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Milí priatelia, milovníci divadla,
dovoľujem si prihovoriť sa vám aj takouto formou v divadelnom časopise Portál. Viem si predstaviť, o koľ ko ľahšie
by sa mi písali úvodné slová, nebyť momentálne nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, pandémiou
koronavírusu, ktorého následky neobišli ani našu spoločnú
srdcovku – kultúru a umenie.
Myslím si, že každý z nás si tento rok predstavoval úplne
inak. Opatrenia v súvislosti s epidémiou zmenili naše priority, zvyky, postupy a nútia nás ustavične premýšľať inak
než doteraz. Takisto sme si všetci predstavovali celkom
inak oslavy či pripomenutie významných výročí – pretože
práve tento rok je Rokom divadla. Pred sto rokmi sa otvorili nové dejiny slovenského divadla a tak ako každá doba
prináša svoje hodnoty, aj toto patrilo k veľ kej udalosti po
vzniku samostatného Československa, keď si dva bratské
národy vzájomne pomáhali, a tak prvou operou na doskách
SND bola 1. marca 1920 Hubička skladateľa Bedřicha
Smetanu.
Keď na začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia
nastúpili do činohry prví slovenskí umelci, divadlo dostalo
ucelenejšiu podobu. Mená ako Andrej Bagar, Ján Borodáč,
Oľga Borodáčová-Országhová, Gašpar Arbét či Jozef Kello
zostanú navždy tými menami, ktoré vytvorili základ.

Je mi preto nesmierne ľúto, že namiesto osláv 100. výročia založenia Slovenského národného divadla či namiesto
osláv 190. výročia prvého ochotníckeho divadla na Slovensku musíme sedieť doma, vyhýbať sa spoločnosti
a na istý čas si odoprieť to, čo tak milujeme – v našom
prípade divadelné, baletné či operné predstavenia.
Aj keď na druhej strane ako životná optimistka verím, že
práve vďaka týmto pohnutým časom a pre kultúru mimoriadne nepriaznivým okolnostiam si lepšie uvedomíme,
že isté veci, ktoré sme doteraz považovali za samozrejmosť, nimi predsa len nie sú. Áno, je to paradoxné, ale
za posledné týždne si tento fakt určite uvedomili mnohí
z nás.
Nová vláda prevzala po predošlej zodpovednosť za riadenie nášho Slovenska. Uvedomujeme si, že moc prevzala
v najťažších časoch v novodobej histórii. V novej vláde
som dostala poverenie riadiť rezort kultúry. Vedela som,
že aj bez následkov pandémie koronavírusu na kultúrnu
sféru to bude náročná práca. Dnes stojíme zoči-voči
neviditeľnému nepriateľovi, ktorý vniesol do spoločnosti
a do kultúry zvlášť nevídanú stagnáciu a tým nám skomplikoval všetky plány. Neznamená to, že sa ich vzdávame,
musíme ich však prispôsobiť novým podmienkam.
Ja sama nie som z tých, čo sa vopred vzdávajú. Chcem
preto ubezpečiť celú kultúrnu obec, že kultúra bude
mať počas najbližších štyroch rokov plnú podporu vlády.
Veľmi ma teší, že aj samotný premiér Igor Matovič vo
svojom úvodnom prejave pri predkladaní programového
vyhlásenia vlády v Národnej rade SR predstavil víziu, že
súčasná vláda urobí všetko preto, aby kultúra už viac
nebola na chvoste, pretože zatiaľ ju tak vnímame zrejme
všetci. Uvedomujeme si celospoločenskú potrebu životaschopnej, sebavedomej kultúry.
Výročia sú vždy časom spomínania, vyhodnocovania
a vám divadelníkom sa toto dvojité výročie zišlo s dobou,
ktorá prinesie nám všetkým prehodnocovanie mnohých
hodnôt, a to nielen v umení a divadle. Želám slovenskému divadlu, aby vyšlo z týchto turbulencií posilnené
a zomknuté. Verím, že divadlo z tejto situácie načerpá
inšpirácie a vyjde z nej znovuzrodené, aby sme na tento
rok všetci spomínali naozaj ako na začiatok novej etapy
tohto druhu umenia, ktoré patrí k najstarším kreatívnym
prejavom ľudstva.
Natália Milanová,
ministerka kultúry
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Sprievodcami večera, klaunami i glosátormi doby a jej vzťahu
k divadlu či naopak, boli jeden z najstarších bývalých členov
Činohry SND Oldo Hlaváček a súčasný člen Činohry SND Ondrej
Kovaľ. Večerom nás sprevádzali aj múzy. Jedna z nich Emma
Dzurjaniková je členkou baletnej prípravky.

... tak sme my...

100 rokov SND

100 rokov SND

Príhovor generálneho riaditeľa SND Petra Kováča pripomenul
dôležitú spoločenskú úlohu divadla, aj toho národného, a nielen
v Roku slovenského divadla.

Čistý svet umenia zosobnila „Casta Diva“
– Eva Hornyáková, sólistka Opery SND v árii
Normy z rovnomennej opery Vincenza Belliniho.

Slávnostný mapping na historickú budovu SND otvoril galavečer ... tak sme my... venovaný stému výročiu SND.
Krehký florálny motív sa stal na tento čas súčasťou loga SND. Mená 9 300 zamestnancov tvoria genia loci nášho divadla.

Fotografické reminiscencie na Galavečer k 100. výročiu SND
Pred vyše mesiacom – 1. marca 2020 – si Slovenské národné divadlo vo svojej historickej budove
pripomenulo sto rokov svojej existencie slávnostným programom ... tak sme my...
Vtedy sme už s napätím sledovali situáciu a dúfali, že stihneme slávnostný večer realizovať.
Múzy nám priali. Galavečer troch súborov odovzdal svoje posolstvo o divadle v dôležitých zlomových priesečníkoch dejín, o divadle, ktoré v sebe nesie témy zodpovednosti umelca, o divadle,
ktoré prechádzalo turbulentnými časmi, o divadle generačnej kontinuity a vysokej umeleckej
kvality i medzinárodnej reprezentácie. O týždeň nato sa sály slovenských divadiel zavreli a my
čakáme, kedy nám múzy, ale najmä koronavírus, opäť dovolia vstúpiť do našich chrámov. Kým
nastane nový čas návratu do divadla, ponúkame vám aspoň krátke nazretie do onoho slávnostného okamihu. Storočnica sa neskončila, storočnica trvá a bude skutočne navždy pamätná.
Teda ... tak sme my...
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Dirigent galavečera ... tak sme my... Dušan Štefánek
mal neľahkú úlohu naštudovať mnoho diel z rôznych
období i od rôznych skladateľov. Niektoré z nich na
javisku SND nezneli desiatky rokov.
Vznik SND stál na politickom rozhodnutí a českých divadelníkoch.
Preto sme so cťou privítali členku ND Praha Pavlu Beretovú,
ktorá sugestívne predniesla Maryšu. Prednes ozvláštnila predohra zo Smetanovej opery Hubička. Tak sme aspoň na chvíľu oživili
otváracie predstavenia SND z roku 1920 a na javisku divadla opäť
zaznela čeština.
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Jednou z tém galavečera sa stal aj vzťah Faust
a Mefisto. Príbeh o upísaní duše, niekedy aj tej umelcovej, je veľ kou reflexiou sveta. Zároveň tento „faustovský blok“ odkazoval aj na inscenačnú tradíciu
v Opere i Činohre SND. V árii Méfista Le veau d'or
z Gounodovho Fausta sa predstavil Jozef Benci.

Krehké, krásne a večné je Labutie jazero, ktoré je
neopomenuteľnou súčasťou a stálicou baletného
repertoáru. Pas de deux z 2. dejstva bolo dotykom
s čistotou umenia v interpretácii prvých sólistov
baletu Olgy Chelpanovej a Konstantina Korotkova.
Krátkym príhovorom zloženým z archívnych textov
člena Činohry SND, ale i dlhoročného generálneho
riaditeľa SND Dušana Jamricha sme vzdali hold
otcom zakladateľom, najmä tým vnímavým politikom,
ako bol Vavro Šrobár, ktorí pochopili dôležitosť SND
pre spoločnosť.
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100 rokov SND

100 rokov SND

Pre orchester Opery SND to nebol „klasický“
večer – prelaďoval repertoár, sprevádzal fúziou
žánrov, druhov i foriem.

Odkaz na veľ ké operné osobnosti koloratúrneho
sopránu v sebe niesla ária Il dolce suono z opery Lucia
z Lammermooru od Gaetana Donizettiho v podaní
sólistky Opery SND Ľubice Vargicovej.

Zdena Studenková a Jozef Vajda dialógom z Molièrovej hry
Mizantrop pripomenuli aj neslávne udalosti spojené s dejinami
Činohry SND, ako bolo posledné predstavenie herca Martina
Gregora, predstaviteľa Alcesta, pred jeho odchodom do koncentračného tábora.

Jolana Fogašová patrí k hviezdam slovenskej opery vo svete. Jej
účinkovanie spolu s Miroslavom Dvorským vo svadobnom obraze
z národnej opery Eugena Suchoňa Krútňava zdôraznilo prepojenie úspechov našich operných sólistov na domácich i svetových
operných scénach.

Pripomienkou iného Fausta bola ária z opery Arriga
Boita Mefistofele v interpretácii Ľudovíta Ludhu.
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100 rokov SND

Peter Mikuláš patrí k výrazným sólistom Opery SND
už viac ako štyri desiatky rokov. Ária Filipa Ella giammai m'amò z opery Giuseppe Verdiho Don Carlo nás
voviedla do vnútorného sveta bolesti a rozporov,
takmer na hranici života.

... tak sme my... bol večer dejinných kontextov aj
smutných pripomenutí, v ktorých sa národné divadlo
ocitalo. Záver prvej časti programu tak nebol prostredníctvom Suchoňovej Krútňavy iba oslavou, ale aj
výraznou reflexiou doby a umelca cez osobnosť autora
libreta Krútňavy Mila Urbana, ktorého sebaspytovanie zobrazil člen Činohry SND Ján Gallovič úryvkom
z hry Tichý bič.
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To, že divadlo žije ako odraz doby a je nositeľom silných
myšlienok, zachytil aj dialóg z hry Karla Čapka Biela
nemoc v podaní členov Činohry SND Emila Horvátha
a Ľuboša Kostelného. Aj cez tento obraz sa podarilo
spojiť operu s činohrou. Po činohernej Bielej nemoci
zaznel aj jej operný pandant od Tibora Andrašovana.

Súčasťou Galavečera bola premiéra komorného diela,
inšpirovaná básňou Andreja Sládkoviča Marína! na hudbu
Alexandra Moyzesa zo Symfónie č. 5 F dur, op. 39 v choreografii
Kristiny Paulin. Sólisti baletu Andrej Szabo, Klaudia Görözdös
a Glen Lambrecht, podmanivý hlas Roberta Rotha a orchester Opery SND boli opäť ukážkou sily, ktorá prepája umelecké
súbory SND.

Moment generačnej kontinuity, prirodzeného nadväzovania a odovzdávania skúseností zachytilo aj stretnutie
dvoch obsadení inscenácie hry Jána Palárika Zmierenie
alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Božidara Turzonovová
a Emília Vášáryová z dnes už kultovej inscenácie Karola
L. Zachara a Milan Ondrík zo súčasnej inscenácie v repertoári Činohry SND vytvorili akýsi pomyselný priesečník dekád.

100 rokov SND

Galavečer bol netradičným stretnutím a prienikom
všetkých troch súborov, prelínaním osudov osobností
a historických momentov. Aj tento letmý dotyk Zdeny
Studenkovej a Miroslava Dvorského hovoril o sile
týchto okamihov.

Odkazom na Marínu nadviazala činohra pripomenutím
osobnosti režiséra Jozefa Budského. Ten okrem
množstva iných významných inscenácií uviedol práve
Bielu nemoc, Sládkovičovu Marínu, Vojnu a mier,
ktorých ukážky boli súčasťou galavečera. To, ako
totalita valcuje umelca, aká silná je zodpovednosť
a etika umelca, sprítomnil Ján Koleník v monológu
o sebakritike Jozefa Budského.
Adolphe Charles Adam a jeho Giselle sú stálicou
romantického baletu. Akí sú romantickí hrdinovia
a ich obete, zosobnili v Pas de deux z 2. dejstva sólisti
Baletu SND Yuki Kaminaka a Luana Brunetti.
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Orchester Opery SND pod vedením Dušana Štefánka
si zaslúžil intenzívny potlesk.

100 rokov SND

Vrcholným momentom galavečera bol návrat k časti
inscenácie Baletu SND Za hranicami hriechu/
Bratia Karamazovovci (interpretovaná na predohru
Richarda Wagnera z opery Tannhäuser). Divadlo vždy
kladie zásadné otázky o zmysle života. Tie cez silu
choreografie Borisa Eifmana sprostredkovali sólisti
Martin Kreml, Adrian Szelle i členovia zboru Baletu
SND s nezabudnuteľným hlasom Roberta Rotha.

100 rokov SND

Opera SND a jej sólisti i stáli hostia po skončení
slávnostného galavečera so zbormajstrom Ladislavom
Kaprinayom (zľava) a dramaturgom galavečera Marekom Mokošom i členmi Operného štúdia SND.

Opera Rigoletto od Giuseppe Verdiho patrí do zlatého
repertoáru SND. Áriu Rigoletta Cortigiani, vil razza
dannata, človeka, ktorý v trpkosti blázna hovorí
pravdu, interpretoval svetovo uznávaný barytonista
Dalibor Jenis.

Účinkujúci členovia Činohry SND po skončení galavečera.

Za tvorcov galavečera ďakujeme umelcom, kolegom,
hosťom, členom a zamestnancom divadla, prosto
všetkým, ktorí s nami zažili slávnostnosť neopakovateľnej chvíle v historickej budove SND i pri televíznych
obrazovkách Jednotky RTVS.
Oldo Hlaváček a Ondrej Kovaľ vstupovali do galavečera ... tak sme my... úvahami a dialógmi o zmysle
divadla, o kódexoch slovenského štátu, o nových formách socialistického realizmu či o umení, ktoré diváci
čakajú po nežnej revolúcii. Pomyselná kniha inšpicienta, v ktorej sa zachytil tok divadelných dejín SND,
sa na chvíľu môže zavrieť.
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Záverečná apoteóza zboru Opery SND Ave Maria
gratia plena z Hier o Márii Bohuslava Martinů spojila všetkých účinkujúcich a všetky súbory a dovolila
poďakovať sa i prežívať tento nevšedný okamih prepojenia. Aj to je sila Slovenského národného divadla.

Členovia Baletu SND s riaditeľom i režisérom galavečera
Jozefom Dolinským ml. spolu s členmi Baletnej prípravky
Baletu SND.

Miriam Kičiňová,
dramaturgička Činohry SND,
dramaturgička galavečera
Foto Zdenko Hanout,
Peter Brenkus,
Juraj Žilinčár
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* básn.

p o d a j
mi rúšku*

Potlesk

pre Národní divadlo Praha
100 rokov SND

Oslavy stého výročia v SND, konkrétnejšie v činohre, symbolicky a veľmi hmatateľne prepojila inscenácia hry

bez vašich
2 % sme nahratí**

bratov Mrštíkovcov Maryša Národného divadla z Prahy, ktorú sme uviedli v novej budove SND 2. marca 2020.
Symbolické spojenie predovšetkým v tom,
že na javisku Slovenského národného
divadla zaznela po sto rokoch četština tak
ako aj v inscenácii, ktorá bola 2. marca
1920 otváracím činoherným predstavením.
Drsný príbeh získal svoje zhutnenie, nebola
to žiadna romanca ani romantizujúca predstava, bola to tradícia toho čítania Maryše,
ktorá hovorí o širokom rámci neslobody,
o nátlaku z pozície aj mužskej moci, o žene
ako objekte, o strachoch a prekonávaní
týchto strachov, o žene uväznenej v klietke,
v tradíciách, v hlbokých stereotypoch.
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Maryša, Národní divadlo Praha,
Taťjana Medvecká, Pavla Beretová,
Martina Preissová

Silné herecké výkony všetkých predstaviteľov, divadelný jazyk skratky a obraznosti,
atmosféry režiséra Jana Mikuláška našiel
patričný ohlas.
Českí kolegovia prichádzali na Slovensko
v napätí, ako slovenskí diváci prijmú túto
modernú úpravu jednej z najlepšie napísaných českých hier. Ich obavy však prehlušil výrazný potlesk a odovzdané prijatie
a doslova harmónia hľadiska s javiskom.
Riaditeľ ND Praha Jan Burian vyslovil po
predstavení slová, ktoré majú váhu: „Sme
pyšní na to, aké máme stále dobré vzťahy

Mária Kráľovičová, Taťjana Medvecká

so SND a akého prijatia sa nám dostalo.
Inscenáciu hráme už niekoľ ko rokov a je
stále vypredaná. Nie je to tradičná realistická hra, ide po podstate ľudských osudov.“ Naše prelínania s pražským Národným divadlom sú intenzívne a veríme, že
budú pokračovať, pretože ich nespájajú
len formálne výročia, ale blízke priateľstvá,
tvorivá inšpirácia a ľudskosť.

ČINFOND číslo účtu
SK 07 1100 0000 0029 4605 3532

Miriam Kičiňová,
dramaturgička Činohry SND
Foto Martin Špelda,
Ivan Ölvecký

Jan Burian, riaditeľ Národného divadla Praha

a

** vážení diváci. keď pominie táto vážna situácia, naša činnosť bude závisieť najmä od vás. či v rúške, či v rúšku,
budeme potrebovať vašu pomocnú ruku. v prvom rade
veríme, že keď to bude bezpečné, tak sa vrátite do našich sedadiel. ak ROZmýšľate, ako tento rok naložiť so
svojimi 2 %, zvážte, prosím, podporu činfondu – fondu
na podporu nezávislej dramaturgie mimo hlavnej dramaturgickej línie činohry snd. veľmi pekne ďakujeme.

S l o v e n s k é n á ro d n é d i va d l o j e š t á t n a pr í s p e v k o v á o rg a n i z á c i a M i n i s t e r s t va k u l t ú r y SR . Fo t o H a n a M el i č k o v á v i n s c e n á c i i Tra g é d ia č l o ve k a Z d ro j A rc h í v SND Vi z u á l B a r b o ra Š a j g a l í k o v á

*

poď

Situácia nás vlastne zastihla nepripravených. Nevedeli sme, čo znamená zostať „v karanténe“, čo pre diva-

delníka znamená udržiavať „social distance“. Je to vlastne istý oxymorom. O to citlivejšie to všetci vnímame
aj preto, lebo divadlo sa rodí iba v živom kontakte medzi tvorcom a prijímateľom umenia, medzi interpretom
a jeho publikom.

A zrazu sa živé stretnutie prerušilo a nevieme, na ako dlho. Teraz
vnímame intenzívnejšie, aké je pre

nás a azda aj pre vás, milí diváci,
dôležité toto naše stretnutie. Spý-

tali sme sa našich kolegov z činohry, opery i baletu, ako sa vôbec
vyrovnali s týmto nedivadelným

SND doma

časom bez možnosti divadelných
stretnutí.

1. Ako vyzerá váš deň doma?
2. Čo znamená obdobie

„karantény" pre umelca?

3. Ako sa vám darí udržiavať
sa vo forme?

4. Čo nové ste sa vďaka tomuto
obdobiu naučili, čo nové v sebe
objavili?

ČINOHRA

Dominka Kavaschová
1. Môj deň je teraz úplne iný ako posledných
jedenásť rokov môjho života. Prvá zásadná
zmena je v tom, že vstávam, keď som
vyspatá. Nesúri ma skúška ani nakrúcanie,
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takže mám pocit, že dospávam všetky tie
roky. :) Potom ideme s Dankom (Fischerom)
behať alebo cvičiť, alebo upratujem. Navarím obed, potom si čítame, učíme sa angličtinu, prechádzame sa, pozeráme seriály
alebo píšeme.
2. „Karanténa“ pre herca znamená, že
nemôže tvoriť... teda aspoň sme si to zo
začiatku mysleli. Postupne sme však prišli
na to, že túžba tvoriť je zakorenená v našej
duši a že jednoducho tvoriť musíme...
Obaja sme vždy chceli písať, ale nikdy na
to nebol čas. Od rána do večera sme boli
v práci a namiesto písania vlastných textov
sme sa učili cudzie. Voľno, ktoré náhle prišlo, nám otvorilo možnosť venovať sa tejto
„písacej vášni“.
Napísala som už rozprávku, píšem vlastný
seriál a do toho texty, ktoré následne zhudobním spolu s Andreou Bučko. Keďže
sa nám naše umelecké spojenie potvrdilo
v predstavení Morena, rozhodli sme sa
spoločne napísať ďalšiu hru a zložiť ďalšie
piesne.
3. V herectve sa neudržiavame a myslím si,
že je to fajn. Oddych je veľmi dôležitý, cítim,
ako sme ho potrebovali. Jediné, čo robíme
v rámci herectva, sú čítania s našimi kolegami zo SND. Ale inak sa venujeme veciam,
ktoré sme vždy odkladali a konečne je na to
priestor. S Andreou Bučko sme začali zverejňovať naše piesne. Pôvodne sme chceli
krstiť album už v máji, ale keďže sa situácia skomplikovala, vyzerá to skôr na jeseň.
Piesne z predstavenia Morena sa tešia
úspechu a veľmi sa z toho tešíme aj my.
4. Objavila som, že ma baví písať. Dokážem
pri tom stráviť hodiny a neuvedomujem si,
ako ten čas letí. Takto dni ubiehajú a moja
hlava je neskutočne kreatívna. Niekedy
neviem ani spať, lebo toľ ko vecí a nápadov
sa mi rodí v mysli, že som z toho totálne
nabudená.
Okrem toho si každý deň voláme s rodinou,
na čo tiež kedysi čas nebol. Rozprávame

sa, koľ ko chceme. Uvedomila som si, aké je
dôležité vedieť aj oddychovať, prechádzať
sa, spomaliť, utíšiť sa... tiež si človek uvedomí, koľ ko ľudí sa mu v tomto období ozve
a komu na vás reálne záleží. Je to dôležité
obdobie. Ťažké, ale súčasne poučné.
A povzbudenie na záver?
Chcela by som pozdraviť našich divákov,
popriať im veľa zdravia a psychickej pohody.
Aby to vydržali, aby z toho, naopak, vyťažili, tiež v sebe objavili mnohé iné danosti
a vášne. Aby, keď sa toto celé skončí, znova
zavítali do nášho krásneho divadla, aby
sme spoločne mohli znova zažívať tú krásu,
ktorú vie ponúknuť len ono.

Kamila Magálová
1. Ak nemám skúšku v divadle, tak tradične vstávam o pol siedmej. Zbehnem
nakŕmiť mačku a psa, vrátim sa do spálne,
nie späť do postele, ale na karimatku
a dám si zopár brušákov. Potom nasleduje
hygiena a práca okolo domu a záhrady,
ktorá sa nikdy nekončí. No a, samozrejme,
varenie, pečenie koláčov, po ktoré si potom
prídu deti a vnúčatá. Ale mňa to baví! Bývam
blízko krásnej prírody, takže prechádzka
so psom alebo desať kilometrov na bicykli
je tiež dobrý relax. Ja mám stále čo robiť,
takže do nejakých depresií sa, našťastie,
nedostávam. Vlastne na osemdesiat percent žijem tak ako doteraz, ale musím priznať, že divadlo mi chýba, kolegovia mi chýbajú, i keď si pravidelne voláme. Ešte pred
týždňom som mala nepríjemné pocity, či
som nezabudla, že dnes mám predstavenie,
ale už som si zvykla. Dúfam, že nie nadlho.

Milan Ondrík
1. Bežný deň? „Bežný deň“ je momentálne
deň iný ako za „normálneho stavu“. V prvom
rade sa učíme spolu žiť a museli sme si
vymyslieť nejaký systém, aby sme vedeli
fungovať. Ten „bežný deň“ sa začína tým,
že sa zobudíme, a končí sa tým, že ideme
spať. Medzitým je množstvo vecí ako škola,
tréningy, varenie, oddych, hry, maľovanie,
opravy v domácnosti, atď... no, je toho dosť.
2. „Karanténa“ pre herca? Znamená pre
mňa čakanie na to, keď sa skončí a budem
sa môcť zasa vidieť s mojimi kolegami
a divákmi. Je mi už hrozne dlho a divadla sa
neviem dočkať. Som trošku ako narkoman,
ktorému chýba droga, a prežívam rôzne
psychické stavy. Teda sa asi momentálne

viac pripravujem na tie psychicky náročnejšie postavy. Takto sa udržujem v „hereckej
forme“. Keď zaspím, často sa mi sníva, že
sa mi to len sníva.
4. Čo mi dáva COVID-19? Mali sme sa až
príliš dobre! Niektorí z nás sa namiesto
„bohabojnosti“ stávali „bohorovnými“!
Dúfam, že ak sa to niekedy skončí, budeme
si vedieť vážiť veci, ktoré sme brali automaticky, všetky tie pozitívne veci, ktoré boli
pred „karanténou“ samozrejmosťou, napríklad zdravie, práca, cestovanie, vzduch,
sloboda... Verím, že aj ja sa stávam trošku
lepším človekom.

Richard Stanke
1. Snažím sa mať režim, ako keby bol normálny „bežný“ deň... Vstanem okolo deviatej, a keďže sú zatvorené posilňovne a mám
doma náradie, tak hodinu až hodinu a pol
cvičím. Osprchujem sa a naraňajkujem.
A okolo dvanástej až pol jednej zvykneme
z Klubu pod lampou čítať, tak sa tam presuniem. Potom idem ešte k mame nakúpiť
a riešiť, čo potrebuje, a poprípade ideme
ešte na prechádzku. Medzitým som už robil
aj dabing, zúčastnil som sa na Noci literatúry. Sú to však skôr náhradné programy.
A priznám sa, že sa mi ešte nestalo, aby
som nevyšiel aspoň raz za deň z domu. Ja
potrebujem kontakt s ľuďmi a to ma udržiava v nejakej kondícii.
2. Pre divadelného herca toto obdobie znamená najmä to, že sa nestretáva s publikom a nemá priamy kontakt s divákom. Aj
keď sa snažíme robiť online čítania, je to
naozaj len náhrada, pretože nič nenahradí
priamu reakciu diváka na konkrétne akcie,
slová a dialógy. Ten stav je nenahraditeľný.
3. Priznávam sa, že si opakujem hry. Najlepšie sa mi opakuje v aute, keď idem na nejakú
dlhšiu trasu. Ideálna je pre mňa napríklad
Krotká, tam nemusím čakať na „šlágvorty“
alebo si ich pripomínať. Takže aj teraz si
počas týždňa opakujem texty. Viem, že ak
by som si začal opakovať až o pol roka, keď
sa začne hrať, bude to o to ťažšie, bude
to ako nová hra. Takto to robievam aj cez
prázdniny, najlepšie sa mi texty opakovali
vždy v mori. Aj individuálne čítanie nahlas,
ktoré robíme, alebo aj inscenované číta-

nia spolu s kolegami sú veľmi dobré. Je to
výborný tréning od rozhovorenia sa až po
postreh a schopnosť reagovať na partnera.
4. Čo nové som sa naučil, objavili? Ubezpečil som sa vo veciach, o ktorých som
vedel a tušil, že sú dôležité. Toto obdobie
ma utvrdilo v tom, že človek sa musí naučiť
byť sám so sebou. Tým, že sa človek musel
upokojiť, tak sa musel aj naučiť nepanikáriť, že je narušený jeho zaužívaný denný
rytmus. Vždy si poviem, že ľudia vo svojej
histórii zažili aj omnoho horšie a ťažšie veci,
tak si myslím, že sa to dá zvládnuť s rozvahou a bez hystérie. Zatiaľ sa mi potvrdilo, že
všetko zlé je na niečo dobré, a to ma ženie
dopredu.
A čo pozitívne, motivačné by som chcel
odkázať našim divákom?
Treba vydržať a netreba prepadať depresii,
aj keď sa to hovorí zrejme ľahko a aj keď sú
ľudia, ktorí to možno sami nemôžu ovplyvniť. Je dobré byť v kontakte s inými ľuďmi,
neuzatvárať sa v strachu pred tým, že by
to človek mohol dostať. Treba dávať pozor,
byť opatrný pri stretnutiach s tými, ktorí sú
v rizikovej skupine. Ľudia, ktorí majú dobrú
imunitu a zdravie, by sa nemali pri dodržiavaní hygienických opatrení báť komunikovať. Treba vydržať a byť optimistický.
A pokiaľ máme zdravú hlavu a ruky, toto
musí prejsť. Dúfam, že po tomto období
samoty budú diváci o to viac v očakávaní
a s chuťou vidieť živé predstavenia, že budú
v dobrom zmysle slova nadržaní na divadlo.

SND doma

SND doma

2. Tým, že som na penzii, mám už popri
divadle menej roboty, lebo to tak chcem
a cítim.
Narobila som sa za života dosť, treba
vedieť aj odpočívať. Takže teraz odpočívam
o to viac.
3. Vo forme sa udržiavam najmä fyzicky,
keďže sa nemusím učiť nové texty a venovať sa štúdiu novej roly. Ale rada pokosím
svoju nie malú záhradu, prehrabem sa
v zemi, kde si rada zasadím kvietky i nejakú
tú zeleninku, viem narábať aj s lopatou
a rýľom!
To len na margo tých, čo nás v tomto čase
posielajú k lopatám. Áno, dokážem narábať
aj s lopatou, keď treba. No ak sme vraj darmožráči, stačí vypnúť televízor, poprípade
sa ho úplne zbaviť, spáliť knihy a zriecť
sa počítačov, na ktorých môžeme pozerať
množstvo filmov, koncertov a rozhovorov
so známymi ľuďmi či už z umenia, zo spoločenského života, alebo aj z politiky. Tí, čo
nám to odporúčajú, nech sa prídu postaviť na javisko, zahrajú niečo na hudobnom
nástroji, prednesú monológ Hamleta,
zaspievajú krásnu áriu Kráľovnej noci alebo
zarecitujú báseň Janka Smreka!
4. Neviem, či som sa niečo nové naučila
alebo čo iné som objavila, lebo ja som sa
vždy snažila byť pokorná k životu, k ľuďom,
k prírode a tak to robím aj naďalej.
A povzbudenie na záver? Buď te predovšetkým zdraví!

Zdena Studenková
2. Čo znamená toto obdobie pre herca? To
je najťažšia otázka. Všetci hovoria, že je to
istá možnosť zastaviť sa trošku a porozmýšľať nad sebou. Ale ja osobne to nepociťujem ako pozastavenie sa nad sebou, skôr
to vnímam tak, že sa nemôžem realizovať
v tom, čo si myslím, že viem robiť. Odovzdávať nejaké myšlienky, pocity, nejakým spôsobom pomôcť ľuďom riešiť problém alebo
iba nastoliť problém tým, že im odovzdám
predstavenie. A takto sa s divákmi vlastne
spojiť. Lebo spätná väzba od diváka, to je to
najdôležitejšie, čo herec potrebuje. Tu nie je
dôležitá otázka peňazí, ale pocitu absencie kontaktu s divákom a to, že moja práca
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nený. Pevne verím, že ľudia pocítia, že im
to chýba, a že sa nám do divadla vrátia,
že budú chcieť ďalej prežívať život, ktorý
je nielen dennodenný – čo si oblečiem,
zjem, čo spravím, ale najmä, že je to tá tzv.
duchovná potrava, ktorá je veľmi dôležitá,
aby človek bol naplnený a jeho bytie zmysluplne zavŕšené.

OPERA
Tento zvláštny čas nás všetkých

učí vážiť si hodnoty, priateľstvo...
aj to, aké je v našom živote dôle-

žité umenie. Áno, mnohí z nás
sa teraz môžu venovať zdanlivo
jednoduchým veciam; umelcom
však chýba neopakovateľná vôňa
šminiek, svetlá rámp, potlesk divá-

kov... o to viac, že Operu SND zastihol „neviditeľný nepriateľ“ tesne

s domácim vzdelávaním a užívame si spoločný čas veľmi intenzívne v každom smere.
2. Musím priznať, že som si prvé týždne
oddýchla tak, ako sa mi už dávno nepodarilo. Začala som sa pripravovať na projekty,
ktoré ma čakali v máji v Slovenskej filharmónii – oratórium Antonína Dvořáka Svätá
Ludmila nahrávanie so Slovenským rozhlasom s pánom dirigentom Lenárdom, či galakoncert v júli na festivale v Litomyšli s Pavlom Černochom. Ako sa všetko, prirodzene,
postupne rušilo, tak sa moje dni zmenili
dni zmenili na drobné radosti a nevyhnutností spojené s pandémiou. „Listujem“ aj
v pamäti a pripomínam si postavy, ktoré
mám v aktuálnom repertoári v SND, a je ich
vyše desať...
3. Verím, že tento čas (akokoľ vek zvláštny
spojený so strachom o zdravie ľudí a s osudom našej Zeme) ponúka každému jednému
z nás aj možnosť v tichosti nazrieť do hlbín
našich duší a k svojej pravej ľudskej dobrej
podstate a prehodnocovať. Neviem sa už
dočkať, kedy sa opäť stretneme na javisku
a v hľadisku v našom čarokrásnom stánku
umenia.

koncom júna nahrávať so Symfonickým
orchestrom Slovenského rozhlasu pod taktovkou pána Ondreja Lenárda.
Takisto memorujem texty, aby aj pamäť
nezlenivela. Študujem nové árie, ktoré
by som mohla potenciálne v budúcnosti
použiť. Opakujem si Aidu, ktorej premiéra
bola pre pandémiu na konci marca zrušená
a preložená do novej sezóny. Pre inšpiráciu
si pozerám operné predstavenia, koncerty
a podobne.
3. Príroda nám dala pocítiť, že nad ňou nie
sme nadradení, naopak, sme veľmi ľahko
zraniteľní.
Nie je možné len brať, treba aj dávať. Viacerí
si uvedomili, že je potrebné spomaliť a prehodnotiť zmysel života a hodnoty. Viac času
venovať najbližším a robiť veci spoločne.
A možno zase budeme mať aspoň na nejaký
čas v našom hodnotovom rebríčku na
prvom mieste zdravie.

pred premiérou opery Aida. Pre

spevákov je veľmi dôležité udržia-

Ľudovít Ludha

vať vo forme najcitlivejší hudobný
nástroj – hlasivky. Kvarteta sólis-

tov sme sa tiež spýtali na to, ako
vyzerá ich deň, čo si z repertoáru

opakujú, resp. čo nové študujú
a ako využívajú príležitosť venovať
sa svojim koníčkom.

Eva Hornyáková
1. „Karanténny čas“ týchto zvláštnych
dní prežívame so synom Maximiliánom
v Levoči, odkiaľ pochádzam. Máme tu
u mamy záhradku, relaxujem prácou v nej.
Chodievame do lesa a na Mariánsku horu,
ktorá je nádherným skvostom tohto kraja,
pútnickým mariánskym miestom. Keďže
mám doma šiestaka, tak sa trápime

Monika Fabianová
1. Táto mimoriadna situácia zasiahla aj mňa
v osobnej aj profesionálnej oblasti. Oveľa
viac času trávim s rodinou, pretože sa snažíme izolovať a sme opatrní. Milujeme spoločné vychádzky do prírody.
Takisto doma spolu pečieme, varíme, hráme
sa spoločenské hry a, samozrejme, sa
aj spoločne učíme. Vlastne toto obdobie
donútilo študovať nielen žiakov, ale celú
rodinu.
Okrem toho sa teším zo záhrady, ktorá je
síce môj koníček, no časovo som to predtým nie vždy stíhala. Je to pre mňa druh
psychohygieny – vidieť, ako sa darí rastlinkám, ktoré som posadila.
2. Uvedomujem si, že aj hlasivky sú určitým
druhom svalu a bez tréningu nebudú v kondícii. Preto aj v tomto období pravidelne hlasovo cvičím, no musím sa priznať, že to nie
je tak často ako počas normálneho režimu.
Aktuálne sa venujem dielu El Amor Brujo
od Manuela de Falla, ktoré by som mala

1. Prežívame obdobie, aké si nepamätajú
ani najstarší z nás, a, samozrejme, aj ja
som stál pred otázkou, ako využiť to množstvo voľného času. Využívam tento čas na
všetky veci, ktoré som počas rozbehnutej sezóny nestíhal alebo roky odkladal.
Okolo domu je stále čo robiť a našťastie
ma manuálna práca veľmi baví. Rád majstrujem s drevom, vyrábam poličky, kosím,
strihám kríky, brúsim, natieram veci okolo
domu. Veľa času trávim v garáži okolo
mojich dvojkolesových lások – motoriek.
Snažím sa popri tom občas vybehnúť do
lesa na bicykli.
2. Čo sa týka pracovných záležitostí, zrušilo sa veľa koncertov a jedna produkcia
v Národnom divadle v Prahe sa presunula
na ďalší rok. Priznám sa, keďže najbližší
možný termín nástupu do divadla je zrejme
v lete (august), zatiaľ dávam hlasu voľno.
Sám som zvedavý, ako organizmus zareaguje, pretože som si uvedomil, že vlastne
od školy, keď som začal spievať, som nikdy
také dlhé obdobie nebol bez javiska.
3. Vždy sa snažím vo všetkom nájsť pozitíva. Nebyť mortality a smutných vecí okolo
vírusu, povedal by som, že si ten pokoj uží-

vam, a prijal by som takéto zvoľnenie tempa.
Prázdniny sú spojené so zhonom s cestovaním, plnými diaľnicami, vianočné sviatky
s každoročným nákupným ošiaľom a otravnými reklamami z každej strany. Tento
pokoj a možnosť byť spolu doma s rodinou
je úplne výnimočný a mnohým nám umožnil spomaliť, upratať si nielen okolie, ale aj
svoje vnútro, uvedomiť si reálne hodnoty
v živote a ponaprávať vzťahy k sebe.
Prejem veľa zdravia a teším sa na stretnutia na scéne Opery SND.

BALET
Chcieť menej znamená mať viac,

povedala jedna z členiek baletného súboru v odpovedi na otázky,

ktorými vám chceme priblížiť aj
život baletného umelca v súk-

romí domova. Baletný súbor SND
tvoria členovia vyše pätnástich

národností. Domovom sa im stala
Bratislava aj počas tohto neľahkého obdobia, ktoré znamená pre

každého z nás istú skúšku... Na tri

otázky nám radi odpovedali mnohí

Pavol Remenár
1. Aj pred uzatvorením divadiel som sa
venoval dvom koníčkom – vždy to bolo 10 : 2
– čiže 10 mesiacov spev a 2 tvorba záhrad.
Teraz sa to obracia, momentálne má zelenú
záhradná architektúra.
Je nádherné počasie a ja som sa stal poslucháčom prírody. Počúvam spev vtákov
a popritom sadím, strihám, relaxujem.
2. Divadlo je zatvorené, doma sa učia deti
a susedov svojím spevom netrápim, keď
nemusím. Opakujem si zatiaľ texty Figarovej svadby a hľadám motiváciu, keďže
podľa posledných vyjadrení sa divadlá
a športoviská budú otvárať ako posledné.
Správy radšej nepozerám, nechcem si kaziť
náladu. Teším sa z každého dňa, a pretože
aj manželka pracuje, tak to akosi ani nevnímam. Tešíme sa na nedeľu, keď sa konečne
vidíme celý deň.
3. No a čo som sa naučil, čo som si v tomto
poslednom období viac uvedomil? Azda
to, že je podstatné mať okolo seba tých
správnych ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť a s ktorými môžete zdieľať aj takúto
nevšednú skúsenosť. Prajem vám veľa
zdravia.

z baletného súboru SND – pripomeňme si ich:

1. Ako vyzerá váš deň doma?

2. Ako sa vám darí udržiavať sa

SND doma

SND doma

ne
existuje bez konzumenta, bez diváka.
Je to pocit márnosti, ktorý v istom zmysle
slova teraz mám.
1. a 3. Ako sa v tejto situácii, v týchto podmienkach môže herec udržať v hereckej
forme, v kondícii a ako vyzerá jeho deň? Nie
je to až také dlhé obdobie, ako napríklad,
keď herečky nastúpia po materskej dovolenke, keď sa postavia prvýkrát na javisko
a majú pocit, že tam nepatria, že všetko
zabudli. Je skôr potrebné udržiavať sa
v psychickej kondícii. Pre mňa to znamená,
že robím veci, ktoré mám rada. Preto každý
deň varím, upratujem, pretože mám rada
svoj životný priestor, byt, kuchyňu. Nasadila som si plnú terasu byliniek. Čítam veľa
kníh a sledujem, ak sa to dá tak povedať,
to najlepšie, čo vzniklo v televíznej tvorbe
v zahraničných produkciách. A dívam sa
na to aj z môjho hľadiska: toto by som si
možno rada zahrala alebo toto by som ako
herečka spravila inak. Snažím sa nejakým
spôsobom byť aj vo fyzickej kondícii. Mám
stacionárny bicykel, naťahujem sa na karimatke. Pre mňa je dosť komplikované prechádzať sa po lese, pretože som alergička
a práve nastala tá úžasná peľová sezóna.
Je to pre mňa ťažké a cez rúško je to ešte
náročnejšie s dýchaním. V každom prípade
takéto obdobie je nepríjemné a náročné na
psychiku.
4. Ja som si už predtým, keď sme ešte
hrali, občas položila otázku, či neodídem
z divadla, lebo už som dôchodkyňa. Aj
úvahy, načo to ešte robím, veď sa pechorím. A v istom zmysle slova som zistila, že
som asi ten prípad, ktorý nebude nikdy
sedieť na lavičke a kŕmiť holuby, že som
ten typ herca, ktorý má pocit, že musí do
poslednej chvíle niečo robiť a hrať. Možno
som v sebe objavila takú predispozíciu
a súčasne aj prekliatie. Mnohí ľudia, ktorí
sú odovzdanejší a pokornejší, sa možno aj
jednoduchšie vyrovnávajú s týmito situáciami. Nehovoriac o tých, ktorí sú veriaci.
Mne toto nadelené nebolo. Ja verím jedine
tomu, čo ja robím, o čom ja rozhodnem, čo
ja chcem. Tá zodpovednosť je celá na mne.
Som takýto typ človeka, aj v tom som sa
utvrdila v tomto období.
A odkaz pre našich divákov?
Môžem povedať iba jednu jedinú vec. Aj
v najťažších situáciách, keď je človek deprimovaný alebo nedajbože chorý, jediné, čo ti
zostáva a z čoho si možno vyskladáš pocit
na konci dňa, je skladačka zložená zo zážitkov. A divadlo, umenie, literatúra, krásny
obraz a krásna hudba, to sú tie zážitky,
bez ktorých si myslím, že život nie je napl-

vo forme?

3. Čo nové ste sa vďaka tomuto
obdobiu naučili, čo ste v sebe
nové objavili?

Igor Holováč,

baletný majster a choreograf
1. Drvivá väčšina z nás si uvedomuje, aká
vážna je teraz situácia na celom svete.
Som si istý, že v súčasnosti je preto nesmierne dôležitá aj psychická pohoda. Čiže
bez snahy čokoľvek zľahčovať robíme
všetko tak, aby náš deň prebiehal v podstate v podobnom režime ako doteraz.
Samozrejme, úplne podobne to nejde. Sme
doma a zďaleka nie všetky bežné pracovné
povinnosti môžeme plniť v súkromí. Mojou
snahou bolo, je a bude, zapojiť sa prostredníctvom internetu do procesu, v ktorom
si vzájomne pomáhame prekonať toto
obdobie. Hovorím o príprave a nakrúcaní
tréningov potrebných pre udržanie aspoň
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3. Konečne máme čas pozrieť si všetky
zaujímavé balety, sledovať staršie produkcie rôznych verzií baletných inscenácií, čo
je veľmi zaujímavé a poučné. Nezúfame
a dúfame, že všetko sa raz skončí a my
budeme pokračovať v našej práci. Prajeme
vám veľa zdravia!

Viktória Šimončíková,
sólistka baletu

1. Takmer každý deň sa po raňajkách venujem fyzickej aktivite, niekedy sa ku mne
pridá aj moja dcéra Veronika. Po spoločnom
obede, ktorý inokedy býva vzácnosťou, ak
je pekné počasie, chodíme s rodinou načerpať vitamín D zo slniečka na záhradu. U nás
doma teraz fičí on-line nakupovanie, Netflix,
šitie rúšok, vyfarbovanie a upratovanie.
2. Striedam dva druhy tréningu: posilňovací
so strečingom a tréning techniky baletu
v rámci domácich možností pri kuchynskej
linke.
3. V hlave sa mi rodí množstvo inšpiratívnych nápadov, čo budem môcť využiť po
skončení tohto neľahkého obdobia. Naučila
som sa oveľa intenzívnejšie vnímať veci,
ktoré sa nám predtým zdali bežné a samozrejmé. Napríklad, že každé ráno, keď sa
zobudím, teším sa, že je pekný deň, že som
zdravá a moja rodina je v poriadku. A ešte
viac si vážim a mám rada svoju prácu,
o ktorú som takto nedobrovoľne na určité
obdobie prišla.

naštartuje. Potom si poriadne zacvičím,
naraňajkujem sa, venujem sa písaniu bakalárskej práce, sem-tam niečo upečiem,
vyšívam, šijem rúška, ležím na záhrade,
počúvam spievanie vtáčikov, som so svojou
rodinkou a skrátka si užívam. Poznám ešte
toľ ko vecí, ktoré by som rada vyskúšala, no
najprv si musím splniť „školské povinnosti“
a až potom môže prísť zábava.
2. Cvičím každý deň (okrem nedele) strečing, posilňovačky a rôzne. Som veľmi
šťastná, že som sa po dlhom čase dostala
k joge, ktorej som sa vždy chcela venovať,
no akosi „nebol čas“. Teraz čas mám a snažím sa vyhovieť potrebám môjho tela, čo
potrebuje a čo si pýta.
3. Uvedomila som si veľa vecí, teším sa
z maličkostí (vždy som z nich mala radosť),
robím veci, na ktoré „nikdy nebol čas“. Moje
dni sú pokojné, nikam neutekám, nerobím
tisíc vecí naraz (ako som robievala) a viem,
že ma to napĺňa úprimným šťastím. Hoci
mi práca v divadle a moji milí kolegovia chýbajú, myslím si, že je to presne to, čo som
potrebovala: zastaviť sa a pritom nestratiť
úsmev z tváre. Všetko je tak, ako má byť.
Na záver by som veľmi rada všetkým
popriala v tomto období veľa úsmevu,
radosti zo života, pokoja, samozrejme, veľa
zdravíčka a aby im tento čas priniesol naplnenie ich vnútorných túžob.

Viola Mariner,
sólistka baletu

Kristian Achberger,
člen baletného zboru

Olga Chelpanova,
Konstantin Korotkov,
prví sólisti baletu

1. Vstávame neskôr ako zvyčajne. Na prechádzky vychádzame len občas. Sledujeme
v televízii prenosy z predstavení, nahrávky
baletov, máme čas na čítanie kníh a učenie
sa cudzích jazykov.
2. Udržiavanie formy je teraz veľmi ťažké,
pretože byt nie je zariadený na baletné
tréningy, ale robíme všetko, čo je v našich
silách, kúpili sme podlahovú krytinu, na
ktorej sa nešmýka. Snažíme sa okrem tréningov naťahovať, posilňovať svaly, behať.
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Valéria Frištik,

členka baletného zboru
1. Ráno má vždy zobudí budík, nerada by
som vyspávala. Keď vstanem, mám pred
sebou krásny dlhý deň, na ktorý sa veľmi
teším. Pre mňa je dobrá nálada vždy základom dobrého dňa! Po novom som si začala
ráno dávať studenú sprchu, ktorá ma dobre

1. Teraz môžeme spať dlhšie, pokojne sa
naraňajkovať, zacvičiť si balet, jogu alebo
posilňovať. Potom je čas na varenie, po
obede väčšinou sedíme na balkóne, telefonujeme rodine a kamarátom, počúvame
hudbu alebo Kristian hrá na klavíri a ja
čítam knihu, alebo sa učíme nový cudzí
jazyk. Z času na čas si napečieme aj nejaký
dobrý koláč. Večery trávime pri dobrých filmoch.
2. Udržiavať sa vo forme je pre nás relatívne, áno, môžeme každý deň cvičiť v rámci
možností, aby si telo neodvyklo pracovať.
Ale udržiavať si formu, ktorú máme počas

divadelnej sezóny, kde pracujeme veľa
hodín denne a tancujeme na predstaveniach, sa jednoducho nedá. My sme si na
druhej strane našli v tomto čase pozitívum
a tým je snaha vrátiť sa späť, pracovať na
základných veciach a upraviť si zlozvyky.
Okrem baletu posilňujeme a cvičíme jogu.
3. Tento čas nás všetkých učí byť vďačnými
za to, čo máme, a možno si aj uvedomíme, že
nám toľ ko netreba. Naučili sme sa byť efektívnejší, čo sa týka nakupovania a varenia.
Byť kreatívnejší pri trávení voľného času
a mať radosť z maličkostí. Musíme prijať
to, že život je teraz pomalší a máme na veľa
vecí čas. Život nás teraz učí trpezlivosti.

súčasťou starostlivosti, ako si udržať
formu doma.
3. Rovnako ako každá skúsenosť v živote,
aj vďaka tejto sa môžeme niečo naučiť,
dozrieť, prináša nám mnohé zmeny, zároveň nás utvrdzuje nás v tom, čo sme vedeli
už dávno. Mne poskytla čas na kreativitu.
Pokoj potrebný na premýšľanie o tom, čo
mám rada okrem tanca: je to kreslenie,
šitie. Dala mi možnosť robiť tieto veci celý
deň a slobodu v rozvrhovaní času. Dúfam,
že tento čas nás naučí, že náš život môže
byť lepší, ak sa vieme uskromniť a žiť menej
konzumne. Najviac mi chýba zeleninový trh.
Učarovalo mi varenie a zisťujem, že vďaka
internetu je možné pripraviť si doma nielen talianske jedlá, ale jedlá z celého sveta.
Každý deň moje myšlienky smerujú domov
k mojej rodine a milovaným Benátkam. Nie
som jediná, kto teraz nemôže byť so svojou
rodinou, pre všetkých je to veľmi ťažké.

Margaux Bortoluzzi,
členka baletného súboru

1. V tomto období, keď každý deň vyzerá
ako nedeľa, sa snažím odlíšiť dni rôznymi
aktivitami: striedam tréningy, varím rôzne
jedlá, pečiem dezerty, čítam talianske
a zahraničné knihy a časopisy, šijem a starám sa o byt. Môj najpríjemnejší čas je
ráno, keď je obloha zafarbená denným svetlom a ja sedím pri otvorenom okne a pijem
v tichu kávu, s domácim koláčom, chlebom,
sušienkami a ovocím. Potom sa pridám
k online hodine, ktorú vedie naša baletná
majsterka Cosmina Zaharia. Po tréningu
a strečingu upratujem a varím obed.
Poobede šijem dresy, čítam alebo robím
svoje grafické projekty. Keď slnko začne
klesať a v byte sa zotmie, popíjame čaj,
zapálime nejaké sviečky, je to chvíľ ka na
to, aby sme premýšľali, meditovali a obdivovali krásne farby, ktoré maľuje obloha. Pri
príprave večere premýšľam nielen nad tým,
aký film si večer pozrieme, ale aj ako budú
vyzerať nasledujúce dni!
2. Je veľmi ťažké udržiavať si formu
v tomto období. Doma nie je dosť miesta,
chýba tanečná podlaha, baletný majster,
ktorý vás vedie a opravuje počas tréningov.
Vďaka technológii, ktorá pomáha v tejto
neľahkej chvíli, absolvuje veľa tanečníkov
baletné tréningy. A nielen tie, tiež hodiny
pilatesu, gyrotoniky a jogy sú dôležité,
aby telo ostalo vo forme, takže hľadanie
optimálneho cvičenia a pedagóga sú teraz

Viacheslav Kruť,
sólista baletu

Viktoria Zinovieva,
členka baletného zboru

1. Pre Viki sa toho veľa nezmenilo, keďže
je na materskej dovolenke, no teraz
je to pre ňu ľahšie, pretože som doma
a môžem ju vystriedať pri dieťati. Ja sa
snažím robiť to, čo predtým, mám však
teraz viac času na rodinu a užívam si to.
2. Udržiavať sa teraz vo forme nie je ľahké.
Robíme všetko, čo je doma možné. Cvičíme, robíme strečing, veľa chodíme na
prechádzky s Alinou. Stále si však musíme
dávať pozor na to, čo jeme, a nemôžeme jesť
tak, ako by sme chceli.
3. V tomto období sa aj vďaka nášmu dieťaťu učíme stále niečo nové a objavujeme
v sebe nové obzory. Pozeráme dobré filmy
a čítame knihy, na čo sme predtým nikdy
nemali čas. Vedomie, že celé dni môžeme
byť so svojím dieťaťom, nás robí šťastnými,
ale tešíme sa opäť na javisko a baletné
predstavenia.

Silvia Najdená,
sólistka baletu

1. Vstávam neskôr ako zvyčajne, dám si
kávu a pripravím sa na posilňovanie alebo
tanečný tréning v mojej izbe. Podľa rozsahu
tréningu sa tomu venujem obyčajne dve,
tri hodiny. Zvyšok dňa trávim rôznymi aktivitami. Napríklad videohovormi s rodinou
a priateľmi, plánovaním aktivít do budúcna,
čítam, spievam, pozerám televíziu, sledujem sociálne siete alebo sa zabávame
s priateľmi robením vtipných videí.
2. Vždy sa snažím udržiavať telo v kondícii
a zlepšovaním sa v tom, v čom mám rezervy,
v tomto období sa snažím využívať čas
práve na to, pracovať na svojich slabších
miestach.
Navyše cvičím tréningy pomocou on-linu
na YouTube, ktoré vedie tanečný pedagóg.
Aj keď možno nie viac fit, ale chcela by som
sa vrátiť do práce po tomto dlhom čase silnejšia.
3. Zisťujem, ako skutočne veľa pre mňa znamená moja rodina a moji priatelia a ako sa
všetko môže rýchlo zmeniť alebo sa môže
niečo stať, takže oceňujem/vážim si všetko,
čo práve trvá a mám.

SND doma

SND doma

čiastočnej fyzickej kondície takej potrebnej pre naše povolanie, ktoré je možné
realizovať v domácich podmienkach. Vždy
je to s pomocou jedného z mojich drahých
kolegov, ktorým za to patrí obrovská vďaka.
Okrem toho pracujem na niekoľ kých baletných projektoch. Konkrétny čas ich tvorby
je závislý od toho, ako sa bude vyvíjať
momentálna situácia.
To ostatné by som pomenoval domáce
práce. Na rad sa dostávajú činnosti, ku
ktorým sa v priebehu sezóny často nedostanem. Najrôznejšie remeselné činnosti,
opravy, maľovanie napríklad zárubní a dverí,
upevňovanie políc na stenu, výmena vodovodných batérií a podobne. Pomáham upratovať, nakupujem.
2. Vzhľadom na môj vek moja fyzická forma
vyžaduje tak trocha špecifický prístup.
Každé ráno zhruba 45 minút venujem cvičeniu, ktoré pomáha môjmu zdraviu a zároveň
udržuje moje svalstvo v akej-takej kondícii.
Vždy, keď je to možné, sadnem na bicykel
a prejdem na ňom pár desiatok kilometrov.
Dnes je to trocha komplikovanejšie. Vždy
hľadám cestu, na ktorej stretnem čo najmenej ľudí.
3. Ťažká situácia, v ktorej sme sa ocitli, ma
len utvrdila v tom, že mnohokrát v živote sú
dôležitejšie iné veci ako tie, ktoré pre nás
za normálnych okolností môžu byť prioritou. Zodpovednosť, úcta, ochota pomôcť,
tolerancia, rešpekt. To sú slová, ktoré by
v našich mysliach mali natrvalo zostať aj po
prekonaní súčasnej pandémie.
￼

Sarah Millner,

demisólistka baletu
1. Tieto dni si nemusím nastavovať budík,
a keďže som nočný vták, tak si rada pospím
dlhšie. Počas pitia kávy a čaju si pozriem
správy. Som rada, keď mám čo najviac
informácií. Trošku neskôr cvičím – jogu,
fitnes cvičenia, baletné cviky alebo si idem
zabehať. V domácnosti je stále čo robiť,
upratujem viac než zvyčajne. Nájdem si
však čas na relax, sedím na balkóne, čítam,
pozerám filmy, online predstavenia a koncerty, seriály a dokumenty. Častejšie teraz
volám a píšem si s rodinou v Rakúsku, som
rada, že sú zdraví.
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Anna Vágnerová,

členka baletného zboru

Raphael Schuster,
demisólista baletu

1. Vstávame skoro, budík máme nastavený
väčšinou na 8.00 hod., aby sme si nenavykli
na dlhý spánok. Ráno sa musí začať, samozrejme, kávou, a keďže som v bakalárskom
ročníku na VŠMU, ráno píšem bakalársku
prácu alebo sa ináč pripravujem do školy.
Raph medzitým varí obed. O dvanástej
cvičíme s naším hosťujúcim choreografom
Danielom de Andrade online tréningy. Ak
je pekné počasie, popoludnie väčšinou trávime na záhradke pred domom, ideme na
prechádzku alebo na bicykel mimo civilizácie. Doma pozeráme seriály, filmy, upratujeme. Ja sa k večeru opäť vraciam k školským povinnostiam
2. Formu si udržiavame online tréning
mi, posilňovacími cvikmi alebo jazdou na
bicykli. Samozrejme sa snažíme zdravo
variť. Polievky, šaláty, mäso naprírodno
a podobne.
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3. Toto obdobie nás učí najmä trpezlivosti.
Aj keď sme spolu v divadle a nikdy nie sme
dlho od seba, teraz je to iné. Sme spolu na
ozaj 24 hodín denne. Ale musím povedať, že
sme si oporou. Keďže ja pochádzam z Prahy
a Ralph z Viedne, obom nám chýba rodina
– tak ako všetkým zahraničným kolegom.
Je smutné, že nemôžeme tráviť čas so svo
jimi rodinami v týchto nemilých a ťažkých
časoch. Preto je dôležité, aby sme tu boli
jeden pre druhého a pomáhali si. Máme
šťastie, že vďaka elektronike môžeme
denne telefonovať rodičom do zahraničia.

Tatum Shoptaugh,
prvá sólistka

Mergim Veselaj,
člen baletného zboru

1. V tomto ťažšom období je pre nás dôležité zostať mentálne a fyzicky aktívnymi.
Okrem povinností v domácnosti, ktoré
máme asi všetci, sme sa s Tatum zhodli na
týchto veciach: nastavujeme si skoro ráno
budík a chodíme sledovať východ slnka.
Absolvujeme päť ranných kilometrov na
čerstvom vzduchu v podstate bez ľudí navôkol, robíme si prechádzky v parku a v lese,
absolvujeme online kurzy s certifikáciou
cez americké univerzity. Tatum momentálne
pracuje na kurze meteorológie, ja na kurze
projektového manažmentu, trávime pri tom
približne dve hodiny denne.
2. Denne sa snažíme striedať rôzne typy
tréningu. Keď vynecháme aktivitu vonku,
čo je beh, prechádzky a fitnes, tak sa pripájame online, kde je pre nás veľa možností
výberu. Zameriavame sa na online hot jogu,
klasický tréning, jogu. Vďaka tomuto obdobiu a času bez divadla sme sa naučili viac
komunikovať medzi sebou a zároveň so
svojimi rodinami.
3. Táto situácia nás naučila väčšej pozornosti voči pocitom ľudí v našich rodinách,
väčšej skromnosti. Cítime, že nič nie je
isté. Zo dňa na deň sa môže veľa vecí zmeniť, môžeme mnohé stratiť. Zhodneme sa
s Tatum, že keď máme možnosť, tak treba
žiť na sto percent a vidieť všetko a všade,
čo je možné. Užiť si svet aj život...

Katsiaryna Kavaleuskaya,
členka baletného zboru

Aliaksei Kavaleuski,
člen baletného zboru

1. Každý náš deň sa podobá na ten predchádzajúci a zároveň je iný! V tomto období
sme si urobili revíziu nášho šatníka, virtuálne sme navštívili Ermitáž, boli sme na
prechádzke po Petrohrade, často pozeráme baletné predstavenia iných súborov.
Súčasne ja študujem online na VŠMU,
dcérka robí svoje školské úlohy a Aleksei
každý deň niečo urobí v záhrade.
2. Pomáhajú nám dve veci – snažíme sa
zabudnúť na cestu k chladničke. Nie je to
ľahké, ale snažíme sa! Druhá vec – vieme, že
sa nedá zachovať kondícia na sto percent,
ale strečing celého tela a cviky na priehlavky sú nevyhnutné.
3. Naučila som sa napríklad strihať manžela
a Aliaksei sa naučil variť polievku. Naučili
sme sa, že čokoľvek by sa v živote dialo,
vždy musíme zachovať ľudské hodnoty
a byť vďační za každý deň. Aká budúcnosť
nás čaká, nevieme, ale pevne veríme v seba.

3. Stretnutie karantény so mnou je veľmi
zvláštny okamih. Cítim potrebu pracovať
aj na svojej psychickej kondícii. Duševný
rozvoj každého z nás si vyžaduje hľadanie
osobnej sily, aby sme si „zjednodušili“ život
tým, že sa sústredíme na to, na čom skutočne záleží – pomáhať si a pracovať ako
tím. Objavila som jogu, ktorá mi prináša
pokoj, aby som sa vedela vyrovnať so všetkými tými úzkosťami. Želám si, aby sme
prekonali túto prekážku v živote so zdravím
a spolu... Svet prechádza veľ kou premenou, je potrebné mať trpezlivosť. Čoskoro
sa vrátime na javisko, aby sme všetkým priniesli radosť z nášho umenia.
Udržiavať si telesnú, ale aj duševnú kondíciu nie je jednoduché. Podstatné však je,
že sme si bližší, že sa vieme počúvať, že
si vieme vážiť naše profesie, že sa učíme
trpezlivosti a disciplíne... a že sa spolu
tešíme na chvíľu, keď umelci SND budú
opäť stáť na javisku a privítajú vás, našich
verných divákov, v prítmí hľadísk. Pevné
zdravie!
pripravili mk, iz, eg

Viktória Šimončíková má dostatok pohybu aj vďaka záhrade.

SND doma

SND doma

2. Byť vo forme je pre nás tanečníkov veľmi
dôležité, ale zároveň v tomto období aj
náročné. Ako som spomínala, cvičím, ako sa
dá. Balet, posilňujúce cvičenia z jogy a fitnesu, strečing a niekedy aj beh na kondíciu.
Nie je ľahké motivovať sa každý deň, ale
vždy som rada, keď som sa aspoň trošku
mohla venovať vlastnému telu. Tento
čas má výhodu, že sme bez nadmerného
stresu. To znamená, že si môžem vyskúšať
a skúmať rôzne cvičenia bez toho, že by to
výrazne ovplyvnilo ďalší deň, keďže teraz
nevystupujeme. Zároveň má telo teraz čas
na regeneráciu, prípadne „mikrotraumy“,
úrazy, problémy sa môžu liečiť.
3. Naučila som sa viac si vážiť zdravie, svoje
aj svojich blízkych. Možno sme sa aj zbavili
zbytočného stresu a vecí, ktoré nepotrebujeme... Chcieť menej znamená mať viac.
Možno sme si všetci akoby bližší, vážim si
viac svoj profesionálny život. Objavila som
technické možnosti mobilu, rôzne aplikácie.
Bavia ma aj jazyky. Nedávno som sa zúčastnila na kurze španielčiny. Chcela by som si
to znova osviežiť, keď som teraz doma.
￼

Margaux Bortoluzzi
objavila čaro pečenia
a teší sa z vlastnoručne
ušitých modelov.

Anna Carolina
Pitta de Carvalho,
členka baletného zboru

1. Je to zvláštny pocit, byť doma, najmä keď
neviem, kedy sa to všetko skončí. Napriek
tomu je môj deň plný, som zaneprázdnená
mnohými vecami, na ktoré za normálnych
okolností nemám čas!
2. Snažím sa udržiavať v priebehu týždňa
rutinu, aby som sa skoro zobudila, aby som
sa zúčastnila na online tréningu baletu,
fitnes tréningu a hodiny jogy. Disciplína je
teraz náš najlepší priateľ! Musíme byť pripravení vrátiť sa kedykoľvek do divadla...

Valéria Stašková obdarila
svojich kolegov rúškami,
na ktoré vyšila logo SND.

Igor Holováč sa udržuje vo forme
jazdou na bicykli.
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popiska
C. Goldoni Vejár (1961)
Eva Krížiková, Eva Poláková

spomíname

spomíname

Foto Martin Črep

Kráľovná úsmevu
Eva Krížiková

„Svoj vek beriem, čo iného mi zostáva.
Neodkladám si výstrižky z novín, recenzie, fotografie, nevediem si záznamy o úlohách. Jednoducho sa nerada obzerám
späť, žijem prítomnosťou,“ povedala v jednom z rozhovorov publicistke Elene Ťapajovej, ktorá ju nazvala „kráľovnou úsmevu“
a ktorá mala to šťastie, že vedela motivovať
umelkyňu, aby si s novinárom nielen posedela, ale dovolila rozhovor aj publikovať.
Svoju nechuť k novinárskym rozhovorom
zdôvodňovala tým, že herečka má hrať a nie
rozprávať o hraní. I tak sa kolegyni zdôve-
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rila, že za najdôležitejšie považuje „dostať
sa postave, ktorú stvárňujem, pod kožu,
uveriť jej. O tom, ako bude divák reagovať,
uvažujem až dodatočne. Najťažšia vec
v hereckom kumšte je ľudí rozosmiať, ale
vzápätí ich donútiť stíchnuť, zintenzívniť
pozornosť. Milujem tie okamihy, keď priam
bytostne cítim ten kontakt s divákom, to
očakávanie v hľadisku.“
Eva Krížiková sa narodila v nedeľu 15. júla
1934 v Bratislave a v šťastnú hodinu,
sudičky jej nadelili za veľ ké priehrštie
talentu. Múzy boli k nej štedré od detstva,

mnohí jej dokonca predpovedali kariéru
opernej divy s hlasovým rozsahom od koloratúry po alt. Zvíťazilo však herectvo. Pre
celé generácie vďačných divákov patrila
k dámam slovenského umenia – divadelného, filmového i televízneho. Na doskách
našej prvej scény vytvorila za šesť desiatok
rokov vyše 120 postáv. S príchodom Evy
Krížikovej prichádzala na javisko radosť
zo života, oplývala darom humoru a človečinou; svojím hereckým majstrovstvom
a bravúrou stvárnila nielen postavy komediálne, tragikomické, ale i postavy tragické.

Svoj nevyčerpateľný temperament vložila
Eva Krížiková do množstva úloh – stelesnila desiatky jazyčníc či írečitých dedinských žien. Radi si však v podaní umelkyne
pripomíname aj postavy plné láskavosti,
múdrosti, pokory i vzdoru, ktorých osud
zvýraznený tragickým tónom a úspornosťou gesta vyvolával zimomriavky. Z najvýraznejších úloh v jej podaní spomeňme
napríklad Kráľovnú Eleanoru z Dürrenmattovho Kráľa Jána, najstaršiu dcéru Goneril
v Shakespearovom Kráľovi Learovi, stvárnila Annu Pageovú vo Veselých paničkách

windsorských, Adelu v Tanci nad plačom,
Elenu v inscenácii Čaj u pána senátora,
Dubskú vo Viťúzoch, Xéniu z Predvečera
či Abrahámku v Pokuse o lietanie. K jej
profilovým postavám z osemdesiatych
a deväťdesiatych rokov patria zvlášť Akulina v Meštiakoch, postava dôchodkyne zo
Starej dobrej kapely, Binerl v Bockererovi,
Marfa v Samozvancovi, Serafina v Samovrahovi. Nemôžeme vynechať ani úlohu
z inscenácie Williamsovej hry Mačka na
horúcej plechovej streche alebo titulnú
postavu v tragikomédii Ale, ale, pani plu-

kovníková!, či jednu z posledných, postavu
gazdinej Agafie v dramatizácii Tolstého
Anny Kareninovej – iba dva krátke výstupy
a čo všetko vyjadrila niekoľ kými vetami.
Mnohostrunný talent uplatnila okrem divadelnej scény aj v desiatkach zaujímavých
postáv vo filme a v televízii, kde je archivovaných vyše 500 pôvodných titulov. Jej
neopakovateľný hlas budeme stále obdivovať aj z rozhlasových nahrávok a dabingu.
Eva Krížiková bola ocenená napríklad
Krištáľovým krídlom, uvedením do Siene
slávy ankety OTO a štátnym vyznamena-
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ním Pribinov kríž II. triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti
dramatického umenia.
Všetkých nás zarmútila správa, že pani Eva Krížiková nás už nepoteší svojím
úsmevom, príbehom, spomienkou... od 31. marca vieme, že už nemáme možnosť
opäť sa s ňou stretnúť... Jednu z najvýraznejších umelkýň si v SND pripomenieme pietnou spomienkou na začiatku nasledujúcej divadelnej sezóny.
Izabela Pažítková,
tlačová tajomníčka SND
Foto Gejza Podhorský, Katarína Marenčinová,
Jana Nemčoková, Juraj Chlpík, Ctibor Bachratý

Eva Krížiková bola unikátna, pretože v jej prípade šlo o celoživotnú kariéru.
Niekto vyletí ako veľmi mladý a uspeje vo filme alebo v divadle a potom nič.
To nebol jej prípad. Mala obdobie, že bola pasovaná za slovenskú komičku
a svojím spôsobom bola ojedinelá, možno slovenský pandant Jiřiny
Bohdalovej v Čechách, ale to by bolo málo. Pretože dramatické postavy,
ktoré hrala, boli veľmi širokého repertoáru.
Mám na Evu Krížikovú jednu milú spomienku, ktorá súvisí s dramatikom
Bengtom Alfhorsom. Režíroval som jeho hru Ash and Aquavit, u nás pod
názvom Ale, ale, pani plukovníková!. Keď autor prišiel na predstavenie, bol
mimoriadne prekvapený, pretože on to napísal pre starú ženu. Porovnával
našu inscenáciou s tou, ktorú režíroval v Štokholme, a povedal, že si ani
nevedel predstaviť, že sa to dá aj takto zahrať. V našom predstavení vôbec
nebola stará – ale aká vitálna, aký entuziazmus, obdivoval Evu Krížikovú.
Jej herectvo bolo plné skratiek, odkazovalo na výrazové prostriedky až
absurdnej drámy. Zrejme ju k tomu inšpirovali aj postavy, ktoré hrala.
Pri Alfhorsovi som si uvedomil, čo som jej aj povedal, že by uspela aj
v Štokholme, teda v zahraničí. Lebo fínsky autor píšuci po švédsky jej
síce nerozumel ani slovo, ale tým, že hru napísal a poznal, bol absolútne
uveličený jej výkonom.
Eva Krížiková bola osobnosť, dá sa povedať, posledná zo svojej generácie.
Vo svojej ére a v plnej hereckej sile bola mimoriadne charizmatickou herečkou, ktorá vedela s divákom nadviazať kontakt a myslím si, že preto mala
aj úspech.“
Emil Horváth

„Prichádzame na svet v šťastí a očakávaní – odchádzame v spomienkach
a v smútku nad stratou milovaných ľudí... Herecká výnimočnosť závisí od
talentu, príležitostí aj od šťastia a pracovitosti – naplniť ponúkaný osudový,
životný priestor. Drahá Evička, ty si ho naplnila počas života plnou mierou, pre svoju, ale predovšetkým našu radosť, tvojich divákov a kolegov.
Obohatení herectvom Evy Krížikovej a nezameniteľnou osobnosťou sme sa
tešili na všetko, čo si nám v divadle, filme, televízii, rozhlase a iných vystúpeniach a stretnutiach ponúkala. Do všetkého si dala srdce a svoju dušu.
V živote si bránila pravdu, nebála si sa povedať svoj názor a brániť česť. To
všetko obohatilo náš život, aj preto som Ťa mal rád a vážil som si Ťa. Vždy
som sa tešil na Teba, na Tvoj humor až nákazlivý smiech a neutíchajúcu
energiu. Drahá Evička, ďakujem Ti za všetko, česť Tvojej pamiatke!“
František Kovár

B. Ahlfors Ale, ale, pani plukovníková! (2000)
Juraj Slezáček, Eva Krížiková

spomíname

spomíname

P. Zvon Tanec nad plačom (1957)
Eva Krížiková, František Dibarbora

„Až teraz som si uvedomila, aké je to skvelé,
keď v divadelnom súbore sú herci a herečky,
ktorí majú veľ ký zmysel pre kamarátstvo. Eva
Krížiková bola neobyčajne kamarátsky človek,
neobyčajný tímový hráč. Som jej za to vďačná.
Takíto ľudia tvoria súdržnosť divadelného
súboru, a ak je divadelný súbor súdržný, tak
to cítiť z javiska, z inscenácií. Evka bola veľmi
veselá, milovala som jej neobyčajný zmysel pre
humor. Pritom viem, keďže mi bola srdcu blízka
a poznali sa aj naši rodičia, že Evička nemala
vždy harmonické a šťastné detstvo, lebo veľa
nepríjemného prežila v rokoch nástupu totality. Ale pritom bola slniečko, mala podmanivý
úsmev. Už som niekoľ kokrát povedala, že ak
by nakrúcala a filmovala v zahraničí, tak by to
bolo vo svete určite veľmi známe meno.
Spomínam si na predstavenie Cyrana v réžii
Karola L. Zachara, ktoré je pre mňa príkladom
súdržnosti nášho súboru. Po ňom sa nikdy
totiž nechodilo rovno domov, ale vždy sme sa
zišli u Evky Krížikovej a Ferka Zvaríka, ktorých
sme mali po ceste na rohu Rajskej a Dunajskej.
U nich sa sedelo, debatovalo a najmä smialo.
Boli otvorenou domácnosťou a otvorení, milí
a inteligentní ľudia. S veľ kou láskou na toto
obdobie spomínam.
Obdivovala som jej energiu, napriek ťažkostiam, ktoré ju živote stretli. Eva sa dokázala
usmievať aj v tých najsmutnejších situáciách
a vtedy aj do mňa vstúpil optimizmus. Bolí ma,
že ten posledný rok, to posledné obdobie to už
nebola ona. S nástupom choroby odišla tá Eva,
ako sme ju poznali. Necítim náhradu za takýto
typ herečky. A teraz, v týchto časoch, si uvedomujem, ako je vzácne, ak je v súbore takýto
človek – kamarátsky, tvorivý duch, ktorý si váži
umenie.“
Božidara Turzonovová

E. Rostand Cyrano z Bergeracu (2005)
Eva Krížiková, Diana Mórová, Ján Kroner

5

M. Gorkij Meštiaci (1982)
Ladislav Chudík, Eva Krížiková
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J. Hubač Stará dobrá kapela (1984)
Ladislav Chudík, Gustáv Valach, Július Pántik,
Eva Krížiková, Karol Machata

L. Birinskij Chaos (1991)
Eva Krížiková, Marián Labuda

J. Palárik Inkognito (2000)
Leopold Haverl, Eva Krížiková

Ch. Hampton Popol a vášeň (2006)
Eva Krížiková

L. N. Tolstoj Anna Kareninová (2009)
Eva Krížiková, Ľuboš Kostelný
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Opery SND
Opery
SND
G. Verdi Don Carlos (1956)
Nina Hazuchová (Princezná Eboli)

Nina Hazuchová sa narodila v Brne (24. mája 1926) v rodine ruských emigrantov, ktorí sa
s jedinou dcérou presťahovali do Bratislavy, keď mala sedem rokov. Po absolvovaní gymnázia študovala na bratislavskom konzervatóriu (1943 – 1948). Na našej prvej opernej
scéne hosťovala už počas štúdia na konzervatóriu, debutovala v úlohe Poliny z Pikovej
dámy (1946).
Za vyše štyri desaťročia vytvorila Nina Hazuchová v Opere SND ako prvá dáma mezzosopránového odboru osemdesiatštyri postáv vo viac ako sto inscenáciách (niektoré stvárnila viackrát). Vďaka dokonalej vokálnej technike a kultivovanému hereckému prejavu i skvelej muzikalite vynikajúco stvárňovala úlohy v dielach z obdobia baroka, ako aj klasicizmu,
romantizmu či dvadsiateho storočia. Spomeňme niektoré z tých najzávažnejších: Luciu
v Sedliackej cti, Azucenu v Trubadúrovi, Vesnu v Rimského-Korsakovovej Snehulienke,
Mercedes a Carmen v Bizetovej rovnomennej opere, Siebela vo Faustovi a Margaréte,
Amneris v Aide, Marcelinu i Rosinu v Barbierovi zo Sevilly, Oľgu aj Larinovú v Eugenovi Oneginovi, Zuzku v Krútňave, Ludmilu v Predanej neveste, Fiodora a Marinu Mnišek v Borisovi
Godunovovi, Suzuki v Madame Butterfly, Cherubína vo Figarovej svadbe, Princeznú Eboli
v Donovi Carlosovi, Emíliu v Otellovi, Geneviévu v Pelléovi a Mélisande, Maddalenu v Rigolettovi, Katarínu v Šebalinovej opere Skrotenie zlej ženy, Blagotu vo Svätoplukovi, Ľubavu
v Sadkovi, Radmilu v Libuši, Hermiu v Brittenovom Sne noci svätojánskej, Sofiu Ivanovnu
v Cikkerovom Vzkriesení, Končakovnu a tiež Ňaňu v Kniežati Igorovi, Nicklaussa v Hoffmannových poviedkach, Buryjovku v Jej pastorkyni, Fenenu v Nabuccovi, Sekretárku
v Menottiho Konzulovi, Amastris v Händlovom Xerxovi, Lily v Gershwinovej opere Porgy
a Bess, Sestru Laetitiu v Cikkerovom Rozsudku, Mary vo Wagnerovej opere Blúdiaci
Holanďan. Poslednou z jej úloh bola Guvernantka v Pikovej dáme (premiéra 6. 1. 1989),
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kým Polinou v tejto opere Nina Hazuchová
v SND začínala (21. 12. 1946).
Nina Hazuchová účinkovala v mnohých
dielach súčasných slovenských skladateľov, napríklad Ladislava Holoubka, Eugena
Suchoňa, Jána Cikkera, Tibora Freša,
Bartolomeja Urbanca, Juraja Beneša.
Bola vyhľadávanou koncertnou umelkyňou. Popri slovenskej piesňovej tvorbe je
pamätná napríklad jej interpretácia Mahlerových Piesní o mŕtvych deťoch, Beethovenovej Deviatej symfónie a Frešovej
kantáty Spev o žene. Viackrát úspešne
hosťovala v zahraničí. Od roku 1976 pôsobila Nina Hazuchová pedagogicky na
Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických
umení v Bratislave, kde vydala aj publikáciu Technická príprava hlasu pre spevácky
výkon (1984).
V pani Nine Hazuchovej strácame
nielen vynikajúcu umelkyňu, ktorá sa
významným spôsobom zaslúžila o rozvoj
slovenskej opernej interpretácie, ale aj
vzácneho človeka. Zomrela 3. apríla 2020
v Bratislave. V čase pandémie sa rodina
s pani Ninou Hazuchovou rozlúčila v úzkom
kruhu. V Slovenskom národnom divadle
si jednu z najvýraznejších slovenských
operných umelkýň pripomenieme na
spomienkovom stretnutí na začiatku
nasledujúcej divadelnej sezóny.
Izabela Pažítková,
tlačová tajomníčka SND
Foto Jozef Vavro, Gejza Podhorský

W. A. Mozart Figarova svadba (1955)
Nina Hazuchová (Cherubín)

G. Verdi Trubadúr (1963)
Nina Hazuchová (Azucena)

Zlatá sólistická éra Opery SND trvala
približne desať rokov (1957 – 1967) a jej
poslednou aktívnou pamätníčkou bola
mezzosopranistka Nina Hazuchová. Vo
svojom hlasovom odbore sa presadila
napriek mimoriadne silnej konkurencii
(Oľga Hanáková, Ľuba Baricová, Jaroslava Sedlářová). Nina Hazuchová predstavovala v každej úlohe istotu.
Azda najdôležitejšou črtou jej interpretácie bola vysoká spevácka i herecká
kultivovanosť; v hľadisku sme sa nikdy
nemuseli obávať, že jej tón zlyhá alebo sa
na moment intonačne ocitne „vedľa“. Jej
hlas najmä v dolnej polovici rozsahu mal
tmavšie, neobyčajne príjemné zafarbenie a svetlejšie znejúca vysoká poloha jej
takisto nerobila problémy. Počas svojej
kariéry bola mimoriadne vyťažená a často
obsadzovaná, stretala sa s najrozličnejšími štýlovo diferencovanými speváckymi
partmi, no či šlo o klasiku alebo modernu,
o Rossiniho, Verdiho, Musorgského alebo
Čajkovského, vždy našla adekvátny kľúč
k naplneniu predstáv skladateľa, dirigenta
či erudovaného diváka. Nepoznala veľ ké či
malé úlohy, ku všetkým pristupovala s rovnakou zodpovednosťou, vedela citlivo reagovať na partnera a nikdy sa nepokúšala
samoúčelne priťahovať divákovu pozornosť na seba a svoju javiskovú hrdinku.

Pani Ninu Hazuchovú som na javisku SND
nezastihla, nemohla som teda obdivovať jej vrúcny mäkký hlas, o ktorom môj
učiteľ Jaroslav Blaho napísal, že z neho
cítiť „teplo južných nocí, horúci vzduch
rozpálených stepí, zdanlivú a tajomnú
nekonečnosť priestorov“. No napriek tomu
mám pocit, akoby som jej umenie dôverne
poznala. Patrila totiž k predstaviteľ kám
zlatej generácie slovenskej opery, ktorým som kurátorsky pripravovala výstavy
k ich životným jubileám. Keď v roku 2016
slávila deväťdesiatku, stretávali sme sa
v jej útulnom byte na Jelačičovej, vyberali
sme fotografie (bola radosť robiť výstavu
o vizuálne pôvabnej, herecky tvárnej umelkyni) a spomínali. Chvíle strávené v spoločnosti noblesnej, elegantnej, no pritom
veľmi priateľskej, dobrosrdečnej a nadovšetko taktnej dámy ma nabíjali pozitívnou energiou. Som jej vďačná aj za cenné
„insajderské“ informácie o sovietskom
režisérovi Nikolajovi Dombrovskom a jeho
legendárnej inscenácii Eugena Onegina
(SND 1952), v ktorej nielen vytvorila kritikou vysoko oceňovanú postavu Oľgy, ale
ako rodená Ruska aj asistovala režisérovi
pri jej príprave. Veľ ká operná generácia
SND definitívne odchádza – naši nástupcovia už budú odkázaní iba na spomienky
„z druhej ruky“.

Vladimír Blaho,
hudobný publicista

Michaela Mojžišová, operná historička
Ústav divadelnej a filmovej vedy
Centra vied o umení SAV

L. Janáček Jej pastorkyňa (1966)
Nina Hazuchová (Starenka),
Anna Martvoňová (Jenůfa)

spomíname

P. I. Čajkovskij Eugen Onegin (1952)
Nina Hazuchová (Oľga), Dr. Gustáv Papp (Lenskij)

G. Puccini Madame Butterfly (1971)
Anna Martvoňová (Čo čo san),
Nina Hazuchová (Suzuki)

G. Verdi Aida (1978) Nina Hazuchová (Amneris)
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Ondrej Malachovský
popiska
Svätopluk (1985)

Svätopluk (1960)

Opera

Opera

Predstavenie v amfiteátri na hrade Devín (1960)

Svätopluk

historická operná epopeja
V polovici dvadsiateho storočia slovenská
operná literatúra nedisponovala veľ kým
množstvom originálnych diel. Po premiére Krútňavy v roku 1949 sa objavili
prvé diela z pera Jána Cikkera ako Juro
Jánošík (1954) a Beg Bajazid (1957),
Andrašovanova opera Figliar Geľo (1957)
a Holoubkova opera Rodina (1959). Eugen
Suchoň sa v zložitej situácii, v akej sa
nachádzal po negatívnom prijatí svojej
prvej opery štátnou mocou, predsa len
rozhodol napísať nové dielo, ktoré by bolo
podstatne iné ako kritizovaná Krútňava.
Chcel predstaviť našu slovanskú minulosť
z obdobia Veľ kej Moravy. Tu si musíme
pripomenúť, že v päťdesiatych rokoch sa
rozbehol intenzívny program archeologických prieskumov v okolí Nitry a Mikulčíc,
ktoré mali vedecky potvrdiť dovtedajšie
poznatky z obdobia prvého slovanského
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štátneho útvaru na našom území. Archeologické výskumy a veľmi skromné písomné
pamiatky z našich a zahraničných archívov boli síce z umeleckého hľadiska ťažko
uchopiteľné, ale pre skladateľa boli predsa
len významnou inšpiráciou.
V päťdesiatych rokoch ešte prevládal
názor, že každý národ potrebuje národnú
operu, ktorá je istým spôsobom apológiou mýtických dejín vo veľ kom štýle.
Podobne ako vznikali v minulosti národnobuditeľské operné epopeje v Česku (B.
Smetana – Libuša), v Uhorsku (F. Erkel –
Bánk bán) alebo v progresívnejšej podobe
v Rusku (M. P. Musorgskij – Boris Godunov a Chovanščina), očakával sa podobný
počin – i keď oneskorene – aj u nás. Tento
názor pramenil v romantickej estetike
a buditeľskej realite 19. storočia, pričom
estetika štátnej moci päťdesiatych rokov

nedokázala prekonať minulosť a akceptovať avantgardné trendy svojej doby.
Avantgarda bola nielenže neprijateľná,
ale pre štátnu kultúrnu doktrínu priam
nepriateľom číslo jeden. Ak sa nad týmto
faktom zamyslíme, vidíme, že z pohľadu
tzv. socialistického realizmu úlohu klišéovitých pseudoromantických očakávaní
Krútňava nemohla spĺňať, čo Suchoňovi
komunistická moc dala zreteľne i najavo.
Svätopluk je opera v troch dejstvách,
v štyroch obrazoch o povestných troch
prútoch kniežaťa Svätopluka. Libreto
vzniklo v spolupráci s Ivanom Stodolom
(podľa jeho drámy Kráľ Svätopluk) a Jelou
Krčméry-Vrteľovou. Tvorcovia sa inšpirovali, ako sme už spomínali, archívnymi
prameňmi a poznatkami archeológov
zo Slovenskej akadémie vied. Dirigentom svetovej premiéry 10. marca 1960

Ondrej Malachovský, Eugen Suchoň (1985)

bol Tibor Frešo a réžiu mal jeden z najvýznamnejších tvorcov svojej doby
Miloš Wasserbauer, ktorý v spolupráci
s Ladislavom Vychodilom vytvoril impozantnú inscenáciu. Na premiére postavu
Svätopluka spieval Ján Hadraba, ale
v pravom zmysle slova ju preslávil až
výkon Ondreja Malachovského.
I keď libreto a dramaturgická štruktúra opery silne pripomínajú tradičné
diela devätnásteho storočia s iluzívnym
dejom bez dramaturgických novotvarov,
hudobný jazyk sa už približuje k dobovým
kompozičným trendom pripomínajúcim
avantgardu dvadsiatych rokov. V druhej
polovici päťdesiatych rokov pod vplyvom XX. zjazdu ruských komunistov
predsa len badať aj v Československu
mierny politický odmäk, ktorý umožnil
tvorcom trochu slobodnejšie dýchať.

Svätopluk na Bratislavskom hrade (1970)

Bartók, Šostakovič a Janáček sú už
akceptovateľnými vzormi a objavujú sa
i prvé nesmelé náznaky verejných debát
o umení.
Opera Svätopluk bola s nadšením prijatá ako laickou a odbornou verejnosťou,
tak aj politickou mocou. Prvá inscenácia
mala až šesťdesiat repríz, ako i slávnostných predstavení na Devíne s mimoriadnou návštevnosťou, aká sa už odvtedy
nikdy nezopakovala. Pre úplnosť musíme
pripomenúť, že inscenácie na Devíne boli
organizované politickým aparátom, diváci
sa zvážali autobusmi, preto sa reálna
návštevnosť ťažko porovnáva s návštevnosťou v slobodnejších časoch.
Z inscenačnej praxe spomeňme okrem
prvého uvedenia aj inscenáciu Karola
Zachara z roku 1966, originálnu a veľmi
sugestívnu inscenáciu Branislava Krišku

z roku 1985 a poslednú na našej prvej
scéne z inscenačnej dielne Juraja Jakubiska z roku 2008.
Napriek všetkým prekážkam, dobovým
nánosom, môžeme konštatovať, že slovenská operná literatúra disponuje dielom, ktoré je hodné štátnej reprezentácie,
ako i slávnostného predvedenia, pričom
sa opera teší nevšednému záujmu aj
súčasného diváka.
Šesťdesiate výročie prvého uvedenia
opery Svätopluk sme si pripomenuli 10.
marca 2020 v zložitých časoch núteného
uzatvorenia divadla z dôvodu pandémie
koronavírusu.
Martin Bendik,
dramaturg Opery SND
Foto Gejza Podhoranský,
Jozef Vavro, Anton Sládek
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Opera je
rozprávka
pre dospelých

Foto Kamil Vyskočil

... hovorí Július Gyermek, jeden zo zakladajúcej generácie operných tvorcov. Narodil sa na strednom Slovensku, v Dolných Hámroch

(18. 4. 1931). Od útlej mladosti však vyrastal v Bratislave. V tom pravom zmysle slova patrí k trojjazyčným starým Prešporákom.
Študoval pôvodne činohernú réžiu (1951 – 1953), no veľmi skoro ho zlákala opera. Okrem réžie sa venoval aj dramaturgii, písaniu

a prekladom libriet. Do SND nastúpil v roku 1954 – najskôr do súboru činohry, ale už o rok nato zakotvil v opere, kde bol režisérom
a neskôr dramaturgom a šéfdramaturgom (s krátkou prestávkou medzi rokmi 1997 – 1999). Našej prvej opernej scéne ostal verný až
do odchodu do dôchodku v decembri roku 2001. Z profilových inscenácií Júliusa Gyermeka spomeňme opery Revízor (Werner Egk),

Trubadúr (Giuseppe Verdi), Lucia di Lammermoor (Gaetano Donizetti), Cisárove nove šaty (Juraj Beneš), François Villon (Tibor

G. Verdi Simon Boccanegra (1985), Peter Dvorský (Gabriele Adorno), Ivan Konsulov (Simon Boccanegra)
Magdaléna Blahušiaková (Amelia Grimaldi)

Frešo) či Verdiho opery Nabucco a Aida.

Kedy ste sa zapojili do profesionálneho
divadelného života?
V roku 1954 som ukončil vysokú školu
a nastúpil som ako asistent réžie v Činohre
SND a na začiatku som hral malé postavy
a účinkoval v komparze. A to veľmi rád. Prvá
inscenácia, pri ktorej som asistoval, bola
Hviezdoslavova tragédia Herodes a Herodias, ktorú režíroval Janko Borodáč. Boli
to veľmi vzrušujúce časy. Už rok nato som
prestúpil do opery. To bol môj svet! Tam som
sa cítil doma.
Aká bola atmosféra v päťdesiatych
rokoch minulého storočia v divadle?
Predovšetkým musím povedať, že existoval veľmi veľ ký politický tlak a to bolo dosť
nepríjemné. Nepoľavoval ani po roku 1956,
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po XX. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Úľava prišla až v šesťdesiatych rokoch. Na druhej strane sme mali
všetci veľmi profesionálny prístup k práci.
Divadlo fungovalo, ale ako je to v divadle
vždy, existovalo aj isté tvorivé napätie
medzi mladými a staršími sólistami... Mám
krásne spomienky na svoje začiatky – na
inscenácie Šebalinovej komickej opery
Skrotenie zlej ženy a Rossiniho Barbiera
zo Sevilly. V tom pravom zmysle slova som
sa našiel až v Egkovovej opere Revízor.
Vymyslel som inscenáciu s minimálnou scénou, až takou minimálnou, že sa ma dirigent
Ladislav Holoubek opýtal, kde vlastne tá
scéna je. Často som spolupracoval so scénografmi Pavlom Gáborom a Vladimírom
Suchánkom; našou ambíciou bolo sústrediť
sa na vytváranie divadelného priestoru prostredníctvom svetla a nie množstva kulís.
Napriek všetkým obmedzeniam boli šesťdesiate roky pre mňa predsa len tie najkrajšie, aj keď sa stávali „kuriózne politické“
udalosti. Pamätám si, že keď emigrovala
Lucia Popp a začala kariéru v Štátnej opere
vo Viedni, zvolala sa v divadle celosúborová schôdza, na ktorej sme mali odsúdiť
„zradkyňu.“ Andrej Bagar (inak komunista)
sedel neďaleko a tíško zahundral, aby to
nikto nepočul: „Ona len začína tam, kde by
všetci radi končili.“

Na ktoré osobnosti si najviac spomínate?
Z režisérov na Miloša Wasserbauera, ktorý
vedel znamenite svietiť, Karla Jerneka, ale
i na svojich kolegov Mira Fischera a Braňa
Krišku, s ktorými som mal vždy korektný
vzťah. Z dirigentov by som spomenul Tibora
Freša a Ladislava Holoubka, neskôr Zdenka
Košlera. Boli to znamenití majstri. A potom
tu boli vynikajúci speváci, napríklad Bohuš
Hanák, Mimi Kišonová-Hubová, Margita
Česányiová.
Ktorá z vašich inscenácií vám prirástla
k srdcu najviac?
Asi Benešova opera Cisárove nove šaty.
Bola to moderna v tom pravom zmysle
slova. Práve sa začínala normalizácia, preto
sme sa museli vyjadrovať už v inotajoch.
Hlavnú postavu znamenite stvárnil Dr. Papp
a postavu Ženy Ida Rapaičová. Šašov zvonček na konci predstavenia podala divákom,
na čo zhaslo svetlo. Odzvonilo slobode.
Písal sa rok 1969. Beneš bol vynikajúcim
skladateľom, i keď niektorí ho považovali
za „naschválistu“. Ak si dobre pamätám,
nazval ho tak Košler. Asi preto, lebo spevné
party písal vo vypätých polohách, alebo
preto, lebo interpretov často prekvapili
harmonické zvraty. Mám veľmi pekné spomienky aj na Frešovu operu François Villon,
na ktorej som bol aj spoluautorom libreta

a inscenoval som ju tak, že orchester som
„posadil“ na scénu za protagonistov. V tom
čase to bolo nezvyčajné... Básnika Villona
stvárnil Leopold Haverl v alternácii s Ľubom
Paulovičom. Nemôžeme zabudnúť ani na
Nabucca. Inscenácia bola v repertoári 27
sezón a mala 420 repríz. Divadelný kritik
Laco Čavojský recenzoval nielen premiéru,
ale aj 400. reprízu, čo nebolo zvyčajné. Aidu
som si vymodlikal, lebo práve k tejto Verdiho
opere som mal zvláštny vzťah... S odstupom
času ťažko hodnotiť, vždy mi bola najbližšia
tá opera, ktorú som práve inscenoval.
Keby som sa vás opýtal, čo to je opera,
ako by ste sa v skratke vyjadrili?
Pre mňa je odpoveď jednoduchá: opera
je rozprávka pre dospelých. Veľ ký sen
o neskutočnom krásne. Ľuďom som sa
vždy snažil ponúknuť ideály, nebolo to však
zakaždým ľahké. Najmä v tých pochmúrnych päťdesiatych rokoch to bolo veľmi
ťažké.
Čo by ste odkázali mladej generácii
umelcov?
Aby to, čo robia, robili so srdcom, nevzdávali sa a boli trpezliví...
zhováral sa Martin Bendik,
dramaturg Opery SND
Foto Gejza Podhoranský,
Jozef Vavro, Anton Sládek

Opera

Opera

Kedy a prečo ste sa vlastne rozhodli, že
sa budete venovať opere?
Prečo, na to viem odpovedať veľmi jednoznačne: lebo sa mi opera páčila. Kedy?
Na to odpoviem takto: od malička som
chodieval do divadla a sledoval som dianie
na našej prvej scéne. Potom som začal
študovať činohernú réžiu na Vysokej škole
múzických umení u Mikuláša Hubu a Janka
Borodáča. Po prvom ročníku som prestúpil na opernú réžiu. Mojimi pedagógmi boli
Otokar Zítek a neskôr Miloš Wasserbauer.

G. Verdi Nabucco (1966), Bohuš Hanák
(Nabucco),Yvetta Czihalová (Fenena),
Imrich Jakubek (Ismael)

T. Frešo Francois Villon (1986)
Ľubomír Paulovič (Francois Villon)

M. Ravel Španielska hodinka (1961)
Ľuba Baricová (Concepcion),
Juraj Martvoň (Ramiro)

G. Rossini Barbier zo Sevilly (1960)
Alexander Baránek (Gróf Almaviva),
Juraj Wiedermann (Figaro)

J. Beneš Cisárove nové šaty (1969)
Juraj Martvoň (Cisár)
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Tvorivá sloboda, ale i umelecká
stagnácia... také boli roky
deväťdesiate

ČINOHRA
J. G. Tajovský Ženský zákon (1996)
Soňa Valentová, Božidara Turzonovová

Divadelný kritik a historik Karol Mišovic sa zamýšľa nad tým,
aké zmeny nastali v Činohre SND po páde železnej opony a ako sa darilo
jej umeleckému životu do presťahovania do novej budovy SND
Nastal rok 1989 a s ním pád komunistického režimu...
Prelomový rok 1989 znamenal pre slovenské divadelníctvo príliv drám a ich autorov,
ktorí boli komunistickým režimom zakazovaní. Dramaturgie divadiel začali po rokoch
opäť hojne siahať po dovtedy nepovolených dramatikoch – Millerovi, Mrożekovi,
Sartrovi, Camusovi či Havlovi. Demokracia tak so sebou priniesla aj demokraciu
divadelného života. Starší režiséri v SND
sa začali aktívne vracať k drámam, ktoré
im predtým normalizačná cenzúra, nasto-
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lená od začiatku 70. rokov, nepovoľovala.
Pre Pavla Haspru to bol návrat k drámam
z americkej proveniencie, keď naštudoval napríklad Millerovu Smrť obchodného
cestujúceho (15. 1. 1991), Peter Mikulík
uviedol Mrożekovu absurditu Strip-tease
(27. 1. 1993), Vladimír Strnisko existencialistického Sartra a jeho S vylúčením
verejnosti (13. 1. 1992) a Ľubomír Vajdička
sa orientoval na politickú satiru vyťaženú
z textov našich moderných klasikov (Stodolov Čaj u pána senátora, 1. 2. 1992, Karvašovi Vlastenci z mesta Y, 21. 1. 1995 či

Barč-Ivanov Mastný hrniec, 14. 6. 1996).
Režiséri a dramaturgovia síce mali voľnejšie ruky, ale otvorene treba povedať, že
v ich tvorbe už chýbal inovatívnejší impulz
a nadviazanie na tendencie súčasných
divadelných trendov. Činoherný súbor
ostával umelecky zahľadený do minulosti
a nereagoval na zmeny, ktoré naopak vycítili novovzniknuté malé divadlá (napríklad Divadlo ASTORKA Korzo ´90) alebo
nezávislé scény ako STOKA či Divadlo
GUnaGU. Nehovoriac o dôležitom fakte, že
diváci prestali po revolúcii javiť o divadlo

záujem. Obecenstvo už totiž nehľadalo
medzi replikami postáv zašifrovanú kritiku
režimu a odkazy na tému politickej neslobody. Otvorene sa začalo konštatovať,
že divadelníci po Novembri 1989 stratili
nepriateľa. A teda mnohí režiséri aj tému
svojich javiskových výpovedí smerujúcich
k pomenovávaniu animozít skostnateného
totalitného režimu. Preto sa dramaturgie
všetkých slovenských kamenných divadiel
začali predbiehať v lákavosti svojich repertoárových noviniek. V Bratislave to bola
Nová scéna, ktorá správne vycítila divácky
dopyt po západnom a najmä efektnom
umení, akým bol práve muzikál. Práve na
začiatku 90. rokov vzniká muzikálový kult
dovtedy činoherného a operného režiséra
Jozefa Bednárika, ktorého „novoscénické“
muzikály dosahovali vysoké umelecké kvality i nadpriemerné počty repríz.
V Činohre SND bola situácia komplikovanejšia. I keď dramaturgia siahala po
dovtedy tabuizovaných autoroch, ponúkala
aj súčasné slovenské i zahraničné hry a do
polovice 90. rokov sa z opatrnosti vyhýbala
ruským dielam, sála sa zaplnila len málokedy. Z toho dôvodu Ľubomír Vajdička ešte
v závere revolučnej sezóny 1989/1990 zmenil úmysel inscenovať Bulgakovovu drámu
Puškin a naštudoval Feydeauovu situačnú
komédiu Chrobák v hlave (16. 6. 1990)
a rok nato vedenie divadla už druhý raz
obnovilo kultový muzikál Na skle maľované
(8. 6. 1991). Obe inscenácie sa stali dlhoročnými diváckymi fenoménmi, ale v podstate išlo o splnenie jednoznačného cieľa:
nalákania publika späť do hľadiska. To sa
podarilo. Chrobák v hlave sa hral až do roku

2016 a dosiahol takmer 400 repríz. Na
skle maľované bolo legendou už od svojej
premiéry v roku 1974 (647 repríz) a túto
kultovú inscenáciu mnohí, žiaľ, považujú za
najreprezentatívnejšie režijné dielo Karola
L. Zachara. To by bola veľ ká nepravda.
Zachar má dôležitý zástoj v dejinách slovenského divadla inscenáciami Veselých
paní z Windsoru, Vejárom, Bačovou ženou
a inými. Na skle maľované bol v podstate
kultivovaný muzikál so skvelými hereckými
výkonmi na čele s Michalom Dočolomanským, kde účinkujúci veršami piesní o slobode tlmočili jasné spoločenské posolstvo.
No v Zacharovom režijnom poňatí išlo skôr
o baladickú než politickú inscenáciu.
Ľahší žáner sa stal pevnou súčasťou
repertoáru.
Tak to bolo, samozrejme, vždy, už od čias
antického divadla a nezmenilo sa to ani v 90.
rokoch 20. storočia v SND. Dramaturgia sa
logicky snažila o vyváženosť repertoáru,
ale mnohé inscenácie vážnejšieho ladenia
ostávali absolútne bez povšimnutia publika. Vina však nebola len na divákoch. Ako
som už spomenul, režijný súbor SND zostarol a nedochádzalo ku generačnej obmene.
Režiséri už len dupľovali svoje umelecké
postupy a chýbal podnetnejší impulz, ktorý
by činohre otvoril dvere do moderného
európskeho divadelného priestoru. Súbor
dosahoval solídne umelecké výsledky, ale
jeho produkcia sa nevymykala zo slovenského priemeru a najmä značne zaostávala
za divadelným životom v okolitých postsocialistických krajinách. Výnimočné režijné
hosťovania Romana Poláka, Juraja Nvotu,
Doda Gombára, Silvestra Lavríka a ďalších

boli hodnotnými príspevkami do repertoáru, ale nedošlo k produktívnej kontinuálnej spolupráci. Preto hosťovanie maďarskej
režisérky, vtedy ešte pomerne neznámej
(dnes už svetoznámej) Enikö Eszenyi, ktorá
tu inscenovala Shakespearovu komédiu
Ako sa vám páči (21. 6. 1996), zapôsobilo skutočne ako zjavenie. Zrazu sa na
Shakespeara pozerala inak, novátorsky,
bez zaužívanej inscenačnej konvencie.
Vytvorila sugestívne magické dielo s jasne
artikulovanou režijnou interpretáciou, kde
pozornosť upriamila najmä na prácu s mladou časťou hereckého ansámblu. Či to
bol Richard Stanke, Ingrid Timková, Milan
Mikulčík, ale najmä Diana Mórová, dovtedy
predstaviteľ ka skôr menších alebo žánrových figúrok. Práve spolupráca s Eszenyi
poukázala na výnimočný talent začínajúcej Mórovej, jej charakterové herectvo
a schopnosť autentického preniknutia do
tragikomických pólov. Za Shakespearovu
Rosalindu získala aj cenu Dosky 1996 za
najlepší ženský výkon sezóny a celkovo Ako
sa vám páči na absolútnom prvom ročníku
týchto divadelných ocenení premenilo aj
nominácie Najlepšia inscenácia a Najlepšia
réžia. Lenže ani toto produktívne hosťovanie plynulo nepokračovalo. Eszenyi sa síce
do SND o pár rokov vrátila, ale inscenácia
Shakespearovho Antonia a Kleopatry (16.
6. 2002) kvalitou nenadviazala na predošlý
úspech. V neskoršom období podobne umelecky hodnotnou a pre súbor obohacujúcou
spoluprácou so zahraničným režisérom
bola inscenácia hry Thomasa Bernharda
Ignorant a šialenec (21. 1. 2005) v réžii
Jana Antonína Pitínskeho s pozoruhodnými výkonmi Ingrid Timkovej a začínajúceho Ľuboša Kostelného v hlavných úlohách. Lenže tiež išlo skôr o dramaturgickú
výnimku z pravidla.

ČINOHRA

popiska
E. Ionesco Stoličky
(1999)
Emília Vášáryová, Emil Horváth

Diváci si okrem Na skle maľované
a Chrobáka v hlave obľúbili aj Čertice
a Ženský zákon.
Obe inscenácie si nadlho získali pozíciu
stálic repertoáru a boli zárukou vypredaného hľadiska aj po presťahovaní do novej
budovy SND. Goldoniho Čertice (8. 4. 1995)
v réžii Petra Mikulíka boli skutočne komediálnym mumrajom v príznačne temperamentnej talianskej atmosfére s výbornými
výkonmi Martina Hubu, Stana Dančiaka,
Diany Mórovej, Michaely Čobejovej, Kamily
Magálovej či Zuzany Kocúrikovej. Naopak, do slovenského rurálneho prostredia
divákov vťahovalo Hasprovo naštudovanie
Ženského zákona (23. 11. 1996). Režisér
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W. Shakespeare Ako sa vám páči (1996) Milan Mikulčík, Diana Mórová

ČINOHRA

Tajovského hru vyložil ako ľudovú komédiu
o nezmyselnom konflikte dvoch jazyčníc,
dal text preložiť do záhoráčtiny a následne
do inscenácie pridal desiatky folklórnych
vložiek. Z Tajovského dedinskej hry sa tak
stalo roztancované a rozospievané divadlo
ašpirujúce až na post folklórneho muzikálu.
Kým kritika takmer unisono vyslovila polemiku s interpretáciou, kde Tajovský ostal
v úzadí pred záhoráckou lexikou a rétorikou
i mierne insitnými scénickými vtipmi, diváci
inscenáciu jednoznačne prijali a udržala sa
v repertoári až do roku 2010 s úctyhodným
kontom 302 repríz. O pár rokov neskôr si
publikum rovnako intenzívne obľúbilo aj
inscenáciu Tančiarne (7. 4. 2001) zobrazujúcu prierez našimi novodobými dejinami
hudobno-tanečnými prostriedkami. Inscenácia režiséra Martina Hubu vďaka tomu,
že využívala ako komunikačný prostriedok
s hľadiskom výhradne neverbalitu, precestovala mnohé zahraničné festivaly a prehliadky, i keď vo výsledku podobne ako pri
ostatných spomenutých komédiách išlo
skôr o ľahko žánrové dielo než o výsostne
umeleckú inscenáciu.
Stabilnú umeleckú úroveň si stále udržiaval režisér Ľubomír Vajdička.
Oproti Pavlovi Hasprovi a Vladimírovi Strniskovi, ktorých režijné výpovede už len
málokedy rezonovali v takej umeleckej
sugestivite ako v 70. a 80. rokoch, keď o nich
môžeme spolu s Milošom Pietorom hovoriť
ako o emblémových režiséroch našich divadelných dejín, si Ľubomír Vajdička udržal
pozíciu režijného menovateľa svojej doby
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aj v prebiehajúcom desaťročí. V tvorbe sa
sústreďoval predovšetkým na pregnantnú
prácu s hereckým súborom, cez ktorý jasne
artikuloval interpretačnú výpoveď inscenácie. Či to bola Pirandellova tragikomédia
Každý má svoju pravdu (16. 1. 1993) so
skvelým ansámblovým herectvom na čele
so Zdenou Gruberovou a Mariánom Labudom, Ionescove Stoličky (20. 11. 1999)
s Emilom Horváthom a Emíliou Vášáryovou,
ktorým predpremiérové prognózy predpovedali najviac 10 repríz a nakoniec ich
inscenácia dosiahla 155, a určite aj dramatizácia Timravinho Veľ kého šťastia (21. 6.
2003). To bola skutočne nezvyčajná inscenácia. Prepisy prózy do divadelnej podoby

neboli ničím nezvyčajným, ale ešte sa
v repertoároch nevyskytovali v takej miere,
ako je to dnes. Základom úspechu Veľ kého
šťastia bola najmä dramatizácia Petra Pavlaca, ktorá absolútne rešpektovala danosti
Timravinej poetiky. Podobne ako novela disponovala až tromi rozprávačskými rovinami.
Bežným dialógom medzi postavami, vnútornými monológmi rolí, ktoré počuje „len“
divák, a prehovormi samotnej literátky. Jej
hlas tvoril sprievodkyňu príbehom, divákov
uvádzal do deja, približoval im prebiehajúce
situácie alebo stručne komentoval konanie
na javisku. Naopak, scénickým využitím
duševných vyznaní postáv plynulo zakomponovaných do diania sa tvorcovom intenzívnejšie podarilo priblížiť k špecifickosti
Timravinho autorského ducha a zároveň
tým vytvoriť i nutné dramatické napätie.
Pavlac vďaka tomu poukázal na aspekt, že
vnútorný život človeka je omnoho dramatickejší než jeho vystupovanie na verejnosti.
Vajdička inscenáciu ladil do clivej, priam až
čechovovskej atmosféry mučivého napätia,
konfliktu vriaceho pod bežnými až prozaickými prejavmi hlavných postáv a dramatickej impulzívnosti medzi nahlas povedaným
a len v hlave si mysleným. Devízou inscenácie boli aj výkony predstaviteliek hlavných
ženských hrdiniek, najmladšej a pomaly
už strednej generácie SND – Diany Mórovej, Zuzany Fialovej, Moniky Hilmerovej
a Heleny Krajčiovej. Bez sentimentu za
touto pozoruhodnou inscenáciou môžeme
o nej smelo hovoriť ako o jednom z najvýznačnejších diel Činohry SND v ére 1989
– 2007. Teda do času, odkedy sa začínajú
písať nové dejiny SND.

C. Goldoni Čertice (1995) Michal Dočolomanský, Milan Bahul, Kamila Magálová, Diana Mórová,
Leopold Haverl, Ján Kroner, Michaela Čobejová, Zuzana Kocúriková, Zuzana Fialová

popiska

G. Feydeau Chrobák v hlave (1990) Zdena Studenková, Kamila Magálová, Peter Trník,
Juraj Slezáček, Štefan Bučko, Emil Horváth

popiska

Sťahovanie do novej budovy SND.
Činohra po 52 rokoch opúšťa Divadlo Pavla
Országha Hviezdoslava a po 45 rokoch aj
Malú scénu SND a v roku 2007 sa sťahuje
do budovy na Pribinovej ulici, ktorej stavba
trvala vyše 20 rokov. Samozrejme, sťahovanie a adaptovanie nebolo jednoduché
a bolo spojené s mnohými prevádzkovými
i umeleckými problémami. Ale to už je vo
vedení činohry Roman Polák. Práve on má
obrovské zásluhy na modernizácii súboru.
Počas svojich oboch riaditeľských období
(2006 – 2008, 2013 – 2018) otvoril pomyselné okná do Európy, nadviazal medzinárodné spolupráce, umožnil uvedenie
nových slovenských textov, začal k tvorbe
pozývať inonárodných režisérov, čo malo
osviežujúci vplyv aj na herecký ansámbel,
ktorý sa podstatne omladil. Samozrejme,
éra prvej desaťročnice novej budovy SND
sa spájala aj s obrovskou fluktuáciou na
čele vedenia činohry, kde nestál len Polák.
No s určitosťou môžeme povedať, že práve
počas jeho druhého funkčného obdobia
činohra nabrala jasné umelecké profilovanie. A celkovo za doterajšiu trinásťročnú
éru v novej budove SND vzniklo na jej javiskách niekoľ ko inscenácií, ktoré môžeme aj
bez väčšieho časového odstupu už teraz
označiť za prelomy či aspoň výrazné činy
v dejinách nášho divadelníctva, ktoré skutočne začalo aktívne nadväzovať na európske trendy a štandardy. Za všetky uveďme
aspoň Tolstého Annu Kareninovú (13. 6.
2009), Hollého – Ballekovho Hollyrotha (16.
9. 2009), Goetheho Fausta (18. 9. 2010),
Shakespearovho Coriolana (15. 4. 2011),
Jelinekovej Rechnitz – Anjela skazy (8. 6.
2013), autorský projekt Desatoro (31. 5.
2014), Havelkove Elity (1. 4. 2017), Tolstého Vojnu a mier (9. 6. 2018) či Dürrenmattových Fyzikov (1. 6. 2019).

ČINOHRA

popiska

Karol Mišovic
Foto Jana Nemčoková

B. Slančíková-Timrava – P. Pavlac Veľ ké šťastie (2003)
Monika Hilmerová, Diana Mórová, Božidara Turzonovová

M. Huba – M. Porubjak Tančiareň (2001) Emília Vášáryová, Ivana Kuxová, Ondrej Kovaľ, Ján Gallovič,
Gabriela Dzuríková, Helena Krajčiová
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Možno by sme pri tejto príležitosti odohrali
inscenáciu Polnočná omša, ktorá je silným
pohľadom nielen do témy druhej svetovej
vojny na Slovensku, ale i do spleti rodinných
vzťahov a národných pováh. Modelová hra,
ktorá v krízovej situácii ukáže zložitosti
ľudského charakteru, vznikla k výročiu
SNP, ale nie je iba o ňom. Je to oveľa širší
záber tém, ktoré nás oslovujú.

osobnosť širokého záberu
činohra

V symbolickej storočnici by sme oslavovali
aj symbolické sté výročie narodenia
významného dramatika, ale i dramaturga
spojeného so Slovenským národným divadlom
Petra Karvaša (25. 4. 1920 – 28. 11. 1999).

Diplomati (1956), Hana Sarvašová,
Karol Machata
Absolútny zákaz (1969), Ivan Rajniak,
Gustáv Valach, Jozef Kroner, Hana Meličková
Jazva (1963) Ladislav Chudík, Zdena Gruberová
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Mladý intelektuál z rodiny významného
maliara Dominika Skuteckého pocítil
a poznal, čo znamená byť prenasledovaný
pre rasové zákony počas slovenského
štátu, čo znamenalo stratiť rodinu počas
vojny. Zúčastnil sa na SNP a stal sa i členom KSS, hlásateľom triednych myšlienok
v umení aj vývozným dramatickým artik
lom. Po roku 1968 neúprosne kritizoval
spoločenské dianie a následne spoznal, čo
znamená byť vymazaný z dejín literatúry
a odstránený z javiska, ak má človek iný
názor a nahlas ho formuluje. A vnímal aj to,
aké náročné boli návraty do „normálnej činnosti“ po roku 1989. Aké je neľahké získať
späť rehabilitáciu cti, ako veľmi sa dokáže
zmeniť svet, študenti a optika smerovania
celej spoločnosti.

Veľ ká parochňa (1965)
Juraj Sarvaš, Oldo Hlaváček, Karol Machata, Jozef Kroner

Antigona a tí druhí (1962)
Július Pántik, Elo Romančík, Zdena Gruberová,
Viliam Záborský, Štefan Kvietik

činohra

Peter Karvaš

A je to iba jeden z príkladov tvorby Petra
Karvaša, ktorá je rovnako veľmi široká.
Nezahŕňa len dramatickú spisbu divadelnú (Meteor, Bašta, Antigona a tí druhí,
Diplomati, Jazva, Veľ ká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz), ale
i rozhlasovú tvorbu (Hanibal pred bránami,
Spolok piatich „P“), dramaturgické smerovanie Novej scény Národného divadla,
pedagogickú činnosť a koniec koncov
dôležitú teoretickú literatúru o divadle
(Úvod do základných problémov divadla,
Zamyslenie nad drámou, Zamyslenie nad
dramaturgiou, Priestor v divadle, divadlo
v priestore).

Polnočná omša (2014)
Petra Vajdová, Dano Heriban, Emil Horváth,
Milan Ondrík, Richard Stanke, Anna Javorková

Polnočná omša (2014)
Emil Horváth, Anna Javorková

Dodnes nám dramatické životné a divadelné oblúky Petra Karvaša pripomínajú
košatosť príbehu, hĺbku myslenia a vzdelania, ktoré vníma vo veľ kých kontextoch, a aj
jeho pokoru. Preto je pripomínanie nielen
jeho bohatého a vrstevnatého diela, ale aj
životných osudov stretnutím s exaktným
intelektom, človekom hodnôt a oddanosti
zmyslu divadla.
Miriam Kičiňová,
dramaturgička Činohry SND
Foto Braňo Konečný,
Gejza Podhorský, Jozef Vavro

Polnočná omša (2014)
Milan Ondrík, Petra Vajdová, Emil Horváth, Dano Heriban

Polnočná omša (2014)
Petra Vajdová, Richard Stanke
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BALET

Jozef Zajko
– prvý slovenský choreograf
Medzi osobnosťami, ktoré počas storočnej histórie formovali Balet
SND, má významné postavenie Jozef Zajko, prvý slovenský choreo
graf. Počas svojho štyridsaťročného pôsobenia v SND, ako sólista
a neskôr choreograf, sa významne zaslúžil o inscenovanie diel svetového baletného odkazu a rozvoj pôvodnej tvorby.
Jozef Zajko sa narodil 27. apríla 1923 v Borčanoch (okres Bánovce nad Bebravou),
zomrel 13. marca 1991 v Bratislave. Absolvoval Obchodnú akadémiu, viac ako obchod
ho však zlákal balet. Mladý umelec sa stal
súčasťou prvej generácie slovenských
tanečníkov, absolventov súkromných škôl
(Gerdy Garayovej, Ľubomíra Pančeva, Elly
Fuchsovej), ktorí spolu s českými sólistami
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tvorili základ samostatného profesionálneho telesa. Choreograf Rudolf Macharovský prijímal Jozefa Zajka do Baletu SND
v roku 1944, z eléva sa do roku 1953 vypracoval na sólistu. Jednou z jeho prvých úloh
bol Jano v balete Oskara Nedbala Hlúpy
Jano v choreografii Stanislava Remara,
ktorý Zajka formoval ako tanečníka aj ako
choreografa. Remar bol šéfom baletného

súboru v rokoch 1948 – 1955 a svojou
dramaturgiou výrazne obohatil repertoár
telesa. Bol choreografom prvých slovenských baletov na hudbu Tibora Andrašovana Orfeus a Eurydika (1949) a Pieseň
mieru (1950), v ktorých dostal Jozef Zajko
príležitosť prezentovať sa ako skvelý interpret aj tanečný partner.
Popri Jozefovi Zajkovi v tomto období
angažoval Stanislav Remar niekoľ ko vynikajúcich baletných sólistov a sólistiek,
akými boli Trúda Boudová-Tašká, Augusta
Herényiová-Starostová, Galina Basová-Oniščenková, Jitka Mňačková, Kateřina
Gratzerová, Milan Herényi, František
Oldřich Bernatík, Miroslav Kůra a ďalší.
V 50. rokoch minulého storočia prichádzali
do Baletu SND aj prví hosťujúci choreografi. Predstaviteľ ruskej školy Alexander
Tomskij inscenoval výpravný ideologicky
zameraný balet Červený mak na hudbu
Reingoľda Gliera. V hlavnej postave náročnej nielen na tanečnú techniku, ale aj
herecký prejav exceloval Jozef Zajko. Rovnako sugestívny výkon predviedol v balete
Šatôčka Jenöho Kenesseyhov v choreografii maďarského tvorcu Gyulu Harangozóa. Do postavy Princa ho obsadil aj český
choreograf Jiří Blažek v Čajkovského
balete Luskáčik.
Krátkym, zato významným obdobím, ktoré
neskôr zúročil ako choreograf, bolo Zajkovo ročné pôsobenie v balete Národného
divadla v Brne (1950 – 1951), kde mal
možnosť spolupracovať s choreografom,
znalcom ruskej tanečnej školy Ivom Vánom
Psotom. S úspechom sa predstavil v Dvořákových Slovanských tancoch a v Čajkovského Labuťom jazere.
Po návrate do SND tancoval titulné postavy
v desiatkach baletov, z tých najvýznamnejších spomeňme Romea v slovenskej premiére Prokofievovho baletu Romeo a Júlia,
Princa v Popoluške i v Labuťom jazere.
Pod choreografickým vedením Stanislava
Remara mohol uplatniť svoj talent aj v ruských baletoch Borisa Asafieva s názvom
Plamene Paríža (Filip) a Bachčisarajská
fontána (Václav) a v Glazunovovej Raymonde (Jean de Berienne).
Jozef Zajko získal pozíciu hlavného sólistu
najmä vďaka svojej vrodenej tanečnosti,
elegancii, javiskovému prejavu, technike
a vynikajúcej partnerskej spolupráci. Jeho
dlhoročná tanečná partnerka Augusta
Herényiová si naňho spomína: „Tancovala som s Jozefom Zajkom titulné roly
v mnohých baletoch, v Labuťom jazere,
Giselle, Z rozprávky do rozprávky, Fadette,

Labutie jazero (1953)
Jarmila Manšingrová Kůrová (Odetta),
Jozef Zajko (Princ)

Šatôčke. Zajko bol silák, keď sa tanečnica
dobre neodrazila, zdvihol ju ťahom. Keď
sme študovali balet Šatôčka, choreograf
si všimol, že Zajko má obrovskú silu, a tak
nám vymyslel veľa náročných zdvihov, mali
sme s baletom veľ ký úspech. Spomínam si
aj na naše duetá v nádhernom balete od
Léa Deliba Fadetta v choreografii Karola
Tótha.“
Po odchode Stanislava Remara do Košíc
v roku 1955 sa Zajko ujal vedenia súboru.
O rok nato sa na scéne SND uviedol ako
choreograf baletom Oskara Nedbala Z rozprávky do rozprávky a Plesom kadetov od
Johanna Straussa. S veľ kým úspechom
inscenoval romantický klenot na hudbu
Adolpha Adama Giselle, v ktorom súčasne
po boku Augusty Herényiovej stvárnil
postavu Alberta. Sólistický základ v tom
čase tvorili významní tanečníci Tamara
Isičenková, Galina Basová, Augusta Herényiová-Starostová, Jarmila Manšingrová,
Gertrúda Tašká-Boudová, Jitka Mňačková,
Florentína Lojeková, Tibor Beňo, František
Oldřich Bernatík, Milan Herényi, Vladimír
Marek, Ladislav Lejko, Peter M. Rapoš,
Henrich Volejníček a ďalší.
Po dvoch rokoch vystriedal Jozefa Zajka na
poste šéfa Milan Herényi. Napriek tomu, že
Jozef Zajko neabsolvoval klasické tanečné
štúdium, vynikal erudovanosťou a prehľadom v baletnom dianí a svoje vedomosti
si ustavične rozvíjal štúdiom a cestovaním
v rámci možností, ktoré mu vtedajší režim
umožňoval. V roku 1957 absolvoval študijný pobyt na Moskovskom choreografickom učilišti (GITIS) u profesora Alexandra

Romeo a Júlia (1954)
Trúda Boudová (Júlia),
Jozef Zajko (Romeo)

Rudenka. Po návrate s Moskvy, odkiaľ prišiel z množstvom odbornej literatúry, no
najmä baletných partitúr, pôsobil v SND
ako interný choreograf, ktorý sa svojím
rukopisom podpísal pod mnohé úspešné
inscenácie. Zajkov choreografický repertoár v Balete SND, ktorý viedol Karol Tóth
a neskôr Boris Slovák, tvorili diela z oblasti
klasickej baletnej literatúry, napríklad Adamova Giselle, Márna opatrnosť Hérolda
a Lanchberyho, Čajkovského Spiaca krásavica a ďalšie. V slovenských či československých premiérach uviedol tituly zo súčasnej
svetovej tvorby, akými boli napríklad Slovanské tance Antonína Dvořáka, Chačaturjanov balet Gajané, Prokofievove diela
Popoluška, Kamenný kvietok, Glazunovova
Raymonda, Šeherezáda Rimského-Korsakova, Zázračný mandarín Bélu Bartóka či
Francesca da Rimini Petra I. Čajkovského,
Trojrohý klobúk od Manuela de Fallu či Bachčisarajská fontána od Borisa Asafieva.
Bol autorom prvého pôvodného baletu so
slovenskou tematikou – Rytierska balada
(1960) Šimona Jurovského na námet Margity Figuli.
Začiatkom 80. rokov Zajko externe spolupracoval so Štátnym divadlom v Košiciach,
v divadlách v Ostrave a Gdansku (Poľsko),
s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského
v Banskej Bystrici (1980 – 1983), kde
sa v sezóne 1981/1982 stal šéfom a choreo
grafom baletu.
Jozef Zajko nezabudol ani na detského
diváka. Baletom Oskara Nedbala Z rozprávky do rozprávky sa začala jeho choreografická cesta, detský balet na hudbu

Gizela (1956)
Tamara Isičenko (Gizela),
Jozef Zajko (Princ Albert)

BALET

popiska

Červený mak (1951)
Jozef Zajko (Li Šan-fu)

Tibora Freša a libreto Borisa Slováka
Narodil sa chrobáčik bol v roku 1985 jeho
poslednou premiérou v SND. Obe diela sú
dlhodobo v repertoári Baletu SND. K baletu
Narodil sa chrobáčik sa náš súbor vrátil
aj v roku 2013, pri príležitosti nedožitých
90. narodenín Jozefa Zajka ho naštudoval
výborný prvý predstaviteľ Svätojanka Igor
Holováč. V jubilejnej sezóne sme sa chystali uviesť balet Z rozprávky do rozprávky
v choreografii Jozefa Dolinského ako poctu
majstrovi Zajkovi, prvému slovenskému profesionálnemu choreografovi.
Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND
Foto Gejza Podhorský
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BALET

Posolstvo
Gregoryho Vuyaniho
Maqomu
Počas jedného svojho nedávneho interview som sa musel hlbšie zamyslieť nad tancom, nad
tým, čo pre mňa znamená. Pri hľadaní odpovede som sa obzrel na svoju cestu a uvedomil
som si, že mala svoj zmysel a že každý deň predstavoval novú výzvu, s ktorou som sa musel
konfrontovať, keď som sa tancom pokúšal pochopiť svet.
Prechádzame nepredstaviteľnými tragédiami v dobe, ktorá by sa dala najlepšie označiť ako
posthumánna éra. Viac ako inokedy potrebujeme dávať tancu jeho zmysel, pripomínať svetu,
že ľudstvo stále existuje. Zmysluplnosť a empatia musia prevážiť nad rokmi nepopierateľnej
virtuálnej krajiny rozpadu, ktorá priniesla katarziu všeobecného žiaľu prevládajúceho nad
individuálnym smútkom, tvrdou realitou, ktorá preniká do života tých, ktorí sú konfrontovaní
so smrťou, s odmietnutím a chudobou.
Náš tanec musí viac ako inokedy dávať silný signál svetovým lídrom a všetkým, ktorí majú
na starosti zabezpečovanie a zlepšovanie životných podmienok, že sme armádou odvážne
mysliacich ľudí a že naším cieľom je zmeniť svet, krok za krokom.
Tanec je sloboda a cestou našej nájdenej slobody musíme oslobodiť iných z ťažkých podmienok, ktorým čelia v rôznych kútoch sveta. Tanec nie je politický, ale stáva sa politickým tým,
že v sebe nesie tkanivo ľudských spojení, na dnešnú situáciu reaguje snahou prinavrátiť
ľudskú dôstojnosť.
Keď tancujeme a naše telá sa vznášajú v priestore, miešajú sa navzájom, stávame sa silou
pohybu spájajúceho srdcia, dotýkame sa duší, poskytujeme uzdravenie, ktoré tak zúfalo
potrebujeme. A tanec sa stáva tým jediným zmyslom, s hlavou hydry, neporaziteľným
a nerozdeliteľným.
Tancovať o niečo viac, to je jediné, čo dnes potrebujeme!
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Gregory Vuyani Maqoma sa začal venovať
tancu na konci osemdesiatych rokov, videl
v ňom prostriedok, ako uniknúť politickému
napätiu vo svojej rodnej krajine. Štúdium
začal v roku 1990 na Moving Into Dance,
v roku 2002 sa stal zástupcom umeleckého
riaditeľa. Presadil sa ako tanečník i choreograf, v roku 1999 založil Vuyani Dance
Theatre po tom, čo sa vďaka štipendiu
zúčastnil na PARTS v Belgicku pod vedením choreografky Anne Teresa De Keersmaeker.
Oceňovaná je jeho spolupráca s umelcami
jeho generácie, ako sú Akram Khan, Vincent Mantsoe, Faustin Linyekula, Dada
Masilo, Shanell Winlock, Sidi Larbi Cherkaoui, Nhlanhla Mahlangu či divadelný
režisér James Ngcobo. V roku 2014 získal prestížnu cenu Bessie v New York City
za pôvodnú hudbu k produkcii Exit/Exist.
V roku 2017 dostal od francúzskej vlády
Rad umenia a literatúry. V roku 2018 spolupracoval s výtvarníkom Williamom Kentridgeom ako choreograf a performer na
uvedení opery The Head And The Load,
objavujúcej neznámu históriu Afričanov
počas prvej svetovej vojny, kombinujúcej
projekcie, hlasy a tance. Opera mala premiéru v The Tate Modern Gallery v Londýne.

AJ POPOLUŠKA*
ZATIAĽ DOMA
UPRATUJE

jubileum

Tanec je sloboda

Medzinárodný deň tanca
zastrešuje Medzinárodný
divadelný ústav,
Medzinárodná tanečná rada
(CID) a UNESCO.

SND DOMA
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Modelka Tatum Shoptaugh Foto Jakub Gulyás Vizuál Barbora Šajgalíková

„Tancovať o niečo viac, to je
jediné, čo dnes potrebujeme!“
hovorí juhoafrický tanečník,
herec, choreograf a tanečný
pedagóg Gregory Vuyani
Maqoma, ktorý je tento
rok autorom posolstva
k Medzinárodnému dňu tanca.
Pripomíname si ho od roku 1982
vždy 29. apríla. V ten deň sa
v roku 1727 narodil francúzsky
tanečník, choreograf
a reformátor baletu Jean
Georges Noverra (1727 – 1810),
ktorého nazývali Shakespearom
tanca.

NÁRODNÉ
S
VAMI
* POPOLUŠKU SME PLÁNOVALI UVIESŤ AKO PREMIÉRU
V BALETE SND. V RÁMCI OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA SME JU MUSELI PRELOŽIŤ. PRINESIEME VÁM JU V NAJBLIŽŠOM MOŽNOM (BEZPEČNOM) TERMÍNE. DOVTEDY PRE VÁS VYSIELAME
NAŠE IKONICKÉ PREDSTAVENIA A ĎALŠÍ PROGRAM
NA NAŠOM YOUTUBOVOM KANÁLI, CEZ FACEBOOK, NA INSTAGRAME A NA WWW.100.SND.SK
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ANČA,
JA MÁM
RÚŠKO
KUBO*2020

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Objekt Miloš Kopták Foto Jakub Hauskrecht Vizuál Barbora Šajgalíková

jubileum

BYŤ DOMA
NIE JE HRIECH
/JEJÍ PASTORKYŇA*
BOLA TIEŽ DLHO
DOMA

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Koláž Lucia Tallová Vizuál Barbora Šajgalíková

SND DOMA SND DOMA

NÁRODNÉ NÁRODNÉ
S
VAMI S
VAMI
42

* HRIECH/JEJÍ PASTORKYŇU SME PLÁNOVANALI
UVIESŤ AKO PREMIÉRU V ŠTÚDIU ČINOHRY SND.
V RÁMCI OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA SME JU
MUSELI PRELOŽIŤ. PRINESIEME VÁM JU V NAJBLIŽŠOM MOŽNOM (BEZPEČNOM) TERMÍNE. DOVTEDY
PRE VÁS VYSIELAME NAŠE IKONICKÉ PREDSTAVENIA
A ĎALŠÍ PROGRAM NA NAŠOM YOUTUBOVOM KANÁLI,
CEZ FACEBOOK, NA INSTAGRAME A NA WWW.100.SND.SK

* KUBA SME PLÁNOVALI UVIESŤ AKO PREMIÉRU V ČINOHRE SND. V RÁMCI OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA
SME JU MUSELI PRELOŽIŤ. PRINESIEME VÁM JU V NAJBLIŽŠOM MOŽNOM (BEZPEČNOM) TERMÍNE. DOVTEDY PRE VÁS VYSIELAME NAŠE IKONICKÉ PREDSTAVENIA
A ĎALŠÍ PROGRAM NA NAŠOM YOUTUBOVOM KANÁLI,
CEZ FACEBOOK, NA INSTAGRAME A NA WWW.100.SND.SK

