyrieši Hercule Poirot –
nie šéfinšpektor Japp, hoci je za to platený
a od začiatku až do konca príbehu zatýka
nevinných ostošesť; ani Arthur Hastings,
hoci mu nechýba istá inteligencia a s Poirotom je už dostatočne dlho na to, aby od
neho niečo pochytil? Nie. Prípad vyrieši Poirot. Nič zásadne nové sa neudeje (a vlastne ani nechcete, aby sa udialo), každé pokračovanie je len opakovaním tejto večnej
pravdy. Kto má rád detektívku, nemá hrôzu
pred nudným nebom, aj keď sa tam z historického hľadiska neudeje nič dramatické.
Detektív je stelesnením víťaznej autority.
Jej víťazstvom sa príbeh uzatvára – prípad
je vyriešený, netreba k nemu už nič dodať.
Hodnoty víťaznej autority sa v klasickej
anglickej detektívke (neplatí to o americkej
drsnej škole) kryjú s inštitucionálnymi hodnotami – detektív sa snaží vypátrať vraha
rovnako ako inštitúcie štátu; zároveň sa
však od týchto inštitúcií dištancuje. Toto
dištancovanie môže mať formu otvoreného nepriateľstva a pohŕdania (postoj Sher-

Čo sa morálky týka, charakter Poirota alebo Holmesa možno prirovnať k náboženskému reformátorovi alebo – keď je detektív zvlášť radikálny a nevie sa stotožniť so
strnulými, zastaranými alebo s principiálne
nesprávnymi postupmi oficiálnej polície –
k zakladateľovi nového náboženstva, novej
morálky. Vzťah detektíva k polícii môžeme
prirovnať ku vzťahu Krista k farizejom.
Obom skupinám ide o vieru v toho istého
Boha, pravá cesta je však vždy trochu neoficiálna. Detektív sa môže s políciou hádať
(Kristus a Ananiáš) alebo tolerovať (Kristus
a Nikodém), vždy si však zachováva svoj nezávislý štatút. Netreba hádam pripomínať,
že postava klasického detektíva má početné charakteristiky náboženského vodcu.
Všetci tí Watsonovia a Hastingsovia tvoria
okresanú skupinu učeníkov. Učeníkov, ktorí
už mnohokrát boli svedkami detektívových
zázračných odhalení, ale aj tak majú na začiatku každej novej časti pochybnosti o osude prípadu a detektívových vyšetrovacích
schopnostiach. Detektív im nakoniec musí
vždy vysvetliť smer svojich myšlienkových
pochodov tak, ako vysvetľoval Kristus svojim učeníkom význam podobenstiev, dôvody
zlyhania ich pokusu o uzdravenie či naivitu
ich otázok. Sú to však často – ako v prípade
Watsona – práve títo učeníci, kto zapisuje
život svojho majstra. Netreba zabúdať ani
na dôsledne asexuálny charakter drvivej
väčšiny všetkých detektívov – najmä troch
najznámejších – Holmesa, Poirota a otca
Browna.

Detektívka teda hlása autoritu absolútnej,
nespochybniteľnej pravdy a morálky, ktorá
sa v každom novom príbehu len opakuje
a potvrdzuje.
Groteska má k onej Bachtinom ospevovanej smiechovej kultúre oveľa bližšie než
spoločenský „závažná satira“, ktorá sa
snaží poukazovať na nešváry doby. Na prvý
pohľad ide v groteske o detinské banality –
o pády zo schodov, o šľahačkové torty v tvárach náhodných okoloidúcich, o klobúky,
na ktoré si niekto omylom sadne. Na prvý
pohľad ide len o čistú (možno trochu škodoradostnú) zábavu. Treba si však uvedomiť,
čo to vlastne detinská groteska deštruuje.
Je to žáner, ktorý hlása nekonečný návrat
autority kanonizovaného vedenia a morálky. Groteska sa mu nevysmieva ako satira,
neposudzuje „starú a prekonanú“ morálku
v mene nejakej novej, ktorá by sa na tú starú mohla pozerať „zvrchu“. Groteska túto
autoritu deštruuje akoby nechtiac – herci
sa v Celé zle zubami-nechtami snažia zahrať detektívny príbeh najlepšie, ako vedia,
žiaľ, nejde im to a celý príbeh zničia, prevrátia naruby, uvedú do stavu „spásneho
chaosu“, ako o tom píše Petr Král vo svojej
knihe o groteske. Na prvý pohľad nevinná
groteska nadväzuje na smiechovú kultúru
stredoveku a renesancie, ktorá robila počas sviatku bláznov to isté – uvádzala ustálený poriadok sveta s jeho pravdami a morálkou na krátky sviatočný čas smiechu do
očistného chaosu.

ar h on i č

Základ tohto spojenia tvorí detektívka. Ona
je hostiteľom grotesky; groteska z nej ako
„parazit“ žije, potrebuje detektívku ako materiál, z ktorého vyrába smiech. Treba zdôrazniť, že v prípade Celé zle nejde o paródiu
detektívky, o satirický výsmech jej klišé.
Hra nečerpá svoj smiech z parodovania detektívky, čerpá ho zo skutočnosti, že herci
tento žáner dokonale zničia. Deštruujú na
kúsky nielen scénu, v ktorej sa príbeh odohráva, ale rozbijú na cimpr-campr aj jeho
štruktúru, logiku, dialógy. A to nie je vôbec
banálna skutočnosť, keď si uvedomíme, čo
všetko detektívka stelesňuje.

zle
Celé

locka Holmesa k Scottland Yardu) alebo
medzi nimi panuje prímerie, ba dokonca
spolupráca ako v prípade Poirota, ten však
do jej radov aj tak nikdy nevstúpi a zachováva si štatút súkromného detektíva. Dokonca aj v prípade, že je detektív súčasťou
oficiálnej štátnej polície, má v nej pozíciu
rebela, policajta so svojskými, neštandardnými vyšetrovacími metódami. Hoci teda
nijako nespochybňuje oficiálnu morálku
(vražda je zločinom, ktorý si zasluhuje potrestanie) a usiluje sa o to isté, o čo sa usiluje oficiálna inštitúcia, zachováva si štatút
outsidera. Detektívka je teda neustálym
návratom k hodnotám, ktoré v inštitúcii
stratili svoju pôvodnú sviežosť a často aj
zmysel. Polícia pátra vždy paralelne s Poirotom a zväčša aj s Holmesom, nikdy však
nevypátra skutočného páchateľa a vždy
zatýka úplne mimo. Nikdy sa jej nepodarí
naplniť svoje poslanie.

činohra

Po tretie: divák vie menej ako protagonista
príbehu.
Do tejto kategórie patria detektívky. V detektívke vieme vždy menej ako dvaja hlavní aktéri príbehu – vrah a detektív. Pravda
o tom, čo sa v príbehu deje, je nám osvetlená až celkom na konci, hoci detektív a, samozrejme, aj vrah, to vedia oveľa skôr.

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
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činohra

Stretnutie s Cudzô
Inscenácia Cudzô má svoju
októbrovú premiéru úspešne
za sebou. Do Činohry SND tak
pribudol titul určený predovšetkým
mladým ľuďom. Teda každému,
kto má 13 až 16 rokov. Alebo
naopak – pre rodičov a pedagógov,
ktorí chcú vedieť viac o prežívaní
strachov vlastných detí.

Monika Potokárová, Braňo Mosný

Alexandra Salmela Cudzô
A prečo o strachoch? Inscenácia Cudzô vznikla na základe zberu dotazníkov, ktoré vypĺňali
tínedžeri. Odpovedali v nich na množstvo otázok, ako napríklad, čo považujú za svoj domov,
čo vnímajú ako ohrozenie seba či spoločnosti, aký majú vzťah k sociálnym sieťam a mnoho
iného. Tak sa zrodil príbeh 36, ktorý putuje svetom so Sprievodcom aę pokúsi sa zachrániť
globálnu komunikačnú sieť. A počas tohto putovania stretnú Cudzô… Vtipné puppet live
cinema divadlo vtiahne všetkých do sveta skutočnej i virtuálnej reality.
Rôzne doplňujúce materiály ako samotný text hry, dotazníky, s ktorými sme pracovali, analýzy dotazníkov, nájdu diváci voľne dostupné na webe Činohry SND k danej inscenácii.
Miriam Kičiňová,
lektorka dramaturgie Činohry SND
Foto Róbert Tappert

Réžia Júlia Rázusová
Scéna a kostýmy Diana Strauszová
Hudba Jonatan Pastirčák
Dramaturgia Miriam Kičiňová
Video Viktor Petráš Jaroslav Mackov
Účinkujú Braňo Mosný (ako hosť)
Monika Potokárová
Premiéra
10. októbra 2019
nová budova SND | Modrý salón
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A opäť sú tu „Hoffmannky“
Po úspešnej premiére a prvých reprízach opery Hoffmannove poviedky
si do konca roka môžete opäť pozrieť toto nevšedné dielo francúzskeho
majstra nielen „ľahkej“ múzy.

Foto Anton Sládek

Posledné a jediné operné dielo Jacqua
Offenbacha je malou sondážou do duše
skrachovaného básnika, ktorý spomína na
svoje veľ ké, možno len vysnívané lásky.

Olympia je žena bábika, v súčasnosti by
sme ju mohli nazvať produktom konzumného marketingu, v podaní Evy Bodorovej. Je
len nereálnou chimérou, ktorá sa reálnym

are po

Vedenie Opery SND zaradilo do programu
na 3. a 4. decembra 2019 v novej budove SND
koncerty pre celú rodinu, tematicky zamerané
na sviatok svätého Mikuláša. Nad podujatím
prevzal záštitu sólista Opery SND Peter Mikuláš, ktorý bude hostiteľom, interpretom – i,
ako inak, samotným Mikulášom. Na podujatí
odznejú pastorále, časti oratórií, omší a kolied
z rôznych slovenských a moravských krajov.
Popri sólistoch Opery SND (ktorí zatiaľ ostávajú utajeným darom svätého Mikuláša, pripraveným pre jeho hostí), vystúpi v programe
aj orchester a zbor Opery SND a Bratislavský
chlapčenský zbor pod vedením zbormajsterky
Magdalény Rovňákovej. Okrem hudby a spevu
sa postaráme aj o divadlo, aké k takémuto „ľudovému“ podujatiu iste patrí.
ps

opera

Mikulášske koncerty
pre malých i veľkých

dotykom rozplynie a zaradí do nostalgickej
minulosti. Antonia je očarujúcou umelkyňou – v podaní Evy Hornyákovej v alternácii s Ľubicou Vargicovou, ktorú osud kruto
skúša. A Giulietta – benátska femme fatal,
nenechá na pokoji mužskú fantáziu – v novembri a v decembri v alternácii v interpretácii Lindy Ballovej a Adriany Kohútkovej.
To všetko patrí do poviedkového sveta alkoholom zmoreného básnika Hoffmanna.
Ale v opere nechýba ani záhadný pokušiteľ v podaní Jozefa Benciho, resp. Gustáva Beláčka (Lindorf, Coppelius, Miracle,
Dapertutto), ktorý ako chameleón mení
svoje podoby a vždy v pravý čas ničí život
idealistického básnika. Zaujímavý operný
večer v réžii Pavla Smolíka, v ktorom hlavnú postavu Hoffmanna stvárnia hostia
Michael Spadaccini a Rafael Alvarez ako
na premiére, zažijete pod taktovkou Tomáša Braunera 9. novembra a 18. decembra
o 19. 00 h v novej budove SND.
mb
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Vaša mama bola opernou speváčkou,
otec psychológom. Platí aj o remesle dirigenta, že na to, aby bol v ňom
človek úspešný, nesmie padnúť „ďaleko
od stromu“?
Mojou výhodou a zároveň šťastím bolo,
že som v divadle vyrastal s mamkou počas
skúšok a k umeniu bol cieľavedome vedený
aj otcom tým, že som s ním už od troch
rokoch chodieval na operné predstavenia
a koncerty. Aj preto som sa vždy chcel stať
dirigentom.

muelibu

jubileum

Prečo práve ním?
Lebo som ho počas sedenia v lóži nad
orchestrom vnímal ako „bosa“. Imponoval
mi pocit, že má všetkých pod palcom.
Bol v mojich detských očiach záhadným
kúzelníkom, ktorý jedným mávnutím svojej
čarovnej paličky ovládal celý orchester.
V umelecky mladom veku ste dosiahli
výrazné umelecké úspechy – čomu
za to vďačíte?
Kombinácii talentu, dôslednej prípravy
a tiež šťastia a náhody. Po mojom absolventskom koncerte v Brne mi vtedajší šéf
Opery SND Juraj Hrubant ponúkol miesto
asistenta dirigujúceho prípravné skúšky.
Bol som nadšený. Tri dni pred premiérou
Mefistofela mi oznámil, že musím dirigovať
predpremiéru, pretože dirigent ochorel.
To bola tá šanca, ktorú som v pravý čas
uchopil a nepustil ju. Po predpremiére som
dostal pozvánku do Slovenskej filharmónie, neskôr dirigovať finále súťaže opernej
divy Lucie Popp, po ktorom prišla ponuka
dirigovať uvedenie Smetanovej Predanej
nevesty vo francúzskom Štrasburgu.

Džentlmen
s „čarovnou
paličkou“
Riaditeľ Opery SND Rastislav Štúr
sa v týchto dňoch dožíva
životného jubilea 50 rokov,
aj preto sme sa s ním porozprávali
o jeho doterajšej umeleckej kariére,
ako aj nenaplnených manažérskych
ambíciách a snoch…

Kto bol pre vás ako mladého dirigenta
umeleckým vzorom?
Predovšetkým slovenskí dirigenti. U pána
Rajtera som sa bol ukázať ešte ako dieťa,
vysvetľoval mi, ako urobiť správne dirigentské gesto. Veľa som sa naučil ako asistent Ondreja Lenárda, uznával som Tibora
Freša, inšpiroval ma skvelý Gerhard Auer…
Charakterizujú vás ako optimistického,
jemného a pokojného človeka, ktorý dosiahne pochvalou ako dirigent viac než
autoritatívnym prístupom. Platí to
však aj o práci riaditeľa opery? Nie je
pri nej potrebné byť predsa len akýmsi
„capo di tutti capi“?
Je pravdou, že tak ako dirigent, aj ako
riaditeľ som nútený robiť aj nepríjemné
rozhodnutia. Vždy sa ich snažím maxi-
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muelibu

jubileum

Rastislav Štúr, Peter Dvorský a španielska sopranistka Montserrat Caballé pred galakoncertom v SND v roku 2000. Foto archív

málne vyargumentovať a prekonzultovať.
Prvoradým je pre mňa konečný výsledok,
ku ktorému sa snažím dopracovať radšej
pokojnejšou cestou.
Čo je ťažšie? Naučiť sa ovládať
partitúru naspamäť alebo dokázať
ovládať orchester, povahy a nálady
umelcov a interpretov…?
Dirigent a aj manažér musia byť aj dobrými
psychológmi, vedieť skĺbiť veci tak, aby
fungovali. Ja neriešim intrigy, klebety
a podobné veci, ani ako dirigent a ani ako
manažér, pretože ma to nezaujíma a radšej
sa koncentrujem na svoju prácu.
Ako dirigent ste mali pod palcom len
orchester, ako riaditeľ „vládnete“
nad celou operou. Aby bol umelec
špičkovým dirigentom, musí mať určité
predpoklady a talent. Ako však byť
dobrým riaditeľom? Čítate motivačnú
literatúru alebo ste v sebe objavili
skryté manažérske predispozície?
Sú veci, ktoré sa naučiť – najmä čo sa
týka umenia – nedajú. Hovorí sa napríklad,
že dobrý dirigent musí mať v prvom rade

ruky. Pokiaľ dirigent nedokáže rukami
odovzdať orchestru a spevákom to, čo
cíti, aj keď sa bude akokoľ vek snažiť, nikdy
nebude dobrým dirigentom. Ako manažér
sa snažím veci riešiť prirodzenou autoritou, pričom to, že som umelec, je mojou
výhodou – do riadiacej pozície som prišiel
z prostredia, ktorého úskalia, pozitíva
a potreby dôverne poznám.
V národnom divadle ste dirigentom
23 rokov, z toho 11 rokov ako
šéfdirigent. V súčasnosti ste na
tretinový úväzok šéfdirigentom a na
plný úväzok riaditeľom opery. Netrpíte
rozpoltenosťou? Čo je vášmu srdcu
bližšie dnes? Neľutujete – po roku – svoj
výlet do pozície riaditeľa?
Po riaditeľskej funkcii som nikdy netúžil…
… to mi hovoria všetci, ktorí ju už majú.
Tak to skúsme inak: ona túžila po vás,
a preto ste ju zdvihli zo zeme?
Dostal som ponuku a prijal som ju. Uvedomujem si, že z dlhodobého hľadiska už
nemôžem „sedieť na dvoch stoličkách,“
pretože ako riaditeľ opery mám toľ ko prá-

ce a povinností, že cítim, že by to z mojej
strany bolo umelecky nezodpovedné. Aj
preto sa snažím nájsť do SND kvalitného
šéfdirigenta.
Sú dirigenti „úzkoprofilový tovar“?
Kvalitných a renomovaných umelcov, ktorí
by mohli byť šéfdirigentmi, je málo. A aj
keď sú, je problém ich v našich pomeroch
dôstojne zaplatiť. O SND sa hovorí, že
sme prvou scénou, akousi pomyselnou
výkladnou skriňou kultúry tejto krajiny, no
platmi členov orchestra, zboristov či sólistov sa to neprejavuje. Na druhej strane
som presvedčený, že šéfdirigent nemôže
brať svoje remeslo len ako „kšeft“, ale aj
ako poslanie. Tak ako my všetci, ktorí tu
sme a ktorí to robíme ako určité poslanie
a vášeň – na úkor lukratívnejších zahraničných angažmánov. Takže, výber optimálnej
osobnosti šéfdirigenta nie je ani zďaleka
taký jednoduchý, ako sa môže zdať. O to
som radšej, že sa mi podarilo presvedčiť
na spoluprácu a opätovný návrat do SND
pána Ondreja Lenárda, ktorého už dirigovanie Krútňavy v októbri bolo prijaté veľmi
pozitívne orchestrom aj publikom.
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Na nástroje sa vám nakoniec podarilo
financie získať…
Áno. Vďaka nedávnej finančnej podpore
sme dokázali zažehnať najväčšiu
katastrofu. Teraz je mojou prioritou
dosiahnuť lepšie finančné ohodnotenie
pre jednotlivých členov súboru. Som
presvedčený, že kvalitná a hodnotná
kultúra dokáže krajinu skultúrniť
a kultivovať. Pokiaľ si to neuvedomia
kompetentní, budú všetci šikovní
a talentovaní ľudia odchádzať do
zahraničia
Ako dirigent ste účinkovali
s takými osobnosťami, akými boli
divy Montserrat Caballé, Jelena
Obrazcovová, Peter Dvorský, Gabriela
Beňačková, Joseph Calleja alebo
Eva Urbanová. Dirigovali ste prestížne
orchestre na rôznych svetadieloch.
Je niečo, čo je pre vás nesplnenou
umeleckou výzvou?
Splnil som si všetky dirigentské sny.
Dokonca sa mi podarilo dirigovať
orchestre, o ktorých som v živote ani
len nesníval, ako napríklad Moskovskú
filharmóniu, čo mi závideli aj dirigenti
zvučnejších mien. Dnes je mojou prioritnou
ambíciou pomôcť slovenskej opere
a ľuďom, ktorí ju v SND tvoria.

Pred troma rokmi ste naštudovali
a dirigovali v Pekingu prvé uvedenie
opery s použitím 3D technológie
na svete. Do akej miery ste zástancom
moderných, netradičných predvedení
vo svete vážnej hudby?
Predstavenie Rusalky bolo nádherné –
v klasickej réžii. Akurát tam prvých desať
minút boli používané 3D efekty. Bolo to
jedinečné a nerušivé spestrenie klasického
diela. Išlo o prvé uvedenie českej opery
v Číne a sála s kapacitou 2 400 ľudí
bola počas šiestich večerov absolútne
vypredaná.

ako Mikuláš spolu s čertom deti a ich
rodičov. Vystúpi na nich aj Bratislavský
chlapčenský zbor, pričom využijeme
pomocou rôznych vizuálnych efektov
aj zmodernizované opravené javisko
a technológie Sály baletu a opery.
Začiatkom roka to bude zase klasická
a vizuálne pútavá Rusalka či neskôr
Čert a Káča.
Platí aj pre povolanie dirigenta, že čím
je starší, tým je vyzretejší a lepší?
Na to je veľmi ťažká jednoznačná odpoveď.
Jeden už nežijúci slávny dirigent mi
kedysi hovoril, že najlepšie dirigoval
Beethovenove symfónie ešte ako
mladý dirigent, pretože sa nebál dať do
dirigovania rýchlejšie tempo a razantnosť.
Všeobecne však platí, že čím je dirigent
starší, tým je skúsenejší a vyzretejší.
Najlepším dôkazom je aj opätovné úspešné
účinkovanie Ondreja Lenárda v SND.
Niektorí športovci či umelci majú
v zmluvách zakázané určité športy
či aktivity. Čomu sa musia vyhýbať
dirigenti?
Dirigenti, pokiaľ viem, takéto zmluvy
nemávajú. Ja som jazdil na motorke, desať
rokov na koni, dnes bicyklujem (bicykel
má opretý o stenu aj vo svojej riaditeľskej
kancelárii – pozn. autora). Musím sa však
vyvarovať hluku a dávať si pozor na svoje
hudobné „uši“.

muelibu

Stále sa hovorí o slabom finančnom
ohodnotení členov orchestra, zboru
a sólistov. No je problémom kvality
súboru len toto?
Ani zďaleka. Ide o komplex roky
prehliadaných a neriešených problémov.
Tak napríklad: donedávna museli hráči
orchestra národného divadla hrať
napríklad na „hrdzavých“ lesných rohoch.

Každá krajina či región má svoje
špecifiká. Pokiaľ by ste mohli
porovnávať, aké je slovenské publikum
v porovnaní s inými na svete?
Je energickejšie, pripravenejšie,
spontánnejšie alebo skôr hĺbavejšie?
Myslím si, že je vnímavé, srdečné, no nie
je naklonené prílišným „úletom“. Chcem
sa nenápadne pokúsiť o to, aby vnímali
kvalitné umenie hlbšie a precíznejšie.
Pokiaľ to osloví a zaujme najmä mladú
generáciu, tá si do divadla v budúcnosti
nájde cestu sama. Je to však beh na dlhé
trate. Žiaľ, v uplynulých rokoch klasické
navštevované a obľúbené tituly necitlivo
nahradili napríklad predstavenia, ktoré
boli pre divákov šokujúce a reagovali na
ne často so znechutením, ako napríklad
pri rozprávke Sadko, ktorá bola vďaka
istým excesom prístupná až od 17 rokov
a po dvoch uvedeniach musela byť
nakoniec stiahnutá z repertoáru. Takého
necitlivé experimenty a režijná arogancia
vážnej hudbe a opere skôr škodia, než ju
popularizujú…

ubileum
jubileum

Do pozície riaditeľa ste pred rokom
nastupovali s optimizmom.
Máte ho aj dnes?
Pred rokom som bol presvedčený,
že viem, do čoho idem a čo ma čaká.
Po nástupe som zistil, že je to len
nepatrný zlomok z toho, čo tu na mňa
číhalo. Našťastie, postupne sa mi darí
nastavovať pravidlá, ktoré tu dovtedy
neboli. Nečudo – sám som tu zažil obdobie,
keď sme mali v priebehu troch rokov až
sedem riaditeľov opery! Absentovala tu
akákoľ vek kontinuita práce, ktorá by
bola predpokladom vybudovania pevného
a funkčného systému. Mám schválenú
koncepciu, o ktorej som presvedčený,
že posunie operu dopredu.

Rastislav Štúr, riaditeľ Opery SND,
v rozhovore s Petrom Škorňom,
editorom mesačníka Portál
Foto archív R. Štúra

V SND mali diváci možnosť vidieť koncert Bondovky v opere v podaní mladých
spevákov Martina Madeja a Celeste
Buckingham. Ide o pokus takto priblížiť
Operu SND aj mladému poslucháčovi?
Ohlasy na Bondovky v opere sú výborné.
Chceli sme ponúknuť tento koncert
na osvieženie na sklonku leta, niečo
navyše, mimo repertoáru sezóny.
Naším zámerom bolo, aby do priestorov
opery prišli aj tí, ktorí do SND bežne
nechodia. Neplánujeme to však robiť na
nejakej pravidelnej báze. Budem však
konkrétnejší – operu chceme otvoriť pre
najmenších divákov. Preto prichádzame
s tzv. vianočnými mikulášskymi koncertmi
pod záštitou skvelého operného speváka
Petra Mikuláša, na ktorých privíta
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Sobota
7. 12.
Derniéra

Tak sa na mňa prilepila

Piatok

30/10/2019 15:20

18
31/10/2019 10:13

Klasický baletný klenot
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

v šírom svete v jeho podaní zneli vrúcne
a úprimne a ako spontánne vyvrcholenie operného večera spolu so sólistami
Opery SND Evou Hornyákovou, Ľubicou
Vargicovou, Pavlom Remenárom, zborom
a orchestrom Opery SND pod taktovkou
Rastislava Štúra dojali publikum. Medzi prítomnými bolo mnoho osobností,
napríklad bratia Peter a Miroslav Dvorskí alebo hrdá profesorka Pavla Bršlíka
Vlasta Hudecová.
mb
Foto Jozef Barinka

Luskáčik*

Publikum nadšene privítalo opäť v SND
výnimočnú osobnosť Pavla Bršlíka, ktorý je pravidelným hosťom na popredných
svetových operných pódiách, akými sú
Štátna opera vo Viedni, Bavorská opera
v Mníchove, Saská opera v Drážďanoch,
Opera v Zürichu či Metropolitná opera
v New Yorku a množstvo iných dôležitých
operných „štácií“. Napriek sláve a uznaniu ostal skromným, s pokorou interpretujúc svetových operných velikánov,
pritom nikdy nezabúda na svoju domovinu. Preto slová piesne Najkrajší kút

Georges Feydeau

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu

are po

Hedda Gablerová

Štvrtok
26. 12.

Potleskom postojačky a viacnásobným bravó
pred vypredanou Sálou opery a baletu v novej budove SND
sa skončil výnimočný koncert Pavla Bršlíka a jeho hostí.
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Henrik Ibsen

CEM
'19
B

E

opera

Rastislav Štúr, Ľubica Vargicová, Pavol Bršlík, Eva Hornyáková, Pavol Remenár

Návštevníci ocenili, že dramaturgia
koncertu ponúkla vo skvelej interpretácii všetkých účinkujúcich árie a duetá
z opier, ktoré momentálne nie sú v našom opernom repertoári, ako napríklad
Lovci perál (G. Bizet), Linda di Chamounix, Lucia di Lammermoor (G. Donizetti), Luisa Miller, Otello, Sila osudu
(G. Verdi), Romeo a Júlia (Ch. Gounod),
Arlézanka (F. Cilea) či Eugen Onegin
(P. I. Čajkovskij). Prezentoval sa aj zbor
napríklad v menej známej opere Pietra
Mascagniho Iris.

Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji tragédie
a šialenstva

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

POKL

REZERV
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Koncert,
na ktorý sa nezabúda

Nedeľa
1. 12.

Pondelok
2. 12.
Utorok
3. 12.

Streda
4. 12.

Štvrtok
5.12.

Piatok
6. 12.

Sobota
7. 12.

Činohra
Bál
Božena Slančíková-Timrava/Daniel Majling
Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
18.00 – 21.00 h | nová budova SND| Sála činohry

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
Matúš Bachynec
Hra písaná na telo o výnimočnej speváčke i osobnosti Marte Kubišovej
19.30 – 21.10 h | nová budova SND | Modrý salón

Hosťovanie Činohry SND v Košiciach
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

Nevera
Ingmar Bergman, Matúš Bachynec
Filmová poviedka kultového švédskeho režiséra na divadelných doskách
19.30 – 20.30 hod. | nová budova SND | Modrý salón

Fyzici
Friedrich Dürrenmatt

séria NČ1

séria NČ3

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

Dnes večer nehráme
Jiří Havelka a kolektív

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Celé zle

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet
divadla, no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Apartmán v hoteli Bristol
Roald Dahl

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

Vedľajšie účinky

Lucy Prebble

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

Morena

Derniéra

Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska

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

Hedda Gablerová

Henrik Ibsen

Piatok
13. 12.
Sobota
14. 12.

Nedeľa
15. 12.

Štvrtok
26. 12.

Štvrtok
19. 12.

Streda
18. 12.

Utorok
17. 12.

Štvrtok
19. 12.

Streda
18. 12.

Sobota
14. 12.

Štvrtok
12. 12.

Eugen Suchoň

Krútňava

Piatok
27. 12.

Sobota
28. 12.

Utorok
31. 12.

Piatok
6. 12.

Sobota
7. 12.

Utorok
10. 12.

Piatok

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

Koncert zboru Opery SND

Prierez opernou zborovou tvorbou od jej počiatkov
po súčasnosť
19.00 – 21.30 h | nová budova SND

Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart

Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Turandot

Giacomo Puccini

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

16.00 – 18.00 h | nová budova SND

Silvestrovský koncert

Silvestrovský koncert

20.00 – 22.00 h | nová budova SND

Balet

Luskáčik*

Klasický baletný klenot
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo |podľa
M. Petipu a A. Gorského

Don Quijote

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Koncert

Silvester
v Opere
SND
Silvester
v Opere
SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Luskáčik*

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Luskáčik*

séria SO

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom vo francúzskom jazyku
19.00 – 22.15 h | nová budova SND

Jacques Offenbach

Hoﬀmannove poviedky

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

Wolfgang Amadeus Mozart

Čarovná ﬂauta

Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Program
December 2019
Vysoká škola diváckeho umenia
István Tasnádi

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

Antigona
Sofokles

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

Pred západom slnka
Gerhart Hauptmann

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

Fyzici

Friedrich Dürrenmatt

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

Ilúzie

Ivan Vyrypajev

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

Nevera

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

Filmová poviedka kultového švédskeho režiséra na divadelných doskách
19.30 – 20.30 h | 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 h | nová budova SND |Sála činohry

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19. 00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Korene

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga

19.30 – 20.20 h | nová budova SND | Modrý salón

Ruské denníky

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Príbeh dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie a občianskej vojny v Rusku
10.00 – 13.30 h | nová budova SND |Sála činohry

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

Chanoch Levin

Magická komédia o neobvyklých prípravách na svadbu
19. 00 – 21.30 h | nová budova SND | Štúdio

Pred západom slnka

Gerhart Hauptmann

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

Cudzô

Projekt Young Europe III.

Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
10.30 – 11.30 h | nová budova SND| Modrý salón

Tak sa na mňa prilepila

Georges Feydeau

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu

Piatok
20. 12.

DE
CEM
Hra o večnej nespokojnosti, o balansovaní na okraji tragédie
a šialenstva
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Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
19.00 – 21.45 h | nová budova SND | Štúdio

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka

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

Piatok
8. 11.

Štvrtok
7. 11.

Streda
6. 11.

Utorok
5. 11.

19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Sála činohry

filmu z Berlína, Benátok a Cannes

Slávnostné
otvorenie
festivalu

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

Ruské denníky

19.30 – 21.00 | nová budova SND | Modrý salón

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet
divadla, no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Hosťovanie Divadla Andreja Bagara v Nitre
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Sála činohry

Ján Palárik

Drotár

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

Projekt Young Europe III.

Cudzô

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet
divadla, no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

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

Premiéra

Hosťovanie

Predpremiéra

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

Morena

Štvrtok
21. 11.

Streda
20. 11.

séria NC2

Biele vrany

Noc divadiel

Hosťovanie

Dynamická, napínavá modelová hra o tej časti našej mentality,
ktorá nám bráni v individuálnom šťastí

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Rodáci

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

Euripides

Bakchantky

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

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

Bjørnstjerne Bjørnson

Nad našu silu

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

Lev Nikolajevič Tolstoj

Vojna a mier

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

Christopher Hampton

Popol a vášeň

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

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

Verejne prístupné slávnostné udeľovanie prestížneho
ocenenia Biela vrana za občiansky odvážne
a spoločensky prínosné činy
16.00 – 17.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Udeľovanie cien Biele vrany

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčastnosti
19.00 – 20.45 h | nová budova SND | Sála činohry

Utorok
19. 11.

Nedeľa
17. 11.

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

Chanoch Levin

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

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

Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu

Matúš Bachynec

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

Radosław Paczocha

tRIP

Sobota
16. 11.

Autorská inscenácia divadla Zrakáč

Ste medzi nami

Hosťovanie Jókaiho divadla Komárno
19.00 – 21.40 h | nová budova SND | Štúdio

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Idiot

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

Hosťovanie Činohry SND v Banskej Bystrici
s inscenáciou Korene

NOV

Ján Palárik

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

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

István Tasnádi

Vysoká škola diváckeho umenia

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

Pondelok Be2Can 2019
4. 11.
Slávnostné otvorenie prehliadky festivalového

Nedeľa
3. 11.

Sobota
2. 11.

Činohra
Štvrtok
14. 11.
Piatok
15. 11.

Štvrtok
21. 11.

Utorok
19. 11.

Sobota
16. 11.

Sobota
9. 11.

Piatok
8. 11.

Štvrtok
7. 11.

Sobota
2. 11.

Sobota
30. 11.

Štvrtok
28. 11.

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

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

19.00 – 21.20 h | historická budova SND

Koncert Opery SND k 30. výročiu
Nežnej revolúcie

Zamatové posolstvo

19.00 – 20.00 h | nová budova SND | skúšobné javisko
Opery SND | len pre prihlásených divákov

Interaktívna operná dielňa pre spevákov a
divákov

Noc s Operným štúdiom SND

Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
vo francúzskom jazyku
19.00 – 22.15 h | nová budova SND

Jacques Offenbach

Hoﬀmannove poviedky

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

Georges Bizet

Carmen

Koncert

Noc divadiel

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 – 21.45 h | historická budova SND

Giuseppe Verdi

Nabucco

Opera

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

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

Apartmán v hoteli Bristol

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

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka
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Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet
divadla, no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
17.00 – 19.30 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

Ars Poetica
2019

Premiéra

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

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Krotká

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

Péter Esterházy

Mercedes Benz

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

Ľubomír Feldek

Ako sa Lomidrevo stal kráľom

19.30 – 20.20 h | nová budova SND | Modrý salón

Poetický večer s hudbou Martina Geišberga

Korene

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet
divadla, no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
10.00 – 12.00 h | nová budova SND | Štúdio

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Autorská inscenácia o poslaní umelca v súčasnosti
10.00 – 11:45 h | nová budova SND | Sála činohry

Jiří Havelka a kolektív

Dnes večer nehráme

19.30 – 20.10 h | nová budova SND | Modrý salón

Podujatie v rámci festivalu Ars Poetica 2019

Ars Poetica
2019

Premiéra

Štvrtok
28. 11.

Streda
27. 11.

Utorok
26. 11.

Nedeľa
24. 11.

Sobota
23. 11.

Piatok
22. 11.

Štvrtok
21. 11.

séria NV

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

Sofokles

Antigona

Hra priamo šitá na tínedžerského diváka
10.00 – 11.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Projekt Young Europe III

Cudzô

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

Chanoch Levin

Pohreb alebo svadba – čo skôr?

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Hosťovanie Činohry SND v Prahe
s inscenáciou Dnes večer nehráme

Filmová poviedka kultového švédskeho režiséra
na divadelných doskách
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

Nevera

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

Ivan Stodola

Bačova žena

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

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

Ruben Östlund

Štvorec

Vzrušujúce divadlo poézie s textami básní Jána Stacha
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

Šmátranie v širočine

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

Ivan Vyrypajev

Ilúzie

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

Georges Feydeau

Tak sa na mňa prilepila

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

Dynamická, napínavá modelová hra o tej časti našej mentality,
ktorá nám bráni v individuálnom šťastí
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Rodáci

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

19.00 – 20.30 h | historická budova SND

Zázračná štvorica – Štyri temperamenty

The Magic Four

19.00 – 20.30 h | historická budova SND

Zázračná štvorica – Štyri temperamenty

The Magic Four

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

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci*

Sobota
30. 11.

Sobota
23. 11.

Piatok
22. 11.

Štvrtok
21. 11.

Utorok
12. 11.

Piatok
29. 11.

Štvrtok
28. 11.

Streda
27. 11.

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 – pocta géniovi

Klasický baletný klenot
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo

Don Quijote

Klasický baletný klenot
19.00 – 22.00 h | nová budova SND

Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo

Don Quijote

Klasický baletný klenot
18.00 – 21.00 h | nová budova SND

Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo

Don Quijote

19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Galakoncert pri príležitosti 40. výročia založenia
Tanečného konzervatória
Evy Jaczovej v Bratislave

Medzinárodný koncert baletných škôl
a Baletu SND

Balet

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

Georges Bizet

Carmen

Opereta v troch obrazoch v slovenskom jazyku
11.00 – 14.10 h | historická budova SND

Oskar Nedbal

Poľská krv

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

Oskar Nedbal

Poľská krv

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

Pondelok Nabucco
25. 11.
Giuseppe Verdi

Sobota
23. 11.

Piatok
22. 11.

Štvrtok
21. 11.

Dizajn Barbora Šajgalíková

séria ZV

Premiéra

Premiéra
séria Y-VIP

Verejná
generálka

Hosťovanie

Hosťovanie
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Štvrtok
14. 11.

Streda
13. 11.

Utorok
12. 11.

Premiéra

Filmová poviedka kultového švédskeho režiséra na divadelných doskách
19.30 – 20.30 | nová budova SND | Modrý salón

Ingmar Bergman, Matúš Bachynec

Nevera

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet
divadla, no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 21.00 h| nová budova SND | Štúdio

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

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

Peter Quilter

Je úžasná!

Pondelok Ars Poetica performance
11. 11.
Eduard Escoffet

Nedeľa
10. 11.

Sobota
9. 11.

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

Ľubomír Feldek

Nepolepšený svätec

Premiéra

EM
B R '19
E

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet
divadla, no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
19.00 – 21.00 h | nová budova SND | Štúdio

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Celé zle

Nedeľa
8. 12.

26. 12.

Piatok
27. 12.

Sobota
28. 12.

Georges Feydeau

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

Vojna a mier

Lev Nikolajevič Tolstoj

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

Ikonická dráma o žene medzi dvomi mužmi
19.00 – 20.40 h | 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 h | Nová budova SND |Sála činohry

Mercedes Benz

Péter Esterházy

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

Je úžasná!

Peter Quilter

Komédia o najhoršej speváčke na svete
18.00 – 20.25 h | nová budova SND |Sála činohry

Celé zle

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Opera
Mikulášsky koncert*

Príbeh o sv. Mikulášovi pre malých aj veľ kých
11.00 – 13.00 h | nová budova SND

Mikulášsky koncert*

Príbeh o sv. Mikulášovi pre malých aj veľ kých
18.00 – 20.00 h | nová budova SND

Giacomo Puccini

Tosca

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

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

Nabucco

Giuseppe Verdi
Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 – 21.45 h | historická budova SND

séria IC

Koncert
séria K

Koncert

Súčasná britská komédia prináša ironický pohľad na svet divadla,
no zároveň je obrovskou poctou tomuto svetu
18.00 – 20.00 h | nová budova SND | Štúdio

séria RS

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

Ján Palárik

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

Utorok
31. 12.

Bačova žena

Slávna komédia o neskrotnej Kataríne a krotiteľovi Petrucciovi
19.00 – 21.45 h | nová budova SND| Sála činohry

Krotká
Ivan Stodola

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

Šmátranie v širočine
Vzrušujúce divadlo poézie s textami básní Jána Stacha
19.30 – 20.30 h | nová budova SND | Modrý salón

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

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

Nepolepšený svätec
Ľubomír Feldek
Hra písaná na telo o katolíckom disidentovi Silvestrovi Krčmérym
19.30 – 22.00 h | nová budova SND | Modrý salón

Rodáci
Valeria Schulczová, Roman Olekšák
Dynamická, napínavá modelová hra o tej časti našej mentality, ktorá nám
bráni v individuálnom šťastí
19.00 – 20.40 h | nová budova SND | Sála činohry

Morena
Dominika Kavaschová, Andrea Bučková, Matúš Kvietik,
Martin Ondriska
Autorská inscenácia ako sonda do vnútorného sveta ženy na prelome
tridsiatky
19.30 – 20.30 h | nová budova SND |Modrý salón

Veselé paničky windsorské
William Shakespeare

Streda
11. 12.

Pondelok Rozprávka o šťastnom konci*
Peter Zagar
9. 12.

Sobota
7. 12.

Streda
4. 12.

E

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

Popol a vášeň
Christopher Hampton

séria NV

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

Projekt 1918
Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Nedeľa
29. 12.

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

William Shakespeare

Skrotenie zlej ženy

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

Valeria Schulczová, Roman Olekšák

Leni

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

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael
Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | 18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
18.00 – 19.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Luskáčik*

Koncert

Silvester
s Baletom
SND

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
podľa Vasilija Vajnonena

Baletná rozprávka
11.00 – 12.50 h | historická budova SND

Beatles Go Baroque

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

Večer súčasnej choreografie
14.00 – 16.00 h | 19.00 – 21.00 h | historická budova SND

Iné

Vianoce v Bratislave

10. ročník vianočného koncertu
19.00 h | nová budova SND

Dizajn Barbora Šajgalíková

Nedeľa
15. 12.

Utorok
31. 12.

Sobota
28. 12.

Piatok
27. 12.

Štvrtok
26. 12.

Sobota
21. 12.

Utorok
17. 12.

Pondelok Luskáčik*
Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael Avnikjan
16. 12.

14. 12.
Sobota

Piatok
13. 12.

CEM
B R '19

Pondelok tRIP
9. 12.
Radosław Paczocha

Utorok
10. 12.

Streda
11. 12.

Štvrtok
12. 12.

Piatok
13. 12.

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

POKLADNICA V NOVEJ BUDOVE SND PO – PI 8.00 – 19.00 H, SO – NE 9.00 – 12.00 A 14.00 – 19.00 H
POKLADNICA V HISTORICKEJ BUDOVE SND BUDE POČAS DECEMBROVÝCH PREDSTAVENÍ HRANÝCH
V HISTORICKEJ BUDOVE SND OTVORENÁ OD 9.00 – 12.00 H, 13.00 - 19.00 H, S VÝNIMKOU SVIATKOV
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Pavol Bršlík, Eva Hornyáková

opera
26. 12.

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

Pavol Bršlík, Ľubica Vargicová

Piatok
13. 12.

Luskáčik*

Piotr Iľ jič Čajkovskij, Jozef Dolinský, Rafael
Avnikjan

31/10/2019 10:13
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Pavol Remenár, Pavol Bršlík

are po

Georges Feydeau

Pavol Bršlík

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

Pavol Remenár, Ľubica Vargicová, Eva Hornyáková, Pavol Bršlík, zbor Opery SND

te l a b

balet

Don
Quijote
očami
sólistov
Úspešný román Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
od renesančného autora Miguela de Cervantesa inšpiroval
mnohých režisérov a choreografov. Balet Don Quijote
Mariusa Petipu na hudbu Ludwiga Minkusa sa teší diváckej
priazni – od svojej moskovskej premiéry v roku 1869 – už 150 rokov.
Spája v sebe všetky prvky veľ kého klasického baletu a zároveň
v ňom nechýbajú emócie, dráma, temperament a vášeň.

Choreografi Vasilij Medvedev a Stanislav Fečo
vychádzali pri inscenovaní Dona Quijota z verzie
Mariusa Petipu a inšpirovali sa aj verziou Alexandra Gorského z roku 1900.
Postava statočného rytiera Dona Quijota v ich
inscenácii stelesňuje symbol čistoty duše,
túžby po ľudských ideáloch, snahy dosiahnuť
nemožné, k čomu mu pomáha verný priateľ Sancho Panza. Obaja sa vydávajú na cestu za dobrodružstvom – úsmevné postavy Dona Quijota
a jeho sluhu však majú skôr funkciu sprievodcov
príbehom. Napriek tomu, že balet nesie názov

Don Quijote, starnúci rytier sa odsúva do pozadia, aby dal priestor tanečným postavám,
najmä dvojici Basiliovi a Kitri. Od svetovej
premiéry uvedené postavy preslávilo mnoho
svetových baletných osobností, medzi ktorými nechýbali ani hviezdne mená ako napríklad
Michail Baryšnikov, Rudolf Nurejev, Daniel
Simkin, Iana Salenko, Maria Kochetkova
a ďalší. V Balete SND ich v tomto titule v minulosti predstavili Jozef Dolinský ml., Igor
Holováč, Nora Gallovičová, Nikoleta Stehlíková, Ingrid Kačiaková a ďalší.
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postave potrebnú charizmu. Ak by som sa
mal s touto postavou porovnať, myslím, že
pre mňa ako človeka aj tanečníka je takisto
typická sila a výbušnosť, hravosť a veselosť, ktorou dominuje Basilio…“
Artemyj Pyzhov,
prvý sólista Baletu SND

„Na postavu Kitri sa pripravujem po prvý
raz. Aká je v mojich očiach? Očarujúca
a trochu provokujúca. Ale predovšetkým
je vášnivá. Nemám s touto postavou veľa
spoločného, takže som nadšená, že si môžem vyskúšať niečo iné, a za túto možnosť
som veľmi vďačná.“
Erina Akatsuka,
sólistka Baletu SND

„Balet Don Quijote patrí k našim najobľúbenejším. Hoci sme spolu s Olgou (Chelpanovou) túto inscenáciu tancovali už mnohokrát, túto verziu absolvujeme po prvý
raz. Z pohľadu tanečnej techniky ide o jeden z najnáročnejších titulov. Okrem sofistikovanej techniky klasického tanca musí
interpret zvládnuť aj španielsky charakter
a štýl. Postava Basilia sa v baletnom svete
považuje za vrcholnú. Je v nej všetko: spája náročnú tanečnú techniku so zmyslom
pre herectvo. Jednoducho, zakaždým si vyžaduje veľmi starostlivú prípravu.“
Konstantin Korotkov,
prvý sólista Baletu SND

te l a b

„Postava dievčiny Kitri, ktorá je pre balerínu pravdepodobne jednou z najťažších úloh
v rámci svetového baletného repertoáru,
patrí k mojim najobľúbenejším. Jej náročnosť spočíva v technicky zložitých a virtuóznych variáciách a duetách. Napriek
tomu, že som túto postavu tancovala už
niekoľ kokrát, opäť sa na ňu musím starostlivo pripraviť. Vyžaduje si veľ kú vytrvalosť!
Som rada, že môžem tancovať Kitri práve
v tejto verzii a spolupracovať s oboma
choreografmi – Vasilijom Medvedevom
a Stanislavom Fečom. Som presvedčená,
že v repertoári Baletu SND pribudne titul,
ktorý poteší všetkých divákov.“
Olga Chelpanova,
prvá sólistka Baletu SND

opäť spolupracovať s Vasilijom Medvedevom a so Stanislavom Fečom, ktorí zo mňa
vždy vytiahnu to najlepšie. Obaja choreografi majú schopnosť vytvárať krásne produkcie, príťažlivé pre tanečníka aj diváka!“
Tatum Shoptaugh,
sólistka Baletu SND

balet

Keďže ide o výnimočnú baletnú inscenáciu, prinášajúcu aj mimoriadny umelecký
tanečný zážitok, zaujímalo nás, ako tieto
postavy vnímajú súčasní protagonisti Basilia a Kitri…

pripravila Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
Foto Peter Brenkus, Martin Črep

„Charizmatická a oduševnená Kitri je jednou z najznámejších hlavných postáv klasického baletného repertoáru. Som poctená možnosťou tanečne aj herecky rásť
vďaka tejto postave, a to tak počas skúšok,
ako aj následne – na javisku. Je to pre mňa
veľ ká príležitosť a zároveň ďalšia výzva.
V porovnaní s mojimi doterajšími romantickými úlohami môžem vytvoriť silnejšiu
a temperamentnejšiu postavu, pričom jej
zachovám čistotu a jemnosť, najmä v druhom dejstve. Som vďačná za to, že môžem

„Postavu Basilia v balete Don Quijote som
tancoval hneď po škole, počas môjho prvého angažmánu v Divadle ruského baletu
v Moskve, a okrem Moskvy som ho tancoval aj na zájazdoch v Soči a Grécku. Verzia
Vasilija Medvedeva má bližšie k originálu,
vychádza z verzií Máriusa Petipu a úspešnej verzie Alexandra Gorského, ktoré tvoria
základ Medvedevovej choreografie. Basilio je veľmi tanečná a dynamická postava,
spájajúca v sebe techniku klasického tanca s prvkami španielskeho folklóru a južanského koloritu. Vyznenie postavy umocňuje
krásna a dynamická hudba Ludwiga Minkusa. Na tanečníka kladie postava veľ ké
nároky z pohľadu techniky, virtuozity, partnerskej spolupráce a herectva. Musíš dať

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
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Život
spätý
s tancom

Foto Peter Brenkus
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Otec je jedným z mojich
učiteľov, ktorí ma v živote
najväčšmi inšpirovali a vďaka ktorým som si uvedomil,
čo znamená byť majstrom
svojho remesla. Otcovi
vďačím za to, že rozpoznal
môj talent a priviedol
ma k štúdiu tanca, a tiež
za poznanie, že keď máte
vôľu a možnosť učiť sa,
potom hľadáte príležitosti,
ako požičané vrátiť.
Jozef Dolinský ml.

muelibu

Narodil sa 26. novembra 1939 v Prešove.
S týmto mestom, s Divadlom Jonáša Záborského, sú v rokoch 1954 až 1955 spojené aj začiatky jeho umeleckej kariéry. Bol
dieťaťom šťasteny – dostal sa na Tanečné
oddelenie Konzervatória v Bratislave, kde
svoj talent rozvíjal pod dohľadom skvelej
pedagogičky Magdalény Panovovej. A hoci
Konzervatórium absolvoval v roku 1960, už
rok predtým hosťoval v Balete SND. Od roku
1960 sa začalo jeho dlhoročné angažmán
v balete prvej scény, v rokoch 1965 – 1975
na poste sólistu. V rokoch 1960 – 1962 pôsobil aj v balete VUS-u.
Jozef Dolinský dominoval v tituloch repertoáru Baletu SND nielen vysokou technickou
úrovňou tanečného predvedenia, ale aj javiskovou čitateľnosťou svojich interpretovaných postáv, širokou paletou stvárnených
charakterov klasického i moderného repertoáru. Medzi jeho titulné tanečne stvárnené postavy patrili: Gavalier (Straussiáda,
1962), Barmalej (Doktor Jajbolí, 1962),
Harlekýn (Karneval, 1963), Pán (Valpurgina noc, 1963), Šašo, Rotbart, pas de trois
(Labutie jazero, 1964, 1972), Chuschbog
(Skýtska suita, 1964), Peter (Peter a vlk,
1965), Vendelín (Slovanské tance, 1966),
Američan (Američan v Paríži, 1967), Mercutio, Benvolio, Páter Lorenzo (Romeo a Júlia, 1968, 1976, 2001), Modrý vták (Spiaca
krásavica, 1968), Nur Ali (Bachčisarajská
fontána, 1973), Muž (Listy dôverné, 1973),
Karen (Gajané, 1974), Zverbovaný (Ej, husári, 1974), Alan (Márna opatrnosť, 1977),
Petruška (Petruška, 1979), Coppélius (Coppélia, 1980), ďalej postavy v baletoch 4Men/
Made in Slovakia (2011), Raymonda (1965),
Giselle (1966), Dievča a chuligán a Tanečná suita (1967), Z rozprávky do rozprávky
(1970), Bolero (1973).
V roku 1975 absolvoval štúdium choreografie
na KTT VŠMU u Marileny Halászovej, pričom
následne začal aj umeleckú dráhu choreografa a pedagóga. Absolvoval študijné pobyty
v Palucca Schule (1971) a svoje štúdiá uzavrel
umelecky aj ľudsky vrcholnou etapou – v podo-

be stáže v súbore 20. storočia choreografického génia Mauricea Béjarta (1979).
Pôsobenie Jozefa Dolinského v Balete
SND je v tomto období spojené aj s pozíciou hosťujúceho pedagóga a choreografa
(1975 – 1999), externého baletného majstra – (2000 – 2001) Baletu SND – okrem
obdobia rokov 1990 – 1992, keď pôsobil na
Novej scéne v Bratislave ako šéf baletného
súboru. Z jeho choreografickej tvorby je potrebné spomenúť inscenácie pre Balet SND:
Tri karty (svetová/československá premiéra,
1983); slovenské premiéry Márnotratný syn
(1984), Metamorfózy (1985), Revízor (1987),
ďalej Petruška (1979), Dafnis a Chloé (1986),
Coppélia (1995), Klasická symfónia (1999),
Ples kadetov (podľa J. Zajka, 1997) či Z rozprávky do rozprávky (2015).
Pre Balet Novej scény v Bratislave vytvoril diela: Petrík a vlk, Zvieratká a zbojníci
(1991), pre Balet Opery DJGT v Banskej
Bystrici – Zázračný obchodík (1991), Petrík
a vlk (1992). Zároveň v Balete Štátnej opery
v Banskej Bystrici uviedol balety: Američan
v Paríži (2000), Čarodejná láska (2000).

ubileum
jubileum

Výnimočný slovenský
tanečník, sólista baletu
Slovenského národného
divadla, choreograf,
baletný majster a pedagóg
Jozef Dolinský sa
dožíva okrúhleho jubilea
osemdesiatich rokov.

Vták ohnivák (1973) Jozef Dolinský (Vták), Dušan Nebyla (Prvý) Foto Jozef Vavro
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muelibu

jubileum

Tulák Chaplin (2019), Jozef Dolinský st. Foto Peter Brenkus

Je autorom mnohých tanečných častí do
opier: v SND – Faust a Margaréta – Valpurgina noc (1975), Krútňava (1978), Jánošík,
v MD v Olomouci – Aida a ND v Brne – Jánošík. Vytvoril aj tanečné časti operiet: v Divadle Jonáša Záborského Prešov – Tajomstvo modrej ruže (1976), Povodeň (1984),
v DJGT v Banskej Bystrici Biely agát (1976),
Pán Turcaret (1977), Kráľ tulákov, Poľská
krv.
Treťou kapitolou umeleckej cesty Jozefa
Dolinského je pedagogické pôsobenie na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave (1980 – 2000, 2015). Jeho žiakmi
boli neskorší baletní sólisti, ako napr. Jozef
Dolinský ml., Roman Lazík, František Šulek,
Michal Zábavík a ďalší. V posledných rokoch
pedagogicky pôsobil aj na Konzervatóriu
Dušana Nebylu v Trnave.
V stej sezóne uvádza Balet SND dve inscenácie Jozefa Dolinského – detské balety
Z rozprávky do rozprávky na hudbu Oskara Nedbala a Čajkovského Luskáčik, ktorý
zaujíma v kariére choreografa a tanečníka
výnimočné miesto. Práve v ňom sa ako elév
predstavil už v roku 1954 v balete Divadla
Jonáša Záborského v Prešove. Bolo to jeho
prvé stretnutie s Luskáčikom, keď ho choreograf Jozef Bernatík obsadil do titulnej
postavy. V Balete SND hosťoval v Luskáčikovi roku 1956 v inscenácii Jiřího Blažka,
kde tancoval Pastorale. V osemdesiatych
rokoch v inscenácii Egona Bischoffa stvárnil postavu Drossmayera, ktorého tancoval
až do poslednej derniéry – v roku 1990. Pri

ďalšej premiére Luskáčika v roku 1992 už
bol v úlohe inscenátora, spolu s Rafaelom
Avnikjanom. Ich verzia Luskáčika podľa Vasilija Vajnonena napĺňa od premiéry v roku
2013 hľadisko historickej budovy dodnes.
K jej úspešnosti prispieva aj rešpekt tvorcov
k pôvodnému dielu, k čomu Jozef Dolinský
dodáva: „Čajkovského diela – či ide o Labutie jazero, Spiacu krásavicu, alebo Luskáčika, vnímam ako súčasť baletnej histórie,
klasický odkaz. Treba k nim pristupovať
s rešpektom a nemeniť ich význam, obsah,
aby sa mohli zachovať v originálnej podobe
pre budúcnosť.“
Jozef Dolinský ešte vždy, na prahu osemdesiatky, napĺňa svoju kariéru tanečníka.
V inscenácii Daniela de Andrade a Carla Davisa Tulák Chaplin – pocta géniovi stvárňuje
postavu Charlieho Chaplina, ktorý si preberá sošku Oskara za celoživotné dielo. Jeho
účinkovanie na javisku, za ktorým sú desaťročia života s tancom a množstvo tanečných
skúseností, je príkladom pre mladých tanečníkov, jeho profesionálny výkon dojíma divákov v hľadisku. „Vidím, ako sa Balet SND za
tie roky zmenil, vnímam ho ako úplne nový
súbor. Pamätám sa na časy, keď v súbore
boli aj tanečníci bez konzervatória, elévi.
Dnes to nie je možné, úroveň tanečníkov
je neporovnateľne vyššia. Súbor je čoraz
mladší, jeho veková hranica bola, samozrejme, oveľa vyššia. To, že sme mali tanečníkov
viacerých generácií, bolo výhodou, najmä
v dramatických baletoch je potrebné, aby
mal tanečník viac skúseností, zrelosť. Tech-

„Jozefa Dolinského vnímam
ako výnimočnú osobnosť
slovenského baletu,
z pohľadu interpretačného,
ako aj tvorivého prínosu.
Patril k technicky
zdatným a herecky silným
tanečníkom, vytvoril
desiatky postáv. Slovenský
balet obohatil o niekoľko
pôvodných diel a vrcholné
diela svetovej baletnej
literatúry uvedené
v slovenskej premiére.
K jeho najvýznamnejším
dielam radím pôvodné
inscenácie Metamorfózy
na hudbu Eugena Suchoňa
a svetovú premiéru baletu
Kirilla Molčanova Tri karty.“
Emil T. Bartko

nika sa dá vycibriť, ale skúsenosti tanečník
nadobúda časom. Prajem tanečníkom Baletu SND, aby mohli tancovať čo najdlhšie,“
dodáva na záver majster Jozef Dolinský.
Jozef Dolinský je predstaviteľom generácie,
ktorá významnou mierou ovplyvnila vývoj
slovenského baletu 20. storočia. Ako o ňom
o. i. napísal Emil Bartko: „Slovenské tanečné umenie je v druhej polovici 20. storočia
späté nielen so svojimi kultovými kultúrnymi
a vzdelávacími inštitúciami, ale i s množstvom špičkových umelcov – tvorcov, interpretov a pedagógov. Medzi týchto umelcov
možno zaradiť postavou síce menšieho, ale
na javisku vždy brilantného, tvárneho a cítiaceho interpreta, s dominantným pohybovým jazykom klasického tanca – sólistu
Baletu SND Jozefa Dolinského, otca jedného z predstaviteľov novej generácie v SND,
Jozefa Dolinského mladšieho.“
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
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The Magic Four je štvordielna
koláž sólistických pantomím, hry
masiek, výtvarných scén, performance
s hudbou skomponovanou špeciálne pre
tento projekt.

sú tri základné farby. Ak k nim pridáme
dvojicu „nefarieb“, čiernej a bielej, získame
ďalšiu štvoricu, ďalší stavebný kameň
na budovanie architektúry scénickej
kompozície.

Jedného starého slávneho čínskeho
maliara sa pýtali, či tvorí priamo v prírode.
Nie, odpovedal, ja iba spomínam. Takto
nejako by som aj ja charakterizoval tento
svoj posledný opus. Základom projektu
The Magic Four sa stala Hippokratova
teória o štyroch rozdielnych ľudských
charakteroch. Je to sangvinik, flegmatik,
cholerik a melancholik.

Zaujímavá bola spolupráca s gitaristom
a hudobným skladateľom Wulfinom
Lieskem. Nápad vytvoriť náš spoločný
projekt sa zrodil v severnom Taliansku,
kde sme, nezávisle od seba, vystupovali
pri jednom podujatí. Jednotlivé časti
inscenácie vznikali počas niekoľ kých
mesiacov v nepretržitej komunikácii
a vzájomnej inšpirácii.

Už v 4. storočí pred naším letopočtom
rozlišovali v antickom Grécku štyri typy
osobností na základe názoru, že ľudský
charakter ovplyvňujú telesné tekutiny,
ktoré u jedinca prevládajú: krv (sanguis),
hlien (phlegma), žlč (cholé) a čierna žlč
(melan-cholé). Z medicínskeho hľadiska
je síce táto teória už dávno prekonaná,
delenie na štyri osobnostné typy sa však
zachovalo dodnes a stalo sa súčasťou
bežného života, ale aj inšpiráciou mnohých
umeleckých diel. Rozličný spôsob
konania, správania, hodnotenia životných
situácií, pohybový vokabulár jednotlivých
charakterov – to všetko sa stalo základom
nášho projektu. Vznikli pantomimické
scénky, „štvorlístok“ kompozícií
pripomínajúci formy podobné výtvarným
performance.
Projekt sa zakladá aj na rozličnosti štyroch
svetových strán, ale aj štyroch typov
z Commedie dell’arte a ich podstatu tlmočí
prostredníctvom výstupov, v ktorých hrajú
dominantnú úlohu masky. Ďalším prvkom,
ktorý prispel k povahe našej inscenácie,

Milan Sládek

The Magic Four
Libreto, masky, réžia Milan Sládek
Kostýmový dizajn Miroslav Daubrava
Hudba Wulfin Lieske
Účinkujú
Milan Sládek, pantomíma
Wulfin Lieske, gitara
Dennapa Khanwichai, asistent
Premiéry
22. a 23. novembra 2019, 19.00 h
historická budova SND

e inavo ťsoh

SND sa stane hostiteľom svetovej premiéry nevšedného
divadelného projektu. Po čase k nám opäť zavíta majster
Milan Sládek, ktorý si svojím pantomimickým umením
získal verné publikum na svojej domovskej scéne
v Kolíne nad Rýnom a množstvo priaznivcov po celom svete.

hosťovanie

The Magic Four
Štyri temperamenty

Foto Bodo Bondzio
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D N S v ok o r 0 0 1

100 rokov SND

Hernani (1940) Mikuláš Huba (Hernani), Mária Bancíková (Doňa Sol de Silva)

Keď rinčia zbrane, mlčia múzy...
ale nie v SND!
O fungovaní
a postupnom
modernizovaní Činohry
SND v 30. rokoch,
ale i v kontroverznom
období vojnovej
republiky hovorí
divadelný historik
a teatrológ
Karol Mišovic

Zasiahol krach na newyorskej burze
v októbri 1929 chod nášho divadla?
Nielen divadla, ale aj celej republiky. Ak
sa pozrieme na priebeh 30. rokov v SND,
tak jeho hlavným motívom bolo vyrovnávanie finančných problémov, do ktorých
sa dostalo počas riaditeľovania Oskara
Nedbala. Povedzme si úprimne, Nedbal
bol výnimočný umelec, ale zlý obchodník.
Postupne sa počas jeho vedenia ukazovalo, že na poste riaditeľa je predsa len
prospešnejšie mať manažéra než praktického divadelníka. Preto po Nedbalovej
predčasnej smrti v decembri 1930 Ministerstvo školstva a národnej osvety (ďalej
MŠaNO) ponúklo funkciu českému divadelnému podnikateľovi Antonínovi Draša-

rovi. Jeho angažovanie vyvolávalo od počiatku vlnu sporov a polemík. Kým Nedbal
sa sústreďoval na kvalitu a poslovenčenie zatiaľ nášho jediného profesionálneho divadla (pokus o samostatné košické
divadlo z rokov 1924 – 1930 stroskotal),
jeho nástupca o umenie nemal záujem.
Preňho bol dôležitý zisk. Preto ho aj mnohí pejoratívne nazývali „plantážnik z Olomouca“. Jeho nekompromisné a na profit
zahľadené riadenie divadla vyvolávalo
spory zo strany publicistov a zástupcov
slovenskej kultúrnej obce. Ak chcel však
zachrániť divadlo pred bankrotom, nemohol (či aspoň nechcel) konať inak. SND
totiž stále nebolo štátnou inštitúciou
a nemohlo sa tak spoliehať na minis-
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my, ale určite nie Borodáč a jeho generační vrstovníci v 30. rokoch. Tí, samozrejme
nesúhlasili s Drašarovým nekompromisným a na umenie nehľadiacim rozhodnutím.
Aká bola dramaturgia obidvoch činohier?
Borodáč ako hrdý vlastenec odmietal fakt,
že národná inštitúcia disponuje aj cudzojazyčnou činohrou. Ale bol jej zamestnancom, nemohol otvorene protestovať, musel
akceptovať alebo odísť. Preto sa aspoň
snažil poukázať na národný charakter
svojho súboru a ešte viac ako v minulosti
sa sústredil na uvádzanie slovenskej klasiky a nových pôvodných drám. Popritom
inscenoval aj svoju milovanú ruskú klasiku, sovietsku drámu a hry zo slovanskej
oblasti. Západnú klasiku ako napr. Shakespearovho Hamleta (1931) či Macbetha
(1933) naštudoval skôr z reprezentačných
dôvodov, aby poukázal na rast slovenského
činoherného telesa. Ale určite nešlo o kľúčové réžie. Problém Borodáča totiž spočíval v nekritickom príklone k ruskej psychologicko-realistickej metóde, ktorá bola
v tom čase už považovaná za archaickú až
muzeálnu.
Naopak Viktor Šulc úlohu českej činohry
logicky nevidel v podporovaní národnostnej identity a edukácii svojho publika. Jeho
ciele mali odlišnú základňu. Divadlo podľa
neho malo byť morálnou inštitúciou hovoriacou o problémoch dneška. Zjednodušene povedané: Borodáč ilustroval príbehy,
Šulc interpretoval idey. Preto český režisér
popri „podenkových“ komédiách, ktoré,
samozrejme, musel inscenovať, dbal na
uvádzanie hier s jasným názorovým stanoviskom. Pociťoval najmä silnejúce nacistické nebezpečenstvo, proti ktorému sa jasne
vyjadril v inscenáciách Molièrovho Tartuffa (1936) a najmä v naštudovaniach Čapkových hier R. U. R. (1935), Biela nemoc
(1937) a Matka (1938). Šulc bol zároveň
režisér, ktorý výborne poznal súčasné svetové divadelné dianie a impulzy z neho sa
nebál aplikovať aj do svojej tvorby. Naprí-

Biela nemoc (1937)

Hernani (1940)

Cyrano z Bergeracu (1942)
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Antonín Drašar vstúpil do dejín slovenského divadla aj ako ten, kto rozdelil činoherný súbor.
Od sezóny 1932/1933 rozdelil súbor, v ktorom dovtedy hrávali spolu českí i slovenskí
herci v oboch jazykoch, na dve samostatné telesá. Vznikla tak skutočne kuriózna
situácia, jedno národné divadlo s dvomi
činohrami v dvoch rôznych jazykoch. Týmto administratívnym krokom sa nielenže
skomplikoval chod divadla, ale výrazne
oslabil i tak málopočetný herecký súbor,

ktorý sa musel rozštiepiť na dve národnostné časti, pritom v oboch ostalo približne pätnásť hercov. To bolo pre naštudovanie veľ kovýpravných hier absolútne
nedostačujúce.
Drašar vedením slovenskej činohry poveril tradicionalisticky orientovaného Janka
Borodáča a riadením českej, režiséra modernistických tendencií, Čecha Viktora
Šulca. Obe činohry sa striedali so súborom
opery a operety na javisku dnešnej historickej budovy SND. Aby sa prevádzka zjednodušila a zároveň stabilizovala finančná
otázka ešte pred časom výrazne stratového podniku, Drašar slovenskú činohru cez
leto pravidelne posielal na dvojmesačné
zájazdy po Slovensku. V prvom pláne čítania tohto faktu môžeme dešifrovať úsilie o propagáciu slovenčiny a prezentáciu
národného stánku Tálie na vidieku. To však
bola len Drašarova nálepka. Česká činohra
mala v Bratislave svoje publikum, teda bola
„zárobkovo činná“. Slovenská nie, a preto
sa jej riaditeľ pod zámienkou osvety doslova zbavil. Borodáčova činohra sa tak ocitla
v nezávidenia hodnom režime. Do miest
a mestečiek herci cestovali vlakmi, a teda
nemohli so sebou nosiť celú výpravu.
Mnohé inscenácie sa na zájazdoch nehrali
v tých istých dekoráciách ako v Bratislave.
Pri každom predstavení mali k dispozícii
inak veľ ké javisko, čo malo vplyv na režijné mizanscény a herecké aranžmány, iné
osvetlenie, iné rekvizity a dokonca často
hrávali denne až tri razy.
S historickým odstupom treba však povedať, že rozdelenie činohry malo popri negatívnych črtách aj tie pozitívne. Drašar
týmto rozhodnutím vychádzal v ústrety
kritike, ktorá právom tvrdila, že slovenčina
je v SND zaznávaná. Súčasne to bol prvý,
i keď neveľ ký krok k absolútnemu poslovenčeniu divadla. Borodáčov súbor musel
totiž o to viac bojovať o svoju existenciu
a hľadanie vlastnej umeleckej tváre. Bez
toho by sa činohra po roku 1938 rodila komplikovanejšie. Aspoň tak to teraz cítime
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terské dotácie. Z tohto dôvodu napríklad
Drašar obmedzil činnosť baletného súboru
na minimum a založil ansámbel, ktorý bol
stávkou na ziskovú istotu – operetu. Do
programu dokonca operetné inscenácie
nasadzoval na úkor ostatných súborov, čo
vyvolávalo i otvorené protesty. Ten najväčší bol v apríli 1933 pri príležitosti premiéry
maďarskej operety Ples v hoteli Savoy.
V predstavení mala pohostinsky vystúpiť
maďarská operná diva Gitta Alpárová, ktorá patrila medzi celebrity a jej meno bolo
skvelou reklamou na prilákanie publika. Už
po zdvihnutí opony nastali hlučné nepokoje, keď najmä študenti volali: „Drašar von!“,
a sálou sa niesli letáky s textom: „Slovenské Národné divadlo Slovákom!“ a podobne. Akciu musela po chvíli prerušiť polícia.
Výstižnou až komickou pointou udalosti
bol fakt, že počas demonštrácie spoločensky známa dáma (niektoré zdroje uvádzajú, že išlo o Hanu Gregorovú, iné zas Zuzu
Zgurišku) na dav kričala: „Áno, celý týždeň
bolo divadlo prázdne, teraz je plné a nám
ho rozprášite!... Slovenskú činohru nik nenavštevuje!“. Mala pravdu. SND sa bralo
ako skvelý prostriedok na politicko-národnostné boje, ale k slovenským inscenáciám
ostávali diváci stále ľahostajní, a preto boli
tieto predstavenia pre riaditeľa nerentabilné a tým doslova trpené. Samozrejme, že si
nemohol dovoliť zrušiť hranie v slovenčine,
ale hercom pravidelne znižoval gáže alebo
uplatňoval iné šetriace opatrenia.
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rozšíril o mladých absolventov Hudobnej
a dramatickej akadémie pre Slovensko
(od 1941 sa škola pretransformovala na
Štátne konzervatórium), vďaka emancipácii prekladateľstva sa obohatil repertoár
o nové i klasické inonárodné drámy. Jednoducho povedané: Prevádzka už prestala utláčať umelecký proces a skutočne
nastali vhodnejšie podmienky na tvorbu.
Lenže, to všetko v tieni Tretej ríše! Vedenie
divadla však počas celej šesťročnej éry ani
raz nepodľahlo nacistickým tlakom a neuviedlo žiadnu propagandistickú hru. Naopak, režiséri Ján Jamnický a Ferdinand
Hoffmann svojimi inscenáciami medzi
riadkami, ale niekedy až priamo atakujúcimi scénickými gestami prejavovali nesúhlas s panujúcou politickou atmosférou.
Javisko SND sa stalo otvorenou tribúnou,
kam diváci húfne chodili zdieľať protirežimistickú spolupatričnosť.

Cyrano z Bergeracu (1942) Andrej Bagar (Cyrano)

klad aj to bol dôvod prečo herečka Ružena
Porubská prešla od Borodáča do českej
činohry. Chcela robiť súčasné divadlo súčasnými divadelnými postupmi. Bratislavské pôsobenie Viktora Šulca si však ceníme nielen pre jeho umeleckú a politickú
angažovanosť za zachovanie demokratického Československa, ale i pre ďalší vývoj
nášho divadla. Bol totiž neoceniteľným
divadelným i mysliteľským inšpiračným
zdrojom pre mladšiu generáciu našich režisérov. V tom musíme nepochybne oceniť
Drašarovo vedenie, to on priviedol Šulca
do Bratislavy (bližšie o Šulcovom prínose
aj pre Operu SND píšeme v nasledujúcom
príspevku).
Aké zmeny nastali v činohre po vzniku
vojnovej Slovenskej republiky?
Nech to znie akokoľ vek paradoxne, počas
obdobia rokov 1939 – 1945, ktoré právom
predstavujú najtmavší bod vo svetových
dejinách, sa slovenská kultúra europeizuje
a modernizuje.

V decembri 1938 zaniká česká činohra
a väčšina hercov musí odísť do rodnej krajiny. Podobne aj Viktor Šulc, ktorého pre
jeho židovský pôvod, žiaľ, zasiahne tragický koniec.
K 1. januáru 1939 vzniká jednotná činohra. Nie s prívlastkom slovenská. Ale
činohra, ktorá logicky hráva výhradne
v slovenčine. Jej šéfom sa stáva Borodáč,
ktorý vznik nového štátneho usporiadania
prijíma s nadšením. K jeho idealistickému príklonu k novej politike logicky napomohlo niekoľ ko pre divadlo produktívnych
faktorov. Od 1. 11. 1938 prestalo SND byť
súkromným podnikom a prešlo pod správu MŠaNO ako ním subvencované teleso.
Zvýšili sa peniaze na prevádzku, činohra
sa už nemusela deliť o javisko s druhým
činoherným súborom, nemusela podnikať
letné zájazdy, znížil sa počet premiér a na
ich prípravu dostávali tvorcovia niekedy
až vyše mesiaca času, zvýšil sa počet repríz, ku každej premiére sa začala vyrábať
scénická a kostýmová výprava, súbor sa

Prvý raz v dejinách sa stretávame
s režijným dialógom troch výrazných
osobností...
V kolektíve režisérov nastal vzácny a pre
hercov obohacujúci dialóg triumvirátu
silných umeleckých individualít – Borodáča, Jamnického a Hoffmanna (po jeho
odchode ho nahradil režisér realistickejších osnov Ivan Lichard). Hoffmann bol
pôvodne do Činohry SND angažovaný ako
dramaturg, ale už od nástupu začal aktívne režírovať. Do svojej tvorby prenášal
inšpirácie z pravicovej pražskej avantgardy, ako napr. civilizmus. A svojimi inscenáciami, či už klasikou alebo novými hrami
sa nebál kritizovať vládnuci režim. I preto
bol po premiére drámy Márie Rázusovej
Martákovej Jánošík (1941) z divadla z politického príkazu prepustený. Rovnocenne
dôležitá ako režijná kariéra v SND je aj
Hoffmannova práca dramaturgická. Vďaka
rozmachu prekladateľskej činnosti si mohol dovoliť navrhnúť koncepciu uvádzania
ťažiskových drám svetovej literatúry. Tak
po prvý raz z javiska SND zaznela v slovenčine antická Antigona, klasicistický
Zdravý nemocný, romantický Hernani či
neoromantický Cyrano z Bergeracu. No
rovnako dbal i na produkciu súčasných autorov, keď najmä Ivan Stodola komédiami
Keď jubilant plače a Mravci a svrčkovia
a Barč-Ivan Mastným hrncom nastavili
krivé zrkadlo malomeštiakom vojnového
štátu. Na tento smelý dramaturgický model po Hoffmannovom vynútenom odchode úspešne nadviazal jeho nástupca Ján
Sedlák.
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Herecký súbor privítal nových členov, ale
mnohí starší protagonisti odišli...
Škoda, že stretnutie s Jamnického avantgardnou réžiou nemohli aj vo väčšej miere
absolvovať Andrej Bagar, Hana Meličková,
Ružena Porubská či Martin Gregor, ktorí
postupne opúšťali divadlo. Meličková odišla kvôli radikálnemu zníženiu platu, ktoré
nemalo nič spoločné s jej hereckými kvalitami či profesijným vyťažením a Porubská
rozviazala zmluvu pre spory so šéfom Borodáčom. No odchody Bagara a Gregora
v širšom kontexte nepríjemne konkretizujú
amorálnosť doby. Martin Gregor musel divadlo opustiť z rasových príčin. Borodáč
s ostatnými režisérmi sa snažili o vyžiadanie výnimky, ale nepodarilo sa. Gregor si ako
rozlúčkovú inscenáciu vybral Jamnického
naštudovanie Molièrovho Mizantropa,
kde stvárňoval hlavnú postavu „odľuda“
Alcesta. Predstavenie, na ktorom všetci
na javisku i v hľadisku vedeli, že môže byť
pre Gregora absolútne posledným, nabralo
okamžite silný politický akcent. Bez toho,
že by nastali zmeny v naskúšanej inscenácii, si diváci i kolegovia osud spoločnosťou
odsúdeného Alcesta automaticky personifikovali s hercovým osudom. Bližšie tento
večer vo svojich memoároch zachytili Vilma
Jamnická i Gregorova manželka Magda.
Pri čítaní tých riadkov dodnes mrazí. Andrej Bagar bol v roku 1939 zatknutý a istý
čas strávil v rakúskom väzení. Po návrate
ho ako politického exulanta nemohli angažovať späť do SND. Ale existovala možnosť
aspoň pohostinských vystúpení. Preto,
keď Borodáč v roku 1942 pripravoval Rostandovho Cyrana z Bergeracu, hru o človeku, ktorý si napriek neprajnosti osudu

zachoval čistý štít, obsadil do titulnej postavy práve Bagara. V oboch prípadoch išlo
až o manifestačné inscenácie, v ktorých sa
osud postavy bez očividnejších aktualizácií prekryl s civilným osudom jej hereckého
predstaviteľa.

100 rokov SND

ra sa zhodou okolností odohrala len pár dní
pred prvými slovenskými transportmi židovského obyvateľstva. Borodáč dovtedy
nebol politickým režisérom, ale pre svoju
patriotskú naivitu uveril všade propagovaným heslám. Nechcem ho tým ospravedlňovať, len to musím podotknúť, keďže jeho
vojnová tvorba sa často pri výklade dejín
zjednodušuje. Ak však obídeme (ale nezatajíme) tento fakt, musíme konštatovať, že
Borodáč v inscenáciách Stodolovej Maríny
Havranovej (1941), Rostandovho Cyrana z Bergeracu (1942) či Shakespearovo
Mnoho kriku pre nič (1944) dosiahol svoj
režijný zenit. Pre hercov zároveň nebolo nič
produktívnejšie ako práca s tak umelecky
diferentnou trojicou režisérov. Vďaka tomu
sa ich herectvo rozvíjalo do nových rozmerov a žánrových polôh.
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Ak hovoríme o období 1939 – 1945, tak
musíme hovoriť aj o dvoch doslovných
umeleckých antonymách – Borodáčovi
a Jamnickom.
Herec Ján Jamnický začal režírovať už
v polovici 30. rokov, keď v ňom jeho pedagóg Borodáč vycítil talent a doslova povedal: Ste Slovák, ste inteligent, budete režírovať! V tom čase sa totiž na Slovensku
réžia neštudovala a prvým režisérom, ktorý
nevzišiel z hereckého povolania, bol práve
Hoffmann. Jamnický bol síce Borodáčovým odchovancom, ale umeleckým naturelom bol jeho kontrastom. Inšpiračne naňho
vplývalo dielo Viktora Šulca, poznatky sovietskej a nemeckej avantgardy, ale podnety čerpal i z ľudového divadla, karnevalovej
kultúry i z bohatého intelektuálneho (filozofického, náboženského, historického)
zázemia. Jamnický odmietal ilustratívnosť, všetky javiskové komponenty (herectvo, scénu, kostýmy hudbu, pohyb, svetlo)
sa snažil zjednotiť do homogénneho dynamického celku. Kontakty s týmto umelcom
boli pre súbor vychovávaným „Borodáčovskym realizmom“ neodskúšanými a skutočne osviežujúcimi stretnutiami. Vďaka
intenzívnej spolupráci s ním sa mladí absolventi školy, František Dibarbora, Mikuláš Huba, Viliam Záborský, Karol L. Zachar,
František Zvarík, Július Pántik, z herečiek
Oľga Sýkorová, Mária Bancíková či Marta
Černická, zbavili naturalistickej opisnosti.
Dokonca aj Oľga Borodáčová Országhová
umelecky produktívne uvoľnila svoje tragicky kontúrované tóny a predstavila sa aj
ako skvelá interpretka moderného hereckého slohu.
Tretím režisérom, ktorý bol s ostatnými
dvomi v priamom umeleckom kontraste,
bol Borodáč. Ten ani teraz nezmenil svoje
umelecké cítenie a naďalej inscenoval diela v prísnych osnovách psychologického
realizmu. Ako som už spomenul, Borodáč
vznik vojnovej Slovenskej republiky prijal
pozitívne. Na základe nového prehodnotenia jeho diela môžeme otvorene konštatovať, že si však neuvedomoval politický
dosah svojich názorov. Počas tohto obdobia kontinuálne pokračoval v uvádzaní
hier, s ktorými dosahoval najväčšie úspechy – v slovenskej klasike (hranie ruských
a sovietskych hier bolo v roku 1941 z politických príčin zakázané). Lenže Chalupkovo Kocúrkovo (1940) a dve Palárikove veselohry Inkognito (1938) a Drotár (1942)
upravil k oslave ideológie nového štátneho
zriadenia. Najmä text Drotára oplýval silným antisemitským cítením a jeho premié-

Mizantrop (1940) Mária Bancíková (Celimena)

Mizantrop (1940) Martin Gregor (Alcest)

Foto STK
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Viktor Šulc
a jeho scénograf

Káťa Kabanová (1949) Foto Gejza Podhorský

Avantgardný režisér chápal, že umelec nesmie zostať ľahostajným k spoločenskému
dianiu okolitého sveta, čo prenášal aj do
svojich réžií.
Operu považoval za vrchol divadelnej syntézy. Jaroslav Blaho v prvom diele Dejín
slovenského divadla (2018) výsledky jeho
práce v Opere SND nazval wagnerovským
termínom „Gesamtkunstwerk“. Zároveň
ich charakterizoval ako neopisné, antiiluzívne, vizuálne pútavé. V hereckej tvorbe Šulc žiadal od spevákov civilný prejav,
pri scénickom riešení v lokálne nekonkretizovanom prostredí svietením povyšoval
dramatický účinok diela a obľuboval javisko
členené tak horizontálne, ako aj vertikálne.
Nie maľované kulisy, ale priestor členený
pomocou praktikáblov a schodísk.
V tom si výborne rozumel so scénografom
Františkom Tröstrom, s ktorým sa zhodoval
aj v akcentovaní sociálnej funkcie divadla.
Kým v činohre popri kvalitných predlohách
režíroval aj bulvárny repertoár, v náročnej
opernej dramaturgii prešiel k modernej javiskovej výpovedi.
Syntetická povaha inscenácie si žiada
fungujúci tím a on ho našiel v spolupráci
s dirigentom Karlom Nedbalom (päťkrát)
a scénografom Františkom Tröstrom (šty-

rikrát). V rokoch 1934 – 1938 realizoval
v Opere SND osem pozoruhodných inscenácií. Pri uvedení Kriedového kruhu (1934)
významného nemeckého dirigenta a skladateľa Alexandra Zemlinského sa oprel
o Ladvenicovo scénické riešenie, pričom
sa mu podarilo potlačiť scénografove skôr
maliarske než architektonické cítenie javiskového priestoru. Dielo kládlo veľ ké nároky
na inscenátorov, keďže pracovalo aj s dlhými orchestrálnymi plochami, prózou a baletom. V Hoffmannových rozprávkach (1935,
dirigent Zdeněk Folprecht) vďaka svetelnej
Tröstrovej imaginácii dokázal pôsobivo
diferencovať atmosféru jednotlivých obrazov. V tom istom roku, no iba s jedinou
reprízou, sa zaslúžil o scénické uvedenie
pôvodne rozhlasovej opery Alexandra Moyzesa Svätopluk (podľa Hollého eposu) na
Tröstrovej scéne členenej radom schodísk
a dvoma polkruhmi pre početné masové
zborové scény.
Vari najvýznamnejšou udalosťou spájanou
s menami Nedbala, Šulca a Tröstra bolo
druhé európske uvedenie Šostakovičovej opery Ruská lady Macbeth (Katarína
Izmajlova, 1935) za účasti zahraničných
odborníkov i diplomatov (jednu zo šiestich
repríz prenášal aj francúzsky rozhlas).

Český režisér Viktor Šulc
pôsobil v Bratislave od
sezóny 1932/1933 ako
umelecký šéf a režisér
českej Činohry SND. Jeho
ľavičiarstvo treba chápať aj
v historickom kontexte, keď
sa v susednom Nemecku
nebezpečne etabloval
agresívny Hitlerov režim
a politická ľavica bola prvá,
ktorá si uvedomovala toto
nebezpečenstvo.
Scénograf potlačil typicky ruský kolorit,
režisér sa v krutom príbehu vyhol naturalizmom a vytvoril inscenáciu, ktorú podaktorí
nazvali baladický realizmus.
Rovnako skvelá bola inscenácia Beethovenovho Fidelia nenásilne aktualizovaná
ako boj spoločenského pokroku s útlakom.
V roku 1937 medzinárodnú pozornosť vyvolala aj premiéra opery Lodovica Roccu
Dibuk, ktorá predtým vyhrala skladateľskú
súťaž La Scaly. Pri nej režisér spolupracoval pre zmenu s dirigentom Folprechtom
a českým architektom Františkom Zelenkom. Šulcovou poslednou inscenáciou
v Opere SND bola Mozartova Čarovná flauta, v ktorej (spolu s dirigentom Nedbalom
a scénografom Stanislavom Kuttnerom)
výborne zvládol prechody medzi troma rozdielnymi svetmi (svet humanizmu, ľudovosti a zla). V jeho inscenáciách podávali skvelé výkony sopranistka Milena Formanová,
basista Arnold Flögl a dlhodobé opory súboru Helena Bartošová a Janko Blaho.
Na rozdiel od Šulca sa Tröster do SND vrátil ešte medzi rokmi 1948 a 1964, keď tu
scénicky pripravil sedem inscenácií. Z nich
najvýznamnejšími boli scéna ku Káti Kabanovej (1948), svetelne skvele zvládnutá
Liška Bystrouška (1958) a Hindemithov
Cardillac (1964, v oboch prípadoch v réžii
Miloša Wasserbauera). V nich už vzhľadom
na spoločenský kontext natoľ ko neexperimentoval s materiálom, priestorom, svetlom a pohybom, no predsa prispel k opätovnému rozkvetu opernej scénografie v SND.
Vladimír Blaho
publicista
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V prvej fáze našich operných dejín to bola
sopranistka Helena Bartošová a dvaja basisti Zdenko Ruth Markov (1891 – 1956)
a Arnold Flögl (1885 – 1956).
Flögl nastúpil do Opery SND už ako skúsený spevák, ktorý mal za sebou pôsobenie
v pražskom ND, v záhrebskej a brnianskej
opere a členom SND bol v sezónach 1930 –
1931 až 1948 – 1949. Svoj vrelý vzťah
k Slovensku demonštroval už v roku 1912,
keď v opernom predstavení Slovenského
spevokolu v Martine spieval úlohu Gašpara
vo Weberovom Čarostrelcovi.
V Bratislave bol Flögl od samého začiatku
jedným z protagonistov operného súboru,
k čomu ho predurčoval jeho veľ ký hlasový
fond a úžasné výrazové spevácko-herecké
danosti. Nerobilo mu nijaký problém večer
čo večer sa prevteľovať z výsostne tragických do komických postáv. Debutoval
v Smetanovom Tajomstve (Bonifác) a postupne sa uplatnil vo všetkých repertoárových oblastiach. Bol skvelým Kecalom
v Predanej neveste, Vodníkom v Rusalke,
herecky bohato prepracovaným Revírnikom
v Janáčkovej Liške Bystrouške a „tvrdým“
Dikojom v skladateľovej Káti Kabanovej.
Výborné kreácie vytvoril v uvádzaných Mozartových operách (Figaro, Alfonso z Cosí

Figarova svadba (1932) Arnold Flögl (Figaro)

fan tutte, Leporello z Dona Giovanniho,
Sarastro z Čarovnej flauty), bol spupným
Pizarrom vo Fideliovi, drsným požívačníkom
Ochsom v Straussovom Gavalierovi s ružou, démonickým Lindorfom v Hoffmannových rozprávkach a ešte vo veku 63 rokov si
zopakoval Gounodovho Mefista vo Faustovi. Ako don Basilio spolu s Ruth-Markovom
(don Bartolo) vytvárali jedinečnú komickú
dvojicu v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly.
V poslednom desaťročí svojej kariéry sa
zaskvel ako Ivan Chovanskij v Musorgského Chovančine (1939, odvtedy v SND neuvedenej) a o sedem rokov neskôr vytvoril
strhujúcu kreáciu ruského cára v Borisovi
Godunovovi (16 rokov predtým v Musorgského opere spieval pri zájazde SND do
Prahy úlohu Pimena vedľa Šaľapinovho Borisa). Jeho poslednou veľ kou kreáciou bol
rytier smutnej postavy Don Quijote v Massenetovej opere. (1947). Nie je náhodné, že
najviac zaujal práve v tých úlohách, ktoré
boli doménou veľ kého spievajúceho herca,
unikátneho Fiodora Šaľapina, a po istý čas
sa zdalo, že v jeho šľapajach pôjde novoangažovaný František Zvarík, ktorý však
napokon uprednostnil činohru. Flögl popri
opere nesmierne rád interpretoval aj slovenské piesne.

100 rokov SND

Popri českých spevákoch, pre ktorých
bola Opera SND len prestupovou stanicou
na významné české operné scény,
a popri postupne sa rozrastajúcej galérii
slovenských operných spevákov osobitnú
kategóriu v dejinách Opery SND zohrali
českí (moravskí) umelci, ktorí celú alebo
aspoň prevažnú časť svojej umeleckej
cesty venovali Bratislave.

D N S v ok o r 0 0 1

Arnold
Flögl –
spievajúci
herec

Flögl bol všestranným divadelníkom.
V Opere SND režíroval niekoľ ko opier (Barbier zo Sevilly, Don Pasquale, Ero z onoho
sveta atď.). Ešte v ére Karla Nedbala, ktorý neveľmi prial poslovenčovaniu súboru,
preložil do slovenčiny Massenetovu operu
Thais, Čajkovského Eugena Onegina a päť
opier balkánskych, resp. slovanských autorov (Nottara, Čerepin, Vladigerov, Širola,
Dobronič), z ktorých niektoré aj režíroval
(pravda, mali len zopár repríz). V tejto aktivite pokračoval aj počas vojnovej Slovenskej republiky, keď zhotovil preklad Zandonaiovej Ľúbostnej komédie, Stojanovovej
Salambo, Smetanovej Hubičky atď. Po vojne spolu so spisovateľom Ľudom Ondrejovom preložili Smetanovu Predanú nevestu
a sám Musorgského Soročinský jarmok,
Offenbachove Hoffmannove rozprávky
a Janáčkovu Káťu Kabanovú.
V časoch, v ktorých stačilo dobre spievať,
predbehol svoju dobu, neinterpretoval spevácke party, ale vytváral ľudské charaktery
spevom, pohybom, gestikou a mimikou. Vedel účinne pracovať aj s maskou svojej tváre, v ktorej sa už na prvý pohľad dali vyčítať
povahové vlastnosti interpretovanej postavy. Ako svojrázna osobnosť nemal v súbore
konkurenta.
V rokoch 1939 – 1945 pôsobil pedagogicky na Hudobnej a dramatickej akadémii
v Bratislave (Štátnom konzervatóriu), kde
vychoval napríklad mezzosopranistku Oľgu
Hanákovú, operetnú divu Gizelu Veclovú
a basistu Jána Hadrabu.
Vladimír Blaho
publicista
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Keď múzy nespia
Noc divadiel je európske podujatie, ktoré prezentuje divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Myšlienka spoločného
podujatia vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov a prvýkrát sa ako pilotný program realizovala 25. októbra 2008
v Chorvátsku v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe a v divadle v Šibeniku. Možnosť prezentovať divadelný program aj inak spája každý rok
stovky divadiel a tisícky divákov po celej Európe. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať a zapájať sa do diania, či sa len príjemne
usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom.
Noc divadiel koordinuje na Slovensku Divadelný ústav v Bratislave, koná sa každoročne vždy tretiu novembrovú sobotu. Program Noci
divadiel 2019 bude u nás už po desiaty raz – tento rok 16. novembra a bude sa odohrávať v 27 slovenských mestách a v 55 divadlách,
kultúrnych centrách a umeleckých školách po celom Slovensku. Noc divadiel je výnimočné podujatie, ktoré vytvára veľ kú divadelnú rodinu
a okrem profesionálnych umelcov zapája aj ochotnícke súbory.
Opera SND pripravila interaktívnu opernú dielňu, na ktorej budú participovať mladí operní speváci s divákmi. Bude to vlastne prvé verejné
predstavenie členov Operného štúdia SND, ktoré sa – ako sme vás informovali – konštituovalo na pôde našej prvej opernej scény práve
od aktuálnej sezóny. Diváci budú mať možnosť nazrieť do zákulisia – na skúšobné javisko opery a byť svedkami tvorivého procesu prípravy
na koncert, na ktorom v podaní mladých, talentovaných operných sólistov zaznejú árie a piesne v scénickom spracovaní. Bližšie informácie
na www.snd.sk.
V Činohre SND bude mať Noc divadiel tiež netradičný nádych. Veríme, že divákov poteší krátka diskusia po činohernom predstavení
Pohreb alebo svadba - čo skôr? a možnosť zotrvať po diskusii v priestoroch budovy, spoznať jej zákulisie, nahliadnuť do jej „útrob“.
Noc divadiel bude stretnutím so svetom divadla a témami, ktorými žije.

Noc divadiel
16—11—2019
10. ročník
Noci divadiel bude
v znamení Nežnej
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www.nocdivadiel.sk
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MeDiálni partneri

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

Melos-Étos
15. medzinárodný festival
súčasnej hudby
Bratislava / Piešťany
8. - 15. november 2019
www.melosetos.sk
MELOS-ETHOS

OBJAVTE NAŠE
DIGITÁLNE SLUŽBY
Už 100 rokov na Slovensku prinášame do vášho
sveta väčší pocit istoty, aby ste mohli žiť svoj
život naplno. Stáli sme pri najväčších výzvach,
akým ste kedy čelili a aj vďaka vám sme dosiahli
výnimočné úspechy.

3

Objavte teraz naše digitálne služby
s Allianz Kontom, ktoré sú s vami
kedykoľvek to potrebujete.

allianzsp.sk
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DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM
Bratislava-Čunovo, Vodné dielo
P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava, Slovakia

Vladimír

ŽIDLICKÝ
Retrospektíva / Retrospective
2. 11. 2019 – 19. 1. 2020
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GPS | GPS
telefón | phone
e-mail | e-mail

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

OTVÁRACIE HODINY
OPENING HOURS

10:00 − 18:00

v pondelok zatvorené | closed on Mondays

www.danubiana.sk
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VYCHUTNAJTE SI VÝNIMOČNÝ ZÁŽITOK
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