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Christopher Hampton: POPOL A VÁŠEŇ – herec Dušan Jamrich ako Konrád v inscenácii režiséra Romana Poláka, ktorú hráme 17. decembra 2016 a 12. januára 2017 | foto: Juraj Chlpík
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Dušan Jamrich
Robíme to, čo chcú iní
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Boh a stávka s Luciferom
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Svetový soprán z Rače
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Aby umelcom nič nechýbalo
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úvod

foto: archív

Často sa pozastavujeme nad tým, ako život rýchlo prebehne, ako čas rýchlo beží – a rozmýšľame
nad svojou bezmocnosťou. Čo s tým urobiť? Čas
nemožno ani spomaliť, ani zastaviť, ale predsa je
jedna možnosť: naplniť ho.
Za najzmysluplnejšie využitie nášho času, ktorý
sme dostali, považujem, okrem pestovania nadštandardných vzťahov s ostatnými ľuďmi, častej
návštevy prírody a jej ochrany – pretože sme jej
súčasťou, neustáleho samovzdelávania a budovania pozitívneho vzťahu k životu, tiež prežiť ho
v spojení s umením.
Kvalitné umenie v nás prebúdza naše najintímnejšie a najskrytejšie city, napĺňa a niekedy doslova zaplavuje náš vnútorný život, vďaka
čomu sa stávame odolnejší voči stresom a nadobúdame duševnú rovnováhu.
Umenie je tým, čo nám tu zanechali minulé generácie a úcta k nim prikazuje spoznávať a chrániť ich dielo, prostredníctvom ktorého sami seba obohacujeme, diferencujeme a rozvíjame.
Umenie je subjektívnym vyznaním lásky k životu a zároveň je jedinečným spôsobom, ako zblížiť celé ľudstvo.
Bez umenia by bol život nepredstaviteľne chudobnejší.
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Kontinuity bez mýtov
s Jaroslavom Blahom

Rossiniho Barbier zo Sevilly
s Adrianou Kučerovou a Štefanom Kocánom

Dejiny každého divadla, nevynímajúc
ani SND, sú opradené mýtami, legendami, ktoré neraz odzrkadľujú krásne, ale
aj nie vždy kritické spomienky a fakty
v prikrášlených súvislostiach. Divadlo
bolo súčasťou starobylého Prešporka
už od 17. storočia, preto magický dátum
1. marec 1920 sa neobjavil v živote vtedy už Bratislavčanov ex nihilo – z ničoho,
lebo divadlo bolo súčasťou kolektívneho vedomia a kultúrnej tradície nemecko-maďarsko-slovenského mesta.
Jaroslav Blaho
O tom, ako sa SND zakladalo, s akými
ťažkosťami sa borilo a v akých spoločenských súvislostiach sa nachádzalo, nám pútavým spôsobom porozpráva v nedeľu 11. decembra o 10.30 h v historickej budove SND
znalec našej histórie Jaroslav Blaho. Nezabudnuteľné chvíle Kontinuít
s protagonistami minulosti, pamätníkmi, ale aj so súčasníkmi v jeho
podaní sú už tradíciou u milovníkov opery. Práve Jaroslav Blaho patrí
medzi „demýtizátorov“ našej kolektívnej pamäti, keďže považuje za
nevyhnutné uviesť na správnu mieru sentimentálne legendy nekritických pamätníkov, pritom historické fakty nepodáva v nezáživnej
polohe akademického prednášateľa, ale prezentuje ich ako pútavý
a talentovaný rozprávač s osobným šarmom a noblesou aristokrata.
O Kontinuitách čítajte aj na strane 35.
(mb)

Pre návštevníkov divadla sme
v decembri pripravili aj výlet do
sveta komickej opery s prominentnými hosťujúcimi umelcami. Rossiniho operu Barbier zo
Sevilly nemusíme zvlášť predstavovať. Crescendá, koloratúry, nevšedné agogické kontrasty, bravúrne ansámble a pritom
duchaplný humor na každom
kroku, to je majster neskorého
belkanta, pred ktorým sa skláňa celý operný svet. Zamilovaný gróf Almaviva, figliar Figaro,
žiarlivý tútor prekrásnej Rosiny
Doktor Bartolo a intrigánsky Štefan Kocán
učiteľ hudby Don Basilio sú právom dedičmi najlepších tradícií ľudového divadla commedie dell´arte a belkanta ako najvýraznejšieho vkladu talianskej opery do tohto
kráľovského divadelného druhu. V utorok 6. decembra uvedieme
predstavenie, kde postavu Rosiny stvárni vynikajúca sopranistka
Adriana Kučerová a Dona Basilia jeden z našich najvýznamnejších
spevákov vystupujúcich prevažne v zahraničí Štefan Kocán. Po ich
boku sa predstavia Aleš Jenis ako Figaro, Jozef Benci v postave Dona
Bartola a Martin Gyimesi ako gróf Almaviva – pod taktovkou šéfdirigenta Opery SND Rastislava Štúra.
(mb)

Sedliacka česť s novou Santuzzou
Sedliacka česť, v pôvodnom názve Cavalleria rusticana, patrí medzi míľniky opernej histórie. Je prvým dielom
nového umeleckého štýlu – verizmu.
„Vero“ ako pravda, lepšie povedané,
ako najvernejšie iluzívne zobrazovanie
každodennej skutočnosti, je štýlom vypätých južanských vášní, kde pozlátka,
koloratúry a maniere minulosti nemajú
miesto. Tým pravým umením je podľa
verizmu človek, akého stretávame na
ulici, v divadle, obchode, doma, človek,
ktorý nie je odtrhnutý od „reality“, ako
to bolo v barokovej a romantickej opere.
Sicílska dievčina Santuzza prežíva všetky
strasti vášnivej lásky, zrady a žiarlivosti so
svojím milencom Turidu, ktorý sa musí za
Monika Fabianová
každých okolností podriadiť stáročným
pravidlám sicílskej morálky, kde sa už aj
za podozrenie zo zvádzania cudzej ženy platí smrťou. Vášnivý príbeh
Pietra Mascagniho spolu s operou Komedianti Ruggera Leoncavalla
uvádzame po dlhšej prestávke. Inscenáciu dvoch nerozlučných jednoaktoviek vytvoril režisér Marián Chudovský v spolupráci so scénografom Otom Šujanom. Na predstavení v piatok 2. decembra sa ako
Santuzza predstaví Monika Fabianová, ktorá túto postavu stvárni po
prvý raz vo svojej kariére. Jej partnermi budú László Boldizsár a Sergej
Tolstov, taktovky sa ujme šéfdirigent Opery SND Rastislav Štúr. (mb)

Obnovený Netopier bude aj na Silvestra
Opereta nie je len neviazanou
lacnou zábavou s prvoplánovou
šablónovitou zápletkou, ale aj
hodnotným vokálno-dramatickým umením vyžadujúcim kultivované komediálne herectvo.
Nejeden operný spevák, venujúci sa prevažne opernému umeniu, sa zapotí pri stvárnení postáv Eisensteina, Rosalindy, Adely
či Orlofského. Spievať Netopiera
totiž nie je žiadna „oddychovka“,
ktorú môžu zvládnuť speváci na
začiatku svojej profesionálnej
kariéry, lebo menované postavy
sú také náročné, že ich spievajú v renomovaných operných Netopier
domoch najväčší majstri svojho (M. Dvorský a E. Hornyáková)
remesla. To však neznamená, že Straussovo veľdielo neposkytuje návštevníkom aj zábavu plnú šarmu a nostalgie za starými časmi monarchie. Opera SND opäť na sklonku roka zaradila do hracieho plánu tento
skvost operetnej literatúry. Na predstaveniach 17. a 27. decembra a na
Silvestra vystúpi Miroslav Dvorský, Jakub Pustina, Adriana Kohútková,
Eva Hornyáková, Ján Galla, Jana Bernáthová, Andrea Vizvári, Peter Marcin či Ivan Krúpa. Nedajte si ujsť nevšedný večer kultivovanej zábavy
s operetou v priestoroch novej budovy SND.
(mb)
foto: Alena Klenková, archív
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Flauta bude čarovná, najbližšie 7. januára
Každé z nových spoločných vystúpení slovenských interpretov s európskym renomé Adriany Kučerovej a Pavla Bršlíka na pôde Opery
SND vyvoláva veľký záujem publika. Títo sólisti sa opäť stretnú, aby sa
v sobotu 7. januára 2017 predstavili bratislavským divákom v úlohách
Paminy a Tamina v Mozartovej Čarovnej flaute. Bršlíkov Tamino teda
zaznie popri Štátnej opere v Berlíne a glyndebournskom festivale aj
u nás a Kučerovej Pamina doplní výpočet jej mozartovských postáv
o túto bratislavskú prezentáciu.
(ps)

Don Giovanni v skvelom
(medzi)národnom obsadení
Na stredu 28. decembra
pripravila Opera SND predstavenie Mozartovho diela
Don Giovanni vo vskutku
exkluzívnej
slovenskočeskej speváckej zostave.
Ako Donna Elvíra vystúpi
Jana Kurucová, sólistka
Deutsche Oper Berlin. Jej
európska kariéra sa začala
práve štúdiom mozartovských postáv v Bavorskej
štátnej opere, kde sa jej
Jana Kurucová Dalibor Jenis
pred desaťročím ako výrazného mladého talentu
ujal slávny dirigent Zubin Mehta. Partnerom jej bude predstaviteľ
zvodcu Dona Giovanniho Dalibor Jenis, ktorý už viac ako dve dekády reprezentuje slovenské vokálne umenie na doskách významných
divadiel, akým je Štátna opera vo Viedni, londýnska Covent Garden,
Deutsche Oper Berlin, ale napríklad aj parížska Opera Bastille. Giovanniho verným sluhom Leporellom sa v tento večer stane nemenej
známy Štefan Kocán, ktorý sa úspešne presadzuje na scénach ako napríklad Wiener Staatsoper, Teatro del Liceo v Barcelone, Royal Danish
Opera, Opéra National de Paris, Staatstheater v Kasseli či Staatsoper
v Hannoveri. Štvoricu doplní v úlohe Dona Ottavia český spevák Aleš
Briscein, známy tiež v Edinburghu, Tokiu, vo Vancouveri, v Paríži či
Madride. Vynikajúcu zostavu vokalistov obohatí Adriana Kohútková
(Donna Anna), Ján Galla (Komtúr), Martin Mikuš a Jana Bernáthová
(Masetto a Zerlina).
(ps)
Ročenku SND 2016/2017 si môžete zakúpiť v pokladniciach SND.

Blahoželáme!
23. 12.

EDITA GRUBEROVÁ, sopranistka

70

12. 1.

RICHARD STANKE, herec

50

17. 1.

INGRID TIMKOVÁ, herečka a režisérka

50

19. 1.

DANIEL HLÁSNY, zborista opery

50

29. 1.

EVA MÁRIA CHALUPOVÁ, herečka

75

Leni pocestuje do Izraela,
Invázie barbarov idú do Košíc
Na cestu, hosťovanie do Košíc, putuje
v pondelok 5. decembra inscenácia Úpadok amerického impéria/Invázie barbarov
v réžii Michala Vajdičku. Na ďalekú cestu
sa opäť vydá inscenácia Leni – bude súčasťou izraelského festivalu IsraDrama
v Tel Avive. Slovenskú pôvodnú hru Valerie Schulczovej a Romana Olekšáka uvidia
izraelskí diváci už v nedeľu 11. decembra.
Činohra SND odohrá dve predstavenia,
nedávno sme s týmto titulom hosťovali
v Turecku. Zdá sa, že práve pôvodná hra
Leni je dnes jedným z textov, ktoré slovenské divadlo reprezentujú. Hrala sa Leni
v Českej republike – s úspechom, inscenovali ju počas festivalu BITEF
v Belehrade, uvažovalo sa o Poľsku a očakáva sa aj realizácia v Španielsku. Aj preto majú divadelné cesty dôležitý kultúrny zmysel – otvárajú
Slovensku dvere do sveta aj na umeleckom poli.
(mk)

Silvester v Opere SND
Aj tento rok patrí posledný deň na doskách Opery SND už tradične
dvom podujatiam: podvečer privítame priaznivcov koncertných produkcií a večer môžeme príjemne stráviť pri predstavení Straussovej
operety Netopier. Na koncerte sa predstavia sólisti a stáli hostia Opery SND Jolana Fogašová, Terézia Kružliaková, Ľudovít Ludha a Daniel
Čapkovič – a večer bude patriť v hlavných úlohách Adriane Kohútkovej, Jakubovi Pustinovi a Tomášovi Juhásovi.
(ps)
foto: Christiane Trabert, Andrej Balco, archív

aktuality

Rigoletto s výnimočnými hosťami
Scéna Opery SND bude v piatok 20. januára 2017 patriť osobnosti,
ktorá v ostatnom čase svojimi výkonmi čoraz viac púta pozornosť
medzinárodnej opernej verejnosti – gruzínskemu barytonistovi
Nikolozovi Lagvilavovi. Po štúdiách na konzervatóriu v Tbilisi a na
Accademia Teatro alla Scala získal angažmán v Národnej opere Tbilisi a čoskoro zaujal aj v moskovskom Veľkom divadle. Partnerkou
tohto talentovaného speváka bude veľká slovenská operná hviezda
Simona Houda-Šaturová, ktorá sa predstaví v úlohe Gildy. Januárové
predstavenie Rigoletta bude jedným z významných interpretačných
momentov tejto divadelnej sezóny.
(ps)

Popredná sólistka Opery SND Adriana Kohútková oslávi v utorok 13. decembra svoje
tohtoročné okrúhle životné jubileum predstavením Verdiho opery Simon Boccanegra.
Oslávenkyňa vystúpi v postave Amélie
Grimaldi po boku svojich divadelných kolegov – Daniela Čapkoviča, Petra Mikuláša,
Tomáša Juhása a ďalších.
(ps)

Adriana Kohútková

Činohra má posily, dvoch nováčikov

Voci da camera
s manželmi Juhásovcami

Manželia Juhásovci
(Simon Boccanegra)

Adriana Kohútková oslávi
jubileum s Verdim

V nedeľu 22. januára sa opäť rozozvučia tóny komornej hudby pri
ďalšom pokračovaní cyklu Voci da
camera. Ten si už našiel svoje stále
publikum a čas ukázal, že na pôde
koncertnej piesňovej tvorby sa naši
sólisti dokážu prezentovať s rovnakou umeleckou presvedčivosťou ako
pri operných predstaveniach. Novým
príspevkom k našim vokálnym koncertom bude spoločné vystúpenie
manželov Juhásovcov – Tomáša Juhása a Kataríny Juhásovej-Štúrovej.
Zaznejú piesne slovanských skladateľov obdobia romantizmu a piesňová tvorba slovenských autorov. (ps)

Herecký súbor Činohry SND sa v novembri
rozrástol o dvoch nových členov. Angažmán
získala košická rodáčka Monika Potokárová. Absolvovala Cirkevné konzervatórium
v Bratislave a momentálne je študentkou
5. ročníka herectva na Vysokej škole múzických umení. Hosťovala už vo viacerých bratislavských divadlách, okrem SND (napr. Jane
Eyrová, Láskavé bohyne, Nevesta hôľ, Rivers
of Babylon) aj v GUnaGU, Aréne a Mestskom
Richard Autner
divadle DPOH. Má hudobné nadanie a ve- a Monika Potokárová
nuje sa aj spevu. Ďalším nováčikom v súbore (Zo života ľudstva)
je Bratislavčan Richard Autner. Študoval na
gymnáziu a tiež je v piatom ročníku herectva na VŠMU. Už počas štúdia účinkoval ako hosť v inscenáciách Činohry SND Sissi – Úteky Alžbety
Rakúskej a Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, ale napríklad aj
v Divadle Aréna. Monika aj Richard stály angažmán v SND odštartovali
účinkovaním v novinke Zo života ľudstva (viac na str. 21)
(mk)
foto: Ctibor Bachratý, Alena Klenková, Braňo Konečný

Výročia z histórie našej prvej scény
11. 12. 1926 – premiéra Madáchovej Tragédie
človeka v réžii Václava Jiřikovského. V úlohe
Adama a Lucifera Janko Borodáč, v úlohe Evy
Hana Meličková, preklad P. O. Hviezdoslav.
21. 12. 1931 – Andrej Bagar (Hamlet) a Hana Meličková (Ofélia) boli protagonistami prvého slovenského uvedenia Shakespearovej veľkej tragédie Hamlet v preklade P. O. Hviezdoslava a v réžii
Janka Borodáča na scéne Jána Ladvenicu.

30. 12. 1961– premiéra mimoriadne úspešnej
inscenácie Goldoniho komédie Vejár v réžii Karola L. Zachara. Herecké kreácie Evy Krížikovej,
Viery Topinkovej, Karola Machatu a ďalších špičkových hercov súboru zabezpečili predstaveniu
nezvykle vysoký počet 156 repríz.

4. 1. 1947 – premiéra dramatickej povesti Alexeja Nikolajeviča Tolstého Ivan Hrozný v kolektívnej réžii. Tento inscenačný experiment mnohí
označovali za vpád tzv. socialistického realizmu
na slovenské divadelné javisko.

5. 1. 1937 – premiéra drámy Biela nemoc od Karla Čapka. V réžii Viktora Šulca to bol jeden z naj-
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významnejších protestov československého
divadla proti nemeckému fašizmu.

7. 1. 1912 – v Budapešti sa narodila sopranistka a vokálna pedagogička Anna Hrušovská. Po
angažmán vo viedenskej Volksoper a v Grazi
bola v rokoch 1945 až 1963 sólistkou Opery
SND. Vynikala ako koloratúrna speváčka s mimoriadnou kultúrou interpretácie, bezpečnou
hlasovou technikou spojenou s prirodzeným
herectvom. Zomrela 4. 2. 2006 v Bratislave.

14. 1. 1962 – československá premiéra detského
baletu sovietskeho skladateľa Igora Morozova
Doktor Jajbolí v réžii a choreografii Marileny
Tóthovej.

15. 1. 1922 – v Stredných Plachtinciach sa narodil herec a pedagóg Július Pántik. Už ako študent začal v roku 1942 pôsobiť na scéne Činohry a za päťdesiat rokov tu stvárnil viac ako 150
významných divadelných postáv. Zomrel 25. 8.
2002 v Bratislave.

7. 1. 1932 – česká sopranistka Jarmila Novotná
vystúpila v SND v ústrednej postave Verdiho
Traviaty.

21. 1. 1967 – v úlohe Alfreda Germonta vystúpil

7. 1. 1962 – vo Zvolene zomrela herečka Mária

30. 1. 1932 – slovenská premiéra Verdiho hudobnej drámy Simon Boccanegra v hudobnom
naštudovaní Zdenka Folprechta a réžii Bohuša
Vilíma. Hlavnú úlohu vytvoril barytonista Josef
Kunstadt.

Bancíková. Členkou Činohry SND bola v rokoch
1936 až 1962, medzitým istý čas pôsobila na
Novej scéne ND. Vytvorila viac ako 120 lyrických, komediálnych a tragických postáv. Narodila sa 14. 11. 1913 v Klenovci.

13. 1. 1922 – Prvý Molière na javisku SND – režisér Milan Svoboda inscenoval v preklade Jaroslava Vrchlického komédiu Lakomec.

vo Verdiho Traviate jeden z neskorších vedúcich
tenoristov talianskej opery Giuseppe Giacomini.

30. 1. 1937 – československá premiéra opery
Cár Kalojan od bulharského skladateľa Panča
Vladigerova v hudobnom naštudovaní Karla
Nedbala a réžii Bohuša Vilíma.
(bj)

koncert

HAPPY CHRISTMAS
alebo War is over
text: Katarína Korecká, spoluorganizátorka koncertu SND, foto: archív

Andrea Vizvári

Mária Porubčinová

Miroslav Dvorský

Pavol Remenár

Legendárna pieseň od Johna Lennona a Yoko Ono zaznie hneď na úvod siedmeho
koncertu Vianoce v Bratislave, ktorý sa uskutoční v nedeľu 18. decembra 2016
o 19. hodine v novej budove SND. Orchestrálna úprava známeho rakúskeho hudobníka
a aranžéra Christiana Kolonovitcha zaznie na Slovensku prvýkrát. Zaspievajú si v nej
všetci sólisti tohtoročného koncertu: sopranistky Mária Porubčinová a Andrea Vizvári,
tenorista Miroslav Dvorský a barytonista Pavol Remenár. Dirigentom koncertu
bude Rastislav Štúr.
www.vianocevbratislave.sk
Ani tento rok nebude chýbať fenomenálny
Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý je už stabilnou súčasťou projektu Vianoce v Bratislave,
a multiinštrumentalista Robert Puškár a jeho
Perinbaba s panovou flautou. Áno, presne tá
Perinbaba, ktorú si diváci každý rok žiadajú
a je tiež už stabilnou súčasťou dramaturgie
koncertu. Aj tento rok je významným mediálnym partnerom projektu spravodajská televízia TA3, vďaka ktorej má koncert charitatívnu
dimenziu cez Nadáciu TA3. A je to práve TA3,
ktorá prinesie exkluzívny koncert do domovov nielen Bratislavčanov.
Priblížme si ešte sólistov koncertu. Tenoristu
Miroslava Dvorského netreba slovenskému
publiku zvlášť predstavovať. V jeho podaní sa môžeme tešiť na nádhernú áriu, jednu
z perál opernej literatúry, E lucevan le stelle

z Pucciniho opery Tosca. Z vianočných skladieb prezradíme len Angels We have heard on
high, ktorú preslávil Andrea Bocceli a na Slovensku zaznie v úprave pre orchester a tenor
po prvý raz. Sopranistky Mária Porubčinová
a Andrea Vizvári patria aktuálne medzi špičku
mladých slovenských speváčok. Obe majú na
svojom konte celý rad ocenení a koncertov,
či operných vystúpení doma, ale aj v zahraničí. Pre Vianoce v Bratislave si vybrali širšiemu
publiku menej známe árie od autorov Catalani a Arditi, ale môžeme sa tešiť napríklad
aj na Mozartovo Alleluja v podaní Andrey či
Schubertovu skladbu Mille cherubini in coro,
ktorú si Mária zaspieva so skutočným zborom
„cherubínov“ – Bratislavským chlapčenským
zborom. Barytonista Pavol Remenár je obľúbeným a často obsadzovaným členom Opery

SND a nie je to len vďaka naozaj príťažlivému
vzhľadu. Presvedčí nás o tom Rossiniho vtipnou a veľmi obľúbenou áriou Barbiera z opery Barbier zo Sevilly.
Koncert Vianoce v Bratislave je pre mnohých
našich priateľov a známych, ale i neznámych,
už tradičnou súčasťou Vianoc. Každý rok sa
snažíme doň namiešať čo najlepšie a najkvalitnejšie ingrediencie. To by však nebolo možné bez našich komerčných partnerov a bez
láskavej podpory primátora mesta Bratislava,
aktuálne Iva Nesrovnala. Vďaka nemu je koncert skutočným bratislavským vianočným
koncertom a vďaka televízii TA3 si tento koncert môžu v nedeľu 18. decembra v priamom
prenose od 19. hodiny vychutnať aj diváci
v teple svojich domovov. Želáme silný umelecký zážitok a krásne Vianoce!
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DUŠAN JAMRICH
Neexistuje zlatá jeseň staroby

text: Jozef Švolík
foto: Martin Črep,
Martin Geišberg,
Juraj Chlpík,
Filip Vančo,
Jana Nemčoková,
Ctibor Bachratý,
archív

Od detstva ho zaujíma astronómia, ale astronóma či astronauta nikdy nehral. Rok pracoval
v Polygrafických závodoch a až potom šiel študovať herectvo. K divadlu privoňal Za rampami,
čo bol ochotnícky súbor, kde sa stretol s Jozefom Bednárikom, so Stanislavom Párnickým či
s Ľubomírom Vajdičkom. Hoci na javisku stvárnil veľké postavy, ako je napríklad Richard II.
aj Richard III., Geľo Sebechlebského či Diderot, divákom hlboko utkvel v pamäti hlavne ako
Ľudovít Štúr z päťdielneho televízneho filmu Štúrovci. Stal sa vynikajúcim recitátorom, ale tiež
priebojným a rozhodným manažérom, ktorý roky viedol celé Slovenské národné divadlo.
Dušan Jamrich, herec a kultivovaný chlap, ktorý v jeseni oslávil sedemdesiatku.
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Bačova žena (2015)
Pán Jamrich, s vami sa spája poézia, ste
uznávaný recitátor. Ako dnes vnímate poéziu? Žijete ňou, máte možnosť prezentovať
ju ako kedysi v čase povestných Nedeľných
chvíľok poézie?
– S poéziou žijem tak ako každý z nás. Poézia sa totiž do značnej miery presťahovala
do muziky. Zhovárame sa v čase, keď práve
svetu oznámili, že zomrel Leonard Cohen,
ktorý bol dokonalý básnik, mám jeho tvorbu
veľmi rád. Zoberme si napríklad texty Kamila
Peteraja, Borisa Filana či Jarka Nohavicu, to
všetko je poézia. Čo sa týka prednesu básní,
sem-tam niekedy niečo poviem, ale v podstate sa poézia ako taká v médiách „vyrába“
len sporadicky.
Máte prehľad o súčasnej generácii slovenských poetov?
– Priznám sa, že až tak veľmi nie. Občas si prečítam nejaké pokusy alebo nové zbierky. Mimochodom, kolega Štefan Bučko vydal peknú
zbierku básní Tušené ostáva v tieni, ktorú som
si prečítal rád.
Hoci sú v Modrom salóne niektoré projekty, ale nechýba vám v divadle viac poézie?
– Poézia, keď s ňou máte vystúpiť na javisku,
to je proces. Nie je to len otázka namemorovania, ale – a to je to, čo ma na poézii najviac
fascinuje – je určitým zoskupením čierneho na
bielom, čo sa vám po prvom čítaní, po dvoch
týždňoch, po mesiaci vždy ukáže úplne inak,
v nových súvislostiach, v nových metaforách
a nových okolnostiach. Je to o postupnom
vnikaní do textu. Môj profesor Mikuláš Huba
mi povedal: „A to ešte uvidíš, keď si tú istú básničku prečítaš po dvadsiatich rokoch, aké to je
iné!“ Hoci je to stále ten istý text, tie isté čierne
písmená na bielom papieri, život sa však mení
aj okolnosti, nastanú nové situácie a recitátor
ide podľa nich. Do značnej miery je dôležité
to, čo chce básňou povedať básnik, ale prednesom môže recitátor vysloviť aj svoj názor.

Popol a vášeň (2006)
Divadelný text a poézia – je tá istá príprava
na ich prednes alebo je to odlišné?
– K základnej remeselnej výbave herca by
malo patriť ovládanie veršových systémov,
teda tá technická stránka veci. Ale ja v tom
veľký rozdiel nevidím, ako herec musím byť
schopný zvládnuť desaťminútovú básničku
alebo desaťminútový monológ na javisku, to
inak nejde.
Ešte učíte prednes na Vysokej škole múzických umení?
– Viliam Záborský ma dva roky po mojom
ukončení štúdia na VŠMU pozval učiť. Postupne som tam viedol katedru reči, ktorá dnes,
bohužiaľ, už nie je. Keď som však nastúpil do
funkcií – najskôr do Konfederácie odborových
zväzov a potom do funkcie riaditeľa SND, rezignoval som na pedagogickú prácu, hoci
som dovtedy osemnásť rokov učil. Nedalo sa
to spojiť a venovať sa všetkému naplno, ale
stále som vysvetľoval, že pri prednese nie je
podstatné len rýchlo, potichu, pomaly či nahlas, ale dôležitý je prednes v daných okolnostiach a súvislostiach. Stávalo sa, že poslucháč
to na javiskovej reči či na technike reči zvládol, ale potom prišiel do daných okolností,
do predstavenia a postavy, a zabudol, čo sa
naučil. Od poslucháčov sme žiadali, aby si pri
prednese textu vždy predstavili dané okolnosti, aby hovorili rôzne jazykolamy a pritom
napríklad veslovali rukami, aby niekoho akože
pozdravili rukou na brehu a podobne, skrátka,
aby ten text dostal svoj život a dynamiku.

rozdiel vystupovať pred kamerou a vystupovať na javisku, kde máte pred sebou 600 ľudí
– to je predsa jasné. Niekomu to však jasné nie
je, nuž ten prednes stavia na akejsi autenticite.
Lenže autentický môžem byť doma v kúpeľni,
keď si niečo hmkám, ale tam sa to končí. A diváci sa pýtajú: Videli ste to? Aj počuli? Autenticitu určuje – ako hovoril Miloš Pietor – architektúra budovy. Poviem príklad – v našom malom
štúdiu hráme Popol a vášeň, ale hrali sme túto
inscenáciu aj vo veľkej sále Mahenovho divadla v Brne, kde sme logicky museli používať iný
výraz aj gesto pri interpretácii textu.
Popol a vášeň, hru Christophera Hamptona
o zrade, priateľstve a vášni, ktorú napísal
podľa Máraiovho románu Sviece dohárajú,
tento magický príbeh o stretnutí dvoch
starých priateľov hráte s Martinom Hubom
Kráľ sa zabáva (2007)

Katedry reči už niet, ako teda vnímate prejav súčasných absolventov herectva?
– Sú rôzni, niektorí sú šikovnejší a pripravenejší, a sú takí, ktorí tomu nevenujú pozornosť.
Ale hlavne ja skôr pociťujem ako problém –
nás učili estetiku dramatických žánrov a hoci
napríklad mikrofón v rozhlase, v televízii či dabingu bol technicky ten istý, ale pri každom
prednese ste museli použiť inú techniku. A je
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už desať sezón – v čom je dnes táto inscenácia v réžii Romana Poláka iná oproti jej
premiére?
– Možno sme o desať rokov starší... Určite
nie je taká zošnurovaná ako na začiatku, ale
hráme to v podstate rovnako. Čo ma veľmi
teší, že komplikované a zložité dlhé vety,
ktoré vždy prídu s nejakou inou pointou,
niečo očakávate a čosi iné sa zjaví, že to ľudí,
divákov oslovuje. Bez ohľadu na vek. Moja
postava Konráda nemá veľa textu, ale moje
mlčanie na scéne beriem ako dialóg bez slov.
Dialóg s mojím hereckým partnerom na scéne napríklad cez kontakt očí a podobne, nie
je to len čakanie na môj text. Ostatne aj recitátor vlastne vedie dialóg s poslucháčom,
akurát že poslucháč nemá text. Podobný príklad sú Ilúzie od Ivana Vyrypajeva. To je čisté
rozprávanie, dokonca tam ani nie sme určené postavy, ale ľuďom to niečo hovorí. Je to
hlavne o sile výpovede.
Máte rád toto predstavenie, Popol a vášeň?
– Mám ho rád. Ale mal som veľmi rád aj šaša
Tribouleta z Hugovej hry Kráľ sa zabáva, takisto otca Karamazova v Dostojevského Bratoch Karamazovovcoch, zaujímavá bola práca
s režisérom Diegom de Breom – tam bola náročná najmä príprava a celý skúšobný proces.
Spolupracovali sme na dvoch inscenáciách
– na Shakespearovom Coriolanovi, kde som
hral Menenia Agrippa, a na Malomeštiakovej svadbe. Hoci časť divákov bola z takejto
expresívnej verzie Brechtovej jednoaktovky
zaskočená, možno pobúrená, postava Otca
nevesty, ktorú som v Malomeštiakovej svadbe
hral, spĺňala moje aj Diegove predstavy. Mal
som rád aj Montparnassa v Besseho hre Riaditelia, či Larsa vo Večeri od Moiry Buffiniovej.
A rád hrám v Stodolovej Bačovej žene, keď sme
s ňou teraz hosťovali v Bukurešti, mala veľký
úspech.
Keď však má inscenácia u divákov neúspech – štve vás to, alebo sa nad to „herecky“ povznesiete?
– Keby sme to mali takto riešiť, chodili by sme
každý deň na psychiatriu. Musíme ísť ďalej

a rozmýšľať, prečo to dajme tomu tak „vypálilo“. Ale platí tu určitý alibizmus – veď nielen
ja som za výsledok zodpovedný, inscenácia je
spoločné dielo. My len robíme to, čo napísal
autor, ďalej to, čo chce režisér, čo požadujú
spolutvorcovia vrátane výtvarníkov. Našou
úlohou je to čo najlepšie zahrať, podať situácie, ktoré sme si vymysleli, zrozumiteľne pre
diváka.
Pomaly zavŕšite už piatu dekádu v jednom
súbore, na jednej scéne – v Slovenskom národnom divadle. Nikdy ste nechceli zmeniť
domicil?
– Nerozmýšľal som o tom, skôr uvažujem, čo
by bolo, keby som odišiel do Martina, kde ma
pozýval Stano Párnický hrať Romea. V treťom ročníku ma zase volali na Novú scénu,
ale Martin Gregor prišiel s ponukou, aby som
nastúpil do SND. Neviem, ako by sa bola vyvíjala moja herecká kariéra, keby som išiel

„Ak hovoríme o umení,
pre umelca je občas
veľmi dôležitá
aj umelecká prehra.
Človeka nabudí,
niečo v ňom vyvolá,
prinúti ho byť viacej
aktívnym.“

inde, ale od začiatku som vedel, že tá cesta
v SND bude možno dlhšia a veľmi náročná,
ale bude to dobrá škola. Lebo hrať vedľa Karola Machatu, Gustáva Valacha, Ctibora Filčíka, Júliusa Pántika a ďalších mnohých veľkých osobností, no, nebolo také jednoduché
zvládnuť to.

Dušan Jamrich (nar. 25. 10. 1946 v Bratislave)
Herec a pedagóg, popredný recitátor, bývalý generálny riaditeľ SND. Po štúdiu na gymnáziu pracoval rok
v Polygrafických závodoch. Štúdium herectva na VŠMU ukončil v roku 1970, ale už počas štúdia hosťoval
v Činohre SND a hneď po promócii sa stal členom hereckého súboru. Vytvoril mnoho žánrových postáv
z klasickej aj zo súčasnej svetovej i domácej drámy. V rokoch 1991 až 1996 bol riaditeľom SND a v rokoch 1999 až 2005 generálnym riaditeľom SND. Od roku 2002 bol viceprezidentom Európskej divadelnej
konvencie, ktorej členom je Činohra SND. Svoje herecké majstrovstvo uplatnil aj v televíznej, vo filmovej
a v rozhlasovej tvorbe, v dabingu či reklame. Je držiteľom viacerých ocenení vrátane štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (2003) a Ceny ministra kultúry SR za celoživotný prínos v oblasti
hereckej tvorby s prihliadnutím na výnimočný umelecký prednes (2009).
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Z vašich slov cítiť pokoru, uznanie aj vďačnosť, že ste mohli umelecky aj ľudsky rásť
pri týchto osobnostiach. Vnímate u mladej
generácie záujem, snahu učiť sa od vás skúsenejších?
– Hm, poviem to takto: sú takí, čo sú pripravení, a sú takí, čo sa pripravujú na poslednú
chvíľu. Rozdiel vidím v tom, že nás učili, že
naučením sa textu sa príprava na postave len
začína – a niektorí mladí majú pocit, že naučením textu sa práca na postave končí...
Teraz sa pasujete s Kniežaťom, postavou
z novej hry Pétra Esterházyho Mercedes
Benz, ktorú špeciálne napísal pre Činohru
SND. Na čo sa môžeme tešiť?
– Zatiaľ je to pre nás oriešok, ktorý pomalinky lúskame. Nie je to jednoduchá stavba hry,
niečo je v inotajoch, možno autorovmu textu
viac rozumie čitateľ v Maďarsku, ale zápasíme
s tým a snažíme sa, aby táto historická revue
o vzdialenej i blízkej minulosti strednej Európy
a grófskeho uhorského rodu Esterháziovcov
zaujala našich divákov. Začiatkom januára uvidíme, aký bude výsledok našej práce s režisérom Romanom Polákom.
Dvanásť rokov ste boli na dve etapy riaditeľom, resp. generálnym riaditeľom SND. Keď
ste boli „odídený“ z tejto funkcie, bolo ťažké vrátiť sa na plný úväzok späť k hereckej
profesii?
– Mám skúsenosť, bolo to dvakrát, nuž som
vedel, aké to je, keďže ma politickým rozhodnutím odvolali dvaja ministri kultúry – Hudec
a už nebohý Tóth. Prvý raz bol mozog, ten
„hard disk“, veľmi zahltený, ale druhý raz som
už vedel, že sa budem tešiť na spev vtáčikov,
na východ slnka, na úplne normálne veci v živote človeka. Neriešil som, čo bude, profesiou
som herec, nuž som opäť začal hrať a prišli postavy, ktoré mi umožnili realizovať sa. Podstat-

rozhovor

Ideálny manžel (2003)
– s Dianou Mórovou
a Jozefom Vajdom

Geľo Sebechlebský (1979) – so Zdenou Gruberovou
né je, že som (sme) udržali SND ako politicky
nezávislú inštitúciu.
To, že vás takto odvolali, nezanevreli ste na
politiku?
– Často sa dnes stretávam s názorom ľudí – už
nečítam noviny, nepozerám televízne správy
ani internet, čítam si iba dobré knihy... Ja práveže naopak, chcem mať informácie, preto si
ráno vypočujem správy a prečítam noviny.
Čím som však starší, tým viac zisťujem, že
tie správy sú, najmä ostatný rok či dva roky,
vo veľkej prevahe negatívne, čo ma nenapĺňa
optimizmom. Navyše od obsadenia Krymu
prechovávam veľkú obavu o budúcnosť a nechápem účelové popieranie holokaustu.
Preto ľudia chodia do divadla hľadať optimizmus, uvoľnenie?
– Neviem, či divák chce v divadle len oddychovať. Divadlo by malo byť chrám, nemocnica aj
škola. Tak to vždy bolo a verím, že aj bude. Keď
sa chce niekto poučiť, nech sa páči, tu je ten
priestor – na premýšľanie, pobavenie aj katarziu. To, že niekedy prevažujú negatívne témy,
divadlo za to až tak nemôže, lebo divadlo nastavuje zrkadlo. Zrkadlo spoločnosti. Keď sme
začali skúšať Gindlovu hru Karpatský thriller,
myslel som si, že už nič nové neprináša, že to
všetko už poznáme z médií, ale zrazu prišla
kauza CT-čiek a rôznych tendrov a zrazu je tá
inscenácia veľmi aktuálna. Alebo Emil Horváth, ktorý dávnejšie režíroval inscenáciu Głowackého hry Štvrtá sestra, kde sa pertraktuje
téma ruskej mafie a používa sa veľa expresívnych výrazov, vravel, že po jednom predstavení ho na ulici pristavila pani s výčitkou, že
nadávky by v divadle nemali byť. Vtom okolo
nich prešli tri šestnásťročné dievčatá a bolo
to jedno hrubé slovo za druhým. Pani zmĺkla
a zmohla sa len na jedno: Aha... Divadlo je odraz doby. Niekedy to ide cez básne, vtedy je to

pohladkanie, inokedy zase cez smiech, ale sú
aj diela, ktoré veľa radosti či nádeje nenalejú.
Teší ma, že ľudia do divadla chodia, mladí aj
starší, našťastie v hojnom počte a nie je to už
iba za účelom pozrieť si novú budovu. A nechodia len zabaviť sa, neraz pri náročných tituloch sú viac ako tri hodiny vnímaví a na záver
býva standing ovation.
Máte ešte svoj herecký sen, túžbu?
– Nikdy som nemal, v tomto som veľký pragmatik. Hrám to, v čom som obsadený, čo je
napísané na fermane. Snažím sa byť pokorný
a hlavne zodpovedný, aj čo sa týka domácej
prípravy.
Pavol Országh Hviezdoslav – recitovali ste
jeho básne, stvárnili ste Jochanana v jeho
hre Herodes a Herodias, dlhé roky ste hrali
na javisku divadla nesúceho jeho meno. Teraz bývate na Žitnom ostrove v obci Hviezdoslavov – je to náhoda či cielená aktivita?
– Je to náhoda. Do Hviezdoslavova, ktoré
založili v roku 1924, prišlo veľa prisťahoval-

Richard II. (1980)

cov z Oravy. Hviezdoslav tam má aj bustu, pri
ktorej jeho básne recitoval Viliam Záborský
a jedna z ulíc sa napríklad volá po Ežovi Vlkolínskom. No ja bývam na Umeleckej ulici.
Starosta mi síce vravel, že taký názov ulice dali
skrz mňa, ale hneď som mu povedal, že Umelecká ju nazvali preto, lebo je umenie po našej
ulici jazdiť. Totiž desať rokov sme na tej ulici
zapadali do blata i do snehu a niekedy som
sa ani nedostal do vlastného domu. Pointa je,
že doviezli drvu, cestu spravili, ale o päť dní ju
rozkopali, lebo zavádzali plyn.
Chlap v sedemdesiatke... čo si poviete, ste
spokojný so svojím životom?
– Myslím si, že môžem byť aj celkom spokojný. Nie je však pravda, čo sa hovorí, že existuje
zlatá jeseň staroby... Pokiaľ sa dá a hlava bude
fungovať, budem robiť, hrať, recitovať, dabovať. Ak hovoríme o umení, pre umelca je občas veľmi dôležitá aj umelecká prehra. Človeka
nabudí, niečo v ňom vyvolá, prinúti ho byť viacej aktívnym. Ale myslím si, že totálne prehry
u mňa neboli.

Karpatský thriller (2013) – so Zuzanou Fialovou

Giselle
Adolphe Adam

PREDSTAVENIA
7. decembra 2016
11. januára 2017
historická budova SND

WWW.SND.SK

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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TITUS POMŠÁR
Séria náhod a hier osudu
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Peter Brenkus

Známy tanečník, choreograf a pedagóg
Titus Pomšár začal svoju tanečnú
kariéru pred 50 rokmi v Balete SND.
O štyri roky už na poste sólistu
stvárňoval hlavné postavy v mnohých
baletoch a v roku 1966 prijal ponuku
z Opery Municipale v Marseille.
Ako prvý zo slovenských tanečníkov
sa s úspechom prezentoval na mnohých
európskych scénach.
Za rozvoj baletného umenia a kultúry
získal druhé najvyššie francúzske
štátne vyznamenanie
Officier Des Arts et Des Lettres.
Titus Pomšár si prišiel pozrieť súbor Baletu SND, ktorý práve skúšal Giselle.

Počas svojej ostatnej návštevy na Slovensku
zavítal Titus Pomšár do SND, aby si pozrel náš
súbor počas prípravy inscenácie Giselle. Premiéru romantického baletu, v ktorom sám
pred rokmi tancoval, sme sa mu rozhodli s úctou venovať – za jeho prínos pri šírení slovenského tanca vo svete.
Titus Pomšár sa narodil začiatkom 2. svetovej
vojny v Bratislave, vyrastal na Tehelnom poli
ako typické športové dieťa. Vo viacjazyčnom
meste s priateľmi bežne komunikoval po
slovensky, maďarsky i nemecky. Otec bol hudobne vzdelaný a kariéru huslistu plánoval aj
pre syna. Toho však lákala iná umelecká profesia. Na otázku, čo bolo kľúčovým momentom pri rozhodnutí stať sa tanečníkom, Titus
Pomšár hovorí: „Počas školy sme so spolužiakom Ivanom Paldiom videli v kine film Moulin
Rouge. Očaril nás. Stepoval v ňom jeden černoch a po jeho boku tancovala slávna primabalerína a herečka nominovaná na Oscara Colette Marchandová.“
Život Tita Pomšára tvorili neuveriteľné náhody
a hry osudu. Vtedy ešte nemohol tušiť, že s Colette Marchandovou, tou úžasnou primabale-

rínou, raz bude tancovať na jednom javisku.
V tom čase ich zaujímal iba step.
„Túžba naučiť sa stepovať nás zaviedla do školy
Elly Fuchsovej-Lehockej. Po každej hodine klasického tanca nasledoval step. Spýtali sme sa jej, či
by sme mohli chodiť na hodiny stepu. Prezrela
si ma a potom mi povedala, aby som sa skúsil
postaviť do všetkých pozícií klasického tanca. Ja
som to urobil, nemal som s tým problém, a ona
mi hovorí: Môžeš sa učiť stepovať, ale budeš chodiť trikrát do týždňa na klasický tanec. Na otázku platenia povedala: S tým si nerob starosti,“
spomína na svoje začiatky Titus Pomšár.
Šesť mesiacov nato ho angažovali ako eléva Baletu SND. Jeho otec ešte stále nevedel, že tancuje. Tajomstvo malo byť odhalené na prvom
predstavení v SND – na premiére Z rozprávky
do rozprávky, kde Titus tancoval jedno zo zvieratiek. „Môj otec sa pozrel do programu a iba lakonicky skonštatoval: To sa hodí – Somár: Titus
Pomšár,“ smeje sa bývalý tanečník.
K malým postavám postupne pribúdali väčšie,
nakoniec tancoval všetky hlavné roly v mnohých baletoch, spomeňme aspoň Legendu
o láske, Labutie jazero či Hirošimu. Prišiel čas

vojenčiny, ktorú absolvoval v pražskom Armádnom umeleckom súbore. Počas jednej
vychádzky stretol v reštaurácii skupinu francúzskych turistov. „Videli, že som sám a pozvali ma
k ich stolu. Nemal som problém hovoriť s nimi – už
ako chlapec som rozprával v troch rečiach, v škole
sme sa učili po rusky a popritom som sa učil aj po
francúzsky. S jedným z Francúzov sme si vymenili
adresy, pozval som ho na Vianoce do Bratislavy.
Venoval som mu niekoľko baletných fotografií.
Vrátil sa do Marseille a hneď išiel do opery, aby ich
ukázal riaditeľovi baletu, významnému choreografovi Josephovi Lazinnimu...“
Čoskoro prišlo pozvanie a ponuka na angažmán. Titus si začal okamžite vybavovať
doklady a v roku 1966 sa začlenil do baletu v Marseille. Za krátky čas sa mu podarilo
etablovať sa v súbore a získať povesť spoľahlivého tanečníka, schopného naučiť sa úlohu
za jednu skúšku. Spolupracoval s najväčšími
choreografmi – Rolandom Petitom, Audricom
Bezardom aj Josephom Lazinnim. Po získaní
občianstva cestoval omnoho jednoduchšie
a jeho práca získala ďalší rozmer. Hosťoval
na najväčších svetových scénach a vystupoval
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po premiére
po boku tanečníkov najslávnejších svetových
mien ako napríklad Rudolf Nurejev, Margot
Fonteynová, Liane Daydéová či Yvette Chauviréová. Tancoval aj v balete fenomenálneho
Sergea Lifara. S francúzskou hviezdou tých
čias Ludmillou Tchérinovou nakrútili film Zázračný mandarín, s ktorým sa úspešne uviedli
na festivale v Benátkach.
Rozhodnutie požiadať o francúzske občianstvo paradoxne urýchlila návšteva rodiska
v roku 1972. Bolo to obdobie, keď so svojou
ženou Elenkou uvažovali o návrate domov.
„Vtedajší riaditeľ SND mi poslal pozvanie hosťovať v Labuťom jazere, no mal pre mňa ešte jednu
ponuku – šéfovať baletnému súboru. Porozprávať sme sa o tom mali po predstavení. Riaditeľ
však do divadla neprišiel a krátko nato vymenoval do funkcie šéfa Borisa Slováka. Pochopil som
situáciu, zobral som si zo Slovenska všetky svoje
knihy a v roku 1973 som požiadal o francúzske
občianstvo.“
Kritiky hodnotili Tita Pomšára ako tanečníka
s výrazným hereckým nadaním, schopného
vyjadriť širokú škálu emócií – od vášne až
po nenávisť. „Raz sa jeden môj kolega priznal,
že niekedy, keď so mnou tancuje, má zo mňa
strach. To bolo pre mňa veľké uznanie. Schopnosť vyjadriť vnútorné pocity bola pre mňa
rovnako dôležitá ako tanečná technika,“ hovorí
skromne Titus Pomšár.
Keď pocítil únavu z tancovania, založil si spolu s manželkou Elenou Pomšárovou vlastnú
baletnú školu. To, že bol vynikajúci pedagóg,
si mohol overiť počas pedagogickej praxe
v súbore. Titovi odchovanci mali výrazný odtlačok jeho školy, ktorá si získala vynikajúce
medzinárodné renomé. Vychoval niekoľko
hviezdnych tanečníkov, ktorí našli uplatnenie
vo viacerých súboroch. Pri škole vznikol baletný súbor, podporovaný mestom. „Boli sme
neprofesionálny súbor, ktorého tvorba vzbudzovala rešpekt u veľkých divadiel. Vytvoril som
preň veľa diel, veľký úspech mal balet Hirošima,“
spomína Titus Pomšár.
Na otázku, ako trávi čas na dôchodku, s úsmevom odpovedá: „Mám problémy s kolenami
a chrbtom, musím si dávať na seba pozor, ale
to neznamená, že zaháľam. Pred pár rokmi som
zmenil baletnú školu na kníhviazačskú dielňu.
Je otvorená pre ľudí s rovnakou vášňou, akú
mám ja. Milujem vôňu kníh, tých s tanečnou
tematikou mám okolo tisícdvesto. A ešte mám
jednu záľubu, ktorá pretrváva z detstva – každé
ráno hrám na husiach.“
Keď som sa v divadle s pánom Pomšárom lúčila, padol mu zrak na obšúchanú knihu na
mojom pracovnom stole. „Zaslúžila by si renováciu,“ povedal. Zobral knižku do rúk, pomaly
ju prelistoval a dodal: „Vaše Listy o balete od Jeana-Georgea Noverra vám pošlem zviazané do
kože. Urobím to vlastnoručne a rád.“
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KLASIKA
AKO NOVINKA
Giselle – kultové dielo
romantizmu

Viola Mariner

Alexandr Saveliev

Alexandr Saveliev,
Maria Rudenko

po premiére
Adolphe Charles Adam:

GISELLE
choreografia a réžia: Rafael Avnikjan,
podľa Mariusa Petipu
asistent naštudovania: Karin Alaverdjan
scéna: Juan Guillermo Nova
kostýmy: Luca dall’Alpi
hudobné naštudovanie: Dušan Štefánek
účinkujú: Luana Brunetti, Maria Rudenko,
Tatum Shoptaugh, Arina Varentseva, Igor
Leushin, Artemyj Pyzhov, Alexandr Saveliev,
Romina Kołodziej, Viola Mariner, Silvia Najdená,
Adrian Ducin, Jonatan Lujan, Andrej Szabo, sólisti
a zbor Baletu SND, spoluúčinkuje orchester SND
najbližšie predstavenia: 7. decembra 2016
a 11. januára 2017 v historickej budove SND

Balet Giselle patrí k historickému odkazu obdobia vrcholného romantizmu
a zároveň k najhranejším dielam svetových baletných súborov. Od prvého
uvedenia v Paríži roku 1841 si udržal pozornosť obecenstva na celom svete – na
čom má zásluhu dojímavý romantický
príbeh libretistov Théophila Gautiera
a Julesa-Henriho Vernoya de Saint-Georgesa, ale aj melodická a rytmická ľahkosť
hudby významného skladateľa Adolpha
Charlesa Adama. Dielo, ktoré sa dnes
zaraďuje k najpôvabnejším a najstarším
dielam klasickej baletnej literatúry, je
opäť v repertoári Baletu SND – tentoraz
ako inscenačná novinka v naštudovaní
Rafaela Avnikjana, ktorú tancujeme na
javisku historickej budovy SND.
foto: Peter Brenkus

Chiaki Honda

Maria Rudenko

Silvia Najdená

Alexandr Saveliev,
Maria Rudenko
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Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Foto: A. Klenková

• historicky prvá prípravka
priamo v divadle na území SR
• pre deti vo veku od 6 do 8 rokov
• pod vedením profesionálnych umelcov zo SND
• pre všetky deti s talentom, pohybovými
zdatnosťami a so záujmom o balet

Viac informácií na www.baletnapripravkasnd.sk

WWW.SND.SK

BALETU SA NETREBA BÁŤ
Matej Vépy

Baletná prípravka SND sa venuje vybraným
deťom v predškolskom a mladšom školskom
veku, zameriava sa na komplexný pohybový
a klasický tanečný rozvoj dieťaťa. Členom
baletnej prípravky je aj Matej Vépy z Partizánskeho.

Matej, dvakrát týždenne jazdíš do Baletnej
prípravky SND. Aká je tam práca, atmosféra, čo sa ti páči?
– Páči sa mi všetko a je pre mňa vzácne byť
v prítomnosti veľkých tanečných majstrov.
Pani učiteľka pre nás pripravuje zaujímavé
choreografie. Páči sa mi aj to, že tancujeme podľa krásnej hudby. Musím
však stále dávať pozor, lebo ja mám rád pohyb a rád rozprávam. Pani učiteľka je prísna a naučil som sa pri nej sústrediť sa, aby som podal čo najlepší výkon.
Bol si vybraný do predstavenia Giselle. Ako sa ti pracuje s choreografmi, baletnými majstrami a tanečníkmi?
– Je pre mňa veľká česť tancovať s baletnými majstrami. Chcem zatancovať veľmi dobre, zároveň sa chcem od baletných majstrov veľa naučiť,
a preto si ich pri skúškach všímam. Potom doma skúšam, čo od nich na
skúškach odpozerám. Páči sa mi môj kostým. Pani učiteľka mi vysvetlila, že je ako vzácny pohár, ktorý sa nikdy nemôže rozbiť. Páči sa mi, že
v kostýme vyzerám ako ozajstný pastier. Teším sa, že moja pani učiteľka
Kavalevská bude tancovať v tomto predstavení s nami.
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Máš svoj tanečný vzor?
– Mojím vzorom je Mário Radačovský. Pochádza z Partizánskeho, a keďže
bol sused mojej pani učiteľky, veľa mi o ňom rozprávala. Chcem byť taký
skvelý ako on, možno aj lepší. Pozeral som si záznamy z jeho vystúpení
a snívam o tom, že sa s ním stretnem. Verím, že sa príde pozrieť na Giselle.
Už vieš, čím chceš byť?
– Keď som bol menší, chcel som byť futbalistom alebo tenistom. Potom
som sa však zaľúbil do tancovania a baletu. Tancoval som salsu a chodil
som na tréningy športovej gymnastiky, kde si pani učiteľka všimla, že
mám talent na balet. Potom ma mama priviedla na konkurz do Baletnej
prípravky SND, kde som uspel. Stretol som úžasné pani učiteľky Janku Páralovú a Katarínu Kavalevskú, ktoré ma veľa naučili. Na konci školského
roka som bol ocenený ako najusilovnejší žiak baletnej prípravky. To všetko ma motivuje, aby som na sebe čoraz viac pracoval. Túžim po tom, aby
som sa stal skvelým sólistom baletu.
Čo by si odkázal deťom, ktoré majú rady tanec, ale majú obavu prihlásiť sa na balet?
– Kamarátom sa tiež páčil balet, ale nemali odvahu prihlásiť sa naň. Odporučil som im, aby nemali strach a vyskúšali si to. Potom zistia, či majú
z toho taký úžasný pocit, ako mám z tancovania ja. A nepáči sa mi, keď
niektorí hovoria, že balet je iba pre dievčatá.
Mám šťastie, že celá moja rodina ma podporuje v tancovaní. Musia veľa
obetovať, aby som mohol dochádzať na hodiny baletu do Bratislavy. Som
im za to veľmi vďačný. Podporu mám aj v škole, kde sa pani učiteľky aj spolužiaci zaujímajú, ako sa mi darí a držia mi palce.
(jp, foto Peter Brenkus)

rozhovor

MARTIN LEGINUS
10 sezón s Labutím jazerom
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Alena Klenková

Martin, v SND ste dirigovali mnoho baletných titulov – dve produkcie Spiacej krásavice, Spartaka, Labutie jazero, Romea
a Júliu a podpísali ste sa pod hudobné naštudovania významných baletných diel,
akými sú napríklad Luskáčik, Ivan Hrozný,
Giselle a Sylfida. S Čajkovského najslávnejším baletným dielom slávite okrúhle
výročie – dirigujete ho bez alternácie už
desať sezón. Ako vznikla spolupráca na
tomto predstavení? A aký máte vzťah
k tomuto dielu?
– Labutie jazero patrí medzi skvosty baletnej
literatúry a rovnako i v dejinách hudby predstavuje jedno z najslávnejších diel, aké kedy
bolo napísané. Disponuje neobyčajnou krásou dotýkajúcou sa všetkých ľudí bez rozdielu. Čajkovskij ním potvrdil svoju genialitu, ako
napokon aj pri ostatných svojich slávnych dielach. Môj vzťah k tomuto dielu nevybledol ani
po desiatich rokoch nepretržitej spolupráce
s baletom, práve naopak. Čajkovského kompozičné majstrovstvo je fascinujúce.
Spolupráca na tomto predstavení vznikla na
základe môjho debutu v SND. Šéfdirigent
Rastislav Štúr ma prizval dirigovať rýchlym záskokom Chačaturjanovho Spartaka a na tom
predstavení si ma všimol Rafael Avnikjan, ktorý postavil choreografiu k Labutiemu jazeru.
Koľko repríz Labutieho jazera ste v SND
oddirigovali?
– Viem to úplne presne. Doposiaľ mám za sebou 68 predstavení Labutieho jazera.
S akými osobnosťami spomedzi tanečných
sólistov ste za tie roky v rámci Labutieho
jazera spolupracovali?
– Je to celý rad obdivuhodných tanečníkov.
Napríklad sólisti Štátneho baletu Berlín Iana
Salenko a Dinu Tamazlacaru, sólisti viedenského Štátneho baletu Nina Poláková a Roman Lazík, prvý sólista v Bolshoi Ballet Alexander Volchkov, sólista Mariinského divadla
Danila Korsuntsev, bývalý šéf Baletu SND
Mário Radačovský, prvý sólista Stuttgartbal-

let Roman Novitzky, sólisti Baletu SND Andrej
Szabo a Romina Kołodziej. A v neposlednom
rade som zažil množstvo repríz dnes už so
súčasným riaditeľom Baletu SND Jozefom Dolinským.
Boli ste tri sezóny hudobným riaditeľom
Štátnej opery v Prahe. Dirigovali ste aj ich
baletné produkcie?
– Nie, v Prahe som sa interpretačne venoval
„len“ opere. Balet dirigujem zatiaľ výlučne
v spolupráci s baletným súborom SND.
Sledujete balet a tanec aj z iného miesta
ako z dirigentského? Máte rád tento žáner?
– Napriek súčasnej dominancii opery v mojom repertoári mal vždy balet významné
miesto v mojej dirigentskej dráhe. Prvé tri
sezóny v SND som začínal ako dirigent Baletu
SND a dnes to v opere považujem za vzácnu
divadelnú skúsenosť. Tento žáner som obdivoval už počas štúdií. Mám dokonca množstvo nahrávok baletov a celý rad záznamov
z predstavení zahraničných súborov.
Čím sa odlišuje dirigovanie opery a baletu? V čom sú jednotlivé špecifiká?
– Tých rozdielov je, samozrejme, mnoho.
V opere nie je nevyhnutné, aby dirigent videl
na sólistu. Dirigent zareaguje na akúkoľvek
zmenu, pretože sólistu počuje. Skôr je dôležité, aby sólista videl na dirigenta. V balete je to
úplne naopak. Dirigovať baletné tituly bez vizuálneho kontaktu s tanečníkmi a bez znalosti
choreografie naozaj nejde. V rámci predstavenia zohľadňujete množstvo vecí. Prispôsobujete sa v tempách, čo je pre tanečníka kľúčové
a zároveň pre dirigenta v mnohých ohľadoch
zložité. Napríklad vnímanie tempa zo strany
tanečníka je iné v baletnom štúdiu a iné na
javisku pod adrenalínom počas predstavenia.
Pre mňa bolo vždy dôležité, aby sa cítil tanečník na scéne pri našom sprievode pohodlne.
Ústupky však nesmú prekročiť hranicu, kedy
by poškodzovali hudobný tvar. Rozdiely v porovnaní s operou sú aj v zásahoch do samot-

Martin Leginus dirigoval všetky predstavenia
aktuálnej inscenácie baletu Labutie jazero.
Najbližšie si toto dielo môžete pozrieť v stredu
14. decembra v novej budove SND.

ného diela. Ak v opere realizujeme nejaký škrt
v partitúre, vynechávame pasáže bez zmeny
chronológie čísel. V balete sú zásahy do partitúry zo strany choreografa často drastickejšie,
preto sa dobrá spolupráca pri naštudovaní
novej baletnej produkcie začína konsenzom
medzi dirigentom a choreografom.
Ktoré z baletov by ste chceli hudobne naštudovať?
– Baletná literatúra ponúka celý rad hudobne skvostných titulov. Rád by som niekedy
naštudoval úplne nové produkcie viacerých
z nich: Spartakus Arama Chačaturjana, Vták
ohnivák Igora Stravinského, Dafnis a Chloe
Mauricea Ravela, Romeo a Júlia Sergeja Prokofieva a v neposlednom rade novú produkciu
Labutieho jazera.
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AKÝ BUDE VÁŠ ROK 2017?
NIKOLETA RAFAELISOVÁ,
baletná majsterka Baletu SND:
– Rok 2017 bude pre mňa opäť rokom nových
skúseností. Najväčšmi sa teším na spoluprácu
s Natáliou Horečnou v rámci prípravy inscenácie Romeo a Júlia. Myslím si, že táto inscenácia
prinesie nový pohľad na tento silný a stále aktuálny príbeh, obdaruje
nás množstvom emócií, úprimnosti a lásky, ktorá je vždy hlavnou motiváciou tejto choreografky. Veľmi sa teším na spoluprácu s našimi tanečníkmi, ktorí budú mať možnosť aj vďaka tejto inscenácii ďalej umelecky
rásť a rozvíjať svoje tanečné a výrazové schopnosti.
Okrem pevného zdravia a lásky nám všetkým želám dostatok času
a pohody v príprave nových inscenácií, aby sme sa aj vo vypätých situáciách dokázali pozrieť na vec s nadhľadom a vedeli si užiť a uvedomiť
výnimočnosť každého momentu pri tejto namáhavej, no krásnej práci.

ONDREJ KOVAĽ, herec, člen Činohry SND:
– Vždy lepší ako 2016, ale zatiaľ som ako čistý
a nepopísaný papier a čakám, čo ma stretne.
Vítam každú dobrú spoluprácu, do ktorej budem zapojený!

herečka, nová členka Činohry SND:
– Bude perný. Mám to šťastie, že idem z jedného skúšobného procesu do druhého, zároveň končím posledný ročník na VŠMU. Mojím
snom je úspešne školu skončiť a pracovať
a pracovať. A pracovať. Som plná očakávaní a som pripravená na pozitíva a rovnako aj na negatíva. Nemám
ružové okuliare a uvedomujem si, že teraz, nástupom do Činohry
SND, sa pre mňa začína skutočná škola. Základ je pokora, pracovitosť, zodpovednosť a koncentrácia a každý nový skúšobný proces
beriem ako výzvu.
(eg, mk, foto archív)
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!
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!
Tip

herec, nový člen Činohry SND:
– Divadelný rok 2017 bude plný radosti a spokojných divákov. To je môj jediný sen a očakávanie, ktoré v tejto sezóne mám.

2EFKRGnp pRGPienk\ 'aUÿekRvá pRukáæka 61'  sO~æi akR Fenina v KRGnRte  €
na nákup vstupeniek na pUeGstavenia þinRKU\ 2peU\ a %aOetu 61' 3OatnRsŘ 'aUÿekRveM
pRukáæk\ 61'  Me REPeG]ená na nákup vstupeniek na pUeGstavenia 61' ktRUp sa
kRnaM~ v REGREt uveGenRP na pRukáæke pRGĹa ]veUeMnenpKR KUaFieKR pOánu 9 pUtpaGe æe
Fena vstupeniek Me v\ääia akR Me KRGnRta 'aUÿekRveM pRukáæk\ 61'  suPa  € EuGe
RGpRÿttaná ] FeOkRveM Fen\ nákupu vstupeniek = KRGnRt\ 'aUÿekRveM pRukáæk\ 61' 
sa nev\Gáva 9iaF inIRUPáFit R 'aUÿekRveM pRukáæke 61'  ]tskate v pRkOaGniFiaFK 61'
na ZZZsnGsk aOeER na inIROinke    3Ruæitie 'aUÿekRveM pRukáæk\ 61' 
sa UiaGi 9äeREeFnëPi REFKRGnëPi pRGPienkaPi 9eUnRstnpKR kOuEu 61'

&aTêGMQXÅ
pQWM½zM[
SND
na TQM
2016
a 2017

RICHARD AUTNER,

o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu
Nehrá sa

17.00 – 20.00 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

G. VERDI

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

LABUTIE JAZERO

19.00 – 21.40 hod. | Opera v troch dejstvách s prológom v talianskom jazyku
P. I. ČAJKOVSKIJ

SIMON BOCCANEGRA

G. VERDI

15

atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

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

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:

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

NEVESTA HÔĽ

F. ŠVANTNER

Nehrá sa

Nehrá sa

atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

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

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

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod. | Sugestívna hra najoceňovanejšej

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

Nehrá sa

NehráJAZERO
sa
štvrtok LABUTIE
M. Rudenko
Foto: P. Brenkus
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Ľ. Ludha, A. Vizvári
Foto: A. Klenková

SÉRIA V

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

LA TRAVIATA

19.00 hod.

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

Nehrá sa

SÉRIA NC3

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

11.00 – 12.15 hod. | M. Vanek predstavuje deťom operu Predaná nevesta.

NEPREDAJME NEVESTU!

B. SMETANA

Nehrá sa

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

TURANDOT
11.00 – 14.00* | 16.00 – 19.00 hod. | Fantazijná rozprávka

14.00 – 15.00 hod. | Hudobná rozprávka pre najmenších

SÉRIA OŽ

G. PUCCINI

P. DOBŠINSKÝ, A. KORENČI, J. BIELIK

opernej profesionality

KONTINUITY

10.30 – 11.45 hod. | Opera SND a začiatky slovenskej

11.00 – 12.45 hod. | 18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

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

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

láskach 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

SÉRIA KB
19.00 – 21.40 hod. | Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

COSÌ FAN TUTTE

W. A. MOZART

Bravúrna komédia o tom, čo všetko môže spôsobiť chorobná posadnutosť peniazmi.

19.00 – 20.15 hod. | Koprodukcia Baletu SND a Agentúry Mystik
J. B. P. MOLIÈRE
LAKOMEC | 19.00 – 21.25 hod.

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

G. BIZET, E. ŠARKÖZI

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

dominantách životného pocitu dnešného človeka

P. LOMNICKÝ | STRACH
18.00 – 20.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

BAČOVA ŽENA

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND
I. STODOLA

RIVERS OF BABYLON

19.00 – 20.45 hod. | Hra postavená na konflikte dvoch osobností Rastislava a Svätopluka
P. PIŠŤANEK

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

V. KLIMÁČEK

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

BARBIER ZO SEVILLY

G. ROSSINI

Nehrá sa

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

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

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

historická budova

KARPATSKÝ THRILLER
GISELLE
D. Fischer
Foto: C. Bachratý 19.00 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
Nehrá sa

19.00 – 20.00 hod. | Hosťovanie občianskeho združenia Byť v pohybe

TANEČNÁ LEKCIA
NOČNÁ ILÚZIA

Nehrá sa

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

LÁSKAVÉ BOHYNE

J. LITTELL

inscenácia o korupčnej kauze z deväťdesiatych rokov

o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze

Nehrá sa

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK

E. GINDL | KARPATSKÝ THRILLER
19.00 – 21.15 hod. | Súčasná slovenská politická

G. FLAUBERT | MADAME BOVARY
19.00 – 22.25 hod. | Dramatizácia kultového románu

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

POLNOČNÁ OMŠA

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

P. KARVAŠ

BÁL

Štúdio

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

Sála činohry

P. MASCAGNI | SEDLIACKA ČESŤ
R. LEONCAVALLO | KOMEDIANTI
19.00 – 21.40 hod. | Opery v jednom a dvoch dejstvách v talianskom jazyku
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nová budova
Sezóna
2016/2017 Sála opery a baletu

DECEMBER 2016

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Nehrá sa

Nehrá sa

W. A. MOZART

ČAROVNÁ FLAUTA

Nehrá sa

Nehrá sa

Sála činohry
ČAROVNÁ FLAUTA Nehrá sa
P. Bršlík
Foto: C. Bachratý

Nehrá sa

NEVESTA HÔĽ
D. Heriban, P. Vajdová
Foto: M. Geišberg

JANUÁR 2017

Slovenského národného divadla

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ

Nehrá sa

PREMIÉRA

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ PREMIÉRA
18.00 hod. | Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry

19.00 hod. | Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry
Slovenského národného divadla

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 hod. | Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry
PREDPREMIÉRA
Slovenského národného divadla

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
R. Autner, M. Potokárová
Foto: B. Konečný

Štúdio

A. CH. ADAM

GISELLE

KRÚTŇAVA

LUSKÁČIK

KRÚTŇAVA
Foto: A. Klenková

CARMEN
M. Fabianová
Foto: A. Klenková

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

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

19.00 – 21.50 hod. | Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku s nem. titulkami

SÉRIA OŽ

Bravúrna komédia o tom, čo všetko môže spôsobiť chorobná posadnutosť peniazmi.

J. B. P. MOLIÈRE
LAKOMEC | 19.00 – 21.25 hod.

Nehrá sa

18.00 – 19.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

SÉRIA TI

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM
10.00 – 13.00 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,
princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

TROCHU INAK

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

19.00 hod.

Nehrá sa

10.00 hod. | Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry
Slovenského národného divadla

19.00 – 21.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú.
Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

V. KLIMÁČEK

SÉRIA VS

F. ŠVANTNER

19.00 – 20.45 hod. | Hra postavená na konflikte dvoch osobností Rastislava a Svätopluka 19.00 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
E. SUCHOŇ

NEVESTA HÔĽ

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu
I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 21.45 hod.
Veľká rodinná sága nazeraná očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry

Slovenského národného divadla

P. PIŠŤANEK

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
SÉRIA NČ1
19.00 hod. | Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry

a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod. | Sugestívna hra najoceňovanejšej

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

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
10.00 – 13.45 hod.

P. MASCAGNI | SEDLIACKA ČESŤ
R. LEONCAVALLO | KOMEDIANTI
19.00 – 21.40 hod. | Opery v jednom a dvoch dejstvách v talianskom jazyku

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND
P. KARVAŠ

11.00 – 12.45 | 17.00 – 18.45 hod. | Baletná rozprávka

POLNOČNÁ OMŠA

18.00 – 20.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša

RIVERS OF BABYLON
Nehrá sa

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

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

19.00 – 21.30 hod. | Hudobnodramatická legenda v štyroch častiach vo fran. jazyku

FAUSTOVO PREKLIATIE

H. BERLIOZ

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

TURANDOT

G. PUCCINI

Pf 2017

18.00 – 20.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku

50. REPRÍZA

11.00 – 12.15 hod. | M. Vanek predstavuje deťom operu Predaná nevesta.

NEPREDAJME NEVESTU!

B. SMETANA

nová budova
Sezóna
2016/2017 Sála opery a baletu
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PREDANÁ NEVESTA
M. Porubčinová, T. Juhás
Foto: R. Hubač

SÉRIA PB

Nehrá sa

RIVERS OF BABYLON

SÉRIA TI

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

10.00 – 13.00 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,

atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

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

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

19.00 hod.

TROCHU INAK

DESATORO

Slovenského národného divadla

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 hod. | Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry

láskach 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

Nehrá sa

Desať režisérov inscenuje desať Božích prikázaní ako krátke zamyslenia, reflexie
a polemiky so základným morálnym a právnym kánonom západnej Európy.

17.00 – 21.50 hod.

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

ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)

10.30 – 11.45 hod.

MATINÉ K PREMIÉRE TRIPTYCH (SESTRA

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

JE ÚŽASNÁ!

Komédia o niekoľkých kontrastných pároch, ktorých cesta k láske je rozmanitá.

P. QUILTER

Nehrá sa

G. VERDI

NABUCCO

Slovenského národného divadla

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 hod. | Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND

W. SHAKESPEARE | VEĽA KRIKU PRE NIČ
19.00 – 21.55 hod.
DERNIÉRA

Nehrá sa

SÉRIA V

LENI

19.00 – 20.30 hod.
P. PIŠŤANEK

princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

10.00 – 13.00 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch,

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

RIGOLETTO

G. VERDI

TURANDOT
M. Hundeling
Foto: A. Klenková

19.00 – 21.40 hod. | Opera v troch dejstvách s prológom v talianskom jazyku

SIMON BOCCANEGRA

G. VERDI

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
10.00 – 13.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši,

Nehrá sa
emancipácii a sile vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND

emancipácii a sile vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši,

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

19.00 – 20.45 hod. | Hra postavená na konflikte dvoch osobností Rastislava a Svätopluka

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

NEVESTA HÔĽ

V. KLIMÁČEK

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

ktorých cesta k láske je rozmanitá.
Nehrá sa

F. ŠVANTNER

NABUCCO
J. Benci
Foto: A. Klenková

JE ÚŽASNÁ!

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
11.00 – 12.50 | 17.00 – 18.50 hod. | Baletná rozprávka

P. QUILTER

O. NEDBAL

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
S. Millner
Foto: P. Brenkus

W. SHAKESPEARE | VEĽA KRIKU PRE NIČ
18.00 – 20.55 hod. | Komédia o niekoľkých kontrastných pároch,

BAČOVA ŽENA

historická budova

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

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

POLNOČNÁ OMŠA

P. KARVAŠ

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo:
19.00 – 21.10 hod. | Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša
I. STODOLA

o korupčnej kauze z deväťdesiatych rokov

o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze

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

E. GINDL | KARPATSKÝ THRILLER
19.00 – 21.15 hod. | Súčasná slovenská politická inscenácia

tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia.

K. HORÁK | PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE
19.00 – 21.30 hod. | Inscenácia o konflikte medzi tým, či štát

Štúdio

G. FLAUBERT | MADAME BOVARY
19.00 – 22.25 hod. | Dramatizácia kultového románu

19.00 hod. | Hosťovanie

BEIJING DANCE ACADEMY
PEKINSKÁ TANEČNÁ AKADÉMIA

Sála činohry

19.00 – 21.50 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

TURANDOT

11.00 – 12.15 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Predaná nevesta.
G. PUCCINI

NEPREDAJME NEVESTU!

B. SMETANA

18.00 – 20.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku

ČAROVNÁ FLAUTA

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

LABUTIE JAZERO

P. I. ČAJKOVSKIJ

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

BOHÉMA

G. PUCCINI

Nehrá sa

nová budova
Sezóna
2016/2017 Sála opery a baletu

FEBRUÁR 2017

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

19

KORZÁR
A. Pyzhov
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.30 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

KORZÁR

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov
VEĽA KRIKU PRE NIČ
P. Vajdová
Foto: M. Geišberg

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

Nehrá sa

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

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 21.45 hod.

A. CH. ADAM

10.00 – 13.00 hod.

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

Uzávierka programu 21. 11. 2016. Zmena programu je vyhradená.

• v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
• v pokladnici v historickej budove SND (vchod z Jesenského ul.)
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.

Nová budova SND sa pre návštevníkov otvára 1 hodinu
pred predstavením, historická budova ½ hodiny pred predstavením.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

www.snd.sk

On-line predaj

Rezervácie

vyhorenia a hľadaní zmyslu života

Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.

Detské predstavenie

** poslucháč VŠMU

* ako hosť

Vysvetlivky:
* Organizované
predstavenie,
vstupenky nie sú
v predaji.

J. N. NESTROY | PÁN MIMO
SÉRIA KB
19.00 – 21.30 hod. | Stále aktuálna komédia o syndróme

Nehrá sa

17.00 – 18.15 hod. | Koprodukcia Baletu SND a Agentúry Mystik

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

G. BIZET, E. ŠARKÖZI

vyhorenia a hľadaní zmyslu života

J. N. NESTROY | PÁN MIMO
19.00 – 21.30 hod. | Stále aktuálna komédia o syndróme

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

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

LÁSKAVÉ BOHYNE

J. LITTELL

Nehrá sa

a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

18.00 – 20.40 hod.| Podľa filmu Le déclin de l´empire américain

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

o korupčnej kauze z deväťdesiatych rokov

E. GINDL | KARPATSKÝ THRILLER DERNIÉRA
19.00 – 21.15 hod. | Súčasná slovenská politická inscenácia

SÉRIA OŽ

19.00 – 21.15 hod. | Opera v troch dejstvách v českom jazyku s nemeckými titulkami

L. JANÁČEK

VEC MAKROPULOS

Nehrá sa

LENI

19.00 – 20.30 hod.

PREMIÉRA

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

MACBETH

G. VERDI

Nehrá sa

10.00 – 13.00 hod.
V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

19.00 – 22.00 hod.
P. WEISS

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

P. WEISS

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

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

VEC
MAKROPULOS
Nehrá
sa
L. Ballová, P. Remenár
Foto: J. Barinka

18.00 – 19.45 hod. | Hra postavená na konflikte dvoch osobností Rastislava a Svätopluka 17.00 – 20.10 hod.
Nehrá sa

19.00 – 22.00 hod.

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

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

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

Nehrá sa

BOHÉMA

G. PUCCINI

Nehrá sa

P. MASCAGNI | SEDLIACKA ČESŤ
R. LEONCAVALLO | KOMEDIANTI
19.00 – 21.40 hod. | Opery v jednom a dvoch dejstvách v talianskom jazyku

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

Nehrá sa

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

27

pondelok

26

nedeľa

25

sobota

24

piatok

23

štvrtok

22

streda

21

utorok

20

pondelok

G. PUCCINI | TRIPTYCH (SESTRA
ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)

V. KLIMÁČEK

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

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

dominantách životného pocitu dnešného človeka

atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

nedeľa

18

Nehrá sa

SÉRIA Y-VIP | PREMIÉRA

Giacomo Puccini
autor operných jednoaktoviek
Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi

G. PUCCINI | TRIPTYCH (SESTRA
ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)

18.00 – 21.10 hod.
P. LOMNICKÝ | STRACH
19.00 – 21.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných

Hosťovanie Činohry SND v Žiline
s inscenáciou Polnočná omša

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

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

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod. | Sugestívna hra najoceňovanejšej

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

SLOVENSKÉ TANCE – Životy svetiel
J. Lujan, V. Mariner
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.00 hod. | Pôvodná tanečná inscenácia

SLOVENSKÉ TANCE – Životy svetiel

P. BREINER, N. HOREČNÁ

sobota

17

piatok

16

štvrtok

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

pondelok

16

utorok

17
streda

18
štvrtok

19
piatok

20
sobota

21
nedeľa

22

P. BREINER, N. HOREČNÁ

SLOVENSKÉ TANCE – Životy svetiel
A. Beschia, J. Žilinčár
Foto: P. Brenkus

SLOVENSKÉ TANCE – Životy svetiel

19.00 – 21.00 hod. | Pôvodná tanečná inscenácia
Nehrá sa

G. VERDI

RIGOLETTO

19.00 – 21.40 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
Nehrá sa

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

C. DAVIS, D. DE ANDRADE

Nehrá sa

J. STRAUSS

SÉRIA KB

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

NETOPIER

LA TRAVIATA
Ľ. Vargicová, Ľ. Ludha,
Foto: A. Klenková

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

LA TRAVIATA

G. VERDI

Nehrá sa

Nehrá sa

Foto: P. Brenkus

17.00 – 19.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia
pondelok NIŽINSKIJ – BOH TANCA
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utorok

24
streda

25
štvrtok

26
piatok

27
sobota

28
nedeľa

29
pondelok

30

utorok

31

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

Nehrá sa

P. KARVAŠ

Nehrá sa

POLNOČNÁ OMŠA

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

BÁL

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

inscenácia o korupčnej kauze z deväťdesiatych rokov

E. GINDL | KARPATSKÝ THRILLER
19.00 – 21.15 hod. | Súčasná slovenská politická

BAČOVA ŽENA

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

LÁSKAVÉ BOHYNE

J. LITTELL

o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze

*

G. FLAUBERT | MADAME BOVARY
19.00 – 22.25 hod. | Dramatizácia kultového románu

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

Nehrá sa

G. VERDI

NABUCCO

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

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

G. BIZET, E. ŠARKÖZI

19.00 – 20.15 hod. | Koprodukcia Baletu SND a Agentúry Mystik
G. VERDI

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

P. WEISS

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

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

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

19.00 – 22.00 hod.

18.00 – 21.00 hod.

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.

BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi
Foto: P. Brenkus

Detské predstavenie

** poslucháč VŠMU

* ako hosť

Vysvetlivky:
* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Foto: P. Brenkus

11.00 – 12.50 | 17.00 – 18.50 hod. | Baletná rozprávka

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

O. NEDBAL

19.00 – 21.40 hod. | Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

COSÌ FAN TUTTE

19.00 – 21.00 hod. | Pôvodné súčasné tanečné dielo
W. A. MOZART

BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi

Š. ONDRIŠOVÁ, P. GROLL

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

CARMEN

G. BIZET

Nehrá sa

17.00 – 18.00 hod. | Cyklus komorných vokálnych koncertov
Účinkujú: Katarína Juhásová-Štúrová, Tomáš Juhás, Róbert Pechanec

VOCI DA CAMERA

MACBETH

19.00 – 22.00 hod.

P. LOMNICKÝ | STRACH

MORÁLKA 2000+

láskach 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

de l´empire américain a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

10.00 – 12.40 | 19.00 – 21.40 hod.| Podľa filmu Le déclin

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

dominantách životného pocitu dnešného človeka

P. LOMNICKÝ | STRACH
10.00 – 12.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných

Nehrá sa

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

V. KLIMÁČEK | SISSI

18.00 – 20.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných
dominantách životného pocitu dnešného človeka

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

18.00 – 21.15 hod. | Moderná historická dráma, plná
atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti
Nehrá sa

atraktívnych tém, vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

V. KLIMÁČEK | SISSI
10.00 – 13.15 hod. | Moderná historická dráma, plná

T. STOPPARD | ARKÁDIA
10.00 – 14.00 hod.
Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

emancipácii a sile vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši,

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA

19.00 – 20.35 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na

P. WEISS

Slovenského národného divadla

objednávku SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.

P. QUILTER

19.00 – 21.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž
rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
SÉRIA NČ2
19.00 hod. | Titul napísaný špeciálne na objednávku Činohry

JE ÚŽASNÁ!

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

Nehrá sa

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
18.00 – 21.00 hod.

P. PIŠŤANEK

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
Nehrá sa

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND

RIVERS OF BABYLON
a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

On-line predaj

www.snd.sk

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod. | Sugestívna hra najoceňovanejšej

Nová budova SND sa pre návštevníkov otvára 1 hodinu
pred predstavením, historická budova ½ hodiny pred predstavením.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

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)
• v pokladnici v historickej budove SND (vchod z Jesenského ul.)
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 21. 11. 2016. Zmena programu je vyhradená.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

J. STRAUSS

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

C. DAVIS, D. DE ANDRADE

Nehrá sa

TROCHU INAK

SILVESTROVSKÝ KONCERT | 16.00 hod.
J. STRAUSS | NETOPIER
19.00 – 22.00 hod. | Opereta v troch dejstvách v nem. a slov. jazyku

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

Nehrá sa

18.00 – 21.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

BÁL

19.00 – 21.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

19.00 hod.

NEPREDAJME NEVESTU!

11.00 – 12.15 hod. | M. Vanek predstavuje deťom operu Predaná nevesta.

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

Uzávierka programu 16. 11. 2016. Zmena programu je vyhradená.

• v pokladnici v novej budove SND, Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice)
• v pokladnici v historickej budove SND (vchod z Jesenského ul.)
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.

Nová budova SND sa pre návštevníkov otvára 1 hodinu
pred predstavením, historická budova ½ hodiny pred predstavením.
SND prijíma kultúrne poukazy MK SR.

www.snd.sk

On-line predaj

MECHÚRIK-KOŠČÚRIK

Rezervácie

17.00 – 18.15 | 20.00 – 21.15 hod.

Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.

Detské predstavenie

** poslucháč VŠMU

* ako hosť

Vysvetlivky:
* Organizované
predstavenie, vstupenky
nie sú v predaji.

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

19.00 – 21.45 hod. | Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
G. BIZET, E. ŠARKÖZI

BARBIER ZO SEVILLY

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

NABUCCO

19.00 – 22.10 hod. | Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
G. VERDI

DON GIOVANNI

W. A. MOZART

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka

LUSKÁČIK

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

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

LUSKÁČIK
Scéna z 1. dejstva
Foto: P. Brenkus

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

CARMEN

11.00 – 12.45 hod. | Baletná rozprávka
G. BIZET

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

LUSKÁČIK

11.00 – 12.45 hod. | 17.00 – 18.45 hod. | Baletná rozprávka

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

LUSKÁČIK

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

LUSKÁČIK

P. I. ČAJKOVSKIJ

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

11.00 – 12.00 hod. | Hudobná rozprávka pre najmenších

18.00 – 19.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
P. DOBŠINSKÝ, A. KORENČI, J. BIELIK

BAČOVA ŽENA

19.00 hod.
I. STODOLA

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

P. WEISS

R. DAHL

SÉRIA NC3

objednávku SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.

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

SÉRIA NC4

MORÁLKA 2000+

B. SMETANA

19.00 – 20.35 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 21.45 hod.

Nehrá sa

JE ÚŽASNÁ!

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

P. QUILTER

ktorých cesta k láske je rozmanitá.

W. SHAKESPEARE | VEĽA KRIKU PRE NIČ
19.00 – 21.55 hod. | Komédia o niekoľkých kontrastných pároch,

Slovenské národné divadlo vám praje pokojné
Vianoce plné pohody a v novom roku mnoho
výnimočných záŽitkov na našich scénach!
Srdečne vám Ďakujeme za priazeŇ!

tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia.
PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE
Roth, T. Maštalír
Foto: A. Balco

K. HORÁK | PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE
19.00 – 21.30 hod. | Inscenácia o konflikte medzi tým, či štát

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

SÉRIA TI

ARKÁDIA
J. Kovalčíková, Z. Fialová, R. Roth,
B. Bystriansky, D. Heriban, J. Gallovič
Foto: R. Tappert

19.00 hod.

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

18.00 – 20.40 hod.| Podľa filmu Le déclin de l´empire américain

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

NETOPIER

J. STRAUSS

Nehrá sa

Nehrá sa

A. Szabo
Foto: P. Brenkus

SÉRIA PB

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

FIDELIO

L. VAN BEETHOVEN

Vstupenky si možno zakúpiť len osobne v pokladniciach SND.
Nehrá sa

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

VIANOCE V BRATISLAVE

19.00 hod. | 7. ročník vianočného koncertu

Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

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

emancipácii a sile vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND

Informácie o predaji vstupeniek: Vstupenky na všetky predstavenia Slovenského národného divadla si môžete kúpiť a rezervovať:
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objednávku SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.

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

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ
19.00 – 22.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši,

MORÁLKA 2000+

19.00 – 20.35 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER
18.00 – 21.45 hod.

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

NETOPIER

19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia
piatok NIŽINSKIJ – BOH TANCA
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Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

ako Gilda a Rigoletto
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Slovenské národné divadlo je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Vizuál Barbora Šajgalíková

ako Don Giovanni, Donna Elvira
a Leporello
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6. decembra 2016 o 19.00 BARBIER ZO SEVILLY historická budova SND
28. decembra 2016 o 19.00 DON GIOVANNI historická budova SND
7. januára 2017 o 18.00 þAROVNÉ )LA8TA nová budova SND | Sála opery a baletu
20. januára 2016 o 19.00 RIGOLETTO nová budova SND | Sála opery a baletu

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

po premiére

VAROVANIE
pred budúcnosťou
Diana Mórová (Viera)
a Richard Autner (Andrej)

r (Andrej)
Richard Autne
ika)
kárová (Mon
to
a Monika Po

Matej Marušin (Dodo)
a Monika Potokárová (Monika)

Hlavnými hrdinami pôvodnej slovenskej hry
Zo života ľudstva sú dvaja mladí muži, ktorí
sú si na začiatku veľmi podobní – obaja rebelujú proti spoločenskej realite. Jeden sprejuje
na steny heslá „Preč s kapitalizmom!“, druhý
železnou tyčou rozbíja okná luxusných áut.
Z jedného sa v priebehu hry stane neonacista, z druhého, intelektuálneho ľavičiara,
v podstate bezcitný mamonár. Mladých
mužov spája žena, krásna a čistá, či skôr po
čistote v špinavom svete túžiaca Monika. Ale
príliš tvrdo narazí na realitu a sklame sa nielen v obidvoch mužoch, ale krok za krokom
prichádza o všetky ideály. V hre vystupujú
aj rodičia, generácia, ktorá „za všetko môže“

Monika Potokárová
(Monika)
a Jana Oľhová
(Matka)

Richard Stanke (Fischer)
a Monika Potokárová (Monika)

a nie je to lichotivý obraz. Manželstvá bez
lásky, sex za peniaze, alkoholizmus, zúfalstvo
chudobných i bohatých, absencia citu medzi
rodičmi i deťmi, zároveň však trýznivá túžba nájsť nejaký zmysel. Podtitul hry tvrdí, že
epizódy, ktoré uvidíte, sa odohrajú v blízkej
budúcnosti. Je to teda dystopia, akási antiutópia, autorská fikcia, hoci už dnes vidíme,
že javy, o ktorých hovorí, nie sú vecou budúcnosti, ktorú by sme ešte mohli prípadne
zmeniť. Priepasť medzi sociálnymi vrstvami
sa zväčšuje, nebezpečenstvo radikalizácie
a extrémizmu je čoraz reálnejšie, a takýto
spoločenský vývoj zákonite prináša aj obete.
foto: Braňo Konečný
Ľubomír Paul
ovič (MUDr. M
illy)
a Danka Svet
líková (Agáta
)

Pavol Weiss:

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
réžia: Dino Mustafić
dramaturgia: Peter Kováč
scéna: Dragutin Broz
kostýmy: Marija Havran
hudba: Assen Avramov
choreografia: Stanislava Vlčeková
hrajú: Richard Autner, Monika Potokárová,
Richard Stanke, Diana Mórová, Jana Oľhová,
Matej Marušin, Branislav Bystriansky,
Ľubomír Paulovič a Danka Svetlíková
najbližšie predstavenia:
29. decembra 2016, 21. a 29. januára 2017
v Štúdiu novej budovy SND
Inscenácia obsahuje expresívne výrazy a scény,
nie je vhodná pre deti do 15 rokov.

Diana Mórová (Viera)
a Richard Stanke
(Fischer)

1. 12. o 19.30
BIELE VRANY NAOKOLO...
O ODVAHE ÍSŤ PROTI PRÚDU

Hudobno-divadelno-diskusný večer o ľuďoch, ktorí sa
dokážu postaviť prekážkam pre dobro a hodnoty. Od
nenápadných hrdinov medzi nami až po veľké prípady.
Od aktivistov meniacich okolie až po hudbu či literárnych
hrdinov. Kde sa rodí odvaha? Kedy sa ľudia stávajú bielymi
vranami? Čo im pomáha vytrvať? Kto je bielou vranou pre
Roberta Rotha či Matúša Valla?
Vystúpia: skupina Para, Robert Roth, nositelia ocenenia
Biela vrana
Moderuje: Zuzana Wienk

2. 12. o 19.30
INSIGHT DIVADELNÉ PROFESIE
– DIVADELNÝ FOTOGRAF
O tom, kto dokáže zachytiť vzácne okamihy divadelnej
inscenácie, sa dozviete práve v INSIGHTE – Divadelné
profesie. Našimi hosťami budú profesionálni divadelní
fotograﬁ, ktorí o umení divadelnej fotograﬁe prezradia
najviac. Čo vyžaduje a aká by mala byť kvalitná divadelná
fotograﬁa, ako ju ovplyvňujú nové médiá a ako ju vnímajú aj
tvorcovia. O tom všetkom sa dozviete v Modrom salóne.
Hostia: Ctibor Bachratý, Andrej Balco, Martin Geišberg
Koncept a moderuje: Miriam Kičiňová

6. 12. o 19.30
BRANNÉ CVIČENIE…
Drobná oslava slovenskej ženskej poézie, na ktorej sa budú
podávať texty troch vynikajúcich autoriek – Mily Haugovej,
Taťjany Lehenovej a Kataríny Kucbelovej, v prvom
divadelnom spracovaní. Svet – chirurgicky presne rysovaný
slovami poetiek – precedený cez sitko (seba)irónie, humoru,
(ne)skúsenosti a nadhľadu troch interpretiek v intenzívnom
slovno-hudobnom trialógu.
Účinkujú: Katarína Šafaříková, Monika Potokárová,
Anna Rakovská
Dramaturgia a réžia: Katarína Šafaříková,
Monika Potokárová, Anna Rakovská, Miriam Kičiňová
Pohybová spolupráca: Zuzana Sehnalová

7. 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

8. 12. o 19.30
KORENE – POETICKÝ VEČER S HUDBOU
M. GEIŠBERGA
Hudobný večer s poéziou Elisabeth Wittgruberovej v podaní
Táne Pauhofovej a s hudbou Martina Geišberga. Krehký,
nevšedný a emotívnymi slovami naplnený čas. Keď poézia
a hudba majú k sebe blízko, zrodí sa putovanie v čase
vzťahov a rozchodov a opätovných stretnutí.
Účinkujú: Táňa Pauhofová, Martin Geišberg
Hudba: Martin Geišberg, Patrik Pačes, Daniel Špiner

9. 12. o 19.30
NEMECKÁ DRÁMA V SALÓNE
Inscenované čítania z textov najlepších súčasných
nemeckých dramatikov. Akými témami žijú súčasní nemeckí
autori/nemecké autorky, čo alebo kto ich znepokojuje, aká
pestrosť hľadania foriem a žánrov existuje na kultúrnom
poli nemeckej drámy dnes. Večerom bude sprevádzať
divadelníčka Dáša Čiripová.
Koncept a realizácia: Dáša Čiripová, Miriam Kičiňová,
Veronika Stepanovičová, Max Sobek, Mário Drgoňa

11. 12. o 18.30
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, a. h.
Réžia: Alena Lelková
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna a kostýmy: Juraj Poliak

15. 12. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
16. 12. 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, a. h./Juraj Bača, a. h.
Réžia: Valeria Schulczová
Dramaturgia: Roman Olekšák a Miriam Kičiňová
Scéna: JaOnMi (Ján Ptačin, Ondrej Zachar, Michal Lošonský)
Hudba: Martin Hasák

17. 12. o 19.30
SLOVO VÁLKOVO – PETER PAVLAC
(ﬁktívny dialóg na hrane priepasti alebo pokus hľadať
argument)
Podvečer v izbe hotela Carlton na 2. poschodí 25. marca 1988.
Deň, ktorý vošiel do našich dejín ako otvorený prejav odporu
voči komunistickému režimu. V hre Slovo Válkovo pátrame
po pohnútkach a utajených rozporoch svojho najväčšieho
básnika a zároveň i ministra kultúry Miroslava Válka.
Účinkujú: Emil Horváth, František Kovár
Réžia: Emil Horváth
Dramaturgia: Miriam Kičiňová, Peter Pavlac
Scéna a kostýmy: Peter Janků
Výber hudby: Sisa Michalidesová

28. 12. o 19.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK

11. 1. o 19.30
INISIGHT – MERCEDES BENZ
Nové premiéry prinášajú vždy veľa zvedavosti. Na všetky
otázky, tak čerstvo po očakávanej svetovej premiére
pôvodnej hry významného maďarského spisovateľa
Pétra Esterházyho Mercedes Benz, vám odpovie režisér
Roman Polák a dramaturg Peter Kováč. Mercedes Benz
vznikla na objednávku Činohry SND ako jedna zo spoluprác
medzi svetovými dramatikmi a slovenskými režisérmi.
Hostia: Roman Polák a Peter Kováč
Moderuje: Miriam Kičiňová

12. 1. o 19.30
BRANNÉ CVIČENIE
Drobná oslava slovenskej ženskej poézie, na ktorej sa budú
podávať texty troch vynikajúcich autoriek – Mily Haugovej,
Taťjany Lehenovej a Kataríny Kucbelovej, v prvom
divadelnom spracovaní. Svet – chirurgicky presne rysovaný
slovami poetiek – precedený cez sitko (seba)irónie, humoru,
(ne)skúsenosti a nadhľadu troch interpretiek v intenzívnom
slovno-hudobnom trialógu.
Účinkujú: Katarína Šafaříková, Monika Potokárová,
Anna Rakovská
Dramaturgia a réžia: Katarína Šafaříková,
Monika Potokárová, Anna Rakovská, Miriam Kičiňová
Pohybová spolupráca: Zuzana Sehnalová

14. 1. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
19. 1. o 19.30
PROROCKÉ POZNANIE CHALÍLA DŽIBRÁNA
Stretnutie s poéziou libanonsko-amerického básnika,
ktorého zbierky Zlomené krídla, Záhrada či Prorok patria
k nezabudnuteľným reﬂexiám lásky, priateľstva, viery
a múdrosti. Prorocké poznanie je putovaním po ceste
spirituálneho bohatstva, uvažovanie nad večným poriadkom
vecí, nad láskou, ktorá má silu nanovo obnoviť všetky toky
energie, a smrťou, ktorá je len odvrátenou časťou života.
Chalíl Džibrán (* 1883 – † 1931) bol libanonský básnik,
prozaik a výtvarník.
Preklad: Marián Dujnič
Účinkujú: Anna Javorková, František Kovár
Hudba: Vladislav Šarišský

17. 1. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
20. 1. o 19.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
24. 1. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
27. 1. o 19.30
SLOVO VÁLKOVO – PETER PAVLAC
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
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8. 1. o 18.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK

modrý salón

NATÁLKA
Projekty za ľudskosť
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND
foto: Alena Klenková, Martin Črep, archív

Dnes sa toto slovné spojenie objavuje často – projekt proti extrémizmu. Neziskové organizácie,
jednotlivci, občianske združenia, umelci aj učitelia majú snahu hovoriť o probléme, ktorý sa rodí,
narastá a ktorý je vyústením nekoncepčnosti, nezodpovednosti a neriešenia. Nárast populizmu,
extrémizmu, strachu a obmedzení sa totiž stal javom strednej Európy.

Zuzana Fialová

Richard Stanke

Zmena spoločenskej klímy, rozpor kultúr, sociálna nerovnosť, konšpiračné teórie, pomenovávanie nových a nových nepriateľov je
čítaním každodenným a cestou pre rozhodnutia. Nielen tie volebné. V tejto zmene spoločenskej klímy sa aj Činohra SND odhodlala
k netypickému projektu s podporou Bratislavského samosprávneho kraja a občianskeho
združenia Living Memory. Projekt má dve fázy
a najmä iné miesto konania i hrania.

Besedy s hercami v školách
Od septembra do decembra herci Činohry
SND Zuzana Fialová, Richard Stanke, Ľuboš
Kostelný, Ján Gallovič a Marián Geišberg chodili po školách Bratislavského kraja a spolu
s odborníkmi viedli diskusie o demokracii, ale
najmä o tom, ako sa dá demokracia v totalite
stratiť. Boli to diskusie živé, otvorené a priamočiare. O hnedej totalite z rokov 1939 – 1945
či práve tej červenej 1945 – 1989 sa žiaci rozprávajú a hľadajú paralely. Počúvajú autentické dobové dokumenty čítané hercami a spolu
s nimi si odpovedajú na otázky, akú cenu má
sloboda a čo naozaj znamená ľudskosť.
Po tomto projekte, akomsi predskokanovi,
prichádza Činohra SND s ďalším a ešte konkrétnejším a autentickejším projektom proti extrémizmu, ktorý voláme Natálka. Áno,
presne podľa mena popáleného – alebo skôr
zapáleného dievčatka. Natálka je názov miniinscenácie, ktorá tému extrémizmu rozoberá

Miriam Kičiňová

Marián Geišberg

na konkrétnom prípade, akomsi dokumentárnom, no predsa emotívnom príbehu. Príbehu o Natálke. Projekt patrí k tým proti extrémizmu, ale my mu hovoríme aj projekt za
ľudskosť, projekt o odvahe a/alebo súdržnosti.

Putujúce predstavenie
Miniinscenácia vzniká s konzultáciami Fedora
Gála, ktorý mapoval život dvojročnej Natálky
z moravského Vítkova od toho osudného dňa,
keď si štvorica mladíkov zmyslela, že Hitlerovo výročie oslávi hodením tzv. Molotovovho
kokteilu do domu jej rodiny. No najmä pomáhal a organizoval a nebol sám. Boli to ľudia so
srdcom na mieste. Dvojročné dievčatko utrpelo vážne poranenia, absolvovalo desiatky
operácií, ale dnes má 9 rokov a chodí do školy.
Táto rodina však ostane navždy poznačená –
neľudskosťou a extrémizmom.
Tento prípad sa môže stať naozaj exemplárnym príkladom o myslení, dôvodoch, vyústeniach i zodpovednosti. Je to aj ukážka toho,
ako sa z obetí stávajú vinníci a ako ľahko zdanie a výzor klamú, aká rafinovaná je právna
formulácia a ako jednoducho dokáže súdny
proces ovplyvniť mienka a tlak médií, ako jednoducho môže prezident nechať zhorknúť už
aj tak horký život obetí. O tom všetkom tento
príbeh prehovorí.
Natálka sa môže stať inscenáciou aj vo vašej
triede. Aj tam môže byť rekonštrukcia prípadu,
nahliadnutie do hláv tých, ktorí to spáchali,

Ján Gallovič

Ľuboš Kostelný

NATÁLKA
projekt proti extrémizmu
réžia: Matúš Bachynec
scéna: Ján Husár
dramaturgia: Miriam Kičiňová
účinkujú: Judit Bárdos, Richard Autner,
Marek Koleno
premiéra: 5. decembra 2016 o 10.00 h
v Modrom salóne novej budovy SND

ale aj tých, ktorí s touto doživotnou traumou
budú žiť do konca života. Ako Natálka.

Pozvite nás k sebe, prídeme
Mladý režisér Matúš Bachynec a trojica hercov
Judit Bárdos, Richard Autner a Marek Koleno
zosobnia príbeh jednej rodiny. A jednej zásadnej udalosti, ktorá všetkých poznačí.
Inscenácia má svoje uvedenie do života
v Modrom salóne už v pondelok 5. decembra o 10. hodine, ale jej cesty budú hlavne po
školách. Bude to naša putovná inscenácia aj
s diskusiami o tejto téme priamo na školách,
ktoré prejavia záujem. Ak aj vaša trieda chce
byť účastná na príbehu o Natálke, nahláste
svoj záujem prevádzke Činohry SND alebo na
lektorát dramaturgie. Radi prídeme aj do vašej
triedy, aj u vás môžeme podať jedno živé svedectvo a viesť diskusiu.
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Ondrej Kovaľ (Victor Hammond),
Daniel Fischer (Oswald Hendryks
Cornelius) a Ľuboš Kostelný
(Jerry Rainbow)

Zdena Studenková (Pani Bixbyová)
a Kamila Magálová (Pani Fosterová)

rioli) a Emil
František Kovár (D
mson)
llia
Wi
ter
Horváth (Pe

(ZÁ)PLETKY
Z HOTELA

láska, nevera, pomsta i zločin

Monika Hilmerová
(Samantha Rainbowová)
a Ľuboš Kostelný (Jerry Rainbow)
Gabriela Dzuríková
(Maria Rumminsová)
a Ondrej Kovaľ
(Victor Hammond)
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Koncom päťdesiatych rokov minulého storočia sa v luxusnom hoteli Bristol schádza
pri príležitosti vernisáže obrazov nedávno zosnulého maliara viacero bizarných
postáv – excentrickí boháči, hedonistickí svetobežníci, očarujúce ženy, stávkoví
podvodníci, ale aj hochštapleri a unavené
manželské páry. Každý si so sebou prináša
do hotela svoj príbeh a každá izba sa tak
stáva dejiskom rozuzlenia jedného bizarného príbehu lásky, nevery, pomsty či zločinu.
Apartmán v hoteli Bristol, čierna groteska
na motívy poviedok Roalda Dahla s brisknými hereckými výkonmi, si už na novembrovej premiére získala sympatie divákov,
čím sa stáva ďalším atraktívnym titulom.
Adaptáciu literárnej predlohy, veľmi inteligentne a umne vystavanú, vytvoril špeciálne pre Činohru SND Daniel Majling. Pohľad
na absurdné situácie, stávky unavených
zbohatlíkov a ich frustrácie majú však aj
svoje nekomediálne posolstvo. Ale rovnako
v duchu čiernej komédie.
Vo veľkej ansámblovej inscenácii režiséra

Jozef Vajda (Pán Foster)
a František Kovár (Drioli)

Michala Vajdičku sa prepájajú jednotlivé
herecké generácie. A každá má svoj výrazný priestor. Ich herecké výkony len potvrdzujú, že aj jeden z najťažších žánrov – komédia – je im vlastný. V inscenácii účinkuje
tiež Monika Hilmerová, ktorá sa po návrate
z materskej dovolenky so šarmom jej vlastným pokúša vysvetliť, že mačka, ktorú si
chce práve kúpiť za stotisíc libier, je vlastne
prevtelený Ferenc Liszt...
foto: Collavino

rozhovor

Jozef Vajda (Pán Foster), Zdena Studenková
(Pani Bixbyová) a Emil Horváth (Peter Williamson)

Roald Dahl:

APARTMÁN
V HOTELI BRISTOL
by)
Ivan Vojtek (Pán Bix
á)
ov
by
Bix
ni
á (Pa
a Zdena Studenkov

Jozef Vajda (Pán Foster)
a Monika Horváthová
(Diana Azízová)

Monika Horváthová
(Diana Azízová),
Gabriela Dzuríková
(Maria Rumminsová)
a Tomáš Maštalír
(Don Carlos)

čierna komédia
réžia: Michal Vajdička
adaptácia a dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Pavol Andraško
kostýmy: Katarína Hollá
hudba: Michal Novinski
hrajú: Jozef Vajda, Kamila Magálová,
Zdena Studenková, Ivan Vojtek,
Ľuboš Kostelný, Monika Hilmerová,
Ondrej Kovaľ, Gabriela Dzuríková,
Emil Horváth, Daniel Fischer,
Tomáš Maštalír, Marián Geišberg,
František Kovár a poslucháči VŠMU
najbližšie predstavenia:
7. a 29. decembra 2016 a 21. a 29. januára
2017 v Sále činohry novej budovy SND

Daniel Fischer (Oswald Hendryks Cornelius), Martin Kochan
(Poslíček Walker) a Marián Geišberg (Abdul Azíz)
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MERCEDES
BENZ
Oneskorený nekrológ
za Pétrom Esterházym
text: Peter Kováč, dramaturg Činohry SND
foto: Martin Črep, Braňo Konečný, Alena Klenková, archív

Péter, ktorý zomrel, sa volal Esterházy. Čakali
sme, že zomrie, veď lekári mu už v máji nedávali viac ako mesiac-dva života. Mal rakovinu
pankreasu, vraj jednu z najťažšie liečiteľných,
a odkedy mu ju diagnostikovali, žil už viac ako
rok, čo samo osebe bolo možné považovať za
zázrak. Ten rok mu stačil na to, aby o nej napísal ešte knihu, ktorú stihol v máji v rámci budapeštianskeho knižného veľtrhu predstaviť.
Svoju chorobu v nej nazýva dôverne, ženským
menom, ako starú priateľku. Nie, humor ho
neopustil ani vo chvíľach, keď iní upadajú do
zúfalstva, depresií, prípadne nadávajú, zlorečia osudu a repcú proti Bohu, že sa to prihodilo práve im.

Vážne knihy a irónia
Roman Polák, režisér

Písal sa 14. júl 2016, štvrtok. Taký normálny
prázdninový deň. Pôvodne som mal ísť na
oslavu štátneho sviatka Francúzskej republiky v Bratislave, ale pracovné povinnosti mi
nakoniec tento zámer zmarili. Však si večer
pozriem oslavy v Paríži na českej TV ART,
vravel som si a ostal som pokojne doma. Aj
počasie sa zhoršilo. Popoludní som našiel
neprijatý hovor od priateľa Laciho Szigetiho.
„Péter zomrel,“ povedal. „Tušil som, že si ma
hľadal preto,“ odvetil som. „Vieš už, kedy bude
pohreb?“ „Nie, ešte nie. Zavolám ti, keď budem
vedieť.“ A zložili sme.
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Jeho zmysel pre vtip a humor charakterizuje aj všetko, čo napísal. Do istej miery ešte
aj Opravené vydanie, knihu, kde sa veľmi
otvorene a s nemilosrdnou dôslednosťou
vyrovnáva s eštebáckou minulosťou otca,
o ktorej roky vôbec nevedel. Esterházy písal vážne knihy o vážnych veciach, ale práve
jeho irónia, humor a smiech mu umožňovali
rozprávať tragické príbehy s impozantným
nadhľadom. Často rozprával príbeh svoj a svojej rodiny, príbeh Esterháziovcov, ktorí patrili k tej najvyššej uhorskej, neskôr rakúsko-uhorskej šľachte. Ich niekoľkostoročný rodinný príbeh reprezentuje históriu strednej
Európy, hoci dejiny tejto aristokratickej rodiny
sa s tými „veľkými“, často krvavými, mnohokrát dramaticky zrážali. Napriek tomu z každého jeho diela preráža ohromná láska k životu

Péter Esterházy, * 14. 4. 1950 – † 14. 7. 2016

a nech čítate o tých najkrutejších, najkrvavejších a najbeštiálnejších smrštiach, aké sa kedy
preháňali po strednej Európe, vďaka Pétrovmu
múdremu humoru máte stále dojem, že nech
už sa udeje hocičo, človek má vždy dosť síl, aby
sa znovu postavil na nohy. Z jeho kníh môžeme čerpať nádej, že človek predsa len dokáže
žiť ako vnútorne silný, slobodný a sebavedomý
občan aj v štáte, ktorý nemusí byť práve najdemokratickejší. Veď kde by sme napokon vo svojich dejinách hľadali skutočnú demokraciu...
Pred dvoma rokmi sme ho oslovili, či by pre
Činohru SND napísal hru. Esterházy pritom
nebol svojím literárnym naturelom dramatik,
ale typický rozprávač, teda prozaik, ktorý geniálne ovládal jazyk. (Táto črta ho vnútorne spájala s Hrabalom, o ktorom napísal knihu, ktorá
o Hrabalovi je aj nie je, určite však je o radosti
z rozprávania, o hrabalovskom aj esterháziovskom „pábení“). Napriek tomu napísal zopár jedinečných divadelných diel, na ktorých
síce cítiť, že ich písal skôr človek prúdu reči
a slova ako architekt dramatických situácií,
ale súčasné divadlo sa s podobnými textami
dokáže dnes pozoruhodne vyrovnať, dokonca
ich neraz preferuje. Péter sa prišiel pozrieť do
Bratislavy, prešiel si celé divadlo, pozrel si Jane
Eyrovú a našu ponuku prijal. Predtým sme sa
však pomerne dlho rozprávali, vzájomne sa
oťukávali, hľadali témy, motívy, príbehy. Spoznali sme ho ako nesmierne príjemného, láskavého, vtipného, šarmantného a – prepáčte
za výraz – úplne normálneho človeka, z ktorého chýbal čo i len náznak akéhokoľvek povýšenectva, hoci by mohol mať korene, či už v jeho
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pôvode, alebo v postavení na literárnom nebi,
kde jeho hviezda žiarila prenikavým svetlom.
Zrejme nie náhodou, veď jeho rodina, ako
o tom píše vo svojom najzásadnejšom diele
Harmonia caelestis, dostala meno po veľmi
jasnej hviezde – Zorničke a zároveň Večernici
– Esthajnalcsillag. Kolega ho z úcty zopár razy
oslovil „pán gróf“, čo však veľmi milo okamžite
odmietol. „Akýže som ja už len gróf,“ povedal.
„Volaj ma Péter.“

Dejiny jednej rodiny
Chceli sme od neho príbeh, ktorý je na 800
stranách vyrozprávaný v spomínanej knihe.
Je to moderná rodinná sága, ale dôvod, prečo
nás zaujala, tkvie v inom uhle pohľadu na naše
dejiny, v spôsobe uvažovania, aký u nás nepoznáme, ba poznať ani nemôžeme, lebo v knihe píše o dejinách človek, ktorý môže svoj rod
odvodiť do neviemktorého storočia.

Rodina, do ktorej sa Péter narodil, videla
naše (uhorské, stredoeurópske) dejiny z najvyšších poschodí spoločenského rebríčka.
A nielen videla, ale aj zasahovala a formovala
ich. Prelievala krv, cudziu i svoju, svoju vlasť
reprezentovala z významných politických
a diplomatických pozícií, budovala, stavala
kostoly i kaštiele, podporovala kultúru (napríklad Haydna, o čom hovorí aj jedna rozkošná
epizóda v románe i hre). Z románu Harmonia
caelestis možno jasne pochopiť, že šľachta má
iný vzťah k času i večnosti ako my, čo si svoj rodokmeň dokážeme odvodiť po starých, prastarých, či prinajlepšom praprastarých rodičov.
Slovom, kam nám pamäť či rodinné fotografie
a maľby siahajú. Vysoká aristokracia však z rodinnej skúsenosti vie, že štáty, hranice a zriadenia sa menia, rody však zostávajú. A preto
majú iný vzťah k životu aj smrti. Péter vedel aj
to, že všeličo sa v tomto regióne v priebehu

„Rodina je spoločenstvo osôb, ktoré sú späté zväzkami
spoločného pôvodu, pokrvného puta, spoločnou históriou,
vďaka čomu sa toto spoločenstvo osôb vyznačuje vzájomnou
súdržnosťou. Úcta k predkom a pestovanie ich pamiatky je
základom lásky k rodine a zároveň k vlasti. A preto rodina,
ktorá si nectí svoju minulosť a nepovažuje si pamiatku svojich
predkov, píli koreň rodostromu, vlasti a tak ďalej. Lebo čo
robí rodinu rodinou? („Kto je kuzin, o tom rozhodujem ja.“)
Skrátka to, že množina ľudí dokáže a má odvahu vysloviť
my. A chce to. Sedí im to na jazyku. A tak potrebujú meno.
Lebo kde niet mena, tam sa len naprázdno otvárajú ústa
ako kapry. My... pauza. Otváraj ústa, chlapče, otváraj, lebo
vzduch je zdrojom života. Meno musí byť.“
Péter Esterházy: Harmonia caelestis, preklad Renáta Deáková

Martin Huba

Robert Roth

Dušan Jamrich

stáročí menilo, základné životné situácie však
zostávajú rovnaké. Buď ťa zbijú kuruci alebo
labanci. Na hubu tu však dostaneš vždy bez
ohľadu na to, ku komu sa pridáš, alebo ostaneš nezávislý. Napriek tomu treba život prežiť
tak zmysluplne, ako je to len možné, povinnosťou šľachtica je zušľachťovať seba i okolie.
No a na smrť treba pamätať vždy.
Spojovacím bodom tematickej a motivickej
rozvetvenosti textu je postava otca. Otcom
je v texte ktorýkoľvek z predkov, či už zo
17. alebo 20. storočia, a otcom je aj Pán Boh,
ktorý sa staví s Luciferom, že členovia rodiny
v dejinných skúškach a iných pokušeniach neobstoja. Postava otca má v hre na jednej strane takmer starozákonné, autoritatívne, hoci
láskavé črty, na druhej strane však otec nie
je tvor bez chýb a smiešnych stránok. Raz je
hrdina, vznešený feudál, obratný politik a diplomat, inokedy smiešna či poľutovaniahodná
figúrka, opilec, milujúci či trestajúci otecko.
Autor sa vôbec netrápi s tým, či sú jeho príbehy uveriteľné či nie. Ironizuje, paroduje, vymýšľa si, strieľa si z najposvätnejších tém uhorských dejín, vysmieva sa z príslušníkov šľachty,
aby ich vzápätí jedným drobným gestom či
momentom opäť zľudštil a povýšil.

Podľa piesne Janis Joplin
Chceli sme, aby sa tieto momenty objavili
v hre. On chcel od nás nápady, motívy, podnety. Myslím si, že napokon sme našli dobré
východiská. Niečo sme „ukradli“ z Madácha,
k niečomu nás inšpiroval esterháziovský
kaštieľ v Galante, zvyšok sú motívy z Harmonie caelestis. Hru napísal rukou, lebo nepísal
na počítači ani na písacom stroji. Musel vnímať slovo hapticky, dotykom pera na papieri,
vizuálne aj audiálne. Bol mimoriadne dobrý
predčitateľ. Zažil som ho na verejných čítačkách, mal herecký talent, poslucháči buď

Peter Kováč, dramaturg
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nedýchali, alebo sa chytali od smiechu za
brucho. A zažil som, ako mi v láskavej prítomnosti svojej milej manželky Gitty a slovenského vydavateľa Laciho Szigetiho čítal prvú
verziu novej hry. Nahrával som si ju a prekladal priamo z diktafónu. Potom dostal pripomienky, spracoval ich, prepísal a znovu sme
sa stretli aj s režisérom Romanom Polákom
v kaviarni na dunajskom nábreží v Budapešti.
Roman mu hovoril svoj režisérsky pohľad na
text, Péter si usilovne zapisoval do zošita, počúval, pýtal sa a odišiel s tým, že hru znovu
prepíše. To bolo na jar, tuším v apríli. Ešte bol
zdravý, alebo zdravo aspoň vyzeral. Husté,
dlhé, šedivé vlasy boli akýmsi rámom jeho
bystrej tváre a korunou na jeho trochu mackovitej postave. (Ak bol podľa mňa na niečo
aspoň trochu pyšný, tak na svoje vlasy.) Onedlho sme sa dozvedeli o jeho chorobe. Na je-

„Boli by sme radi, keby
inscenácia bola presne
taká: úzkosť, radosť, nádej,
bezvýchodiskovosť. Umývam
si ruky, to je úloha režiséra,
rezort pána Poláka...
Na konci smiech... Silný,
trochu vystrašený, a predsa
veselý, drobný smiech.“
Péter Esterházy, Mercedes Benz

seň, keď som ho opäť navštívil, by som ho nespoznal, ak by nevyšiel z dvier svojho domu.
Z hustých vlasov mu zostalo zopár trsov, ružová pokožka bola zrazu sivá, mal o dvadsať
kíl menej... Hra však bola prepísaná. Nazval ju
Mercedes Benz. Podľa piesne Janis Joplin, kde
sa tak neuveriteľne smeje. Ten smiech Pétra
fascinoval.

Knižná publikácia

96. divadelná sezóna
2015/2016
30v pokladniciach SND
Predaj

Smiech Janis Joplin sa veľmi podobá na
Pétrov literárny smiech. Ten je však ešte aj
múdry, poučený a je zdrojom sily a nádeje. Je nám ľúto, že svetovej premiéry svojej
hry v Bratislave sa už nedožije a nezažije, či
sa obecenstvo aspoň občas zasmeje. Tvrdili
sme mu, že premiéru v SND môže považovať
tak trochu za svoj návrat, veď rodinná vetva,
do ktorej patril, pochádzala z Galanty („de
Galanta“) a na Hornej zemi je veľa esterháziovských pamiatok. A položartom sme ho
porovnávali so Schwarzenbergom, s ktorým
sú príbuzensky zviazaní, že ten sa vrátil do
Česka ako reštituent a politik a Péter sa „vráti“ ako umelec, čo je rozhodne viac. Péter sa
smial, hoci sa mi videlo, že tento argument
naňho trochu aj pôsobil.

Péter Esterházy:

MERCEDES BENZ
historická revue
réžia: Roman Polák
dramaturgia: Peter Kováč
scéna: Pavel Borák
kostýmy: Peter Čanecký
hrajú: Martin Huba, Robert Roth,
Ondrej Kovaľ, Dušan Jamrich,
Anna Javorková, Dominika Kavaschová,
Monika Potokárová, Vladimír Obšil
a Ján Gallovič
premiéry: 7. a 8. januára 2017
v Štúdiu novej budovy SND

Reprezentant ducha Európy
Bol to spisovateľ, ktorému sa hovorí epochálny, lebo vyjadril a zároveň spoluformoval
ducha doby. Reprezentoval klasického európskeho ducha, spájal v sebe humanistickú tradíciu s modernosťou postmoderných
postupov, na najvyššej intelektuálnej úrovni oslovoval množstvo čitateľov na celom
svete, lebo jeho texty sú náročné a zábavné zároveň, zosobňoval aristokratickú duchovnú tradíciu a ideu slobodného občana
s liberálnym politickým zmýšľaním zároveň.
Viedol ustavičný dialóg s Bohom, hoci skôr
rozumovo, na intelektuálnej úrovni, ba občas trochu rebelsky, nie celkom ako pokorný veriaci, ktorý verí srdcom. Péter sa snažil
veriť rozumom a mal s tým, pochopiteľne,
problém. Často sa veľmi otvorene vyjadroval
aj k spoločenským či politickým otázkam.
„Pozri sa, mne nemôžu nič.“ (Myslel tým silnejúci krajne pravicový prúd v maďarskom
politickom živote.) „Pochádzam dokázateľne
z čisto maďarskej rodiny a niekoľko storočí sme
katolíci.“ Áno, jeho autorita sa z etnického či
konfesionálneho hľadiska spochybňovala
ťažko. A tak jedného dňa dostal aspoň po
papuli. Od neznámeho človeka, na ulici, za

bieleho dňa. A na nemenovanej maďarskej
internetovej stránke ho označili za kryptožida... Nič mu teda nemohli a predsa sa pokúšali ho aspoň opľuť, označiť, zdiskreditovať.
Viesť s ním kvalifikovaný dialóg bolo predsa
len podstatne ťažšie. Na to by musel mať potenciálny oponent podobný rozhľad, vzdelanie, osobnú kultúrnu úroveň a kombinačné
schopnosti ako on, ktorý napokon pôvodne
vyštudoval matematiku.
Nič to však nezmení na tom, že Péter Esterházy bol spisovateľ našej epochy, čo uznávalo
doma i vo svete neporovnateľne viac ľudí ako
tých niekoľko domácich zadubencov a stal sa
jednou z emblematických postáv prelomu 20.
a 21. storočia. Jeho smrť 14. júla 2016 to akoby potvrdila. V deň osláv výročia Francúzskej
revolúcie, ktorou sa v Európe niečo staré končilo a niečo nové začalo. V deň atentátu v Nice.
Už dlho mám pocit, že sa znovu končí jedna
epocha. Epocha, ktorej unikátnym reprezentantom bol aj on sám. Smrť Pétra Esterházyho mi blížiaci sa koniec tejto dejinnej periódy
symbolicky potvrdzuje.

ohlasy

BAČOVA ŽENA
zaujala aj v Rumunsku
Ján Koleník (Bača Ondrej) a Diana Mórová (Eva)

Po októbrovom hosťovaní Činohry SND v Národnom divadle v Bukurešti získala inscenácia
hry Ivana Stodolu Bačova žena veľmi priaznivé
ohlasy. Ako vyplýva z reakcií rumunských recenzentov, porozumenie témy sa ukázalo v dôslednom prečítaní režijného zámeru: „Bačova
žena má v skutočnosti štruktúru antickej tragédie
o osude a arogancii; nikto nie je na vine za to, čo sa
stalo – len osud. Žena, ktorá prežíva túto drámu,
je hnaná zlým osudom. A pácha podobný hriech
ako Oidipus alebo Klytaimnéstra. Osudom, ktorý
spôsobí, že odcestovaný manžel je vyhlásený za
mŕtveho, no zrazu sa vráti a nájde ju s iným. Touto dramatickou zápletkou sa inšpiroval aj režisér
Roman Polák – významná osobnosť slovenského divadla, ktorý našiel spôsob, ako transponovať klasické dielo na moderné, strohé a zároveň
vzrušujúce predstavenie.“ Túto modernosť podľa

recenzenta podporilo aj: „Dômyselné riešenie
scénografie – so zvislým panelom vyjadrujúcim
utrpenie ženy symbolickým výstupom na Golgotu, ako aj osobité horské chodníčky pastierov – je
úspech sám o sebe.“ Ale najväčším úspechom,
lákadlom i potvrdením zmysluplnosti týchto
divadelných ciest bolo opäť raz slovenské herectvo: „Herecké obsadenie je výnimočné. Počnúc
dlhoročnou hereckou divou Máriou Kráľovičovou
s jej brilantným hereckým výkonom, pokračujúc
protagonistami: Dianou Mórovou – Evou, so silným dramatickým temperamentom a krehkým,
elegantným stvárnením postavy. Alexander Bárta – Mišo, jednoduchý muž, pokorne milujúci Evu
v protiklade s pyšným, nezvestným manželom
a jeho násilníckymi a pomstychtivými sklonmi,
omámeného mocou peňazí – ktorého predstavuje Ján Koleník. Kamila Magálová, Dušan Tarageľ,

Štefan Bučko a Dušan Jamrich silno a sugestívne
dopĺňajú herecké obsadenie režisérom Romanom Polákom.“ A je nádej, že divadelné výmeny naprieč Európou budú v SND pokračovať
a že otvárajú možnosti na vzájomné divadelno-kultúrne porozumenie. „Hosťovanie tohto
dôležitého európskeho divadla v Bukurešti môže
byť príležitosťou pre budúcu spoluprácu s Národným divadlom v Bukurešti. Predstavenie sa uskutočnilo v predvečer štátnej návštevy prezidenta
Slovenskej republiky Andreja Kisku v Rumunsku
a v čase, keď je Slovensko predsedníckou krajinou
v Rade Európskej únie.“
Veríme, že sa s rumunským divadlom stretneme v júni na festivale Eurokontext.sk 2017
a vzájomná výmena inscenácií vytvorí zmysluplnú tradíciu bez formálneho charakteru.
(mk, foto Martin Geišberg)
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EDITA
GRUBEROVÁ
Svetový soprán z Rače
text: Jaroslav Blaho, teatrológ, foto: archív

V druhej premiére Rossiniho Barbiera zo Sevilly vo februári 1968 zažiarila na javisku Slovenského národného divadla v úlohe Rosiny
poslucháčka posledného ročníka bratislavského Konzervatória. Vzápätí sa ozdobila laureátstvom z medzinárodnej súťaže mladých
spevákov v Toulouse a elévskou zmluvou
s Viedenskou štátnou operou. K angažmán
do SND to nestačilo, a tak sa na dva roky stala
sólistkou opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Odspievala tu, ale aj
na početných zájazdoch, rôzne postavy – od
mladodramatickej Zuzy v Cikkerovom Jurovi
Jánošíkovi cez vokálne tak rozdielne tri postavy v Hoffmannových poviedkach až po Elisu
v muzikáli My Fair Lady. Čoraz zložitejšie a ponižujúcejšie okolnosti pri vycestovávaní do
rakúskej metropoly v atmosfére hustnúcej poaugustovej normalizácie dohnali mladý talent

k emigrácii. Takmer na dve desaťročia sa vo
svojej vlasti stala personou non grata. Hneď
vo svojich viedenských začiatkoch triumfovala
v dvoch extrémne exponovaných áriách Kráľovnej noci z Mozartovej Čarovnej flauty. Na
slávnom festivale v Salzburgu, kde sa v tejto
úlohe menili interpretky takmer z leta na leto,
stala sa na dlhé roky stálicou.
Ozajstným prelomom pre mladú sopranistku
bola však interpretácia komediantky Zerbinetty v Bohmovom obnovenom naštudovaní
Straussovej Ariadny na Naxe v novembri 1976.
Zrodila sa „Zerbinetissima“! Vzápätí prišli k slovu sopránové primadony talianskeho romantického belkanta, osobitne úlohy v operách
Verdiho predchodcov Gaetana Donizettiho
a Vincenza Belliniho. V priebehu takmer štyroch dekád sa táto galéria rozšírila do obdivuhodných rozmerov. Od dievčenskej Lucie

z Lammermooru a Elviry z Puritánov až po
kontroverzne dramatický charakter kráľovnej
Alžbety z Roberta Devereux a antickú heroínu
Normu, vytvoriac v tejto dramaturgii jeden
zo vzorových, ale aj ťažko opakovateľných, vokálno-interpretačných modelov.
Dodnes prijíma ovácie na operných a koncertných doskách po celom svete. Jubilantka,
račianska rodáčka, skvelá sopranistka Edita
Gruberová (nar. 23. 12. 1946).
Z recenzií na spevácke výkony
Edity Gruberovej:

„Patrí k najväčším fenoménom
svetového operného spevu.“
Marcel Prawy

„Kto? Edita Veľká!“
Bernd Feuchtner

„Hlas Edity Gruberovej
je zázrakom.“
referent časopisu Die Welt

„Balík vokálnych
drahokamov.“
Horst Koegler

„Kráľovná belkanta.“
„Kto? Svätá z Bratislavy!“
„Edita – živá ikona pojmu
primadona!“
Giancarlo Landini

„Hviezdny svit vokálnej
metafyziky.“
Ako Rosina v inscenácii opery Barbier zo Sevilly (SND, 1968)
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Nicola Salmoiraghi

podujatie

KONTINUITY
Odkrývanie histórie SND
Budova divadla v roku 1932

O rok si pripomenieme vznik geopolitického
útvaru, v ktorom sa po tisícročí Slováci opäť
stali štátotvorným národom. Do kultúrneho
priestoru ambiciózneho štátu vstupovalo Slovensko ako chudobný príbuzný. A to nielen
v porovnaní s bratmi na západ od rieky Moravy, ktorí mali za sebou prakticky v kompletnej sfére umeleckých druhov niekoľkostoročný vývoj. Česká vážna hudba mala v Európe
meno už v období baroka a klasicizmu a krátko potom, čo v Martine vznikla Matica slovenská, otvárali Česi pri Vltave honosné Národné
divadlo „Zlatú kapličku“. Českí operní speváci
boli ozdobami svetových javísk a nie náhodou
„Bohemiu“ nazývali „konzervatóriom Európy“.
Dokonca aj Bulhari, sotva sa pred pár desaťročiami vymanili z tureckého jarma, mali už pred
prvou svetovou vojnou národnú profesionálnu divadelnú scénu. V slovenskom prostredí nešlo iba o absenciu divadelnej inštitúcie,
chýbali profesionálne školené umelecké kádre
aj odborné umelecké školstvo. Založenie národnej divadelnej scény pre činohru, operu
i balet bolo v nových podmienkach úlohou
predovšetkým prestížnou a – politickou. Objavili sa však otázniky – kde, s kým a pre koho?
Prvý problém sa podarilo zdolať pomerne
promptne. Československá Bratislava, hlavné
mesto „slovenskej krajiny“, mala svoje Mestské
divadlo (Stadttheater, Városi szinház), Helmerova a Fellnerova stavba zmenila iba nápis na
priečelí (aj to pravda zopár rokov trvalo). Čo
však s totálnym nedostatkom umeleckých
kádrov? V činohre sa to „manifestačne“ vyriešilo už v začiatkoch prítomnosťou hŕstky
postupne profesionalizovaných amatérskych
divadelníkov, hoci slovenský činoherný súbor
vznikol až viac než o desaťročie neskôr. Väčším
problémom bola opera. Vo všetkých umeleckých zložkách – dirigenti, zbormajstri, sólisti,

text: Jaroslav Blaho, teatrológ, foto: Ctibor Bachratý, archív SND

zbor, orchester... S výnimkou prvého slovenského operného profesionála Dr. Janka Blaha
a niekoľkých „lastovičiek“ na postoch „druhých
huslí“ v sólistickom ansámbli je v celom medzivojnovom období súbor vlastne súčasťou
českého, veľmi silného, operného kontextu.
A nezabudnime zodpovedať ani tretiu položenú otázku: Pre koho hrať? Slovenské obecenstvo v národnostne zmiešanej Bratislave
si cestu do svojej „zlatej kapličky“ hľadalo len
veľmi pomaly.
Slovenské národné divadlo začalo svoju činnosť 1. marca 1920 predstavením Smetanovej
opery Hubička. Operný, činoherný a baletný súbor tvorili členovia zájazdového Východočeského divadla z Pardubíc, ktoré viedol skúsený
riaditeľ Bedřich Jeřábek. Čas beží rýchlo a o tri
roky budeme už uprostred jubilejnej sezóny.
Jubileum to bude nie hocijaké – storočnica nielen nášho stánku Tálie, ale celého slovenského
profesionálneho divadelníctva!
Na postupnom budovaní slovenskej opernej
profesionality majú veľkú zásluhu vynikajúci
českí umelci, ktorí stáli na čele súboru v prvej
dekáde jeho činnosti. Dirigent Milan Zuna a potom charizmatická osobnosť Oskara Nedbala.
Svojím dirigentským umením európskych parametrov, pestrou dramaturgiou a prizývaním
významných medzinárodne renomovaných
sólistických osobností do bratislavských operných predstavení, zájazdom do Španielska aj
Viedne oslovil postupne aj bratislavské nemecké obecenstvo. Za jeho éry (1923 – 1930)
odznelo zo scény SND prvé operné dielo
v slovenskom preklade – Massenetov Kaukliar u Matky Božej, ale aj prvá slovenská opera
– kompozične prepracovaný a v duchu nemeckého novoromantizmu postavený Kováč
Wieland od Jána Levoslava Bellu. Dielo, ktoré
Bella napísal v nehostinnom prostredí transyl-

vánskeho Sibiu, ďaleko
od hudobných centier
– operu, ktorá sa na
javisko dostala štyri
desaťročia po skladateľovej poslednej note,
vpísanej do partitúry.
A do tretice – v roku
1924 debutoval v SND
aj prvý slovenský
operný spevák, tenoJaroslav Blaho
rista Dr. Janko Blaho.
Opere SND v dvadsiatych rokoch minulého storočia bude venovaný
prvý diel moderovaného programu Kontinuity.
Dozviete sa zaujímavosti z prvých sezón súbo-

KONTINUITY
nedeľa 11. decembra 2016 o 10.30 h
historická budova SND
moderuje: Dr. Jaroslav Blaho
ru aj o slávnom zájazde do Barcelony a Madridu
a tiež ako to bolo s tragickým skonom Oskara
Nedbala. Zázračne zachovaný takmer polstoročný archívny televízny materiál slovom
i obrazom predstaví aktérov týchto začiatkov,
ozvú sa historické hlasy Heleny Bartošovej a Dr.
Janka Blaha v nahrávkach berlínskeho gramofónového štúdia z roku 1930. Kováča Wielanda
pripomenie úryvok z televízneho filmu a spomínanie oživí aj závan prítomnosti, sólisti Opery SND sa predstavia v ukážkach z repertoáru
prvých sezón, v operách, ktoré na našom javisku zažili len tí najstarší pamätníci. A to všetko
v nedeľu 11. decembra o 10.30 h v historickej
budove SND na Hviezdoslavovom námestí.
Srdečne vás pozývame!
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galavečer

Barytonista Daniel Čapkovič a Erina Akatsuka

Ukážky z inscenácie
Faustovo prekliatie

Valéria Stašková,
Francisco Garcia

UMENIE AKO LIEK
6. ročník galavečera
„Slovenské národné divadlo a Národný onkologický ústav založili tradíciu podujatia, ktoré je
symbolom súdržnosti, vzájomného pochopenia a pomoci, vlastností potrebných v živote aj
v umení,“ povedal o galavečere Umenie pre život generálny riaditeľ SND Marián Chudovský.
Myšlienku podpory boja proti onkologickým
chorobám v spojení s umením rozvíjajú umelci už šiesty rok. Zámerom podujatia Umenie
pre život, ktoré iniciuje Národný onkologický
ústav (NOÚ) spolu s našou prvou divadelnou
scénou, je predovšetkým zviditeľniť problematiku prevencie a liečby onkologických ochorení

smerom k širokej verejnosti. Názov Umenie pre
život vychádza z filozofie NOÚ – Umenie liečiť
a Združenia priateľov NOÚ – Umenie pomáhať.
Tento rok program galavečera, ktorý sa uskutočnil 28. októbra 2016, pripravili Balet aj Opera SND
a uviedli výber z hudobno-dramatickej legendy
Hectora Berlioza Faustovo prekliatie. Inscenáciu
v réžii Mariána Chudovského a v choreografii
Igora Holováča hudobne naštudoval Rastislav
Štúr, zbormajstrom bol Pavel Procházka. Autorom výtvarného stvárnenia je Jaroslav Valek.
Na galavečere sa predstavili speváci a tanečníci:
hosťujúca Anna Ryan, sólisti opery Ľudovít LudGenerálny riaditeľ SND
Marián Chudovský,
riaditeľ NOÚ
Jozef Dolinský
a moderátorka
Andrea Pálffy Belányiová
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ha, Daniel Čapkovič a Boris Prýgl a sólisti Baletu
SND Erina Akatsuka a Andrej Szabo. Spoluúčinkoval orchester a zbor Opery SND, zbor Baletu
SND a detský zbor Pressburg Singers pod vedením Janky Rychlej. Galavečer nasnímala a odvysielala RTVS.
Riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský potvrdil
ambíciu pokračovať v tradícii tohto úspešného podujatia, lebo: „Galavečer Umenie pre život
spája dva neoddeliteľné svety – umenie a život.
Umenie, ktoré živí a ozdravuje dušu.“ Podujatie sa
konalo pod záštitou slovenského predsedníctva
v Rade Európskej únie. (eg, foto Peter Brenkus)

Sólisti Baletu SND
Erina Akatsuka
a Andrej Szabo

aplauz

Počas Noci divadiel, ktorá bola v sobotu 19. novembra, sa po predstavení
Turandot stretli vo foyeri novej budovy SND operní sólisti Katarína Flórová,
Daniel Čapkovič, Michal Lehotský a Anda Louise Bogza s divákmi, besedu
viedol dramaturg Pavol Smolík.
V historickej
budove SND sa počas
Noci divadiel 2016
konala prezentácia
výtvarných návrhov
a šperkov značky Skvost
do pripravovanej
inscenácie baletu Giselle.

Súčasťou Noci
divadiel 2016 bol
aj vedomostný kvíz
v Modrom salóne,
ktorý viedla lektorka
dramaturgie Činohry
SND Mirka Kičiňová.
Diváci za správne
odpovede získali
ceny, ktoré súvisia
s divadlom.
foto: Alena Klenková

Slovenské národné divadlo navštívil bývalý prezident SR
Rudolf Schuster. Stretol sa s generálnym riaditeľom SND
Mariánom Chudovským, ktorý ho informoval o aktuálnej
97. sezóne a jej repertoárových novinkách. Rudolf
Schuster priniesol ako dar svoju najnovšiu knihu Hlavná,
ktorá opisuje rekonštrukciu známej košickej Hlavnej ulice
z roku 1996.

foto: Alena Klenková
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ELESKO

Tajomstvo

vášne
výberu

Dunaj / Výber z hrozna
D.S.C. 2013
Červené víno
roka 2016

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
ĎAKUJE SVOJIM PARTNEROM!
PARTNERI SND V ROKU 2016
Generálny partner

Hlavný partner Baletu SND

Partneri

Oﬁciálna minerálna voda
pre SND

Partneri premiér

Partner inscenácií
Opery SND

Mediálni partneri

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
Pokladnica v historickej budove SND
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice), tel.: 02/204 94 290
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
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.
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Predaj vstupeniek RQOLQH
na všetky predstavenia
cez ZZZVQGVN

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.

Rezervácie

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

predaj
od 12. 12. 2016

PLATÍ NA VYBRANÉ PREDSTAVENIA V JANUÁRI A FEBRUÁRI 2017

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.SND.SK, ALEBO NA +421 2 204 72 289
V PREDAJI V POKLADNICIACH SND OD 12. 12. 2016

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

1=1+1
k vybraným
predstaveniam
v januári
a februári
dostanete
druhú
vstupenku
zadarmo

WWW.SND.SK

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

