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úvod

Balet ako most

foto: Jack Devant

Milí diváci, po prvý raz sme svedkami uvedenia
novej verzie Za hranicami hriechu na motívy Dos
tojevského románu Bratia Karamazovovci mimo
môjho divadla v Pretrohrade. Balet Slovenského
národného divadla mal skutočne veľkú odvahu,
keď si vybral práve tento balet, ktorý považujem zo
svojej tvorby za najťažší. Moji tanečníci nie sú len
tanečníkmi, sú rovnako hercami, spájajú tanečnú
techniku s divadlom. A to všetko sa museli naučiť
aj vaši tanečníci. Dokázali to a urobili vo svojej kariére obrovský skok. Po prvý raz sa tento balet hral
so živým orchestrom – tu v Bratislave. Priznám sa,
že som sem prichádzal s obavami, pretože tu nejde o baletnú hudbu, ale o symfonickú hudbu troch
velikánov 20. storočia – Musorgského, Rachmaninova a Wagnera. Bol som očarený, s akým
nasadením hral orchester, výkonmi zboru aj spevákov.
Nerobím svoje balety, aby som ľudí poúčal, nechcem byť prorokom. Mám však pocit, že
dnešní mladí ľudia veľa strácajú, ak nepoznajú veľkolepé diela v hudbe a literatúre, ktoré
vznikli v 19. storočí. Mladí ľudia sa dnes nezaujímajú o dejiny, nevedia, aké úžasné kultúrne
dedičstvo zdedili. Máme nádherné múzeá a galérie, akou je napríklad petrohradská Ermitáž, ale z mladých tam už takmer nikto nechodí... Naozaj sa obávam, že raz sa toto dedičstvo
preruší. Ľudia sa zmenia na akési zvláštne bytosti so zabudovanými čipmi v tele a nakoniec
stratia svoju ľudskosť. Ja si ešte pamätám na dobu, keď neexistovali telefóny, dnes máme
celý svet vo vrecku. Na jednej strane šialený rozvoj technológie, na strane druhej zabúdame, aké úžasné veci boli ľudia schopní vytvoriť v minulosti.
Dúfam, že ľudia, ktorí prídu na môj balet, sa zamyslia a zistia, že im niekde niečo uniklo,
možno sa začnú viac zaujímať o dejiny, literatúru, dejiny ľudstva – o vlastné dejiny. V mojom
svete som nositeľom jedinečnej kultúry, ktorá pomaly zaniká. Nosím ju v sebe a chcel by
som ju odovzdať budúcim generáciám. Je dobre, že nie som v tom jediný, ale som jedným
z umelcov, ktorí to tak cítia. Môj balet je mostom medzi minulosťou a budúcnosťou.
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aktuality

Posledný deň v roku opäť s operou!
Stalo sa dobrou tradíciou,
že Opera SND pripravuje každý rok pre svojich
návštevníkov silvestrovský podvečer. Tohto roku,
v nedeľu 31. de
cembra
o 16.00 h na Silvestrovskom koncerte vystúpia
naše popredné sólistky
a sólisti: Katarína Flórová, Monika Fabianová,
Tomáš Juhás, Daniel Čapkovič, Jozef Benci a ako
Silvestrovský koncert
hosť výrazný mladý talent z Prahy – sopranistka Lucie Kaňková. Zaznejú populárne árie
a duetá zo svetovej opernej i operetnej literatúry. Orchester Opery
SND bude hrať pod taktovkou Dušana Štefánka.
(ps)

Štefan Kocán zavŕši rok v Bratislave

Štefan Kocán

Nielen bratislavské publikum vie, že
javiskové výkony basistu Štefana Kocána nesú záruku najvyššej kvality.
Preto sa aj jeho vystúpenia v Opere
SND stávajú sviatkom. Veríme, že to
tak bude aj v piatok 29. decembra,
keď sa opäť predstaví v jednej zo
svojich profilových postáv – Donovi
Basiliovi z Rossiniho komickej opery
Barbier zo Sevilly. Pod dirigentskou
taktovkou Rastislava Štúra mu partnermi na scéne budú Aleš Jenis,
Martin Gyimesi, Terézia Kružliaková,
Jozef Benci, Eva Rampáčková, František Ďuriač a Ivan Ožvát.
(ps)

Netopier sa vracia
Niektoré operetné tituly
majú svoje miesto nielen
v hracích plánoch spevoherných, ale aj operných
domov. Patrí k nim nepochybne aj Straussov
Netopier, ktorému svedčí,
ak hlavné úlohy stvárnia
operní sólisti. Naša bratislavská inscenácia Netopiera, ktorá si istý čas
„oddýchla“ mimo hracieho plánu, sa teraz vracia.
Netopier
Na prvom predstavení
10. decembra môžeme vidieť a počuť Miroslava Dvorského, Petru
Nôtovú, Andreu Vizvári, Františka Ďuriača, Jozefa Kundláka, Juraja
Petra, Ivana Krúpu, Denisu Šlepkovskú, Miriam Maťašovú a Róberta
Remeselníka, za dirigentským pultom bude Dušan Štefánek.
(ps)
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Svetoznámy Roberto Saccà
vystúpi v Židovke
Vynikajúci tenorista Roberto Saccà
vystúpi v nedeľu 3. decembra v predstavení Halévyho Židovky, ktorú
v Opere SND naštudoval režisér Peter
Konwitschny. Predstaví sa v postave
Eleazara a bude tak hosťovať v inscenácii, do ktorej ho pred časom
obsadili pri jej pôvodnom uvedení v Gente. Roberto Saccà je jednou
z najvýraznejších interpretačných
osobností súčasnosti. Na najvýznamnejších operných scénach spieval po
boku Cecilie Bartoli, Natalie Dessay, Roberto Saccà
Anny Netrebko, Renée Fleming, Kiri
Te Kanawa, Brigitte Fassbaender či Edity Gruberovej – pod dirigentskými taktovkami Lorina Maazela, Zubina Mehtu, Rissarda Mutiho,
Seiji Ozawu, Nikolausa Harnoncourta, Bernarda Haitinka, Christopha
von Dohnanyiho, ale aj Sira Johna Eliota Gardinera a Daniela Gattiho.
Repertoár Roberta Saccà zahŕňa celý rad významných postáv, napríklad Dona Josého (Bizet, Carmen), Petra Grimesa (Britten), Florestana (Beethoven, Fidelio), Des Grieuxa (Massenet, Werther), Hoffmanna (Offenbach, Hoffmannove poviedky), Rudolfa (Puccini, Bohéma),
Bacchusa (Strauss, Ariadna na Naxe), Mattea (Strauss, Arabella), Lohengrina (Strauss), či Walthera (Strauss, Majstri speváci norimberskí).
Bratislavské predstavenie povedie dirigent Róbert Jindra, Roberto
Saccà vystúpi spolu s Katarínou Flórovou, Jozefom Bencim, Ľubicou
Vargicovou, Pavlom Remenárom a Róbertom Remeselníkom. (ps)

Hostia z Izraela – Vojde kôň do baru
Po úspešnom hosťovaní s inscenáciou Leni v telavivskom Cameri
theatre sa na Slovensku predstaví práve toto izraelské divadlo. Cameri
theatre založili v roku 1944 a stalo sa dôležitým divadelným miestom,
ktoré charakterizoval izraelský duch. Už vtedy ho kritici opísali ako
miesto s dobrým vkusom, mladými hercami, výbornou atmosférou
a unikátnym štýlom. V 90. rokoch sústredilo okolo seba kľúčových
izraelských dramatikov, režisérov i hercov. Dodnes je Cameri Theatre
významným kultúrnym centrom, ktoré ponúka aktivity reflektujúce
súčasné problémy a rany izraelskej spoločnosti, ako sú holokaust či
izraelsko-palestínsky konflikt. Hlbokou sondou je aj inscenácia podľa
oceňovaného románu Davida Grossmana Vojde kôň do baru, ktorá prichádza hosťovať do SND. Grossman je známy pacifista a patrí medzi
najuznávanejších izraelských autorov. Jeho životné osudy sú rovnako
dramatické ako jeho knihy, napríklad román o drogovo závislých ľuďoch a ľuďoch na úteku Mať s kým utekať alebo román o strate detí
Falling out of Time, či o detskom pohľade na holokaust Viz: Láska. Práve román Vojde kôň do baru získal cenu Man Booker International Prize. Je to príbeh stand-upistu Dovaleho Greensteina, ktorý má v malom
meste predstavenie. Jeho humor je originálny, ale aj rovnako agresívny,
brutálny, od ľahkosti sa prebára k veľmi osobným výpovediam, odhaľuje osobné traumy a bolesti. Veľmi emocionálny a štylisticky bravúrny
typ textu dokazuje autorovu, ale i hereckú silu. Kniha nie je len o Izraeli,
ale je o ľuďoch a spoločnosti, ktorá desivo nefunguje. Cameri Theatre
ponúkne tento príbeh slovenským divákom v Štúdiu novej budovy
SND 15. a 16. januára 2018.
(mk)
foto: Alena Klenková, archív
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V Národnom divadle opäť národná opera 			
Blahoželáme!
Suchoňova Krútňava neodmysliteľne patrí k repertoáru
prvej národnej scény. Po istom čase sa do nášho hracieho plánu vracia obľúbená inscenácia tohto diela z tvorivej
dielne režiséra Juraja Jakubiska. Vo štvrtok 4. januára pod
vedením dirigenta Dušana
Štefánka vystúpia: Miroslav
Dvorský, Mária Porubčinová,
Krútňava
Ján Ďurčo, Denisa Šlepkovská, Eva Šeniglová, Jitka Sapara-Fischerová, Katarína Juhásová-Štúrová,
Michaela Šebestová, Roman Krško, Juraj Peter, Martin Malachovský,
Miriam Garajová, Igor Pasek, Katarína Flórová a Jozef Kundlák. 
(ps)

Titulky pre cudzincov
Opäť divákom, teda najmä zahraničným hosťom, ponúkame inscenácie Činohry SND s anglickými titulkami. Akcia s názvom Priveď si
cudzinca/Bring Your Foreigner along je už každoročnou tradíciou
a ponúka zahraničným divákom silný a sugestívny zážitok a sprístupňuje im slovenské pôvodné texty i slovenskú klasiku. Január otvorí
v Činohre SND dvere pre všetkých, ktorí hľadajú netradičný program
pre svoje zahraničné návštevy, priateľov a príbuzných. Inscenácie
s anglickými titulkami: Zo života ľudstva (2. 1.), Elity (4. 1.), Bačova žena
(5. 1.), Rodáci (10. 1.), Spievajúci dom (11. 1.), Leni (12. 1.), Polnočná
omša (13. 1.), Mercedes Benz (17. 1.), Elity (18. 1.) a Ilúzie (20. 1.). (mk)

11. 12.
13. 12.
14. 12.
17. 12.
21. 12.
23. 1.
30. 1.

VLADIMÍR OBŠIL, herec
SLAVOMÍR JAKUBEK, dramaturg, riaditeľ Opery SND
HELENA HAZUCHOVÁ, sólistka baletu
PETER RAPOŠ, sólista baletu
ĽUDOVÍT MARCINGER, korepetítor opery
MARTIN MALACHOVSKÝ, sólista opery
DUŠAN TARAGEĽ, herec
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Chaplin ako balet
V čase vrcholiacich príprav na novembrovú
premiéru Za hranicami
hriechu sa v Balete SND
konalo prvé stretnutie tvorcov k pôvodnej tanečnej inscenácii
Chaplin. Svetovo reno- Carl Davis, Daniel de Andrade a Mark Bailey
movaný hudobný skladateľ Carl Davis, choreograf Daniel de Andrade a scénograf Mark Bailey sa
podpísali pod úspešnú produkciu Nižinskij – Boh tanca, ktorá mala premiéru v sezóne 2015/2016. Výsledkom ich ďalšej spolupráce s Baletom
SND bude balet o výnimočnom autorovi scenárov, režisérovi, hercovi,
skladateľovi filmovej hudby – Charliem Chaplinovi. Svetová premiéra
bude v sezóne 2018/2019. Opäť pôjde o celovečerné dielo, v ktorom sa
predstavia sólisti a zbor Baletu SND, žiaci Tanečného konzervatória Evy
Jaczovej v Bratislave, zbor a orchester Opery SND. Autorom pôvodnej
hudby aj hudobného naštudovanie bude Carl Davis.
(eg)

Výročia z histórie našej prvej scény
2. a 4. 12. 1967 – prvé bratislavské vy-

stúpenia ruského tenoristu Vladimira
Atlantova v úlohách Dona Josého
(Carmen) a Lenského (Eugen Onegin).
4. 12. 1937 – Tolstého Anna Karenina
v dramatizácii a réžii významného
českého režiséra Jana Bora.
5. 2. 1952 – premiéra druhej (socialistickej) verzie Suchoňovej Krútňavy
v skvelom hudobnom naštudovaní dirigenta Zdenka Chalabalu, réžii Jiřího
Fiedlera na scéne Ladislava Vychodila.
5. – 8. 12. 1972 – pohostinské vystúpenia moskovského MCHAT-u s Gorkého drámou Poslední a Čechovovými
Troma sestrami.
6. 12. 1942 – bola uvedená Massenetova Manon v hudobnom naštudovaní
Juraja Viliama Schoffera, réžii Drahoša Želenského a v titulnej postave
s Margitou Česányiovou.
9. 12. 1967 – premiéra Budského inscenácie Čechovovho Višňového sadu.
9. – 10. 12. 1982 – Národná opera zo Sofie okrem galakoncertu svojich medzinárodne renomovaných sólistov
uviedla Boitovu operu Mefistofeles,
registrujúcu prvé bratislavské predvedenie významného diela talianskej
opernej klasiky.

10. 12. 1977 – v réžii a choreografii Bori-

sa Slováka premiérovo uviedol baletný súbor Ščedrinovu Annu Kareninu.
Na premiére vytvorila ústrednú postavu Gabriela Záhradníková.
18. a 19. 12. 1987 – berlínska Volksbuehne predstavila bratislavskému
obecenstvu Hauptmannovu hru
Schluck a Jan a Molièrovho Zdravého
nemocného.
20. 12. 1922 – jedna z najvýznamnejších
operných inscenácií prvých sezón
SND Wagnerov Tannhäuser v naštudovaní dirigenta Milana Zunu a režiséra Josefa Munclingera.
20. 12. 1932 – Šulcova inscenácia Shakespearovho Romea a Júlie, scéna František Zelenka, v titulných postavách
Romea František Vnouček a Júlie slovenská herečka Ružena Porubská.
22. 12. 1922 – režisér Milan Svoboda
inscenoval Čapkovu Vec Makropulos
(Janáčkovho kongeniálneho operného stvárnenia sa príbeh na scéne SND
dočkal až v roku 1973).
29. 12. 1927 – Václav Jiřikovský inscenoval Shakespearovu Rozprávku zimného večera.
31. 12. 1962 – Na Malej scéne SND
premiérovo uviedla pantomimická

skupina pantomimickú džezovú
komédiu Milana Sládeka a Eduarda
Žlábeka Hrča s hudbou Svetozára
Stračinu.
3. 1. 1943 – premiéra Kleistovej veselohry Rozbitý džbán v réžii Jána Jamnického.
8. 1. 1938 – posledná operná réžia Viktora Šulca v SND – Mozartova Čarovná flauta v hudobnom naštudovaní
Karla Nedbala a na scéne Stanislava
Kuttnera.
11. 1. 1958 – premiéra Života Galileiho
v réžii Tibora Rakovského a v hlavnej úlohe Viliam Záborský. Nemecký
dramatik Bertold Brecht vstúpil touto hrou na slovenské javiská. Pravda,
spevohru Žobrácka opera, ktorú vytvoril Brecht spolu so skladateľom
Kurtom Weillom, uviedla už v roku
1947 Nová scéna SND v réžii Magdy
Lokvencovej.
12. 1. 1948 – posledné vystúpenie
viedenskej opernej primadony
Marie Németh v Bratislave. V prvej
časti večera spievala operné árie,
v druhej vytvárala postavu Santuzze
v Mascagniho opere Sedliacka česť.
14. 1. 1933 – premiéra Rossiniho opery William Tell v naštudovaní Zden-

ka Folprechta s Karlom Zavřelom
v titulnej postave. Doposiaľ jediná
z dvoch desiatok vážnych opier veľkého Verdiho predchodcu na slovenskom javisku.
18. a 19. 1. 1968 – francúzska divadelná spoločnosť Jacqua Mauclaira
uviedla v Divadle P. O. Hviezdoslava
Ionescove hry Kráľ zomiera, Lekcia
a Stoličky.
25. 1. 1933 – premiéra Goldoniho Kaviarničky v adaptácii Adolfa Hoffmeistera po názvom Spievajúce Benátky
– réžia Viktor Šulc, scéna Ľudovít Fulla
a hudba Jaroslav Ježek.
27. 1. 1938 – Viktor Šulc uviedol Shawovo „ironické mystérium“ Androkles
a lev, reagujúce na nacistické nebezpečenstvo.
31. 1. 1948 – scénická podoba Bottovej
Smrti Jánošíkovej v úprave a réžii Jozefa Budského, na scéne Ladislava
Vychodila, s hudbou Andreja Očenáša a v choreografii Eleny Holéczyovej.
Úspešná inscenácia s 26 reprízami
bola neskoršou komunistickou estetikou označená ako jeden z prejavov
buržoázneho formalizmu v slovenskom divadelníctve.

Jaroslav Blaho, teatrológ
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po premiére

Silvia Najdená

BRATIA
A HRIECH

O témach, ktoré sú večné
Adrian Szelle

„Sledujúc vývoj súčasných dejín našej krajiny za ostatných dvadsať rokov som čoraz
viac presvedčený o nadčasovej platnosti
tohto literárneho diela, ktoré je považované za duchovné posolstvo a dedičstvo
tohto veľkého autora – Dostojevského.
Víziu kľúčových myšlienok románu ponúkame prostredníctvom reči tela, ktorého
potenciál – v snahe objavovať vnútorný svet človeka – ustavične rozširujeme.
Balet Bratia Karamazovovci v sebe nesie
a zároveň rozvíja tradíciu umenia psychologického baletu,“ hovorí o svojom diele
jeden z najvýznamnejších choreografov
dneška Boris Eifman. Jeho strhujúci epos
na motívy románu Fiodora Michajloviča
Dostojevského je od novembra novinkou v repertoári Baletu SND.
Absolvovať javiskové skúšky a generálky
s choreografickým géniom bolo pre súbor
nenahraditeľnou skúsenosťou. Pod naštudovanie diela sa podpísali bývalí sólisti Eifman Ballet, dnes baletní majstri Ekaterina

6

Žigalova a Iľja Osipov, kostýmy a scéna sú
z dielne významného ruského scénografa
Viačeslava Okuneva. Hudbu troch velikánov 20. storočia – Musorgského, Rachmaninova a Wagnera – hudobne naštudoval
Branislav Kostka, dirigentmi sú Branislav
Kostka a Dušan Štefánek. V strhujúcej a náročnej choreografii sa predstavili skúsení
sólisti spolu s novými nádejnými členmi
súboru.
V postavách bratov Karamazovovcov môžete vidieť Andreja Szaba, Jonatana Lujana, Adriana Szelleho, Petra Dedinského,
Martina Kremla, Konstantina Korotkova,
otca stvárňuje Viacheslav Krut. Hlavnú ženskú postavu vytvorili Silvia Najdená a Ilinca
Gribincea-Ducin. Pod výnimočnosťou tejto
premiéry sa podpísal orchester a zbor SND,
prizvaní hudobní sólisti a speváci, ktorí po
prvý raz interpretovali túto hudobnú predlohu diela naživo.
(eg)
foto: Peter Brenkus

po premiére

Jonatan Lujan, Adrian Szelle
a Andrej Szabo

Ilinca Gribincea-Ducin a Peter Dedinský

Szelle
Sumira Shojima a Adrian
SND
etu
Bal
spolu so zborom

Boris Eifman:

ZA HRANICAMI HRIECHU/
BRATIA KARAMAZOVOVCI
hudba: Richard Wagner, Modest Petrovič Musorgskij,
Sergej Rachmaninov
choreografia a réžia: Boris Eifman
hudobné naštudovanie: Branislav Kostka
dirigenti: Dušan Štefánek, Branislav Kostka
scéna a kostýmy: Viačeslav Okunev
adaptácia scény: Alexey Donde
adaptácia kostýmov: Larisa Ivuskhyna
účinkujú: sólisti a zbor Baletu SND a orchester Opery SND
najbližšie predstavenia: 16. decembra 2017 a 13. januára 2018
v Sále opery a baletu novej budovy SND

Konstantin Korotkov a zbor Baletu SND
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po premiére

Tomáš Maštalír (Richard III.), Sáva Popovič
(Kráľ Edward IV.), Dano Heriban (Gróf Rivers),
Ondrej Kovaľ (Vojvoda z Buckinghamu)
a Zuzana Fialová (Elizabeth)

Ondrej Kovaľ (Vojvoda z Buckinghamu)
a Tomáš Maštalír (Richard III.)

KRÁĽ
MANIPULÁCIE
Richard III. a osudy mocných
Klasická tragédia Richard III. je súčasťou cyklu Shakespearových
historických hier, ktoré sa obzerajú späť do dejín Anglicka, aby
v nových súvislostiach interpretovali vlastnú súčasnosť. Shakespeare osudom jedného silného muža vlastne pomenoval osudy mnohých súčasných silných mužov. Možno je to jednoduchá paralela,
ale veľmi účinná. Svet Williama Shakespeara otvára cestu výraznej
súčasnej interpretácii, v ktorej reálna postava Richarda III. nachádza svoje nové vyznenie a motivácie. Muž s fyzickým hendikepom,
ktorý azda parafrázuje viac duševný hendikep. Muž, ktorý vraždí
pre kráľovský trón, ktorý vraždí aj deti, ktorý vláka do svojej siete
krásne ženy, ale aj osamelý muž, ktorého prepadnú vlastné výčitky
svedomia. Shakespeare vytvoril obrovskú štúdiu manipulácie s realitou, so ženami, s politickými špičkami, hry s mocou i hry vlastného
presvedčenia o svojej dokonalosti. Na konci tejto cesty je však vojna, osamelosť aj chaos. Richard III. buduje svoj oblúk od deštrukcie
k nastoleniu nového systému, ako to už v Shakespearových tragédiách býva zvykom. Novú inscenáciu v repertoári Činohry SND, ktorá mala premiéru v prvej polovici novembra, pripravil režisér Martin
Čičvák v titulnej postave s Tomášom Maštalírom.
foto: Vladimír Kiva Novotný
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Tomáš Maštalír (Richard III.)
a Zuzana Fialová (Elizabeth)

Anna Javorková
(Vojvodkyňa z Yorku)

Dano Heriban
(Gróf Rivers)

po premiére
William Shakespeare:

RICHARD III.

Tomáš Maštalír (Richard III.)
a Vladimír Obšil (Sir James Tyrrel)

klasická tragédia
réžia: Martin Čičvák
preklad: Jozef Kot
dramaturgia: Martin Kubran, Miriam Kičiňová
scéna: Tom Ciller
kostýmy: Georges Vafias
hudba: Ivan Acher
hrajú: Tomáš Maštalír (Richard), Sáva Popovič,
a. h. (Kráľ Edward IV.), Tomáš Stopa, a. h
(Clarence), Dominika Kavaschová (Lady Anne),
Zuzana Fialová (Elizabeth), Táňa Pauhofová
(Margaret), Anna Javorková (Vojvodkyňa
z Yorku, matka), Dano Heriban (Gróf Rivers),
Vladimír Obšil (Sir James Tyrrel), Ondrej Kovaľ
(Prvý vrah/Vojvoda z Buckinghamu)
a Dávid Uzsák, a. h. (Druhý vrah)
najbližšie predstavenia:
6. a 17. decembra 2017, 9. a 25. januára 2018
v Sále činohry novej budovy SND

Táňa Pauhofová
(Margaret)

Sáva Popovič (Kráľ Edward IV.)
a Tomáš Stopa (Clarence)

darčeková poukážka

V HLAVNEJ ÚLOHE
Naše divadelné umenie

Do čoho by ste zabalili radosť? Darčeková poukážka
ju, obrazne povedané, ponúka v priestore zvanom
divadlo. Tou radosťou je stretnutie s umením na
večeroch plných dojatia, smiechu, uvoľnenia, ale aj
zamyslenia, na večeroch nových podnetov a zážitkov.
piť si vstupenky na predstavenia
Činohry, Opery a Baletu SND, rozhodnúť sa pre žáner, ktorému dávajú
prednosť a navyše vo veľkom časovom rozpätí.
Je čas obdarovať originálne: Darčekovú
poukážku si môžete kúpiť v pokladniciach SND v hodnote 20 a 35 eur. Obdarovaní si môžu vybrať z predstavení na
programe aktuálnej divadelnej sezóny
– teda až do konca júna 2018.
(cm)

e
c
i
b
a
r
k
j
e
k
Do aste zabalili
by radosť ?
detskú

E m a a e m a b o l i n a d e t s k o m p r e d s tav e n í z o p e r y d o o p e r y v h i s t o r i c k e j b u d o v e s n d .
S l o v e n s k é n á r o d n é d i va d l o j e š tát n a p r í s p e v k o vá o r g a n i z á c i a M i n i s t e r s t va k u lt ú r y S R .
f o t o r o b e r t ta p p e r t V I Z U Á L b a r b o r a š a j g a l í k o vá

Príťažlivou, milou kampaňou, sa
SND snaží upozorniť na možnosť,
ako potešiť skalných a získať nových
záujemcov o divadelné umenie.
Odpoveď je vo svojej podstate jednoduchá, ale mimoriadne obsažná: Darčeková poukážka, o ktorú je
z roka na rok väčší záujem. Obdarovaní totiž vedia oceniť, že Darčeková
poukážka ponúka možnosť všetkým
vekovým kategóriám vybrať si a kú-

darujte na vianoce divadelný zážitok
darčekové poukážky snd v hodnote 20 a 35 €

www.snd.sk

Činohra SND a OSF vytvorili nadačný fond
V snahe osloviť všetkých, ktorí by sa radi podieľali na nových, inšpirujúcich a zmysluplných projektoch a zážitkoch z tvorby činoherného súboru SND, iniciovalo vedenie SND v spolupráci s Nadáciou
otvorenej spoločnosti (NOS - OSF) vznik Nadačného fondu priateľov Činohry SND pri tejto nadácii.
Poslaním fondu je v zmysle Štatútu fondu najmä:
• podpora medzinárodných projektov v súvislosti s divadelnou činnosťou,
• podpora projektov a aktivít mladých tvorcov (startup pre formovanie novej generácie
divadelníkov),
• podpora nepravidelnej dramaturgie,
• podpora projektov týkajúcich sa vzniku malých inscenácií o polemických osobnostiach kultúrneho
a politického života u nás i v zahraničí,
• podpora vzniku rôznych druhov poetických večerov, kultúrno-spoločenských večerov, ktoré sa
venujú rôznym problémom súčasného sveta,
• podpora rekonštrukcie priestoru bývalej kuchyne novej budovy SND na legitímny divadelný
priestor a s tým súvisiaca spolupráca na medzinárodnej úrovni,
• založenie Divadelnej akadémie pre udeľovanie cien významným divadelným tvorcom divadiel
na Slovensku.
Hlavným cieľom fondu je teda podpora tých aktivít, ktoré nie sú súčasťou bežnej dramaturgie
Činohry SND, ktoré nebudú financované zo zdrojov štátneho rozpočtu ani z prioritných projektov
Ministerstva kultúry SR. Činohra SND bude so získanými prostriedkami nadačného fondu hospodáriť
transparentne, o každej vydanej sume bude rokovať rada fondu a každý rok predloží výročnú
správu.
Už teraz môžete poukázať 2 % svojich daní na www.osf.sk Na tejto webovej stránke sa potenciálni
záujemcovia dozvedia všetky podstatné informácie.
Pre priame poskytnutie príspevku/daru do Nadačného fondu priateľov Činohry SND je vám
k dispozícii účet SK56 1100 0000 0029 2283 4924.

www.snd.sk

rozhovor

MICHAL VAJDIČKA
Chcem udržať súbor na špici
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Collavino

Od nového roka nastáva v Činohre SND už dávnejšie avizovaná zmena –
Romana Poláka na poste riaditeľa súboru po piatich úspešných sezónach
vystrieda Michal Vajdička. Režisér a pedagóg, ktorého tvorba je našim
divákom veľmi dobre známa.
V Činohre SND máte za sebou už niekoľko
oceňovaných réžií, súbor i toto divadelné
prostredie veľmi dobre poznáte. Zároveň
máte prehľad o mladých talentoch ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení,
máte aj skúsenosť z pozície umeleckého
šéfa v Dejvickom divadle v Prahe. Určite sú
to veľké devízy a cenné skúsenosti, ktoré sa
naplno odrazia v Činohre SND. Aké pocity
sprevádzajú váš prechod z pozície režiséra
viac do úlohy riaditeľa Činohry SND? Aké
máte vy „očakávania od tejto funkcie“ a čo
„očakáva funkcia“ od vás?
– To, čo očakáva táto funkcia odo mňa, sa práve dozvedám. Myslím, že mi nepomôžu skúsenosti z Dejvického divadla, pretože každé
divadlo si žiada niečo iné a každý súbor je jediApartmán v hoteli Bristol
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nečný, má vlastné starosti, ktoré treba riešiť za
chodu. Jedno však majú tieto divadlá spoločné, súbor Činohry SND je rovnako špičkovým
súborom na Slovensku, ako je súbor Dejvického divadla v Českej republike. Umeleckého
šéfa v Dejvickom divadle som preberal po Miroslavovi Krobotovi a funkciu v Činohre SND
preberám po Romanovi Polákovi, obom sa podarilo priviesť súbor do vynikajúcej formy. Je
preto výzvou udržať súbor na špici, prípadne
ho ešte posunúť vyššie. Pre riaditeľa je veľmi
dôležitá podpora celého súboru – dúfam, že
si dôveru súboru v Činohre SND získam rovnako, ako sa mi to podarilo v Dejvickom divadle.
Zároveň si však uvedomujem význam tejto
inštitúcie, a preto pristupujem k tejto funkcii
rozvážne a s pokorou. Cítim výhodu v tom, že

som v SND vďaka svojmu otcovi (pozn. Ľubomír Vajdička, dlhoročný interný režisér Činohry SND) vyrastal a poznám celé divadlo, takže
úvodné zoznamovanie môžeme preskočiť.
Ostatných päť sezón pod vedením Romana Poláka malo široký ohlas verejnosti,
jednotlivé sezóny sa tešili veľkému záujmu divákov, ale aj odbornej verejnosti.
Svoje sezóny jasne pomenoval ako sezóna
hriechu, morálky budúcnosti, slovenská
sezóna, sezóna zahraničných režisérov
i pôvodných textov a teraz sezóna klasiky.
Je na čo nadväzovať a sú divadelné vzťahy,
ktoré stojí za to rozvíjať. Koniec koncov,
sám ste ako režisér boli plnou súčasťou
týchto sezón. Aké sú vaše predstavy o ďalBál (Táňa Pauhofová ako Milina)

rozhovor
2018/2019 zamerať na hľadanie východiska.
Chceme dať nádej, že existuje východisko,
nejaký pevný bod. Zatiaľ čo v predchádzajúcich sezónach divadlo poukazovalo najmä na
nepriateľov spoločnosti (Elity, Natálka, Láskavé bohyne, Spievajúci dom, Zjavenie, Richard
III. atď.), my chceme ukázať na priateľov. To,
čo môžem už teraz prezradiť, je, že v úvode
sezóny vzniknú dve inscenácie k 100. výročiu
vzniku Československa. Jedna by sa mala na
túto udalosť pozerať ako na začiatok novej
epochy a druhá by sa mala zamyslieť nad
koncom jednej veľkej epochy európskej civilizácie.

Láskavé bohyne (herci Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda, Marián Geišberg a Richard Stanke)

šom smerovaní Činohry SND? Na čo by ste
chceli nadviazať a čo by mohlo byť aj pre
divákov novinkou? Mali by sa diváci nastaviť napríklad na kompletne novú tvár?
Zoznámia sa s novými režijnými menami?
– Je veľmi dôležité pokračovať v línii, ktorú
začal prof. Roman Polák, a neprerušiť ju nejakým experimentom. Podarilo sa mu vyslať do
sveta jasné signály, že sa na slovenské divadlo
Európa nemôže pozerať ako na akési druhotriedne divadlo z východného bloku. V tomto
trende by som chcel pokračovať aj ja. Som
presvedčený, že slovenské divadlo, špeciálne
herectvo, patrí jednoznačne k tomu najlepšiemu, čo Európa má. Bol by som rád, keby sa
nám podarilo získať rešpekt a postavenie zatiaľ aspoň na európskej pôde. Chcem, aby sa
v činohre vystriedalo čo najviac zahraničných
režisérov, ale nielen kvôli tomu, aby na vlastnej koži pocítili kvalitu slovenského herectva,
ale aby oni sami, svojou umeleckou formou,
boli pre umelecký súbor prínosom. Zároveň si
však uvedomujem, že v porovnaní so susednými štátmi, kde je väčšinou v hlavnom meste
toľko divadiel, ako je divadiel na celom území
Slovenska, supluje SND niekoľko funkcií. Rád
by som dal preto priestor v budove SND aj alternatívnemu umeniu. Rovnako zodpovedne
sa snažím pristupovať aj k dramaturgii, chceme priniesť tituly, ktoré rovnako ako v predchádzajúcich sezónach podporia v divákoch
kriticko-analytické myslenie. Pre mňa je najdôležitejšie, aby si diváci, ktorí si uvedomujú
pridanú hodnotu umenia a jeho nespochybniteľný význam pre kvalitu života, našli v divadle
všetko, čo potrebujú.
Čo všetko zo sezóny 2018/2019, ktorá bude
plne pod vaším vedením, je už možné pred-

staviť? Je asi ešte priskoro hovoriť konkrétne, ale ak je možné odhaliť niečo z nového
dramaturgického plánu, čo by to mohlo byť?
– Po kritickom pohľade na súčasný stav
morálky v spoločnosti sa chceme v sezóne

Súčasťou týchto piatich sezón bol aj medzinárodný divadelný festival Eurokontext.sk.
Máte predstavu o jeho ďalšej existencii či
dramaturgickom smerovaní?
– V tejto chvíli je pre mňa ešte skoro sa vyjadrovať k festivalu Eurokontext.sk. Chystáme
stretnutie so zástupcami Európskej divadelnej
konvencie (ETC) a potom sa uvidí. Najbližšie
SND v roku 2018 čaká hudobno-dramatický
a tanečný festival Eurokontext.sk, na prípravu
činoherného máme teda ešte trochu čas.

Michal Vajdička (nar. 6. júla 1976 v Martine)
Od roku 1993 pracoval ako osvetľovač a profesionálny svetelný dizajnér v Činohre
SND a v Bratislavskom divadle tanca. V rokoch 1999 až 2004 študoval divadelnú réžiu na VŠMU v ročníku doc. Petra Mikulíka. Už jeho absolventská inscenácia
Opustený západ zaznamenala úspech na medzinárodnom festivale divadelných škôl
Setkání/Encounter v Brne v roku 2005 a v rovnakom roku na festivale Istropolitana
v Bratislave.
Ako režisér hosťoval v Činohre SND, v Divadle Astorka Korzo `90, v Štátnom divadle
Košice, v nitrianskom Divadle Andreja Bagara, v pražskom Dejvickom divadle v Prahe a v Divadle na Vinohradoch, v Národnom divadle Brno. V SND naštudoval hry
Martina McDonagha Mrzák z Inishmaanu a Stratiť ruku v Spokane, adaptáciu prózy
Johnatana Littela Láskavé bohyne, dramatizáciu textu Boženy Slančíkovej-Timravy
Bál, adaptáciu filmového scenára Denysa Arcanda Úpadok amerického impéria/Invázie barbarov, dramatizáciu poviedok Roalda Dahla Apartmán v hoteli Bristol. To
všetko v spolupráci s dramaturgom Danielom Majlingom.
Inscenuje najmä klasiku a súčasné čierne komédie, ktoré si vyberá prevažne z írskej dramatiky, ale aj adaptácie próz s dôležitým spoločenským presahom. K línii inscenovania klasiky patria napríklad inscenácie Tri sestry (ŠD Košice, 2006), Všetko za
národ (DAB Nitra, 2008), Médeia (ŠD Košice, 2009) a Mŕtve duše (DAB Nitra, 2010), Čajka (Dejvické divadlo, 2013), Bál (Činohra
SND, 2014). K druhej línii zase inscenácie Krásavica z Leenane (ŠD Košice, 2005), Portia Coughlanová (DAB Nitra, 2007) a Mrzák
z Inishmaanu (Činohra SND, 2007), Stratiť ruku v Spokane (Činohra SND, 20121). K tejto línii patrí aj inscenovanie poviedok
škótskeho spisovateľa Irvina Welsha, ktoré pod názvom Ucpanej systém režíroval v pražskom Dejvickom divadle (2012, Cena
Alfréda Radoka za najlepšiu inscenáciu sezóny). K tej tretej línii patria adaptácie súčasných filmových a prozaických diel s výrazným spoločenským presahom – Prelet nad hniezdom kukučky (ŠD Košice, 2008), Láskavé bohyne (Činohra SND, 2014), Úpadok
amerického impéria/Invázie barbarov (Činohra SND, 2015), či Vzkriesenie (Dejvické divadlo, 2016).
Za inscenácie Krásavica z Leenane a Médeia bol nominovaný na ocenenie DOSKY za najlepšiu réžiu sezóny. Inscenácie Portia
Coughlanová a Všetko za národ boli nominované na ocenenie DOSKY za najlepšiu inscenáciu sezóny. Cenu DOSKY za réžiu získal
za inscenáciu Láskavé bohyne, ktorá sa stala aj inscenáciou sezóny, za túto inscenáciu získal aj Cenu Tatrabanky 2014. Je držiteľom viacerých cien za réžiu Literárneho fondu. Slovenská inscenácia Všetko za národ získala aj českú Cenu Alfréda Radoka ako
najlepšia zahraničná inscenácia. Veľký ohlas mala aj ďalšia jeho inscenácia v Dejvickom divadle – Čechovova Čajka, ktorá sa
dostala medzi trojicu inscenácií nominovaných na Cenu Alfréda Radoka za rok 2013.
V rokoch 2014 – 2015 bol umeleckým šéfom Dejvického divadla v Prahe. Pôsobí ako interný pedagóg na Katedre herectva
VŠMU, kde vedie semináre hereckej tvorby. Venuje sa aj televíznej réžii – spolupracuje na dramatických a komediálnych seriálových projektoch a reality šou.

13

Sezóna
2017/2018
piatok

1
sobota

2
nedeľa

3
pondelok

nová budova
Sála opery a baletu

J. F. HALÉVY

ŽIDOVKA
Scéna
Foto: P. Breier

ŽIDOVKA

Štúdio

ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

Ľ. FELDEK | NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
19.00 – 20.40 hod. | Divadelné stvárnenie osudu významnej osobnosti našich

Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

LUSKÁČIK

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

Luskáčik
Scéna
Foto: Peter Brenkus

19.00 hod. | Komická opera v jednom dejstve v talianskom jazyku so slovenskými titulkami

IL SIGNOR BRUSCHINO

GIOACCHINO ROSSINI

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Sála činohry
Nehrá sa

DECEMBER 2017

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši, emancipácii a sile
vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND.

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
DERNIÉRA P. QUILTER
JE ÚŽASNÁ!
19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši, emancipácii a sile
19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete

vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND.

Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
18.00 – 20.15 hod.
SÉRIA NČ4

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

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

17.00 – 20.00 hod. | Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku

Nehrá sa

TROCHU INAK

19.00 hod.

4

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

Hosťovanie Činohry SND v Lučenci s inscenáciou
Polnočná omša

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ
V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,

ARKÁDIA

Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
19.00 – 20.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni

ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

D. ARCAND

dejín katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho.

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

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ
vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

LENI
Z. Studenková
Foto: A. Balco

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka

ÚNOS ZO SERAILU

CARMEN
Scéna
Foto: A. Klenková

G. PUCCINI
SÉRIA P
TRIPTYCH (SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)
18.00 – 21.20 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku

SÉRIA KB

11.00 – 12.45 hod., 17.00 – 18.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

LUSKÁČIK
18.00 – 22.00 hod. | Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov 19.00 – 21.40 hod.

R. DAHL

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
SÉRIA NČ1 V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier,
SÉRIA NČ3
19.00 – 21.15 hod.

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

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

O ČAROVNEJ FLAUTE A INÝCH KÚZLACH

W. A. MOZART

J. STRAUSS

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 22.20 hod.
Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

19.00 – 21.40 hod. | Opera v troch dejstvách v nemeckom jazyku

17.00 – 20.00 hod. | Opereta v troch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.

Nehrá sa

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod.
J. LITTELL

Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND

W. A. MOZART
pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

19.00 – 20.40 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
IVAN STODOLA

B. STUDLAR

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
19.00 – 20.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

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

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
J. PALÁRIK

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH BAČOVA ŽENA

J. PALÁRIK

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

J. HAVELKA | ELITY
19.00 – 21.00 hod.

Nehrá sa

Nehrá sa

B. SMETANA

NEPREDAJME NEVESTU!

11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Predaná nevesta.
CARL DAVIS, D. DE ANDRADE

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

19.00 – 21. 50 hod.

Nehrá sa
G. VERDI

LA TRAVIATA

19.00 – 21.45 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
BORIS EIFMAN

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

Nehrá sa

NETOPIER

TURANDOT
K. Flórová, M. Malachovský,
M. Lehotský
Foto: A. Klenková

11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek sprevádza deti operou Čarovná flauta.
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SADKO
N. R. Korsakov
Zdroj: Wikipédia

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

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

slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri.

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
18.00 – 20.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž

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

RIGOLETTO
A. Vizvári , K. Kim, V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
D. Šlepkovská 10.00 – 11.40 hod.| Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého pozývame
Foto: J. Barinka renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
19.00 – 20.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého

historických hier, ktorá v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
19.00 hod. | English subtitles | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových

Nehrá sa

rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa

P. QUILTER

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

V. KLIMÁČEK | SISSI
18.00 – 21.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,

JE ÚŽASNÁ!

18.00 – 20.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
D. GROSSMAN

JE ÚŽASNÁ!

18.00 – 20.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
P. QUILTER

P. QUILTER

Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša

P. KARVAŠ | POLNOČNÁ OMŠA
19.00 – 21.10 hod. | English subtitles

Tretej ríše Leni Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
19.00 – 20.30 hod. | English subtitles | Slovenská hra o kontroverznej režisérke

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND.

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod. | English subtitles

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
R. Autner, D. Mórová
Foto: B. Konečný

18.00 – 20.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete

JE ÚŽASNÁ!

Nehrá sa

Nehrá sa

19.00 – 21.40 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
Keď ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?
BORIS EIFMAN
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING
ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI BÁL
19.00 – 21.15 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku 19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

RIGOLETTO

G. VERDI

Nehrá sa

J. PALÁRIK

SÉRIA MO

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

IVAN STODOLA | BAČOVA ŽENA
ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 19.00 – 20.40 hod. | English subtitles
19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody Ikonická dráma Ivana Stodolu

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry Slovenského národného divadla

J. HAVELKA | ELITY
19.00 – 21.00 hod. | English subtitles

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

BÁL

Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti. Pôvodná slovenská hra

19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

streda

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

P. WEISS | ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
19.00 – 21.50 hod. | English subtitles

1
R. DAHL

Štúdio

utorok

Sála činohry
Nehrá sa

ZA HRANICAMI HRIECHU
J. Lujan, A. Szelle, A. Szabo
Foto: P. Brenkus

Sála opery a baletu

nová budova
Nehrá sa

pondelok

Sezóna
2017/2018

JANUÁR 2018

W. SHAKESPEARE | VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

LUSKÁČIK
Obraz z 1 . dejstva
Foto: P. Brenkus

11. 00 hod. | 17. 00 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

s nemeckými titulkami

E. SUCHOŇ | KRÚTŇAVA
19.00 – 21.50 hod. | Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku

KRÚTŇAVA
Scéna
Foto: A. Klenková

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

SÉRIA ZV

Nehrá sa

19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia na hudbu Carla Davisa

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

C. DAVIS, D. DE ANDRADE

Nehrá sa

Uzávierka programu 21. 11. 2017. 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

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ

19.00 – 22.00 hod.

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

MACBETH

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá

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

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
10.00 – 12.45 hod. | | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:

Keď 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:

Nehrá sa

aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,

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

Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž

SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

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

www.snd.sk

On-line predaj

19.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika

KROTKÁ

F. M. DOSTOJEVSKIJ

10.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika

KROTKÁ

18.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika

A. CH. ADAM

BARBIER ZO SEVILLY

NABUCCO

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

Rezervácie

Vysvetlivky:

* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.
* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie
English subtitels – Predstavenie
uvádzame s anglickými titulkami

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

G. VERDI

Nehrá sa

BARBIER ZO SEVILLY
J. Sovičová, J. Kurucová,
I. Martinka
Foto: A. Sládek

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

G. ROSSINI

s jeho inscenátormi a interpretmi. Súčasťou produkcie sú hudobné čísla z pripravovaného predstavenia.

10.30 – 12.00 | Matiné k premiére opery Sadko. Dielom sprevádza J. Blaho spolu

MATINÉ

17.00 – 19.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

GISELLE

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

SÉRIA NČ1

PREMIÉRA

KROTKÁ

RICHARD III.
S. Popovič, T. Maštalír, Nehrá sa
D. Heriban, O. Kovaľ,
Z. Fialová
Foto: V. Kiva Novotný F. M. DOSTOJEVSKIJ

rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa

19.00 – 21.45 hod. |

19.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika
F. M. DOSTOJEVSKIJ

KROTKÁ

PREMIÉRA

PREDPREMIÉRA

19.00 hod. | Adaptácia novely ruského klasika
F. M. DOSTOJEVSKIJ

KROTKÁ

F. M. DOSTOJEVSKIJ

ILÚZIE
E. Vášáryová,
B. Turzonovová,
M. Huba
Foto: B. Konečný

naplnených láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni
Ľ. FELDEK
I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
19.00 – 20.40 hod. | English subtitles | Súčasná hra ruského autora o (ne)
15.00 – 17.30 hod. |Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách

SÉRIA NČ4

G. PUCCINI
TRIPTYCH (SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)
11.00 – 14.20 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku
G. VERDI

Nehrá sa

Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH 19.00 – 21.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú. Strhujúca Nehrá sa

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

PREMIÉRA G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA

17.00 – 20.20 hod. | Opera v siedmich obrazoch v ruskom jazyku

SADKO

N. RIMSKIJ-KORSAKOV

Nehrá sa

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | English subtitles

R. DAHL
Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND

Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry SND

Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL*

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | English subtitles

J. HAVELKA | ELITY
19.00 – 21.00 hod. | English subtitles

D. GROSSMAN | VOJDE KÔŇ DO BARU
19.00 hod. | Hosťovanie Cameri Theatre Tel Aviv | Predstavenie uvádzame
so slovenskými titulkami.

PREMIÉRA R. DAHL
SÉRIA Y-VIP APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

19.00 – 22.20 hod. | Opera v siedmich obrazoch v ruskom jazyku

SADKO

N. RIMSKIJ-KORSAKOV

Nehrá sa

LABUTIE JAZERO
A. Pyzhov,
M. Rudenko
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.50 hod. | Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch

P. I. ČAJKOVSKIJ

LABUTIE JAZERO

VOJDE KÔŇ DO BARU

19.00 hod. | Hosťovanie Cameri Theatre Tel Aviv

SISSI
B. Kováčiková, T. Pauhofová,
M. Horváthová
Foto: B. Konečný

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:
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ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI

19.00 hod.

10.00 – 12.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,

LÁSKAVÉ BOHYNE

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
SÉRIA NČ2 CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
18.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá
18.00 – 20.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú.

19.00 – 22.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím

19.00 hod. | 8. ročník vianočného koncertu
v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

Nehrá sa

princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

Predaj vstupeniek je možný len osobne v pokladniciach SND.

Nehrá sa

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod.

VIANOCE V BRATISLAVE

Nehrá sa
V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI
19.00 – 20.40 hod. | Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého

W. A. MOZART

ČAROVNÁ FLAUTA
SPIEVAJÚCI DOM
I. Timková
Foto: C. Bachratý

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

FANNY A ALEXANDER
T. Pauhofová, D. Fischer,
D. Kavaschová
Foto: Ľ Kotlár

pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

J. PALÁRIK

rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
19.00 – 21.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž

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

BÁL

IVAN STODOLA

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

JE ÚŽASNÁ!

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

POLNOČNÁ OMŠA

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

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH BAČOVA ŽENA

W. SHAKESPEARE

SÉRIA NČ1

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

18.00 – 21.00 hod. | Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi.
G. BIZET

CARMEN

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

Nehrá sa

P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod., 18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod., 18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka

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

Vysvetlivky:

18.00 – 21.00 hod. | Klasická shakespearovská komédia o záletnom rytierovi Falstaffovi

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

18.00 – 20.45 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
W. SHAKESPEARE

NABUCCO

G. VERDI

W. A. MOZART | Z OPERY DO OPERY
11.00 – 12.15 hod.
G. ROSSINI | BARBIER ZO SEVILLY
19.00 – 21.45 hod.

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

17.00 – 18.45 hod. | Baletná rozprávka
P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

Slovenské národné divadlo vám praje pokojné Vianoce plné pohody
a v novom roku mnoho výnimočných zážitkov na našich scénach!
Srdečne vám ďakujeme za priazeň!

19.00 – 21.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku
ČAROVNÁ FLAUTA
P. Remenár
Foto: A. Klenková

Nehrá sa
G. PUCCINI

TURANDOT

19.00 – 22.00 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
J. STRAUSS

NETOPIER

19.00 – 22.00 hod. | Opereta v troch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | LENI
19.00 – 20.30 hod. | Slovenská hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše
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I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 22.20 hod. | Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských

NETOPIER
A. Kohútková, M. Dvorský
Foto: A. Klenková

Leni Riefenstahlovej, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo.

piatok

29

hrdinov – brata a sestry

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

Nehrá sa

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Nehrá sa

Rezervácie

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

R. DAHL

SILVESTROVSKÝ KONCERT

16.00 – 17.20 hod.
J. STRAUSS | NETOPIER
19.00 – 22.00 hod.

On-line predaj

www.snd.sk

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.
AKCIA 1 + 1 vstupenka zadarmo

sobota

30
nedeľa

31

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 24. 10. 2017. Zmena programu je vyhradená.

7. 12. o 19.30
PREMIÉRA
KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
Dramatický text z dramaturgickej línie hier písaných
na telo herca o kontroverzných témach.
Marta Kubišová – speváčka, ktorá musela urobiť
revolúciu, aby si mohla opäť zaspievať.
V komornej inscenácii na motívy života a tvorby
Marty Kubišovej vzniká obraz kontroverznej doby
a neľahkých osudov umelcov, ktorí mali odvahu
vzoprieť sa režimu.
Marta Kubišová je jednou z najvýnimočnejších
osobností našej nedávnej histórie. Jej vytrvalosť
a neoblomnosť si zaslúžia veľké uznanie a obdiv aj
dnes. 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
postaviť za svoje názory.
Účinkujú: Monika Potokárová, Silvia Holečková*,
Daniel Žulčák*
Réžia: Matúš Bachynec
Dramaturgia: Lucia Mihálová
Scéna a kostýmy: Ján Husár
Pohybová spolupráca: Juraj Letenay

10. 12. o 19.30
KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
13. 12. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
Hra Jany Juráňovej Tichý bič skúma osud jedného
z najznámejších slovenských prozaikov 20.
storočia Mila Urbana, ktorý počas vojnového
slovenského štátu pôsobil ako hlavný redaktor
Gardistu – tlačového orgánu Hlinkovej gardy,
hlásnej trúby nacistického režimu. Začiatkom
70. rokov 20. storočia, keď si Milo Urban viac
ako sedemdesiatročný v nedobrovoľnom ústraní
pokojne nažíval so svojou oddanou manželkou
v Chorvátskom Grobe pri Bratislave. Pokojne, až kým
ho nenavštívil mladý redaktor...
Účinkujú: Božidara Turzonovová, Ján Gallovič,
Branislav Deák*
Réžia: Alena Lelková
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna a kostýmy: Juraj Poliak

15. 12. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
Hra Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách
moc, my pravdu sa sústreďuje na mravné posolstvo
jeho života vo väzení, kde ho nedokázali zlomiť
ani najbrutálnejšími metódami vtedajšej ŠtB. Jeho
živá viera mu pomohla prekonať dnes až takmer
neuveriteľné spôsoby mučenia, ktoré mali za cieľ
priviesť ho k „polepšeniu“, teda k popretiu jeho
viery a súhlasu s mocenskými princípmi vládnutia
komunistickej diktatúry. Silvester Krčméry sa
však „nepolepšil“, prejavil obrovskú vnútornú silu,
obstál aj v najťažších skúškach a zamietol všetky

rozhodnutia súdov, na základe ktorých by mohol
byť prepustený, ak by priznal aspoň čiastočne svoju
vinu, pretože žiadnu necítil. Hra sa odohráva v dvoch
časových rovinách – v deväťdesiatych rokoch v jeho
ordinácii, kde ho navštívi jeho bývalý vyšetrovateľ,
a v päťdesiatych rokoch na rôznych miestach jeho
vyšetrovania a väznenia.
Účinkujú: Richard Autner a Matej Marušin*
Réžia: Kamil Žiška
Dramaturgia: Peter Kováč
Scéna a kostýmy: Peter Janků

16. 12. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
Pozoruhodná osobnosť nemeckej literatúry, autor,
ktorý predbehol svoju dobu, Georg Büchner (1813
– 1837), mal iba dvadsaťjeden rokov, keď napísal
jeden z najrevolučnejších nemeckých textov Mier
chatrčiam! Vojnu palácom! (Posol hessenského
vidieka). Text naozaj prekvapil. Žiadne veľké slová,
také zdevalvované 40 rokov po Veľkej francúzskej
revolúcii, iba konkrétne čísla, mená a príklady.
A predsa strhujúca výpoveď, jasný radikalizmus
a odhalenie celého mechanizmu moci, politiky
a vlády.
Účinkuje: Robert Roth
Preklad: Andrej Zmeček
Úprava a réžia: Ingrid Timková
Dramaturgia: Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy: Ema Teren

17. 12. o 18.30
KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
19. 12. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
27. 12. o 19.30
ČASY, ČASY, MRCHA ČASY
– PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV
Poetické uvažovanie o vzťahu k majetku, peniazom,
vlastníckym prejavom a o úskaliach mamony básňami
Pavla Országha Hviezdoslava Pomsta mŕtvych, Deľba
dedičstva, Noc je, Časy, časy, mrcha časy, kedyže sa
polepšíte. Inscenácia divadla poézie, v ktorej poézii
dávame nový divadelný javiskový jazyk.
Účinkujú: Štefan Bučko, Peter Pavlík,
Andrej Remeník
Réžia: Peter Weinciller
Dramaturgia: Miriam Kičiňová
Pohybová spolupráca: Michal Dudáš
Hudobná spolupráca: Vladimíra Semanová Široká
Scéna a kostýmy: Markéta Plachá

JANUÁR 2018
9. 1. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
10. 1. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
19. 1. o 19.30
KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
23. 1. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
25. 1. 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 fiktívnom
stretnutí dvoch skutočných ľudí. Legendárneho
moderátora Johnnyho Carsona, ktorého „The
Tonight Show Starring Johnny Carson“ patrila
tridsať rokov k najsledovanejším talkshow Ameriky,
a kontroverznej Leni Riefenstahlovej, „dvornej
režisérky“ Adolfa Hitlera.
Účinkujú: Zdena Studenková, Ľubomír Paulovič,
Mária Kráľovičová, Peter Brajerčík*/Juraj Bača*
Réžia: Valeria Schulczová
Dramaturgia: Roman Olekšák a Miriam Kičiňová
Scéna: JaOnMi (Ján Ptačin, Ondrej Zachar,
Michal Lošonský)
Hudba: Martin Hasák

27. 1. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
28. 1. o 19.30
KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
* ako hosť

ZMENA PROGRAMU A HOSTÍ VYHRADENÁ
VSTUPENKY
V POKLADNICIACH SND A ON-LINE
NA WWW.SND.SK A WWW.NAVSTEVNIK.SK
REZERVÁCIE
02/204 72 289 | REZERVACIE@SND.SK
GENERÁLNY
PARTNER

www . snd . sk

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.
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modrý salón/premiéra

MODLITBA
PRE MARTU
Ďalší silný príbeh
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: archív

Marta Kubišová

Inscenácie na telo herca sú v Modrom salóne samostatnou inscenačnou líniou
a každá inscenácia má veľmi osobitú poetiku. Je to priestor pre autorov a pôvodné texty,
ale aj pre silné herecké konfrontácie, často s reálnymi osobnosťami a osudmi v spleti
historických osudov.
Inscenácie Leni, Slovo Válkovo, Tichý bič
a Nepolepšený svätec hovorili o kontroverzných osobnostiach či o kontroverznej téme. V rámci historických
kontextov pátrali v dušiach umelcov,
ale i lekára a snažili sa nájsť odpovede,
čo mohli byť hnacie motory na kolaboráciu s režimom, či už nacistickým, fašistickým, ale aj komunistickým. Čo boli
tie zlomové momenty zodpovednosti
pred sebou samým i minulosťou v prítomnosti. Ale priniesli aj odpovede, čo
dávalo silu vzdorovať nátlaku a tyranii
režimu. Tvorcovia sa snažili neposudzovať, ale uvažovať nad motiváciami, vnúMonika Potokárová
tornou pravdou a osobnými postojmi
i nepokojmi, ktoré jednotlivé rozhodnutia sprevádzali.
Aj speváčka Marta Kubišová je výrazným príkladom osobnej pravdy
a zásadného postoja, ktorý je jasne protikomunistický. Práve inscenácia, ktorá prichádza do Modrého salónu, Kabaret Normalizácia alebo
Modlitba pre Martu, je skúmaním týchto postojov a zlomov v politických súvislostiach. Je to úvaha nad možnosťou človeka – umelca žiť
verne, v súlade so svojimi postojmi a názormi i osobným presvedčením. Speváčka, ktorú neprávom obvinili z nafotenia pornografických aktov, ktoré slúžili k jej i Dubčekovej diskreditácii, našla svoju
rehabilitáciu až v roku 1989. Speváčka, ktorá bola súčasťou hudobnej
scény v pražskom Divadle Rokoko, televíznych projektov, držiteľka
Zlatého slávika 1966 aj za rok 1968, bronzovej i striebornej Bratislavskej lýry a členka zoskupenia Golden Kids v zložení spolu s Václavom
Neckářom a Helenou Vondráčkovou, dostala zákaz umeleckej činnosti. Svoje publikum našla opätovne až po roku 1989. Počas obdobia
núteného mlčania sa musela nielen vzdať umeleckej a sľubne rozbehnutej kariéry, ale prestála aj nekonečné výsluchy Štátnej bezpečnosti.
Jej postoj nepodľahnúť, volať po svojej pravde a dať si načas rovnako

16

ako si dávali komunistickí pohlavári, sa stali dnes silným príkladom
odolnej vôle a silnej osobnosti. Ako signatárku Charty 77 sa jej prenasledovanie v období zákazu vykonávania umeleckej činnosti len
zosilnilo, ale ju nezlomilo. Jej pieseň Modlitba pre Martu je dodnes

KABARET NORMALIZÁCIA
ALEBO MODLITBA PRE MARTU
réžia: Matúš Bachynec
dramaturgia: Lucia Mihálová a Miriam Kičiňová
scéna a kostýmy: Ján Husár
pohybová spolupráca: Juraj Letenay
hrajú: Monika Potokárová, Silvia Holečková, a. h., Daniel Žulčák, a. h.
premiéra: 7. decembra 2017 v Modrom salóne
ďalšie predstavenia: 10. a 17. decembra 2017, 19. a 28. januára 2018

symbolom odporu voči vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie
Československa v auguste 1968. A jej vystúpenie 21. novembra 1989
s touto istou piesňou počas Nežnej/Zamatovej revolúcie je len potvrdením jej umeleckej i ľudskej rehabilitácie, ale aj silným potvrdením
významu tejto piesne pre naše dejiny.
Naša inscenácia prinesie nielen kľúčové momenty zo života Marty
Kubišovej, ale bude aj pohľadom na politické súvislosti obdobia normalizácie. Obdobie Golden Kids a hity, ktoré s ním súvisia ako Hej,
pane zajíci, alebo Oh, baby, baby, ale aj medzníkové Kubišovej piesne
ako Tajga blues, Magdalena, Ukolébavka pro nenarozené deti či už ikonická Modlitba pre Martu. Osud Marty Kubišovej, ktorá v tomto roku
ukončila profesionálnu spevácku kariéru, sa stáva nielen politickým,
ale i dôležitým pozitívnym ľudským svedectvom odporu, nadhľadu,
pokory a trpezlivosti.
Aká bude nová inscenácia Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre
Martu v Modrom salóne, sa diváci dozvedia už 7. decembra 2018.

modrý salón

SLOVENSKÉ OSMIČKY
Nový program s historikmi

text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND

Ak chcete vedieť, prečo sú naše slovenské osmičky zlomové a čo sa za nimi skrýva,
srdečne vás pozývame do Modrého salóna od januára až do decembra 2018.
Pripravujeme totiž nový špecifický projekt – Slovenské osmičky.
V Modrom salóne každoročne prinášame
rôzne debatné, diskusné večery, dokonca
celé série. Diskutovali sme o spoločenských
problémoch a fenoménoch s Michalom Havranom, so Zuzanou Wienk sme skúmali rôzne
správania sa politikov, politiky, uvažovali sme
nad zodpovednou spoločnosťou, diskutovali
s bielymi vranami, venovali sa dejinám slovenského jazyka s Ingrid Hrubaničovou a debatovali s mladými účastníkmi tedxyouth.
S Andrejom Bánom sme minulý rok putovali
v geopriestore i čase od balkánskych vojen ku
konfliktu v Sýrii, na Ukrajine až k migračnej kríze. Sú to vždy diskusie spojené s úvahou nad
súčasnosťou v súvislostiach, a to pomerne širokých a veľmi konkrétnych. Je to vždy snaha
porozumieť meniacemu sa svetu okolo nás.
Po dlhšej prestávke ponúkneme divákom opäť
jeden špecifický projekt. Pôjde o sériu diskusných večerov s témou histórie. Keďže rok 2018
má v sebe niekoľko výročí, zdá sa nám dôleži-

té hovoriť o našich osmičkách. O tých osudových rokoch a zlomových momentoch, ktoré
formovali tvár našej krajiny, politiky, kultúry,
spoločenského i sociálneho života. Slovenské
osmičky budú počas 10 večerov raz mesačne
mapovať osmičkové roky a udalosti od roku
1918 do roku 2008. Bude to generačný rozdielny pohľad troch historikov na jednotlivé
udalosti. Ale aj vstup iných odborníkov, ktorí
rozšíria povedomie o spoločenskom živote
v danom roku. Je to cyklus, ktorým sa dotkneme naozaj novodobých dejín Slovenska
vo veľmi konkrétnych udalostiach a súvislostiach, v ktorom pomenujeme polemické úvahy i historickú nutnosť niektorých rozhodnutí,
ale aj dosahu takýchto rozhodnutí. Keďže rok
2018 je rokom výročí – 100 rokov od vzniku
spoločného štátu Čechov a Slovákov, 25 rokov
od vzniku Slovenskej republiky, 50 rokov od
okupácie Československa vojskami Varšavskej
zmluvy. Preto aj my budeme hovoriť o vzniku

Československa, zistíme kľúčové informácie
o vojnovej Slovenskej republike, o okupácii vojskami Varšavskej zmluvy, o sviečkovej
manifestácii v Bratislave, ale i o vzniku samostatnej Slovenskej republiky a o zmene a rozdelení politickej moci.
Chceme nájsť príťažlivú podobu, ako hovoriť
o historických momentoch, ako konfrontovať to, čo sme sa učili v školách, to, čo sa učia
v školách dnes a čo hovoria najnovšie výskumy.
Nebude to žiadny fádny a privilegovaný večer,
práve naopak. Znalosť našej histórie je tým najzákladnejším poznatkom a kľúčom k súčasnosti. Privítame aj hostí zo zahraničia (Poľsko, Rakúsko, Maďarsko), ktorí sa venujú slovenským
dejinám. V spolupráci s Ústavom pamäti národa a Historickým ústavom SAV pod odborným
dohľadom Jerguša Sivoša a Maríny Zavackej
vznikne program, v ktorom bude aj mnoho dobových dokumentárnych materiálov a mnohé
z informácií budú diváci počuť prvýkrát.
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98. DIVADELNÁ SEZÓNA

ROČENKA

WWW.SND.SK

premiéra

KROTKÁ

Sonda podľa Dostojevského

text: Darina Abrahámová, dramaturgička Činohry SND, foto: archív SND

Fiodor Michajlovič
Dostojevskij

V sezóne svetovej klasiky predstavujeme zásadné diela svetovej dramatiky od Sofokla
cez Shakespeara až po Ibsena či Hauptmanna. Dostojevskij do tejto plejády velikánov
nepochybne patrí, a hoci dramatikom v konvenčnom slova zmysle nebol, nikto dnes nepochybuje
o dramatickom potenciáli jeho monumentálneho diela. Nespočetné variácie dramatizácií jeho
románov neschádzajú zo svetových scén, najmä pokiaľ ide o tituly ako Bratia Karamazovovci, Idiot,
Zločin a trest či Besy. My sme sa však tentoraz rozhodli pre inscenovanie novely Krotká.

Eduard Kudláč

Dominika Kavaschová

Richard Stanke

Jana Oľhová
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Krotká je dokonalou a originálnou psychologickou štúdiou bezmenného hrdinu – muža, ktorý sa bezprostredne
po samovražde svojej ženy vyrovnáva
s tragickou udalosťou a snaží sa v chaotickom slede svojich emocionálnych
a myšlienkových pochodov rekapitulovať krátke dejiny svojho, v mnohom
pomýleného, manželstva.
Krotká vyšla v Denníku spisovateľa v roku
1876, čo bol Dostojevským vymyslený
a zvolený žáner akéhosi nepretržitého
denníkového pásma, v ktorom sa bez
autocenzúry vyjadroval k zásadným
politickým, spoločenským, kultúrnym,
náboženským, ale aj intímnym otázkam
a témam svojej doby. Popri analytických
aj vizionárskych komentároch a esejach
uverejňoval aj svoje krátke prózy, pričom
väčšinu z nich označil ako „fantastické“.
A hoci príbeh Krotkej vychádza z reálnej
dobovej novinovej správy o samovražde
mladej ženy, ktorá skočila z okna zvierajúc v rukách svätý obrázok, spisovateľ
fascinujúcim, sugestívnym spôsobom
dofabuloval motívy a pozadie tohto
„pokorného a mierneho“ gesta zúfalstva. Fantazijný prvok svojho diela videl
v predstave, že akýsi nezúčastnený stenograf by zaznamenával monológ muža
– manžela nad nehybným telom svojej
družky. Monológ zámerne chaotický,
protirečivý, akýsi prúd slov, v ktorom sa
pozostalý obsedantne vyviňuje, obviňuje, háji, tápa... jednoducho horúčkovito
hľadá pevný bod, ktorý by mu pomohol
pochopiť, vysvetliť aj zvládnuť, čo a prečo sa stalo tak, ako sa stalo.

O Krotkej literárna veda vraví, že v nej
autor predznačil silný psychoanalytický
prvok, ktorý neskôr ovládol modernú
umeleckú spisbu. Menej sa už spomína,
že v predstihu zachytil aj akési zásadné,
priam existenciálne odcudzenie „antihrdinu“ nielen voči svetu, ale aj voči sebe
samému.
V snahe objasniť metodiku Denníkov
spisovateľa Dostojevskij napísal: „Verný
svojmu naturelu začnem od konca, a nie
od začiatku, hneď vyjadrím celú myšlienku. Nikdy som nedokázal písať postupne,
približovať sa k veci a vyjadriť ideu, až keď
ju už stihnem celú vopred predžuť a podľa
možností dokázať. Nemal som dosť trpezlivosti, prekážal mi v tom môj charakter.“
Istotne nie je náhoda, že z podobného východiskového rozpoloženia sa
katapultuje aj spoveď čudáckeho majiteľa záložne, ktorý cituje Goetheho aj
v Krotkej... Nesúrodý a nielen generačne
nerovný pomer medzi mužom a ženou,
rozpor medzi očakávaniami, s akými
partneri vstupujú do manželstva, a realitou, skrytá manipulácia, ba psychické
týranie, delegovanie vlastných komplexov na druhého... To všetko sú témy,
ktoré evidentne presahujú dobu vzniku
a publikovania Krotkej.
Vzrušujúcim momentom tohto diela,
ktorého hodnotu obhajovať by bolo
vlastne trápne trúfalé, je fakt, že divákov pozýva či skôr vyzýva k rovnocennej účasti priam ako v detektívnom príbehu. To oni sami si musia deduktívne
vyskladať vlastnú verziu objektívneho
či aspoň pravdepodobného obrazu, sle-

du a príčin opisovaných udalostí. A až
potom sa rozhodnúť, či alebo do akej
miery to korešponduje s ich vlastnou,
nepochybne privátnou, i keď zákonite
aj modelovou skúsenosťou.
Krotkú si milovníci kvalitnej televíznej
tvorby môžu pamätať v réžii Stanislava
Barabáša v hlavných úlohách so Ctiborom Filčíkom a Magdou Vášáryovou, filmoví znalci zas poznajú verziu francúzskeho tvorcu Roberta Bressona.
V Činohre SND uvádzame tento titul po
prvý raz, v réžii a novej adaptácii Eduarda Kudláča, ktorý má s Dostojevským
bohaté skúsenosti (Idiot, Zločin a trest,
Besy) a ktorého výnimočné inscenácie
ste mali a máte možnosť spoznať aj
v našom súčasnom repertoári (Madame Bovary, Nevina, Ilúzie). V hlavnej
úlohe sa predstaví charizmatický Richard Stanke.

Fiodor Michajlovič
Dostojevskij:

KROTKÁ
adaptácia a réžia: Eduard Kudláč
dramaturgia: Darina Abrahámová
scéna a kostýmy: Eva Kudláčová-Rácová
hudba: Martin Burlas
projekcie: Eduard Kudláč
hrajú: Richard Stanke (Ja),
Dominika Kavaschová (Ona)
a Jana Oľhová (Lekárka)
premiéry: 27. a 28. januára 2018
v Štúdiu novej budovy SND

Aby umelcom nič nechýbalo

www.nadaciatatrabanky.sk

premiéra

SADKO
Putovanie za šťastím
text: Martin Bendik, dramaturg Opery SND

Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov

Opera SND už čoskoro obohatí svoj repertoár o nový titul, koprodukčnú inscenáciu Sadko.
Rozprávková opera ruského romantika Nikolaja Andrejeviča Rimského-Korsakova (1844 – 1908)
rozoznie príbeh hudobníka, ktorý chce podnietiť ostatných k úniku z izolácie, z uzavretého prostredia
domoviny a k objavovaniu nových svetov. Jeho sen však naráža na odmietnutie a nedôveru.
Premiéra opernej inscenácie s medzinárodným inscenačným tímom bude koncom januára.
Ak sa povie ruská opera, myslí sa predovšetkým
na diela Piotra Iľjiča Čajkovského alebo Modesta Petroviča Musorgského. Lenže ruská operná literatúra je omnoho farebnejšia, ako sa na
prvý pohľad zdá. Jeden z hlavných „ideológov“
takzvanej „Mogučej kučky“ Nikolaj Andrejevič
Rimskij-Korsakov, pôvodným povolaním námorný dôstojník, ktorého od malička priťahovala hudba, sa stal najväčším zástancom tradície,
z ktorej sa zrodil originálny umelecký program.
Ako pedagóg, upravovateľ diel svojich žiakov
a propagátor najväčších ruských skladateľov
svojej doby zohral významnú rolu nielen v ruských, ale i svetových dejinách hudby. Medzi
jeho žiakov, okrem spomínaného Musorgského, patril aj Igor Fiodorovič Stravinskij, Sergej
Sergejevič Prokofiev, Ottorino Respighi či Alexander Konstantinovič Glazunov. Ako skladateľ
sa preslávil hlavne svojimi operami, ktoré čerpali námety prevažne z ruskej histórie a mýtov.
Opera Sadko patrí popri Zlatom kohútikovi medzi jeho reprezentatívne diela, ktoré prežili na
mnohých javiskách východnej Európy. Opera
SND uvádza toto dielo druhýkrát vo svojej histórii, a to v koprodukcii s Flámskou národnou
operou v Antverpách a Gente. Táto koprodukcia
je sľubným krokom, ktorý by mal dostať našu
prvú scénu do európskych kontextov, a tým
INZERCIA

prezentovať naše umenie v širších súvislostiach.
Príbeh putujúceho ruského trubadúra Sadka za
šťastím je v metaforickom zmysle istá slovanská
odnož bájneho Odysea či Orfea, ktorý sa vyberie do veľkého sveta a krásna morská princezná
Volchovna mu pomáha zázrakmi, aké sú možné
len v ruských bylinách, opradených východnou
mystickou fantáziou. Pričom fantázia v tejto
opere hranice nepozná, čo v plnej miere využíva talentovaný americký režisér Daniel Kramer,
ktorý sa predstavil už viacerými produkciami na
najprestížnejších javiskách sveta, napr. v Londýne, kde vytvorili zaujímavý pohľad na Wagnerovho Tristana a Izoldu a Verdiho Traviatu, či
v Sankt Peterburgu, kde s veľkým úspechom
režíroval Bartókov Hrad kniežaťa Modrofúza
v spolupráci so svetoznámym didigentom Valerijom Gergievom. Spolupráca medzi obidvoma
umelcami pokračovala neskôr na Debussyho
opere Pelleas a Melisanda vo Veľkom divadle
v Moskve. Fantazijný dej Sadka prerozpráva do
súčasného javiskového jazyka, pričom kladie
zaujímavé otázky o zmysle bytia, bohatstva,
lásky a poznania. Lebo každé veľké dielo prežije
svojho tvorcu iba v podobe metaforického prerozprávania v spoločenskej aktualizácii súčasných reálií. Opera Sadko sa uvádza v západnej
Európe (Antverpách) po prvý raz a hneď v ori-

Nikolaj Andrejevič
Rimskij-Korsakov:

SADKO
opera v siedmich obrazoch
hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
dirigenti: Rastislav Štúr, Ondrej Olos
réžia: Daniel Kramer
scéna: Annette Murschetz
kostýmy: Constanze Hoffman
dramaturgia: Martin Bendik
zbormajster: Pavel Procházka
účinkujú: sólisti, zbor a orchester
Opery SND a hostia
premiéry: 26. a 28. januára 2018
v Sále opery a baletu SND
ginálnom výklade so západným nazeraním na
východnú mystiku.
Postavu husliara Sadka v novej opernej inscenácii stvárni renomovaný slovenský sólista
Michal Lehotský a skvelý gruzínsky tenorista Zurab Zurabishvili, v ďalších postavách sa
predstavia Ľubica Vargicová, Terézia Kružliaková, Peter Mikuláš, Jozef Benci, Daniel Čapkovič,
Tomáš Juhás a ďalší. Hudobne dielo naštuduje
šéfdirigent opery SND Rastislav Štúr.

HUDOBNÝ
SPRIEVODCA
PO BRATISLAVE
Zuzana Godárová | Ján Vyhnánek

A Musical Guide
to Bratislava

Nájdete vo vybraných kníhkupectvách
alebo na www. hc. sk

Musikführer
Bratislava
ISBN 978-80-89427-24-6

deutschewerbewelt.com

ISBN 978-80-89427-28-4
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DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM
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podujatie

NOC DIVADIEL
vo fabrike na sny

K podujatiam, ktoré sa stali súčasťou nielen divadelného života, patrí
Noc divadiel. Až prekvapujúco veľa záujemcov – nielen divadelníkov
– prichádza v jednu sobotnú noc v roku do divadiel očakávajúc
inšpirujúci kontakt s múzami. Scény SND nie sú výnimkou.

Tentoraz však bola tretia novembrová sobota
–18. novembra 2017, už po ôsmy raz termín
Nocou divadiel – tak trochu výnimkou. Svojou tvorbou sa v ten večer zapojili do podujatia všetky umelecké súbory SND – navyše
aj dlho-očakávanou baletnou premiérou Za
hranicami hriechu – Bratia Karamazovovci
v choreografii a réžii Borisa Eifamana. Centrum marketingu SND v spolupráci s Umelecko-dekoračnými dielňami SND však prišlo
s novinkou. Počas Dňa otvorených dverí sme

zaznamenali mimoriadny záujem o toto divadelné pracovisko na Mliekarenskej ulici, a tak
sme sa rozhodli sprístupniť aspoň jeho časť aj
„nočným“ návštevníkom počas Noci divadiel
2017.
Umelecko-dekoračné dielne SND, ktoré založil v roku 1959 prof. Ladislav Vychodil, by sme
mohli nazvať aj „fabrikou na sny“. Umeleckí
remeselníci rôznych profesií tu realizujú návrhy scénografov a kostýmových výtvarníkov,
aby pripravili do najmenšieho detailu všetko

Návštevníci si počas Noci divadiel 2017 prezreli
Umelecko-dekoračné dielne SND.

nevyhnutné pre úspech inscenácií. Trefne to
vo svojej publikácii k 50. výročiu tohto výnimočného pracoviska SND vystihol divadelný
historik Ladislav Lajcha Bez nich by Hamlet
nezomrel.... A tak noční hostia si tentoraz pozreli aspoň časť nekonvenčných divadelných
priestorov, zaujímavé kostýmy a dokumenty
o pracovisku i výtvarníkoch, ktorí sú súčasťou
spomínanej „fabriky na sny“.

(iz)
foto: Mária Lacková

LUSKÁČIK
Luskáčik (1981) – M. Vojtek a E. Šenkyříková

jubileum

Darček k narodeninám

December patrí v Balete SND už tradične najkrajšej baletnej rozprávke všetkých čias. Tentoraz sa
s Luskáčikom spája ďalšia udalosť – životné jubileum bývalého sólistu Baletu SND, tanečníka,
pedagóga klasického tanca, historika tanečného umenia Miklósa Vojteka (70). Predstavenie
v utorok 5. decembra je prejavom nášho uznania za dlhoročné pôsobenie v balete prvej scény,
ako aj za prínos do baletnej literatúry a publicistiky.
Miklós Vojtek je absolventom Konzervatória u prof. Evy Jaczovej, neskôr študoval na Leningradskom choreografickom učilišti Vaganovovej (1968 – 1970), v roku 1975 absolvoval VŠMU, odbor pedagogika
klasického tanca. Od roku 1968 bol členom Baletu SND, od roku 1975
sólistom baletu. Okrem rokov 1976 – 1977, keď pôsobil v Komische
Oper v Berlíne, zastával post sólistu Baletu SND až do roku 1991
a počas svojej kariéry stvárnil mnohé titulné postavy v klasických
baletoch, napríklad: Václav (Bachčisarajská fontána, 1971), Luskáčik
(1981), Princ (Labutie jazero, 1985). Úspešne sa presadzoval aj v baletoch 20. storočia vrátane slovenských autorov: Petruška (Prokofiev:
Petruška, 1979), Orfeus (Andrašovan: Večný Orfeus, 1990). Vojtekove
tanečné a výrazové schopnosti dokresľujú aj expresívnejšie postavy
ako Zvonár v Jarreho balete Zvonár z Notre Dame, 1982; Smrť-Salieri
v Mozartovej Extáze ducha, 1988) a kreácie výraznejšieho komediálne-

ho rázu (Bubeník v Straussovom Plese kadetov, 1981; Alfréd v baletnej
verzii Straussovho Netopiera, 1987; Chlestakov v balete A. B. Čajkovského Revízor, 1987).
Pedagogicky pôsobil na VŠMU, v súčasnosti na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Články a odborné štúdie zamerané na problematiku
tanca v minulosti, najmä na tanečnú históriu Bratislavy, publikoval vo
viacerých periodikách. Venoval sa taktiež významnej osobnosti moderného tanca, bratislavskému rodákovi Rudolfovi Labanovi. Je autorom
publikácie Terpsichora Istropolitana (Tanec v Prešporku 18. storočia), za
ktorú získal ocenenie revue Pamiatky a múzeá v roku 2009 a cenu súťaže Slovenská kronika (2012).
K jeho životnému jubileu mu srdečne blahoželáme! Tanečný darček
sme nevybrali náhodou – Luskáčik bol v roku 1981 prvým predstavením M. Vojteka, v ktorom ako žiak konzervatória tancoval v SND. (eg)
INZERCIA

V novom roku s novými službami
v Hoteli Kaštieľ Mojmírovce***
Do nového roku vykročil Hotel Kaštieľ
Mojmírovce s novými službami. Brány
nového wellness cesntra sme otvorili
1.februára. V areáli hotela na ploche
850 m2 vyrástol nový komplex, ktorý ponúka priestor pre aktívny oddych, ale i
pohladenie tela a duše. Klientov tu čaká
suchá fínska sauna s ochladzovacím bazénom, parná soľná a parná bylinková
sauna, sprchy s masážnymi a dažďovými hlavicami, ľadová sprcha, kneippov
šľapací kúpeľ, plavecký bazén, bowlingová dvojdráha, posilňovňa, biliard,
detské ihrisko a vonkajšie fitness.
Naši klienti tu nájdu i ďalšie zaujímavé prvky, ako je reštaurácia, bar, či
galéria. Zaraďte sa aj vy medzi našich
spokojných klientov a rezervujte si svoj
termín firemného teambuildingu, aby
ste sa už dnes mohli tešiť na spoločné
chvíle so svojimi kolegami alebo príďte
relaxovať individuálne.

Kontakt: recepcia@vic.sk, www.kastielmojmírovce.sk, tel.č.: 0907 846 040

William Shakespeare

aplauz
Klaňačka po premiére inscenácie
Shakespearovej hry Richard III.
v réžii Martina Čičváka. Kostýmy navrhol
Georges Vafias, hudbu Ivan Acher
a scénu Tom Ciller.

Richard III.

premiéra 11. 11. 2017

Herec Vladimír Obšil vniesol na oslavu
vydarenej premiéry aj farebné emócie. Doslova.

Táňa Pauhofová
s hosťami.

Riaditeľka Centra
marketingu SND
Radoslava Stratená
ďakuje partnerom,
vpravo je herec
Tomáš Maštalír,
ktorý stvárnil titulnú
postavu – Richarda III.

Herec Tomáš
Maštalír

foto: Peter Chvostek
Koncom októbra uviedla Činohra SND Shakespearovu komédiu Veselé
paničky windsorské. Je to už tretie uvedenie tejto hry na doskách SND.

William Shakespeare

Veselé paničky
windsorské

premiéra 28. 10. 2017

Ľubomír Feldek spolu
s hercami Jánom Koleníkom,
Gabrielou Dzuríkovou
a Jozefom Vajdom.

Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský,
režisér Peter Mikulík a herečka Zuzana Kocúriková.
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foto: Ivan Ölvecký

Veselé herecké obsadenie,
zľava František Kovár, v pozadí
kostýmový výtvarník
Peter Čanecký, dramaturg
Peter Kováč a herci Ján Koleník,
Gabriela Dzuríková a Diana Mórová,
vpredu Juraj Horský,
Zuzana Kocúriková, Ján Galovič,
a Michal Noga.

Viliam Klimáček

Zjavenie
(hrobárova dcéra)
premiéra 4. a 5. 11. 2017

Inscenácia Zjavenie (hrobárova dcéra) je zavŕšením projektu Činohry SND,
v ktorom slovenské texty inscenujú zahraniční režiséri. Na fotografii herci,
zľava: Peter Martinček, Veronika Strapková, Milan Ondrík, Monika Potokárová,
Monika Hilmerová a Robert Roth.

V úlohe matky, bývalej
ruštinárky, vynikla
Monika Hilmerová.
Na fotografii
s manželom
Jaroslavom Bekrom.
foto: Peter Chvostek

Dvaja autori,
štyri hry
v aktuálnom
repertoári
Činohry SND.
Autor inscenácie
Zjavenie
(hrobárova dcéra)
Viliam Klimáček
a dramatik
Pavol Weiss.

Riaditeľ Činohry SND,
vedúci katedry réžie
a dramaturgie na VŠMU
a súčasne režisér
Roman Polák. V pozadí
herečka Monika Hilmerová
a francúzsky režisér
Vladimir Serre.

Boris Eifman

Za hranicami hriechu
premiéra 17. a 18. 11. 2017

Riaditeľ Baletu SND
Jozef Dolinský ml.
a maestro Boris Eifman.

Premiéra Za hranicami hriechu bola vrcholnou
udalosťou sezóny. Zľava: baletní majstri I. Osipov
E. Žigalova, riaditeľ Baletu SND J. Dolinský ml.,
riaditeľka CM SND R. Stratená,
generálny riaditeľ SND Marián Chudovský
a Boris Eifman s tlmočníčkou O. Perepelkinou.
foto: Peter Brenkus, Ivan Ölvecký

Boris Eifman
na javisku SND
obklopený
tanečníkmi nášho
súboru. Svoje diela
u nás predstavil už
v minulosti počas
medzinárodného
festivalu
Eurokontext.sk.
Inscenácia
Za hranicami
hriechu je
však prvým
naštudovaním
„eifmanovského“
diela na Slovensku.

Počas svojho príhovoru
po premiére maestro netajil
svoju spokojnosť.

Vstúpte a využívajte
svoje výhody
Odvážte sa žiť podľa vlastných
predstáv a spoľahnite sa na naše rýchle
a férové služby a najoceňovanejšie
poistné produkty.
A teraz odmeňujeme vašu vernosť.
Zaregistrujte sa do vernostného
Allianz Clubu a využívajte svoje
výhody!

club.allianzsp.sk
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM!
PARTNERI SND V ROKU 2017

Hlavný partner Baletu SND
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Generálny partner

Partneri

Oficiálna minerálna voda
pre SND

Partner premiér

Mediálni partneri
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Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť v pokladniciach SND,
on-line na www.snd.sk a www.navstevnik.sk.
Hromadné objednávky posielajte na objednavky@snd.sk.
Akékoľvek zľavy sa dajú uplatniť len v pokladniciach SND.
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.,
		
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.,
		
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Upozorňujeme ctených návštevníkov, že 30 minút pred začiatkom
predstavenia v pokladniciach predávame vstupenky výlučne
na predstavenia hrané v daný deň.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.
Informujte sa o zľavách pre dôchodcov, ZŤP a ZŤPS, študentov a žiakov,
držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26.

Pokladnica v historickej budove SND
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po – Ne: 2 hodiny pred každým predstavením konaným
		
v historickej budove
K dispozícii je vám aj linka rezervácií 02/204 72 289 počas pracovných dní
v čase od 8.00 do 16.00 h.
Počas štátnych sviatkov sú pokladnice zatvorené.
Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla (balet,
činohra, opera) v novej budove SND a v historickej budove SND si môžete
kúpiť a rezervovať v oboch pokladniciach.

Vytlač si vstupenky
z pohodlia domova
Predaj vstupeniek on-line
na všetky predstavenia
cez www.snd.sk

Rezervácie

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk
Rezervácie vstupeniek
v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

Bratia Karamazovovci v balete

Richard III.

podľa Martina Čičváka

Operné krimi

ako nezávislý projekt v SND

darčekové poukážky snd v hodnote 20 a 35 €

s i lv i a a g a b r i e l n av š t í v i l i p r e d s tav e n i e v e s e l é pa n i č k y w i n d s o r s k é v h i s t o r i c k e j b u d o v e s n d.
S l o v e n s k é n á r o d n é d i va d l o j e š tát n a p r í s p e v k o vá o r g a n i z á c i a M i n i s t e r s t va k u lt ú r y S R .
f o t o r o b e r t ta p p e r t V I Z U Á L b a r b o r a š a j g a l í k o vá

#vianocesnd
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Za hranicami hriechu

darujte na vianoce divadelný zážitok

www.snd.sk

