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A ešte osmičky...
Osmičky sú zuby múdrosti. V tomto roku sa k nim
budeme opakovane vracať, spomínať, mapovať,
analyzovať.
V sérii množstva výročí sa môže ľahko zabudnúť na
to, že k nim patrí aj 30. výročie vzniku I. slovenského
divadelného manifestu. Jeho strojcami boli autor
a režisér Blahoslav Uhlár a výtvarník, autor a režisér
Miloš Karásek.
I. slovenský divadelný manifest uverejnili 29. apríla
1988. Na Slovensku sa počnúc týmto dňom natrvalo usídlila dekompozícia, ktorá predstavovala kľúčové slovo manifestu.
Z ďalších slov, ktoré sú súčasťou manifestu, vyberáme:
Momentálny stav divadla na Slovensku je tragický. Väčšina divadiel väzí ešte hlboko v XIX. storočí a dusí svojich už aj tak preriedených !!! divákov svojimi tradičnými predstavami o !!!!!! zábave!!!!!! Z napudrovaných divadelných portálov bez prestania bez prestania bez prestania bez
prestania (vystrkuje rožky) vyviera nezastaviteľný ﬁxatív balzamujúci publikum v osvedčených
polohách meštiackeho spôsobu života.
Používanie náhody, odmietanie príbehu a formy, celková dôvera v prirodzený chod vecí, to nie
je len pracovný postup, je to nový myšlienkový systém. Prečo by umelecké dielo malo zdeľovať
nejaké posolstvo, keď je predsa svojím vlastným vysvetlením a ospravedlnením?
Zdravý rozum je obmedzujúci.
Súčasná dráma v svojej kauzálnej konzekventnosti a fabulačnej závislosti nemôže reﬂektovať
komplikovanosť interpersonálnych relácií, permanentnú variabilizáciu reality, nemôže vyjadriť
to metaverbálne a doteraz nepomenované, čo determinuje sociálnu interakciu súčasníka.
Dekompozíciou, motivickou difúznosťou, polytematizáciou, nedeterminovanosťou sa vytvára
nová estetika dramatickej tvorby.
Motivická difúznosť je symptomatickým znakom divadelnej reality.
Poslaním umelca nie je potvrdzovanie jestvujúcich hodnôt, ale ich permanentná veriﬁkácia.
Ani jeden z autorov I. slovenského divadelného manifestu nikdy nespolupracoval so SND,
ale ako hovorieval divadelný historik Ján Jaborník – Uhlárovo semeno cítiť v celom slovenskom divadle.
Výročie vzniku II. slovenského divadelného manifestu si pripomenie o pol roka, 30. októbra 2018.
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Krutú Turandot
si v SND získa zahraničný princ Calaf

Opäť pre vás pripravujeme
inšpirujúce abonentné balíčky

Turandot dlhodobo patrí medzi najnavštevovanejšie operné diela na svetových scénach. Princ
Calaf sa nebojácne postaví pred Turandot, uhádne všetky tri hádanky rozprávkovej princeznej
a rozmrazí jej ľadové srdce. Výpravná inscenácia
Pucciniho opery v réžii Jozefa Bednárika patrí
k legendárnym. Lesk jej tentoraz dodá aj hosť
– tenorista kórejského pôvodu žijúci prevažne
v Nemecku Charles Kim. Na európskych scénach spieva tie najvypätejšie tenorové party –
Lohengrina, Sigmunda (Valkýra), Erika (Blúdiaci
Holanďan), Manrica (Trubadúr), Cavaradossiho
Charles Kim
(Tosca) a iné. Kim hosťuje v Dortmunde, v Prahe,
vo Varšave a inde. V SND v inscenácii v piatok
6. apríla 2018 sa po boku tohto zaujímavého tenoristu predstavia
sopranistky Anda Luisa Bogza a Adriana Kohútková.
(mb)

Aj v uplynulom roku sme zaznamenali váš zvýšený záujem o kúpu
abonentky – teda „vstupenky“ na sériu vybraných predstavení všetkých troch umeleckých súborov SND v rôznych kombináciách. Inšpirovali sme sa vaším výberom a preferenciami, aby sme opäť zostavili
ponuku pestrú a v balíčkoch rozmanitú. V najbližších dňoch vás budeme na našej webovej stránke a v pokladniciach informovať o počte abonentných balíčkov a ich obsahu. Od stredy 2. mája do utorka
31. júla 2018 si abonentné balíčky môžete zakúpiť v našej pokladnici
v novej budove SND. Vieme tiež, že mnohí z vás sa rozhodnú – tak ako
v uplynulých rokoch – kúpiť abonentné balíčky ako hodnotný darček
pre svojich milých a blízkych. Darujte aj vy umenie!
(cm)

Posledné predstavenie
opery Židovka v tejto sezóne
Inscenácia Halévyho opery Židovka bola
na scéne SND veľkou udalosťou, ktorá
prilákala do Bratislavy viacerých zahraničných divákov a odborníkov. Svetovo uznávaný operný režisér Peter Konwitschny sa
podujal inscenovať túto menej hrávanú
operu francúzskeho majstra s jemu typickým spoločensky angažovaným výkladom. Témy dneška ako intolerancia,
xenofóbia, podozrievanie všetkého neznámeho sú problémami, ktoré „visia“ vo
vzduchu, a to nielen na Slovensku. Isto sa
Židovka (Michal Lehotský všetky neduhy súčasnosti nedajú vyriešiť
a Liudmila Slepneva)
jednou veľmi pozoruhodnou opernou
inscenáciou, ale možno na ne upozorniť zaujímavým výkladom, ktorého emotívny dosah môže byť niekedy účinnejší ako strohá správa
v médiách. V poslednom predstavení opery Židovka v tejto sezóne sa
v piatok 20. apríla 2018 predstavia sólisti Opery SND, ako aj stáli hostia
Michal Lehotský, Liudmila Slepneva, Peter Mikuláš, Jana Bernáthová,
Róbert Remeselník a Ján Ďurčo pod taktovkou skvelého českého dirigenta Roberta Jindru. Posledná príležitosť do konca aktuálnej sezóny
vidieť nevšedné predstavenie opery Židovka!
(mb)

Verdi, ako ho nepoznáte
Od divadelnej sezóny 2014/2015 ozvláštňuje umelecké aktivity operného súboru cyklus koncertov Voci da camera, ktorý umožňuje prezentovať potenciál súboru a našich popredných sólistov, ako aj koncertných interpretov. Cyklus si získal obľubu u publika aj u sólistov. A tak
je koncert Voci da camera na programe opäť v nedeľu 6. mája 2018
o 17.00 hod. v historickej budove SND. S klavírnym sprievodom Branka
Ladiča sa predstavia Katarína Juhásová-Štúrová, Michaela Šebestová,
Tomáš Juhás a Daniel Čapkovič. Na programe je koncert z piesňovej
tvorby Giuseppe Verdiho. Objavte tvorbu majstra Verdiho, ktorú poznáte možno menej ako jeho úžasné operné dielo.
(cm)
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Don Giovanni s Ľubicou Vargicovou
a Daliborom Jenisom
Jedna z najuznávanejších sopranistiek operného súboru Ľubica
Vargicová, ktorú pozná naše publikum
z
najnáročnejších
úloh svetovej opernej
literatúry ako Kráľovnú noci, Gildu, Violettu a ďalších, obohatila
svoj repertoár o Donu
Annu v Mozartovej
Dalibor Jenis
opere Don Giovanni. Ľubica Vargicová
Mozartove opery sú
skúšobným kameňom pre tých najkvalitnejších spevákov, ktorí dokážu
svoje brilantné umenie prezentovať s nesmiernou ľahkosťou. V inscenácii režiséra Jozefa Bednárika (ktorá mimochodom zaznamenala už
vyše sto repríz) sa po boku Ľubice Vargicovej predstavia skvelí sólisti
nášho súboru Peter Mikuláš, Eva Hornyáková, Andrea Vizvári a renomovaný stály hosť našej opernej scény Dalibor Jenis ako Don Giovanni.
Mozartovu operu uvádzame pod taktovkou Dušana Štefáneka v stredu
25. apríla 2018 v novej budove SND.
(mb)

Kniha zaujímavých reminiscencií
a sugestívnych fotograﬁí
Návštevníci našej prvej scény si v pokladniciach SND môžu kúpiť publikáciu, ktorá približuje okamihy prípravy premiér, atmosféru v zákulisí, aj
potlesk pre umelcov vo svetlách rámp. Limitovaná edícia exkluzívneho
vydania knihy SND vo fotografiách 2016/2017 zachytáva najdôležitejšie
momenty 97. divadelnej sezóny: s umelcami SND nazriete do skúšobní, pripomeniete si vzácne jubileá bardov nášho umenia, ale aj džavot
drobizgu, ktorý zapĺňa priestory novej budovy SND počas obľúbeného
DOD – Dňa otvorených dverí... V úvode publikácie vyjadruje generálny
riaditeľ SND Marián Chudovský poďakovanie za priazeň, s ktorou sa na
predstaveniach činohry, opery i baletu stretávame s vami – našimi divákmi – aj za to, že „si s touto fotoknihu odnášate do svojej knižnice ,kúsok‘
divadla, kúsok zážitkov a emócií, ktoré vás obohatili, pobavili, či primäli
k zamysleniu počas celej divadelnej sezóny“.
(cm)
Foto: Pavol Breier, Peter Brenkus, archív
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Predaná nevesta
sa vracia v hviezdnom obsadení
Opera Predaná nevesta patrí už od vzniku
SND medzi stálice,
ktoré sa popularitou
môžu porovnávať iba
s najobľúbenejšími
talianskymi opernými evergreenmi. Láska dedinskej dievčiny
Mařenky k vyhnanému synovi bohatého
statkára Jeníkovi je
Adriana Kučerová Pavol Bršlík
síce plná prekvapení,
v opere jej to však
pridáva na atraktivite. Rozuzlenie „zložitého“ nedorozumenia prináša nejednu komickú situáciu. Ak k tomu prirátame nádherné tóny
Smetanovej hudby, úspech je zaručený! Navyše, ak si budeme mať
možnosť vypočuť známe árie a duetá v podaní takých vzácnych hostí, akými sú v spomínaných úlohách Pavol Bršlík a Adriana Kučerová,
máme sa na čo tešiť. Obidvaja protagonisti vymenia svetové pódiá
za domácu scénu, ktorú si rovnako vážia, aby pod taktovkou dirigenta Roberta Jindru pripravili dokonca dva nevšedné operné večery
v piatok 18. a v nedeľu 20. mája 2018.
(mb)

Aj vďaka vám sme získali
Customer Happiness Awards 2018
SND zvíťazilo v súťaži Customer Happiness
Awards, ktorú organizuje spoločnosť Nicereply.
V kategórii veľkých spoločností nás ocenili za
vynikajúci zákaznícky servis. Toto 1. miesto patrí
i vám za vašu spokojnosť a lojalitu, ktorú ste nám
v roku 2017 prejavili, za čo vám ďakujeme.
Aplikáciu Nicereply, ktorá umožňuje vďaka vloženému linku hodnotiť e-mailové odpovede pracovníkov rezervačného
centra a obchodného oddelenia, využíva SND od roku 2015 a stretol
sa s ňou každý, kto pri komunikácii s SND využíva napr. rezervačný
e-mail. Aj toto víťazstvo je pre nás povzbudením v hľadaní skvalitnenia našej práce a služby pre vás, našich divákov.
(cm)

Blahoželáme!
8. 4. SIDÓNIA HALJAKOVÁ-GAJDOŠOVÁ, sólistka opery

70

11. 4. VLADIMÍR KUBOVČÍK, sólista opery

65

11. 4. EVA JENISOVÁ, sólistka opery

55

14. 4. JÁN ĎURČO, sólista opery

55

23. 4. SERGEJ KOPČÁK, sólista opery

70

Šarmantný Ravel pozýva
Komická opera Španielska
hodinka a lyrický balet Dafnis a Chloé je po jesennej
premiére opäť na programe. Impresionistu Mauricea
Ravela nazval Stravinskij
„švajčiarskym hodinárom“.
Ravel, ako zberateľ mechanických hračiek, mal blízko
k spomínanému prostrediu. Stravinskij však týmto
prívlastkom oceňoval precíznosť a sofistikovanosť Dafnis a Chloé
Ravelovej hudby hýriacej
farbami a dokonalej v inštrumentácii. Šarmantná klasická komediálna
zápletka plná groteskných situácií nás v Ravelovej opere zavedie do
hodinárstva – rozptýli, ale trochu aj „pošteklí“, aby sme sa zamysleli nad
témou ľudských vzťahov a manželskej vernosti. Réžiu má Pavol Smolík.
Druhá časť večera je „baletným príbehom“ detstva, dospievania a lásky
v choreografii a réžii Reony Sato. Pozrela sa na jeden z najkrajších starovekých príbehov Dafnisa a Chloé očami dneška. Príďte oceniť majstrovstvo autora strhujúceho Bolera v jeho nie často uvádzaných dielach. Do konca aktuálnej divadelnej sezóny na programe len dvakrát:
vo štvrtok 26. apríla a v stredu 6. júna ako súčasť Festivalu európskeho
divadla Eurokontext.sk v historickej budove SND.
(cm)
Poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí sa so mnou podieľali na vzniku, príprave,
tvorbe, zalamovaní a vydávaní časopisu Portál SND od leta 2012 až po
marcové vydanie v roku 2018. A ďakujem aj čitateľom za ich spontánny
záujem a priazeň venovanú Portálu SND.
Jozef Švolík

Výročia z histórie našej prvej scény
1. 4. 1928 – premiéra opery Detvan

7. 4. 1973 – premiéra Janáčkovej opery

17. 4. 1963 – Kráľovnú noci z Ča-

od Viliama Figuša-Bystrého. Libreto na námet básnického eposu
Andreja Sládkoviča napísal Emil
Boleslav Lukáč. V hudobnom
naštudovaní Oskara Nedbala
a inscenácii Zdenka Ruth-Markova vytvorili ústrednú dvojicu
Dr. Janko Blaho (Martin) a Helena Bartošová (Elena).

Vec Makropulos. Košlerovo hudobné naštudovanie a inscenácia režiséra Krišku, scénografa Ladislava
Vychodila a kostýmovej výtvarníčky Heleny Bezákovej si získala
vysoké uznanie aj pri zahraničných
zájazdoch súboru. Výnimočná bola
kreácia hlavnej hrdinky Eleny Kittnarovej (Emília Marty).

rovnej ﬂauty, s ktorou neskôr
debutovala ako prvá slovenská operná umelkyňa na scéne
newyorskej Metropolitnej opery
(1967), spievala jediný raz v bratislavskej inscenácii poslucháčka
VŠMU Lucia Poppová.
19. a 20. 4. 1978 – Národná opera
zo Sofie uviedla v SND Vladige-

rovho Cára Kalojana (jeho svetovú premiéru naštudoval v SND
v roku 1937 Karel Nedbal) a Verdiho Dona Carlosa.
23. a 24. 4. 1958 – slávny Berliner
Ensemble uviedol v Bratislave
Brechtovu Matku Guráž a jej deti
v titulnej úlohe s legendárnou
Helene Weiglovou.
Jaroslav Blaho, teatrológ
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premiéra/rozhovor

MARTIN HUBA
Život každého z nás
je veľmi rozporuplný
text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND, foto: Collavino

Takmer po osemdesiatich rokoch sa na javisko Činohry SND vracia hra nemeckého dramatika,
nositeľa Nobelovej ceny Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka. Táto inscenácia je
prvou réžiou Michala Vajdičku vo funkcii riaditeľa Činohry SND. Veľkú hereckú príležitosť v nej
dostáva mladá začínajúca herečka, študentka VŠMU Mária Schumerová. Ako jej partner
sa vo výraznej dramatickej úlohe predstavuje skúsený herec, režisér a pedagóg Martin Huba.
Hauptmannova hra Pred západom slnka sa
na Slovensku doposiaľ dočkala len dvoch
uvedení. V SND v roku 1939 v réžii Ferdinanda Hoffmanna, ktorého nedožité 110. narodeniny sme si pripomenuli vo februári tohto roka, a v Martinskom Divadle SNP v roku
1970 v réžii Ivana Petrovického. V prvej
z týchto inscenácií stvárnil postavu Dr. Wuttkeho váš otec Mikuláš Huba. Dnes je však

Mária Schumerová
a Martin Huba

6

Gerhart Hauptmann u nás takmer zabudnutým autorom.
Okrem toho, že som videl v detstve nejaké
otcove fotografie práve z Hoffmannovej inscenácie, ostala aj pre mňa táto hra v utajení. Po
tom, čo som sa s ňou zoznámil, začudoval som
sa, že sa hrala tak málo. Je to veľmi dobre napísaná, zovretá a viacvrstevná hra rozprávajúca o zložitom ľudskom údele. Hauptmannove
postavy sú plné protirečení, kladú nám otázky,
na ktoré nevieme s istotou odpovedať. A nie
je ambíciou ani nás tvorcov nájsť na ne jednoznačné odpovede. Napokon jednoznačná
odpoveď môže mnohé veci zničiť. Každá takáto odpoveď je totiž zjednodušujúca. Keďže
pod každou pravdou sa skrýva vždy ešte hlbšia pravda. Obzvlášť pri takej komplikovanej
téme, akou sa zaoberá táto hra.
Ako by ste pomenovali tú najzásadnejšiu
dilemu či otázku, ktorú táto hra prináša?
Otázkou je, do akej miery sa dá od osudu čakať, že človeku odobrí takú extravaganciu,
akou je vzťah staršieho muža s o päťdesiat
rokov mladšou ženou, presnejšie ešte len
dievčaťom. Táto otázka má dve roviny – či sa
to môže z pohľadu osudu a biologickej prirodzenosti, a či sa to môže z hľadiska morálky.
Nuž a zdá sa, že k Matthiasovi Clausenovi osud
nie je veľkorysý ani dobrosrdečný. Tento muž
obetoval celý život svojim deťom. Párkrát sa
pokúsil o samovraždu, s ktorou opakovane

koketoval po smrti svojej manželky a nažive
ho udržala len zodpovednosť voči deťom. Mal
dojem, že ešte nie sú pre budúcnosť dostatočne zabezpečené. Kvôli zodpovednosti za
ich osud bol ochotný zotrvať v utrpení, ktoré prežíval. Jednostaj len pracoval, pracoval
a pracoval. Pracoval pre svoje deti. A odrazu,
z ničoho nič, mu osud umožnil zahorieť obdivom k mladému dievčaťu. Najprv zahorel len
k tomu, čo to mladé dievča so sebou prinieslo
– klasickú hudbu, ktorú Matthias považoval za
isté rozhrešenie. A napokon mu krása hudby
s týmto mladým dievčaťom splynula. Ona odrazu vošla do jeho života a on uveril, že má na
ňu právo. Ale má na ňu právo? Má prirodzené
právo na niečo také, ako je neprirodzený vzťah
s o päťdesiat rokov mladšou ženou? Osud mu
ho nedopraje a rozhodne, že na ňu právo
nemá. Prečo sa stalo, že nenašiel pochopenie
vo svojom okolí, u svojich najbližších? Azda
preto, že jedna neprirodzenosť plodí ďalšie
neprirodzenosti? Na to si asi musí odpovedať
každý sám. Aj mne sa len ťažko hľadá odpoveď
na to, čo vlastne prirodzené je a čo už nie. Hoci
ako herecký predstaviteľ Matthiasa Clausena
som povinný ho obhajovať, nech by bol jeho
čin akokoľvek egoistický či neprirodzený. Čo
ma zaujíma, po čom pátram, je štartovací bod,
ktorý človeka do takejto situácie dostane.
Pomáhajú vám pri hľadaní odpovedí na
niektoré otázky vlastné skúsenosti?

premiéra/rozhovor
,,Život každého z nás
je veľmi rozporuplný.
To, že nastolíme otázky,
nie odpovede,
by mohlo byť pre diváka
v konečnom dôsledku
to najzaujímavejšie.“

Martin Huba

Hoci som zatiaľ osobne neprešiel podobnou
skúsenosťou ako tajný radca Clausen, viem sa
ľahko vžiť do jeho pocitov. Som v rovnakom
veku a poznal som v živote niekoľko takýchto
prípadov. Ako na ne reaguje okolie? Zopár ľudí
ich obdivuje, zopár zatracuje. Niekto závidí,
iný je v šoku. Poznal som viacero mužov, ktorí
si z rôznych ťažkých životných tráum pomáhali tým, že – ak im to osud doprial – sa spojili
s nejakou spriaznenou dušou. To je najkrajšie, čo môže byť, že sa dostanete z dna tým,
že objavíte spriaznenú dušu. V Hauptmannovej hre má hlavný hrdina tú smolu, že jeho
„spriaznená duša“ má toľko rokov, koľko má.
To, že sa zblázni do mladej dievčiny, je, myslím si, celkom prirodzené, hoci mu to výrazne
skomplikuje život. Ale to platí obojstranne, aj
pre tú mladučkú dušu, pre jej osud. Čo to je
za zlomyseľnosť, že jej z veľkej množiny mužov osud vybral práve tohto? Ale, aby som sa
vrátil k reálnemu životu – stáva sa to. Niekedy
sa to azda končí šťastne, priznám sa však, že
osobne takýto prípad so šťastným koncom
nepoznám.

Kto z tejto mileneckej dvojice to má ťažšie?
Hoci sa viem skôr vžiť do postavy muža po
sedemdesiatke, myslím, že ani tá dievčina to
nemá ľahké. Po prvé je ich vzťah biologicky
neprirodzený, po druhé celá spoločnosť je
ním podráždená. A nikto v okolí jej situáciu
neuľahčuje. Podstupuje zápas o niečo, čomu
sama dobre nerozumie, do čoho sa vrhá čistá,
nepoškvrnená, neskúsená. Ona si to celé pretavuje dokonca do akéhosi transcendentna.
Jemu je pochopiteľne príjemné, keď mu robí
spoločnosť mladé dievča, ale Hauptmannova hra nie je o tom, že starý somár sa zblázni
do mladého dievčaťa a zneužíva to. Je to skôr
o účasti osudu na našom šťastí a našej účasti
na našom osude.
Zdá sa, že autor nastolil nemálo otázok, pokúša sa vaša inscenácia na niektoré z nich
odpovedať?
Áno, autor nastolil niekoľko otázok a dal ich
posúdiť najprv nám tvorcom, aby sme ich
vzápätí posunuli na posúdenie divákom. A to
azda môže baviť vzájomne aj hľadisko, aj javisko. Totiž, je vždy veľkým rizikom, ak sa snažíme
jednoznačne určiť: takto to je, chceme, aby ste
to takto vnímali. A pri dobrých predlohách
sa to vlastne ani nedá. Napríklad pri Shakespearovi alebo Dostojevskom. A ak sa o to aj
tvorcovia snažia, vždy z toho vznikne zbytočná redukcia, veľké riziko, že to napokon bude
diváka nudiť. Naopak, je zaujímavé udržiavať
postavy v osudovej rozporuplnosti. A navyše, dramatickú situáciu zatraktívni, keď sa do
hereckej práce na javisku dostane aj kúsok
osobnej skúsenosti herca a jeho osudového
poznania. Myslím si, že to môže ponúknuť
väčší zážitok aj divákovi, na rozdiel od toho,
keď vie od začiatku, že tento je kladný a tamten záporný. Hauptmann pred nás predostrel
veľké rozpornosti, a tie považujeme za hlavné
požehnanie kvality jeho hry. Život každého
z nás je veľmi rozporuplný. To, že nastolíme
otázky, nie odpovede, by mohlo byť pre diváka v konečnom dôsledku to najzaujímavejšie.

Gerhart Hauptmann

Pred západom slnka
preklad: Ján Štrasser, Peter Zajac
réžia: Michal Vajdička
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Pavol Andraško
kostýmy: Katarína Hollá
hudba: Michal Novinski
hrajú: Martin Huba (Matthias Clausen),
Alexander Bárta (Wolfgang Clausen),
Táňa Pauhofová (Bettina Clausenová),
Daniel Žulčák, ako hosť (Egmond Clausen),
Monika Šagátová, poslucháčka VŠMU (Otília),
Tomáš Maštalír (Eirch Klamroth),
Diana Mórová (Paula Klotilda Clausenová),
Ľuboš Kostelný (Hanefeldt), Jozef Vajda
(Steynitz), Emília Vášáryová (Petersová),
Mária Schumerová, poslucháčka VŠMU
(Inken Petersová), Michal Noga, ako hosť
(Winter), Dušan Jamrich (Inmmoos),
Emil Horváth (Geiger), Branislav Bystriansky
(Dr. Wuttke), Ján Gallovič (Ebiseh)
premiéry: 7. a 8. apríla 2018
v Štúdiu v novej budove SND

Veľmi ťažkú úlohu má dozaista i mladá
kolegyňa hrajúca vašu partnerku, ktorá
musí okrem prekážok, ktorými prechádza
jej postava, čeliť aj mnohým prekážkam,
ktoré pred ňou stoja ako pred začínajúcou
herečkou.
Chcem dúfať, že všetci jej chceme tú ťažkú
chvíľu, ktorú prežíva, čo najviac uľahčiť, ale na
druhej strane istými požiadavkami a posmeľovaním či razanciou jej môžeme sprostredkovať aj skúsenosti, ktoré sú pre začínajúcu
herečku veľmi osožné. Myslím, že sa k našej
mladej kolegyni správame slušne, ale súčasne náročne, pretože je čistá, pekná, nadaná
a veľmi túži uspieť. Zdôrazňujem, uspieť zaslúžene. Takže si všetku našu ústretovosť rozhodne zaslúži.
INZERCIA

NOVÝ RAD SUV PEUGEOT
MÁME SUV PRE KAŽDÉHO

MESTSKÉ SUV
PEUGEOT 2008

VŠESTRANNÉ SUV
PEUGEOT 3008

7-MIESTNE SUV
PEUGEOT 5008

predstavujeme

MLADÉ TVÁRE V SND
Na každej skúške
som ako na ihlách
text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND, foto: archív

Mária Schumerová je študentkou tretieho ročníka na Divadelnej
fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Študuje
herectvo v ročníku profesorky Emílie Vášáryovej a Marka
Majeského. V tejto sezóne dostala ponuku vytvoriť pozoruhodnú
a náročnú postavu mladej dievčiny Inken v inscenácii hry
Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka. Mária Schumerová
hrá ženu, ktorá má vzťah s o päťdesiat rokov starším mužom,
predstavuje ho Martin Huba.
Čo vás priviedlo k štúdiu herectva?
Moja cesta k herectvu nebola celkom priamočiara, ale javisko ma lákalo už od detstva. Štrnásť rokov som tancovala vo folklórnom súbore
Zemplín, darilo sa mi taktiež v recitácii. V rodine
však nemáme žiadneho umelca, preto mi rodičia odporúčali vybrať si nejaké iné, stabilnejšie
povolanie. Po vzore starých rodičov som sa teda
počas štúdia na gymnáziu do poslednej chvíle
pripravovala na medicínu. Aj maturitu mám preto z biológie a chémie. No keď sa už bolo treba
seriózne rozhodnúť, „motyka vystrelila“ a prijali
ma na herectvo. Doma som trochu zarebelovala
a vybrala si túto cestu, hoci som netušila, čo všetko sa za tým skrýva. Mala som vtedy len svoju
romanticko-naivnú predstavu a túžbu po slove,
túžbu myslieť, a zároveň túžbu po akejsi iracionalite (mnohokrát poučnej) magicky funkčne
aplikovateľnej v bežnom živote, po fantázii, do
ktorej môžem kedykoľvek utiecť a „rochniť“ sa
v nej. Skrátka, mala som vlastne túžbu po hraní
sa, a to vlastne dnes aj robím.
Prekvapila vás ponuka na účinkovanie v Činohre SND? Aké boli vaše pocity a očakávania?
A ako veľmi ma prekvapila! Nečakala som to,
a už vôbec nie tak skoro. Zahrať si v SND bol
vždy skôr len môj tajný sen. A prvé pocity?
Obrovská radosť, vďačnosť, ale aj pocit zodpovednosti, rešpektu a pokory. A, samozrejme,
veľká chuť pracovať na sebe.
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Ako vnímate prácu v profesionálnom divadle? Je taká, ako ste si ju predstavovali?
Niečo vás prekvapilo?
Je to môj prvý skúšobný proces v profesionálnom divadle, nemám ho teda s čím porovnávať. Beriem ho ako istú nadstavbu výučby na
vysokej škole, ale aj ako dar, lebo sa môžem
učiť od tých najlepších. Na skúškach sa snažím
vnímať všetko, čo sa deje – ako herci pracujú,
ako rozmýšľajú v rámci svojich postáv, snažím
sa od nich niečo naučiť, a skladám si mozaiku
zo všetkého, čo pozorujem. Som vďačná za
každú ich radu. Pred začiatkom skúšobného
procesu u mňa (okrem strachu) prevládala
skôr zvedavosť ako nejaké konkrétne očakávania. Dúfala som len v to, že so mnou budú
mať moji hereckí kolegovia a režisér dostatok
trpezlivosti.
Vaša postava je nezvyčajná tým, že miluje
výrazne staršieho muža. Ako vnímate túto
postavu? Stretli ste sa s niečím podobným?
Inken je mladé dievča s obrovskou vnútornou
silou, racionalitou, odvahou, ale aj hravou nenútenosťou a detskou prirodzenosťou. Na svoj
vek je veľmi vyspelá, a myslím, že aj kvôli tomu
jej imponuje starší muž. Taktiež prišla v útlom
veku o otca, čo (chtiac-nechtiac) poznačí každé dievča. Medzi Clausenom a Inken nejde
o lásku pudovú, fyzickú. Matthias v jej očiach
zosobňuje predovšetkým porozumenie, dôveru, bezpečie, oporu... To sú pre ňu oveľa

dôležitejšie hodnoty ako nejaká všeobecná
spoločensky určená norma vekového rozdielu
partnerov. Nechcem tvrdiť, že tento vzťah je
normálny, bežný, ale musím sa priznať, že má
moje sympatie. Otázkou však je, aký postoj
zaujme divák, pretože každá strana mince má
svoju pravdu – Clausenova rodina je, prirodzene, proti tomuto podľa ich názoru „chorému“
vzťahu, a majú pre to svoje argumenty. Myslím, že práve táto rozpoltenosť v utváraní názorov je znakom kvality tejto hry.
A pokiaľ ide o moju osobnú skúsenosť s podobným partnerským vzťahom, doposiaľ som
sa s ničím podobným nestretla.
Pre mladú začínajúcu herečku je dozaista
veľmi náročné ocitnúť sa v takom nezvyčajne blízkom partnerskom vzťahu so skúsenými kolegami. Človek na to asi nemôže
veľmi myslieť, pretože by ho to zablokovalo. Ako to prežívate?
Doteraz som na každej skúške ako na ihlách.
Ale myslím, že sa mi pomaličky darí trošku sa
uvoľniť, otvoriť a byť v pohode. Uvedomujem
si však, že pracujem s hereckou a režisérskou
špičkou v najlepšom divadle na Slovensku. Na
druhej strane ma však táto skutočnosť poháňa,
nie brzdí. Všetci sú maximálne ústretoví, milí,
pomáhajú mi. Niektorí aj na úkor svojho voľného času. Veľmi mi to svojím prístupom uľahčujú. Aj vďaka takejto atmosfére mám radosť
z každej skúšky a motiváciu na sebe pracovať.
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premiéra

ANTIGONY MEDZI
NAMI
„Nie pre nenávisť!
Ja pre lásku chcem žiť.“
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Jakub Gulyás, Marek Wurfl, Alena Klenková

V rámci sezóny svetovej klasiky sme už uviedli Shakespeara, Ibsena, Dostojevského a v apríli
sa na javisku objaví Hauptmann i Sofokles. Podľa mnohých odborníkov predstavujú Sofoklove
tragédie vrchol umeleckej dokonalosti, sú obranou i oslavou starých ideálov občianskej etiky.
Prinášajú hrdinu, ktorý prekračuje stanovené hranice a stíha ho tragický pád, ale získava
i heroické povýšenie. Podobná je i Antigona. Ide o kanonický text, ktorý sa na javiskách
objavuje azda najčastejšie. V Činohre SND ho naposledy uviedli v roku 1971
v réžii Petra Mikulíka. Súčasnú Antigonu roku 2018 uvádzame v réžii Ondreja Spišáka.
Tvorcovia venujú inscenáciu pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Na jednom javisku sa stretávajú tri mladé ženy, umelkyne, v inscenácii antickej hry,
ktorá hovorí o morálke, postojoch, o kritike nezodpovednej moci, o obeti, vlastnom názore
i nutnosti niesť následky. Nad tým, kto každý sa dnes stáva Antigonou či Isménou,
aké je posolstvo pre vypätý dnešok, sa zamýšľajú Monika Potokárová (Antigona),
Katarína Kubošiová – Katarzia (speváčka) a Dominika Kavaschová (Isména).

Monika Potokárová hovorí o svojom vníma-

Je. Táto jej neoblomnosť ju však stojí život. Na
konci vidíme, ako zomiera mladá žena, ktorá neurobila nič, čo by bolo v rozpore s božími zákonmi, porušila príkaz, ktorý iba demonštruje moc.
Mladý život pred svadbou sa zničí vládnou mocou. A to je v súčasnosti veľmi aktuálne a desivé.

ní Antigony a jej postojov a tiež o podobe budúcej inscenácie.
Prehistória Antigony – dievča z poznačenej
rodiny? Je to pre vás dôležité?
Myslím, že je to do istej miery dôležité. Už
v prvej replike hry Antigona určuje postavenie seba a svojho rodu: „Ó, povedz, moja rodná sestra Isména – /vieš ešte o nejakom treste,
na ktorý/ by nás dve neodsúdil Zeus, aby sme/
hriech svojho nebohého otca Oidipa/ odpykali
my dve, už tu a zaživa?“ Sestry nemali spoločný život ľahký. Od narodenia sa na ne valí
pohroma za pohromou, pretože sú z rodu,
ktorý je „prekliaty“. A to v nich môže vyvolávať pocit bezmocnosti, krivdy atď. Samotné
meno Antigona znamená – hodná svojich
predkov.
Antigona patrí naozaj k stáliciam repertoáru klasiky a zdá sa, že jej boj za spravodlivosť, rebélia, vzdor a vzbura sa ukazujú
viac ako aktuálne. V čom je pre vás výzva
stotožniť sa s Antigonou? V čom je pre vás
súčasná hrdinka?
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Pre mňa je východisková Kreontova replika
smerom k Antigone: „Nehanbíš sa byť iná ako
ostatní?“ Spoločnosť v nás vytvára pocit, že
je zlé, keď je niekto iný, keď ide proti prúdu,
má svoj názor a vymyká sa väčšine. S Antigonou sa môže stotožniť každý človek, ktorý sa
nehanbí byť iný. Nebojí sa ozvať a stáť si za
svojím presvedčením. V tom vidím paralelu
s dnešnou dobou.
Znamená to, že je konštantná vo svojom
názore?

Väčšinou sú na javisku, často aj v antike,
hrdinami muži. Aká je žena, keď je hrdinkou?
To je veľmi individuálne, záleží, o aký typ ženskej hrdinky ide. Antigona je hrdinka konajúca
na základe vlastného morálneho imperatívu.
Je to ona, čo mení veci a jej zodpovednosť za
čin je konkrétna, nie abstraktná. Je jediná, ktorá to môže urobiť a ak je jediná, tak musí.
S antikou ste mali skúsenosť aj predtým.
Na konzervatóriu som so svojovu pedagogičkou Annou Javorkovou robila Médeu. Bola
som, samozrejme, príliš mladá na takúto postavu. Bolo to skôr zoznámenie sa s antikou
ako takou, s jej filozofiou, a vôbec s takýmto
druhom textu. Vzhľadom na to, že antika je
srdcovkou pani Javorkovej, lepšiu učiteľku na
prvý kontakt s ňou som nemohla mať.

premiéra
Akú inscenáciu môžeme očakávať? Bude
moderná? Strohé prostriedky? Alebo vizuálne imaginatívne prekvapenia? Ako sa vyrovnáte so Zborom? Čo z antického divadla, ako sa o ňom učíme, uvidíme na javisku?
V čom bude táto inscenácia súčasná?
Je to určite otázka najmä na režiséra (pozn. rozhovor sme priniesli v predchádzajúcom vydaní
Portálu). Ondro Spišák nie je typ direktívneho

režiséra, ktorý pracuje spôsobom, že bude to
takto, ako som povedal. Samozrejme, určite mal
nejakú predstavu, ale vychádza v prvom rade
z nás. Na každej skúške prídeme na niečo nové.
Hudba je výrazne elektronická, čo samo
o sebe vytvára atmosféru. K tomu sú samostatnou vrstvou aj Katarziine pesničky. Rovnako i pohybová spolupráca Evy Burdovej pomáha vytvárať zaujímavé obrazy. Na javisku

sa objavuje mix rôznych prvkov. Zbor je u nás
riešený ako parlament. Poéziu a verš nezdôrazňujeme, hovoríme ho temer ako prózu.
Kostýmy budú tiež skôr súčasné. Takto mesiac
pred premiérou sa to ešte nedá celkom presne povedať, aké to vo výsledku bude. Stále je
to v procese, uvidíme, čo nám ponúkne scéna
atď. Keďže som toho súčasťou, nemám objektívny odstup.

KTO BY BOLA ANTIGONA DNES?
Katarzia pochádza

z divadelníckej rodiny,
študovala divadelný manažment, scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení, presadila sa ako textárka,
hudobná producentka a speváčka, je držiteľkou ceny RadioHead Awards 2017 za singel roka za titulnú skladbu k filmu Piata loď.
Osobnosť, s jasným názorom na veci i osobitým hudobným štýlom. Prvýkrát sa stáva
živou súčasťou inscenácie, akýmsi zhmotnením vnútorného sveta súčasnej Antigony. Ako vznikali piesne k inscenácii a ako
vníma antickú hrdinku, prezradila Katarzia
ešte mesiac pred premiérou.

V novej inscenácii Antigona sa objaví nové
a netradičné spojenie klasického textu
a súčasných piesní. Je to nové a netradičné
spojenie i pre vás. Ako sa cíti Katarzia na javisku v antickej dráme?
Je to pre mňa veľmi zaujímavé a zároveň výzva. Do inscenácie ma pozvali režisér Ondrej
Spišák a dramaturgička Darina Abrahámová,
aby som napísala texty piesní, ktoré hovoria za
Antigonu medzi riadkami a snažia sa vyjadriť
to, čo by si dnes myslela o všetkom, čo sa stalo a ako nad tým rozmýšľa. Chceme mladým
jazykom komunikovať s divákmi tak, aby im
antika bola blízka, aby sa s ňou vedeli stotožniť. Chceme, aby inscenácia bola zrozumiteľná
a mladá, aby bola „fresh“. A preto som aj ja prizvala na spoluprácu Jonatana Pastirčáka, ktorý je pre mňa v oblasti práce so zvukom najinovatívnejší na Slovensku. Hudbu k textom
skladám v počítačovom programe a Jonatan
ju posúva kvalitatívne ďalej a dotvára scénickú hudbu súvisiacu s pesničkami.
Čo bolo pre vás pri vzniku textov piesní
dôležité? Rodili sa počas skúšania, ovplyvnené priamym zážitkom hereckej práce,
alebo ešte pred samotným začiatkom? Čo
vás inšpirovalo?
Texty vznikali ešte pred začiatkom skúšobného
procesu, začala som ich písať v decembri. Najskôr som si pomenovala témy a následne som
vybrala tie, ktoré sa mi zdali zásadné. S Ondre-

jom Spišákom a Darinou Abrahámovou sme potom vyhodnocovali, ako tie témy vidia z ich pohľadu. V januári som začala zhudobňovať texty.
Vtedy ma inšpirovala predstava o tom, kým by
bola Antigona dnes. Mohla ňou byť napríklad
Zuzana Hlávková, osobnosť, ktorá sa postaví
za svoje presvedčenia. Teraz často myslíme
na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Nie je
možné s nimi dnes Antigonu nespájať. Zároveň som sa s Antigonou vedela jednoducho
stotožniť. Od detstva som žila v pocite, že
som pre slovenskú mentalitu nekonformná.
Nakoniec som z tejto krajiny odišla a je to oveľa lepšie. Vďaka týmto paralelám sa mi texty
písali ľahko. Rozmýšľala som nad tým, čo sa
deje v Antigoninej hlave. Chcela som vytvoriť
jej vnútorný svet. Iba text poslednej piesne je
zhudobneným úryvkom zboru.
Menili sa texty alebo hudba piesní, keď ste
sa už ocitli priamo v skúšobnom procese
a videli aj hereckú interpretáciu postáv?
Myslím, že sme sa s hercami a tvorcami navzájom ovplyvnili. Keďže som pesničky priniesla
pomerne skoro, niektoré časti ešte prerábame. Počas toho, ako ich spievam, sa väčšinou
na javisku odohráva druhý plán.
Vy ste naznačili, kto je pre vás Antigona.
Aké typy Antigon sa vám vybavia v spoločnosti? Dnes sa zdá, že je to definitívne veľmi súčasný text.

Dnes nám nešťastnou náhodou hrá do karát to,
čo sa na Slovensku práve deje. Veľmi sa nás to
dotklo. Texty boli najskôr mierne feministické,
ale teraz nechcem, aby bol feminizmus ich zásadnou esenciou. Zastrelili tu chlapca a je jedno, či je to chlapec alebo dievča, ak ide o postoj.
Toto dosť výrazne ovplyvnilo vznik inscenácie.
Antigona je osobnosť, ktorá nesúhlasí s tým,
aby sa prekračovali hranice. Má normálne zásady a vnútornú morálku. V ideálnom svete by
to tak mal mať nastavené každý. Nezmieri sa
s tým, čo sa deje a ako sa to deje. Povie alebo napíše to verejne, a tak ide vlastne aj proti
sebe, lebo tým môže prísť o komfort, prácu,
alebo slobodu. Kým sa na Slovensku stala
vražda mladého novinára, tak som si Antigonin príbeh prirovnávala k tomu, že dnešná Antigona môže ísť za pravdu do basy, niekto ju
zničí. Teraz si už, bohužiaľ, vieme znova predstaviť aj to, že ju môžu pre pravdu aj zabiť. Je
to tu, príliš blízko v našej realite.
Je Antigona politická hra mladých ľudí?
Určite. A keď si uvedomíme, kto robí v histórii revolúcie, tak sú to väčšinou mladí ľudia. Vo
vyššom veku prichádza rezignácia. Často počúvame od ľudí, že majú rodinu, nemôžu sa do
ničoho zapájať, nemôžu byť zásadoví z rôznych
dôvodov. Nechce sa im. Je to aj tým, že kým mladí ľudia nemajú rodinu, majú čas, silu aj odvahu
postaviť sa proti nespravodlivosti. Ja osobne by
som nechcela prísť k momentu, že prestanem
dodržiavať svoje zásady. Tým netvrdím, že som
svätá. Každý človek má nastavené priority inak.
V niečom som radikálna a snažím sa držať svojho
postoja. Hovorím len to, čo považujem za dôležité, alebo to, pri čom mám pocit, že o tom nikto
nechce hovoriť. Alebo málokto o tom hovorí.
Sú konkrétne situácie, kde sa viete s Antigonou identifikovať? A sú tie, kde sa s ňou
rozchádzate, kde sa cítite postojovo inde?
Viem sa s ňou úplne identifikovať a určite nie
som jediná. Predtým bola pre mňa ako Pussy
Riot, rebelka s mečom v ruke, temná a vzdorovitá a možno trochu nesympatická. Dnes to
vnímam tak, že je to dievča vzdelané, dobre
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premiéra
vychované, má svoje predstavy o svete a chce
stáť za svojou pravdou. Stále ju tak trochu prirovnávame k Martine Kušnírovej. Nevinnému
dievčaťu. Už to pre mňa nie je prvoplánová
rebelka, ale normálny človek ako my, ktorý nesúhlasí s tým, čo sa deje.
Aké hudobné žánre budeme v inscenácii
počuť? Zmes toho, čo poznáme dnes ako

elektronika, alebo sa vrátite k pôvodnému
nástroju – ku gitare?
Podľa mňa sa táto hudba nedá žánrovo označiť. Je to samostatný žáner, visiaci medzi
hip hopom a elektronikou. Skladala som ju
v programe, ktorý prináša úplne iné zvukové možnosti a Jonatan ju posunul do oveľa
vyššieho levelu. Pracujeme aj na tom, aby neskôr z inscenácie a niekoľkých nových skla-

dieb, ktoré sme v divadle nepoužili, vznikol
aj album.
Keď dnes potenciálny divák odíde z Antigony, čo by ste mu želali, aké poznanie, emóciu by si mohol odniesť?
Možno iba to, aby si uvedomil, že hodnotou
nie je mať veľký dom a rolexky a bentley, ale
hodnotou je ľudskosť a empatia. Amen!

CHÁPEM ISMÉNIN STRACH
Rozhovor s Dominikou Kavaschovou vznikol
tiež mesiac pred premiérou a zachytáva ešte
meniace sa čerstvé pocity hľadania a úvah nad
posolstvom Antigony.

myšlienky človeka, ktoré sú staré tisíce rokov...
Je v tom pre mňa istá mágia. Vnímam, v čom
sme si podobní, v čom úplne rozdielni – ľudia
vtedy a ľudia dnes.

Antigona je azda najzásadnejšia hra klasiky. Ako vnímate aktuálnosť alebo prenosnosť tejto hry do súčasnosti? Alebo jednoducho, o čom je Antigona pre dnešok?
Pre mnohých ľudí je to hra o vzoprení sa autorite, ktorá koná nespravodlivo a ohavne. Vzbúriť
sa proti manipulácii a moci. Pre mňa je to však
aj príbeh o zbytočnej hrdosti, egu, emóciách,
s ktorými dodnes nedokážeme mnohí pracovať. Kreón a Antigona – dvaja protivníci – ani
jeden z nich nemusí byť zlý človek, lenže napriek
tomu ublížia sebe aj svojim blízkym. Antigona,
pri ktorej môžeme vnímať pozitívne „načúvanie
si“, symbolizuje pre mňa mladého človeka, ktorý
napriek tomu, v akej dobe plnej skreslených informácií žijeme, keď sa často stráca vlastný názor
a úsudok, sa vie všetkému postaviť a sám v sebe
cítiť pravdu, dôverovať jej, nebáť sa postaviť sa
za ňu. Za seba. Vnímame ju ako hrdinku. Zvlášť
teraz, keď sa aj v našej krajine deje, čo sa deje...
Potom je tu Kreón, pri ktorom to „načúvanie si“
vnímame ako negatívne. Symbolizuje človeka,
ktorý je zaslepený iba svojou pravdou, iba svojím presvedčením a tým sa rúti do záhuby. Čiže
odkaz pre mňa je vnímať svoje presvedčenie,
neunáhliť sa však a vypočuť si aj názor iného...

Je to vaša prvá spolupráca s Ondrejom
Spišákom. V čom vás inšpiruje? Alebo lepšie povedané, ako vás inšpiruje?
Áno, spolupracujeme prvýkrát. Je to nesmierne
milý, talentovaný, múdry, ľudský a príjemný človek. Spolupráca s ním je spontánna, hravá, uvoľnená a prirodzená. Milujem slobodu, ktorú hercom pri tvorbe ponúka. Najlepšie na tom celom
je, že napriek tomu, ako nás inšpiruje ako režisér
a človek svojím divadelným videním a premýšľaním, badám, že sa rád dá inšpirovať aj on nami.

Vedeli by ste nám priblížiť, kto je Isména?
Aká je vlastne? A ako podporuje, či nepodporuje svoju sestru Antigonu v jej rebélii či
spravodlivom hneve? Je vám v niečom blízka? V čom možno irituje?
Je to dievča, ktoré má od detstva náročný život.
Tragicky prišla o oboch rodičov, o bratov, ostala iba ona a jej sestra Antigona. Konečne, keď
má už dojem, že je po všetkom, prichádza Antigona so svojím plánom. Myslím si, že je v nej
obrovský boj. Na jednej strane sestru obdivuje
a vie, že koná správne, na druhej strane chce už
žiť v pokoji. Kým Antigona je vášnivejšia, Isména dokáže svoje zapálenie potlačiť a riadiť sa
rozumom. Je mi blízka v láske, ktorú cíti k svojej
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sestre. Neirituje ma ničím, pretože chápem jej
strach a túžbu žiť šťastne a spokojne.
A kedy sa podľa vás láme ich vzťah?
V texte Isména hovorí: „Mali by sme si uvedomiť,
že sme len ženy. Bojovať s mužmi, to nie je naša
vec.“ Ich vzťah je veľmi blízky. Nie preto, čo všetko spolu prežili, a čím si museli prejsť, ale naozaj
ide o hlbokú a vrúcnu lásku. Tá neodchádza
a neláme sa, len ich politické presvedčenie je
v danej chvíli rozdielne a to naštrbí ich vzťahy.
Sama vnímam to, ako dokáže politický názor
meniť blízke priateľstvá. Veta – mali by sme si
uvedomiť, že sme len ženy – bola v tej dobe na
mieste. Ja osobne ako žena dneška by som nikdy nepovedala, že sme „len ženy“, ani Isména by
si to dnes nemyslela. Byť ženou je privilégium.
Som šťastná, že žijem v dobe, v ktorej môže byť
žena tvorivá, úspešná, vzdelaná, sebestačná
a silná. Bojovať s mužmi nemusíme. Ak to vtedy
povedala, bol v tom určite zámer ochrániť sestru, odhovoriť ju od jej úmyslu.
V postave Kreonta je obsadený mladý herec Ján Koleník. Nie je to typické. Ako to
ovplyvňuje výklad vzťahov?
Konkrétne vzťah Ismény k nemu to veľmi ovplyvňuje. Ako jediný mužský element v jej živote
v ňom zapĺňa miesto otca, brata, ale aj milenca.
Je to vaše prvé stretnutie s antickou drámou.
Je to pre mňa opäť nová výzva a škola. Nemám
pred tým strach, skôr rešpekt. Predsa len, je to
také vzrušujúce držať v ruke tento text a čítať

V čom je pre vás dôležitý odkaz Antigony
a Ismény?
„Nie pre nenávisť! Ja pre lásku chcem žiť.“

Sofokles

ANTIGONA
preklad: Ľubomír Feldek
réžia: Ondrej Spišák
dramaturgia: Darina Abrahámová
scéna: František Lipták
kostýmy: Katarína Hollá
hudba: Katarzia a Jonatan Pastirčák
texty piesní: Katarzia
hrajú: Monika Potokárová (Antigona),
Dominika Kavaschová (Isména), Ján Koleník
(Kreón), Gabriela Dzuríková (Eurydika),
Richard Autner (Haimón), Ondrej Kovaľ (Strážca,
Posol), Božidara Turzonovová (Teiresias),
Štefan Bučko (Náčelník zboru), Členovia zboru:
Zuzana Kocúriková, Dušan Tarageľ,
Michal Režný, Natália Germániová,
Strážcovia: Kristián Kozmenko, Ivan Černý,
Dievčatko: Gréta Amina Tábory,
Bianka Jarábková, Klára Ščevíková,
Katarzia – Katarína Kubošiaková
a Jonatan Pastirčák (Pjoni)
premiéry: 14. a 15. apríla 2018
v Sále činohry v novej budove SND

predstavujeme

MLADÉ TVÁRE V SND
Antigona prišla v pravý čas
text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND, foto: archív

Natália Germániová, študentka 4. ročníka herectva na Divadelnej fakulte
Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V Činohre SND sa v tejto sezóne
predstavila v inscenácii Veselých paničiek windsorských v historickej budove.
Ďalšie úlohy ju ešte čakajú v Sále činohry novej budovy SND. Širšej verejnosti
je dnes známa aj z viacerých filmových a televíznych úloh.
Je to vaša prvá spolupráca s režisérom Ondrejom Spišákom a prvá práca s antickou
predlohou. Ako by ste túto prácu charakterizovali? Čím sa líši od vašej doterajšej
divadelnej činnosti?
Presne tak, s antikou sa na javisku stretávam
prvýkrát. Od Ondreja som mala a stále mám
veľké očakávania. Inscenácie v jeho réžii, ktoré
som mala možnosť vidieť, v sebe nesú niečo
novátorské a moderné. To som očakávala aj
od vyše dvetisíc rokov starého textu. Dôležité
pre nás bolo ho maximálne aktualizovať, zasadiť nadčasový obsah do aktuálnej situácie.
Spolupráca je živá, príjemná, každý prináša
nápady a spoločne o nich debatujeme. Stále
skúšame rôzne varianty, ako situácie vystavať,
zmeniť, zlepšiť, aby do seba všetko presne zapadalo. Baví nás to a to je pre mňa v divadle
to najdôležitejšie. Každý skúšobný proces je
pre mňa jedinečný – novými kolegami, ľuďmi,
situáciami, skúsenosťami. Ale už teraz viem,
že tento sa do mňa hlboko vryje práve tým,
v akom období prišiel.
V inscenácii predstavujete členku Zboru, ktorý mal v antickom divadle dôležitú
funkciu. Jeho interpretácia sa považuje
za kľúčovú pri inscenovaní starovekých
gréckych tragédií. Akú podobu má v réžii

Ondreja Spišáka a vo vašej hereckej interpretácii?
Toto bol jeden z tvrdých orieškov nášho skúšobného procesu. Zbor ako sústava dramatických postáv je už v dnešnej dobe podľa
môjho názoru prežitok. Otázkou je, ako dať
Zboru určitú váhu, ale zároveň aj zaujímavosť.
Na začiatku sme si povedali, že cieľovými divákmi sú stredoškoláci, ktorí majú Sofoklovu
Antigonu v povinnej literatúre. Myslím, že práve z toho Ondrej Spišák vychádzal. Spoločne
s dramaturgičkou Darinou Abrahámovou totiž
Zbor rozčlenili na jednotlivcov, každý z nich
má svoj charakter a názory, no zároveň sú
všetci súčasťou jedného celku – parlamentu.
Tým naberá celá inscenácia ešte aktuálnejšiu
podobu. V mojej interpretácii členky Zboru
ide o mladé ambiciózne dievča, vedomé si
svojich kvalít, ktoré sa nejakým spôsobom
dostalo do dobrej funkcie v parlamente. Koho
a ako si do tejto postavy možno dosadiť, nechám na diváka.
Sofoklova Antigona sa zaoberá zložitou politickou situáciou. Na začiatku skúšobného
procesu ste netušili, akým turbulentným
obdobím bude prechádzať naša krajina.
Premietlo sa to do skúšok? Sofoklove slová
nadobudli aktuálnejšiu podobu?

Keď sme Antigonu prvýkrát spoločne prečítali
a hovorili sme si o idei, o tom, ako by to asi
malo vyzerať, netušili sme, že o pár týždňov
to celé naberie celkom iný rozmer. Bohužiaľ,
a dodnes tomu nechcem veriť, reálny a veľmi desivý. Myslím, že Antigona prišla v pravú
chvíľu. To, čo sa na Slovensku deje, nás veľmi
ovplyvňuje v tvorbe a v nápadoch. Je prirodzené, že sa snažíme premietnuť aktuálnu situáciu na javisko. Najhoršie na tom celom je,
ako si zrazu človek uvedomí, že história sa neustále opakuje a človek robí stále tie isté chyby. Verím, že touto inscenáciou vieme ukázať
aj ľuďom, ktorí si neuvedomujú, alebo si nechcú uvedomiť, čo sa deje a sú natoľko pohodlní, že sú schopní prijať aj neprijateľné podmienky, že treba bojovať za slušné Slovensko.
V Činohre SND vás v tejto sezóne čaká ešte
postava Lízy v adaptácii rozsiahleho románu L. N. Tolstého Vojna a mier. Pustíte sa do
čítania, alebo ste už začali?
Na túto inscenáciu sa veľmi teším. Bude to
opäť niečo nové, iné a určite veľmi obohacujúce. Čítať som ešte nezačala, ale pomaly by
som sa do toho mala pustiť. Momentálne však
okrem Antigony skúšam ešte študentskú inscenáciu na VŠMU, takže sa snažím rozložiť si
sily na tieto dva paralelné skúšobné procesy.
INZERCIA

pripravujeme

BJØRNSON
a Slováci
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: archív autorky

Bjørnstjerne Bjørnson (1832 – 1910)

Keď sme sa zamýšľali, ako pristúpiť k oslavám výročia vzniku Československa, objavil sa jeden
zahraničný autor, ktorý vzácne prepája tri krajiny. Dnes ostal takmer opomenutý v tieni svojho
veľkého spolupútnika Henrika Ibsena. Ide práve o Bjørnstjerna Bjørnsona (1832 – 1910),
ktorý sa u nás objavuje viac v učebniciach dejepisu ako v knihách z dejín literatúry. V podstate
plným právom.
Je jeden z tých, ktorý upozornil svet na vzťahy
menšín a minorít v rakúsko-uhorskej monarchii vo vzťahu k maďarským politikom. Hovoril
a písal o stave práv a slobôd v krajine so zmiešaným obyvateľstvom. Bol jeden z tých, ktorý
reprezentantovi ministerstva školstva grófovi
Apponyimu odoprel jeho titul „anjel mieru“ na
zahraničných kongresoch. Obrancom slobôd
sa stal Bjørnson najmä po udalostiach v Černovej (27. 10. 1907). Rovnako upozorňoval
na komplikované vzťahy Rusínov, Ukrajincov
i Poliakov, ale i českých študentov v nemeckých jazykových oblastiach v Čechách. Pre
naše malé národy sa stal hlasom mieru a symbolom humanizmu, znakom, že Európa nezatvára nad situáciou oči.
Predchádzala tomu však veľmi dlhá a systematická práca na poli nórskych jazykových
a národných slobôd, na poli mierových konferencií. Bjørnstjerne Bjørnson sa zasadzoval
o vznik a používanie nového nórskeho jazyka

,,Každý príbeh slobody
má svoj začiatok
a k tomu slovenskému
nepochybne patrí najmä
Bjørnson, humanista,
kritik spoločnosti,
sociálne mysliaci
a vlastne dnešnými
slovami aktivista.“
ako riaditeľ divadla i ako autor, rovnako upozorňoval na nerovnoprávne vzťahy medzi
Švédmi, Dánmi a Nórmi, napísal text nórskej
hymny a stál pri zrode národného divadla.

Nórska kostýmová výtvarníčka Gjøril Bjercke Sæther
s režisérom Jánom Luteránom.
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Ale rovnako intenzívne sa venoval sociálnym
a mierovým až pacifistickým otázkam.
Už na malej ploche vidieť niekoľko priesečníc a paralel medzi Slovákmi a ich národným
obrodením a nórskym autorom a novinárom
Bjørnstjernom Bjørnsonom a väzbu s českou
kultúrou. Tomuto mužovi a práve českým intelektuálom môžeme poďakovať za to, že sa vo
svete dozvedeli o našom postavení, o problémoch, ktoré sme koncom 19. a začiatkom
20. storočia riešili, a o ktorých sa vďaka jeho
angažovanosti dozvedeli v celej Európe, ale
i Amerike. Práve on totiž prijal a publikoval list
troch českých intelektuálov Adolfa Heyduka,
Karla Kálala a Dr. Eduarda Lederera z 5. júna
1907, v ktorom veľmi podrobne a dôsledne
informovali o utláčaní národných slobôd na
Slovensku, o útoku na slovenskú inteligenciu
i nemožnosti vymožiteľnosti ich práva v Uhorsku, o konkrétnych kauzách a zlyhávajúcom
systéme vzdelávania.

Odovzdávanie scénických návrhov Juraja Poliaka
s režisérom Jánom Luteránom.

pripravujeme

Pracovné stretnutie na slovenskej ambsáde v Osle. Ján Luterán (režisér), Roman Polák
(bývalý riaditeľ Činohry SND), Miriam Kičiňová (dramaturgička), Denisa Frelichová (veľvyslankyňa),
Michal Vajdička (riaditeľ Činohry SND).

Každý príbeh slobody má svoj začiatok
a k tomu slovenskému nepochybne patrí najmä Bjørnson, humanista, kritik spoločnosti,
sociálne mysliaci a vlastne dnešnými slovami
aktivista. A tak sa inscenácia Bjørnsonovej hry
Nad našu silu II. stane príspevkom k oslavám
vzniku ČSR. Svoje úsilia realizoval na pôde
literárnej i politickej, čo sa ukázalo v zisku
Nobelovej ceny v roku 1903 za literatúru. Ale
v tejto cene sa akosi nepísane zohľadňuje
jeho prínos pre mierové hnutie vo svete. Jeho
kritický a dnes opäť aktuálny postoj môžu doložiť i tieto jeho slová z článku Veľké štáty vo
vzťahu k malým: „Egoizmus je vo veľkej politike
viac než cnosť. Je to cnosť nadovšetko. Len málokto z inteligencie by sa odvážil povedať: ide

mi predovšetkým o vlastný prospech. Rovnako,
kto z politikov by bol schopný povedať: usilujeme sa o vlastný prospech strany. Napriek tomu
počujeme štátnikov, ako sebavedomo vyhlasujú: bojujem pre úžitok vlastného národa… Je
iba výnimka, keď sa niektorá veľká krajina ujme
niektorého z utláčaných národov bez toho, aby
z toho mala priamy úžitok. Je to len prelietavý
fenomén v politike ako v prírode. Prirodzenou
a obecne uznávanou zásadou je predsa heslo:
Usilujeme len o prospech vlastného ľudu a nešetríme výhovorkami, keď ľud trpí. Popravde,
dnes sa už ani s výhovorkami neunúvajú...“
A v prejave po prevzatí Nobelovej ceny za literatúru v roku 1903 povedal: „Samozrejme, sú
slabosi a chúlostiví egoisti, ktorí neznesú pohľad

pravde do očí. Pre nás ostatných toto neplatí...
čím viac zodpovednosti človek na sebe nesie,
tým silnejší musí byť... Nepatrím k tým, ktorí vynímajú spisovateľov a umenie zo zodpovednosti za vývoj v spoločnosti. Ja si myslím, že práve
opak je pravdou, pretože kto iní ako spisovatelia
a umelci majú stáť v čele riadiť našu púť na ceste
k pokroku.“
Ak sa všetko podarí, návrat k nórskemu obrancovi malých národov, k poetokratovi, ako ho
označili, uvidia aj v Národnom divadle Oslo už
v júni hneď po premiére v Bratislave. S podporou nórskej ambasády na Slovensku a slovenskej ambasády v Nórsku a ich excelencií Inge
Magistadovej a Denisy Frelichovej sa budeme
usilovať priviesť Nórom ich národného barda
v slovenskej interpretácii v duchu osláv vzniku
ČSR. Na chvíľu sa tak dve krajiny opäť pretnú
v jednom autorovi a v jeho volaní po zodpovednosti elít, tých, ktorých on nazýva dobrí
ľudia, za stav sveta. Presne tak, ako je to v hre
Nad našu silu II., kde rozpor a štrajk medzi majiteľmi tovární a robotníkmi, populizmus, veľké sociálne rozdiely a nakoniec i náboženská
manipulácia vedie k terorizmu. V tejto sociálnej dráme sa odhaľujú dva odlišné svety a niekoľko motívov, prečo človek môže skončiť
ako radikál a rezignovať na hodnoty ľudskosti
a humanizmu.
INZERCIA

Slovenské vinárstvo
Svetová kvalita
www.elesko.sk
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NOVÁ DRÁMA
NEW DRAMA
FESTIVAL
14.—19. MÁJ
BRATISLAVA
2018
NOVADRAMA.SK

hostia

APRÍLOVÝ ČAS
NA BÚRKU
Privítame slávne divadlo
z Petrohradu

text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND
foto: archív divadla, Petrohrad

V apríli sa divákom Slovenského národného divadla predstaví oceňované petrohradské
Veľké činoherné divadlo G. A. Tovstonogova s inscenáciou Ostrovského Búrky. Aj tento
hosťujúci titul prináša nový pohľad na klasiku.
V réžii Andreja Mogučija, zároveň i riaditeľa divadla, budú mať diváci šancu vidieť veľkovýpravné a sugestívne divadlo o strastiach Kateriny Kabanovej v područí ostrej a tyranskej rodiny. Hra Búrka vznikala v čase výrazných
roľníckych revolučných povstaní a stala sa tak kritikou pomerov Ruska konca 19. storočia. Dá sa však transformovať na súčasný stav sveta, v ktorom
je vonkajší pokoj iba klamná ilúzia, surovosť vzťahov naráža na túžbu po
slobode. Krehká hrdinka Katerina Kabanová nezvláda život v rodine svojho
muža Tichonova a jeho tyranskej matky. Manipulácia, chorobná túžba po
majetku, bezcitnosť a chlad, to je svet rodiny, v ktorom uviazla a v ktorom
objaví lásku. Nie však k svojmu ustráchanému manželovi, ale k synovcovi
bohatého statkára. Katarína sa však zo svojho hriechu vyzná a v tejto situácii už nedokáže žiť.
Na brehu rieky Volgy sa odohráva príbeh utrpenia i lásky v jednej z najlepších Ostrovského drám. Režisérovi Andrejovi Mogučijovi sa podarilo vytvoriť absolútne novátorskú interpretáciu, v ktorej vytvoril temné cárstvo
a využil na jeho zobrazenie aj hudobnú zložku. V experimentálnej hudbe
Alexandra Manockova zaznie autentický folklór, ale napríklad postava Kuligina bude hovoriť častuškami, Katerina sa bude vyjadrovať modlitbou, Boris, jej milý, operným spevom. Scénografia, ktorá dokáže vytvoriť dokonalú
divadelnú imagináciu, výrazná ansámblová súhra, aj to sú charakteristiky
petrohradskej inscenácie.

Ako vyzerá divadelný jazyk, ktorý inscenácii priniesol prémiu na festivale Zlatá maska v roku 2017, si môžu diváci pozrieť už v nedeľu
22. apríla 2018 o 19.00 hod. v Sále činohry v novej budove SND.
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Sála opery a baletu
BOHÉMA
Scéna
Foto: J. Barinka

G. PUCCINI

BOHÉMA

Štúdio

APRÍL 2018

PREDPREMIÉRA

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Sála činohry
KROTKÁ
R. Stanke
Foto: B. Konečný

PRED ZÁPADOM SLNKA

G. HAUPTMANN

18.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
Nehrá sa

PRED ZÁPADOM SLNKA

10.00 – 12.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša.

POLNOČNÁ OMŠA
PRED ZÁPADOM SLNKA

Poľská krv

NABUCCO
D. Jenis
Foto: A. Klenková

O. NEDBAL

POĽSKÁ KRV

18.00 – 20.40 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku

POĽSKÁ KRV

19.00 – 21.40 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
O. NEDBAL
PREMIÉRA

PREMIÉRA, SÉRIA Y-VIP

K PREMIÉRE OPERETY POĽSKÁ KRV
10.30 – 12.00 hod.

Foto: archív SND
19.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
G. HAUPTMANN
PREMIÉRA
MATINÉ

PRED ZÁPADOM SLNKA

OSKAR NEDBAL
19.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
(1874 – 1930)
G. HAUPTMANN
PREMIÉRA autor operety

PRED ZÁPADOM SLNKA

G. HAUPTMANN

HEDDA GABLEROVÁ
T. Pauhofová,
D. Heriban
Foto: R. Tappert

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody

ALEBO
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

SÉRIA P J. PALÁRIK | ZMIERENIE

10.00 – 12.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody

ELITY

J. HAVELKA A KOL.

JE ÚŽASNÁ!

19.00 – 21.00 hod. | Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND
P. QUILTER

19.00 – 21.30 hod. | Opera v štyroch obrazoch v talianskom jazyku
Nehrá sa

G. PUCCINI

ELITY
R. Autner
Foto: V. Kiva
Novotný

Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND

18.00 hod.

TROCHU INAK

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete

TURANDOT
19.00 – 22.00 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
BORIS EIFMAN | ZA HRANICAMI
B
HRIECHU/BRATIA KARAMAZOVOVCI
19.00 – 21.00 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku
ZA HRANICAMI
HRIECHU
Foto: P. Brenkus

B. SMETANA | NEPREDAJME NEVESTU!
11.00 – 12.15 hod.

POLNOČNÁ OMŠA

10.00 hod.| Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
P. KARVAŠ

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 hod.

19.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru.
PREMIÉRA G. HAUPTMANN

PRED ZÁPADOM SLNKA

18.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
Nehrá sa

SÉRIA NČ1 CARMEN
M. Fabianová
Foto: A. Klenková

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 hod.

Nehrá sa

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.

SOFOKLES | ANTIGONA
18.00 hod.

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.

PREMIÉRA G. HAUPTMANN

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.

PREDPREMIÉRA P. KARVAŠ

19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša.

POLNOČNÁ OMŠA

19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
P. KARVAŠ

S.
S PROKOFIEV, N. HOREČNÁ
19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách
G. VERDI

11
štvrtok

19.00 – 21.45 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
NIŽINSKIJ – BOH TANCA
J. Žilinčár, A. Pyzhov
Foto: P. Brenkus.
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12
piatok

13
sobota

14
nedeľa

15
pondelok

streda

15

utorok

14

pondelok

13

nedeľa

12

sobota

11

piatok

10

štvrtok

9

streda

8

utorok

7

pondelok

6

nedeľa

5

sobota

4

piatok

3

štvrtok

2

streda

1

utorok

Sezóna
2017/2018

SLOVENSKÉ TANCE
Foto: P. Brenkus

18.00 – 20.05 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

SLOVENSKÉ TANCE – ŽIVOTY SVETIEL

P. BREINER, N. HOREČNÁ
P

19.00 – 22.00 hod.| Romantický balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
Nehrá sa

LABUTIE JAZERO

P. I. ČAJKOVSKIJ
P

JE ÚŽASNÁ!

TROCHU INAK

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND

J. HAVELKA A KOL. | ELITY
18.00 – 20.00 hod. | English subtitels

Nehrá sa

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

SPIEVAJÚCI DOM
D. Kavaschová,
O. Kovaľ
Foto: C. Bachratý

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
18.00 – 19.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach

19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete

Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
18.00 – 21.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických

CARMEN

JE ÚŽASNÁ!

KONTINUITY

MACBETH
J. Fogašová
Foto: A. Klenková

10.30 – 12.00 hod. | V rámci ďalšieho pokračovania cyklu o histórii
Opery SND teatrológ Dr. Jaroslav Blaho publiku predstaví obdobie od konca druhej
svetovej vojny po začiatok šesťdesiatych rokov.

19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku

G. BIZET

P. QUILTER

Hosťovanie Činohry SND v Dolnom Kubíne
s inscenáciou Polnočná omša

19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa

MACBETH

19.00 – 22.00 hod. | Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
G. VERDI

KROTKÁ
10.00 – 11.15 hod. | Adaptácia novely ruského klasika
Nehrá sa

W. SHAKESPEARE

F. M. DOSTOJEVSKIJ

Nehrá sa

Koncert vokálnej skupiny Fragile a Baletu SND

19.00 – 21.20 hod.

FRAGILE
F
& BALET SND

17.00 – 18.00 hod. | Komorný koncert z piesňovej tvorby G. Verdiho

VOCI DA CAMERA

Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.

11.00 – 12.30 hod.

Z OPERY DO OPERY

VOCI DA CAMERA
K. Juhásová-Štúrová, T. Juhás,
M. Šebestová, D. Čapkovič
Foto: M. Črep

historická budova

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 22.20 hod.

ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
19.00 – 22.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických

RICHARD III.
T. Maštalír
Foto: V. Kiva Novotný

Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
M. Potokárová
Foto: B. Konečný

18.00 – 19.15 hod. | Adaptácia novely ruského klasika

ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?

19.00 hod.

DERNIÉRA

19.00 – 21.50 hod. | Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti.
F. M. DOSTOJEVSKIJ

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
P. WEISS

KROTKÁ

19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla

19.00 – 21.50 hod. | Baletný epos na motívy románu Victora Huga

POLNOČNÁ OMŠA
19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
P. QUILTER

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
18.00 – 20.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

ESMERALDA

ESMERALDA
O. Chelpanova
Foto: P. Brenkus

R. DAHL

11.00 – 12.50 hod. | Tanečný muzikál
C. PUGNI
C

ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ
19.00 – 21.40 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení,

BÁL
19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

POPOLVÁR

POPOLVÁR

BAČOVA ŽENA

IVAN STODOLA

Nehrá sa

Štúdio

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING
P. KARVAŠ

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

Nehrá sa

Sála činohry

19.00 – 20.50 hod. | Tanečný muzikál
JJ. ĎUROVČÍK, A. POPOVIČ, Ľ. FELDEK

19.00 – 22.00 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
JJ. ĎUROVČÍK, A. POPOVIČ, Ľ. FELDEK

TURANDOT

G. PUCCINI

Nehrá sa

Sála opery a baletu

nová budova

MÁJ 2018

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Hra Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách moc, my pravdu
sa sústreďuje na mravné posolstvo života katolíckeho disidenta
a lekára Silvestra Krÿméryho vo väzení, kde ho nedokázali zlomiŘ

18. 4. o 10.00 a 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC – ĽUBOMÍR FELDEK

Diskusný program þinohry SND v Modrom salóne prevedie divákov kĹúÿovými slovenskými „osmiÿkovými“ rokmi 20. storoÿia. Od
rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie až po samostatnú Slovenskú republiku.
Každý mesiac sa spolu s renomovanými historikmi z Historického
ústavu SAV, z univerzít a vysokých škôl, Ústavu pamäti národa ÿi
s historikmi zo zahraniÿia, ale i sociológmi, divadelnými ÿi Àlmovými teoretikmi, historikmi umenia pozrieme na motívy rozhodnutí
politikov pri dejinných udalostiach, na ich osobné pohnútky a najmä na to, aký vplyv mali tieto rozhodnutia na život bežného ÿloveka, na kultúrny i spoloÿenský rozvoj. Slovenské osmiÿky odhalia
divákom tie zákutia v histórii, o ktorých sa veĹa nehovorí a prinesú
nové pohĹady vnímania jednotlivých, nielen politických udalostí
v zaujímavých súvislostiach. Aké boli teda zmeny v spoloÿnosti,
ktoré sprevádzali medzníky našej formujúcej sa krajiny?
Hostia: Martin Ciel (Filmová fakulta Vysokej školy múzických
umení v Bratislave), Štefan Šutaj (Spoloÿensko vedný ústav SAV,
FilozoÀcká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach),
Marek Syrný (Múzeum SNP, Fakulta politických vied a medzinárodných vzŘahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Moderátor: Tomáš Hudák

17. 4. o 19.30
SLOVENSKÉ OSMIČKY
– V ZNAMENÍ KOSÁKA A KLADIVA (1948)

Úÿinkujú: Zdena Studenková, ĸubomír Pauloviÿ, Mária KráĹoviÿová,
Peter Brajerÿík*/Juraj Baÿa*
Réžia: Valeria Schulczová
Dramaturgia: Roman Olekšák a Miriam KiÿiŁová
Scéna: JaOnMi (Ján Ptaÿin, Ondrej Zachar, Michal Lošonský)
Hudba: Martin Hasák

A P R Í L 2 01 8
M Á J 2 01 8
5. 4. o 19.30
KABARET NORMALIZÁCIA ALEBO MODLITBA
PRE MARTU – MATÚŠ BACHYNEC
V komornej inscenácii na motívy života a tvorby Marty Kubišovej
vzniká obraz kontroverznej doby a neĹahkých osudov umelcov, ktorí mali odvahu vzoprieŘ sa režimu.
Marta Kubišová bola v šesŘdesiatych rokoch minulého storoÿia
ÿlenkou populárneho speváckeho tria Golden Kids spolu
s Helenou Vondráÿkovou a Václavom NeckáŐom. Bleskovú kariéru
Golden Kids prerušili tvrdé normalizaÿné opatrenia. Kvôli sfalšovanej pornograÀckej fotomontáži dostala Kubišová od strany
KSþ zákaz umeleckej ÿinnosti. V roku 1977 sa stala signatárkou
a hovorkyŁou Charty 77, ÿo prispelo k ďalšiemu, zvýšenému sledovaniu ŠtB. Na návrat do speváckej kariéry musela ÿakaŘ takmer
dvadsaŘ rokov. A napriek tomu mala stále dosŘ vnútornej sily, aby
si stála za svojimi presvedÿeniami a neprestajne sa vyhraŁovala
voÿi režimu. Inscenácia venovaná Kubišovej odkazu nie je len politickým kabaretom, ale najmä príbehom ženy, ktorá svojím pevným
charakterom inšpiruje generácie umelcov a aj všetkých, ktorí sa
neboja postaviŘ za svoje názory.
Úÿinkujú: Monika Potokárová, Silvia Holeÿková*, Daniel Žulÿák*
Réžia: Matúš Bachynec
Dramaturgia: Lucia Mihálová, Miriam KiÿiŁová
Scéna a kostýmy: Ján Husár
Pohybová spolupráca: Juraj Letenay

10. 4. o 10.00
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER

Pozoruhodná osobnosŘ nemeckej literatúry, autor, ktorý predbehol
svoju dobu, Georg Büchner (1813 – 1837), mal iba dvadsaŘjeden
rokov, keď napísal jeden z najrevoluÿnejších nemeckých textov
Mier chatrÿiam! Vojnu palácom! (Posol hessenského vidieka). Text
naozaj prekvapil. Žiadne veĹké slová, také zdevalvované 40 rokov
po VeĹkej francúzskej revolúcii, iba konkrétne ÿísla, mená a príklady. A predsa strhujúca výpoveď, jasný radikalizmus a odhalenie
celého mechanizmu moci, politiky a vlády.

15.5. o 15.00
KABARET NORMALIZÁCIA ALEBO MODLITBA
PRE MARTU – MATÚŠ BACHYNEC

17. 5. o 19.30
KORENE – POETICKÝ VEČER
S HUDBOU MARTINA GEIŠBERGA

Hudobný veÿer s poéziou Elisabeth Wittgruberovej v podaní Táne
Pauhofovej a s hudbou Martina Geišberga. Krehký, nevšedný
a emotívnymi slovami naplnený ÿas. Keď poézia a hudba majú
k sebe blízko, zrodí sa putovanie v ÿase vzŘahov a rozchodov
a opätovných stretnutí.
Úÿinkujú: TáŁa Pauhofová, Martin Geišberg*
Hudba: Martin Geišberg, Patrik Paÿes, Daniel Špiner

19.5. o 15.30
TROJBOJ – FINÁLE

Podujatie Trojboj je vyvrcholením súŘaže Dráma o najlepší pôvodný
dramatický text v slovenskom alebo ÿeskom jazyku. Jeho cieĹom
je predstaviŘ Ànálové texty súŘaže formou inscenovaného ÿítania.
V dnešnej podobe je toto podujatie praktickou skúškou divadelného potenciálu Ànálových textov, a súÿasne výzvou pre mladý tím
režiséra a hercov, ktorí texty prezentujú festivalovému publiku. Na
divákov teda opäŘ ÿaká ochutnávka tej najnovšej drámy a náznakov
jej javiskového spracovania.
Dráma je súŘažou dramatických textov v slovenskom alebo ÿeskom
jazyku. Do tohto roÿníka bolo prihlásených tridsaŘdva textov, z toho
dvadsaŘtri napísaných v slovenskom a deväŘ v ÿeskom jazyku.

O Ànalistoch a víŘazovi súŘaže rozhodovala päŘÿlenná porota. Tento
rok bola v zložení:
Miriam KiÿiŁová (dramaturgiÿka, lektorka dramaturgie þinohry
Slovenského národného divadla)
Zuzana Palenÿíková (dramaturgiÿka)
Marián Amsler (režisér, umelecký šéf Divadla ASTORKA Korzo ´90)
Andrea Dömeová (dramaturgiÿka Divadla ASTORKA Korzo ´90)
Vladislava Fekete (dramaturgiÿka, riaditeĹka Divadelného ústavu)
Meno víŘaza súŘaže bude vyhlásené poÿas slávnostného odovzdávania ocenení festivalu. Poÿas tohto veÿera budú maŘ možnosŘ
udeliŘ svoje ocenenia aj þinohra Slovenského národného divadla
a Rádio Devín.
SúŘaž Dráma 2017 vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s þinohrou Slovenského národného divadla. Partnerom súŘaže je RTVS
– Rádio Devín.
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Úÿinkuje: Robert Roth
Preklad: Andrej Zmeÿek
Úprava a réžia: Ingrid Timková
Dramaturgia: Miriam KiÿiŁová
Scéna a kostýmy: Ema Teren

11. 4. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
13. 4.o 18.30
VIETOR A FARBY

Ako znovu objaviŘ radosŘ v živote?
Predstavenie vzniklo na motívy terapeutickej knihy Ivána Goméza
Dobrodružstvá Ajky a Grofa: Vietor a farby, a je voĹným pokraÿovaním divadelného predstavenia Cesta do krajiny, kde nám niekto
chýba, ktoré Detský divadelný súbor Plamienok uviedol v spolupráci s þinohrou SND v Modrom salóne SND v roku 2017.
Skupinka kamarátok sa stretáva v ateliéri, v prostredí plnom
predstavivosti a kreativity. Keď v jeden veÿer z niÿoho niÿ prihrmí
veterná búrka a všetko zmení. Prenesú sa do sveta s Ajkou, ktorá
už vďaka Grofovi vie, že jej mama zostane navždy s Łou, v jej srdci
a spomienkach. Rozhodne sa preto Grofovi predstaviŘ farby, ktoré
on nevidí. KoĹko farieb objavia spolu putovaním veternou búrkou?
Objavíme farby života aj my v sebe samých? Dajte sa inšpirovaŘ
radosŘou a životnou múdrosŘou detí.
Detský divadelný súbor Plamienok vznikol v rámci projektu „Psychologická pomoc pre deti po strate blízkeho“ neziskovej organizácie PLAMIENOK n. o. Súbor tvoria deti po strate blízkej osoby,
ktoré s pomocou terapeutov a dobrovoĹníkov Centra smútkovej
terapie PLAMIENOK n. o. znovuobjavujú farby života.
Réžia: Mgr. art. Lucia Kraloviÿová
Pohybová a tvorivá spolupráca: Mgr. Lucia Šuplatová
Tvorivá spolupráca: Erika Klimešová
Dramaturgia: Mgr. art. Lucia Kraloviÿová
Scéna a kostýmy: Mgr. Linda Horváthová
Hudba: Juraj Ďuriš
Úÿinkujú: Patrícia Slobodová, Simona Benešová, Nina Benešová,
Nina Gašparoviÿová, Nina Švédová, Ema Komorechová,
Lucia Hudecová, Jasmína Kožíková, Zuzana Švaralová

14. 4. o 19.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ A ROMAN OLEKŠÁK

Cenu DOSKY 2014 v kategórii Najlepší ženský herecký výkon
sezóny 2013/2014 získala Zdena Studenková za postavu Leni
Riefenstahlovej.
Pôvodná slovenská hra Leni autorskej dvojice Valerie Schulczovej
a Romana Olekšáka je o Àktívnom stretnutí dvoch skutoÿných
Ĺudí. Legendárneho moderátora Johnnyho Carsona, ktorého „The
Tonight Show Starring Johnny Carson“ patrila tridsaŘ rokov k najsledovanejším talkshow Ameriky, a kontroverznej Leni Riefenstahlovej, „dvornej režisérky“ Adolfa Hitlera.

ani najbrutálnejšími metódami vtedajšej ŠtB. Jeho živá viera mu
pomohla prekonaŘ dnes až takmer neuveriteĹné spôsoby muÿenia, ktoré mali za cieĹ priviesŘ ho k „polepšeniu“, teda k popretiu
jeho viery a súhlasu s mocenskými princípmi vládnutia komunistickej diktatúry. Silvester Krÿméry sa však „nepolepšil“, prejavil
obrovskú vnútornú silu, obstál aj v najŘažších skúškach. Hra sa
odohráva v dvoch ÿasových rovinách – v deväŘdesiatych rokoch
v jeho ordinácii, kde ho navštívi jeho bývalý vyšetrovateĹ, a v päŘdesiatych rokoch na rôznych miestach jeho vyšetrovania a väznenia. NevyhnutnosŘ pokánia a povznášajúca sila odpustenia sú
nepatetickou hĵbkovou témou hry a jej odkazom aj pre súÿasnosŘ.
Úÿinkujú: Richard Autner a Matej Marušin*
Réžia: Kamil Žiška
Dramaturgia: Peter Kováÿ
Scéna a kostýmy: Peter JankŢ

20. 4. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ

Hra Jany JuráŁovej Tichý biÿ skúma osud jedného z najznámejších slovenských prozaikov 20. storoÿia Mila Urbana, ktorý poÿas
vojnového slovenského štátu pôsobil ako hlavný redaktor Gardistu
– tlaÿového orgánu Hlinkovej gardy, hlásnej trúby nacistického
režimu. Zaÿiatkom 70. rokov 20. storoÿia si Milo Urban viac ako
sedemdesiatroÿný v nedobrovoĹnom ústraní pokojne nažíval so
svojou oddanou manželkou v Chorvátskom Grobe pri Bratislave.
Pokojne, až kým ho nenavštívil mladý redaktor.
Úÿinkujú: Božidara Turzonovová, Ján Galloviÿ, Branislav Deák*
Réžia: Alena Lelková
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna a kostýmy: Juraj Poliak

22.4. o 18.30
KABARET NORMALIZÁCIA ALEBO MODLITBA
PRE MARTU – MATÚŠ BACHYNEC
25.5. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC – ĽUBOMÍR FELDEK
26. 4. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ | DERNIÉRA

MÁJ 2018
5. 5. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
11.5. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC – ĽUBOMÍR FELDEK

22.5. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC – ĽUBOMÍR FELDEK

23. 5. o 19.30
SLOVENSKÉ OSMIČKY
– PRED (ŽELEZNOU) OPONOU ZA OPONOU (1958)

27.5. o 18.30
BRANNÉ CVIČENIE... | DERNIÉRA

Drobná oslava slovenskej ženskej poézie, na ktorej sa budú
podávaŘ texty troch vynikajúcich autoriek – Mily Haugovej, TaŘjany
Lehenovej a Kataríny Kucbelovej, v prvom divadelnom spracovaní.
Svet – chirurgicky presne rysovaný slovami poetiek – precedený
cez sitko (seba)irónie, humoru, (ne)skúsenosti a nadhĹadu troch
interpretiek v intenzívnom slovno-hudobnom trialógu.
Úÿinkujú: Katarína ŠafaŐíková*, Monika Potokárová,
Anna Rakovská*
Dramaturgia a réžia: Katarína ŠafaŐíková, Monika Potokárová,
Anna Rakovská, Miriam KiÿiŁová
Pohybová spolupráca: Zuzana Sehnalová

31. 5. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
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VSTUPENKY
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ROMEO A JÚLIA
– TAK AKO VČERA...
L. Brunetti, A. Szabo
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

Sofokles

SEZÓNA
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princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
10.00 – 12.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,

Nehrá sa

Hosťovanie Činohry SND v Brne
s inscenáciou Elity

A

ANTIGONA
vizuál
Foto: J. Gulyás
Dizajn: B. Šajgalíková

s inscenáciou Antigona

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Uzávierka programu 23. 3. 2018. Zmena programu je vyhradená.

• v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod z Olejkárskej ulice),
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení
až do začiatku predstavenia

SÉRIA NČ4

SÉRIA NČ3

MERCEDES BENZ
D. Jamrich, M. Huba,
R. Roth, V. Obšil
Foto: A. Čanecký

špeciálne na objednávku Činohry SND

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný

19.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru

PRED ZÁPADOM SLNKA

G. HAUPTMANN

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

Bjørnsona sa po viac ako 90 rokoch vracia na javisko Činohry SND.

vlastnej záhuby.

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

www.snd.sk

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

English subtitels – Predstavenie
uvádzame s anglickými titulkami.

* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.
* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie

Vysvetlivky:

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

NABUCCO

G. VERDI

Koncert vokálnej skupiny Fragile a Baletu SND

19.00 – 21.20 hod.

FRAGILE
F
& BALET SND

Nehrá sa

Nehrá sa

a interpretmi nového naštudovania opery

10.30 – 12.00 hod. | Stretnutie Dr. Jaroslava Blaha s inscenátormi

MATINÉ K PREMIÉRE OPERY TOSCA

18.00 – 20.35 hod. | Pôvodný slovenský muzikál pre malých aj veľkých

SNEHULIENKA A SEDEM PRETEKÁROV

11.00 – 13.40 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
V. PATEJDL, L. VACULÍK

POĽSKÁ KRV

19.00 – 21.40 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
O. NEDBAL

POĽSKÁ KRV

O. NEDBAL

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU
PREMIÉRA
19.00 hod. | Jedna z najvýraznejších hier nórskeho dramatika Bjørnstjerne

SOFOKLES | ANTIGONA
10.00 hod. | Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom

On-line predaj

Bjørnsona sa po viac ako 90 rokoch vracia na javisko Činohry SND.

vlastnej záhuby.

• v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského ul.),
Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením

NABUCCO

G. VERDI

Nehrá sa

19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
Nehrá sa

GISELLE

11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly.
A.
A CH. ADAM

FIGARO SEM, FIGARO TAM

G. ROSSINI

11.00 – 13.45 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
W. SHAKESPEARE
V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA) SÉRIA NČ4
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
19.00 – 21.10 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom
19.00 – 22.00 hod. | Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi
slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 – 21.10 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom

Nehrá sa

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
18.00 – 19.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni

19.00 hod.

ALEKSANDRA ZEC

19.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru
O. FRLJIĆ

PRED ZÁPADOM SLNKA

G. HAUPTMANN

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.

SOFOKLES | ANTIGONA
SÉRIA NČ2 B. BJØRNSON | NAD NAŠU SILU
PREDPREMIÉRA
19.00 hod. | Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom
19.00 hod. | Jedna z najvýraznejších hier nórskeho dramatika Bjørnstjerna

princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
10.00 – 12.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,

TURANDOT Nehrá sa
M. Hundeling
Foto: A. Klenková

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...

SS. PROKOFIEV, N. HOREČNÁ

Nehrá sa

Nehrá sa

Brilantne napísaná tragikomédia súčasného významného britského autora.

D. MACMILLAN | ĽUDIA, MIESTA, VECI
19.00 – 21.50 hod.

Hosťovanie Činohry SND v Nitre
s inscenáciou Rodáci

SÉRIA E Hosťovanie Činohry SND v Olomouci

18.00 – 20.50 hod. | Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku
Nehrá sa

PREDANÁ NEVESTA

B. SMETANA

19.00 – 21.50 hod. | Komická opera v troch dejstvách v českom jazyku
Nehrá sa

PREDANÁ NEVESTA

B. SMETANA

11.00 – 13.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž
rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:
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C.
C DAVIS, D. DE ANDRADE
19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia na hudbu legendárneho
anglického skladateľa, autora slávnych muzikálov a baletov Carla Davisa

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

18
Nehrá sa

P.
P BREINER, N. HOREČNÁ

NABUCCO

G. VERDI

KROTKÁ

D. ARCAND

ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV
19.00 – 21.40 hod.

špeciálne na objednávku Činohry SND

HOSŤOVANIE IVAN STODOLA

BAČOVA ŽENA

CARMEN

G. BIZET

19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku

BARBIER ZO SEVILLY

G. ROSSINI

19.00 – 21.45 hod. | Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 hod.

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
19.00 – 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

19.00 – 20.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni

ŠPANIELSKA HODINKA
M. Fabianová
Foto: P. Brenkus

R. DAHL | APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
19.00 – 22.00 hod.

18.00 – 19.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
Nehrá sa

19.00 – 21.45 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa

PRED ZÁPADOM SLNKA

10.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru

G. HAUPTMANN

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.

19.00 – 20.15 hod.| Adaptácia novely ruského klasika

SOFOKLES | ANTIGONA
10.00 hod.
19.00 – 21.40 hod. | Hra o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde
po vzrušení, ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie,
sebazničenia a šialenstva.

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
19.00 – 21.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece

SÉRIA OŽ F. M. DOSTOJEVSKIJ

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 22.20 hod.

dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

H. IBSEN | HEDDA GABLEROVÁ

Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný

DERNIÉRA Nehrá sa

N. OSTROVSKIJ/
BÚRKA
Hosťovanie
Tovstonogov
Bolshoi Drama
Teater, Petrohrad

N. OSTROVSKIJ | BÚRKA
19.00 hod.

Predstavenie uvádzame so slovenskými titulkami. | Tovstonogov Bolshoi Drama Teater, Petrohrad

Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 – 21.10 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom

19.00 – 21.20 hod. | Balet v jednom dejstve

PRED ZÁPADOM SLNKA

LENI

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING | BÁL
19.00 – 22.00 hod. |

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

SÉRIA NČ3 V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK |

Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 – 21.10 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom

19.00 hod. | Silná rodinná dráma nositeľa Nobelovej ceny za literatúru

Opera v jednom dejstve vo francúzskom jazyku

M. RAVEL | ŠPANIELSKA HODINKA

SÉRIA NČ4

M. RAVEL, R. SATO | DAFNIS A CHLOÉ

W. SHAKESPEARE

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

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Rezervácie

* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.
* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie

Vysvetlivky:

18.00 – 20.40 hod. | Opereta v troch dejstvách v slovenskom jazyku
Nehrá sa

POĽSKÁ KRV

O. NEDBAL

SÉRIA NČ2 Nehrá sa

SOFOKLES | ANTIGONA
19.00 hod.

Nehrá sa

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
19.00 – 22.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

Príbeh o rebelke, ktorá sa nezastaví pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby.

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

www.snd.sk

On-line predaj

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.
Nehrá sa

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI

Nehrá sa

18.00 – 19.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci
ktorého pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére
uviedol slovenskú novinku.

SÉRIA NČ1 G. HAUPTMANN

hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

ŽIDOVKA Nehrá sa
M. Lehotský,
L. Slepneva
Foto: P. Breier

19.00 – 22.10 hod. | Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa

DON GIOVANNI

W. A. MOZART

18.00 – 20.50 hod. | Baletný epos na motívy románu Victora Huga

ESMERALDA

C. PUGNI
C

19.00 – 22.00 hod. | Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku
Nehrá sa

ŽIDOVKA

J. F. HALÉVY

štvrtok

19
piatok

20
sobota

21
nedeľa

22
pondelok
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utorok

24
streda

25
štvrtok

26
piatok

SLOVENSKÉ TANCE – ŽIVOTY SVETIEL
19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách
W. A. MOZART

27
sobota

19.00 – 21.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku
SLOVENSKÉ TANCE –
ŽIVOTY SVETIEL
Foto: P. Brenkus

ČAROVNÁ FLAUTA

28
nedeľa

29
pondelok

30

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

• v pokladnici v historickej budove SND, (vchod z Jesenského ul.),
Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:

• v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17, (vchod z Olejkárskej ulice),
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení
až do začiatku predstavenia
Uzávierka programu 16. 3. 2018. Zmena programu je vyhradená.
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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NOVÁ BUDOVA SND

| SÁLA OPERY A BALETU
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premiéra

ŠTYRI DOBRÉ
DÔVODY,
prečo hrať Poľskú krv
Text: Pavol Smolík, dramaturg Opery SND, foto: Anton Sládek

Vedeniam operných súborov sa nestáva často, že by mohli rozhodnutie
uviesť to či ono dielo podoprieť hneď celým radom relevantných, ťažko
spochybniteľných dôvodov. „Naša nová“ Poľská krv je z tejto stránky,
ako sa zdá, výnimkou. Pozrime sa na vec detailnejšie.
Oskar Nedbal

Dôvod prvý: dramaturgická povinnosť vzťahujúca
sa na operetu ako hudobnodramatický druh
Nie. Nejde len o „kozmetický dôvod“, ktorý by nám prikazoval nasledovať mnohé významné operné scény vo svete, uvádzajúce z času
načas aj repertoár klasicko-operetný. Bratislava je totiž v tomto (zne-

pokojujúco dlhom) období metropolou bez operety. Keďže sporadické počiny Novej scény v tejto oblasti, ktorá by mala patriť k jej kráľovským disciplínam, rozhodne nie sú dostačujúce, je vhodné, potrebné
a marketingovo zaujímavé túto ranu na tele bratislavskej kultúry aspoň občas a aspoň načas zaceliť. Koniec koncov – Opera SND túto
úlohu už nejaký ten rok plní: za posledné štvrťstoročie sa tu dvakrát
premiéroval Straussov Netopier, ale hrala sa aj Noc v Benátkach či Lehárova Zem úsmevov. A najznámejšie čísla zo svetovej operetnej klasiky sa zvyknú objavovať aj v programoch našich koncertov, medzi
ktorými najvýznamnejšie postavenie – pokiaľ ide práve o operetu –
majú už tradične koncerty silvestrovské.
Uviesť Poľskú krv – celých 73 rokov po jej poslednej premiére v SND
– je v tomto zmysle pre náš súbor vítanou „nahrávkou na smeč“.

Dôvod druhý: kvalita diela

Na skúške kostýmov v Umelecko-dekoračných dielňach SND,
sólistka Eva Hornyáková a Peter Čanecký, kostýmový výtvarník
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Poľská krv sa môže pochváliť všetkými atribútmi, ktoré k úspešnej javiskovej existencii potrebuje každá opereta:
– Kultivovaný sentiment: ten je v tomto prípade zastúpený najmä rafinovaným, zato však priehľadným, ľahko pochopiteľným ľúbostným
príbehom, v ktorom autori nechajú hlavných hrdinov – Bola Baranského a Helenu Zarembovú – prejsť výrazným vzťahovým oblúkom
od počiatočnej antipatie až po vrelú lásku;
– Potrebná dávka vtipu, prýštiaca nielen zo situácií okolo bujarej pánskej spoločnosti grupujúcej sa v Baranského dome, ale aj z neistoty
a popletenosti mladokomika Broňa Popiela – no najmä z duchaplnosti hlavnej hrdinky Heleny;
– Brilantná hudobná charakteristika postáv a vzťahov medzi nimi,
svedčiaca o tom, že Nedbal nebol len talentovaným skladateľom,
ale aj výborným dramatikom;

premiéra
Oskar Nedbal

POĽSKÁ KRV
Opereta v troch dejstvách
slovenský preklad: Ján Štrasser
hudobné naštudovanie: Marián Vach
dirigenti: Marián Vach, Dušan Štefánek
réžia: Marián Chudovský
scéna: Jaroslav Valek
kostýmy: Peter Čanecký
choreografia: Igor Holováč
zbormajster: Ladislav Kaprinay
dramaturgia: Pavol Smolík
účinkujú: Ján Galla, Gustáv Beláček,
Eva Hornyáková, Katarína Juhásová-Štúrová, Miroslav Dvorský,
Tomáš Juhás, Ján Babjak,
Martin Gyimesi a ďalší
premiéry: 13. a 14. apríla 2018
v historickej budove SND
Katarína Juhásová-Štúrová, Ján Galla a Ján Babjak na skúške novej inscenácie

– Efektné ansámblové a zborové scény, v ktorých zaznievajú tóny poľskej národnej hrdosti, platné aj v univerzálnejšom ponímaní patriotizmu ako takého;
– Katarzický motív: polepšenie muža skrze lásku energickej, no zároveň nežnej a chápajúcej ženskej bytosti.

Dôvod tretí: vzťah operného súboru SND k autorovi
Na prvý pohľad zvláštna vec, pokiaľ si uvedomíme, že Nedbal je už
takmer deväť desaťročí mŕtvy. Jeho prínos pre Operu SND bol však natoľko výrazný, že ho aj dnes vnímame ako jasný
a aktuálny. Práve Nedbal bol totiž prvým riaditeľom pôsobiacim v SND, za ktorého éry sa budo-

„Inscenačný tím
i sólistické obsadenie
nás iste nenechá
na pochybách,
že nové naštudovanie
diela nebude trpieť
nedostatkom
tvorivých impulzov
a interpretačných
počinov.“
val prvý profesionálny operný súbor na Slovensku. „Pod vedením Oskara Nedbala od roku 1923
sa divadlo rýchlo stalo uznávanou scénou. Zreorganizoval súbor, rozšíril orchester a operný zbor,
angažoval nových dirigentov a sólistov. Funkciou
šéfa výpravy SND poveril Ľudovíta Hradského,

prvého stáleho scénického výtvarníka divadla. Spolu s Nedbalom prišiel do
Bratislavy ako baletný majster Achille Viscusi, predstaviteľ tradičnej talianskej školy, ktorý vybudoval baletný súbor. Nedbal mal schopnosť vyhľadávať nové talenty a neváhal im poskytnúť príležitosť. V marci roku 1924
debutoval v Blodkovej opere V studni prvý slovenský tenorista Dr. Janko
Blaho (angažovaný v roku 1926), v tom istom roku prijal Nedbal Helenu
Bartošovú, neskôr prvú slovenskú koloratúrnu speváčku Nelly Bakošovú.
Do činohry angažoval slovenských hercov Andreja Bagara, Jozefa Kella,
Oľgu Kňazskú, Štefana Letza, manželov Borodáčovcov, Emíliu Wagnerovú, Hanu Meličkovú a do funkcie prvého dramaturga
spisovateľa Tida J. Gašpara. Zorganizoval historický
zájazd Opery SND do Španielska (1924), podnikal
významné zájazdy do Viedne a Prahy. Využívajúc
svoje osobné kontakty z čias viedenského pôsobenia
pozval ako dirigentov Pietra Mascagniho a Richarda
Straussa. V divadle pohostinsky spievali poprední
českí a zahraniční operní speváci Otakar Mařák, Ema
Destinnová, Kristina Morfová, Karl Norbert-Novotný,
Mária Németh, Rosette Anday, Maria Olsczewska,
Ada Sari, Leo Slezak, Koloman von Pataky, Pavel Ludikar, na zájazde v Prahe Fiodor Šaľapin.“ (z textu Eleny Blahovej-Martišovej pre portál Opera Slovakia
a bulletin pripravovanej inscenácie).
Pôsobenie Oskara Nedbala v SND sprevádzalo vynikajúci štart operného súboru do širších kontextov dobovej opernej praxe.

Dôvod štvrtý: realizačné predpoklady

Režisér Marián Chudovský
a sólista František Ďuriač (v pozadí)

Inscenačný tím i sólistické obsadenie nás iste nenechá na pochybách, že nové naštudovanie diela
nebude trpieť nedostatkom tvorivých impulzov
a interpretačných počinov. Z tejto stránky je pre
naštudovanie klasickej operety práve operný súbor
dobrým zázemím, ktoré poskytuje dostatok muzikantských záruk – a pri správnej voľbe obsadenia aj
predpoklad zaujímavých hereckých výkonov.
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TÉMY A EMÓCIE
Operné akcenty festivalu
Medzinárodný festival hudobného divadla Eurokontext.sk ponúkne tohto roku
vo svojej opernej časti viaceré domáce inscenačné novinky z ostatnej sezóny
vrátane poslednej premiéry sezóny, ktorou 2. júna odštartuje festivalové podujatie.
K dominantám podujatia budú patriť štyri pohostinské vystúpenia partnerských divadiel
zo Slovenska, z Česka a z Poľska.
Druhého a tretieho júna 2018 bude mať festivalovú premiéru nová, domáca inscenácia
Pucciniho kultovej Toscy, diela dokonalých
hudobno-dramatických tvarov, mobilizujúcej
emocionality a výnimočnej melodickej invencie. Režisérom vizuálne veľkolepo koncipovanej inscenácie s pôsobivými výtvarnými
a javiskovo-technologickými riešeniami je popredný slovenský operný tvorca Martin Bendik. V jeho prístupe bude tentoraz dominovať
samotný príbeh v jeho autenticite, neopakovateľnosti so všetkou priam filmovou dynamikou Pucciniho majstrovského opusu.
Z domácej tvorivej dielne bude reprezentovať na festivale i opereta Poľská krv Oskara

Nedbala. Dielo jednej z veľkých postáv našej
divadelnej histórie smeruje svojím dramaturgickým zacielením už do jubilejnej sezóny
2019/2020 a premiérovo zaznie v apríli tohto
roku v réžii Mariána Chudovského. V novom
slovenskom preklade Jána Štrassera sa ponesie inscenácia v znamení šarmu a noblesy
ľahkého žánru klasickej hudby, s ambíciou
obohatiť divadelný tvar esteticko-výtvarnými
inšpiráciami z pestrého medzivojnového obdobia predošlého storočia.
Originálna inscenácia Korsakovovho Sadka
amerického režiséra Daniela Kramera, ktorá vznikla na pôde Opery SND v koprodukcii
s Flámskou operou a mala svoju premiéru v ja-

nuári toho roku, tak isto obohatí festivalový
program. Rovnako ako spoločný projekt Opery a Baletu SND zo začiatku sezóny, ravelovský
večer s dvoma brilantnými dielami tohto majstra francúzskej hudby, z ktorých komediálna
jednoaktovka Španielska hodinka má operný
rodný list.
Pri výbere inscenácií hosťujúcich operných
súborov je festivalovým zámerom prezentovať nášmu publiku zaujímavé a podnetné
inscenácie tvorcov, ktorí majú čo povedať
v dnešnom opernom živote minimálne v našich užšie vymedzených stredoeurópskych
reláciách. Snaha je tiež prinášať diela dlhodobejšie absentujúce v domácej dramaturgickej

Sadko, Opera SND

Španielska hodinka, Opera SND
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Kráľ Roger, Krakovská opera

Triptych (Gianni Schicchi), Opera SND

ponuke, či tituly, ktoré pre svoju náročnosť len
ťažšie nachádzajú cestu do bežného operného repertoáru.
K tým náročnejším, ale zároveň i umelecky
výnimočným patrí Šostakovičova Lady Macbeth Mcenského okresu, ktorú príde do Bratislavy zahrať dramaturgicky veľmi progresívny
operný súbor ostravského Národného divadla
moravsko-sliezskeho. Je to strhujúci operný
príbeh agresivitou a frustráciami predchnutej ruskej spoločnosti spred revolučných čias,
v akom hudba ruského, Stalinom tak ťažko
skúšaného génia, dosahuje jeden zo svojich
absolútnych vrcholov. Autormi inscenácie sú
renomovaní českí tvorcovia, režisér Jiří Nekvasil a výtvarník Daniel Dvořák, ktorí v českom
hudobno-dramatickom priestore predstavujú
dlhodobú tvorivú stálicu. Ich divadelný rukopis je charakteristický vyhraneným výtvarno-inscenačným názorom, bohatosťou obsahových kontextov, ale i zmyslom pre príbehovú
údernosť a dramatickú presvedčivosť.
Z Poľska k nám privezie Opera Krakov málo
známe, u nás dokonca ešte nikdy neuvedené
dielo, mystického Kráľa Rogera Karola Szy-

festival

Víly, Opera Štátneho divadla Košice

manovského. Dielo je jedným z najväčších
opusov poľskej opernej literatúry s výrazným
európskym i svetovým presahom. Autorom
vizuálne fascinujúceho divadelného stvárnenia je výrazná osobnosť poľskej opernej réžie
Michał Znaniecki, autorom hudobného naštudovania aj u nás známy, skvelý poľský dirigent
Łukasz Borowicz. V samotnom hudobno-dramatickom diele sa veľmi originálne spája dávna európska história s hlbokým filozofickým
ponorom a mystickými prienikmi, ktoré dostávajú v hudobnej výpovedi veľkého poľského
postromantika Karola Szymanowského priam
hypnotizujúce zvukovo-výrazové dimenzie.
Pražské Národné divadlo pricestuje na Eurokontext.sk s populárnou romantickou klasikou, kultovým Massenetovým Wertherom,
ktorý na našich javiskách tak isto dlhší čas absentuje. Inscenácia bude mať svoju českú premiéru krátko pred začiatkom nášho festivalu
a je výsledkom spolupráce Opery Národného
divadla Praha s Operou Frankfurt. Režisérom
je v tomto prípade európska hviezda prvej
veľkosti Willy Decker. Jeho rukopis má výrazné
výtvarné východiská, v ktorých krása a pôsobi-

vosť vychádzajú z jednoduchosti a zo symbolického prepojenia s príbehom a jeho ideovou
podstatou. Originálny profil má každé gesto
interpreta, jeho pohyb a emocionalita, ktoré
ako hudobný kontrapunkt nachádzajú svoje
finálne vyznenie v kontexte všetkých zložiek
divadelného obrazu. Massenetov Werther je
dielom emocionálnej hegemónie, sentimentality, apelujúce vo svojej príbehovej jedinečnosti na existenciálnu spoluúčasť publika.
Štátne divadlo Košice sa napokon predstaví
s málo známou operou veľkého romantického reformátora hudobného divadla Richarda
Wagnera Víly. Na umeleckej kvalite táto inscenácia režiséra Lubora Cukra získala i vďaka skvelému dirigentovi Robertovi Jindrovi,
autorovi hudobného naštudovania. Príležitosť vidieť a počuť toto vzácne dielo Richarda
Wagnera je skutočne jedinečné. Okrem iného
i z historického hľadiska. Ukazuje sa totiž, že ak
by tento veľký tvorca nezatienil vlastnú ranú
tvorbu neskoršími, úplne výnimočnými opusmi svetovej literatúry, aj tieto výtvory by sa
nestratili v európskom hudobnom dedičstve
a boli by konkurencieschopné.
(sj)
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NOVÉ IMPULZY
Tanečné posolstvo dneška
Tri generácie choreografov
z Maďarska
Baletným triptychom na hudbu Bélu Bartóka
sa predstaví súbor Národnej opery v Budapešti. Každý z troch renomovaných maďarských
choreografov, ktorí sa pod jednotlivé choreografie podpísali, je charakteristicky originálnym pohybovým rukopisom.
Balet Drevený princ, o ktorého inscenovanie sa
pokúšalo už mnoho tvorcov, prináša v súčasnej podobe svetovo uznávaný choreograf Pál
Frenák, zdôrazňujúc rozpor medzi detským
príbehom a sofistikovanou hudbou. Ocenený
choreograf, tanečník založil v roku 1989 vo
Francúzsku známy súbor Pál Frenák Company,
neskôr viedol maďarsko-francúzsky súbor so
sídlom v Budapešti aj Paríži. Vytvoril jedinečný tanečný štýl, ktorý integruje viacero tanečných techník, znakovú reč, rôznorodé umelecké formy vrátane cirkusu, divadla, módy
a súčasnej hudby.
Bartókova Tanečná suita spája silu a krásu
baletu a ľudového tanca. Dielo je výsledkom
koprodukcie Maďarského národného baletu
a Duna Art Ensemble v choreografii Zsolta
Juhásza. Významný choreograf ľudového tanca, umelecký šéf Duna Art Ensemble, ktorý je
súčasťou spoločnosti Duna Művészegyüttes,
spolupracuje s baletným súborom po prvý
raz. Výsledkom zaujímavej fúzie je pôsobivé
dielo, čerpajúce z bohatého žriedla maďarského folklóru, pretavené do štylizovanej sofistikovanej podoby súčasného baletu.
Súčasťou večera je najznámejší Bartókov balet Zázračný mandarín v choreografii legendárneho Lászlóa Seregiho (1929 – 2012).
Mimoriadne zaujímavý maďarský tanečník
a choreograf, ktorý pôsobil ako hlavný choreograf Národnej opery v Budapešti, chcel
byť pôvodne dizajnérom. V roku 1949 však
zmenil svoje nasmerovanie a začal budovať
tanečnú kariéru. Z tanečníka sa vypracoval na
baletného majstra a neskôr choreografa a režiséra. Je autorom množstva baletov a cho-
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reografií do opier (Faust, Tannhaüser). V roku
1968 uviedol v maďarskej premiére Chačaturjanov balet Spartakus. Kultový balet Zázračný
mandarín predstavil po prvý raz v roku 1970
so zámerom vytvoriť progresívny inscenačný
tvar v rámci tanečného i vizuálneho konceptu,
rešpektujúc nadčasovú platnosť diela.

Choreografický mág opäť
na festivale
K vrcholom festivalu bude iste patriť aj hosťovanie súboru Eifman Ballet. Už štvrtý raz
nášmu publiku predstaví svoje dielo jeden

„Myslím si, že sme
našli symbiózu medzi
tradičnou ruskou
baletnou kultúrou
19. a 20. storočia
a všetkými výdobytkami
súčasných svetových
choreografov.“

z najvýznamnejších svetových choreografov
Boris Eifman. Baletný epos Čajkovskij. PRO
et CONTRA o geniálnom skladateľovi Piotrovi
Iľjičovi Čajkovskom je sondou do života jeho
najobľúbenejšieho skladateľa. Vypovedá o životných úderoch osudu a utrpeniach duše
skladateľa, odrážajúcich sa v tragických momentoch jeho hudby. Balet však nechce byť
len históriou súkromného života Čajkovského,
ale pokúša sa zachytiť zlomové tragické momenty, ovplyvňujúce tvorbu výnimočného
ruského skladateľa, autora najslávnejších bale-

tov. Jeden z najslávnejších choreografov sveta
Boris Eifman (1946) sa narodil na Sibíri, vyštudoval konzervatórium v Leningrade. V roku
1977 bol vymenovaný za šéfa Leningradského
baletného súboru, dnes Eifman Ballet. Medzi
jeho dielami nachádzame tituly ako Don Juan
a Molière, Don Quijote alebo Fantázie blázna,
Majster a Margarétka, Karamazovovci, Onegin,
Červená Giselle, Rekviem, Anna Karenina, Rodin. Je známy svojimi spracovaniami veľkých
literárnych diel s psychologickými sondami
do temných stavov duše. „Nejde len o techniku,
ale aj o duchovnosť. Vchádzame do hlbín duše
a to sa dá vyjadriť len novým spôsobom tanca.
Myslím si, že sme našli symbiózu medzi tradičnou ruskou baletnou kultúrou 19. a 20. storočia
a všetkými výdobytkami súčasných svetových
choreografov,“ hovorí Eifman.

Ocenené tanečné divadlo z Košíc
Festival privíta balet Štátneho divadla v Košiciach, ktorý uvedie súčasný tanečný projekt
Denník Anny Frankovej – autorom réžie a choreografie je Ondrej Šoth, umelecký šéf a choreograf košického baletu. Na svojom konte má
desiatky choreografií od klasických baletov
cez opery až po tanečné dielne a tanečné divadlo. Pôsobil v Pražskom komornom balete
Pavla Šmoka, v Národnom divadle Praha, v súbore Laterny Magiky, v SND, v SĽUK-u, Mestskom divadle v Ústí nad Labem, v Arts concerts Mníchov, hosťoval v Kyjeve. V inscenácii
Denník Anny Frankovej sa spolu s dramaturgičkou Zuzanou Mistríkovou pokúsili o tanečno-divadelné stvárnenie príbehu, ktorý pozná
celý svet. Nemecké dievča židovského pôvodu sa so svojou rodinou skrývalo počas vojny
v Amsterdame, no napokon sa stalo obeťou
holokaustu. Rolu Anny Frankovej zveril režisér
Ondrej Šoth herečke Činohry SND Táni Pauhofovej, ďalšie postavy stvárňujú členovia košického baletného súboru. Inscenácia získala
cenu Dosky za sezónu 2016/2017 v kategórii
Tanečné divadlo.

festival
Čajkovskij. Pro et Contra, Eifman Ballet, Petrohrad

Denník Anny Frankovej,
Balet Štátneho divadla
Košice

Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci, Balet SND

Bartókov tanečný triptych, Maďarský národný balet, Budapešť

Z domácej kuchyne
Balet SND uvádza na festivale tri nové inscenácie aktuálnej sezóny. Ravelov snový balet
Dafnis a Chloé inscenovala mladá choreografka a zároveň sólistka Baletu SND Reona Sato
ako obraz zo života súčasných mladých ľudí
s dôrazom na detstvo, ktoré je pre ňu určujúcim obdobím života. Absolventka choreografie na VŠMU Reona Sato má na svojom konte
už zopár kratších diel, Dafnis a Chloé, uvádzaný v spoločnom večere s jednoaktovou operou Španielska hodinka v réžii Pavla Smolíka,
je jej prvou väčšou prácou, v ktorej prezentuje
svoju choreografickú invenciu a svieži pohybový rukopis.
Balet Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci z repertoáru svetoznámeho Eifman

Ballet je prvým naštudovaním Eifmanovho
diela na Slovensku. Strhujúca choreografia je
umocnená výberom z diel troch hudobných
velikánov – Wagnera, Musorgského a Rachmaninova, rovnako ako interpretačnými
výkonmi tanečníkov. V duchu Eifmanovej
tvorby ide o psychologický balet, pokus vytvoriť tanečný ekvivalent k Dostojevského
majstrovskému románu. „Ak Boh neexistuje,
potom sú všetky veci v súlade s právom.“ Slávny
svetový choreograf Boris Eifman túto pravdu parafrázuje z pohľadu súčasnosti: „Boh
existuje a napriek tomu sa všetky veci dejú v súlade s právom.“
Balet Esmeralda je najnovšou inscenáciu,
uviedli sme ju v marci pri príležitosti 200. výročia narodenia choreografického velikána

Mariusa Petipu. Inscenátormi novej verzie Petipovej monumentálnej baletnej fresky sú významný ruský choreograf Vasilij Medvedev,
známy na Slovensku ako autor úspešných
inscenácií Onegin a Korzár a baletný majster
a choreograf Stanislav Fečo.
Ruský choreograf so svetovým renomé
Vasilij Medvedev je autorom klasických baletných diel, ktoré inscenuje s rešpektom
k pôvodnej verzii a zároveň im dáva vlastnú
originálnu pečať, ako je to v prípade baletov
Korzár, Labutie jazero, Don Quijote, Bajadéra, Luskáčik, Márna opatrnosť, Coppélia. Je
autorom pôvodných inscenácií, akými sú:
Onegin, Káťa a siamský princ, Romeo a Júlia,
Salome, Dáma s kaméliami, Popoluška, Kleopatra či Goya.
(eg)
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rozhovor

„CYNIK“
KUDLÁČ
sa dokonca rozplakal
Text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND, foto: Braňo Konečný, Martin Črep

Darina Abrahámová

Darina Abrahámová je dlhoročná dramaturgička Činohry SND, túto pozíciu
len nakrátko a nedobrovoľne opustila v rokoch 2010 – 2013, aby sa do nej vrátila
v rámci druhého funkčného obdobia riaditeľa Romana Poláka. Okrem SND
dlhodobo spolupracuje s Radošinským naivným divadlom a divadlom GunaGu.
Od počiatku svojej kariéry sa pravidelne objavuje na divadelných doskách
ako herečka. V ostatnom čase sa viackrát predstavila aj v novej úlohe režisérky
v pražskom divadle Studio DVA, kde pripravila viacero inscenácií.

Režisér Eduard Kudláč spolupracoval s Činohrou SND prvýkrát v turbulentnej sezóne 2010/2011. Inscenoval vtedy hru Sarah
Ruhlovej Mobil mŕtveho muža. Čo predchádzalo osloveniu Eduarda Kudláča? Aká
bola vaša skúsenosť s jeho dovtedajšou režijnou prácou? Čím vás oslovila?
– Dnes už, zdá sa, nie je podstatné, čo sa skrýva
za vaším vcelku výstižným prívlastkom „turbulentná“ sezóna, ale čitatelia by asi mali vedieť
aspoň to, že to bolo obdobie, keď sa z hodiny
na hodinu vtedajšie nové vedenie SND rozhodlo zrušiť všetky interné pozície dramaturgov a režisérov vo veľmi naivnej predstave, že
v reprezentatívnej divadelnej inštitúcii, ktorej

Klaňačka po premiére
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počet zamestnancov sa šplhal k tisícke, sú práve režiséri a dramaturgovia zbytoční. Našťastie
to bola iba epizóda (ale mne napríklad aspoň
dvaja interní režiséri v činohre stále chýbajú),
v ktorej sa napokon veľmi rýchlo práve iniciátori tohto „nápadu“ skompromitovali.
K osloveniu režiséra Kudláča Činohrou SND
prišlo ešte pred týmto groteskným aktom.
Mestské divadlo Žilina hosťovalo u nás s inscenáciou Mobil v Kudláčovej réžii. Osobne sme sa
vtedy nepoznali, ale zážitok z predstavenia bol
pre mňa elektrizujúci. Hneď som ho spontánne vyhľadala; predstavil sa mi pán v teplákoch
a šiltovke, ktorý pomáhal na parkovisku nakladať do divadelného auta akési veci. Pove-

dala som mu o svojom zážitku z predstavenia,
o tom, že bolo skvelé a obrodné vo vedení
hercov, v autenticite ich prejavu a zároveň
v akejsi modernej, oprostenej estetickej štylizácii, a že by sme pána režiséra radi videli aj
v našom divadle. Neskôr sme počas prechádzky Bratislavou preberali možné tituly, a to už
som mala pocit, že tento ľudsky aj umelecky
svojský „týpek“, je vzdelaný, rozhľadený a vtipný mladý muž, ktorý vie, čo chce a nedbá príliš
na to, čo si o tom myslia druhí. Napokon sa
s chuťou pustil do nového titulu americkej
autorky, ktorý som mu ponúkla, a výsledok
stál za to. Medzičasom sa udiala spomínaná
„turbulencia“ a inscenácia rýchlo a predčasne
zmizla z repertoáru. Kudláč mi vtedy ponúkol
pozíciu dramaturgičky v Mestskom divadle
v Žiline, kde bol (a stále je) umeleckým šéfom
a kde sa vekový priemer hercov pohyboval
okolo 25 rokov. V Žiline som s nimi po skúške
hrávala piškvorky, meno-mesto-zviera-vec
a biliard. Ivka Kubáčková, Janko Dobrík, Iveta
Pagáčová, Miško Režný a ďalší boli skvelou
a nadanou partiou. A stále sú. Niektorí z nich
sa neskôr objavili aj v inscenáciách Činohry
SND ako Madame Bovary či Nevina.
Spolu s režisérom Kudláčom inklinujete
k súčasnej dráme. Je pre vás príťažlivejšia
ako klasika? V čom spočívajú jej hlavné
devízy?
– Naše cesty sú po mojom návrate do Činohry
SND opäť autonómne, takže nemožno hovoriť

rozhovor
ale podporované, ktoré sa výlučne orientuje
na uvádzanie novovznikajúcich či hotových
nových dramatických diel a efektívne prezentuje zahraničné trendy (aj scénickým čítaním,
podporou prekladateľov...). S možnosťou experimentu, pokiaľ ide o naštudovanie, reprízovanie, uzavretých dielní by mohli Bush Theatre
či Royal Court v Londýne poslúžiť ako vzor.
Alebo aj pražské divadlo Letí. No v posledných sezónach sme hádam aj v Národnom pri
Dunaji niečo pre uvedenie nových pôvodných
hier spravili, nie? Táto sezóna je však zámerne
o klasike, a preto som rada, že režisér Kudláč sa
tak úspešne pri Krotkej pokoril.
Krotká, Dominika Kavaschová (Ona), Richard Stanke (On)

o spoločných dramaturgických preferenciách.
Eduard (medzičasom si tykáme) sa na tlačovke pred premiérou Krotkej vyjadril, že každá
epocha, ktorú dnes vnímame ako historickú,
bola vo svojej dobe predovšetkým súčasná,
t. j. žila v prvom rade inscenovaním súčasných
autorov. A že sa mu vidí, že sme v podpore
a uvádzaní súčasných autorov nepochopiteľne pasívni. (To je len hrubá reprodukcia jeho
vyjadrenia.) Pre mňa nie je klasika a priori
menej príťažlivá z pohľadu overenej kvality,
naopak. Ale tiež považujem za menej ambiciózne robiť ikstú verziu geniálneho Čechova,
Shakespeara, Sofokla či Dostojevského... alebo zo strachu či kvôli predsudkom opovrhovať všetkým novým a neznámym, možno aj
menej dokonalým, či už ide o svetovú, európsku, alebo slovenskú dramatiku.
Hlavné devízy súčasných hier spočívajú v komunikatívnosti kontextu a tém, ktorými žijeme a ktoré skutočná nová dráma artikuluje.
Mne osobne nejde až tak o žáner a formu,
ale o presah, ponor alebo skutočne naliehavý motív a originalitu, s akou dnešné autorky
a autori chcú pokračovať v písaní v nadväznosti na tých často vo svojej dobe rovnako
zaznávaných a nepochopených géniov. Opakujem sa, ale stále si myslím, že nová dráma
má byť protekčným dieťaťom. Ale presadiť
neznáme a u nás ešte nehrané dielo niekedy fakt bolí. O to slastnejšia je výhra, akou
sú napríklad inscenácie Neviny či Rodákov,
ak mám uviesť hoci len dva príklady zo súčasného repertoáru, na ktorých som dramaturgicky participovala. Tento postoj sa vo
mne umocnil po opakovaných návštevách
britského divadla, divadelnej veľmoci, ktorá
nežije len zo svojich bardov, hoci by mohla.
A ako herečka som šťastná, že som celé desaťročia blízko pri autoroch ako Stano Štepka a Viliam Klimáček.
Čo by sa malo v uvádzaní súčasnej drámy
zmeniť, prípadne, čo tejto zmene bráni?

– My stále ešte nie sme natoľko vykryštalizovanou profesionálnou divadelnou kultúrou,
a to z praobyčajných kultúrno-historických
dôvodov, aby sme mohli rezignovať na rovnováhu medzi uvádzaním klasiky a moderny,
respektíve nových vecí (niekedy dátum vzniku
diela nie je zárukou jeho „čerstvosti“). Trend,
že režiséri sa do klasiky až tak nehrnú, tu už
je. Momentálne sme trochu uviazli na polceste. Staré už nie je zaujímavé a nové ešte nie je
dobré. Tituly sa nevyberajú až tak ľahko, lebo
nie je vždy jasná stratégia, či chceme vyhovieť

,,Hlavné devízy
súčasných hier spočívajú
v komunikatívnosti
kontextu a tém,
ktorými žijeme
a ktoré skutočná nová
dráma artikuluje.“

režisérom alebo či k titulu, za ktorým si stojíme, hľadáme režiséra/režisérku. Okrem toho,
aj skvelí dramatici do značnej miery rezignujú na písanie veľkých hier, myslím počtom
postáv, ale aj vážnosťou či zásadnosťou tém,
jednoducho chcú mať z rôznych dôvodov reálnejšie šance, že budú hraní. Pre mňa v konečnom dôsledku nie je najpodstatnejšie, či
ide o klasiku, upravenú klasiku, adaptáciu či
filmový scenár. Intuitívne, nielen analyticky,
sa snažím „zaňuchať“, čo varí doba, a čo by
diváka obohatilo novými vôňami. Len nech
je naďalej s chuťou hladný. Kulinárskymi prímermi všetko zdanlivo zľahčujem, ale „výživa“
je predsa dôležitá, nielen módna téma. Chýba
nám progresívne divadlo, nemusí byť veľké,

Pôvodne ste v Štúdiu plánovali uviesť
adaptáciu románu Alberta Camusa Cudzinec. Čo napokon rozhodlo o zmene titulu?
Kto prišiel s návrhom inscenovať Dostojevského novelu Krotká?
– Doteraz sme nezískali práva na uvedenie
Cudzinca, čo mi je ľúto, ale ešte stále som trpezlivá. Iva Klestilová napísala skvelú dramatizáciu a Edo aj s Evkou Kudláčovou-Rácovou
(návrhárkou scény aj kostýmov) mali všetko
veľmi zaujímavo nielen pripravené, ale už aj
viac-menej hotové. Skrátka smola, s ktorou
sme vopred nemohli počítať. Na novelu Krotká som si spomenula pri káve s Richardom
Stankem, keď sme boli smutní, že na Cudzinca,
v ktorom mal hrať hlavnú postavu, si ešte budeme musieť počkať. A mne sa ZRAZU zjavil
v pamäti ako záblesk Ctibor Filčík, ako bravúrne a nezabudnuteľne hral v televíznom filme
Krotkej, a mladučká Magda Vášáryová po jeho
boku. Bola som dievčatko, keď som to videla,
ale tá intenzita zážitku sa vryla hlboko do môjho podvedomia. Aj téma veľmi komplikovaného nerovného vzťahu a postavenia medzi
mužom a ženou. Aj téma smrti (samovraždy)
a vyrovnania sa s ňou bola a zostáva magickou
a tajomnou. Umenie má silu zásadne vstupovať do našich životov a je mi, bez irónie, ľúto
každého, kto to nezažil alebo nechápe, či dokonca umením a umelcami opovrhuje. Novelu
som si prečítala až po tomto zjavenom nápade a bolo rozhodnuté... Dostojevskij nepustí.
Preniesť toto prozaické dielo na javisko
je nezvyčajný nápad, ktorý zaiste zaujme
divadelníkov i laikov. Boli ste od začiatku
presvedčení o tom, že Krotká sa dá scénicky oživiť, alebo ste o tom v tvorivom tíme
viedli nejakú polemiku?
– Eduard Kudláč má moju dôveru, poznám
jeho poetiku aj analytické zmýšľanie a netradičné postupy pri spolupráci s hercami, aj
jeho „zenovú“ pohodu a ostrý vtip. Už sme
spolupracovali viackrát, ale ešte stále je to
dobrodružstvo a nie rutina. Polemiku som
cítila, verím, že tvorivú, v tom, že som príbeh
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,,Umenie má silu
zásadne vstupovať
do našich životov a je mi,
bez irónie, ľúto každého,
kto to nezažil alebo
nechápe, či dokonca
umením a umelcami
opovrhuje.“

Nevina, Zuzana Fialová (Absolut)

výraznejšie a zemitejšie chápala z pohľadu
ženy ako nepriamy dôkaz o psychickej manipulácii muža, ktorý si svoje komplexy vybíja
na partnerke, ktorá je z mnohých dôvodov
bezmocnejšia, a tak samovražda ako gesto
vyslobodenia zostáva toho dôkazom a zároveň mementom. Eduarda viac fascinoval
abstraktnejší moment straty blízkej osoby
a spôsob, ako sa s tou stratou bezmenný hrdina v existenciálne a psychologicky vyhrotenej
situácii vyrovnáva. Ale procesuálne sme si ako
tvorivý tím rozumeli všetci, napokon Richard
bol najpodstatnejší v pochopení a v pretavení
analytickej dekonštrukcie a fragmentarizácie
Krotkej. Jeho herecké kolegyne boli dôležitou
súčasťou celku, ale hlavným a rovnocenným
partnerom pri takto demonštrovanom príbehu zostáva divák. A zdá, že si to „užíva.“

A v čom spočívalo gro spolupráce s Richardom Stankem, ktorý sa prvýkrát ocitol, ako
sám priznal, pred takouto úlohou neveľmi
vzdialenou od monodrámy?
– Myslím, že najmä v detailnom cizelovaní
slov a viet počas skúšok. Dramatizácia, ktorú režisér pripravil s plným vedomím svojej
koncepcie, prechádzala počas skúšok zdanlivo nepodstatnými zmenami a škrtmi, ale
pre herca sú dôležité, a v tom sme si všetci
traja rozumeli. A možno som mu vo výťahu
sem-tam aj niečo povedala... On je veľmi
vnímavý. Môj muž Samuel mi po premiére
hovoril, že som neustále otvárala ústa spolu s Richardom a robila v hľadisku grimasy.
Tak neviem, kam sa prioritne pozeral, ale ja
som to s Richardom naozaj prežívala celý čas
a „cynik“ Kudláč sa dokonca rozplakal. A po-

tom s úsmevom dodal, že na Bratislavu je to
fakt dobré...
Lákalo by vás priviesť na javisko aj niektorú z ďalších Dostojevského predlôh?
– Určite áno, lebo som si prečítala ďalšie jeho
poviedky, viaceré z nich do slovenčiny ani nie
sú preložené a, verte mi, sú medzi nimi skvosty.
Ale tak to býva, že po zoznámení sa s dielom
mám ako dramaturgička často pocit, že dotyčného autora či autorku by sme mali vzápätí
predstaviť aj inými titulmi. No kritici, čím nemyslím iba recenzentov, viackrát uvádzaných
a plodných, najmä súčasných dramatikov či
dramatičky (tiež uvádzaných a plodných), považujú často za grafomanských maniakov. Chudák Sofokles, napísal vyše 120 hier, ešteže sa ich
dochovalo len pár, lebo inak by mu u nás dali!

Modelka: Hanka Závodná/Miss GOSH & Miss Slovensko 2017
Foto & make-up: Lukáš Kimlička/GOSH Copenhagen

INZERCIA

VELVET TOUCH LIPSTICK MATT
• Klasický rúž s matným efektom
• Zloženie bez parabénov
LIQUID MATTE LIPS
• Tekutý matný rúž
• Dlhá trvácnosť
• Zloženie bez parabénov
LIFT & HIGHLIGHT
• Multifunkčné líčidlo
• Zvýrazňuje, tvaruje & definuje
• Bez parfumácie & parabénov

#GOSHCOPENHAGEN #MAKEYOURIMPRESSION #AW17 #BEAUTYLIFE

NOVINKA

Pripojte sa k nám na sociálnych sieťach

projekt

VEČER TALENTOV
Inšpirujúca spolupráca
Text: Miroslava Kovářová, vedúca Katedry tanečnej tvorby Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU

Večer tanečného umenia Vysokej školy múzických umení a Baletu Slovenského národného
divadla je nosným projektom spolupráce Baletu SND a Katedry tanečnej tvorby Hudobno-tanečnej fakulty VŠMU/HTF VŠMU, ktorá sa
úspešne rozvíja od roku 2014, keď Balet SND
otvoril dvere mladým talentom z VŠMU. Vďaka
tomu sa umelecky i profesionálne rozvíjajú,
ale tiež poznávajú tradíciu a trvalé hodnoty.
Večer bude prezentáciou záverečných prác
choreografov a umeleckých výkonov študentov katedry tanečnej tvorby. V tomto akademickom roku dostala Reona Sato, členka

Baletu SND a študentka choreografie baletu
na HTF VŠMU, výnimočnú príležitosť ukončiť
svoje štúdium predstavením Dafnis a Chloé,
ktoré vytvorila pre Balet SND. Svoje tanečné
dielo, ktorým bude uzatvárať bakalárske štúdium choreografie, predstaví sólista Baletu
SND Adrian Ducin.
Definitívny výber ostatných prác uvedených
v tento večer bude známy až po prehrávkach
na katedre tanečnej tvorby v apríli, ale veríme,
že práce budú kvalitné a divákov upúta ich
rôznorodosť a sviežosť. Priestor, kde budú prezentované, je pre tvorcov vždy veľkou výzvou,

ale určite i skvelou motiváciou, lebo často je
to po prvý raz, keď si môžu overiť svoje vedomosti a umelecké výkony v profesionálnych
podmienkach. Divákom sa predstavia členovia Baletu SND, študenti VŠMU a hostia.
Veríme, že tento večer naplní a ďalej posunie
ideu, ktorá stála pri zrode spolupráce týchto
dvoch inštitúcií, a zároveň bude dôstojnou reprezentáciou pedagogickej a umeleckej práce pedagógov a študentov katedry tanečnej
tvorby, a tiež dôkazom toho, že na Slovensku
máme talentovaných umelcov vo všetkých
žánroch a oblastiach tanečného umenia.
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4. mája 2018 o 19.00 hod. v historickej budove SND
Generálny partner SND

Balet SND
Vstupenky v pokladniciach SND a online na www.snd.sk a www.navstevnik.sk
Rezervácie + 421 2 20 47 22 89 a rezervacie@snd.sk
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
info-htf@vsmu.sk, www.htf.vsmu.sk

Hlavný partner
Baletu SND

po premiére

Marius Petipa, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo

Esmeralda

Dansaran Vandanov

Viacheslav Krut

ntin Korotkov
Olga Chelpanova a Konsta

Presne v deň 200. výročia narodenia jedného z najvýznamnejších choreografov sveta Mariusa Petipu – 11. marca –
uviedol Balet SND impozantnú tanečnú fresku Esmeralda,
balet inšpirovaný románom Victora Huga Chrám Matky
Božej v Paríži. Inscenátormi prvého slovenského uvedenia
Petipovho „ballet à grand spectacle“ sú Vasilij Medvedev
a Stanislav Fečo. Inscenácia vznikla v spolupráci s Petipa
Heritage Fund St. Petersburg, Veľkým divadlom v Moskve
a so spoločnosťou Grishko v Prahe.
Foto: Peter Brenkus
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Stanislav Fečo, Olga Chelpanova,
Vasilij Medvedev a Konstantin Korotkov

po premiére
Alexandra Shalimova,
Luana Brunetti
a Maria Rudenko

Obraz z 3. dejstva

Andrej Szabo a Juraj Žilinčár

Erina Akatsuka a Igor Leushin

Jozef Dolinský, Vasilij Medvedev, Stanislav Fečo a Marián Chudovský

Publikácii SND vo fotografiách 2016/2017 zaželali dobrý štart
medzi záujemcov o dianie v SND Jozef Dolinský, Vasilij Medvedev,
Stanislav Fečo, Olga Chelpanova a Konstantin Korotkov posypaním
kolofóniou, ktorú využívajú aj tanečníci.
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Jiři Havelka a kol., Elity

rozhovor

RICHARD
STANKE
Moc dokáže človeka
veľmi ľahko ovládnuť
text: Miro Dacho, dramaturg Činohry SND
foto: Ľuboš Pilc, Vladimír Kiva Novotný, Daniel Veselský

Už v prvom kvartáli tohto roka sa ukázalo, že pomedzi návraty k osmičkám
z rokov 1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1988, 1998, ktoré si budeme
pripomínať, tlačia sa von aj osmičky celkom nové. A tak môžeme
už teraz s uspokojením konštatovať, že do radu osmičkových rokov
nezmazateľne pribudne aj rok 2018. Medzi tými, ktorí sa opakovane
vracajú do ulíc a na námestia v snahe otvorene vyjadriť svoj občiansky
postoj, patrí aj člen Činohry SND Richard Stanke.

Stáli ste na námestiach už koncom osemdesiatych, potom koncom deväťdesiatych
rokov a nedávno opäť. Považujete to za
výdobytok slobody, alebo, naopak, za neschopnosť vyriešiť niektoré problémy raz
a navždy?
V každej fungujúcej demokracii sa vyskytnú
okolnosti, s ktorými časť verejnosti nemôže
súhlasiť a nesúhlasí. Je súčasťou slobody, že
človek má možnosť prejaviť nahlas a otvorene svoj názor. To, že politici získajú raz za štyri
roky naše hlasy v parlamentných voľbách, ešte
neznamená, že v tom medziobdobí sa občan
nemá právo vyjadrovať k veciam verejným.
Hneď ako sa politickí predstavitelia spreneveria či už programu, ktorí deklarovali, alebo
morálke, občan má nie možnosť, ale povinnosť dať najavo svoj nesúhlas.

32

„Len diskusiou
sa môžeme posúvať
ďalej a navzájom sa
inšpirovať a obohacovať.
Len ak budeme spolu
komunikovať a načúvať
jeden druhému,
môžeme dosiahnuť
nejaký pokrok.“

Pocity spolupatričnosti a zomknutosti, ktoré sprevádzajú spoločné zhromaždenia na
námestiach, niekedy však vyvolávajú falošný pocit eufórie a nádeje v to, že si možno
vydýchnuť a nadobudnúť pocit, že odteraz
sa veci zmenia a všetko bude už len lepšie.
Ale po čase sa spoločnosť ocitne na tých námestiach znova.
To je prirodzené. Problém skôr je, že sa nám doposiaľ, a to je dané historickým vývojom, nepodarilo vytvoriť občiansku spoločnosť, ako ju poznáme napríklad v západných krajinách. My sa
všetkému, čo s tým súvisí, ešte len musíme učiť.
A je dôležité začať už pri deťoch, dať im priestor
na to, aby mohli povedať svoj názor a pokúsiť
sa ten názor vypočuť a viesť diskusiu. Len diskusiou sa môžeme posúvať ďalej a navzájom sa
inšpirovať a obohacovať. Len ak budeme spolu

rozhovor
komunikovať a načúvať jeden druhému, môžeme dosiahnuť nejaký pokrok.
Okrem rodiny môže veľkú úlohu pri výchove
ďalších generácií zohrať školstvo, ale to sa
ocitáme na veľmi tenkom ľade.
Myslím, že súčasnej politickej garnitúre dokonca vyhovuje stav nášho školstva. Nikto z nich
sa nechce konfrontovať so sebavedomými,
s rozhľadenými a inteligentnými občanmi –
partnermi. Chcú mať pred sebou stádo, ktoré
sa nezaujíma o veci verejné, ale mlčky chodí
do práce, platí dane a hotovo. Nič ďalšie občanov nemá zaujímať. To je pozostatok štyridsiatich rokov budovania socializmu. Nie náhodou
sa v oveľa rozvinutejšej podobe tieto princípy
uplatňujú dnes v Rusku, tam sa akýkoľvek prejav
nevôle postihuje veľmi striktným spôsobom.
Na druhej strane však autoritatívne typy
politikov mali a majú opakovane vo voľbách
najväčšiu podporu.
Nedávno boli zverejnené štúdie, ktoré hovorili o tom, že v niektorých častiach Slovenska
sú obyvatelia veľmi výrazne konzervatívni. Ich
voličské preferencie sú v podstate rovnaké
ako v období tzv. slovenského štátu. A vyvíjajú
či menia sa len veľmi pomaly. Ale už to, že mladí ľudia aj z týchto oblastí dnes cestujú po svete, a hoci sa možno nevrátia natrvalo domov,
majú možnosť do istej miery spôsob myslenia
tých, čo tu ostali, ovplyvniť a postupne meniť.
Akú úlohu pri formovaní občianskej spoločnosti zohráva divadlo? A kto iný by ju ešte
mohol alebo mal pomáhať formovať?
Keď si uvedomíme, v akom stave je súčasná televízna tvorba, tak divadlo je jedným
z mála priestorov, kde možno vyjadriť svoj
názor na dobu, v ktorej žijeme, a pokúsiť
sa ju reflektovať. Napokon je to aj jeho povinnosť. Iným a jedným z veľmi dôležitých
prvkov demokratickej spoločnosti je však aj
žurnalistika a publicistika. Trápi ma, že stav
úrovne slovenskej a českej verejnoprávnej
televízie je stále neporovnateľný. Zdá sa mi,
že novinári v našich verejnoprávnych médiách i v niektorých súkromných sa boja klásť
nepríjemné otázky. Politici ich v diskusii veľmi rýchlo zahriaknu, odstavia a novinári, ako
keby nemali silu neustále do nich dobiedzať
a čakať dovtedy, kým nedostanú relevantnú
odpoveď. Nedostatok otvorených a nebojácnych ľudí spôsobuje i to, že politici si viac
a viac dovoľujú, strácajú vedomie toho, že sú
povinní spovedať sa a skladať verejnosti účty.
Je nemysliteľné, aby si akýkoľvek politický
predstaviteľ vyberal, komu bude a komu nebude odpovedať. To je predsa ich psia povinnosť. Ale nájdu sa, samozrejme, aj u nás takí
novinári, ktorí idú priamo na dreň, a neboja

sa žiadneho postihu. Takých by sme však potrebovali oveľa viac. Myslím si, že sa netreba
zľaknúť a byť v strehu, pretože obmedzovanie slobody slova, cenzúra a manipulácia
nemusia prísť odrazu, ale môžu sa zakrádať
pomaly a postupne. Stačí sa pozrieť na to, čo
sa deje napríklad v Poľsku alebo v Maďarsku.

„To, že mám možnosť
povedať nahlas,
čo si myslím a slobodne
sa rozhodovať,
považujem za nesmierne
dôležité.“

Aké divadlo by spĺňalo alebo spĺňa vašu
predstavu participácie na formovaní občianskej spoločnosti?
Dlhodobo ma zaujíma tvorba Jiřího Havelku,
ktorému sa, myslím si, darí do jeho inscenácií
vkladať aj občiansky postoj. Vyberá si témy
a vyjadruje sa k témam, ktoré ho trápia, ktoré
považuje za dôležité. Divadlo sa síce nedostáva do takej priamej konfrontácie s mocou ako
noviny, ale aj my sa, myslím si, snažíme nastoliť
témy, ktoré sú aktuálne a rezonujú v spoločnosti. Po predstaveniach inscenácií, ako sú napríklad Elity alebo Rodáci, cítim, že sa podarilo
nadviazať dialóg s publikom. Dialóg síce tichý,
ale zrozumiteľný pre obe strany. Človek to cíti
pri potlesku alebo z reakcií publika počas predstavenia. Neviem si predstaviť, že by divadlo

nereflektovalo súčasné problémy spoločnosti,
s ktorými zápasíme a ktoré nás obklopujú.
Na druhej strane aj umelci robia veľmi často
rôzne kompromisy, keď sa rozhodujú, s kým
a na čom budú spolupracovať, s kým si podajú ruku na tej či onej spoločenskej akcii.
To je veľmi dôležitá téma a človek ju musí začať riešiť najprv sám v sebe. Pravdou však je, že
každý má latku citlivosti nastavenú inak. A ja
nemám právo nikomu vstupovať do svedomia. Ale myslím, že žiadne peniaze nestoja za
to, aby sa človek hanbil prejsť po ulici pre to,
s kým spolupracoval, alebo čo a ako urobil. A ak
sú medzi nami ľudia, ktorí v niektorých veciach
prekročili hranicu únosnosti, nemali by sme
sa tváriť, že sme len profesionáli, ktorí si robia
svoju prácu a ostatné ich nezaujíma, ale mali by
sme im to dať jednoznačne najavo. A ak takýto
človek možno aj neprekročil zákonné normy,
ale morálne áno, tak je podľa mňa ešte dôležitejšie nepodľahnúť mu a neprispôsobiť sa.
A napokon, stotožňujete sa s myšlienkou
Winstona Churchilla: „Demokracia je nedokonalý systém, ale ľudstvo, žiaľ, zatiaľ nič
lepšie nevymyslelo“?
Určite áno. To, že mám možnosť povedať nahlas, čo si myslím a slobodne sa rozhodovať,
považujem za nesmierne dôležité. Som šťastný, že som sa toho dožil a vážim si to. Myslím,
že by na to nikto nemal zabúdať, pretože, žiaľ,
moc je taká, že dokáže veľmi ľahko ovládnuť
človeka, ktorý ju získal, to je asi v ľudskej prirodzenosti. Skôr či neskôr, nie každý, ale mnohí, ktorí ju ochutnajú, jej aj podľahnú. A preto
existuje v demokracii opozícia, rôzne nezávislé občianske iniciatívy, novinári, médiá, aby
neustále tých mocných kontrolovali.

Valeria Schulczová, Roman Olekšák, Rodáci
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FRAGILE & BALET
S LOV E N S K É N Á RO D N É D I VA D LO J E Š T Á T N A P R Í S P E V KOV Á O RG A N I Z Á C I A M I N I ST E R ST VA K U LT Ú RY S R .

FOTO F R AG I L E | FOTO B A L E T P E T E R B R E N K U S | V I Z U Á L B A R B O R A Š A J G A L Í KOV Á

ÚþINKUJÚ BRANISLAV KOSTKA, SOŀA NORISOVÁ, JANA GOLIS, HELENA KRAJþIOVÁ, SVETLANA RYMARENKO,
SLAVOMÍR KOŠECKÝ, MARTIN MADEJɆCHOREOGRAFIA ADRIAN DUCIN, IGOR HOLOVÁþ, GLEN LAMBRECHT,
REONA SATOɆZBORMAJSTER BRANISLAV KOSTKAɆRÉŽIA IGOR HOLOVÁþ

7. MÁJA, 30. MÁJA, 12. JÚNA 2018 O 19.00 H

HISTORICKÁ BUDOVA SND

20.03.2018 12:26:55

val
opean
theatre
opera – balet
jún 2018

Vstupenky v pokladniciach SND
a online na www.snd.sk a www.navstevnik.sk
Rezervácie +421 2 204 72 289
alebo na rezervacie@snd.sk
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Vstupenky na predstavenia SND si môžete zakúpiť v pokladniciach SND a on-line na www.snd.sk a www.navstevnik.sk.
Hromadné objednávky posielajte na objednavky@snd.sk.
Pokladnica v novej budove SND
Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
tel.: 02/204 72 298, 02/204 72 299
Po – Pi: 8.00 – 19.00 hod.,
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.
Pre návštevníkov pokladníc sú k dispozícii dve krátkodobé
parkovacie miesta zo strany Olejkárskej ulice.
Pokladnica v historickej budove SND
Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice)
Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením konaným
v historickej budove

V prípade neskorších začiatkov predstavení sú pokladnice
otvorené až do začiatku predstavenia.
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
Akékoľvek zľavy sa dajú uplatniť len osobne v pokladniciach SND.
30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladniciach
predávame vstupenky výlučne na predstavenia hrané v daný deň.
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Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.
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