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GENERÁLNY RIADITEĽ SND

Vážené diváčky, vážení diváci,

pri písaní týchto slov cítim rešpekt a pokoru. Je to môj prvý a možno  
aj posledný príhovor do Ročenky SND ako generálneho riaditeľa  
našej najvýznamnejšej divadelnej inštitúcie. 

V čase, keď túto publikáciu vypúšťame do sveta, je už začiatok sezóny 
dávno za nami. Preto by sa táto ročenka mala správne volať polročenka. 
Asi je namieste otázka, prečo sme s jej vydaním čakali tak dlho.  
Odpoveď je komplexnejšia, ale hádam sa mi ju podarí ozrejmiť v rámci 
rozsahu tohto príhovoru. Samotný príhovor vnímam ako príležitosť nielen 
na zachytenie našich plánov či vízií, ale aj sprostredkovanie okolností,  
v akých SND vkročilo do svojej 102. sezóny. Tento príhovor je tak určený 
nielen našim aktuálnym návštevníkom, ale aj budúcim čitateľom ročenky, 
ktorí budú hodnotiť 102. sezónu s odstupom času. 

Dnes je 17. november 2021. Svet už takmer dva roky čelí globálnej 
pandémii koronavírusu covid-19. Nebezpečný a rýchlo mutujúci vírus  
si do dnešného dňa vyžiadal viac ako 5 miliónov životov po celom svete. 
Na Slovensku v posledných dňoch pribúda denne v priemere  
5 000 nových pozitívnych prípadov a 40 úmrtí. K dnešnému dňu  
je podľa oficiálnych zdrojov v slovenských nemocniciach k dispozícii  
už len 20 prístrojov pľúcnej ventilácie. 

Ani dostupnosť očkovania ako jedinej účinnej metódy na zamedzenie 
šírenia vírusu, žiaľ, jeho odporcov nepresvedčila o jeho prospešnosti. 
Následky tak nesieme všetci. Mnohí z nás na nezodpovednosť ostatných 
doplatili zdravím, zdravotníci absolútnym vyčerpaním a pre živú kultúru 
je dôsledok pandémie tiež devastačný. Dištančná práca vo forme  
„home officu“ a dištančné vzdelávanie si v relatívne krátkom čase  
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našli svoje pevné miesto v našej dennej rutine. Ale živá kultúra,  
a divadlo zvlášť, sa dištančne robiť nedá. 

Po mesiacoch uzávery sme začiatkom leta síce opäť otvorili divadlá,  
ale obmedzovanie kapacít divákov je čoraz drastickejšie, nehovoriac  
o všadeprítomnom strachu divákov z nákazy na predstavení. 
O rentabilite predstavení s 25 % obsadenosťou sály sa naozaj  
nedá hovoriť. 

Napriek všetkým prekážkam sa naše sály plnia do posledného 
povoleného miesta každý deň. Ľudia potrebovali kultúru v čase  
vojny a potrebujú ju aj v čase pandémie. 

S covidom však zápasia divadlá aj vo svojom vnútri. Prevádzky 
umeleckých súborov sa zmenili na krízové logistické centrá, ktoré  
musia riešiť ustavičné zmeny v obsadení, strážiť si lehoty karantén, 
testovať svojich kolegov a vysvetľovať divákom zmeny v hracom pláne.  

Situáciu SND zhoršuje aj nedostatočné a zle nastavené financovanie  
zo strany štátu, ktoré nás drží v zajatí potenciálnej insolventnosti  
a nekoncepčných rozpočtových opatrení, ktoré vždy prichádzajú  
v poslednej chvíli. Svetové divadlá plánujú s trojročným predstihom,  
my s dvojmesačným. 

Týždeň pred písaním týchto riadkov sme museli zrušiť jednu  
z pripravovaných premiér v Opere SND. Dôvodom bolo nedostatočné 
finančné krytie v čase, keď bolo nutné začať vyrábať scénu a kostýmy  
v Umelecko-dekoračných dielňach SND. 

Sme v úzkom kontakte aj s riaditeľmi okolitých divadiel. Všetci bojujú  
s pandémiou. Nikto z nich však nebojuje s takou finančnou neistotou 
ako my, prvá divadelná scéna Slovenska. A tu je teda aj odpoveď na 
úvodnú otázku: naša ročenka je pripravená už pol roka, ale vydávame ju 
až teraz, pretože stále nemáme naše plánované premiéry finančne kryté.  
 
Nechceli sme avizovať naše plány bez ich finančného krytia.  
Prišli sme však do bodu, v ktorom sme sa napriek pretrvávajúcim 
neistotám rozhodli o naše plány s vami podeliť. To, že pracujeme  
v neistote, totiž neznamená, že nepracujeme. 

Napriek uvedeným sizyfovským podmienkam každý deň skúšame, 
trénujeme, vyrábame, komunikujeme, plánujeme a hráme. Hráme  
pre divákov z celého Slovenska, pretože my sme Národné divadlo  
a naším poslaním je tvoriť a hrať. V časoch prosperity aj v časoch vojny 
a pandémie. Tento text píšem trochu aj pre budúcnosť, ktorá raz naše 
pôsobenie bude hodnotiť. Verím však, že pandémia čoskoro ustúpi  
a dennodenné testovanie, nosenie rúšok a dezinfekcie rúk ostanú  
iba matnou spomienkou. Tak ako si dnes naše deti nedokážu predstaviť 
život v komunistickom režime, tak si hádam jedného dňa nebudú vedieť 
spomenúť na život v  pandémii. Ľudská pamäť je krátka, aj preto  
jej občas treba pripomenúť okolnosti vzniku.

Vážené diváčky, vážení diváci, ostaňte nám verní a buď te zdraví. 

Matej Drlička
generálny riaditeľ SND
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RIADITEĽKA ČINOHRY SND

Toto nie je bežná sezóna.
Toto nie je klasický divadelný príhovor.
Vonku stále zúri pandémia. Vonku stále panuje neistota. 
Vonku stále vládne chaos.
Možno divadlo dnes ponúka presný opak. 
Pokoj, trpezlivosť, odhodlanosť, sústredenie, empatiu, 
mediáciu, pokoru. A kdesi na druhej strane aj kritiku,  
triezvu reflexiu, úvahu nad stavom vecí, vecnosť. 
Alúziu dravosti v Glengarry Glen Ross, aktualizáciu súčasnosti  
v Salemských bosorkách, grotesknosť nenávisti v Špine, deformácie 
rozpadnutého sveta v Ostrove dopĺňa citlivosť Matky, provokačná 
živelnosť Kým prídu Stouni... a fantazijnosť rozprávky Nebojsa. 
Divadlo zachytáva tie trináste komnaty, ktoré málokedy  
odhaľujeme iným, ale ktoré sa v tomto pandemickom čase  
predsa len razantne ukázali.
Nech je sezóna únikom z diania okolo, tak ako  
je aj mikroskopom diania okolo. 
A dianie je hutné na myšlienky, na konania, na reakciu. 
Budeme ho dlho spracovávať a hľadať mu nové divadelné 
spracovania, reakcie.
Jednoducho, toto nie je bežná divadelná sezóna. 

Miriam Kičiňová
riaditeľ ka Činohry SND
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RIADITEĽ OPERY SND

Vážení návštevníci Slovenského národného divadla,  
vážení milovníci opery, 
 
vstúpili sme do novej sezóny SND s nádejou, že po období neistoty 
a zmarených príležitostí konečne poskytne priestor na plnohodnotnú 
divadelnú činnosť. Všetci sme vedeli, že začínajúca sa sezóna bude 
netypická – SND nehrá vo svojej historickej budove. Chceli sme toto 
nevyhnutné obmedzenie prijať ako výzvu – ako možnosť začať niektoré 
veci nanovo, s pohľadom do budúcnosti. Situácia však tomu nepraje –  
v spoločnosti sa po roku opakuje scenár, keď pandémia, tentoraz vinou 
nezodpovedných a nesolidárnych ľudí, opäť začala okrem tragických 
dôsledkov na životoch a zdraví obmedzovať aj divadelnú činnosť. 
Pre našu novú sezónu sme pôvodne pripravovali tri premiéry, ktoré 
predstavovali malý, no pestrý svet. Z finančných dôvodov sme však 
museli pristúpiť k zrušeniu jednej premiéry. Operné divadlo pripravuje 
nové inscenácie niekoľ ko rokov dopredu, nemôže fungovať na základe 
prísľubov, bez finančného krytia. 
Okrem dvoch premiér, La traviata a Čert a Káča, v repertoári ostávajú 
obľúbené tituly z predchádzajúcich sezón. Súčasťou tej aktuálnej bola 
aj mimoriadna udalosť – galakoncert Peter Dvorský 70, na ktorom vzdali 
hold našej tenorovej legende operné hviezdy. Pripravujeme aj ďalšie 
koncerty: sviatočné, tematické, detské i Letný galakoncert SND na záver 
sezóny. Pokračujeme s Operným štúdiom SND, ktorého činnosť sme 
rozšírili o účinkovanie frekventantov na štandardných predstaveniach. 
Pevne veríme, že aktuálne obmedzenia divadelnej činnosti nebudú 
trvať dlho a budeme sa opäť môcť plnohodnotne stretávať na našich 
predstaveniach. My pre to urobíme všetko. 

Lubor Cukr
riaditeľ Opery SND
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RIADITEĽKY BALETU SND

Vážení diváci, 

Balet Slovenského národného divadla vstúpil do 102. sezóny v neľahkom 
čase, ktorý nie je príliš naklonený umeniu múz. Napriek tomu sme do 
novej sezóny vstúpili s nádejou v reštart kultúrneho diania. 
Hneď v úvode sezóny sme sa spojili s najväčším profesionálnym 
folklórnym súborom na Slovensku a uviedli spoločný program s názvom 
Balet&SĽUK, ktorý sa teší veľ kému diváckemu záujmu. V októbri sa 
nám podarilo v spolupráci s Národným onkologickým ústavom uskutočniť 
galakoncert Umenie pre život, na ktorom participovali renomovaní 
taneční umelci z celej Európy. Premiéra Prokofievovej baletnej 
rozprávky Popoluška sa konala takpovediac o päť minút dvanásť. 
Do predvianočného času, keď  baletný súbor pripravuje obľúbeného 
Luskáčika, zasiahol ďalší celonárodný lockdown. Hľadisko divadla sa 
opäť vyprázdnilo, a či počas týchto Vianoc ožije pod stromčekom baletný 
Luskáčik, dnes nik nevie. V druhej polovici sezóny budeme pokračovať 
v tom, čo sme si predsavzali pri jej plánovaní – predvádzaní krásy baletu 
v jeho širokej štýlovej a žánrovej diverzite. Dynamické choreografie 
v neoklasickom štýle zaujmú vo večere Rukopisy majstrov.  
V slovenských premiérach uvedieme diela svetových choreografov ako 
William Forsythe, Jerome Robbins, Craig Davidson a Edwaard Liang, 
ktorých tvorba nesie punc najvyššej kvality. Pôvodnú tvorbu bude 
prezentovať štvorica slovenských choreografov na výnimočnom podujatí 
Fashion Balet Gala, v ktorom sa tanec na javisku stretne s módou.
Milí priaznivci baletu, ďakujeme vám za priazeň a veríme, že sa 
stretneme na niektorom z našich predstavení a opäť budeme spoločne,
v hľadisku i na javisku, snívať.

Nina Poláková
umelecká riaditeľ ka Baletu SND

Andrea Skočeková
výkonná riaditeľ ka Baletu SND
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PREMIÉRY 

Sála činohry -----------------------------------------------

Kolektív autorov

KÝM PRÍDU STOUNI...

22. a 23. 1. 2022

Arthur Miller

SALEMSKÉ BOSORKY

26. a 27. 3. 2022

Ľubomír Feldek

NEBOJSA

4. a 5. 6. 2022

Štúdio  ---------––------––-----------––--------------------

David Mamet

GLENGARRY GLEN ROSS

24. a 26. 9. 2021

Florian Zeller

MATKA

13. a 14. 11. 2021

Béla Pinter

ŠPINA

19. a 20. 3. 2022

Valeria Schulczová a Roman Olekšák

OSTROV

21. a 22. 5. 2022

REPERTOÁR

Sála činohry -----------------------------------------------

Ľubomír Feldek

AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM 

Sofokles

ANTIGONA

Roald Dahl, Daniel Majling

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Božena Slančíková -Timrava,  

Daniel Majling

BÁL

Michail Afanasievič Bulgakov

DIVADELNÝ ROMÁN

Jiří Havelka a kolektív

DNES VEČER NEHRÁME

Jozef Hollý

KUBO

Aľa Rachmanovová, Roman Polák

RUSKÉ DENNÍKY

Roman Polák

SCÉNY ZO ŽIVOTA REŽISÉRA

(INGMARA BERGMANA)

William Shakespeare

SKROTENIE ZLEJ ŽENY

Georges Feydeau

TAK SA NA MŇA PRILEPILA

William Shakespeare

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

Lev Nikolajevič Tolstoj

VOJNA A MIER

Ján Palárik

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO 

PRI OBŽINKOCH

Štúdio  ---------––------––-----------––--------------------

Ivan Stodola

BAČOVA ŽENA

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

CELÉ ZLE

Caryl Churchill

ČAJ A APOKALYPSA

Jozef Gregor Tajovský/ 

Gabriela Preissová

HRIECH/JEJÍ PASTORKYŇA

Mika Myllyaho

CHAOS

Ivan Vyrypajev

ILÚZIE

Peter Quilter

JE ÚŽASNÁ!

Jonathan Littell

LÁSKAVÉ BOHYNE

Péter Esterházy

MERCEDES BENZ

Chanoch Levin

POHREB ALEBO SVADBA – ČO SKÔR?

Peter Karvaš

POLNOČNÁ OMŠA

Christopher Hampton

POPOL A VÁŠEŇ

PREHĽAD SEZÓNY
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Gerhart Hauptmann

PRED ZÁPADOM SLNKA

Lucy Prebble

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

István Tasnádi

VYSOKÁ ŠKOLA 

DIVÁCKEHO UMENIA

Modrý salón ------------------------------------------------

Michal Belej,  

Daša Krištofovičová

DEKLARÁCIA ZÁVISLOSTI

Poetický večer s hudbou  

Martina Geišberga

KORENE 

Valeria Schulczová, 

Roman Olekšák

LENI

Matúš Bachynec

MILADA

Autorská inscenácia

MORENA

Ľubomír Feldek

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC 

Natalie Kocab

SOVA

Matej Feldbauer, Pavol Viecha

STE MEDZI NAMI

EDUKAČNÉ PROJEKTY

Edukačné projekty

ČINOHRA SND

Nadačný fond priateľov

Činohry SND 

pri Nadácii otvorenej 

spoločnosti
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DAVID MAMET

GLENGARRY GLEN ROSS

Réžia Ingrid Timková

Premiéry 24. a 26. 9. 2021

------------------------------------------------

Súčasný americký spisovateľ David Mamet umiestnil svoju hru 
Glengarry Glen Ross do prostredia realitnej kancelárie. V nej sa 
odohráva tvrdý, drsný a niekedy i komický konkurenčný boj medzi 
zamestnancami, ktorí predávajú aj to nepredajné. Každý sa chce 
dostať hore, najlepšie po chrbte niekoho iného. Ale šancu má len jeden. 
Kancelária motivuje svojich zamestnancov súťažou o luxusné auto, sadu 
nožov alebo, naopak, stratou zamestnania. Preto sa medzi jednotlivými 
zamestnancami rodia rafinované plány na postup, odhaľujú nekalé 
praktiky, vynachádzavé fintičky, ale i vzájomné podrazy. To všetko 
v neúprosnej snahe o prežitie. Svojský humor, osobitý jazyk a skvelé 
dialógy sa v Glengarry Glen Ross spájajú so zvláštnou iróniou, účinnou 
metaforou a neúprosným svetom obchodu. Zrodil sa svet, kde mať je 
dôležitejšie ako byť. Jednoducho náš svet! David Mamet získal za hru 
Pulitzerovu cenu a natočili podľa nej aj film nominovaný na Oscara.
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Glengarry
Glen Ross

David Mamet



2 9

Matka
Florian Zeller

2 8

FLORIAN ZELLER

 

MATKA 
Réžia Soňa Ferancová

Premiéry 13. a 14. 11. 2021

------------------------------------------------

Anne sa s láskou starala o manžela, s radosťou robila deťom raňajky 
a zabezpečovala celý rodinný servis. Jednoducho napĺňala svoj život 
rodinou až do momentu, keď si uvedomila, že je vlastne sama. Tento 
spokojný život ju tak trochu podviedol. A možno aj vlastný manžel, 
ktorý ustavične uteká na nejaké semináre. Syn je už dospelý a zrazu 
ju nepotrebuje. Ako sa má zmieriť s tým, že aj on má svoj vlastný 
život? Čím ho teraz naplniť? Čo ostáva po láske? Anne zrazu nemá 
svoje miesto, nemá nijaký cieľ. Trpká komédia Matka je rodinnou hrou 
o dozrievaní, odchádzaní a uvedomení si samej seba. Ale aj o strachu 
z opustenia, osamelosti, keď rodinné hniezdo zostáva prázdne. Úspešný 
francúzsky dramatik Florian Zeller vytvoril úchvatný svet reality a ilúzie 
skutočnosti jednej ženy, matky. Keď sa skončí jej sebaobetovanie pre 
rodinu, nastáva sloboda detí a manželova nezávislosť, tak čo ostáva 
pre matku? Na konci si kladie iba zásadnú otázku: Načo to bolo? 
V podstate… Načo to bolo, to všetko?
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Kým prídu
               Stouni...

Kolektív autorov
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KOLEKTÍV AUTOROV

 

KÝM PRÍDU STOUNI...

Réžia Matúš Bachynec

Premiéry 22. a 23. 1. 2022

------------------------------------------------

Pred koncertom Rolling Stones sa schádzajú rôzni ľudia – členovia 
ochranky, bedňáci, bufetári, promotéri, zdravotníci a, samozrejme, 
fanúšikovia. Tí noví, ale aj tí, ktorí s hudbou Rolling Stones prežili celý 
svoj život a tváre už majú rozryté vráskami. Tí všetci rozprávajú, čo pre 
nich Rolling Stones a rokenrol ako taký znamená. Rozprávajú o svojom 
živote, o jeho svetlých i temných stránkach a o tom, ako ich v tomto 
živote zachraňovala, oduševňovala, ale i rozčuľovala hudba. Rozprávajú 
o tom, ako formovala ich životné postoje, ako ventilovala ich frustrácie 
a ako bol od nej závislý ich emocionálny život. Inscenácia chce byť 
vážnym, ale aj vtipným zamyslením nad takým kultúrnym fenoménom, 
ako je rokenrol a jeho najživotaschopnejšie a najslávnejšie vtelenie – 
skupina The Rolling Stones. Dej inscenácie sa končí vo chvíli, keď sa 
dlhoočakávaný koncert začína.
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BÉLA PINTER

ŠPINA

Réžia Ján Luterán

Premiéry 19. a 20. 3. 2022

------------------------------------------------

 
Špina je silným intímnym príbehom s prvkami balady a folklóru,  
no s poriadnou dávkou irónie a zručnej spoločenskej kritiky. Príbeh 
sa odohráva v maďarskej dedine počas štyroch ročných období. Irena 
a Attila sa už naozaj dlho pokúšajú založiť si rodinu. Dozvedajú sa však, 
že pre komplikácie pri rutinnej operácii stratili akúkoľ vek možnosť počať 
vlastné deti. Situáciu sa rozhodnú vyriešiť adopciou, no kvôli dvojročnej 
čakacej lehote si napokon osvoja dve dospievajúce dievčatá. Ružu, ktorú 
všetci prezývajú Špina, a jej kamarátku Anitu, ktoré, ako tvrdia, spolu 
uzavreli pokrvnú dohodu. Dedinské prostredie je k dvom chovankyniam 
spočiatku nastavené nevraživo. U nových rodičov sa láska medzi ne tiež 
nedelí práve rovným dielom. K čomu všetkému povedie jej nedostatok? 
Inklinácia k extrémizmu, nacionalizmu a intolerancii sa v porovnaní 
s postupne sa vyplavujúcimi tragédiami postáv začína zdať banálna. 
No môže byť na tom všetkom vôbec niečo naozaj banálne? Špina

Béla Pintér
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ARTHUR MILLER

SALEMSKÉ BOSORKY

Réžia Marián Amsler

Premiéry 26. a 27. 3. 2022 

------------------------------------------------

Vzrušujúca hra o večných morálnych dilemách sa vracia na javisko  
SND, kde boli Salemské bosorky uvedené už v roku 1966. Miller sa  
pri tvorbe hry, ktorá je angažovaným svedectvom histórie, prítomnosti 
a pravdepodobne i budúcnosti, inšpiroval modelovým príkladom z dejín 
puritánskeho Nového Anglicka – honom na čarodejnice z roku 1692 
v americkom mestečku Salem. Dievčatá, ktoré pod vplyvom domácej 
otrokyne robili akési pohanské rituály, začali blúzniť, že ich posadol 
diabol. Pod tlakom strachu, kolektívnej hystérie a účelovej manipulácie 
začali udávať nepravých vinníkov a najmä vinníčky. To vyústilo do  
popráv desiatok nevinných ľudí, zatýkania občanov a smrtonosného 
chaosu a hrôzy. Hoci autor vytvoril pôsobivú historickú fresku, všetkým 
bol už vtedy jasný jeho úmysel dať do kontextu Salemské bosorky 
s dianím v povojnovej Amerike. Výbor pre neamerickú činnosť pod 
vedením McCarthyho komisie zinscenoval svoj hon na čarodejnice.  
Od tých čias politicky angažovaná a psychologicky výstižná dráma  
sama pochoduje rôznymi zriadeniami krajín, v ktorých sa stále hrá.  
Ako svedectvo vyfabrikovaného honu na komunistov, kapitalistov, 
veriacich a neveriacich, chudobných či oligarchov, správne alebo 
nesprávne orientovaných. Všetky nekalé procesy sa vždy napokon 
obrátia proti ich strojcom. Ale za obrovskú cenu. Vieme sa poučiť? 
Chceme sa poučiť?

Arthur Miller

Salemské
bosorky
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Valeria Schulczová
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VALERIA SCHULCZOVÁ A ROMAN OLEKŠÁK

 

OSTROV 
Réžia Valeria Schulczová

Premiéry 21. a 22. 5. 2022

------------------------------------------------

 
Ostrov v Stredozemnom mori, niekde medzi Afrikou a Európou.  
Kedysi prekvital, dnes na ňom žijú len štyria pôvodní obyvatelia.  
Rodina, ktorú tvoria Muž, Dcéra, Syn a ich suseda Samotárka.  
Rozdeľuje ich plot, zároveň však spája vzájomná nenávisť a temná 
minulosť, ktorá sa postupne fatálne odhaľuje. Ostrov obývajú nelegálne, 
pretože bol dávno evakuovaný. Hladina mora totiž nebezpečne stúpa, 
a preto v minulosti na pevninu vysťahovali všetkých pôvodných 
obyvateľov. Aspoň tak sa to javí až do momentu, keď na Ostrov zavítajú 
Muž a Žena. Ich príchod katapultoval sled udalostí s metaforickou 
náložou. Izolácia nie je možná. Vlastné zvrátené pravidlá neudržateľné. 
Ostrov je dráma, vzrušujúca „krimibáseň“ o hrôzach a súcite, od ktorých 
sa nesmieme a nechceme dištancovať v dnešnom čase civilizačných 
pohybov a ekologických výziev.
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Ľubomír Feldek
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ĽUBOMÍR FELDEK

 

NEBOJSA

Réžia Ondrej Spišák

Premiéry 4. a 5. 6. 2022

------------------------------------------------

Majster detskej literatúry Ľubomír Feldek vytvoril skvelý  
dramatický kolotoč, v ktorom sa rozhýbu motívy viacerých  
známych príbehov do vtipnej a dynamickej rozprávky.
Pod zasneženými končiarmi Tatier sa stretneme s Cisárom  
a jeho novými šatami, za ktoré ho neminie oprávnený výsmech ľudu,  
no tiež s princeznou na hrášku či so zákernou a prefíkanou Strigou 
macochou. Tá rôznymi výmyslami trápi nielen svoju nevlastnú dcéru 
Marušku, keď sa od čarovného zrkadla dozvie pravdu. A tou pravdou  
je, že nie ona, lež jej nevlastná dcéra je najkrajšou ženou na svete.
Tak ako samotný príbeh, odvážni a smelí sú rovnako Nebojsa, ktorý 
nevie, čo je strach, aj Maruška, ktorá sa nebojí v januári ísť na jahody  
či po fialky. A okrem vynachádzavosti ich časom spojí láska, ktorá 
prekoná aj tie najtemnejšie hory. Na to sa však najprv Nebojsa musí 
vydať z domu, aby zistil, čo to vlastne ten strach je a na čo je dobrý.  
Naučiť sa ho to podujme dvanásť mesiačikov, ktorí nie sú zďaleka  
takí nepriateľskí, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Či sa mu to  
podarí, zistíte, len ak sa k nemu pridáte na jeho dlhej ceste.  
A celým príbehom vás bude sprevádzať prvý mesiačik.
Január – rozprávkar si pre vás pripravil svoju káru príbehov,  
ktoré prekypujú dobrodružstvom, prekážkami, no tiež radosťou  
a tak akurát dobrými koncami.
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Milan Ondrík, Roman Poláčik
Foto Ctibor Bachratý

ĽUBOMÍR FELDEK 

AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

Premiéry 7. a 8. 6. 2014

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 2:00

Prestávky 1

------------------------------------------------

Réžia Ondrej Spišák

Dramaturgia Peter Kováč

Scéna František Lipták

Kostýmy Katarína Hollá

Hudba Dano Heriban

Pohybová spolupráca Eva Burdová

------------------------------------------------

Účinkujú Dušan Tarageľ, Božidara 

Turzonovová/Eva -Mária Chalupová*, 

Milan Ondrík, Gabriela Dzuríková, 

Roman Poláčik, Martin Šalacha, 

Dano Heriban*, Jana Kovalčiková, 

Anna Jakab Rakovská*/AnnaMária 

Janeková*, Monika Horváthová*/

Anna Gajdzíková* a ďalší

------------------------------------------------

Rozprávka pre celú rodinu o nebojácnych 

princeznách, drzých drakoch, silných 

priateľstvách a šikovnej Laktibrade

------------------------------------------------ 

Veľ ká rozprávka pre malé deti, 
ale aj pre dospelých. Vtipný, 
dobrodružný, humorný aj dojímavý 
príbeh obyčajného slovenského 
mládenca, ktorý mal síce aj 
obrovskú silu, ale najmä 
šľachetné a smelé srdce. 
Ako v mnohých slovenských 
ľudových rozprávkach, hrdina 
sa vyberie do sveta hľadať šťastie, 
prekoná všetky prekážky, 
dokonca premôže hrozných 
drakov a na tejto púti sa nielenže 
všeličo naučí o svete a ľuďoch, 
ale získa za nevestu aj prekrásnu 
princeznú.

* ako hosť  
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Petra Vajdová 
Foto Ctibor Bachratý

SOFOKLES

ANTIGONA

Premiéry 14. a 15. 4. 2018

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 1:15

Prestávky 0 

------------------------------------------------

Preklad Ľubomír Feldek

Réžia Ondrej Spišák

Dramaturgia Darina Abrahámová

Scéna František Lipták

Kostýmy Katarína Hollá

Hudba Jonatán Pastirčák,  

Katarzia

Texty piesní Katarzia

------------------------------------------------

Účinkujú Petra Vajdová, 

Dominika Kavaschová/Rebeka Poláková,  

Ján Koleník*, Gabriela Dzuríková, 

Richard Autner, Ondrej Kovaľ, 

Božidara Turzonovová, Štefan Bučko, 

Zuzana Kocúriková, Dušan Tarageľ, 

Natália Germani*/Sára Polyaková*, 

Michal Režný*, Kristián Kozmenko**, 

Greta Amina Tábory*/Bianka Jarábková*/

Klára Ščevíková*,  Katarína Kubošiová*,  

Jonatán Pastirčák*

------------------------------------------------

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred 

ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.

------------------------------------------------  

Z viac ako stodvadsať tragédií, 
ktoré napísal Sofokles, sa zachovalo 
iba sedem. Antigona je z nich 
pravdepodobne najstaršia. 
Je obdivuhodné, ako v nej dokázal 
plasticky stvárniť hlboké portréty 
dvoch mladých žien – sestier 
Antigony a Ismény. Predstavujú dva 
zásadne rozdielne póly a charaktery, 
cez ktoré si dotvárame obraz nielen 
ich privátnych temperamentov, ale aj 
ich životné, užšie občianske postoje. 
Príbeh o ilegálnom pochovaní či 
nepochovaní brata označeného ako 
nepriateľa štátu, zásadný spor 
Antigony s vládcom Kreónom 
vzrušuje dodnes, pričom každá 
doba si sama vynucuje nové a nové 
významové konotácie. Súčasným 
zrakom možno vidíme Antigonu skôr 
ako prvú rebelku európskej drámy. 
Rebelku, ktorá sa nezastaví pred 
ničím, ani pred rizikom vlastnej 
záhuby. Antigona obetuje samu 
seba, lebo sa nechce pokoriť pred 
autoritatívnou a skazenou mocou.

* ako hosť   ** posl. VŠMU
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ROALD DAHL  
 

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Premiéry 12. a 13. 11. 2016

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 3:00

Prestávky 1 

------------------------------------------------

Réžia Michal Vajdička

Adaptácia a dramaturgia Daniel Majling

Scéna Pavol Andraško

Kostýmy Katarína Hollá

Hudba Michal Novinski

------------------------------------------------

Účinkujú Jozef Vajda, Kamila Magálová, 

Zdena Studenková, Ivan Vojtek,  

Ľuboš Kostelný, Monika Hilmerová,  

Ondrej Kovaľ, Gabriela Dzuríková,  

Emil Horváth, Daniel Ficher, Tomáš Maštalír, 

František Kovár, Martin Huba/Peter Šimun*, 

Monika Šagátová*/Monika Horváthová*, 

Dominika Žiaranová*/Anna Jakab 

Rakovská*, Martin Kochan*,  

Lenka Hošková*, Samuel Šimko*,  

Jakub Jablonský*, Marcela Huranová*, 

Svetozár Hanes*, Zdeno Mlynář* 

------------------------------------------------

Čierna komédia na motívy poviedok  

Roalda Dahla.

------------------------------------------------ 

Roald Dahl je majstrom 
prekvapivej pointy, briskného 
britského humoru a originálnej 
imaginácie, ktorá na zdanlivo 
realistickom pôdoryse dokáže 
vybudovať neuveriteľné príbehy. 
Jeho poviedky dosiahli u čitateľov 
veľ kú popularitu napriek tomu,  
že zobrazovali často temné 
zákutia ľudského vedomia.
Apartmán v hoteli Bristol spája 
viacero Dahlových poviedok 
do jedného príbehu. Koncom 
päťdesiatych rokov sa v luxusnom 
hoteli schádza pri príležitosti 
vernisáže obrazov nedávno 
zosnulého maliara viacero 
bizarných postáv – excentrickí 
boháči, hedonistickí svetobežníci, 
očarujúce ženy, stávkoví 
podvodníci, ale aj obyčajní 
hochštapleri a unavené manželské 
páry. Každý si so sebou prináša 
do hotela svoj príbeh a každá izba 
sa tak stáva dejiskom rozuzlenia 
jedného bizarného príbehu lásky, 
nevery, pomsty či zločinu.

* ako hosť   
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Diana Mórová
Foto Martin Gaišberg

IVAN STODOLA 
 

BAČOVA ŽENA

Premiéry 28. a 29. 3. 2015

Štúdio / Dĺžka predstavenia 1:40

Prestávky 0 

------------------------------------------------

Réžia Roman Polák

Dramaturgia Darina Abrahámová

Scéna Pavel Borák

Kostýmy Peter Čanecký

Hudba Lucia Chuťková

------------------------------------------------

Účinkujú Ján Koleník*, Alexander Bárta, 

Diana Mórová, Kamila Magálová,  

Dušan Jamrich, Dušan Tarageľ,  

Zuzana Kocúriková, Štefan Bučko,  

Ján Gallovič/Ivan Vojtek

Účinkujúci vo videu Daniel Ficher,  

Alex Bašnár*, Dominik Martin Bičkoš*,  

Adriana Janovčíková*, Peter Kaša*, 

Vladimíra Krutková*, Erik Voltemar*,  

Igor Malinovský*, Paulína Šebestová*, 

Jaroslava Janišová*

------------------------------------------------

Slovenská dráma antických 

rozmerov o žene medzi dvomi mužmi

------------------------------------------------ 

Bačova žena je dielo, ktoré 
nepochybne patrí medzi najväčšie 
hodnoty slovenskej dramatiky. 
Dokonale koncentrovaná tragédia 
je silným príbehom o žene, 
milujúcej matke, ktorá sa bez 
vlastnej viny ocitla v zúfalom 
rozpoložení. Medzi dvomi 
nezmieriteľnými mužmi si vybrala 
vernosť sebe… Bačova žena 
Ivana Stodolu otvára ešte aj dnes 
morálne dilemy a neriešiteľné 
otázky. Je to slovenská „antická 
tragédia“, ktorej aktuálnosť témy 
má ambíciu osloviť aj dnešného 
človeka.

* ako hosť  
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Táňa Pauhofová, Ján Koleník
Foto Collavino

BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA 

 

BÁL

Premiéra 7. 11. 2014

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 3:00

Prestávky 1 

------------------------------------------------

Réžia Michal Vajdička

Dramaturgia Daniel Majling

Scéna Pavol Andraško

Kostýmy Katarína Hollá

Hudba Marián Čekovský

------------------------------------------------ 

Účinkujú Alexander Bárta,  

Táňa Pauhofová, Ján Koleník*, 

Ľuboš Kostelný, Diana Mórová, Jozef Vajda,  

Kamila Magálová, Zdena Studenková, 

Daniel Fischer, Jana Oľ hová, 

František Kovár, Ľubomír Paulovič, 

Richard Autner/Tomáš Stopa*, 

Anežka Petrová, Monika Šagátová*,  

Monika Horváthová*, Anna Jakab 

Rakovská*/Mária Schummerová* a ďalší

------------------------------------------------ 

Najinteligentnejšia žena 
je priťahovaná k tomu 
najväčšiemu gaunerovi. Vie, že 
je to sebazničujúca vášeň, ale… 
Šťastne vydatú ženu prepadne 
zhnusenie zo života. Vie, že na 

to nemá objektívny dôvod, ale…  
Po rokoch sa všetky rany 
manželstva z kompromisu zahojili, 
ale… Priamo pred našimi očami sa 
v reálnom čase zábavy odohrávajú 
príbehy všetkých tých „ale“, 
ktoré dramatizujú naše životy.
Timrava je fenomén. Tam, kde iní 
spisovatelia jej doby nedokázali 
opustiť medze úsmevných 
fejtónov, ona ponúka hlboký 
pohľad do komplikovaného 
vnútra človeka. V jej pestrom 
svete sa mieša groteskná 
škaredosť s prostou malebnosťou; 
najhlbšie zúfalstvo sa odohráva 
na pozadí pokojnej idyly; 
živočíšnosť sa náhle zmocňuje 
tých najduchovnejších a tí 
najzverskejší sú neočakávane 
prežiarení lúčom ľudskosti. 
Timrava je nielen skvelá 
pozorovateľ ka drsného ľudského 
údelu a nemilosrdná portrétistka 
pokrivených ľudských 
charakterov, ale je aj neúnavná 
hľadačka nesentimentálneho 
dobra v človeku.

* ako hosť  
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Martin Šalacha, Roman Poláčik
Foto Collavino

HENRY LEWIS, JONATHAN SAYER, HENRY SHIELDS   

CELÉ ZLE

Premiéry 8. a 9. 11. 2019

Štúdio / Dĺžka predstavenia 3:00

Prestávky 1 

------------------------------------------------

Réžia Michal Vajdička

Dramaturgia Daniel Majling

Scéna Pavol Andraško

Kostýmy Katarína Hollá

Hudba Michal Novinski

Masky Martin Blizniak

------------------------------------------------

Účinkujú Táňa Pauhofová,  

Diana Mórová, Tomáš Maštalír,  

Milan Ondrík, Roman Poláčik,  

Martin Šalacha, Ján Koleník*,  

Kristóf Melecsky*,  

Stanislava Megová*,  

Lukáš Takáč*

------------------------------------------------

Súčasná britská komédia prináša 

ironický pohľad na svet divadla, 

no zároveň je obrovskou poctou 

tomuto svetu.

------------------------------------------------ 

Nie práve najprofesionálnejšia 
divadelná skupina naštudovala 
novú hru. Bohužiaľ, ako prezrádza 
už názov hry, počas predstavenia 
sa pokazí naozaj všetko, čo sa 
pokaziť môže – hlavnú ženskú 
hrdinku jej kolegovia takmer 
prizabijú, zapamätať si svoje texty 
predstavuje pre viacerých hercov 
neriešiteľný problém a celú scénu 
herci počas predstavenia doslova 
zdemolujú. Napriek všetkým 
týmto katastrofám sa naši 
divadelníci s každou prekážkou 
vyrovnajú a predstavenie 
s nasadením všetkých síl 
(a v niektorých prípadoch  
aj života) dohrajú.
Celé zle nie je len klasickou 
komédiou z divadelného zákulisia. 
Popri arzenáli klasických 
divadelných gagov ponúka aj 
príležitosti pre doslova artistické 
herecké výkony. Stretáva sa v nej 
britský slovný humor s bujarosťou 
frašky a spektakulárnosťou 
nového cirkusu.

* ako hosť   
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Božidara Turzonovová, Emília Vášáryová,  
Kamila Magálová, Anna Javorková ́
Foto Robert Tappert

CARYL CHURCHILL  
 

ČAJ A APOKALYPSA

Premiéry 25. a 27. 6. 2021

Štúdio / Dĺžka predstavenia 1:10

Prestávky 0

------------------------------------------------

Preklad Tereza Hladká

Réžia Eduard Kudláč

Dramaturgia Darina Abrahámová

Scéna a kostýmy  

Eva Kudláčová -Rácová

Hudba Peter Machajdík

------------------------------------------------

Účinkujú Kamila Magálová,  

Anna Javorková, Emília Vášáryová,  

Božidara Turzonovová

------------------------------------------------

Štyri dámy si pri šálke čaju  

pokonverzujú o všetkom a ničom.  

Smiešne, kruto, vecne aj dojemne.

------------------------------------------------ 

Fenomenálna britská dramatička 
už desaťročia žiari na popredných 
rebríčkoch uvádzania aj uznávania 
jej hier. Tie sú provokatívne, 
nekonvenčné a angažované,  
no predovšetkým intelektuálne 
nápadité a hravé. Aj komornú 
hru Čaj a apokalypsa uviedlo 

nezávislé Divadlo letí v Prahe, čím 
nás úprimne podnietilo predstaviť 
túto komornú lahôdku z roku 
2018 aj nášmu obecenstvu. 
Najmä tej časti, ktorá s obľubou 
navštevovala tituly ako Stoličky, 
Popol a vášeň či Ilúzie. Štyri dámy 
si pri pravidelnej šálke čaju dosýta 
pokonverzujú o vesmíre, o sebe 
a o svete, o ničom a o všetkom. 
Ich rozhovor je autentický vďaka 
obsahu, kde sa banálne poznámky 
miešajú s apokalyptickými víziami. 
Je napínavý, lebo tušíme, že 
odhaľuje príbeh jednej utajenej 
vraždy. Je rozumný, lebo je utkaný 
z fragmentov prežitých príbehov. 
Je vtipný, lebo je kruto úprimný. 
Vyvoláva asociácie ako báseň 
a prizýva na spoluúčasť publikum, 
ktoré s chuťou lúšti rébusy 
s podmanivým rytmom zdanlivo 
absurdných slov. Obsadenie 
štyroch postáv takými príťažlivými 
hereckými osobnosťami je viac 
než lákavou pozvánkou na udalosť, 
ktorá bude práve vašou šálkou 
čaju…
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MICHAL BELEJ, DAŠA KRIŠTOFOVIČOVÁ 
 
 

DEKLARÁCIA ZÁVISLOSTI

Premiéra 12. 12. 2020

Modrý salón /  Dĺžka predstavenia 1:20

Prestávky 0

------------------------------------------------

Réžia Daša Krištofovičová

Dramaturgia Táňa Mravcová

Scéna Daša Krištofovičová

Kostýmy Veronika Vartíková

Hudba Dalibor Kocian – Stroon

Produkcia Jana Mičeková

Choreografia Monika Prikkelová

Tvorba rekvizít Miriam Horňáková

Korepetície Andrea Kružliaková

Produkcia videozáznamov  

Vladimíra Hradecká

------------------------------------------------

Účinkujú Gabriela Dzuríková, 

Andrej Šoltés*

------------------------------------------------

Autorská hra inšpirovaná životom  

Edwarda Bernaysa a jeho manželky  

Doris Fleischmanovej.

------------------------------------------------ 

Inscenácia vznikla v spolupráci SND 

s občianskym združením Prvý plán.

Píše sa rok 1929 a cigarety  
sa stávajú symbolom ženského 
hnutia v Spojených štátoch. 
Ženy naprieč krajinou začínajú 
fajčiť na znak zrovnoprávnenia 
s mužmi. Verejnosť však netuší, 
že feministický protest je 
v skutočnosti rafinovaná kampaň 
tabakového koncernu na zvýšenie 
tržieb z predaja cigariet.
Deklarácia závislosti je autorská 
hra inšpirovaná životom Edwarda 
Bernaysa, synovca Sigmunda 
Freuda, a jeho manželky Doris 
Fleischmanovej. Edward sa 
rozhodne strýkove poznatky 
využiť na manipuláciu verejnosti, 
preto si zakladá PR agentúru. 
Doris sa ako aktívna feministka 
chce vymaniť z roly ženy 
v domácnosti, preto bojuje 
o pozíciu partnera vo firme. Keď 
však dostanú za úlohu naučiť ženy 
fajčiť, Edward a Doris rozohrávajú 
strategické hry, ktoré majú dosah 
nielen na verejnú mienku, ale aj  
na ich manželstvo.

* ako hosť  
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Jana Oľ hová, Alexander Bárta
Foto Ctibor Bachratý

MICHAIL AFANASIEVIČ BULGAKOV 
 

DIVADELNÝ ROMÁN

Premiéry 1. a 2. 2. 2020

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 2:30

Prestávky 1 

------------------------------------------------

Preklad Alena Morávková

Réžia a dramatizácia SKUTR

Preklad dramatizácie a dramaturgia  

Miro Dacho

Scéna Michal Chocholoušek

Kostýmy Alexandra Grúsková

Hudba Petr Kaláb, Dano Heriban

------------------------------------------------

Účinkujú Alexander Bárta, Jana Oľ hová, 

Richard Stanke, Emília Vášáryová,  

Zdena Studenková, Božidara Turzonovová, 

Martin Huba, Emil Horváth, Diana Mórová, 

Táňa Pauhofová, Anežka Petrová, 

Ľuboš Kostelný, Martin Šalacha, 

Richard Autner, Roman Poláčik,

Michal Režný* a ďalší

------------------------------------------------

 

Svetoznámy Divadelný román 
jedného z najvýznamnejších 
ruských prozaikov a dramatikov 
M. A. Bulgakova čerpá 
z autorových bohatých skúseností 
s ruským divadlom v období 

pred druhou svetovou vojnou. 
Groteskný pohľad do divadelného 
zákulisia poodhaľuje vášnivý 
svet umenia, pozoruhodné životy 
jeho tvorcov, ale aj každodennú 
prevádzku, závisť, intrigy – 
teda všetko to, čo k divadlu 
neodmysliteľne patrí. Pri 
súčasnom javiskovom uvedení 
tohto románu sa zároveň nedá 
vyhnúť vzťahom medzi umením 
a politikou. Bulgakov ich poznal 
veľmi dôverne, podstatnú  
časť svojho tvorivého života  
prežil v sovietskom Rusku 
vedenom generalissimom  
J. V. Stalinom, s ktorým mal 
osobné skúsenosti a ktorý 
zásadne ovplyvnil jeho života 
i dielo. Inscenácia obohatená 
o zápisky z Bulgakovovho 
osobného života tak mapuje 
nielen mimoriadne zložité obdobie 
dejín, ale zároveň zovšeobecňuje 
vzťah umelca a jeho postavenie 
v/i zoči -voči spoločnosti 
a spoločenskému zriadeniu. 
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Ingrid Timková
Foto Radovan Dranga

JIŘÍ HAVELKA A KOL. 

 

DNES VEČER NEHRÁME

Premiéry 26. a 27. 10. 2019

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 1:40

Prestávky 0

------------------------------------------------

Réžia Jiří Havelka a kol.

Dramaturgia Miriam Kičiňová

Asistent dramaturgie Petr Erbes

Scéna Lucia Škandíková

Kostýmy Tereza Kopecká

------------------------------------------------

Účinkujú Emília Vášáryová, 

Ingrid Timková, Richard Stanke, 

Emil Horváth, František Kovár, 

Ondrej Kovaľ, Dominika Kavaschová/

Rebeka Poláková

------------------------------------------------

Autorská inscenácia o poslaní 

umelca v súčasnosti.

------------------------------------------------

Revolúcia novembra 89 
ako zábavný kabaret 
z hereckého prostredia.
Dá sa hercom veriť? Hrajú 
divadlo aj v živote? Kedy herec 
hovorí pravdu? Na javisku? Na 
námestí? Aká je ich pravá tvár?
V novembri 1989 sa mesiac 
v Národnom divadle nehralo.  
Herci štrajkovali. Čomu to 
pomohlo?
Aká bola úloha hercov počas 
novembra 89? Aká je ich úloha 
dnes? Hrať či nehrať, to je otázka!
Revuálna šou, komédia za 
oponou i pred oponou – herci ako 
nepriatelia ľudu. Vie o tom Ibsen?
Sloboda, voľnosť, herectvo!
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JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ, GABRIELA PREISSOVÁ 

HRIECH/JEJÍ PASTORKYŇA

Premiéry 12. a 13. 9. 2020

Štúdio / Dĺžka predstavenia 2:10

Prestávky 0

------------------------------------------------

Réžia Matúš Bachynec

Dramaturgia Daniel Majling

Scéna Barbora Šajgalíková

Kostýmy Ján Husár

Hudba Daniel Fischer

Svetelný dizajn Ján Ptačin

Pohybová spolupráca Juraj Letenay

------------------------------------------------

Účinkujú Gabriela Dzuríková,  

Eva Vica Kerekes*, Tomáš Maštalír,  

Matúš Beniak**, Dana Košická*,  

Anežka Petrová, Roman Poláčik,  

Daniel Fischer, Anna Gajdziková**/ 

Viktória Šuplatová** a ďalší

------------------------------------------------

Tajovského jednoaktovka Hriech je 
dramaticky vynikajúco vystavaná 
komédia v oboch zmysloch slova 
– komédia ako hra s nebanálnymi 
čiernohumornými situáciami i hra, 
ktorá sa dobre skončí. Sila tejto 
komédie vychádza z jej silnej 
rámcovej situácie. Evin muž sa po 

rokoch vracia z Ameriky. Nevie, 
že Eva sa medzitým zaplietla 
s detinským a nezodpovedným 
sluhom Janom a majú spolu 
dieťa. Eva je zúfalá, nevie, ako jej 
muž na túto situáciu zareaguje. 
Cesta k nesentimentálnemu 
happyendu vedie cez neľahké 
rozhovory a spytovanie svedomia. 
Základná dramatická situácia 
Její pastorkyne je veľmi podobná. 
Mladá Jenůfa čaká dieťa 
s nezodpovedným Števom, ktorý 
si ju však nechce vziať. Vzal by si 
ju Laco, ale pre toho je predstava, 
že bude vychovávať dieťa chlapa, 
ktorého neznáša, neprijateľná. 
Nechcené dieťa je tu opäť problém. 
U Preissovej sa príbeh končí 
tragicky. Spoločné uvedenie 
týchto klasických hier ponúka 
viacero zaujímavých konfrontácií 
dvoch verzií jedného základného 
príbehu – jednej komickej a druhej 
tragickej a konfrontáciu dvoch 
bratských národných dramatík, 
dvoch prístupov k životu, dvoch 
národných pováh… 

* ako hosť   ** posl. VŠMU
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Monika Hilmerová, Táňa Pauhofová ́
Foto Ivan Ölvecký

MIKA MYLLYAHO 
 

CHAOS

Premiéra 4. 12. 2020

Štúdio / Dĺžka predstavenia 1:45

Prestávky 0

------------------------------------------------

Preklad Otto Kauppinen, Mário Drgoňa

Réžia Enikö Eszenyi

Dramaturgia Mário Drgoňa

Scéna Katarína Grega Nedelská

Kostýmy Andrea Madleňáková

Hudba David Mester

------------------------------------------------

Účinkujú Diana Mórová, 

Táňa Pauhofová, Monika Hilmerová

------------------------------------------------

Súčasná komédia o troch ženách ktoré 

strácajú kontrolu nad svojimi životmi, 

až napokon skončia v úplnom chaose.

------------------------------------------------

Mika Myllyaho patrí 
k najúspešnejším 
a najpopulárnejším fínskym 
režisérom a dramatikom 
súčasnosti. Jeho komédia 
Chaos bola preložená do 
mnohých jazykov a vo Fínsku 
sa v jedinej sezóne hrala na 
viac než siedmich scénach 

súčasne. Súčasná komédia 
o troch ženách, ktoré strácajú 
kontrolu nad svojimi životmi, 
až skončia v úplnom chaose. 
Sofia je učiteľ ka, ktorej čoskoro 
zatvoria školu. Terapeutka Júlia 
má pomer so svojím pacientom 
a nakoniec prichádza o prácu. 
Ema je redaktorka, ktorá sa snaží 
zachrániť svoje manželstvo. 
Keď však nachytá manžela 
s milenkou, problémy sú na 
svete. Postavy bojujú so svojimi 
osobnými problémami, rovnako 
ako s krutou spoločnosťou. 
Silu a odolnosť čerpajú najmä 
zo svojho pevného priateľstva 
a vzájomného pochopenia. 
Aj v tých najkrutejších 
a najmrazivejších situáciách nájdu 
miesto pre humor a vtip. 
Na túto dobrodružnú „jazdu“ 
vás vezmú tri vynikajúce herečky 
Diana Mórová, Monika Hilmerová 
a Táňa Pauhofová v réžii Enikö 
Eszenyi – európsky etablovanej 
maďarskej režisérky a herečky.
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Zuzana Kocúriková, Božidara Turzonovová
Foto Braňo Konečný

IVAN VYRYPAJEV 

ILÚZIE

Premiéry 23. a 24. 1. 2014

Štúdio / Dĺžka predstavenia 1:30

Prestávky 0

------------------------------------------------

Preklad Romana Maliti

Réžia Eduard Kudláč

Dramaturgia Darina Abrahámová

Scéna a kostýmy Eva Kudláčová -Rácová

Hudba Martin Burlas

------------------------------------------------

Účinkujú Emília Vášáryová/

Zuzana Kocúriková, 

Božidara Turzonovová, 

Martin Huba, Dušan Jamrich

------------------------------------------------

Horkosmiešna komorná dráma 

o intímnom vesmíre dvoch 

manželských párov

------------------------------------------------

Ivan Vyrypajev sa vo svojej 
horkosmiešnej komornej dráme 
Ilúzie snaží rozlúsknuť oriešok, 
v ktorom sa skrýva intímny 
vesmír dvoch manželských párov. 
Na sklonku života bilancujú, 
komentujú, spovedajú sa jeden 
druhému a najavo vychádza 
nejedno prekvapenie… Vynára 
sa viacero otázok. Má láska 
zmysel, iba keď je obojstranná? 
Je opakom ilúzie lož alebo 
pravda? Čo vlastne predstavuje 
esenciu našich reálnych životov 
a vzťahov? Prežité, chcené, 
obetované alebo ukryté v duši 
ako tajomstvo pravého poznania 
a premeškaných príležitostí? 
Potrebujeme pevný bod v chaose 
premenlivosti a hodnotových 
neistôt? Irónia strieda dramatické 
výpovede, dynamický sled 
adresných monológov osvetľuje 
vecnosť originálneho rozprávania 
príbehov.
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Kamila Magálová
Foto Ctibor Bachratý

PETER QUILTER 
 

JE ÚŽASNÁ!

Premiéry 24. a 25. 9. 2011

Štúdio / Dĺžka predstavenia 2:25

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Pavel Dominik

Réžia Jakub Nvota

Dramaturgia Miro Dacho

Scéna a kostýmy Michaela Hořejší

Hudba Kamil Mikulčík

------------------------------------------------

Účinkujú Kamila Magálová, 

Ondrej Kovaľ, Kamil Mikulčík*, 

Božidara Turzonovová/Gabriela Dzuríková, 

Ivana Kuxová, Zuzana Dančiaková*

------------------------------------------------

Pravdivý príbeh o najhoršej  

speváčke na svete

------------------------------------------------

Jeden z najúspešnejších 
a najpopulárnejších komediálnych 
dramatikov súčasnej 
medzinárodnej scény Peter 
Quilter má perfektný cit na 
vypátranie kurióznych tém 
a bizarných životných príbehov. 
Taký je aj pravdivý príbeh Florence 
Fosterovej Jenkinsovej, najhoršej 
speváčky na svete, ktorý stále 
zabáva divákov v desiatkach 
vypredaných divadiel na svete. 
Vedela s takou chuťou zle spievať 
slávne operné árie, až skutočne 
vypredala slávnu Carnegie Hall. 
„Ľudia môžu povedať, že neviem 
spievať, ale nikto nemôže povedať, 
že som nespievala.“

* ako hosť   
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Daniel Špiner, Táňa Pauhofová
Foto Ivan Ölvecký

Premiéra 30. 4. 2014

Modrý salón / Dĺžka predstavenia 0:50

Prestávky 0

------------------------------------------------

Účinkujú Táňa Pauhofová, 

Martin Geišberg*, Patrik Pačes*, 

Daniel Špiner*

------------------------------------------------

Hudobný večer s poéziou 

Elisabeth Wittgruber 

a hudbou Martina Geišberga.

------------------------------------------------

Hudobný večer s poéziou 
Elisabeth Wittgruberovej v podaní 
Táne Pauhofovej a s hudbou 
Martina Geišberga. Krehký, 
nevšedný a emotívnymi slovami 
naplnený čas. Básne ako vnútorný 
stav mysle (ženy). Stav vzbury, 
poznania, splynutia, osamelosti, 
lásky, materstva. Žena a jej 
podoby bez sentimentality 
a pátosu.

KORENE – POETICKÝ VEČER S HUDBOU  
MARTINA GEIŠBERGA

* ako hosť  
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Milan Ondrík, Jana Kovalčiková
Foto Braňo Konečný

JOZEF HOLLÝ 

KUBO

Premiéry 19. a 20. 9. 2020

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 1:30

Prestávky 0

------------------------------------------------

Réžia Lukáš Brutovský

Dramaturgia Miro Dacho

Scéna Juraj Kuchárek

Kostýmy Alžbeta Kutliaková

Hudba Stanislav Palúch

Choreografia Ján Ševčík

------------------------------------------------

Účinkujú Milan Ondrík, Jana Kovalčiková, 

Richard Autner, František Kovár, 

Anna Javorková, Jana Oľ hová, Emil Horváth, 

Dušan Jamrich, Branislav Bystriansky, 

Ingrida Baginová*, Michal Kinik*, 

Roman Finik*/Adam Jančina* a ďalší

------------------------------------------------

 

„Anča, aha, ja mám nožík“ je 
najznámejšia replika z populárnej 
veselohry, ktorú jej autor, 
evanjelický kňaz Jozef Hollý, 
nikdy nenapísal. Preslávil ju 
Jozef Kroner najprv v martinskej 
inscenácii v réžii autorovho syna, 
ale do povedomia širšej verejnosti 
sa dostala predovšetkým 

prostredníctvom televíznej 
inscenácie Martina Ťapáka. 
Dedinský obmedzenec Kubo sa 
stal vďaka Jozefovi Kronerovi 
prototypom komickej figúry, 
na ktorej sa nesmejú len ostatné 
postavy, ale predovšetkým diváci. 
V tomto spracovaní Hollého 
predlohy sa však pozabudlo 
na odvrátenú podobu príbehu 
zo slovenského vidieka – na 
egoizmus, cynizmus, krutosť 
postáv, na to, že Kubo je vlastne 
obchodným artiklom, človekom, 
ktorého chcú zneužiť na zištné 
ciele. Tento uhol pohľadu ponúkol 
v úspešnej inscenácii martinského 
divadla režisér Ľubomír Vajdička. 
Režisér Lukáš Brutovský v SND 
uviedol úspešnú inscenáciu 
Karvašovej hry Polnočná omša 
a opäť sa vracia k domácej 
predlohe a ponúka nové čítanie 
Hollého a Kubovho, či dokonca 
nášho príbehu, ktorý môže byť aj 
o tom, aké riziká nám hrozia, keď 
sa hlupáci a obmedzenci dostanú 
na pozície, ktoré im neprináležia.

* ako hosť  
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Ľuboš Kostelný
Foto Collavino
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JONATHAN LITTELL 
 

LÁSKAVÉ BOHYNE

Premiéry 2. a 3. 4. 2014

Štúdio  / Dĺžka predstavenia 3:20

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Michala Marková

Réžia Michal Vajdička

Dramatizácia a dramaturgia  

Daniel Majling

Scéna Pavol Andraško

Kostýmy Katarína Hollá

Hudba Marián Čekovský

------------------------------------------------

Účinkujú Ľuboš Kostelný, 

Alexander Bárta, Branislav Bystriansky, 

Táňa Pauhofová, Milan Ondrík, 

Richard Stanke, Jozef Vajda, 

Emília Vášáryová, Anežka Petrová, 

Monika Horváthová*, 

Dominika Žiaranová*, 

Martin Nahálka*,Tomáš Stopa* 

a ďalší

------------------------------------------------

Temná freska o kompromisoch 

so svedomím 

------------------------------------------------

Fiktívne memoáre vzdelaného 
a kultivovaného dôstojníka SS, 
ktoré sa nielen vo Francúzsku 
stali kultúrnou udalosťou 
(Goncourtova cena, Cena 
francúzskej akadémie). Ich 
autor si po rokoch strávených 
prácou pre rôzne medzinárodné 
humanitárne organizácie 
položil otázku, ako by sa so 
svojím vzdelaním a postojmi 
zachoval počas hospodárskej 
krízy v Nemecku. Napísal 
veľ kolepú temnú fresku 
o právnikovi, ktorý sa drobnými 
kompromismi so svedomím stane 
prevodovým kolieskom v súkolesí 
masového zabíjania. Láskavé 
bohyne odhaľujú krehkosť 
všetkých zábradlí, o ktorých 
si myslíme, že nás chránia pred 
pádom do priepasti deštrukcie.

* ako hosť   
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Zdena Studenková
Foto Andrej Balco

VALERIA SCHULCZOVÁ, ROMAN OLEKŠÁK 
 

LENI

Premiéra 13. 12. 2013

Modrý salón / Dĺžka predstavenia 1:30

Prestávky 0

------------------------------------------------

Réžia Valeria Schulczová

Dramaturgia Miriam Kičiňová, 

Roman Olekšák

Scéna JaOnMi (Ján Ptačin,

Ondrej Zachar, Michal Lošonský)

Hudba Martin Hasák

------------------------------------------------

Účinkujú Zdena Studenková, 

Ľubomír Paulovič, 

Eva Mária Chalupová*, 

Peter Brajerčík*/Juraj Bača*

------------------------------------------------

Slovenská hra o kontroverznej 

režisérke Tretej ríše 

Leni Riefenstahlovej, ale aj 

o zodpovednosti umelca 

za svoje dielo.

------------------------------------------------

Pôvodná slovenská hra Leni 
autorskej dvojice Valerie 
Schulczovej a Romana Olekšáka 
je o fiktívnom stretnutí dvoch 
skutočných ľudí. Legendárneho 
moderátora Johnnyho Carsona, 
ktorého The Tonight Show 
Starring Johnny Carson patrila 
tridsať rokov k najsledovanejším 
talkshow Ameriky, a kontroverznej 
Leni Riefenstahlovej, „dvornej 
režisérky“ Adolfa Hitlera. Je rok 
1974, Johnny je na vrchole kariéry 
a Leni v Amerike predstavuje 
svoj prvý dokončený projekt 
od porážky Nemecka – knihu 
fotografií z Afriky – Last of Nubu. 
Johnny však vie, čo jeho divákov 
zaujíma viac ako umenie. Lenina 
minulosť sa stáva hlavnou témou. 
Aká je zodpovednosť umelca za 
jeho dielo? Aká je hranica medzi 
posluhovaním ideológii, aktívnou 
spoluúčasťou na budovaní režimu 
a umeleckou tvorbou?

* ako hosť   
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Ľuboš Kostelný, Robert Roth, Martin Huba
Foto Andrej Čanecký

PÉTER ESTERHÁZY 

MERCEDES BENZ

Premiéry 7. a 8. 1. 2017

Štúdio / Dĺžka predstavenia 3:00

Prestávky 1

------------------------------------------------

Réžia Roman Polák

Dramaturgia Peter Kováč

Scéna Pavel Borák

Kostýmy Peter Čanecký

Hudba Lucia Chuťková

------------------------------------------------

Účinkujú Martin Huba, Robert Roth, 

Ľuboš Kostelný, Ondrej Kovaľ, 

Dušan Jamrich, Anna Javorková, 

Anežka Petrová/Dominika Kavaschová, 

Ján Gallovič/Ivan Vojtek, Vladimír Obšil, 

Romana Ondrejkovičová*

------------------------------------------------

Historická revue v dvoch častiach.

------------------------------------------------

Hra voľne nadväzuje na 
Madáchovu klasickú drámu 
Tragédia človeka, keďže v jej 
úvode Pán a Lucifer uzavrú novú 
stávku. Ide v nej o legendárnu 
rodinu uhorských dejín – 
Esterházyovcov. „Vezmi im 
šťastie a stavme sa, že ani vtedy 

sa neobrátia proti mne, ani v tom 
prípade nezradia dobro,“ povie 
Pán podobne ako v kauze Jób. 
Na základe jeho slov prefíkaný 
Lucifer uvrhne celé generácie 
kniežat a grófov do víru uhorských 
– teda aj našich – dejín, zvlášť 
však do pohnutých a krvavých 
udalostí dvadsiateho storočia. 
On sám sa v úlohe pokušiteľa 
alebo v iných maskách snaží 
v dejinných skúškach zlomiť 
mužských príslušníkov rodu 
a veru, občas sa mu to aj darí… 
V jednotlivých epizódach tejto 
rodinnej kroniky, ktoré sú občas 
tragické, inokedy ironicko-
-komické, sa zjavujú slávne 
postavy členov aristokratickej 
rodiny alebo osôb, ktoré s ňou 
boli spojené. Na scénu sa 
dostanú kuruci a labanci, 
Turci aj komunisti, Haydn aj 
eštebáci a pritom z času 
na čas zaznie neuveriteľný, 
radostný i zdesený smiech 
Janis Joplin zo záveru jej 
ikonickej skladby Mercedes Benz.

* ako hosť  
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Vladimír Obšil, Vladena Škorvagova, Petra Dubayová ́
Foto Braňo Konečný

MILADA HORÁKOVÁ, MATÚŠ BACHYNEC 

MILADA

Premiéry 3. a 4. 10. 2020

Modrý salón / Dĺžka predstavenia 1:10

Prestávky 0

------------------------------------------------

Réžia Matúš Bachynec

Dramaturgia Daniel Majling, 

Alexandra Rychtarčíková

Scéna Barbora Šajgalíková

Kostýmy Ján Husár

Hudba Andrea Bučko

Svetelný dizajn Ján Ptačin

Producent Marta Šuleková

------------------------------------------------

Účinkujú Vladena Škorvagová*, 

Anna Maľová, Vladimír Obšil, 

Andrea Bučko*, Cyril Žolnír*, 

Petra Dubayová**

------------------------------------------------

Inscenácia vznikla v spolupráci SND 

a KADU – Kabinet audiovizuálnych 

divadelných umení, o.z.

------------------------------------------------

 
Autorská dokudráma Matúša 
Bachynca je výrazným 
a myšlienkovo podnetným 
príbehom ženy milujúcej slobodu, 
ktorá v 50. rokoch minulého  

storočia bojovala s komunistickou  
krutovládou.Tá ju v zmanipulovanom  
justičnom procese odsúdila 
na trest smrti spolu s ďalšími 
osobnosťami demokratickej 
opozície. Miladu Horákovú 
popravili 27. júna 1950.  
Pri príležitosti 70. výročia 
tragického rozsudku Milady 
Horákovej neprináša iba 
dokumentárny pohľad na morálnu  
veľ kosť a nepodplatnosť svedomia  
človeka, ale rozvíja aj hlboký ľudský  
príbeh matky či manželky so 
statočným srdcom. Príbeh o žene, 
ktorá prešla oboma skúškami 
správnosti 20. storočia – väznili ju 
nacisti i komunisti. Počas príjemnej  
rodinnej večere sa odhaľuje 
dráma ženy, ktorá sa postavila na 
odpor obom totalitným režimom. 
Odkrývajú sa nielen jej politické 
a etické postoje, ale aj rodinné 
a priateľské vzťahy. Z vonkajšieho 
sveta však do pohody rodinného 
salóna čoraz viac preniká 
drastická realita. Koniec je blízko. 
Popravisko pripravené.

* ako hosť   ** posl. VŠMU
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Andrea Bučko, Dominika Kavaschová
Foto Robert Tappert 

KOLEKTÍV TVORCOV 

MORENA

Premiéry 7. a 8. 1. 2017

Modrý salón / Dĺžka predstavenia 3:00

Prestávky 1 
------------------------------------------------

Kolektív tvorcov Dominika Kavaschová, 

Andrea Bučko, Matúš Kvietik, 

Martin Ondriska, Lenka Görfölová, 

Terézia Kosová, Lucia Komiňáková

------------------------------------------------

Koprodukcia o. z. per. ART

------------------------------------------------

Účinkujú Dominika Kavaschová, 

Andrea Bučko*, Matúš Kvietik*

------------------------------------------------

Autorská inscenácia, ktorá prináša 

malú sondu do vnútorného života  

ženy na prelome tridsiatky.

------------------------------------------------

Malá sonda do vnútorného 
sveta ženy na prelome tridsiatky 
prinesie mnoho hudby, vtipných 
i dojímavých situácií a jedného 
muža v podaní Matúša 
Kvietika, ktorý na to všetko 
môže mať úplne iný pohľad. 
Dominika Kavaschová a Andrea 
Bučko v generačnej výpovedi 

odkrývajú ženské Ja, ktoré 
má chuť sa vykričať, vyplakať, 
vyblázniť a pochopiť, čo v nás 
musí zomrieť, aby sme sa mohli 
znovu zrodiť a naplno žiť tu 
a teraz. Je tridsiatka skutočne 
akýmsi míľnikom v našich 
životoch, do ktorého musíme 
splniť spoločnosťou či nami 
vytvorené očakávania? Ako to 
prežívajú ženy a prečo im muži 
občas vôbec nerozumejú?
Humorno -dojímavá performancia 
o súčasnosti, vzťahoch, túžbach 
i pádoch.

Inscenácia je súčasťou línie 
dobrodružnej dramaturgie, 
v ktorej Činohra SND spolupracuje 
s nezávislými tvorcami 
a zoskupeniami. Inscenácia 
Morena vznikla ako koprodukčná 
spolupráca združenia per. ART 
a Činohry SND.

* ako hosť   
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Richard Autner, Matej Marušin
Foto Radovan Dranga

ĽUBOMÍR FELDEK 

NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC

Premiéra 23. 6. 2017

Modrý salón / Dĺžka predstavenia 2:30

Prestávky 1

------------------------------------------------

Réžia Kamil Žiška

Dramaturgia Peter Kováč

Scéna a kostýmy Peter Janků

------------------------------------------------

Účinkujú Richard Autner, Matej Marušin*

------------------------------------------------

Divadelné stvárnenie osudu katolíckeho 

disidenta a lekára Silvestra Krčméryho

------------------------------------------------

Inscenáciou hry Ľubomíra Feldeka 
pokračujeme v Modrom salóne 
v projekte divadelného stvárnenia 
osudov významných osobností 
našich dejín. Tentoraz sme si 
vybrali širokej verejnosti nie príliš 
známu, o to však významnejšiu 
postavu katolíckeho disidenta 
a lekára Silvestra Krčméryho. 
Hra Nepolepšený svätec alebo 
Vy máte v rukách moc, my 
pravdu sa sústreďuje na mravné 
posolstvo jeho života vo väzení, 
kde ho nedokázali zlomiť ani 

najbrutálnejšími metódami 
vtedajšej ŠtB. Jeho živá viera 
mu pomohla prekonať dnes 
takmer až neuveriteľné spôsoby 
mučenia, ktoré mali za cieľ 
priviesť ho k „polepšeniu“, teda 
k popretiu jeho viery a súhlasu 
s mocenskými princípmi vládnutia 
komunistickej diktatúry. Silvester 
Krčméry sa však „nepolepšil“, 
prejavil obrovskú vnútornú silu, 
obstál aj v najťažších skúškach 
a zamietol všetky rozhodnutia 
súdov, na základe ktorých by 
mohol byť prepustený, ak by 
aspoň čiastočne priznal svoju 
vinu, pretože žiadnu necítil. Hra 
sa odohráva v dvoch časových 
rovinách – v deväťdesiatych 
rokoch v jeho ordinácii, 
kde ho navštívi jeho bývalý 
vyšetrovateľ, a v päťdesiatych 
rokoch na rôznych miestach 
jeho vyšetrovania a väznenia. 
Nevyhnutnosť pokánia 
a povznášajúca sila odpustenia sú 
nepatetickou hĺbkovou témou hry 
a jej odkazom aj pre súčasnosť.

* ako hosť 
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Ján Gallovič
Foto Ctibor Bachratý

CHANOCH LEVIN 
 

POHREB ALEBO SVADBA – ČO SKÔR?

Premiéry 29. a 30. 3. 2019

Štúdio / Dĺžka predstavenia 2:30

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Silvia Singerová

Réžia Ondrej Spišák

Dramaturgia Darina Abrahámová

Scéna František Lipták

Kostýmy Katarína Hollá

Hudba Ľubica Čekovská

------------------------------------------------

Účinkujú Ľuboš Kostelný/Lukáš Latinák*, 

Zuzana Kocúriková, Gabriela Dzuríková, 

Jozef Vajda, Richard Autner, 

AnnaMária Janeková*/Mária Schumerová*, 

Jana Oľ hová, Ivan Vojtek, Martin Huba, 

Dušan Jamrich, Oldo Hlaváček*/ 

Štefan Bučko, Ján Gallovič,  

Vladimír Obšil a ďalší

------------------------------------------------

Poetická groteska ikonického 
izraelského spisovateľ Chanocha 
Levina má veľmi vďačnú 
východiskovú situáciu. V jednej 
rodine sa chystá pohreb aj 
svadba. Ale obe sa predsa nemôžu 
uskutočniť naraz. 

Na svadbu je pozvaných 400 
hostí, na ktorých čaká 800 kurčiat 
a mala by sa zrušiť len preto, 
že zomrela teta, ktorej syn na 
smrteľnej posteli sľúbil, že sa 
s ňou príde rozlúčiť celá rodina? 
A tak sa do farbistého príbehu 
začnú zaplietať aj náhodní chodci 
či skôr bežci – intelektuáli, lebo 
všetci sme spätí viac, ako tušíme. 
Vzájomne so sebou aj so zázrakmi 
mimo nás, a preto sa v druhej 
časti tejto fantastickej grotesky 
lieta nad Himalájami a stretávame 
sa popri bežných ľudkoch aj 
s anjelmi života a smrti. Pohreb 
v zime je metaforickým míľnikom 
našich pútí, hoci im vzdorujeme. 
Minimálne jednému sa však 
vyhnúť nedá, ale nemusí to byť 
bez smiechu.
Chanoch Levin bol skvelý 
básnik, prozaik, novinár, ale 
v prvom rade neprekonateľný 
a nenapodobniteľný dramatik 
a divadelník.

* ako hosť   
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Emil Horváth, Petra Vajdová
Foto Braňo Konečný

PETER KARVAŠ 
 

POLNOČNÁ OMŠA

Premiéry 25. a 26. 10. 2014

Štúdio / Dĺžka predstavenia 1:50

Prestávky 0

------------------------------------------------

Réžia Lukáš Brutovský

Dramaturgia Miriam Kičiňová, Miro Dacho

Scéna Tom Ciller

Kostýmy Ján Kocman

------------------------------------------------

Účinkujú Emil Horváth, Anna Javorková, 

Milan Ondrík, Petra Vajdová, Tomáš Grega*/

Adam Jančina*, Dano Heriban*, 

Kristína Kanátová*, Richard Stanke, 

Michal Koleják*, Tomáš Stopa*

------------------------------------------------

Jedna z najlepších slovenských drám 

o povahe obyčajného človeka v čase 

vyhrotených dramatických udalostí

------------------------------------------------

Hra jedného z najvýraznejších 
slovenských dramatikov minulého 
storočia sa odohráva na Štedrý 
deň roku 1944. Neoslavuje však 
vojnových hrdinov – skúma 
a detailne analyzuje postoje 
a vzťahy obyčajných ľudí 
k dramatickým udalostiam 
končiacej sa druhej svetovej vojny.
Manželia Kubišovci sú ľudia 
veľmi nenápadní, neangažovaní, 
vzorne sa starajúci o svoju rodinu, 
dbajúci na zvyky a tradície. 
Zároveň však ľudia neobyčajne 
flexibilní. Najmladší syn je 
partizán, starší gardista, dcéra 
arizátorka. Pri štedrovečernom 
stole sedia s nacistom, nádejnou 
nevestou je komunistka. Situácia 
na fronte je však čoraz neistejšia, 
je viac a viac zrejmé, že sa blíži 
chvíľa, keď bude treba jedného 
z členov rodiny obetovať. 
Z čoho sa budú spovedať  
na polnočnej omši?

* ako hosť
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CHRISTOPHER HAMPTON 
 

POPOL A VÁŠEŇ

Premiéra 7. 10. 2006

Štúdio / Dĺžka predstavenia 2:30

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Dana Silbiger -Sliuková

Réžia Roman Polák

Dramaturgia Darina Abrahámová

Scéna Juraj Fábry

Kostýmy Peter Čanecký

Hudba Pavol Šuška

------------------------------------------------

Účinkujú Martin Huba, 

Dušan Jamrich, Božidara Turzonovová, 

Monika Horváthová*/Mária Schummerová*

------------------------------------------------

Podľa románu Sándora Máraia  

Sviece dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia 

o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni.

------------------------------------------------

Popol a vášeň (Embers) je 
dramatizáciou fascinujúceho 
románu význačného maďarského 
spisovateľa Sándora Máraia 
Sviece dohárajú. Tento magický 
príbeh o stretnutí starých 
priateľov diváka doslova vtiahne 
do osudov dvoch dožívajúcich 
mužov – sebavedomého generála 
Henricha, vyznávajúceho hodnoty 
starého sveta, a jeho druha z čias 
detstva, svetobežníka Konráda. 
Pred štyridsiatimi rokmi sa 
medzi týmito mužmi odohralo 
niečo, čo Konráda prinútilo po 
poľovačke náhle opustiť sídlo 
a spoločnosť najlepšieho priateľa 
a jeho krásnej mladej manželky 
Kristíny. Konrádova návšteva po 
štyridsiatich rokoch opäť vzkriesi 
vášne z popola.

* ako hosť  
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Mária Schumerová, Martin Huba
Foto Collavino

GERHART HAUPTMANN 
 

PRED ZÁPADOM SLNKA

Premiéry 7. a 8. 4. 2018

Štúdio / Dĺžka predstavenia 2:45

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Ján Štrasser, Peter Zajac

Réžia Michal Vajdička

Dramaturgia Daniel Majling

Scéna Pavol Andraško

Kostýmy Katarína Hollá

Hudba Michal Novinski

------------------------------------------------

Účinkujú Martin Huba, Alexander Bárta, 

Daniel Žulčák*/Martin Varínsky*, 

Táňa Pauhofová, Monika Šagátová*, 

Tomáš Maštalír, Diana Mórová,  

Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda, 

Emília Vášáryová, Mária Schumerová*, 

Michal Noga*, Dušan Jamrich, 

Emil Horváth, Branislav Bystriansky, 

Ján Gallovič/Ľubomír Paulovič, 

Sofia Masariková*/Alexandra Kubaljaková*/

Daniela Šimeková*

------------------------------------------------

Silná rodinná dráma nositeľa 

Nobelovej ceny za literatúru.

------------------------------------------------

Dobre zabezpečený 
sedemdesiatnik sa zamiluje 
do dvadsaťročnej ženy. V čase, 
keď už od života nič nečakal, 
metaforicky pred západom slnka, 
získa zrazu novú chuť do života. 
Život, ktorý sa už pred ním pomaly 
uzatváral, je preňho opäť čarovný 
a krásny. Ibaže jeho rodina sa 
týmto vzťahom cíti ohrozená. 
Deti, ktoré si zvykli na to, že po 
matkinej smrti sú stredobodom 
života svojho otca, sa nevedia 
zmieriť s tým, že toto miesto 
zaujala namiesto nich celkom 
neznáma, cudzia osoba; že ich 
otec už nepatrí im, že neostal 
verný pamiatke ich matky. Otcovu 
známosť pokladajú za zlatokopku, 
ktorá ich chce len pripraviť 
o dedičstvo. Rozhodnú sa svojho 
otca pred ňou a pred sebou 
„chrániť“, čím rozpútajú búrku 
udalostí s tragickým koncom.

* ako hosť   



9 4 9 5

    
    

   t
ra

ns
la

te
d 

in
to

 E
ng

lis
h 

by
 N

ik
ol

a 
Ra

pč
ov

á 
    

    
    

R
us

si
an

 D
ia

ri
es

EN

Pr
ed

st
av

en
ie

 p
re

 m
ed

zi
ná

ro
dn

é 
pu

bl
ik

um
 

Zuzana Fialová
Foto Robert Tappert

AĽA RACHMANOVOVÁ, ROMAN POLÁK 
 

RUSKÉ DENNÍKY

Premiéra 20. 4. 2019

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 3:30

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Zuzana Demjanová

Dramatizácia a réžia Roman Polák

Dramaturgia Daniel Majling

Scéna Pavel Borák

Kostýmy Peter Čanecký

Hudba Lucia Chuťková

Video Lukáš Kodoň

------------------------------------------------

Účinkujú Jana Kovalčiková, František Kovár, 

Zuzana Fialová, Richard Stanke, 

Božidara Turzonovová, Zdena Studenková, 

Ján Koleník*, Monika Hilmerová, 

Dominika Kavaschová/Rebeka Poláková, 

Martin Šalacha, Daniel Fischer, 

Robert Roth, Emil Horváth, 

Branislav Bystriansky, Filip Šebesta*, 

Ráchel Šoltésová*, 

Romana Ondrejkovičová*, Karin Tužinská*, 

Alexandra Trávniková*, Anežka Petrová, 

Fanni Hostomská*, Kristóf Melecsky*, 

Kristián Kozmenko*, Soňa Fábryová*/

Bibiana Pogány*

------------------------------------------------

„Postrieľame vás ako psy aj 
s vašimi bielymi golierikmi, 
vy svine inteligentné.“
Čo robiť, keď sa vzdelanie, 
po ktorom človek celý život 
túži, stane biľagom? Keď sa 
vedomosti stanú nástrojom 
ovládania a utláčania? Keď je 
človek podozrivý už len tým, že 
nosí okuliare? Čo robiť, keď sa 
vulgárnosť masy stane cnosťou, 
nevedomosť nevinnosťou 
a brutalita „spravodlivým 
hnevom“? Dokáže sa vzdelanosť 
a kultúrnosť ubrániť a obhájiť  
si svoje postavenie?
Rachmanovovej denníky  
zobrazujú osudy mladého,  
po vzdelaní túžiaceho dievčaťa 
z kultúrnej rodiny počas revolúcie 
a občianskej vojny v Rusku. 
Sú nesmierne silným, autentickým 
a sugestívnym rozprávaním 
o dobe, ktorá sa vymkla z kĺbov, 
rozprávaním desivým,  
no zároveň i hlbokým, 
odkrývajúcim najtemnejšie 
zákutia ľudskej duše.

* ako hosť   
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Milan Ondrík, Rebeka Poláková
Foto Robert Tappert

Premiéry 18. a 19. 6. 2021

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 3:15

Prestávky 1

------------------------------------------------

Réžia Roman Polák

Dramaturgia Daniel Majling

Scéna Pavel Borák

Kostýmy Peter Čanecký

Hudba Lucia Chuťková

------------------------------------------------

Účinkujú Milan Ondrík, 

Zdena Studenková, Jozef Vajda, 

Ingrid Timková, Zuzana Kocúriková, 

Zuzana Fialová, Martin Huba,

Daniel Fischer, Martin Šalacha, 

Roman Poláčik, Rebeka Poláková, 

Anežka Petrová, Jana Kovalčiková, 

Richard Autner, Anna Maľová, 

Peter Kiss*, Ráchel Šoltésová*, 

Romana Ondrejkovičová*

------------------------------------------------

Inscenácia o očistnej sile divadla.

------------------------------------------------

Ingmar Bergman patrí 
k najvýznamnejším 
a najvplyvnejším divadelným 
a filmovým režisérom dvadsiateho 
storočia. Hra, ktorá vychádza 
nielen z jeho vlastných spomienok 
a scenárov, ale aj zo spomienok 
jeho spolupracovníkov, ho 
zachytáva pri režírovaní divadelnej 
inscenácie. Príbeh sa dotýka 
samotnej podstaty umeleckej 
práce a divadla, podstaty 
povolania režiséra, ktorý sa 
vymetaním vlastných démonov 
snaží pomenovať démonov celej 
spoločnosti. V hre, ktorá bola 
ďalším príspevkom činohry 
k oslave storočnice SND, sa 
prelínajú režisérove osobné 
problémy s rodičmi, partnerkami 
a so spolupracovníkmi a problémy 
umeleckej práce pri tvorbe 
divadelného diela. Dokáže nás 
divadlo očistiť?

ROMAN POLÁK 
 
 
SCÉNY ZO ŽIVOTA REŽISÉRA  
(INGMARA BERGMANA)

* ako hosť  
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František Kovár, Diana Mórová, Tomáš Maštalír
Foto Filip Vančo

WILLIAM SHAKESPEARE 
 

SKROTENIE ZLEJ ŽENY

Premiéry 19. a 20. 1. 2008

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 2:45

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Ľubomír Feldek

Úprava Martin Porubjak, Ľubomír Feldek

Réžia Peter Mikulík

Dramaturgia Martin Porubjak

Scéna a kostýmy Alexandra Grusková

Hudba Peter Mankovecký

------------------------------------------------

Účinkujú Diana Mórová, Tomáš Maštalír, 

František Kovár, Ivan Vojtek, 

Roman Poláčik, Dušan Tarageľ, 

Richard Autner, Ondrej Kovaľ, 

Alexander Bárta, Branislav Bystriansky, 

Ján Gallovič, Martin Šalacha, Anna Maľová, 

Jana Kovalčiková, Kristián Baran**/

Tadeáš Bolo**, Roman Finik*/Erik Žibek**, 

Mária Breinerová*/Zuzana Martinková-

-Znášik*, Ján Cibula**/Adam Marenišťák**

------------------------------------------------

Slávna komédia je v našej verzii paródiou 

na heslo: Keď ideš k žene, vezmi si bič! 

Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?

------------------------------------------------

Fraškovitý príbeh o drsnom 
krotiteľovi a jeho skrotenej obeti 
sa odohráva nielen pred divákmi, 
ale zároveň ho hrajú v rámci „hry 
v hre“ komedianti pre primitívneho 
kotlára, ktorý sa spil do nemoty 
a v takom stave ho istý šľachtic  
zo žartu dopravil do svojho zámku. 
Tam ho dal umyť a preobliecť do 
panských šiat, a keď vytriezvel, 
nahovorili mu, že je pánom, 
ktorému pre pobavenie zahrajú 
kočovní herci komický kus. A tak 
mu teda herci zahrajú i zaspievajú 
komédiu podľa jeho gusta…  
Je veselé a zaujímavé sledovať 
temperamentný boj pohlaví… 
a možno aj poučné.

* ako hosť   ** posl. VŠMU
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NATALIE KOCAB

SOVA

Premiéra 20. 10. 2020

Modrý salón / Dĺžka predstavenia 1:25

Prestávky 0

------------------------------------------------

Preklad a réžia Valeria Schulczová

Dramaturgia Darina Abrahámová

------------------------------------------------

Účinkujú Barbora Andrešičová/

Anežka Petrová, 

Božidara Turzonovová

------------------------------------------------

Inscenácia o rozdielnych názoroch, 

prežitkoch, ale i vzájomnom 

porozumení dvoch generácií.

------------------------------------------------ 
 
Vo vile syna a otca zároveň sa 
ocitnú dve ženy, stará mama 
a jej vnučka. Mladá žena Vendy 
je slobodná matka s dieťatkom, 
o ktorom sa jeho otec nestihol 
pred svojou smrťou dozvedieť. 
Babička, intelektuálka, tiež 
ovdovela a nevládze žiť sama 
vo svojom dome. Hľadajú 
nový domov, na ktorý sú obe 
odkázané. Ich spolužitie zďaleka 
nie je idylické. Naopak, je plné 

vzťahových a názorových stretov, 
ale aj narastajúceho hlbokého 
porozumenia. A ako to už býva, 
najväčší zmysel a hodnoty svojho 
obgeneračného prepojenia si 
uvedomujú, až keď je neskoro.  
To, že sa láska míňa, neznamená, 
že to nie je láska a zásadná 
reflexia života, ktorý nežijú 
iba naše hrdinky. Excelentné 
príležitosti pre vyzreté herečky 
a osobnosti. Dátum narodenia ich 
rozdeľuje len navonok. Pochopenie 
seba a doby, v ktorej žili a žijú, 
je svedectvom, ktoré stojí za to 
zdieľať s našimi divákmi.
Komornú hru Sova populárna 
súčasná česká spisovateľ ka, 
poetka, speváčka a dramatička 
nanovo prepísala na objednávku 
dramaturgie činohry. 
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STE MEDZI NAMI

Premiéra 6. 4. 2019

Modrý salón / Dĺžka predstavenia 1:10

Prestávky 0

------------------------------------------------

Réžia a dramaturgia Matej Feldbauer,  

Pavol Viecha

Hudba Katarakta

------------------------------------------------

Účinkujú Zuzana Hrebičíková* , 

Martina Lužáková*, 

Lucia Medveď Patáková* , 

Silvia Milošovičová* , 

Stanislav Slávo Sokol* ,

Andrej Svetko* , Peter Zbranek* 

------------------------------------------------

Rôzne pohľady na vôbec nie nudný 

život nevidiacich a slabozrakých 

v autorskej inscenácii divadla Zrakáč. 

------------------------------------------------

Vitajte na interaktívnej prednáške 
samozvaného odborníka Andreja 
v oblasti katarakty. Spolu so 
svojimi figurantmi vám ukáže 
svet, ktorý sám dostatočne 
nepozná.
Autorská inscenácia divadla 
Zrakáč je kolážou na prvý 
pohľad banálnych životných 
situácií. Rôzne pohľady na svoje 
„špecifikulum“ sa herci pokúšajú 
vyjadriť výstupmi inšpirovanými 
skutočnými udalosťami, 
no s nadhľadom a s dávkou 
humoru. Skupina nevidiacich 
a slabozrakých tvorcov sa 
rozhodla vydať na cestu tvorivej 
metódy autorského divadla.

* ako hosť
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Diana Mórová 
Foto Peter Chvostek

GEORGES FEYDEAU 

TAK SA NA MŇA PRILEPILA

Premiéry 4. a 5. 6. 2005

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 2:45

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Soňa Šimková

Úprava Ľubomír Vajdička,

Peter Pavlac, Marek Pivovar

Réžia Ľubomír Vajdička

Scéna Jozef Ciller

Dramaturgia Peter Pavlac

Kostýmy Milan Čorba

Hudba Peter Mankovecký

------------------------------------------------

Účinkujú Zdena Studenková, Diana Mórová, 

Martin Šalacha, Jozef Vajda, Tomáš Maštalír, 

Roman Poláčik, Gabriela Dzuríková, 

Vladimír Obšil, Anna Maľová, 

Viktória Valúchová*/Karin Adzimová*, 

Andrea Sabová*/Viktória Petrášová*, 

Eva Mária Chalupová*, Martin Varínsky*, 

Marián Lipták*, Marián Končal*, 

Adam Jančina*/Filip Šebesta*, 

Simon Kopunec*/Kristóf Melecsky*, 

Michael Vrzala*, Lenka Fecková**/

Michaela Trokanová**

------------------------------------------------

Bláznivá komédia o tom, čo sa 
môže stať, ak sa muž rozhodne 
opustiť ženu a nie je schopný jej 
to povedať. Vstupujeme do salónu 
mladej šantánovej speváčky 
a umelkyne, ktorá sa chystá na 
svadbu so šarmantným mladíkom. 
Netuší však, že posledná noc, 
ktorú s ním práve strávila, 
má byť naozaj ich poslednou. 
On sa totiž rozhodol pre inú ženu 
a prišiel jej to oznámiť. 
Jeho budúca manželka prichádza 
práve v tom najnevhodnejšom 
okamihu za speváčkou požiadať 
ju o vystúpenie na svadobnom 
večierku…

* ako hosť   ** posl. VŠMU
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Branislav Bystriansky, Jozef Vajda
Foto Peter Chvostek

WILLIAM SHAKESPEARE 

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

Premiéry 28. a 29. 10. 2017

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 3:00

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Ľubomír Feldek

Réžia Peter Mikulík

Dramaturgia Peter Kováč

Scéna Jozef Ciller

Kostýmy Peter Čanecký

Hudba Vladislav Šarišský

Pohybová spolupráca Stanislava Vlčeková

------------------------------------------------

Účinkujú Branislav Bystriansky, 

Ján Gallovič, Diana Mórová, Jozef Vajda, 

Gabriela Dzuríková, Ľuboš Kostelný

/Martin Šalacha, Zuzana Kocúriková, 

Ivan Vojtek, Richard Autner, František 

Kovár, Daniel Fischer, Ján Koleník* a ďalší

------------------------------------------------ 
 
Túto komédiu vraj Shakespeare 
napísal na priamy popud kráľovnej 
Alžbety, ktorá si želala vidieť 
korpulentného rytiera Falstaffa, 
vedľajšiu postavu z hier Henrich IV.  
a Henrich V., v komickej úlohe 
oklamaného donchuana. V komédii 
upletenej z viacerých dejových 

línií sir John Falstaff vyrástol 
z vedľajšej postavy na hlavnú. 
V dejinách divadla je to skutočne 
výnimočná kariéra. Milý dobrodruh 
a krčmový povaľač, ktorý stratil 
priazeň kráľa, si totiž vymyslí 
neuveriteľný plán, že súbežne 
zvedie dve poctivé občianky 
mestečka Windsor, pani Fordovú 
a pani Pageovú, aby sa tak dostal 
k financiám ich pomerne bohatých 
manželov. Okrem toho, že 
márnomyseľný Falstaff preceňuje 
svoj výzor a vek, do jeho plánu 
vkĺzne aj ďalšia chybička – o jeho 
plánoch sa veľmi rýchlo dozvedia 
obe ženy, ba aj ich manželia. 
Ženy sa chcú Falstaffovi právom 
pomstiť, a preto naoko prijmú 
jeho ponuku. Záletný Falstaff 
zakaždým vlezie do pripravenej 
pasce, ale v poslednej chvíli sa 
mu vždy podarí uniknúť z pazúrov 
žiarlivého manžela, ktorý sa preto 
niekoľ kokrát zosmiešni.

* ako hosť  
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LUCY PREBBLE 

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Premiéry 4. a 5. 6. 2005

Štúdio / Dĺžka predstavenia 2:20

Prestávky 1

------------------------------------------------

Preklad Zuzana Dzurindová

Réžia Alena Lelková

Dramaturgia Miriam Kičiňová

Scéna Marija Havran

Kostýmy Marija Havran

Hudba Oskar Lelko

Videoart Alex Zelina

------------------------------------------------

Účinkujú Anežka Petrová, 

Diana Mórová, Roman Poláčik, 

Richard Stanke

------------------------------------------------

Súčasná hra o podobách 

lásky a depresii.

------------------------------------------------

Tristan a Connie sú dvaja živelní 
dobrovoľníci, ktorí sa rozhodnú 
zapojiť do lekárskeho experimentu 
skúmajúceho účinok nových 
antidepresív. Vzťah medzi nimi 
sa rodí rovnako intenzívne, ako 
intenzívne sa zväčšujú dávky 
liekov. Obaja prekračujú pravidlá 

nemocnice, ale aj svoje osobné 
hranice. Zrazu nikomu z nich nie je 
jasné, kde sa vlastne ich emócie 
rodia. V ich hlave, pod správnym 
vplyvom chémie? Alebo naozaj 
kdesi v srdci, pretože stretli toho 
pravého človeka? Aký podiel 
tejto lásky je skutočný a čo je iba 
vedľajší efekt? Vedúca lekárka 
celého projektu Dr. Jamesová 
však sama zažíva problém 
s depresiou a prechádza krízou. 
Zdá sa jej, že lekárska etika 
prekročila medze. Nadriadený 
lekár Tobby však považuje takéto 
citové vzplanutie za úspešný 
vedľajší produkt nového lieku.
Hra oceňovanej britskej autorky 
Lucy Prebble skúma hranice vedy 
a etiky, ale aj našich vlastných 
emócií. Dráma získala vo Veľ kej 
Británii v roku 2012 Cenu kritikov 
za najlepšiu hru (The Critics‘ 
Circle Award for Best Play).
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Ján Koleník, Jana Kovalčiková
Foto Juraj Žilinčár

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ 

VOJNA A MIER

Premiéry 9. a 10. 6. 2018

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 3:00

Prestávky 1

------------------------------------------------

Adaptácia Alfred Neumann, Ervin Piscator, 

Guntram Prüfer

Preklad Roman Olekšák

Inscenačná úprava a réžia Marián Amsler

Réžia Marián Amsler

Dramaturgia Darina Abrahámová

Scéna Juraj Kuchárek

Kostýmy Marija Havran

Hudba Ivan Acher

Pohybová spolupráca Stanislava Vlčeková

Video Marek Moučka

------------------------------------------------

Účinkujú Martin Šalacha, Milan Ondrík, 

Ján Koleník*, Richard Stanke, 

Anežka Petrová, Dominika Kavaschová/

Petra Vajdová, Jana Kovalčiková, 

Ingrid Timková, Richard Autner, 

Ondrej Kovaľ, Dušan Jamrich , 

Ladislav Bédi**, Adam Jančina*, 

Dávid Uzsák*, Erik Žibek** a ďalší

------------------------------------------------

Tolstoj (1828 – 1910) ako 
geniálny spisovateľ a zaujímavý 
mysliteľ, ak chcete filozof, je 
nespochybniteľnou autoritou 
svetového významu a záujem 
o jeho dielo je vlastne 
permanentný a o románovú 
epopeju Vojna a mier (1869) vari 
najväčší. Vojna a mier je svojím 
spôsobom univerzum, v ktorom 
stále dýchame a niekedy sa ani 
dýchať nedá. Lebo čo iné sú dejiny, 
ak nie striedanie vojny a mieru, 
a na čo iné prichádza ľudstvo po 
strašidelných bitkách a bojoch, 
na ktoré sa pôvodne tešilo 
s vierou, že všetko vyriešia? Lebo 
čo iné sú naše privátne životy, 
ak nie hľadanie šťastia v láske, 
ktoré má toľ ko romantických 
a dramatických peripetií? A čo iné 
je náš údel, ak nie pochopiť zmysel 
svojho poslania na svete a zároveň 
zniesť vedomie, že sme tak úzko 
prepojení s veľ kými dejinami, 
ktoré naše cesty často neúprosne 
ovplyvňujú a vytyčujú?

* ako hosť   ** posl. VŠMU
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Daniel Fischer 
Foto Ctibor Bachratý

ISTVÁN TASNÁDI 

VYSOKÁ ŠKOLA DIVÁCKEHO UMENIA

Premiéry 3. a 4. 11. 2018

Štúdio / Dĺžka predstavenia 2:00

Prestávky 0

------------------------------------------------

Preklad Renata Deák

Réžia József Czajlik

Dramaturgia Miklós Forgács, Miro Dacho

Scéna Viola Fodor

Kostýmy Katalin Öry

Hudba Róbert Lakatos, Daniel Fischer

Pohybová spolupráca Kata Kántor

------------------------------------------------

Účinkujú Alexander Bárta, 

Daniel Fischer, Robert Roth, Lukáš Dóza*, 

Juraj Varga*, Daniel Žulčák*, 

Ondrej Kovaľ, Vojtech Geleta*, 

Adam Hudec*, Richard Šárközi*

------------------------------------------------

Výbušná kabaretná zmes 

o zákonitostiach divadelného umenia 

pre troch hercov a plnú sálu divákov

------------------------------------------------

Kabaretná hra pre troch hercov 
sa odohráva v divadelnej sezóne 
2035/36, niekoľ ko rokov po tom, 
ako sa zatvorili všetky divadlá. 
K ich znovuotvoreniu môže 

dôjsť, až keď publikum absolvuje 
vysokú školu diváckeho umenia. 
Pod vedením dvoch skúsených 
profesorov a jedného asistenta 
prechádza publikum širokým 
spektrom prednášok, názorných 
ukážok, experimentov, ktoré 
majú z neskúsených jednotlivcov 
vychovať profesionálnych 
divadelných divákov.
Ukazuje sa, že byť ozajstným 
divadelným divákom nie je vôbec 
jednoduché a vyžaduje si to 
veľ ké úsilie, odvahu a schopnosť 
nadobudnúť nemálo zručností, 
ako sa napokon na riadne 
vysokoškolské štúdium patrí. 
Otázkou ostáva, nakoľ ko môže 
byť tento experiment úspešný, 
či je vôbec možné vychovať toho 
pravého divadelného diváka 
a za akú cenu. A môže mať 
tento veľ kolepý projekt úspech 
v slovenských podmienkach?
Súčasný maďarský dramatik 
István Tasnádi pripravil doslova 
výbušnú zmes, ktorá zasiahne 
každého diváka. Bez výnimky.

* ako hosť  
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Petra Vajdová
Foto Ctibor Bachratý

Premiéry 11. a 12. 4. 2015

Sála činohry / Dĺžka predstavenia 2:50

Prestávky 1

------------------------------------------------

Réžia Juraj Nvota

Jazyková úprava Jakub Nvota

Dramaturgia Darina Abrahámová, 

Miriam Kičiňová

Scéna Tomáš Rusín

Kostýmy Zuzana Štefunková -Rusínová

Hudba Stanislav Palúch

Choreografia Jaroslav Moravčík

Videoprojekcia Lukáš Kodoň

Masky Juraj Steiner

------------------------------------------------

Účinkujú Petra Vajdová, Ján Gallovič, 

Dominika Kavaschová/Jana Kovalčiková, 

František Kovár, Milan Ondrík, 

Dano Heriban*, Jana Oľ hová, Vladimír Obšil, 

Richard Autner/Tomáš Turek* a ďalší

Spoluúčinkujú tanečníci LUK.dance 

a hudobníci Ľudová hudba Maroša Mikuša

------------------------------------------------

Veselohra o zmierení, dobrodružstve, 

hrách lásky a náhody v kultovej 

slovenskej klasike. 

------------------------------------------------

Palárik v Zmierení alebo 
Dobrodružstve pri 
obžinkoch zvýrazňuje ideály 
prirodzenosti v protiklade 
k smiešnej vyumelkovanosti. 
Skostnatenosť, nadutosť 
a stereotypy sú smiešne, ale 
zmena je možná, ak podľahneme 
čaru harmónie a ústretovej 
komunikácie. Zmierenie nie je iba 
podaním si rúk znepriatelených 
strán, ale aj poznaním, zmierením 
sa so svojimi vlastnými 
predsudkami. Dobrodružstvom 
nie je iba dnes také aktuálne, 
pikantné skrývanie vlastnej 
identity pri hrách lásky, ale aj 
pripustenie možnosti, že všetko 
sa môže po mnohých „trapasoch“, 
trápnostiach a trápeniach napokon 
dobre skončiť. Tak ako aj príbeh 
lásky grófky Eržiky a jej komornej 
Milušky a ich nápadníkov baróna 
Ľudovíta a zememerača Rohoňa. 
Na dobrodružné zmierenie, čiže  
na zdravie! Egészégedre!

JÁN PALÁRIK 
 
 
ZMIERENIE ALEBO  
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

* ako hosť 
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a ďalšími tvorcami jednotlivých 
inscenácií artikulovať spätnú 
väzbu a vytvoriť si úzky kontakt 
s prostredím divadla.

Počas jubilejnej stej sezóny 
vznikol i projekt SND do každej 
školy, ktorý spočíva v distribúcii 
záznamov inscenácií Činohry 
SND medzi žiakov základných 
a stredných škôl z celého 
Slovenska. Navyše s možnosťou 
online diskusie s dramaturgom 
a ďalšími tvorcami. Záujem o tento 
druh aktivity a jej pozitívny vplyv 
sa ukázal veľ ký, preto v nej bude 
Činohra SND pokračovať.

Dôležitými edukačnými aktivitami 
však budú i Akčné mesiace. 
V apríli 2022 sa zameriame na 
enviro témy prostredníctvom 
inscenovaného čítania zo 
zborníka hier Green dráma 
v sprievode diskusií s odborníkmi. 
Máj bude patriť inklúzii 
zdravotne znevýhodnených 
skupín obyvateľstva a v júni sa 
budeme venovať gender témam 
a sexuálnym menšinám.

Viac informácií na www.snd.sk

V sezóne 2020/2021 navštívilo 
v rámci edukačného projektu 
zameraného na dramatickú 
tvorbu Vypíš sa z toho 115 osôb 
z celého Slovenska. Projekt bol 
vzhľadom na pandemickú situáciu 
realizovaný dištančne a zúčastnila 
sa na ňom pestrá paleta osôb 
rôznych vekových kategórií 
a odborov pôsobnosti. V tejto 
aktivite vidí Činohra SND veľ ký 
potenciál, a preto v nej bude, i keď 
s menším počtom účastníkov, 
pokračovať.

Rovnako však nadviaže i na 
doterajšie úspešné edukačné 
projekty, ako napríklad Od textu 
po predstavenie, ktorý je určený 
žiakom stredných a základných 
škôl, no tiež iným organizovaným 
skupinám. Tým poskytuje 
jedinečnú možnosť nazrieť do 
zákulisia divadla a poodhaliť 
atraktívny umelecko -organizačno-
-technický proces, ktorý 
predchádza zdvihnutiu opony na 
začiatku každého predstavenia. 

Účastníkom prezrádza viac 
o jednotlivých divadelných 
profesiách, divadelných 
technológiách a špeciálnej 
divadelnej terminológii.

Projekt Hovorme o divadle, 
nebojte sa diskutovať je zasa 
určený skupinám divákov, 
ktorí by chceli viac poodhaliť 
pozadie príbehu, jeho postáv, 
interpretácie diela a všeobecných 
princípov fungovania divadla. 
Pred predstavením alebo na 
základe dohody po predstavení 
lektor dramaturgie poskytne 
výklad k inscenácii. Predstaví 
autora divadelnej hry v rôznych 
kontextoch, priblíži poetiku 
danej inscenácie, spôsob tvorby 
režiséra a interpretáciu diela.

Okrem toho pribudne edukačný 
projekt Naša trieda, ktorý 
vytvorí zázemie pre systematické 
a pravidelné navštevovanie 
predstavení Činohry SND pre 
jednu školskú triedu a rodičov 
žiakov. Tí tak získajú príležitosť 
v dialógu s lektorom dramaturgie 

EDUKAČNÉ PROJEKTY
ČINOHRA SND
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sa vzniku malých inscenácií 
o polemických osobnostiach 
kultúrneho a politického života 
u nás i v zahraničí,

• podpora vzniku rôznych druhov 
poetických večerov, kultúrno-
-spoločenských večerov, ktoré 
sa venujú rôznym problémom 
súčasného sveta,

• podpora rekonštrukcie 
priestoru bývalej kuchyne 
novej budovy SND na legitímny 
divadelný priestor a s tým 
súvisiaca spolupráca na 
medzinárodnej úrovni,

• založenie Divadelnej akadémie 
pre udeľovanie cien významným 
divadelným tvorcom divadiel na 
Slovensku.

Hlavným cieľom fondu je teda 
podpora tých aktivít, ktoré nie 
sú súčasťou bežnej dramaturgie 
Činohry
SND, ktoré nebudú financované 
zo zdrojov štátneho rozpočtu 
ani z prioritných projektov 
Ministerstva kultúry SR. 
Činohra SND bude so získanými 
prostriedkami nadačného fondu 

hospodáriť transparentne, 
o každej vydanej sume bude 
rokovať Rada fondu a každý 
rok predloží výročnú správu.

Už teraz môžete poukázať 
2 % svojich daní na: 
http://osf.sk/vyplnte -danove-
-priznanie- online -a-venujte-2

Na tomto odkaze sa potenciálni 
záujemcovia dozvedia všetky 
podstatné informácie.
Pre priame poskytnutie príspevku/ 
daru do Nadačného fondu 
priateľov Činohry SND je vám 
k dispozícii účet:
SK07 1100 0000 0029 4605 3532

Správna rada fondu má minimálne 
štyroch členov a tvoria ju dvaja 
zástupcovia nadácie a dvaja 
zástupcovia odborníci v oblasti 
divadelnej činnosti. Odborníkov 
v divadelnej činnosti – členov 
Rady fondu – určuje, odvoláva 
alebo mení SND na základe 
písomného oznámenia zo strany 
SND o vymenovaní, odvolaní 
alebo zmene členov Rady fondu 

V snahe osloviť všetkých, ktorí 
by sa radi podieľali na nových, 
inšpirujúcich a zmysluplných 
projektoch a zážitkoch 
z tvorby činoherného súboru 
SND, iniciovalo vedenie SND 
v spolupráci s Nadáciou 
otvorenej spoločnosti (NOS-
-OSF) vznik Nadačného 
fondu priateľov Činohry SND 
pri tejto nadácii. Chceme 
finančne podporiť projekty, 
ktoré nie sú súčasťou hlavnej 
dramaturgickej línie Činohry SND. 
Ide najmä o projekty, ktorých 
cieľom je výchova k tolerancii 
a empatii, ktoré majú vzbudiť 
úctu k demokracii a ktoré 
budú objektívne pomenovávať 
problémy našej súčasnosti 
i minulosti. Chceli by sme, aby 
vznikli netradičné inscenácie 
alebo divadelné formy, ktoré 
môžu osloviť i publikum, ktoré 
nenavštevuje naše divadlo 
pravidelne. Nadačný fond 
priateľov Činohry SND môže 
pomôcť rozšíriť našu činnosť 
smerom k spoločenským 
problémom, ktorými žije naša 

doba. Ďakujeme vám, ak sa 
rozhodnete tieto aktivity 
Činohry SND cez nadačný fond 
podporiť. Z projektov Činfondu 
už boli podporené inscenácie 
(okrem hlavnej dramaturgickej 
línie v tzv. dobrodružnej 
dramaturgii) mladých nezávislých 
tvorcov Kabaret Normalizácia 
alebo Modlitba pre Martu, 
Artaudia/Autopsy, tRip, Morena, 
ale aj diskusné večery Slovenské 
osmičky a Slovensko 2043. 
V jubilejnej stej sezóne 
vďaka Činfondu vznikla tiež 
inscenácia Sova.

ŠTATÚT A CIELE FONDU
Poslaním fondu je v zmysle 
Štatútu fondu najmä
• podpora medzinárodných 

projektov v súvislosti 
s divadelnou činnosťou,

• podpora projektov a aktivít 
mladých tvorcov (startup pre 
formovanie novej generácie 
divadelníkov),

• podpora nepravidelnej 
dramaturgie,

• podpora projektov týkajúcich 

NADAČNÝ FOND PRIATEĽOV ČINOHRY SND 
PRI NADÁCII OTVORENEJ SPOLOČNOSTI
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doručeného spolu so súhlasom 
člena s členstvom Rade fondu. 
V prípade, že rada fondu bude 
tvorená vyšším počtom členov, 
zástupcovia nadácie a odborníci 
v divadelnej oblasti musia byť 
zastúpení v rovnakom počte. 
Rada fondu prijíma rozhodnutia 
jednohlasne, na základe 
jednohlasného rozhodnutia 
všetkých členov Rady fondu.

DO PÔSOBNOSTI RADY FONDU 
PATRÍ NAJMÄ
• vypracovanie a predloženie 

Výročnej správy o činnosti 
fondu,

• tvorba a úprava pravidiel 
pôsobenia Rady fondu,

• úprava priorít politiky fondu,
• rozhodovanie o použití 

prostriedkov a o udelení grantov 
a štipendií v súlade s účelom 
fondu,

• rozhodovanie o použití 
získaných prostriedkov,

• príprava a schvaľovanie 
rozpočtu fondu,

• rozhodovanie o rozšírení  
alebo zúžení Rady,

• navrhuje Správnej rade  
NOS – OSF zrušenie fondu.

PRVÍ ČLENOVIA RADY FONDU
Miriam Kičiňová
Daniel Majling
Erika Szabóová
Jana Dravecká

Barbora Andrešičová, Božidara Turzonovová
Foto Ľuboš Kotlár
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PREMIÉRY 

Sála opery a baletu -----------------––------------------

Giuseppe Verdi

LA TRAVIATA

29. a 30. 10. 2021

Hudobné naštudovanie Robert Jindra

Réžia Roberto Catalano

Antonín Dvořák

ČERT A KÁČA

18. a 19. 2. 2022

Hudobné naštudovanie Ondrej Olos

Réžia Zuzana Fischer

REPERTOÁR

Giuseppe Verdi

AIDA

Giacomo Puccini

BOHÉMA

Wolfgang Amadeus Mozart

DON GIOVANNI

Giuseppe Verdi

DON CARLO

Johann Strauss ml.

NETOPIER

Peter Zagar

ROZPRÁVKA O ŠŤASTNOM KONCI

Antonín Dvořák

RUSALKA

Pietro Mascagni/ 

Ruggiero Leoncavallo

SEDLIACKA ČESŤ

/KOMEDIANTI

Giacomo Puccini

TOSCA

Giacomo Puccini

TURANDOT

KONCERTY

Sála opery a baletu -----------------––------------------

PETER DVORSKÝ 70

Galakoncert pri príležitosti 

70. narodenín Petra Dvorského

25. 9. 2021

Giacomo Puccini

MESSA DI GLORIA

Dirigent Martin Leginus

18. 3. 2022

Ján Cikker 

VZKRIESENIE

Koncertné predvedenie opery 

7. a 9. 4. 2022

ŠTEFAN MARGITA & SIMONA ŠATUROVÁ

Koncert

20. 4. 2022 

ČAROVNÉ NOCI V OPERE

Ruggiero Leoncavallo, Bohuslav Martinů 

Camille Saint-Saëns

Dirigent Robert Jindra  

20. 5. 2022 

LETNÉ GALA

Open Air Galakoncert 

24. 6. 2022 

PRÍBEH HUDBY: TAJOMSTVO  

ĽUDSKÉHO HLASU

Koncert pre deti a mládež

Bratislavský chlapčenský zbor

Dirigent: Gabriel Rovňák ml. 

29. 6. 2022 

OPERNÉ ŠTÚDIO

Jozef Grešák/Henry Purcell

ZUZANKA HRAŠKOVIE/

DIDO A AENEAS

9. a 10. 10. 2021

Hudobné naštudovanie Dušan Štefánek 

a Peter Zajíček

Réžia Marek Mokoš 

Grigorij Frid 

DENNÍK ANNY FRANKOVEJ 

OTVÁRACÍ KONCERT 

November 2021 

NOVOROČNÝ KONCERT 

Január 2022 

HUDBA 20. STOROČIA 

Inscenovaný koncert 

Máj 2022 

SHAKESPEARE V OPERE

Jún 2022

NOVÁ PREMIÉRA 

OPERNÉHO ŠTÚDIA

Júl 2022

PREHĽAD SEZÓNY
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PREMIÉRY
OPERA SND
2021/2022
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La Traviata
Giuseppe Verdi

1 2 8

GIUSEPPE VERDI  

LA TRAVIATA

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku 

Premiéry 29. a 30. 10. 2021

Dĺžka predstavenia 2:30

Hudobné naštudovanie Robert Jindra

Dirigenti Robert Jindra, Ondrej Olos

Réžia Roberto Catalano

Scéna Emanuele Sinisi

Kostýmy Ilaria Ariemme 

Svetelný dizajn Fiammetta Baldiserri

------------------------------------------------ 

Román Dáma s kaméliami od Alexandra Dumasa mladšieho silno 
zasiahol Giuseppe Verdiho, ktorý vždy hľadal pre svoje opery predlohy 
s dramatickými zápletkami a so zaujímavými charaktermi. Verdi sa 
prejavil ako veľmi moderný dramatik, keď si za predlohu zvolil príbeh 
o slávnej parížskej kurtizáne 40. rokov 19. storočia – jej zobrazenie 
ako kladnej divadelnej postavy bolo v tom čase neakceptovateľné. 
Vznikla nesmrteľná opera La traviata, plná priezračnej a dojímavej 
hudby, v ktorej sa nádherne prelína svet talianskeho belcanta so silným 
emotívnym výrazom. Novú inscenáciu operného evergreenu pripravuje 
Opera SND vo hviezdnom sólistickom obsadení pod taktovkou dirigenta 
Roberta Jindru a v atraktívnej scénickej koncepcii talianskeho tímu pod 
vedením režiséra Roberta Catalana.
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ANTONÍN DVOŘÁK 

ČERT A KÁČA

Opera v troch dejstvách v českom jazyku

Premiéry 18. a 19. 2. 2022

Dĺžka predstavenia  2:30

Hudobné naštudovanie Ondrej Olos

Dirigenti Ondrej Olos, Martin Leginus

Réžia Zuzana Fischer

Scéna a kostýmy David Janošek

Svetelný dizajn Daniel Tesař

------------------------------------------------

V opere Čert a Káča sa Antonínovi Dvořákovi podarilo majstrovsky 
spojiť hudobné svety ľudového tanca a piesne s wagnerovskou metódou 
príznačných motívov. Hudba diela je plná vzruchu, farebnosti a jej 
strhujúci vzlet stupňujú jedinečné dynamické efekty. S mimoriadnym 
divadelným citom sú kontrastne charakterizované fantastické a ľudové 
scény. Dvořák počas vrcholného obdobia svojej tvorby komponoval 
túto operu v jednoliatom hudobnom prúde, takmer bez samostatných 
árií, dvojspevov a ansámblov a vyzdvihol úlohu orchestra s množstvom 
efektných tanečných čísiel. Vynikajúcim príkladom toho je slávny 
Pekelný tanec.
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REPERTOÁR
OPERA SND
2021/2022
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GIUSEPPE VERDI 

AIDA

Opera v štyroch dejstvách  
v talianskom jazyku

Premiéry 26. a 29. 9. 2020

Dĺžka predstavenia 3:00

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie Jaroslav Kyzlink

Dirigent Matteo Beltrami

Réžia Pavol Smolík

Scéna Marek Hollý

Kostýmy Ľudmila Várossová

------------------------------------------------

Nevšedná opera starnúceho 
majstra Verdiho patrí medzi 
najpopulárnejšie diela svetovej 
opernej literatúry. Vznikla 
na objednávku, ktorá prišla 
až z exotickej Káhiry, a mala 
byť uvedená ako súčasť 
slávnostného ceremoniálu pri 
otváraní Suezského prieplavu. 
I keď sa to úplne podľa plánov 
neuskutočnilo a dielo odznelo 
o niečo neskôr, slávnostný 
charakter ostal nezmenený. 
V hudbe Aidy sa stretáva okázalý 
lesk štátnych a vojenských 
ceremónií s vypätými okamihmi 
citových konfliktov ústredných 
protagonistov a vonkajšková 
nádhera masových scén so 
zbormi a baletnými číslami 
s intímne ladenými pasážami 
lyrických osobných vyznaní. Aida 
je nielen pútavým romantickým 
príbehom so strhujúcou hudbou, 
ale aj výpravnou monumentálnou 
freskou, ktorá priťahuje nemenej 
oči ako uši.

Ondrej Šaling, Monika Fabianová
Foto Juraj Žlinčár
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GIACOMO PUCCINI 

BOHÉMA

Opera v štyroch obrazoch  
v talianskom jazyku

Premiéry 31. 1. a 1. 2. 2014

Dĺžka predstavenia 2:30

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie Friedrich Haider 

Dirigent Martin Leginus

Réžia Peter Konwitschny

Scéna a kostýmy Johannes Leiacker

------------------------------------------------

Legendárny nemecký operný 
režisér Peter Konwitschny 
sa vrátil do Bratislavy, aby po 
Eugenovi Oneginovi a Madama 
Butterfly naštudoval v SND 
ďalší titul – Pucciniho Bohému. 
Pútavý príbeh o štvorici mladých 
chudobných umelcov rozpráva 
režisér bez sentimentality, 
prosto a presvedčivo. Pucciniho 
veristický výklad mieša 
úsmevné scény s tragickými ako 
verný obraz všedného života 
a Konwitschného pohľad naň je 
prenikavý i plný porozumenia. 
Kade vedie hranica medzi 
úsmevom a plačom? Hľadajú 
mladí muži na okraji spoločnosti 
ženskú náruč len tak, z roztopaše, 
alebo je túžba po láske ich volaním 
o pomoc? V rukách režiséra 
Konwitschného nestráca Bohéma 
nič zo svojej krásy a zároveň 
získava na dramatickej pravdivosti 
a sile.

Foto Jozef Barinka
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 

DON GIOVANNI

Dramma giocoso v dvoch 
dejstvách v talianskom jazyku

Premiéry 25. a 26. 5. 2001

Dĺžka predstavenia 3:15

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie Wolfdieter Maurer 

Dirigent Ondrej Olos

Réžia Jozef Bednárik

Scéna Vladimír Čáp

Kostýmy Ľudmila Várossová

------------------------------------------------

Don Giovanni nie je len príbehom 
o potrestanom hriešnikovi a nie je 
ani prostou hudobnou veselohrou. 
Je jedinečným dramatickým 
dielom, v ktorom aj zdanlivo 
typické komediálne situácie, 
aké v iných operách vyznievajú 
ľahko a nezáväzne, pôsobia drsne 
a stupňujú celkové napätie. 
Giovanniho nakoniec stihne trest, 
aj keď napokon zostáva otvorená 
otázka, kto ho vlastne odsúdil 
a potrestal: Boh, ľudia či, ako 
naznačuje Jozef Bednárik, režisér 
titulu, jeho vlastné vyprahnuté 
vnútro? Hoci Mozart v ničom 
nevybočuje z klasicistického 
kompozičného štýlu, nijako 
nenarúša prísnu štýlovú „regulu“, 
predsa len dáva dielu jasný punc 
originality, aký sa v opernej 
literatúre neopakuje.

Petra Alvarez Šimková, Juraj Hollý 
Foto Jozef Chvostek
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GIUSEPPE VERDI 

DON CARLO

Opera v štyroch dejstvách  
v talianskom jazyku

Premiéry 19. a 20. 10. 2018

Dĺžka predstavenia 3:40

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie Martin Leginus

Dirigent Martin Leginus, Juraj Valčuha

Réžia Diego de Brea

Scéna Diego de Brea, Jaroslav Valek

Kostýmy Blagoj Micevski

------------------------------------------------

Don Carlo, dielo, v ktorom 
zápasia osobné túžby postáv 
s povinnosťami vyplývajúcimi 
z ich spoločenského a politického 
postavenia, je svojou umeleckou 
hodnotou i dobovým posolstvom, 
jedným z vrcholných operných 
diel inšpirovaných veľ kými 
historickými témami. Dôraz kladie 
jeho tvorca, najväčší génius 
talianskej opery Giuseppe Verdi, 
na individuálne konanie postáv. 
Masové scény už netvoria ťažisko 
a podstatu deja ako v niektorých 
jeho ranejších patriotických 
opusoch. Skladateľ opúšťa 
zaužívané hudobné postupy 
a podriaďuje hudbu dramatickým 
súvislostiam deja. A v konečnom 
dôsledku ani samotné árie už 
nestoja na tradičných schémach, 
ale svojím výrazom a jedinečným 
tvarom s fascinujúcou 
plastickosťou a sugestivitou 
vytvárajú hlboký psychologický 
reliéf veľ kolepých postáv.

Monika Fabianová
Foto Pavol Breier



1 4 2 1 4 3

JOHANN STRAUSS ML. 

NETOPIER

Opereta v troch dejstvách  
v nemeckom jazyku, hovorené 
slovo v slovenskom jazyku

Premiéra 30. 12. 2011

Dĺžka predstavenia 2:30 

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie Rudolf Geri 

Dirigent Dušan Štefánek

Réžia Miroslav Grisa

Scéna Milan Ferenčík

Kostýmy Erzsébet Rátkai

------------------------------------------------

Netopier predstavuje ťažkú 
skúšku divadelného ansámblu 
nielen z interpretačnej, ale 
i z hereckej stránky. Dobre 
zvládnutá inscenácia je hereckým 
koncertom korunovaným 
nádhernými melódiami. Istý 
kritik píšuci pre viedenské noviny 
Morgenpost po svetovej premiére 
v roku 1874 napísal: „… v lóži 
divadla Theater an der Wien môže 
človek dostať najkrajšiu morskú 
chorobu, tak sa to v prízemí vlní 
pri očarujúcich tónoch, ktoré 
z orchestra vyludzuje taktovka 
Johanna Straussa. Všetko tu 
švitorí, hudie, spieva a trilkuje ako 
uprostred jari.“

Miroslav Dvorský
Foto Alena Klenková
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PETER ZAGA 

ROZPRÁVKA O ŠŤASTNOM KONCI

Rozprávková opera  
pre deti a ich rodičov 
v slovenskom jazyku

Premiéry 27. 4. a 2. 5. 2019

Dĺžka predstavenia 2:00

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie a dirigent  

Dušan Štefánek

Réžia Svetozár Sprušanský

Scéna a kostýmy Diana Strauszová

Výtvarník Vladimír Král

------------------------------------------------

Bolo raz jedno obrovské 
kamarátstvo, veľ ké ako 
rozprávkové kráľovstvo. Dokázalo 
hory prenášať, ale aj zlobu 
a choroby zdolávať. Hlavná 
hrdinka nášho príbehu Júlia sa 
vydáva spolu s neposedným 
kamarátom Martinom na 
dobrodružnú cestu, počas ktorej 
sa snaží pomôcť kamarátke Márii. 
Chcú nájsť šťastný koniec jej 
liečby, ale aj stratený šťastný 
koniec všetkých rozprávok. 
Zlé sily ho zakliali. A aká by to 
bola rozprávka bez šťastného 
konca? Pri skúškach so zlou 
kráľovnou Belladonou a jej ľstivým 
prisluhovačom Kolomanom 
im pomáha odvaha, hravosť 
a fantázia, dôvera, cit pre 
spravodlivosť a láska.

Denisa Šlepkovská, Lenka Máčiková, Filip Tůma,  
Katarína Juhásová Štúrová, Andrea Vizvári 

Foto Marek Malůšek
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ANTONÍN DVOŘÁK 

RUSALKA

Lyrická opera v troch dejstvách 
v českom jazyku

Premiéra 20. a 22. 2. 2020

Dĺžka predstavenia 2:30

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie Ondrej Olos

Dirigenti Ondrej Olos, Martin Leginus

Réžia Martin Kákoš

Scéna Milan Ferenčík

Kostýmy Ľudmila Várossová

------------------------------------------------

Dvořákova Rusalka nie je zďaleka 
iba romantickou rozprávkou. 
Naopak, odkrýva množstvo na 
prvý pohľad nebadateľných 
symbolických a psychologických 
významov, zobrazuje nielen súboj 
úprimnosti s pokrytectvom 
a zradou, ale tiež večný súboj 
svetla a tmy, sna o večnosti 
a reality smrteľnosti. Hlavná 
hrdinka je síce vodná víla, no jej 
srdce je zároveň plné hlbokých 
ľudských citov – túžby a lásky. 
Je vlastne stále sama – sama 
sa musí rozhodovať i bojovať 
s tragickými dôsledkami svojich 
rozhodnutí. Dvořákova opera 
je plná oslnivej hudobnej krásy 
a patrí medzi divadelné diela, 
ktoré oslovia každého diváka 
hľadajúceho odpoveď na tie 
najzložitejšie životné otázky. 
Inscenácia tohto očarujúceho 
romantického diela bude krásnym 
a pútavým divadlom určeným pre 
celú rodinu.

Adriana Banásová, Alena Kropáčková, Peter Mikuláš
Foto Zdenko Hanout
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PIETRO MASCAGNI 

SEDLIACKA ČESŤ

Dve operné jednoaktovky 
v talianskom jazyku

Premiéry 20. 9. a 21. 10. 2006

Dĺžka predstavenia 2:30

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd 

Dirigent Jroslav Kyzlink

Réžia Marián Chudovský

Scéna Otto Šujan

Kostýmy Peter Čanecký

------------------------------------------------

Sedliacka česť (1890) 
a Komedianti (1892) reprezentujú 
taliansky verizmus, operný smer, 
ktorý si na prelome 19. a 20. 
storočia za stredobod svojho 
záujmu zvolil pravdu všedného 
dňa, drsnú pravdu pudov a vášní, 
strachu, nenávisti, žiarlivosti, 
ale aj pravdu lásky a hrdinstva. 
Hudobný jazyk oboch opier je 
pútavý, plný zmien, kontrastov 
a dramatického napätia.  
A také sú aj oba zhudobnené 
príbehy: Komedianti sú tragédiou 
starnúceho herca Cania, ktorý  
sa od zatrpknutého intrigána 
Tonia dozvie o nevere svojej  
mladej ženy a z pomsty zabije 
ženu i svojho soka. Nemenej 
tragické vyústenie opery 
Sedliacka česť je výsledkom 
hriešneho vzťahu medzi 
ľahkomyseľnou Lolou a jej dávnym 
milým Turiddom, za ktorý musí 
Turiddu podľa dávneho zvyku 
zaplatiť Lolinmu manželovi  
svojou krvou.

RUGGIERO LEONCAVALLO 

KOMEDIANTI

Foto Alena Klenková 
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GIACOMO PUCCINI 

TOSCA

Opera v troch dejstvách  
v talianskom jazyku

Premiéry 2. a 3. 6. 2018

Dĺžka predstavenia 2:30

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie Rastislav Štúr

Dirigent Martin Leginus

Réžia Martin Bendik

Scéna Juraj Fábry

Kostýmy Ľudmila Várossová

------------------------------------------------

Giacomo Puccini je autorom, 
ktorý krutý svet násilia, nenávisti 
a sebeckých vášní, ale i svet lásky 
až za hrob zobrazuje s nevšednou 
dramatickou rafinovanosťou. 
Jeho svet nie je svetom veľ kej 
politiky ani romantických ideálov 
oslobodenia človeka. Je to svet 
psychologickej drobnokresby, 
zložitý svet vzájomných vzťahov 
malých i veľ kých ľudských 
príbehov. V opere Tosca sa 
spevácka hviezda Floria Tosca 
dostáva pre nepriaznivé okolnosti 
do rúk sadistického šéfa 
tajnej polície baróna Scarpiu. 
Ten za oslobodenie jej milého, 
maliara Cavaradossiho, žiada 
maximálnu cenu – jej česť. 
Puccini tento vypätý dramatický 
konflikt zobrazuje strhujúcim 
hudobným jazykom, ktorý svojou 
emocionalitou a melodickou 
krásou dobýja srdcia divákov na 
celom svete už viac ako sto rokov.

Jolana Fogašová, Peter Berger
Foto Juraj Žilinčár
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GIACOMO PUCCINI 

TURANDOT

Opera v troch dejstvách  
v talianskom jazyku

Premiéry 3. a 4. 3. 2006

Dĺžka predstavenia 2:40

------------------------------------------------

Hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd 

Dirigent Ondrej Olos

Réžia Jozef Bednárik

Scéna Vladimír Čáp

Kostýmy Ľudmila Várossová

------------------------------------------------

Posledné dielo Giacoma 
Pucciniho patrí k tým výtvorom, 
aké vznikali na sklonku cesty 
veľ kých autorov, schopných 
uchovať si i v zrelom veku sviežosť 
ducha a inšpirovať sa všetkým 
novým a moderným, čo ich 
obklopovalo. Turandot je drámou, 
ale i symbolickou rozprávkou, 
je pôsobivým vyvrcholením 
belkantovej melodiky, ale 
zároveň smelým krokom k novým 
harmonicko -inštrumentačným 
horizontom. Ale pozor! Rozprávka 
nie je vždy len pre deti, často 
prináša filozofické témy, ktoré 
presahujú detské vnímanie a skôr 
sa prihovára nám dospelým 
nadčasovým posolstvom.

Ján Babjak, Róbert Remeselník, Daniel Čapkovič
Foto Peter Chvostek
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PETER DVORSKÝ 70 

Galakoncert k životnému jubileu

25. 9. 2021 

Účinkujú Piotr Beczała, Jorge de León, Pavol Bršlík, Adriana Kučerová, Miroslav Dvorský, 

Petr Nekoranec, Jolana Fogašová, Eva Hornyáková, Michal Lehotský, Peter Berger, 

Tomáš Juhás, Daniel Čapkovič, orchester Opery SND 

Dirigent Ondrej Lenárd

------------------------------------------------

Peter Dvorský patrí k našim najvýznamnejším operným spevákom  
a vo svetovom kontexte je zaraďovaný k najlepším tenoristom 
20. storočia. Už počas štúdia na bratislavskom Konzervatóriu bol 
ako mimoriadny talent angažovaný v roku 1972 ako sólista Opery 
Slovenského národného divadla. Víťazstvá na medzinárodných 
speváckych súťažiach mu otvorili cestu k hosťovaniu na 
najvýznamnejších operných scénach sveta: vo Viedenskej štátnej opere, 
v londýnskej Covent Garden, Parížskej opere či v Metropolitnej opere 
v New Yorku. Stal sa jedným z najžiadanejších tenoristov svojej doby  
a speváckym partnerom najväčších svetových hviezd. Medzi jeho 
priateľov patril aj legendárny tenorista Luciano Pavarotti. Nahrávky 
Petra Dvorského majú v katalógoch svetové vydavateľstvá Decca,  
Sony a Warner. Jeho repertoár sa orientoval najmä na taliansku,  
francúzsku, českú a slovenskú operu. 
Svetová operná legenda, tenorista Peter Dvorský, sa 25. septembra 
2021 dožíva významného životného jubilea. V deň jeho 70. narodenín 
sa Opera Slovenského národného divadla, dlhoročná domovská scéna, 
rozhodla usporiadať výnimočný slávnostný koncert na jeho počesť. 

1 5 7
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PRELUDIO SINFONICO  
& MESSA DI GLORIA

18. 3. 2022 

Účinkujú Tomáš Juhás, Daniel Čapkovič, orchester a zbor Opery SND 

Dirigent Martin Leginus

------------------------------------------------ 

Messa di Gloria (Slávnostná omša) je jedným z mála Pucciniho 
neoperných diel. Skladateľ ju skomponoval ešte počas štúdia na Istituto 
Musicale Pacini v Lucce, premiéru mala v roku 1880. Už toto rané dielo 
predznamenalo Pucciniho dráhu ako operného skladateľa – sólové partie 
pripomínajú viac operné árie ako sakrálnu hudbu. 

SIMONA ŠATUROVÁ  
& ŠTEFAN MARGITA

20. 4. 2022 

Účinkuje orchester Opery SND

------------------------------------------------

Koncert slovenských operných hviezd, sopranistky Simony Šaturovej  
a tenoristu Štefana Margitu, na ktorom zaznejú slávne operné  
a operetné árie z diel Wolfganga Amadea Mozarta, Gaetana Donizettiho,  
Giuseppe Verdiho, Piotra Iľ jiča Čajkovského, Francesca Cileu,  
Emericha Kálmána a Franza Lehára.

GIACOMO PUCCINI
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ČAROVNÉ NOCI  
V OPERE

Účinkujú Simona Šaturová, Monika Jägerová, 

Daniel Matoušek, Louis Chapa, orchester opery SND

Dirigent Robert Jindra  

20. 5. 2022  

------------------------------------------------ 

Špeciálny koncert Čarovné noci v opere, na ktorom  
zaznejú v hviezdnom speváckom obsadení tri tajomné  
vokálne diela od troch skladateľov: Ruggiera Leoncavalla,  
Bohuslava Martinů a Camilla Saint-Saënsa.

LETNÉ GALA 

Účinkujú členovia Opery, Baletu a Činohry SND, 

orchester Opery SND 

24. 6. 2022 

------------------------------------------------

Tradičný Open Air Galakoncert všetkých troch súborov:  
opery, baletu a činohry na záver divadelnej sezóny  
na námestí pred novou budovou SND.

PRÍBEH HUDBY:  
TAJOMSTVO ĽUDSKÉHO HLASU 

Účinkujú sólisti, orchester a zbor Opery SND, 

Bratislavský chlapčenský zbor

Dirigent Gabriel Rovňák ml. 

29. 6. 2022

------------------------------------------------ 

Koncert pre deti a mládež Príbeh hudby je určený pre žiakov druhého 
stupňa základných škôl, študentov stredných škôl a rodiny s deťmi. 
Diváci interaktívne spoznávajú možnosti ľudského hlasu s motiváciou 
viac spievať – samostatne alebo ako členovia speváckych zborov.  
Mladí ľudia sa dozvedia odpovede na množstvo otázok súvisiacich 
s ľudským hlasom: Ako je možné, že spievame? Môže spievať každý? 
Ake vysoké či nízke tóny vieme zaspievať? 
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JÁN CIKKER  

VZKRIESENIE 

Koncertné predvedenie  opery  
v troch dejstvách  

Účinkujú Aleš Jenis, Mária Porubčinová,  

Jozef Benci, Terézia Kružliaková, Monika Fabianová,  

Katarína Flórová, Jana Juríčková, Ondrej Šaling,  

orchester a zbor Opery SND

Dirigent Oliver Dohnányi 

7. a 9. 4. 2022 

------------------------------------------------

Strhujúce operné dielo významného slovenského skladateľa,  
ktorým sa začala jeho tvorivá etapa zhudobňovania veľ kých  
námetov svetovej literatúry. Cikker si sám napísal libreto podľa  
rovnomenného románu Leva Nikolajeviča Tolstého, zhutnil  
predlohu, vypustil množstvo vedľajších figúr a sústredil  
sa na skvelú charakteristiku hlavných postáv. 
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OPERNÉ ŠTÚDIO SND
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Po dvoch rokoch fungovania 
pokračuje Operné štúdio SND 
vo svojej činnosti – s novým 
vedením a novým umeleckým 
smerovaním. Nastavilo a vylepšilo 
štruktúru doterajšieho modelu, 
stanovilo jasné priority a upravilo 
dramaturgickú koncepciu. 

PRIESTOR NA 
ZDOKONAĽOVANIE
Operné štúdio je dôležitá súčasť 
operného domu. Je to veľ ká 
umelecká príležitosť pre mladého 
človeka, prostredníctvom ktorej 
môže uplatniť svoje schopnosti  
na doskách prvej scény.  
Poskytuje tiež široké možnosti  
na sebe pracovať, ktoré 
prispievajú k ich umeleckému 
vývoju a profesionálnemu rastu. 
Pre mladých operných spevákov 
je potrebný plynulý prechod 
z umeleckých škôl do stáleho 
operného súboru a takisto, aby 
si operný súbor SND postupne 
začal „odchytávať“ talentovaných 
mladých ľudí do interného 
stavu. Opera SND je dlhodobo 
poznačená tým, že v minulosti 

operní speváci nedostali u nás  
na scéne dostatočný priestor. 
Mladí operní speváci v Opernom 
štúdiu získavajú nenahraditeľné 
skúsenosti z javiska a divadelnej 
praxe. Lektori operného štúdia  
im poskytnú svoje postrehy 
a kariérne skúsenosti  
a zároveň svojou vlastnou 
pracovitosťou nadobúdajú 
divadelnú a remeselnú zrelosť.
Táto kontinuálna kreatívna práca 
je obojstranným obohatením pre 
súbor Opery SND, ale aj pre novú 
generáciu tvorivých umelcov. 

SÚČASŤ OPERNÉHO DIANIA
Operné štúdio je 2-ročný 
cyklus rozdelený na štyri 
tematické celky. Na začiatku 
aktuálnej divadelnej sezóny sa 
uskutočnil konkurz do druhého 
cyklu Operného štúdia SND, na 
ktorý sa prihlásili sedemdesiati 
uchádzači z desiatich krajín 
sveta. Odborná komisia vybrala 
desiatich adeptov, s ktorými 
budeme teraz intenzívne pracovať. 
Operné štúdio má troch  
garantov; hudobného,  

hlasového a dramaturgicko-
-režijného garanta.
Prioritou druhej sezóny  
Operného štúdia SND je 
účinkovanie frekventantov 
v nových i starších  
inscenáciách Opery SND.  
Aj v novej sezóne bude  
pokračovať realizácia pestrých 
workshopov s kvalitnými  
a významnými lektormi  
a osobnosťami operného  
a kultúrneho života.  
Dôraz kladieme  na spevácko- 
-interpretačné dielne  
a na skvalitnenie hereckých  
a pohybových daností  
v súlade s požiadavkami 
súčasného operného divadla. 
Členov štúdia čakajú  
aj samostatné vystúpenia  
na žánrovo pestrých  
koncertoch a premiérach,  
ktoré sú pre nich pripravené.   
Okrem spevákov by sme radi 
dali príležitosť aj mladým 
inscenačným tímom: režisérom, 
scénografom, kostýmovým 
výtvarníkom či svetelným 
dizajnérom. Boli by sme radi, 

keby sme na komorné projekty 
mohli prizvať nové kreatívne  
inscenačne tímy.
Veľ kým pozitívom Operného 
štúdia je aj možnosť prinášať 
zaujímavú a progresívnu 
dramaturgiu, ktorá je primárne 
určená nekonvenčnému 
a mladému divákovi. 
 
Milí diváci, pozývame vás sledovať 
aktivity Operného štúdia SND. 
Máme nemalé ambície, no sme 
presvedčení, že naše výsledky 
prispejú k rozvoju Opery SND, 
že pomôžu mladým talentovaným 
ľuďom počas rozbehu ich kariér 
a že, ako každá investícia do 
umenia, sa vrátia v podobe 
nezabudnuteľných momentov 
nášho života. 

OPERNÉ ŠTÚDIO –  
LIAHEŇ MLADÝCH TALENTOV
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JOZEF GREŠÁK 

ZUZANKA HRAŠKOVIE

Komorná opera na text  
P. O. Hviezdoslava 

Premiéry 9. a 10. 10. 2021

Dĺžka predstavenia 0:20

Hudobné naštudovanie/dirigent

Dušan Štefánek 

Klavír Andrea Bálešová 

Dramaturgia a réžia Marek Mokoš

Scénografia Barbora Šajgalíková

Videoart Samuel Spišák, Marek Moučka

------------------------------------------------ 

Výber titulu sa viaže na  
100. výročie úmrtia
slovenského básnického velikána. 
V tomto diele sa stretávajú pri 
vzájomnej spolupráci členovia 
súboru Opery a Činohry SND. 
Jozef Grešák sa podujal zhudobniť 
básnický text známej slovenskej 
balady P. O. Hviezdoslava.  
Tento skvost klasickej 
slovenskej poézie tvorí ideálny 
podklad pre hudobno-scénické 
spracovanie s dostatočným 
akcentom na situáciu, v rovine 
epicko-naratívnej prenikavo 

graduje napätie s dramatickým 
vyvrcholením, nesie výraznú 
etickú myšlienku a stavebne 
sa priam núka na operné 
spracovanie. Dielo možno uvádzať 
koncertne i scénicky, s jedným, 
dvomi alebo piatimi spevákmi.  
Vo variante, ktorý sme zvolili, 
môžu byť postavy kombinované  
a ich party upravené pre herecko-
-spevácke predvedenie.
Z obsahového hľadiska je to 
príbeh dotýkajúci sa témy 
psychického a fyzického týrania, 
ktorá sa končí tragicky. Dej, 
odohrávajúci sa vo vidieckom 
prostredí, sa zameriava na malú 
Zuzanku, ktorú trápi macocha. 
Dievčatko je ustavične osočované 
a bité. Útechu nenachádza ani 
u otca, ani u totčičky, iba na 
cintoríne pri matkinom hrobe. 
Keď sa odtiaľ vracia domov, 
zastaví sa pri potoku, nešťastnou 
náhodou spadne do vody a utopí 
sa. Vo večnom spojení s matkou 
nachádza vytúžený pokoj. 
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HENRY PURCELL 

DIDO A AENEAS

Baroková opera v troch dejstvách 
na antický námet 

Premiéry 9. a 10. 10. 2021

Dĺžka predstavenia 1:00 

Hudobné naštudovanie/dirigent

Peter Zajíček

Dramaturgia a réžia Marek Mokoš

Scénografia Barbora Šajgalíková

Videoart Samuel Spišák, Marek Moučka 

------------------------------------------------

Pre prvý ročník Operného štúdia 
SND si iniciátori zvolili motto 
„Barok ako čas zrodu opery 
otvára dvere do Operného  
štúdia SND“.
Nie je to náhodou. Tvorcovia 
a poslucháči Operného štúdia 
SND chcú načerpať čo najviac 
vedomostí z kolísky opery a na jej 
základoch ďalej stavať pri vývoji 
a svojom profesionálnom raste.
Tento staroveký antický mýtus 
patrí k nehynúcim ľúbostným 
príbehom, ktoré inšpirovali celý 
rad umeleckých diel: rozprávanie 
o tragickej láske Dido, kráľovnej 

Kartága, k trójskemu hrdinovi 
Aeneovi je inšpirujúce. Tento 
námet vychádzajúci zo štvrtej 
knihy Vergíliovho eposu Aeneas sa 
stal predlohou k viac než stovke 
operných spracovaní, z ktorých 
niektoré patria k prelomovým 
dielam opernej literatúry. Medzi 
ne nepochybne patrí práve 
dielo významného skladateľa 
anglického baroka Henryho 
Purcella, ktorý vďaka svojej 
schopnosti zachytiť v hudbe tie 
najjemnejšie záchvevy ľudských 
emócií vdýchol nešťastnej Dido 
nesmrteľnosť. Táto téma nám 
ponúka otázky, prečo nie je ľuďom 
daná nesmrteľnosť a aké ťažké 
je zmieriť sa so stratou milovanej 
osoby. Za ťažisko dramaturgie 
hry považujeme jeho silný odkaz 
sebaobetovania a sebadarovania 
sa z lásky pre lásku.
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GRIGORIJ FRID 

DENNÍK ANNY FRANKOVEJ

Premiéra 28. 11. 2020

Dĺžka predstavenia 0:45

Hudobné naštudovanie/dirigent Ondrej Olos

Dramaturgia a réžia Marek Mokoš

Scénografia Barbora Šajgalíková

Choreografia Nikoleta Rafaelisová

------------------------------------------------

Donor projektu Denník Anny Frankovej 

Národná banka Slovenska

------------------------------------------------

Koncom januára 2020 uplynulo  
75 rokov od oslobodenia 
nacistického koncentračného 
a vyhladzovacieho tábora 
Auschwitz. Tragické príbehy 
druhej svetovej vojny a holokaustu 
inšpirovali vznik mnohých diel, 
jedným z nich je aj monodráma 
Denník Anny Frankovej. 
Súčasná kultúrno-politická 
situácia nás opäť núti zamýšľať 
sa spolu s mladou generáciou, 
aké nesmierne dôležité je poznať 
históriu druhej svetovej vojny. 
Extrémizmus, násilie, netolerancia 
k ľuďom rôznych etník, 
vierovyznaní a mnohé podprahové 

ideológie, ktoré opäť žijú medzi 
nami, sú motiváciou, aby sme 
hovorili o hrôzach tohto obdobia 
a o ich následkoch. Dramaturgia 
Opery SND a Operného štúdia 
SND sa rozhodla siahnuť po tomto 
titule, aby reagovala na alarmujúci
stav našej spoločnosti a na 
príklade životnej skúsenosti 
mladého dievčaťa ukázala, ako 
Anna vedela napriek hrozivým 
udalostiam svoj krátky život 
naplniť silnou vierou a nádejou.
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PREMIÉRY 

Sála opery a baletu -----------------------------------

BALET&SĽUK – TANCOM K SEBE

Komponovaný program z repertoáru dvoch 

tanečných súborov

2. 10. 2021

Sergej Prokofiev, Michael Corder

POPOLUŠKA

19. a 20. 11. 2021

Edwaard Liang, Ezio Bosso,

Craig Davidson, Nicholas Robert Thayer, 

William Forsythe, Franz Schubert, 

Jerome Robbins, Fryderyk Chopin

RUKOPISY MAJSTROV

29. a 30. 4. 2022

REPERTOÁR

Sála opery a baletu -----------------------------------

Ludwig Minkus, Marius Petipa,  

Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo

DON QUIJOTE

Piotr Iľ jič Čajkovskij,  

Marius Petipa, Lev I. Ivanov,  

Rafael Avnikjan

LABUTIE JAZERO

Piotr Iľ jič Čajkovskij,  

Jozef Dolinský st., Rafael Avnikjan

LUSKÁČIK 

 

Tibor Frešo, Igor Holováč, Nikita Slovák

NARODIL SA CHROBÁČIK

Boris Eifman, Richard Wagner,  

Modest Petrovič Musorgskij, 

Sergej Rachmaninov

ZA HRANICAMI HRIECHU/ 

BRATIA KARAMAZOVOVCI

MIMORIADNE PREDSTAVENIA

Sála opery a baletu -----------------------------------

UMENIE PRE ŽIVOT

Baletný galakoncert na podporu  

Národného onkologického ústavu

22. 10. 2021 (18.00 h)

FASHION BALET GALA

Spolupráca slovenských  

choreografov so špičkou  

domácich módnych tvorcov

26. a 27. 5. 2022

LETNÉ GALA

Open Air Galakoncert 

24. 6. 2022

EDUKAČNÉ PROJEKTY

Sála opery a baletu -----------------------------------

Absolventský koncert  

Tanečného konzervatória  

Evy Jaczovej v Bratislave

Sála činohry -----------------------------------------------

Večer tanečného umenia

VŠMU a Baletu SND

PREHĽAD SEZÓNY
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Balet&SĽUK
Tancom k sebe

BALET&SĽUK – TANCOM K SEBE

Akademický a ľudový tanec v priateľskej 
konfrontácii –  komponovaný tanečný program

Premiéra 2. 10. 2021

Dĺžka predstavenia 2:00

Prestávky 1

------------------------------------------------ 

Tanec môžeme vnímať ako umelecko -dorozumievací fenomén,  
ktorý dokáže s ľuďmi komunikovať bez slov, a to bez ohľadu  
na národnosť, jazykové schopnosti, pohlavie či vek. Nezáleží pritom,  
či ide o tanec akademický alebo ľudový. Dva profesionálne tanečné 
súbory – Balet Slovenského národného divadla a Slovenský  
ľudový umelecký kolektív – v snahe priniesť krásu rozličných  
žánrov tanca ponúkajú v spoločnom komponovanom programe  
to najlepšie zo svojho repertoáru. Tanečníci Baletu SND sa predstavia 
v divácky obľúbených choreografiách klasického repertoáru ako 
napríklad Labutie jazero, Don Quijote a SĽUK do programu prispeje 
najkrajšími tanečnými fragmentmi, ktoré reprezentujú nesmierne 
bohaté folklórne dedičstvo Slovenska. Sólisti a členovia oboch 
súborov predvedú bok po boku interpretačné majstrovstvo 
a širokú pohybovo -žánrovú škálu v choreografiách, ktoré 
potešia milovníkov tanečného umenia.

*Slovenský ľudový umelecký kolektív je príspevkovou organizáciou  
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
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Popoluška
Sergej Prokofiev  
Michael Corder

SERGEJ PROKOFIEV, MICHAEL CORDER 

 
 

POPOLUŠKA

Premiéry 19. a 20. 11. 2021

Dĺžka predstavenia 2:50

Prestávky 2

Hudba Sergej Prokofiev

Choreografia a réžia Michael Corder

Scéna a kostýmy Mark Bailey 

Asistentka choreografie Yuri Uchiumi

Hudobné naštudovanie Ondrej Olos

Dirigenti Ondrej Olos, Martin Leginus 

So súhlasom Boosey & Hawkes Music Publishers Limited

v mene Musikverlag Hans Sikorski GmbH. 

------------------------------------------------ 

Rozprávkový príbeh Popolušky z pera francúzskeho spisovateľa 
Charla Perraulta inšpiroval hudobného velikána Sergeja Prokofieva 
k skomponovaniu jedného z najkrajších baletných opusov 20. 
storočia. Melodicky bohaté dielo plné emócií, krehkosti, melanchólie 
a nádherných tanečných obrazov je stále príťažlivým a podnetným 
materiálom pre umelcov na celom svete. Choreograf Michael Corder 
pri spracovaní Prokofievovho baletu vychádzal z bohatej farby hudobnej 
partitúry i emocionality dejovej línie známej rozprávky, ktoré zvýraznil 
moderným choreografickým videním. Corderov choreograficko -režijný 
koncept vhodne dopĺňa výprava anglického scénografa a kostýmového 
výtvarníka Marka Baileyho.
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Komponovaný večer s názvom Rukopisy majstrov prináša v slovenskej 
premiére javiskové diela, ktoré reprezentujú tvorbu štyroch významných 
svetových choreografov 20. a 21. storočia – Edwaard Liang, Craig 
Davidson, William Forsythe a Jerome Robbins. Každý z nich disponuje 
charakteristickým a jedinečným pohybovým slovníkom, rôznym 
vnímaním tanečníkovho tela a individuálnym prístupom k spracovaniu 
tanečnej techniky do choreografického textu. Štyri tanečné kompozície 
spája technická náročnosť, akcentovanie pohybovej estetiky a poetika, 
ktorá sa odzrkadľuje najmä v súlade tanca a hudobnej predlohy. 
Ambíciou programu je obohatiť repertoár o diela svetového moderného 
baletu, ktoré sú síce pre interpretov veľ kou výzvou, no pre publikum 
lákavou lahôdkou.

Premiéry 29. a 30. 4. 2022

Dĺžka predstavenia 2:20

Prestávky 2

MURMURATION

Hudba Ezio Bosso

Choreografia Edwaard Liang

Kostýmy Edwaard Liang 

Naštudovanie José Estevez

ENTROPY

Hudba Nicholas Robert Thayer

Choreografia Craig Davidson

Kostýmy Alana Sargent

Scéna Craig Davidson

------------------------------------------------

THE VERTIGINOUS THRILL 

OF EXACTITUDE

Hudba Franz Schubert

Choreografia William Forsythe

Kostýmy Stephen Galloway

Scéna William Forsythe

Svetelný dizajn William Forsythe, 

Tanja Ruehl

THE CONCERT (OR THE PERILS  

OF EVERYBODY)

Hudba Fryderyk Chopin  

(orchestrácia Clare Grundman)

Choreografia Jerome Robbins

Kostýmy Irene Sharaff

Scéna Saul Steinberg

EDWAARD LIANG, EZIO BOSSO, CRAIG DAVIDSON, NICHOLAS ROBERT THAYER, 

WILLIAM FORSYTHE, FRANZ SCHUBERT, JEROME ROBBINS, FRYDERYK CHOPIN

RUKOPISY MAJSTROV

Rukopisy
majstrov

Liang/Davidson/Forsythe/Robbins
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LUDWIG MINKUS, MARIUS PETIPA,  
VASILIJ MEDVEDEV, STANISLAV FEČO 

DON QUIJOTE

Veľ ký klasický balet  
v troch dejstvách 

Premiéra 22. 11. 2019

Dĺžka predstavenia 3:00

Prestávky 2

------------------------------------------------

Hudba Ludwig Aloisius Minkus

Libreto Marius Petipa

Choreografia Vasilij Medvedev, 

Stanislav Fečo podľa Mariusa Petipu

Hudobné naštudovanie Dušan Štefánek

Dirigent Dušan Štefánek

Kostýmy Elena Zajceva

Scéna Andrei Voitenko

------------------------------------------------

Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND, 

orchester Opery SND  

a žiaci Tanečného konzervatória  

Evy Jaczovej v Bratislave.

------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Dielo na motívy románu Miguela 
de Cervantesa a hudbu Ludwiga 
Minkusa predstavil v roku 
1869 po prvý raz Marius Petipa 
v moskovskom cárskom Veľ kom 
divadle. Geniálny inscenátor 
klasických baletov popretkával 
milostný príbeh zakázanej lásky 
Kitri a Basila s fantazijným 
svetom Dona Quijota, ktorý sa 
vydal hľadať dámu svojho srdca. 
Veľ kolepý balet zasadený do 
prostredia slnkom zaliateho 
Španielska v naštudovaní Vasilija 
Medvedeva a Stanislava Feča 
ponúka ojedinelý pohľad na 
inscenačné postupy baletov 
z obdobia cárskeho Ruska. 
Veľ ké zborové scény so 
symetrickou javiskovou kresbou, 
virtuozita sólistických výstupov, 
humorné mizanscény, južanský 
temperament a rytmická hudba 
sľubujú nevšedný zážitok.
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Olga Chelpanova (Odetta),
Konstantin Korotkov (Princ Siegfried)
Foto Juraj Žilinčár

 
 

LABUTIE JAZERO

Klenot klasického baletu v troch 
dejstvách a štyroch obrazoch

Premiéra 6. 11. 1991

Obnovená premiéra máj 2007  

Dĺžka predstavenia 3:00

Prestávky 2

------------------------------------------------ 

Choreografia Rafael Avnikjan podľa  

Mariusa Petipu a Leva Ivanova

Dirigenti Martin Leginus, Dušan Štefánek

Scéna a kostýmy Josef Jelínek

------------------------------------------------

Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND, 

orchester Opery SND  

a žiaci Tanečného konzervatória  

Evy Jaczovej v Bratislave.

------------------------------------------------ 

Fenomenálne dielo Piotra 
I. Čajkovského, Mariusa Petipu 
a Leva Ivanova Labutie jazero 
je nesporne najznámejším 
baletným titulom, ktorého 
aktuálna inscenácia už 30 rokov 
dominuje repertoáru Baletu 
SND. Svetová premiéra baletu 
sa v roku 1877 v Moskve síce 

nestretla s pozitívnym ohlasom, 
no jeho inscenovanie v roku 1895 
v Petrohrade choreografickým 
tandemom Marius Petipa a Lev 
Ivanov ho zaradilo medzi klenoty 
klasickej baletnej literatúry. 
Odvtedy predstavuje romantický 
príbeh princa Siegfrieda 
a princeznej Odetty zakliatej do 
podoby labute základný a žiadaný 
titul veľ kých tanečných súborov. 
Úspech predstavenia vychádza 
z mimoriadne emotívnej a farebnej 
hudby, silnej dramaturgickej línie, 
ktorej dominuje súboj nesmrteľnej 
lásky so zlom a očarujúca 
obrazotvorná choreografia. 
Aktuálne naštudovanie inscenácie 
Rafaelom Avnikjanom vychádza 
z tradičnej petrohradskej verzie 
Konstantina Sergejeva.

PIOTR IĽ JIČ ČAJKOVSKIJ, MARIUS PETIPA,  
LEV I. IVANOV, RAFAEL AVNIKJAN
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PIOTR IĽ JIČ ČAJKOVSKIJ,  
JOZEF DOLINSKÝ ST., RAFAEL AVNIKJAN

LUSKÁČIK

Vianočná baletná rozprávka

Premiéry 29. a 30. 11. 2013 

Dĺžka predstavenia 1:50

Prestávky 1

------------------------------------------------ 

Hudba Piotr Iľ jič Čajkovskij

Choreografická predloha Vasilij I. Vajnonen

Choreografia a réžia Jozef Dolinský,  

Rafael Avnikjan

Scéna a kostýmy Josef Jelínek

Dirigent Dušan Štefánek 

------------------------------------------------

Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND, 

orchester Opery SND,  

žiaci Tanečného konzervatória  

Evy Jaczovej v Bratislave  

a Bratislavský chlapčenský zbor  

pod vedením Magdalény Rovňákovej. 

------------------------------------------------

Detský balet Luskáčik 
neodmysliteľne patrí k obdobiu 
Vianoc. Tajomný oživený svet 
v tieni vianočného stromčeka, 
odvážny Luskáčik bojujúci 
s myším kráľom a roztancované 
snehové vločky sú ikonickými 
obrazmi baletu, ktorého 
rozprávkový príbeh sa vznáša  
na podmanivých melódiách. 
Hudobná partitúra k Luskáčikovi 
si vďaka melodickosti a snovosti 
vyslúžila prívlastok „symfónia 
detstva“. Spolu s Labutím 
jazerom a Spiacou krásavicou 
uzatvára Čajkovského tvorbu 
symfonických baletov, ktoré 
tvoria zlatý fond klasického 
baletného dedičstva. Najznámejší 
vianočný príbeh Luskáčik ožíva 
v koncepcii Vasilija Vajnonena 
a choreografickej úprave Rafaela 
Avnikjana a Jozefa Dolinského. 
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Viacheslav Kruť (Svätojanko)
Foto Juraj Žilinčár

TIBOR FREŠO, IGOR HOLOVÁČ, NIKITA SLOVÁK

NARODIL SA CHROBÁČIK

Pôvodná baletná rozprávka

Premiéry 1. a 3. 6. 2013 

Dĺžka predstavenia 1:50

Prestávky 1 

------------------------------------------------

Hudba Tibor Frešo

Libreto Boris Slovák

Choreografia Igor Holováč

Texty Nikita Slovák

Scéna Milan Ferenčík

Kostýmy Josef Jelínek

Dirigent Dušan Štefánek

------------------------------------------------

Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND,  

Richard Stanke, Alexander Bárta  

a orchester Opery SND.

------------------------------------------------

Pôvodná baletná rozprávka  
na hudbu slovenského skladateľa 
Tibora Freša odkrýva najmenším 
divákom svet roztancovaných 
chrobáčikov. Tajomným svetom, 
v ktorom chrobáčikovia žijú, 
prevedie deti ochranca lesa Pepe. 
Ten im predstaví dobrodružstvá 
nezbedného mušiaka Svätojanka. 
Príbeh hlavného hrdinu  
sa odohráva počas jedného roka, 
striedajúce ročné obdobia sú 
hlavným výtvarným motívom 
jednotlivých obrazov, kolobeh 
prírody je inšpirujúcou kulisou 
tajného života svätojánskych 
mušiek. Tie nazval libretista 
Nikita Slovák „svetielkami, 
ktoré nám pánbožko poslal, 
aby nám v noci nebolo smutno 
a aby sme nezablúdili“. Nikdy 
sa nekončiacu „choreografiu“ 
prírody premietol choreograf Igor 
Holováč do rozkošného tanečného 
textu, ktorý ponúka dynamické 
obrazy plné humoru i jasné etické 
posolstvo.
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Adrián Szelle (Alexej)
Foto Peter Brenkus

BORIS EIFMAN, RICHARD WAGNER,  
MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ, SERGEJ RACHMANINOV

Baletný epos na motívy 
Dostojevského románu

Premiéra 17. 11. 2017

Dĺžka predstavenia 2:30

Prestávky 2

------------------------------------------------

Hudba Richard Wagner, Modest Petrovič 

Musorgskij, Sergej Rachmaninov

Choreografia a réžia Boris Eifman

Scéna a kostýmy Viacheslav Okunev

Adaptácia scény Alexey Donde

Adaptácia kostýmov Larisa Ivushkyna

Hudobné naštudovanie Branislav Kostka

Dirigenti Branislav Kostka, 

Dušan Štefánek, Kevin Rhodes, a.h. 

------------------------------------------------ 

Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND,  

žiaci Tanečného konzervatória  

Evy Jaczovej, orchester  

a zbor Opery SND.

------------------------------------------------

Inscenácia Za hranicami hriechu 
z dielne ruského choreografa 
Borisa Eifmana je novým 
choreografickým spracovaním 
Dostojevského majstrovského 

románu Bratia Karamazovovci. 
Autor radikálne prehodnotil 
a prepracoval svoju vlastnú 
inscenáciu Karamazovovci 
z roku 1995 a vytvoril 
emocionálne a intelektuálne 
bohatý psychologický balet 
o deštruktívnych vášňach 
a o večnom súboji Boha a diabla. 
Prostredníctvom choreografické-
ho ponoru do duší hlavných 
postáv sledujeme dejové línie 
románu, ktorého hlavnou ideou  
je myšlienka: „Ak Boh neexistuje, 
potom sú všetky veci s právom.“ 
Strhujúca choreografia 
umocnená skladbami hudobných 
velikánov Wagnera, Musorgského 
a Rachmaninova sa dotýka 
všeobecnej hodnotovej krízy 
a sledujúc hriechy hlavných 
hrdinov ponúka sugestívny 
zážitok.

ZA HRANICAMI HRIECHU/BRATIA KARAMAZOVOVCI
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UMENIE PRE ŽIVOT

Baletný galakoncert na podporu 
Národného onkologického ústavu

22. 10. 2021 

------------------------------------------------

Baletný galavečer Umenie pre život je pokračovaním dlhodobej  
tradície, ktorá vznikla z iniciatívy Národného onkologického ústavu 
v Bratislave. Hlavnou myšlienkou podujatia je osveta a podpora boja 
proti onkologickým ochoreniam. Vychádzajúc z filozofie, že umenie  
lieči, prvá baletná scéna prináša jedinečný, štýlovo bohatý program, 
na ktorom participujú vedúci sólisti Baletu SND a sólisti popredných 
európskych súborov ako balet Parížskej opery, Holandský národný 
balet, Štátny balet vo Viedni, Stuttgartský balet, balet 
Národného divadla v Brne a balet Štátneho divadla v Košiciach.
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FASHION BALET GALA

Spolupráca domácich choreografov  
so špičkou slovenských módnych tvorcov

26. a 27. 5. 2022 

------------------------------------------------

Balet a móda – dva samostatné umelecké druhy, ktoré percipienta 
prioritne oslovujú prostredníctvom zrakového vnemu. Sledovaním 
pohybu tiel tanečníkov dokážeme čítať zakódované príbehy, 
pozorovaním šiat v pohybe vnímame ich textúru, strih i invenciu 
návrhára. Balet a móda nenútene kráčajú ruka v ruke celými stáročiami. 
V romantizme to boli hviezdne tanečnice, ktoré udávali módne trendy 
v Paríži, v 20. storočí módne domy ako Chanel, Dior či Versace obliekali 
tanečníkov do nových baletných produkcií. Fashion Balet Gala predstaví 
štyri jednodejstvové originálne choreografie, ktoré budú výsledkom 
spolupráce slovenských choreografov a módnych návrhárov.
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7. 6. 2022, Sála činohry  

 

------------------------------------------------

Večer tanečného umenia  
VŠMU a Baletu SND je  
nosným projektom spolupráce  
Baletu SND a Katedry tanečnej 
tvorby HTF VŠMU, ktorá ako 
jediná na Slovensku poskytuje 
trojstupňové vysokoškolské 
vzdelanie v programe tanečné 
umenie. Participácia dvoch 
inštitúcií na spoločnom podujatí 
sa úspešne rozvíja od roku 
2014, keď Balet SND otvoril 
dvere mladým talentom z VŠMU. 
Program predstavenia, ktoré sa 
koná v závere divadelnej sezóny 

a zároveň v závere akademického 
roka, tvorí primárne prezentácia 
bakalárskych a diplomových  
prác študentov choreografie 
rôznych tanečných žánrov, 
študentov performancie 
a tanečného divadla, ale aj diela 
bývalých absolventov a členov 
Baletu SND. Pre mladých autorov 
je to jedinečná príležitosť uviesť 
svoje choreografické diela 
na javisku prvej scény.

VEČER TANEČNÉHO UMENIA  
VŠMU A BALETU SND
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7. 6. 2022 

------------------------------------------------

Výsledkom dlhoročnej  
spolupráce Baletu SND  
s Tanečným konzervatóriom  
Evy Jaczovej v Bratislave  
je okrem účinkovania žiakov  
v predstaveniach baletu SND 
aj realizácia absolventského 
koncertu, ktorý je každoročne 
prezentáciou interpretačnej 
úrovne absolventov Tanečného 
konzervatória v študijnom odbore 
klasický, ľudový a moderný 
tanec. Tradícia absolventských 
koncertov TKEJ na pôde 

Slovenského národného divadla 
siaha až do obdobia samotného 
vzniku školy. Študenti tak  
popri interpretačnej praxi,  
ktorú priebežne získavajú  
v repertoárových predstaveniach 
Baletu SND, môžu predviesť 
štúdiom získané tanečné  
a umelecké zručnosti  
v samostatnom ucelenom 
programe na javisku prvej scény. 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT  
TANEČNÉHO KONZERVATÓRIA  
EVY JACZOVEJ V BRATISLAVE

Veronika Yungová, Oliver Hec
Foto Sandra Benčičová
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

------------------------------------------------

POKLADNICA   

Pribinova 17, nová budova SND
(vchod z Olejkárskej ulice)
tel. č.: 02/204 72 298, 299

Otváracie hodiny pokladnice  
SND budú kvôli pandemickej 
situácii aktualizované na 
webstránke SND www.snd.sk.

Pokladnica v historickej  
budove SND je zatvorená.

------------------------------------------------

INFOLINKA 

Infolinka je k dispozícii 
v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 h
tel. č.: +421 2 204 72 289
e-mail: rezervacie@snd.sk

------------------------------------------------

OBJEDNÁVKY A REZERVÁCIE

Hromadné objednávky Slovensko
tel.: +421 2 204 72 292, 294
e-mail: rezervacie@snd.sk

------------------------------------------------

VSTUPENKY

Online nákup vstupeniek SND
www.navstevnik.sk, 
www.snd.sk

Vstupenky zahraničie
tel.: +421 2 204 72 295
e-mail: tickets@snd.sk

------------------------------------------------

OTVÁRACIE HODINY 

Nová budova SND  
sa pre návštevníkov otvára  
1 hodinu pred predstavením. 

------------------------------------------------

KULTÚRNE POUKAZY

SND prijíma kultúrne  
poukazy MK SR.

WWW.SND.SK



Podporujeme vzdelávanie v oblasti fi nančnej gramotnosti 
mladých ľudí. Na slovenské univerzity každoročne 
prinášame nositeľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny a sme 
spoluzakladateľmi unikátneho Kempelenovho inštitútu 
inteligentných technológií. Zároveň sme dlhodobo generálnym 
partnerom Slovenskej národnej galérie, Slovenského 
národného divadla, všetkých najvýznamnejších regionálnych 
divadiel a množstva iných kultúrnych a vzdelávacích podujatí. 
Veríme, že umenie robí svet krajším a vzdelanie prináša 
múdrosť, vďaka ktorej rastieme. Prepájame tieto svety,
pretože spoluvytvárajú novú inteligentnú budúcnosť.

www.premodruplanetu.sk

tb_pre_modru_planetu_130x190.indd   1tb_pre_modru_planetu_130x190.indd   1 29/10/2021   11:4529/10/2021   11:45

ROČENKA SND 2021/22
VZNIKLA AJ VĎAKA PODPORE PARTNEROV 

SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA.
ĎAKUJEME!
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POPRECHÁDZAJTE SA

PO EUROVEA A OBJAVTE PRÍBEH 

O SKUPINE AKROBATOV, DVOCH 

ODVÁŽNYCH DEŤOCH

A 6 BIELYCH MYŠIACH,

KTORÉ ZACHRÁNILI KRAJINU

PRED ZLÝM KRÁĽOM A JEHO

CHAMTIVOU KRÁĽOVNOU!

SPOJIŤ KÚZELNÚ
ROZPRÁVKU

S NAKUPOVANÍM?
TO JE UMENIE!

EUROVEA-SND-130x190mm.indd   1EUROVEA-SND-130x190mm.indd   1 08/11/2021   16:5408/11/2021   16:54
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DÁVAME
PRIESTOR
ZÁŽITKOM

BIELA NOC 2021

                    PRE VÁS 
VYTVÁRA JEDINEČNÉ 
INTERIÉRY

SHOWROOMY BRATISLAVA PRAHA BRNO
KONSEPTI.COM/SK
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ŽIJEME 
TECHNIKOU

SME HRDÝ PARTNER  
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA

ROKOV

Zoznámte sa s�najnovšou generáciou obľúbeného 
modelu ŠKODA FABIA. Vyberte si z�niekoľkých 
možností  nancovania a�zabudnite na starosti vďaka 
predĺženej záruke na 5 rokov. Užite si moderné úsporné 
motory a�široký výber asistenčných systémov.

Kombinovaná spotreba a�emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA: 5,0 – 6,1 l/100 km, 113 – 138 g/km. 
Uvedené informácie a�fotogra e majú len informatívno-ilustračný charakter. Podrobnosti o�ponuke, 

konečných cenách, špeci kácii vám poskytne autorizovaný predajca značky ŠKODA.www.skoda-auto.sk

ŠKODA
FABIA

ZOSTAŇTE
   JEDINEČNÍ

NOVÁ



ĎAKUJEME,  
ŽE PODPORUJETE 

ŽIVÚ KULTÚRU.
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