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Giacomo Puccini: TRIPTYCH – Martin Gyimesi (Tinca), Ján Ďurčo (Talpa), Miroslav Dvorský (Luigi) a Adriana Kohútková (Giorgetta) v novej inscenácii Opery SND I foto: Anton Sládek

Túžba po nepriateľovi
Vinní sú vždy tí druhí...

Znovuobjavenie Arsildy
O pretvárke, pravde a lži

Umenie máme v krvi
Darcovstvo na Valentína

V spolupráci so spoločnosťou Gesamtkunstwerk

Dirigent Václav Luks
Réžia a scéna David Radok
Výtvarník Ivan Theimer
Kostýmy Zuzana Ježková
Choreograﬁa Andrea Miltner
Svetlo Přemysl Janda

Účinkujú
Olivia Vermeulen, Lucile Richardot,
Kangmin Justin Kim, Fernando Guimarães,
Lisandro Abadie, Lenka Máčiková
Spoluúčinkuje
Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. | Vizuál David Radok, Ivan Theimer

NOVODOBÁ SVETOVÁ
PREMIÉRA

WWW.SND.SK

9. marca 2017 o 19.00 hod.

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

nová budova SND | Sála opery a baletu

Inscenácia vznikla v koprodukcii Slovenského národného divadla, Opéra de Lille, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Caen, Château de Versailles Spectacles a Collegium 1704.

úvod

Fascinácia v pomykove

foto: archív

V Bratislave som vlastne nikdy nezotrval
nejako veľmi dlho. Najčastejšie som Bratislavou iba prechádzal. No ani teraz, keď tu
pripravujem spolu s hercami inscenáciu hry
Elity, nemôžem povedať, že by som v meste
niečo extra dobre poznal. Mám prenajatý
byt dve minúty od novej budovy Slovenského národného divadla a pohybujem sa
hlavne na trase byt – divadlo a divadlo – byt. A hoci nepodnikám žiadne poznávacie výlety, musím povedať, že som neustále niečím fascinovaný. Tým,
aké je to divadlo veľké. Tým, ako sa v ňom neustále ešte strácam. Tým, že na
piatom poschodí je sauna. Tým, aké je tu krásne nábrežie Dunaja. Tým, aká je
tá socha Štefánika obrovská. Tým, aké sú tu hnusné „obchoďáky“. Tým, ako sa
tu všetci poznajú. Tým, že naše české ospalky sú slovenské karpiny. Tým, akí
sú tu všetci milí. Tým, ako sú tie inscenácie v repertoári Činohry SND dlhé.
Skrátka, som neustále v pomykove.
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aktuality

Skvelý úspech Leni
na súťaži v Beverly Hills

Peter Konwitschny opäť v SND,
tentoraz so Židovkou

Autori hry Leni, ktorú uvádza Činohra SND v Modrom salóne, Valeria
Schulczová a Roman Olekšák, zvíťazili v americkej scenáristickej súťaži The Beverly Hills Screenplay
Contest v kategórii divadelných
hier. Súťaž má okrem divadelnej
aj ďalších dvanásť kategórií zameraných na filmové a televízne
scenáre. Pôvodná slovenská hra
Leni mala v SND premiéru v decembri 2013 a ako prvá vznikla
v rámci línie Tvoríme priamo pre
konkrétneho herca – pre Zdenu
Studenkovú. Za stvárnenie kontroverznej Leni Riefenstahlovej,
Leni (Zdena Studenková)
„dvornej režisérky“ Adolfa Hitlera,
získala Zdena Studenková ocenenie DOSKY 2014 v kategórii Najlepší ženský herecký výkon sezóny 2013/2014. Inscenácia má veľký
ohlas nielen u slovenského publika, získala si divákov v Prahe, aj na
prestížnom festivale v Izraeli.
(iz)

Slávny režisér Peter Konwitschny sa vracia už po piaty
raz do Opery SND, aby s naším súborom naštudoval
jedinečné dielo francúzskej
opernej literatúry – Halévyho Židovku. Dielo pre
dnešného bratislavského
diváka nevšedné, hoci sa
na doskách SND objavuje
už tretíkrát. Prvú Židovku
uviedli hneď počas prvej
sezóny v dejinách nášho
operného stánku v roku
1920 v hudobnom naštudovaní Františka Vaněka
a v réžii Bohuša Vilíma. Súčasné naštudovanie však
sľubuje nový, zaujímavý
pohľad na háklivú tému
rasového násilia a prenaRežisér Peter Konwitschny spolu
sledovania
zraniteľných.
so sopranistkou Andreou Vizvári počas
A Konwitschny by nebol Konwitschným, keby príprav inscenácie opery Bohéma (2014).
aranžoval iba príchody
a odchody na javisku a nevyložil posolstvo diela v súvislostiach súčasnej politickej situácie pohľadom človeka, ktorý vidí
20. storočie a tragédie, ktoré sa v ňom odohrávali, s prorockým nadhľadom. Premiéry inscenácie opery pripravené na
7. a 9. apríla sľubujú veľký zážitok, francúzsku grand operu, zaujímavý poddruh divadla, ktorého zámerom bola všestranná šou, ale
v hĺbavom výklade zaujímavých inscenátorov ako Konwitschny
a scénický výtvarník Johannes Leiacker sa mení na dielo s posolstvom. Aj hudobná stránka inscenácie sľubuje veľa. Mladý talentovaný český dirigent Robert Jindra už viackrát dokázal na rôznych
scénach v Česku aj v zahraničí, že je dirigentom s citom pre dramatično a detailné vypracovanie „farebného“ orchestra. V inscenácii
sa predstavia poprední sólisti súboru, ako i naši pravidelní hostia
ako Jolana Fogašová, Michal Lehotský, Peter Mikuláš, Ľudovít Ludha či Ľubica Vargicová.
(mb)

Javiskové osudy –
pocta piatim herečkám
Divadelné herectvo je umením okamihu a odchádza spolu s hercom. Ak po
spisovateľovi ostane báseň či román,
po hudobnom skladateľovi symfónia
a po architektovi séria stavieb, hercovo úsilie, žiaľ, pretrvá len v pamäti
priamych svedkov. To robí z herectva,
a divadla vôbec, najefemérnejšie povolanie zo všetkých deviatich antických múz. Publikácia Karola Mišovica
Javiskové osudy ponúka obraz o umení pätice veľkých žien. Päť herečiek,
päť hereckých štýlov, päť rozdielnych
osudov. Životných, ale aj javiskových.
Mária Prechovská (1921 – 1995), Eva
Kristinová (1928), Viera Strnisková
(1929 – 2013), Zdena Gruberová (1933
– 2017) a Eva Poláková (1935 – 1973)
patria medzi najvýraznejšie zjavy slovenského herectva 20. storočia. Všetky boli dlhé roky výraznými
členkami Činohry SND a mali dôležitý význam v budovaní najreprezentatívnejšej slovenskej divadelnej scény. Každá svojou osobnosťou, hereckým štýlom a výrazovými prostriedkami prinášala
na javisko originalitu a špecifickosť. Ich herecká typológia, spôsob
herectva, spolupráca s kľúčovými divadelnými režisérmi ich vyzdvihovala na piedestál slovenského herectva. Publikácia vydaná
Divadelným ústavom je nielen poctou pätici významných herečiek – generačných spolupútničiek, ale súčasne ponúka teatrologické zhodnotenie ich hereckého umenia.
(km)
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Posledná šanca využiť
darčekové poukážky 2016
Už len tento mesiac – v marci – máte poslednú príležitosť využiť
darčekové poukážky zakúpené v roku 2016. Ich použitie sa totiž vzťahuje na predstavenie SND konané do konca marca 2017.
V ponuke je stále dostatok vstupeniek na mimoriadne populárne
predstavenia všetkých troch umeleckých súborov. Nechýbajú ani
také návštevnícke hity ako napríklad historická dráma Sissi – Úteky
Alžbety Rakúskej, komédia Pán Mimo, baletné inscenácie Labutie
jazero a Nižinskij – Boh tanca alebo operné tituly Čarovná ﬂauta
alebo Don Giovanni. Darčekové poukážky sa dajú využiť iba pri
kúpe vstupenky v pokladniciach SND.
(cm)

aktuality

Veľa kriku aj Thriller sú už v cieli
Diváci Činohry SND sa vo februári rozlúčili s dvomi inscenáciami,
ktoré takmer štyri roky silno rezonovali v publiku. Prvou derniérou bola neklasická klasika Williama Shakespeara Veľa kriku pre
nič v réžii Juraja Nvotu. Od premiéry 15. júna 2013 až do derniéry
11. februára 2017 mala 51 repríz. Inscenácia o živelnej Beatrice a Benedikovi, ktorí k sebe hľadajú cestu, ale aj o krehkej Hero
a vznetlivom Claudiovi, ktorých vzťah ničí klebeta, získala priaznivcov isto aj vďaka výraznej hudobnej zložke. Jej autorom bol vtedy
nový člen súboru Daniel Fischer spolu so svojou kapelou Orchester Jeana Valjeana. Zhudobnili takmer desiatku Shakespearových
Sonetov, ktoré sa stali súčasťou inscenácie. Diváci oceňovali výborné herecké výkony Petry Vajdovej, Milana Ondríka, Jozefa Vajdu,
Ľuboša Kostelného, Alexandra Bártu, Branislava Bystrianskeho,
Vladimíra Obšila. Bola to mladá inscenácia duchom aj vizuálnym
riešením z dielne Tomáša Rusína a Zuzany Štefunkovej-Rusínovej.
Inscenáciou iného žánru bol Karpatský thriller, ktorý sa od premiéry 13. novembra 2013 do derniéry 25. februára 2017 dočkal
69 repríz. Pôvodná hra Eugena Gindla spracovala reálnu kauzu
istej veľkej firmy a pozrela sa na Slovensko 90. rokov. Bola to inscenácia, ktorá svojou
priamočiarosťou vzbudila u publika rozruch
i ohlas. Otvorila témy
blízkej minulosti, kritiku politiky i súčasného
stavu spoločnosti, homosexuality, obchodu
s bielym mäsom i mafiánskych káuz. Politicky
angažovaná inscenácia
v réžii Romana Poláka
mala počas hosťovania
v Budapešti veľký ohlas
najmä pre jej otvorenú
spoločensko-politickú
Veľa kriku pre nič
kritiku.
(mk)
(Petra Vajdová, Jozef Vajda a Vladimír Obšil)

Blahoželáme!
10. 3.

LIBOR VACULÍK, tanečník, choreograf

60

15. 3.

JURAJ KUKURA, herec

70

18. 3.

JITKA ZERHAUOVÁ, sólistka opery

60

20. 3.

DANICA PILZOVÁ, sólistka baletu

75

25. 3.

GABRIELA BEŇAČKOVÁ, sólistka opery

70

26. 3.

JOZEF RANINEC, sólista opery

80

Modrý salón privíta
zaujímavých hostí
V Modrom salóne, ktorý sa nachádza na 4. poschodí v činohernej
časti novej budovy SND, v marci hostíme dve dôležité inscenácie,
vlastne aj divadlá. Prvou z nich bude v stredu 15. marca o 18. h
inscenácia Cesta do krajiny, kde nám niekto chýba. Divákom predstavíme detský divadelný súbor Plamienok, ktorý vznikol v rámci
projektu psychologická pomoc deťom po strate blízkeho. Pod vedením skúsenej pedagogičky i divadelníčky Lucie Královičovej sa
rodí inscenácia na motívy knihy Ivána Goméza Dobrodružstvá Ajky
a Grofa v krajine sopiek. Aj takouto spoluprácou chce Činohra SND
otvárať svoje dvere do rôznych svetov aj rôznych problémov a byť
nápomocná v situáciách, keď je to možné.
Druhým marcovým hosťom bude koprodukčná inscenácia Divadla Pôtoň s ukrajinskými umelcami Vojenské meno Rama. Ide
o autentický príbeh mladej ženy a jednej krajiny, ktorá čelí útokom extrémistov, zápasí s totalitarizmom a bojom o demokratické
hodnoty. Inscenáciu ukrajinského režiséra Sashka Bramu uvedieme v ukrajinčine so slovenskými titulkami vo štvrtok 16. marca
o 19.30 h v Modrom salóne.
(mk)
foto: Andrej Balco, Alena Klenková, Martin Geišberg, archív

Výročia z histórie našej prvej scény
1. 3. 1942 – premiérou drámy chorvátskeho

2.
3.
4.
7.

spisovateľa Milana Begoviča Bez tretieho
debutoval ako režisér člen činoherného
súboru SND herec Jozef Budský, v povojnovom období veľká osobnosť slovenskej
divadelnej réžie.
3. 1957 – po 15 rokoch sa vrátila na javisko
hra Petra Zvona Tanec nad plačom v réžii
Tibora Rakovského.
a 4. 3. 1967 – pohostinské vystúpenia varšavského Teatra Narodowého s Históriou
o slávnom zmŕtvychvstaní Pána.
3. 1967 – na Malej scéne SND bola premiéra hry Petra Karvaša Experiment Damokles
v réžii Jozefa Budského.
a 8. 3. 1977 – budapeštiansky Vígszínház
uviedol na scéne Divadla P. O. Hviezdosla-

va súčasnú hru Tibora Déryho Festival a Čechovove Tri sestry.
8. 3. 1952 – premiéra Čajkovského Eugena Onegina v hosťujúcej réžii sovietskeho režiséra
Nikolaja Severjanoviča Dombrovského. Na
scéne Ladislava Vychodila bol dirigentom
naštudovania Ladislav Holoubek, titulnú
postavu na premiérach stvárnili Franjo
Hvastija a Emil Schütz.
14. 3. 1937 – premiéra víťazného diela skladateľského konkurzu La Scaly, opery Lodovica Roccu Dibuk. Symbolický príbeh s prvkami židovskej mystiky sa dočkal na scéne
SND sugestívneho javiskového tvaru v réžii
Viktora Šulca na scéne Františka Zelenku
a v choreografii Joea Jenčíka. Hudobne náročné dielo naštudoval Karel Nedbal.

19. 3. 1932 – premiéra najúspešnejšej operetnej inscenácie 30. rokov, Lehárovej Zeme
úsmevov. Senzačný debut slovenského
tenoristu Štefana Hozu s partnerkou Jarmilou Kšírovou.
24. 3. 1927 – prvé naštudovanie Wagnerovho
Lohengrina pod taktovkou Oskara Nedbala
v titulnej úlohe s Romanom Hübnerom.
24. 3. 1962 – otvorenie činnosti Malej scény
SND na Dostojevského rade inscenovaným
pásmom súčasnej slovenskej poézie Ľudia
a hviezdy v réžii Ľudovíta Ozábala.
28. 3. 1947 – režisér Drahoš Želenský pripravil
na Novej scéne ND premiéru Copeauovej
dramatizácie Dostojevského Bratov Karamazovovcov.
Jaroslav Blaho, teatrológ
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22.ročník
Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidera-Trnavského
Trnava - Slovenská republika
21. - 27. máj 2017
Hudobné centrum
Meﬆo Trnava

Medzinárodná spevácka súťaž
Mikuláša Schneidera-Trnavského

Súťaž sa vyhlasuje pre spevákov narodených po
ženy - 1993, muži - 1991 / 1. kategória
ženy - 1984, muži - 1982 / 2. kategória
Uzávierka prihlášok 15. marec 2017
INFORMÁCIE: e-mail: ferencova@hc.sk, www.hc.sk
ADRESA: Slávka Ferencová / výkonný manažér
Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava

zábava

TROCHU
INAK
po novom na RTVS

Adela Banášová
Viola Mariner,
sólistka Baletu SND

Adam Ďurica bol hudobným hosťom.

text: Natália Jabůrková, PR manažérka SND, foto: Tomáš Picka

Divadelnú talkshow Adely Banášovej netreba divákom predstavovať, keďže okrem divadla
a televízie je možné zostrihy tejto populárnej šou sledovať aj na kanáli Youtube. Od januára
sa vysielanie presunulo z TA3 na obrazovku RTVS. Verejnoprávna televízia sa rozhodla staviť
na obľúbenosť formátu, ktorý je zároveň stabilný a osvedčený. Novinkou je nielen scéna, kde
Adela Banášová víta svojich hostí, ale i zvučka či grafický dizajn.
„Vážim si spoluprácu s TA3, ale teším sa na účinkovanie v RTVS. Trochu
inak považujem za svoju srdcovku, preto mám radosť z profesionálneho
prístupu a prostredia RTVS. Verím, že je to projekt vhodný práve pre Dvojku a že úzky, ale verný okruh fanúšikov si ho nájde v novom mediálnom
priestore,“ vyjadrila sa moderátorka talkshow Adela Banášová.
Od svojho vzniku sa Trochu inak teší mimoriadnej popularite. Naživo
ju k dnešnému dňu videlo viac ako 19-tisíc divákov v 45 častiach. Prechodom na Dvojku získalo Trochu inak nového diváka a januárový diel
sledovalo až 80-tisíc divákov pri trhovom podiele 5,3 percenta.
„Prechodom na Dvojku sme sa v piatom roku existencie Trochu inak opäť
posunuli ďalej. Tentoraz vďaka minimalistickej, no nápaditej scénograﬁi

od Juraja Kucháreka, novému logu od Mikiny Dimunovej či kvalite televíznej techniky a postprodukcie. Stále však ostávame komorným programom, ktorý možno žánrovo deﬁnovať ako talkshow. V našom prípade
viac ,talk‘ ako ,show‘,“ vyjadril sa Daniel Rabina, riaditeľ Centra marketingu SND a dramaturg Trochu inak.
Televízny záznam Trochu inak našiel svoj stabilný vysielací čas v posledný piatok v mesiaci na Dvojke. Hosťami Adely Banášovej vo vydaní nakrúcanom 13. marca budú sólistka Opery SND Eva Hornyáková, organický chemik Peter Szolcsányi, umelecký rezbár Milan
Krajňák a jeho učeň Michal Jarka. Hudobným hosťom bude skupina
Korben Dallas.
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premiéra/rozhovor

BERNHARD STUDLAR
Vinní sú predsa vždy tí druhí...
text: Natália Jabůrková, PR manažérka SND, foto: Alena Klenková, archív

Činohra SND v rámci sezóny nazvanej
Civilizácia ohrozuje civilizáciu uvedie
ďalšiu svetovú premiéru. Hru Túžba
po nepriateľovi si objednala u rakúskeho
dramatika Bernharda Studlara,
súčasného autora, ktorý tvorí texty pre
popredné európske divadelné scény.
Čo povedal o sebe, o svojej tvorbe, ale aj
o Túžbe po nepriateľovi, ktorá bude mať
svetovú premiéru koncom marca v Štúdiu
novej budovy SND?
Maketa scény novej inscenácie Túžba po nepriateľovi

Kto je Bernhard Studlar?
– Som divadelný autor, narodený a žijúci vo
Viedni, istý čas som pôsobil aj v Berlíne, kde
som sa učil remeslu písania. Teraz už viac ako
pätnásť rokov píšem divadelné hry. Jedna herečka, ktorá raz hrala v mojej hre, mi povedala:
„Ľudia, ktorí sú príliš dobrí, nemajú v divadle čo
hľadať.“ Ja tomu neverím. Som v divadle už
dlho a som veľmi milý človek. (smiech)
Ak by ste mali svoju hru Túžba po nepriateľovi charakterizovať jedným slovom, aké by
to bolo a prečo?
– Opísať hru jedným slovom je pre mňa veľmi
náročné, ale môžem povedať, že to je melancholická hra. Napriek tomu je v hre aj značná dávka
humoru. Osobne ju nevnímam ako depresívnu,
ale skôr ako výpoveď alebo svedectvo o strachu
zo straty, akejkoľvek a čohokoľvek.

s ľuďmi. Stáva sa, že náhodne stretnem človeka
a ten vo mne „niečo“ spustí. Potom sa začína
proces samotného písania. Som typ autora,
ktorý dlho hľadá, než začne písať. Realita sa
postupne transformuje do umeleckého jazyka
– literatúry. Potom sú to veľmi špecifické individuálne cestičky. Každá hra má iný priebeh
vzniku. Vždy sa snažím ísť čo najviac do hĺbky.

te si, že sedíte v hľadisku spolu s ostatnými
divákmi. Zhasne sa svetlo. Herci interpretujú
váš text. Stáva sa, že sa ma to veľmi dotkne.
Sedím v hľadisku a hlavou mi ide: „Preboha,
oni to robia len preto, lebo som to napísal! Ľudia
tu sedia, lebo sa prišli pozrieť na hru, ktorú som
JA napísal.“ Autora to na jednej strane teší, ale
na strane druhej dokáže táto situácia vydesiť.

Nemáte strach z reakcií publika?
– Tento strach už neprežívam. Mám pocit zodpovednosti a určitého odhalenia sa. Predstav-

Ste skôr autorom, u ktorého dominuje prvotná inšpirácia alebo sa nad textom aj potrápite?

Prečo píšete?
– To je dobrá otázka. Kladiem si ju takmer každý deň. Pôvodne som chcel byť divadelným
režisérom a o réžiu som sa aj dlho zaujímal.
V konečnom dôsledku som sa našiel v písaní.
Je to pre mňa príjemnejšia a priamejšia forma
komunikácie so spoločnosťou.
Odkiaľ čerpáte námety pre svoje hry?
– Z veľkej časti z každodenného života. Zo situácií na ulici, ktorých som svedkom. Zo stretnutí
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Na prvej čítacej skúške
hercom priblížil text hry
dramaturg Daniel Majling.

rozhovor

Režisér Ján Luterán spolu s autorom hry Bernhardom Studlarom
a hercami Milanom Ondríkom a Danielom Fischerom.

– Určite oboje! Inšpirácia prísť musí – niečo
vás musí osloviť. Naozaj u mňa veľmi dlho prebieha tá úvodná fáza, keď hľadám a snažím sa
inšpirácii pomôcť. Sem-tam je to až komické,
pretože idete za niečím, čo sa nedá uchopiť.
Niekedy ani pomenovať. Ja teda prežívam „trá-

„Žijeme a pohybujeme
sa v spoločnosti,
ktorá nám neustále
hovorí, čo a ako by sme
mohli urobiť lepšie.
To nie je v poriadku.“
penie“ skôr na začiatku procesu. V momente,
keď viem, čo a najmä ako chcem povedať, si
vydýchnem. Hneď ako si sadnem a začnem písať, je proces už veľmi plynulý. Túto časť mám
najradšej. (smiech)
Prečo Túžba po nepriateľovi?
– Názov bol to prvé, čo som mal, keď som sa
začal zaoberať témou. Nebýva to zvykom,
pretože samotný názov hry býva často tvorený ako posledný. Od začiatku som pracoval
s názvom hry a ten je výborný!
Dá sa hra vnímať ako reflexia súčasnosti?
– Áno, určite sa dá takto chápať. Politika a, samozrejme, aj spoločnosť sa pokúšajú definovať nepriateľa. Celý populizmus, ktorý vládne
v Európe, funguje na tom, že ľudia sa nesnažia nachádzať kreatívne riešenia. Chcú ukázať
prstom na „vinníka“. Sú to vždy tí druhí, ktorí sú
vinní. Takýto vývoj je fatálny.
Pri čítaní vašej hry získa človek pocit, že
postavy v nej niečo chcú, ale vlastne netušia čo...
– Áno, sú tam postavy, ktoré nevedia, kam so
sebou, čo robiť... Ale zároveň sú v tej hre aj po-

Na prvú čítaciu skúšku prišiel medzi hercov aj Roman Polák,
riaditeľ Činohry SND.

stavy, ktoré vedia veľmi dobre, čo chcú. Možno
sa neodvážia to priamo formulovať, ale vedia,
čo chcú. Byť šťastní. Kto by nechcel byť šťastný?
Čo to vlastne znamená – byť šťastný?
– To je práve to. Definíciu šťastia nám podsúva spoločnosť. Tá je nastavená nasledovne: Ak
budeš chodiť do školy, chodiť do dobrej práce,
podotýkam, že dobrá práca je tá, ktorá je dobre platená, ak si odčiarkneš všetky povinné
jazdy, budeš šťastný. Lenže tento model nefunguje. Život nie je taký jednoduchý. Je veľmi
veľa ľudí, ktorí robia kariéru a nie sú šťastní.
Existuje taký pojem – SEBAOPTIMALIZÁCIA.
To je veľmi nebezpečný pojem. Žijeme a pohybujeme sa v spoločnosti, ktorá nám neustále hovorí, čo a ako by sme mohli urobiť lepšie.
To nie je v poriadku.
Môžeme postavy z hry Túžba po nepriateľovi vnímať ako modelové?
– Určitým spôsobom sú určite prototypmi
ľudí, ktorých poznáme a stretávame sa s nimi
každý deň. Na druhej strane ich však osobne
vnímam ako „funkčné“ postavy, ktoré sú bez
mena a skutočne len plnia svoju predurčenú
funkciu v rámci mozaiky. Postavy vnímame
pomocou mantinelov. Jedna prácu končí
a druhá začína. Ak by sme ich videli pri práci,
náš dojem by bol úplne iný.
Aké bolo sedieť na skúške a vnímať hru
v kontexte iného jazyka?

Bernhard Studlar:

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI
preklad: Martina Vannayová
réžia: Ján Luterán
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Juraj Poliak
kostýmy: Eva Kleinová
hudba: Daniel Fischer
hrajú: Petra Vajdová (Učiteľka),
Monika Hilmerová (Matka), Milan Ondrík
(Otec), Ivan Vojtek (Úžerník),
Dominika Kavaschová (Anjel/Herečka),
Jana Oľhová (Lekárka), Robert Roth (Pacient),
Daniel Fischer (Smrť), Monika Potokárová
(Dievča), Peter Brajerčík (Barman),
poslucháči VŠMU – Marek Koleno
a Samuel Šimko (Identitarián)
svetové premiéry:
25. a 26. marca v Štúdiu novej budovy SND

– Veľmi zaujímavé. Zvláštne je to, že hoci nerozumiete slovám, obsah dokážete cítiť. Rozumiete téme, i keď ju nechápete na základe
ratia, ale skôr emócie, alebo intuitívne.
Nebojíte sa rozdielov medzi slovenským
publikom a rakúskym?
– Nemyslím si, že by bol ten rozdiel až taký
zásadný. Myslím si, že publikum v Bratislave
bude reagovať podobne ako to vo Viedni.

Bernhard Studlar (nar. 27. 11. 1972 vo Viedni)
Rakúsky dramatik, ktorý vyštudoval dejiny divadla, ﬁlozoﬁu, nemčinu a žurnalistiku. V rokoch
1995 až 1998 bol dramaturgom a asistentom réžie vo viedenskom Theater der Jugend. Následne
študoval scénické písanie na Universität der Künste v Berlíne. Jeho hry mali premiéry na renomovaných európskych scénach, ako je viedenský Burgtheater a Schuaspielhaus v Grazi, hamburský
Schauspielhaus či zürišský Theater Neumarkt. Je držiteľom viacerých ocenení – v roku 2000 získal
spolu s Andreasom Sauterom Kleistovu cenu pre najlepšieho mladého dramatika nemecky hovoriacich krajín za hru A. is eine Andere, za hru Transdanubia Dreaming mu v roku 2001 udelili prvú
cenu na festivale v Heidelbergu. Text hry Túžba po nepriateľovi (Sehnsucht nach dem Feind), ktorý
vznikol špeciálne pre SND, sa zaoberá ľudskou potrebou mať nepriateľa, pretože práve nepriateľ je
často tým jediným tmelom, ktorý drží komunitu pokope. Inscenáciu tejto hry vo svetovej premiére
pripravuje režisér Ján Luterán.
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premiéra

VIVALDIHO
ARSILDA
Príbeh o pretvárke,
pravde a lži
text: Andrej Šuba, foto: Petra Hajská

Ukážka scény, ktorej autorom je český výtvarník
a sochár Ivan Theimer, ktorý žije vo Francúzsku.

Začiatkom marca čaká Operu SND exkluzívna premiéra inscenácie Vivaldiho opery
Arsilda. Dielo naštuduje renomovaný špecialista na starú hudbu Václav Luks so svojím
barokovým orchestrom Collegium 1704, režijne ho stvárni známy David Radok.
Inscenácia opery Arsilda vzniká v atraktívnej medzinárodnej koprodukcii a na svojich
webových stránkach ju už dávnejšie avizujú
prestížne operné domy Grand Théâtre de Luxembourg, Opéra Royal de Versailles, Opéra
de Lille a Théâtre de Caen. V Slovenskom národnom divadle bude Vivaldiho „dramma per
musica“ z roku 1716 prvou príležitosťou zažiť

inscenáciu barokovej opery so súborom hrajúcim na dobových nástrojoch.
Inscenačná tradícia opery seria je na prvej slovenskej scéne pomerne skromná: v roku 1969
SND uviedlo Händlovho Xerxa (réžia Július Gyermek), na Monteverdiho Korunováciu Poppey
(réžia Milan Sládek, scéna Albín Brunovský)
bolo potrebné čakať presne dvadsať rokov,
Popredný český režisér David Radok

„Aj dnes sa lož začína
hrať na pravdu
a akoby to nikomu
ani príliš neprekážalo.“
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nasledovala Händlova Alcina (2004, réžia
a scéna Zuzana Gilhuus) s vynikajúcou Adrianou Kučerovou v úlohe čarodejnice Morgany
– a tu sa dejiny barokovej opery v Opere SND
v podstate až donedávna končili.
„Baroková opera má pre dnešné publikum neobvyklú formu, ktorú môžeme pociťovať ako
štylizovanú. Aj v tomto žánri však dokážeme
nájsť zobrazenie konania a prežívania ľudí,
ktoré nezriedka pôsobí charakterovo pravdivejšie, než je to v mnohých romantických operách. V Arsilde, kde všetci niečo predstierajú, sa
napríklad objaví replika, v ktorej princezná Lisea hovorí: ‚Pravda a lož majú niekedy rovnakú
farbu.‘ Vo Vivaldiho diele sú odkazy na pravdu,
lož a ich relativitu identické s otázkami, ktoré
si kladieme aj dnes. Slovom roka 2016 sa podľa Oxfordských slovníkov stalo ‚post-truth‘. Aj
dnes sa lož začína hrať na pravdu a akoby to nikomu ani príliš neprekážalo,“ myslí si v Česku
i v zahraničí oceňovaný operný režisér David
Radok, ktorý si vetu o nebezpečnej blízkosti
pravdy a lži vzal ako východisko svojej režijnej koncepcie.
Slávny Benátčan Antonio Vivaldi (1678 –
1741), ktorý je u väčšiny publika stále zapísaný najmä ako virtuózny huslista a autor
stoviek koncertov, je tiež autorom početných
opier, ktorých znovuobjavovanie sa na pódiách i nahrávkach stretáva už niekoľko dekád
s mimoriadnym záujmom. Vivaldiho opery
zneli vo svojej dobe nielen v Benátkach, ale
aj vo Florencii, v Ríme, vo Verone, Viedni či

premiéra

Zo skúšky novej inscenácie opery Arsilda

v Prahe. Arsilda, kráľovná pontská je skladateľovou treťou operou (podľa vlastných slov ich
napísal vyše deväťdesiat) a súčasne druhou
spoluprácou s libretistom Domenicom Lallim
(1679 – 1741). Dobrodružné osudy tohto Neapolčana, ktorý sa v skutočnosti volal Sebastiano Biancardi, by sa mohli samy osebe stať
predlohou opery. Ako mladý sa zamestnal
v neapolskej banke, ktorá zanedlho za záhadných okolností skrachovala. Lalli, obvinený
zo sprenevery, musel z mesta ujsť, aby sa po
niekoľkých rokoch putovania objavil v Benátkach ako ambiciózny básnik s novou identitou. Jeho libretá zhudobnilo viacero vo svojej
dobe slávnych skladateľov nielen z mesta na
lagúne, ale aj z Neapola, kam sa až do konca
života nesmel vrátiť.
V súvislosti s Arsildou sa niekedy spomína
zásah cenzúry, ktorá údajne požadovala pre-

pracovanie libreta a pozdržala tak produkciu. Opera mala napokon úspešnú premiéru
v októbri roku 1716 v Teatro Sant’Angelo. Dej
je situovaný do Kilikie, historického územia
v Malej Ázii, a rozpráva príbeh o láske a zrade,
ktorý sa začína zámenou dvojčiat kráľovského rodu Tameseho a Lisey. Opera s Vivaldiho
hudbou – v ktorej sa výnimočné melodické
cítenie „ryšavého kňaza“ spája s technickou
ekvilibristikou v ničom nezaostávajúcou
za jeho inštrumentálnymi dielami – v duchu
konvencií napokon, samozrejme, dospeje k šťastnému koncu, no, ako hovorí David
Radok, súčasne umožňuje uvažovať o znepokojivých a nadčasových otázkach súvisiacich s chápaním pravdy a lži. V zaujímavom
medzinárodnom sólistickom obsadení sa
predstaví aj slovenská sopranistka Lenka Máčiková.

Sopranistka
Lenka Máčiková

Antonio Vivaldi:
Zo skúšky Arsildy

ARSILDA
Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
dirigent: Václav Luks
réžia: David Radok
scéna: Ivan Theimer
kostýmy: Zuzana Ježková
choreografia: Andrea Miltner
účinkujú: Olivia Vermeulen (Arsilda),
Lucile Richardot (Lisea), Kangmin Justin Kim
(Barzane), Fernando Guimarães (Tamese),
Lisandro Abadie (Cisardo), Lenka Máčiková
(Mirinda), spoluúčinkuje Collegium 1704
a Collegium Vocale 1704
premiéra: 9. marca 2017 v Sále opery
a baletu novej budovy SND
ďalšie predstavenie: 12. marca 2017
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premiéra

PUCCINIHO
TRIPTYCH
Tri šálky kávy
a tri mýty o opere
text: Pavol Smolík, dramaturg Opery SND a inscenácie Triptych, foto: Anton Sládek

Sestra Angelika: Mária Porubčinová (Sestra Angelika)
a Jitka Sapara-Fischerová (Kňažná)

Vo februárovom Portáli SND sme informovali o blížiacej sa premiére Pucciniho
operného diela Triptych. Marcové číslo má uzávierku tesne pred ňou, takže by sa
dalo predpokladať, že ešte nie je o čom hovoriť – ale nie je to tak. Skúšobný proces
rozkrýva rôzne stránky diela, a teda aj kladie nové otázky.
Tento krátky článok vznikol počas troch
prestávok medzi skúškami Triptychu. Bezprostredný intenzívny kontakt s dielom, ale aj
jeho nová inscenačná a interpretačná podoba
ma priviedli k úvahe nad niektorými opernými
mýtmi.

Mýtus prvý:
Jednoaktovky sú menej náročné operné celky.
Pokiaľ sa náročnosť ráta len podľa minutáže,
je to pravda. Alebo pokiaľ je jednoaktovka
naozaj len nenáročným a nudným polvečerným singspielom. No o to „nenáročnejší“ (teda

zlý) a omnoho nudnejší (práve kvôli minutáži)
môže byť celovečerný singspiel. Takže to neobstojí. Ako väčšina mýtov, aj tento vyrastá
z neexistujúcich predpokladov. Nás by však
mali zaujímať skôr tie existujúce, ktoré ho vyvracajú. Konkrétne:
• že vytvoriť zmysluplný hudobnodramatický tvar na krátkej ploche je ťažšie než
na dlhej (odporúčam všimnúť si paralelu
s náročnosťou písania krátkych odborných článkov, alebo všeobecne s komplikáciami, ak sa máme rozumne vyjadriť
v skratke);

Gianni Schicchi: Tomáš Juhás (Rinuccio), Roman Krško (Marco),
Ján Babjak (Gherardo), Adriana Banásová (Nella),
Martin Malachovský (Simone) a Denisa Šlepkovská (Zita)
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• že zaujímavo interpretovať kratšie jednoaktové dielo znamená pracovať po inscenačnej, hereckej i vokálnej stránke veľmi
cieľavedome, presne – čiže kvalitne, keďže
na vybočenia nie je čas;
• že existuje priveľa presvedčivých dôkazov o opaku (pozrime sa napríklad len na
množstvo senzačných krátkych opier rôzneho štýlu, ktoré vznikli v dvadsiatom storočí ako rozumná reakcia na košaté gestá
staršej romantickej literatúry).

Mýtus druhý:
Komická opera je „nižší“ žáner.
Podozrivá je už samotná formulácia, využívajúca priestorový pojem na určenie umeleckej/estetickej/etickej kvality (pokiaľ ide o posledný uvedený prívlastok, spomeňme si len
na Nietzscheho s jeho nadčlovekom...). Iste,
tento predsudok sa s nami vlečie od vzniku
operného druhu – keď sa popri vznešených
témach objavili ešte aj tie iné. A navyše, na
rozdiel od činohry (v ktorej sa komédii lepšie
darí emancipovať) to v opere nie je až také
jednoduché, keďže stále nie je celkom jasné,
čo to vlastne je – komika v hudbe. Pokiaľ však
je charakteristikou „vyššieho umenia“ to, že
povznesie a poučí, vypočujte si operu Gianni
Schicchi alebo Verdiho Falstaﬀa – teda diela,
ktoré okrem toho ešte aj výborne zabavia
a samy osebe sú pádnymi argumentmi proti
mýtu číslo dva.

premiéra
Giacomo Puccini:

TRIPTYCH

Mýtus tretí:
Triptych sa uvádza menej často ako väčšina
ostatných Pucciniho diel, čo svedčí o jeho priemernosti.
Tu sa treba pristaviť pri podstate opery ako druhu. Ona sa totiž počas celej svojej existencie bráni jasnejšej kategorizácii. Je nevypočítateľnou
zmesou umení, štýlov, a to neraz vplyvov viac
či menej náhodných. Keď sme už spomínali pojmový omyl s nižším umením, dočinenia máme
aj s opačným problémom: že o opere ako takej
si myslíme, že je umením vyšším. Iste: mala by
byť sofistikovaná; a väčšina diel, ktoré sa zachovali a prešli skúškou času, aj cenným umením je.
Ale ja chcem poukázať na niečo iné: totiž – že nie
bezvýznamná časť operného dopytu nesie pre-

kvapujúco podobné znaky ako dopyt v oblasti
populárnej hudby. Prísť kvôli hitu, ktorý som
počul už niekoľkokrát (hoci môže byť podstatne
nekvalitnejší než iné diela v jeho tieni), to je postoj mnohých operných fanúšikov. Žiaľ, Triptych
sa na zoznam hitov nedostal. Prečo – nuž v tejto
alchýmii sa veľmi vyznať nedá. Ale určite mu nepridala „zlá povesť“ krátkych opier.
Dnes mám dva dôvody, aby som vás pozval na
predstavenia Triptychu. Tým dôležitejším je pre
mňa skutočnosť, že máme vynikajúci tím (mimochodom, okrem inscenátorov, orchestra a zboru
v alternáciách spolu 74 postáv!) s obrovským
tvorivým potenciálom. A druhý dôvod? Príďte
sa pozrieť, ako smiešne vyznejú niektoré mýty
o opere vo svetle praktickej skúsenosti.

ako
Jacopo Fiesco
v opere

FERRU
CCIO
FURLA
NETTO
PRVÝKRÁT V SND
Dirigent 0DUWLQ/HJLQXV
5pŭLD0DULiQ&KXGRYVNñ
Scéna JDURVODY9DOHN
.RVWñP\3HWHUÿDQHFNñ
=ERUPDMVWHU3DYHO3URFKi]ND

ÔĀLQNXM~ Dalibor Jenis, Ferruccio Furlanetto,
)LOLS7şPD.DWDUtQD-XKiVRYiŐW~URYi
7RPiő-XKiV-XUDM3HWHU
6SROX~ĀLQNXMHRUFKHVWHUD]ERU2SHU\61'

Giuseppe
Verdi
Simon
Boccanegra

26. mája 2017 o 19.00 hod.

nová budova SND | Sála opery a baletu

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Plášť: Adriana Kohútková (Giorgetta) a Miroslav Dvorský (Luigi)

(Sestra Angelika, Plášť,
Gianni Schicchi)
Tri operné jednoaktovky
v talianskom jazyku
hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
dirigenti: Rastislav Štúr, Martin Leginus
réžia: Roman Polák
scéna: Pavel Borák
kostýmy: Peter Čanecký
zbormajster: Pavel Procházka
dramaturgia: Pavol Smolík
účinkujú: Linda Ballová,
Eva Hornyáková, Katarína Juhásová-Štúrová, Adriana Kohútková,
Mária Porubčinová, Jitka Sapara-Fischerová, Denisa Šlepkovská,
Eliška Weissová, Gustáv Beláček,
László Boldizsár, Daniel Čapkovič,
Miroslav Dvorský, Ján Ďurčo,
Tomáš Juhás, Maksym Kutsenko,
Sergej Tolstov a ďalší
najbližšie predstavenia:
4. marca, 23. apríla a 21. mája 2017
v historickej budove 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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3
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13
utorok

14
streda

15
štvrtok

nová budova
Sála opery a baletu
Nehrá sa

Nehrá sa

P. I. ČAJKOVSKIJ
P

L. JANÁČEK | VEC MAKROPULOS

Martin Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly.

G. ROSSINI | FIGARO SEM, FIGARO TAM
11.00 – 12.15 hod.

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

COSÌ FAN TUTTE

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

MACBETH

G. VERDI

Stále aktuálna komédia o syndróme vyhorenia a hľadaní zmyslu života.

J. N. NESTROY | PÁN MIMO
19.00 – 21.30 hod.

19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

GISELLE

A. CH. ADAM
A

Umelecký súbor Lúčnica v spolupráci s Baletom Slovenského národného divadla uvádza
slávnostný galaprogram k životnému jubileu, 90. narodeninám profesora Štefana Nosáľa.

16.00 – 17.30 hod.* | 20.00 – 21.30 hod.

ŠŠTEFAN NOSÁĽ 90

Umelecký súbor Lúčnica v spolupráci s Baletom Slovenského národného divadla uvádza
slávnostný galaprogram k životnému jubileu, 90. narodeninám profesora Štefana Nosáľa.

ŠTEFAN NOSÁĽ 90 * | 19.00 – 20.30 hod.

Nehrá sa

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

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

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

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

NABUCCO

G. VERDI

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

MAREC 2017

Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach na púti do večnosti v podaní
najstaršej hereckej generácie SND

Štúdio

I. STODOLA | BAČOVA ŽENA
19.00 – 20.40 hod.

Sála činohry
19.00 – 22.15 hod.| Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,
vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

Ikonická dráma Ivana Stodolu

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
19.00 – 20.40 hod.

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

V. KLIMÁČEK | SISSI

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

18.00 – 20.40 hod. | Podľa filmu Le déclin de l´empire américain a Les
invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO
I. STODOLA | BAČOVA ŽENA
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
10.00 – 11.40 hod.
10.00 – 12.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody Ikonická dráma Ivana Stodolu
Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO
IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV
10.00 – 13.00 hod.
Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj o jazyku a vesmíre pre celú rodinu

P. WEISS | ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
18.00 – 20.50 hod.

R. DAHL

Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND

SÉRIA TI Nehrá sa
P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod.

MORÁLKA 2000+

Inscenácia o konflikte medzi tým, či štát tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia.

K. HORÁK | PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE
19.00 – 21.30 hod.

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

SÉRIA NC3

P. PIŠŤANEK | RIVERS OF BABYLON
18.00 – 20.00 hod.

Tri minidrámy napísané špeciálne na objednávku Slovenského národného divadla
hľadajú odpovede na otázky tzv. ,,novej morálky“.

19.00 – 20.35 hod.

MORÁLKA 2000+

19.00 – 21.40 hod. | Podľa filmu Le déclin de l´empire américain a Les
invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

Temná freska o kompromisoch so svedomím

J. LITTELL | LÁSKAVÉ BOHYNE
19.00 – 22.30 hod.

MORÁLKA 2000+
A. Mojžišová, Z. Fialová
Foto: M. Fabian

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

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

18.00 – 21.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
Nehrá sa

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

R. DAHL

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

BÁL

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

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

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
PREMIÉRA SÉRIA Y-VIP Nehrá sa

19.00 – 21.40 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

SPIACA KRÁSAVICA
ARSILDA
Graﬁka: Ivan Theimer

A. VIVALDI

ARSILDA

19.00 – 21.20 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

A. VIVALDI

ARKÁDIA
J. Kovalčíková
Foto: R. Tappert

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

19.00 hod.

TROCHU INAK

Sugestívna hra najoceňovanejšej a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky

PREMIÉRA D. LOHER | NEVINA
18.00 – 21.00 hod.

17.00 – 19.20 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

ARSILDA
Nehrá sa

C. DAVIS, D. DE ANDRADE
C

19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia

NIŽINSKIJ – BOH TANCA
KORZÁR
Foto: P. Brenkus

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER

2

ŽIDOVKA

nedeľa

15

sobota

14

piatok

13

štvrtok

19.00 – 21.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

12

11.00 – 13.40 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

P. I. ČAJKOVSKIJ
P

SPIACA KRÁSAVICA

SPIACA KRÁSAVICA
Foto: P. Brenkus

SLOVENSKÉ TANCE

P. BREINER, N. HOREČNÁ
P

SLOVENSKÉ TANCE
– Životy svetiel
Foto P. Brenkus

P. WEISS | ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA

19.00 – 21.50 hod.

SÉRIA PB

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

NEVESTA HÔĽ

F. ŠVANTNER

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

DESATORO
17.00 – 21.50 hod.

Hosťovanie Činohry SND v Liptovskom Mikuláši
s inscenáciou Mechúrik-Koščúrik

Hosťovanie Činohry SND v Lučenci
s inscenáciou Mechúrik-Koščúrik

s inscenáciou Mechúrik-Koščúrik

SÉRIA TI Hosťovanie Činohry SND v Žiari nad Hronom

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

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

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

19.00 hod.

TROCHU INAK

18.00 hod. | Kriminálny príbeh s politickým pozadím

ELITY

19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy poviedok Roalda Dahla
Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti. Pôvodná slovenská hra
PREMIÉRA J. HAVELKA
SÉRIA NC1 Nehrá sa

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

J. F. HALÉVY

R. DAHL

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

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

nemeckej dramatičky
19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND
Hosťovanie Činohry SND v Oravskom Veselom
PREMIÉRA G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
SÉRIA Y-VIP 19.00 – 21.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne s inscenáciou Ilúzie

La Juive
RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

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

19.00 – 21.30 hod.

K. HORÁK | PROROK ŠTÚR A JEHO TIENE DERNIÉRA

Hra renomovaného svetového dramatika napísaná špeciálne pre Slovenské národné divadlo

Inscenácia o konflikte medzi tým, či štát tvoria silné idey, alebo silní pragmatickí vodcovia

Nehrá sa

Opera
ǀƉŝĂƟĐŚ
ĚĞũƐƚǀĄĐŚ

B. STUDLAR | TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

10.00 hod.

Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre pre celú rodinu

10.00 – 13.00 hod.

AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

10.00 hod. | Kriminálny príbeh s politickým pozadím
Ľ. FELDEK

ELITY

Nehrá sa

Nehrá sa

J. HAVELKA

Hra renomovaného svetového dramatika napísaná špeciálne pre Slovenské národné divadlo

18.00 hod. | Kriminálny príbeh s politickým pozadím

ELITY

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

ŽIDOVKA

J. F. HALÉVY

Dizajn:
N. Nosterská

:ĂĐƋƵĞƐ&ƌŽŵĞŶƚĂů,ĂůĠǀǇ

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

LABUTIE JAZERO

P. I. ČAJKOVSKIJ
P
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ĽABUTIE JAZERO
Foto: P. Brenkus

19.00 – 21.25 hod. | Komédia o najhoršej speváčke na svete
PREMIÉRA B. STUDLAR | TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI SÉRIA NC1
18.00 hod.

JE ÚŽASNÁ!

19.00 hod. | Kriminálny príbeh s politickým pozadím
J. HAVELKA

1

ELITY

nedeľa

Štúdio
PREMIÉRA P. QUILTER

Sála činohry
J. HAVELKA

Sála opery a baletu

nová budova

sobota

Sezóna
2016/2017

APRÍL 2017

VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA

VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA
VEĽKÁ DOKTORSKÁ ROZPRÁVKA

EUGEN ONEGIN

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

G. VERDI

NABUCCO

Nehrá sa

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

W. A. MOZART

DON GIOVANNI

11.00 – 12.45 hod. | Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

M. DUBOVSKÝ

11.00 – 12.45 hod. | Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

M. DUBOVSKÝ

19.00 – 20.15 hod. | Koprodukcia Baletu SND a Agentúry MYSTIK

G
G. BIZET, E. ŠARKÖZI

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

Nehrá sa

19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

A
A. CH. ADAM

GISELLE

11.00 – 12.45 hod. | Opera pre deti v štyroch obrazoch v slovenskom jazyku

M. DUBOVSKÝ

GISELLE
Foto: P. Brenkus

10.30 – 11.45 hod.

MATINÉ K PREMIÉRE ŽIDOVKA

Nehrá sa

historická budova

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

RIGOLETTO

G. VERDI

RIGOLETTO
Ľubica Vargicová
FOTO: Alena Klenková

Nehrá sa

18.00 – 20.50 hod. | Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

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

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

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

Uzávierka programu 14. 2. 2017. 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.

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

30

19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia

29

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

nedeľa

sobota

C. DAVIS, D. DE ANDRADE
C

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

BÁL

nemeckej dramatičky

Nehrá sa

www.snd.sk

On-line predaj

18.00 – 19.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

BAČOVA ŽENA

IVAN STODOLA

Nehrá sa

SÉRIA RT

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Rezervácie

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

Vysvetlivky:

17.00 – 19.50 hod. | Opera v troch dejstvách v ruskom jazyku

P. I. ČAJKOVSKIJ

EUGEN ONEGIN

Nehrá sa

Opera v troch dejstvách v českom jazyku s nemeckými titulkami

19.00 – 21.15 hod.

L. JANÁČEK | VEC MAKROPULOS

Nehrá sa

19.00 – 20.15 hod. | Koprodukcia Baletu SND a Agentúry MYSTIK

G
G. BIZET, E. ŠARKÖZI

CARMEN À LA GYPSY DEVILS

Stále aktuálna komédia o syndróme vyhorenia a hľadaní zmyslu života

19.00 – 21.30 hod.

J. N. NESTROY | PÁN MIMO

Nehrá sa

17.00 – 20.30 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku

TRIPTYCH (SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)

G. PUCCINI

11.00 – 12.50 hod. | Baletná rozprávka v troch dejstvách

O
O. NEDBAL

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

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

Hosťovanie divadla Studia Hrdinu | Predstavenie sa uskutoční v spolupráci
s Nadáciou Milana Šimečku v rámci 12. ročníka festivalu (fjúžn)

19.00 hod.

D. JAŘAB | BIELE PSY A ČIERNE MAČKY

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

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

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

19.00 – 21.30 hod.

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade,
priateľstve, poľovačke a vášni

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

28

SÉRIA AT

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

LÁSKAVÉ BOHYNE

J. LITTELL

Nehrá sa

Hra renomovaného svetového dramatika napísaná špeciálne pre Slovenské národné divadlo

Dramatizácia kultového románu o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej
i morálnej kríze

G. FLAUBERT | MADAME BOVARY
19.00 – 22.25 hod.

NEVINA
A. Javorková, T. Pauhofová
Foto: B. Konečný

čo iné, ak ti chýba rozum?

piatok

ŽIDOVKA

Rastislava a Svätopluka, ktorý spočíva v nezmieriteľnosti dvoch koncepcií národného bytia

B. STUDLAR | TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI SÉRIA NC2
W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY
18.00 – 20.45 hod.
séria KB 18.00 hod.
Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď ideš k žene, vezmi si bič! Napokon,

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

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

P. I. ČAJKOVSKIJ

EUGEN ONEGIN

Pavol Remenár,
Ľudovít Ludha
FOTO: Alena Klenková

SÉRI NC1 Nehrá sa

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

19.00 – 22.00 hod.

SÉRIA NC2 P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ

odpovede na otázky tzv. „novej morálky“

Tri minidrámy napísané špeciálne na objednávku Slovenského národného divadla hľadajú

19.00 – 20.35 hod.

MORÁLKA 2000+

19.00 – 21.40 hod | Podľa filmu Le déclin de l´empire américain a Les invasions
barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

V. KLIMÁČEK | MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE
G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
– 20.45 hod.
19.00 – 21.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne 19.00
Komorná hra, koncipovaná do Štúdia činohry, je postavená na konflikte dvoch výrazných osobností

19.00 hod. | Kriminálny príbeh s politickým pozadím

ELITY

J. HAVELKA

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

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

27

štvrtok

J. F. HALÉVY

Nehrá sa

26

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

streda

SIMON BOCCANEGRA

G. VERDI

SIMON BOCCANEGRA
Eva Hornyáková
FOTO: Ctibor Bachratý

25

utorok

24

pondelok

23

nedeľa

22

sobota

21

piatok

20

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

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

19

štvrtok

D. ARCAND

ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

T. STOPPARD

ARKÁDIA

Pôvodná slovenská hra o základných dominantách životného pocitu dnešného človeka

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
D. Mórová, M. Potokárová,
D. Svetlíková, R. Stanke,
Foto: A. Čanecký

streda

V. KLIMÁČEK | SISSI
SÉRIA VS P. LOMNICKÝ | STRACH
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,
19.00 – 21.00 hod.

NEVESTA HÔĽ
M. Kochan, P. Vajdová,
M. Varínsky, T. Stopa, A. Jančina
Foto: M. Geišberg

18

utorok

17

pondelok

16

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

16
piatok

A. CH. ADAM
A

P. LOMNICKÝ | STRACH
19.00 – 21.00 hod.

Tri minidrámy napísané špeciálne na objednávku Slovenského národného divadla
hľadajú odpovede na otázky tzv. ,,novej morálky“.

19.00 – 20.35 hod.

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

Pôvodná slovenská hra o základných dominantách životného pocitu dnešného človeka

18.00 – 21.45 hod.

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

P. KARVAŠ

V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA | D. MAJLING

KORZÁR

19.00 – 21.30 hod. | Klasický balet v troch dejstvách
W. A. MOZART

17
sobota

19.00 – 21.15 hod.

Opera v troch dejstvách v českom jazyku s nemeckými titulkami

Nehrá sa

Martin Vanek predstavuje deťom operu Barbier zo Sevilly.

G. ROSSINI | FIGARO SEM, FIGARO TAM
11.00 – 12.15 hod.
SÉRIA RT

Cyklus komorných vokálnych koncertov

A. CH. ADAM
A

Komická opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku

SÉRIA M

SÉRIA PB

G. ROSSINI | BARBIER ZO SEVILLY
19.00 – 21.45 hod.

Nehrá sa

17.00 – 18.00 hod.

VOCI DA CAMERA

MERCEDES BENZ
D. Jamrich, R. Roth
Foto: A. Čanecký

POLNOČNÁ OMŠA

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

MADAME BOVARY
T. Pauhofová
Foto: B. Konečný

18.00 – 21.20 hod. | Napínavý román o ženskej duši, emancipácii a o sile
vzdorovať neprajnému osudu adaptovaný špeciálne pre SND

CH. BRONTËOVÁ | JANE EYROVÁ

BÁL

18.00 – 20.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách v nemeckom a slovenskom jazyku 19.00 – 22.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy
SPIACA KRÁSAVICA
P. Dedinský
Foto: A. Faraonov

ČAROVNÁ FLAUTA

18
nedeľa

19
pondelok

20
utorok

21
P. QUILTER

GISELLE

streda

19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

JE ÚŽASNÁ!

19.00 – 22.25 hod. | Dramatizácia kultového románu o hľadaní rodinného
šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

19.00 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
B. STUDLAR
PREMIÉRA

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

18.00 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
Nehrá sa

Stretnutie s jubilujúcou vokálnou pedagogičkou Vlastou Hudecovou a jej žiakmi

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

G. BIZET, E. ŠARKÖZI | CARMEN À LA GYPSY DEVILS
G

KONTINUITY | 10.30 – 11.45 hod.

19.00 – 22.10 hod. | Opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku
19.00 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
B. STUDLAR
PREMIÉRA Nehrá sa

W. A. MOZART

Nehrá sa

23

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY

štvrtok

piatok

FANNY A ALEXANDER
D. Kavaschová, M. Ondrík
Foto: Ľ. Kotlár

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

B. STUDLAR

TRIPTYCH
Maľba: Ivan Pavle

J. B. P. MOLIÈRE

LAKOMEC

19.00 – 21.25 hod.
G. BIZET

CARMEN

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

Vysvetlivky:

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

Rezervácie

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

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

10.00 hod. | Svetová premiéra hry napísanej na objednávku Činohry SND
Hosťovanie Činohry SND v Debrecíne
s inscenáciou Mercedes Benz
Nehrá sa

JE ÚŽASNÁ!

www.snd.sk

On-line predaj

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

PREDPREMIÉRA P. QUILTER

19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď
ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?

W. SHAKESPEARE | SKROTENIE ZLEJ ŽENY

19.00 – 21.45 hod. | Slávna komédia je v našej verzii paródiou na heslo: Keď
ideš k žene, vezmi si bič! Napokon, čo iné, ak ti chýba rozum?

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

J. HAVELKA

ELITY

19.00 hod. | Kriminálny príbeh s politickým pozadím

DON GIOVANNI

G. FLAUBERT | MADAME BOVARY

PREDPREMIÉRA

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

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

B. STUDLAR
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P. I. ČAJKOVSKIJ
P

SPIACA KRÁSAVICA

P. I. ČAJKOVSKIJ
P

NIŽINSKIJ – BOH TANCA
Foto: P. Brenkus

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

LABUTIE JAZERO

19.00 – 21.40 hod. | Klasický balet v troch dejstvách

24
sobota

25
nedeľa

26
pondelok

27
utorok

28
streda

29
štvrtok

30
piatok

31

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 19. 1. 2017. Zmena programu je vyhradená.

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

8. 3. 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

9. 3. 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

14. 3. 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

15. 3. 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

16. 3. o 18.00
CESTA DO KRAJINY,
KDE NÁM NIEKTO CHÝBA
Inscenácia v spolupráci s n. o. Plamienok
Divadelné predstavenie na motívy terapeutickej knihy
Ivána Gómeza Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine
sopiek. Detský divadelný súbor Plamienok vznikol pri
Poradenskom centre PLAMIENOK n. o., ktoré pomáha
deťom a rodinám po strate blízkej osoby. Súbor tvoria
deti, ktoré prešli a prechádzajú neľahkou cestou straty
blízkeho. Nabrali odvahu a svoju osobnú skúsenosť sa
pokúsia cez divadlo prerozprávať aj vám.

17. 3. o 19.30
VOJENSKÉ MENO RAMA
(hosťovanie Divadla Pôtoň)
Najnovšia koprodukčná inscenácia Divadla Pôtoň
s ukrajinskými umelcami – Vojenské meno Rama –
tlmočí autentický príbeh mladej ženy a príbeh jednej
krajiny. Krajiny zmietajúcej sa v boji, kde na jednej
strane stoja demokratické hodnoty, na strane druhej
extrémizmus a totalitarizmus. Inscenácia režiséra
Sashka Bramu je mementom aj pre nás. Ako ďaleko je
Slovensko od Ukrajiny?
(Inscenácia bude v ukrajinčine so slovenskými
titulkami).
Námet: Julia Haribol, Sashko Brama
Réžia: Sashko Brama
Dramaturgia: Iva Ditte Jurčová a Michal Ditte
Scéna: Tom Ciller

21. 3. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
Hra Jany Juráňovej Tichý bič skúma osud jedného
z najznámejších slovenských prozaikov 20. storočia
Mila Urbana, ktorý počas vojnového slovenského štátu
pôsobil ako hlavný redaktor Gardistu – tlačového orgánu
Hlinkovej gardy, hlásnej trúby nacistického režimu.
Začiatkom 70. rokov 20. storočia, keď si Milo Urban
viac ako sedemdesiatročný v nedobrovoľnom ústraní
pokojne nažíval so svojou oddanou manželkou
v Chorvátskom Grobe pri Bratislave. Pokojne, až kým
ho nenavštívil mladý redaktor...

5. 4. o 19.30
SLOVO VÁLKOVO – PETER PAVLAC
11. 4. o 19.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
18. 4. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
22. 4. o 19.30
TICHÝ BIČ
– JANA JURÁŇOVÁ
23. 4. o 18.30
KORENE
– POETICKÝ VEČER S HUDBOU
MARTINA GEIŠBERGA
25. 4. o 19.30
LENI
– VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
26. 4. o 19.30
BRANNÉ CVIČENIE...
27. 4. o 19.30
POĽSKÁ DRÁMA V SALÓNE

Inscenované čítania z textov najlepších súčasných
poľských dramatikov. Akými témami žijú súčasní
poľskí autori, čo alebo kto ich znepokojuje, aká
rôznorodosť žánrov, foriem a tém existuje na kultúrnom
poli poľskej drámy, ale i všeobecný prehľad súčasného
diania v poľskom divadle ponúkne sprievodca večerom
divadelný teoretik Marek Godovič.
Koncept a realizácia: Marek Godovič, Miriam Kičiňová,
Veronika Stepanovičová, Max Sobek, Mário Drgoňa

Účinkujú: Božidara Turzonovová, Ján Gallovič,
Branislav Deák, a. h.
Réžia: Alena Lelková
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna a kostýmy: Juraj Poliak

23. 3. o 19.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
29. 3. o 19.30
KORENE – POETICKÝ VEČER S HUDBOU
MARTINA GEIŠBERGA

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

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

WWW . SND . SK

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.

MAREC 2017
APRÍL 2017

premiéra

(NAŠE) ELITY
Minulosť je pred nami
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Alena Klenková, archív

Čítacia skúška – herci Richard Stanke,
Alexander Bárta, Emília Vášáryová,
Richard Autner a David Uzsák

Minulosť je pred nami – na takomto podtitule sme sa zhodli s režisérom Jiřím Havelkom ako na
kľúčovom. Inscenácia hry Elity – kriminálny príbeh s politickým pozadím sa rodí ako tímový
autorský projekt, v ktorom sa na elity nazerá prizmou minulosti. A práve preto, či možno kvôli tomu
sa čoraz jasnejšie ukazuje podtitul ako ten najdôležitejší. Pretože minulosť je pred nami. A takisto
premiéra, ktorá bude začiatkom apríla v Sále činohry novej budovy SND.
Jiří Havelka a kolektív:

ELITY – kriminálny príbeh
s politickým pozadím

Návrh scény inscenácie Elity – kriminálny príbeh s politickým pozadím

Inscenácia bez klasickej príbehovej výstavby,
a predsa pohľad na malé, ale i veľké ľudské
drámy, najmä však na kompromisy so svedomím, ktoré sú dodnes nevyriešené. Dovolím
si odcitovať z textu Imricha Vašečku Slovenský
problém s ŠTB, prečo je dôležité hovoriť o elitách. O tých intelektuálnych, ale aj tých politických, o tých z minulého režimu, ktoré sa
stali súčasťou toho súčasného. Vašečka píše:
„Spoločnosť, ktorú v mravných otázkach opustila väčšina jej politickej elity, takú spoločnosť

nemôžu lustrácie posilniť. Aby som bol správne
pochopený: myslím tým politikov, pre ktorých
sú preferencie ich strán natoľko podstatné, že
im podriaďujú aj verejný záujem a očividne nerešpektujú základné mravné princípy. Takých
politikov vidím väčšinu. A druhá vlna lustrácií,
keď by všetci mali mať prístup k svojim spisom,
je primárne o morálke a nie o politike. Prístup
k svojim spisom môže byť silným impulzom
k návratu do minulosti, k jej opätovnému premysleniu, poučeniu sa z nej. Vidím to ako vec,

Jiří Havelka (nar. 17. júna 1980 v Jihlave)
Český režisér, dramatik, autor, herec, vedúci katedry alternatívneho a bábkového divadla
DAMU. V roku 2003 absolvoval DAMU, odbor réžia alternatívneho a bábkového divadla, na
tej istej katedre absolvoval aj doktorandské štúdium. Od začiatku tvorby je spojený s pražským Studiom Ypsilon, kde vytvoril rad tematicky nadväzujúcich inscenácií s generačne
blízkou časťou súboru. Za zmienku stoja hlavne Drama v kostce (2005) či Kam vítr, tam pláž
(2008). Jeho inscenácia Černá díra (Dejvické divadlo, 2011) získala cenu Divadelných novín
za najlepšiu inscenáciu. Medzi divákmi aj kritikmi zarezonovali aj jeho ďalšie inscenácie ako
Indián v ohrožení (2008), Já, hrdina (2011), Ubu se baví (2010), Wanted Welzl (2011). V roku
2008 získal cenu Alfréda Radoka v kategórii Talent roka. Je členom skupiny Vosto5, ktorá má
výraznú poetiku založenú na improvizácii, persiﬂáži, mystiﬁkácii národných tém. Vznikli tak
inscenácie ako Pérák, Na jméně nezáleží, Rozhodují činy! a Dechovka. Realizoval aj projekty
v tanečnom a pohybovom divadle ako Naučená bezmocnost alebo Korekce (2014).
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hra napísaná na objednávku Činohry SND
réžia: Jiří Havelka
dramaturgia: Daniel Majling, Miriam Kičiňová
scéna: Lucia Škandíková
kostýmy: Tereza Kopecká
hudba: Vladislav Šarišský
hrajú: Richard Stanke, Dano Heriban,
Alexander Bárta, Emil Horváth,
Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová,
Richard Autner a David Uzsák a.h.
premiéra: 1. a 2. apríla 2017
v Sále činohry novej budovy SND

ktorá sa udeje zajtra. Myslím si, že o tom treba
diskutovať dnes.“
Preto aj inscenácia Elity – kriminálny príbeh
s politickým pozadím chce diskutovať dnes
o tom, čo z minulosti prirodzene preplávalo do
súčasnosti. Snaží sa podať verný psychologický portrét ľudí, ktorí sa počas Nežnej revolúcie
dokázali na základe svojho postavenia, prístupu k informáciám, ale v neposlednom rade
aj vďaka svojmu vzdelaniu a znalosti jazykov
ako prví zorientovať v novom spoločenskom
zriadení. V akých inštitúciách sa formovalo ich
myslenie? Aký je ich morálny profil či politické presvedčenie? Nová inscenácia nechce byť
len politickým trilerom s prvkami krimi, ale aj
zamyslením sa nad podstatou moci, vládnutia
a procesom prechodu z jedného režimu a spoločenského usporiadania do druhého.

Dramaturgovia Miriam Kičiňová a Daniel Majling

Hudobný skladateľ Vladislav Šarišský
a herec Dano Heriban

TRI OTÁZKY PRE REŽISÉRA HAVELKU
Aké to je vstúpiť na pôdu SND s autorským
typom projektu? Ako sa pracuje hercom
s týmto autorským prístupom?
– Ten plne autorský prístup vždy trochu naráža vo veľkých divadlách, pretože ich prevádzka tomu veľmi nepraje. Teraz nemyslím
ľudí, ale čisto prevádzkové záležitosti. Všetko
sa musí odovzdať dosť skoro – návrh scény,
kostýmy, aby bol v tom našliapanom pláne
čas to vyrobiť a v autorskom projekte potrebujeme skôr naopak, všetko fixovať a definitívne rozhodovať, čo najneskôr, aby sa stále
mohlo do poslednej chvíle všetko meniť,
aby bolo všetko stále v stave rozpracovania,
v procese. No zasa v tom ma to aj veľmi baví,
že je to vždy veľké dobrodružstvo s nejasným
koncom. Tá trochu banálna veta „všetko je to
o ľuďoch“ v tomto prípade – divadelnej tvorby – platí bezo zvyšku. A to ako o hercoch, ak
sú ochotní pristúpiť na určitú mieru neistoty,
spolutvorby a rizika, tak o všetkých technických zložkách, svetlách, zvuku, javiskových
majstroch atď. V tomto smere som tu zatiaľ
absolútne nadšený.

„Elity – sú ľudia,
ktorí majú
konzistentnú
osobnosť.
To, čo hovoria,
aj robia.“
Kto sú pre vás elity?
– Ľudia, ktorí majú konzistentnú osobnosť. To,
čo hovoria, aj robia. Za svojimi názormi stoja celou svoju bytosťou. Ľudia, ktorí chránia
a udržujú civilizačné a humanitné hodnoty
predovšetkým v temných časoch. A ktorí sú
ochotní kvôli tomuto cieľu obetovať vlastné
pohodlie. Ľudia, ktorí morálne obstáli v tých
najťažších skúškach. A takí sú, existujú. Dokonca ich poznám dosť veľa. Len dnes nie sú
v takom postavení, aby sa o nich všeobecne
vedelo. Nie sú na tých elitných pozíciách.

Jiří Havelka

O akých elitách bude inscenácia Elity?
– Práve o tých, ktoré na tých elitných pozíciách
sú, ale nemajú na to tie správne predpoklady.
INZERCIA
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rozlúčka

ZA ZDENOU
GRUBEROVOU
* 24. 11. 1933 Šenkvice
† 18. 1. 2017 Bratislava
Vážená pani Gruberová,
pri našom poslednom rozhovore 21. decembra 2016 ste už boli v nemocnici a do telefónu
ste mi povedali len jedinú vetu. Vtedy som tajne dúfal, že nie poslednú. „Ďakujem, že si ma
zvečnil“. Áno, váš pán manžel vám do nemocnice doniesol knihu, na ktorú ste sa tak dlho
tešili a dúfali ste, že si ju ešte stihnete prelistovať. Stihli ste to a som tomu nesmierne rád.
Pri našich rozhovoroch som vám málokedy
oponoval, ale teraz musím. Nemyslím, že som
to ja, kto vás zvečnil. Ja som len zhromaždil
materiál a vložil ho na papier. Ak vás niekto
zvečnil, ste to vy sama. Svojimi hereckými výkonmi ste sa navždy vpísali do pamätí divákov,
kolegov a histórie slovenského dramatického
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umenia. Pri výskume vášho herectva som sa
stretol s mnohými vašimi kolegami – pamätníkmi, vrstovníkmi či obdivovateľmi. Bolo fascinujúce počúvať, ako si vás vážia nielen pre
vaše herecké umenie, ale aj pre ľudské kvality.
Bez pátosu, sentimentu ani s prihliadnutím na
tragickú udalosť vášho života, ale s absolútnym zaujatím pre vás. Nespomínali na vás len
ako na dokonalú predstaviteľku Júlie, Maggie,
Abigail, Princeznej z Eboli, Kukuškinovej či starej dievky Karolíny, ale aj ako na veľkého človeka. A tým sa môže pochváliť len málokto.
„Nikdy sa nevzdávaj, nech sa deje čokoľvek!“ To
ste mi hovorili. Vy sama ste boli toho dôkazom. To, že ste boli človek s veľkým Č, tu asi
nemusím nikomu hovoriť, mnohí tu z prítom-

ných vás poznali omnoho dlhšie ako ja, ale pre
mňa o vašej ľudskosti svedčí to, že ste mi dali
šancu. Mladému študentovi divadelnej vedy,
ktorý o vás písal seminárnu prácu a tá prerástla až do knihy. Verte, ako mi bolo cťou sa
s vami pravidelne rozprávať, tak mi bolo cťou
a radosťou o vás písať.
Raz ste povedali: „Herec vie, keď hrá zle.“ Myslím, že vy ste tento pocit prežívali málokedy.
Boli ste dobrá herečka. Vedeli ste o tom, ale
nikdy vám to prirodzená skromnosť nedovolila otvorene povedať. Jednou z množstva vecí,

rozlúčka
ktoré ste ma za tie roky naučili, bolo totiž zachovať si pokoru, vážiť si seba samého, ale poznať svoju cenu. No nepreceniť sa. Hovorila
z vás neskonalá životná múdrosť, taká vzácna
a v dnešnom svete už ťažko hmatateľná.
Často ste mi opakovali, že „to bol šťastný herecký život a veľmi rada ste boli herečkou“. I preto ste sa v novembri 2013 tak tešili na výstavu
venovanú svojmu jubileu. Boli ste úprimne
šťastná, ale i vďačná, že sa na vás nezabudlo
a že mnohí i po rokoch strávených mimo javiska a kamery ešte dokážu oceniť vaše kvality. I keď vám už zdravotný stav nedovolil prísť
na vernisáž, s napätím ste čakali pri telefóne na správy, ako to dopadlo. Rada ste totiž
spomínali na minulosť a svojich kolegov. Váš
hlas sa vždy rozzvonil, keď som vás pozdravoval od pani Vášáryovej, Turzonovovej, Zuzky
Kronerovej alebo Soničky Valentovej. Vašich
obľúbených kolegýň. O to šťastnejšia ste boli,

keď ste vedeli, že ani ony na vás nezabudli a pravidelne sa vám v posledných rokoch
ozývali. Momentálne ste však už so svojimi
ďalšími milovanými, na ktorých ste s láskou,
pokorou, ale i srdečným úsmevom aj po
rokoch odlúčenia spomínali. Ste s Hanou
Meličkovou, Máriou Bancíkovou a Máriou
Prechovskou – svojimi veľkými priateľkami
a javiskovými učiteľkami, ktorým ste boli do
konca života vďačná za ich ľudské i herecké
rady, ste s Františkom Dibarborom – svojím
objaviteľom, manželmi Kronerovcami, svojimi dvornými režisérmi Hasprom a Zacharom,
ktorí sa určite predbiehajú, kto vás obsadí do
ďalšej nebeskej inscenácie. A verím tomu, že
Jozef Budský a váš vzácny priateľ a kolega
Karol Machata na vás už netrpezlivo čakali,
aby už mohli v plnej zostave odohrať ďalšiu
reprízu Romea a Júlie. A tomuto predstaveniu
sa pozorne prizerá aj váš najbližší, váš Tomáš.

A myslím, že preto by sme dnes nemali smútiť, ale možno byť paradoxne pokojní, že ste
síce jednu skupinu ľudí, ktorá vás milovala,
opustili, ale s druhou, na ktorú ste nedokázali
zabudnúť, ste sa konečne stretli.
Herectvo je efemérne povolanie a odchádza
spolu s hercom. Buďte si však istá, že na vás
ako na herečku i človeka nezabudne nik. Pani
Gruberová, v slovenskom umení ste zanechali nezmazateľnú stopu, ktorú nemožno
spochybniť. Patrí vám za to veľká úcta a vďaka. Ale veľká vďaka vám patrí aj odo mňa za
tú nezmazateľnú stopu, ktorú ste zanechali
v mojom živote. Ďakujem takmer za sedem
rokov krásnych rozhovorov plných spomienok, podpory a ľudskej pokory. Česť vašej
pamiatke.
Nezabudnem/e.
Karol Mišovic, teatrológ,
autor knihy Javiskové osudy

Rozlúčka sa konala v historickej budove SND.

Prišiel aj minister kultúry Marek Maďarič.

Herci vzdali hold svojej kolegyni.

T

Ja to tak neviem. Musím sa dávať celá.
Keď som bola mladá, bola som rada, že vôbec na
javisku stojím. Neskôr, keď som mala veľké roly
a rôznych partnerov, začala som chápať, čo je to
partnerstvo. Predovšetkým úcta k tomu druhému,
tolerancia. Dokázať nevyniknúť za každú cenu.
Vedieť, kedy som dôležitý ja a kedy ten druhý. Pomôcť partnerovi v situácii, z ktorej sa nevie dostať.
Takýmto jedinečným partnerom od mojich začiatkov dodnes je pre mňa Karol Machata.“
Milka Vášáryová povedala: „Stačilo sa na ňu dívať a človek sa učil.“ Môžem len potvrdiť. Díval
som sa a učil. Tvoja Erna v Margaret zo zámku,
Sabina – Hry o letnom byte, Sophie v Ľudomilovi, Marija v Samozvancovi boli pre mňa výdatnou školou. Nadovšetko si milovala Lindu
V smrti obchodného cestujúceho. „Keď som prišla do šatne a videla som tie staré papuče a župan (ako doma), nemusela som ju vôbec hrať
– iba žiť jej životom. Ja keď som chorá, väčšinou
nejdem hrať. Hovorím si: dostanem zápal pľúc
a umriem. Ale túto Lindu by som hrala aj v štyridsiatich stupňoch horúčky.
Myslím, že som si z rodiny doniesla zdravé jadro.

Čítala som také spojenie – pozitívne myslenie. Je
to aj môj spôsob myslenia. Keď sa niekto nevie
radovať z toho, že vonku je slnko, alebo sneh, že
čvirikajú vrabce, musí byť veľmi nešťastný. Scarlet z Juhu proti Severu hovorí: Trápiť sa budem
zajtra, teraz musím spať. Mne trvalo dva roky,
kým som si to v sebe vypestovala. Predtým som
sa zobúdzala zničená a hovorila som si: Ako to
vyzeráš? Si herečka, musíš ísť na javisko. Chceš
byť terčom posmechu? A vedome som začala
odbúravať tieto pocity. Zbavila som sa trémy,
nervozity a nespavosti. Lebo divadlo je aj pot
a plač, trápenie, drina. Ale pot a slzy, s ktorými
ste to dielo tvorili, nesmie byť vo výsledku vidno.“
Zdenka, už z tohto je jasné, že si k práci pristupovala mimoriadne zodpovedne.
Racionálne. A s veľkou dávkou ženskosti. Obsiahla si neuveriteľne širokú škálu charakterov
a žánrov. A bola si človek pozitívny. Ako povedal Martin Huba, bola si slniečko. Ďakujem ti
za všetko, čo som sa od teba naučil.
Dobrú noc, slniečko...
Dušan Jamrich, herec
foto: Alena Klenková, archív

eatrológ Karol Mišovic: Citová blondína
– epizódna postava v Mahlerovom Mlyne
v réžii Otomara Krejču. Akoby smerodajné
meno pre Zdenku Gruberovú. Pre ňu boli naozaj príznačné lyrickosť, krehkosť, senzitívnosť.
Subtílny dievčenský zjav, spočiatku fistulový
hlas, ktorý neskôr prešiel do príjemného altu,
veľké oči, plavé vlasy – skrátka citová blondína. Dokázala aj z naiviek vytvoriť charakter,
v ktorého žilách nešušťal papier, ale prúdila
ľudská krv. Naivka? Pozor – v tej istej sezóne
ešte pred Mlynom Tennessee Williams – Stella
v Električke zvanej túžba a Maggie v Millerovej
hre Po páde. Zdenkina osudová postava. Rok
1964. Som šťastný, že som ho videl. Že som
videl tvoju Maggie.
Zdenka, mala si taký zvyk. Tesne pred predstavením, keď na javisku už nie sú technici a v hľadisku
ešte nie sú diváci – išla si sa na javisko nadýchať
vône divadla. Kto jej podľahne, už jej neodolá.
„Pre mňa je divadlo stánok,“ povedala si. A tiež si
povedala: „Divadlo si žiada celého človeka, inak
postava v divákovi nezarezonuje. U niektorých
hercov to tak je – tu som ja, tu je postava. Vidieť to.
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Zariadenie interiéru od návrhu, vizualizácie až po montáž
zákazková výroba nábytku na mieru

MEDCOM
obchodné zariadenia
Tá správna cesta k Vášmu interiéru

EUGEN ONEGIN

MEDET
CHOTABAEV
ako Lenskij
25. 5. 2017 o 19.00 hod. | 22. 6. 2017 o 19.00 hod.
historická budova SND

WWW.SND.SK

Vasilij Medvedej,
Yerkin Rakhmatullayev,
Jozef Dolinský

hostia

KORZÁR
S VÍŤAZOM
Talenty z Astany
a Moskvy
V divácky úspešnom baletnom epose Adolpha Charlesa Adama Korzár
z dielne choreografa a režiséra Vasilija Medvedeva sa v piatok 17. marca predstavia hosťujúci sólisti z Astany (Kazachstan) a Moskvy. Konráda
zatancuje víťaz Ceny Petipa Heritage Foundation a Baletu SND Yerkin
Rakhmatullayev. Táto cena vznikla na podnet Baletu SND špeciálne
pre Medzinárodnú baletnú súťaž v Astane – za najlepšiu interpretáciu
klasického dedičstva. Yerkin Rakhmatullayev, absolvent konzervatória
A. V. Selezneva v Astane, pôsobil po škole v súbore Konstantina Tachkina.
V roku 2013 sa stal sólistom, neskôr vedúcim sólistom baletu Národnej
opery v Astane. Je držiteľom viacerých ocenení z medzinárodných súťaží v Novosibirsku, Orleu, Astane, Krasnojarska, Pekingu, je držiteľom
Grand Prix at the International Creative. Vytvoril hlavné mužské postavy v baletoch Labutie jazero, Giselle, Bajadéra, Spiaca krásavica či Bachčisarajská fontána. Po jeho boku sa v úlohe Medory predstaví solistka
Štátneho baletu Samara Jekaterina Pervušina, absolventka Baletnej
akadémie v Perme. Vo svojom repertoári má okrem Medory z Korzára
hlavné postavy z baletov ako Spiaca krásavica, Romeo a Júlia, Paquita,
Armida, Giselle, Luskáčik. Je držiteľkou mnohých ocenení z baletných súťaží, najmä z medzinárodnej baletnej súťaže Arabesque (2008 – 2010),
je víťazkou medzinárodnej choreografickej súťaže Tanzolypm Berlin. Na
Slovensku – rovnako ako Yerkin – vystúpi po prvý raz.
Riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský bol v septembri 2016 členom poroty
medzinárodnej baletnej súťaže v Astane, na pozvanie Medzinárodnej

baletnej súťaže a jej riaditeľky, národnej umelkyne Ruska Altynai Asylmuratovovej, umeleckej riaditeľky baletu Štátnej opery a baletu Astanskej opery. Súťaž sa konala vďaka podpore súkromného Fondu na
podporu a rozvoj baletu a národného tanca – vo veľkolepých priestoroch Štátnej opery a baletu v Astane. Zámerom súťaže bolo predstaviť
mladé talenty z rôznych krajín vrátane Kazachstanu a zviditeľniť ich na
mape baletného sveta.
(eg, foto archív)
Jekaterina Pervušina,
Artemyj Pyzhov
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balet/rozhovor

ANDREJ
KARAČINČEV
:

V našej profesii
sa zázraky nedejú
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Alena Klenková

Baletný súbor začal tohtoročnú prípravu s hosťujúcim baletným majstrom, pedagógom
klasického a džezového tanca Andrejom Karačinčevom. Nezávislý pedagóg, ktorý
spolupracuje s mnohými európskymi baletnými súbormi v Nemecku, Taliansku, Rusku,
vo Francúzsku, v Belgicku, Chorvátsku, Poľsku či Srbsku, si svoje teritórium nedávno rozšíril
aj na Slovensko, aby sa o svoje skúsenosti opäť podelil s tanečníkmi Baletu SND.

Kedy a ako sa začala vaša kariéra baletného majstra?
– Už ako sólista baletu Národnej opery v litovskom Vilniuse som dával tréningy nášmu
súboru. Mal som vynikajúce vzory, už na
škole som mal skvelých pedagógov. Konzervatórium v ruskom Perme bolo založené
na Vaganovovskej tradícii. Veľa vynikajúcich
pedagógov evakuovali počas vojny do Permu. Mnohí z nich tam zostali a založili silnú
baletnú tradíciu na vysokej úrovni. Permská
škola a neskôr petrohradská Baletná akadémia Agrippiny Vaganovovej mi dali základ
v metodike, na ktorom môžem stavať po
celý život.

„Pedagóg
musí mať rešpekt,
ktorý pramení
zo sebavedomia,
a to sa rodí
z vedomostí
a zo skúseností.“

Andrej Karačinčev
Baletný majster a tanečný pedagóg. Je absolventom prestížnej baletnej školy v ruskom Perme a Baletnej akadémie Agrippiny Vaganovovej v Petrohrade. Pôsobil ako sólista baletu Národných opier
v Sverdlovsku a vo Vilniuse. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý baletný majster a tanečný pedagóg
pre klasický a džezový tanec, ktorý vyučuje v renomovaných baletných školách a divadlách a na
workshopoch po celom svete.
Ako tanečník a baletný majster pôsobil v Nemecku, Taliansku, Rusku, vo Francúzsku, v Belgicku,
Chorvátsku, Poľsku, Srbsku aj na Slovensku. Spolupracoval s významnými choreografmi – Uwem
Scholzom, Johnom Neumeierom, Jiřím Kyliánom, Roberthom Northom, Vladimirom Vasilievom, Vladimirom Dereviankom a ďalšími. Jeho hodiny sa vyznačujú novými prístupmi a metódami v rámci
tanečnej pedagogiky.
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Za to, že som ako pedagóg dosiahol uznanie v zahraničí, vďačím najmä šéfovi baletu v Drážďanoch – Vladimirovi Dereviankovi. Keď som bol v súbore na konkurze
na miesto baletného majstra, vybral si
z množstva záujemcov práve mňa. Uveril
v moje schopnosti, dal mi obrovskú dôveru, doslova mi otvoril dvere do baletného
sveta.
Mohli by ste vymenovať päť najdôležitejších vlastností baletného majstra?
– To je ťažká otázka, ale pokúsim sa. V prvom
rade je to dokonalá znalosť profesie a metodiky klasického tanca, chuť ustavične sa učiť
a napredovať. Popri znalostiach je nutné
mať pedagogický talent, schopnosť viesť
kolektív a zároveň mať k tanečníkom individuálny prístup. Rovnako dôležitá je schopnosť vidieť na tanečníkoch chyby a poznať
aj cestu, spôsob, ako tie chyby opraviť. Pedagóg musí mať rešpekt, ktorý pramení zo
sebavedomia, a to sa rodí z vedomostí a zo
skúseností. No a zrejme najpotrebnejšou
vlastnosťou je trpezlivosť, poznanie, že každodenná a dôsledná práca prináša ovocie,
každý deň robíme malý krôčik k veľkému
úspechu.

balet/rozhovor
Jozefovi Dolinskému, ktorý veľmi premyslene
a systematicky buduje kvalitný súbor. Keďže
sám tancoval, vie, čo je dôležité pre súbor
a motivujúce pre tanečníkov. Podarilo sa mu
vybudovať silné teleso s vynikajúcimi sólistami a kvalitným zborom a veľmi príťažlivý
repertoár.

Tanečný tréning s Andrejom Karačinčevom v SND

Veľký dôraz na svojich tréningoch kladiete na klavírny sprievod, kooperáciu s baletným korepetítorom. Prečo?
– Korepetítor je pre každého baletného majstra kľúčovou osobou počas tréningu. Jeho
klavírny sprievod nastaví atmosféru, v ktorej
sa hodina bude niesť. Prináša energiu, náladu,
dynamiku hodiny. Hudba je pre tanečníkov
vždy motivujúcim prvkom, motorom hodiny.
V každom prípade od korepetítorov vždy očakávam úzku spoluprácu a profesionalitu. Vždy
ma poteší ich schopnosť improvizovať, nájsť
niečo špeciálne pri každom cvičení.
Práca baletného majstra je úzko spätá
s prácou choreografa...
– Absolútne. Najskôr pripravujete interpreta,
schopného plniť choreografove požiadavky, a potom preberáte obrovské bremeno
skúšania, čistenia, oprašovania každého titulu. Túto súčasť svojej profesie mám však
najradšej, priniesla mi tie najhodnotnejšie
stretnutia a skúsenosti. Počas svojho drážďanského obdobia v balete Semperoper som
nevynechal jedinú možnosť sledovať tréningy s hosťujúcim baletným majstrom Vladimirom Vasilievom. Vďaka šéfovi Vladimirovi Dereviankovi som mal česť pracovať s veľkými
choreografmi, často svetového mena, akými
boli John Neumeier, Uwe Scholz, Jiří Kylián,
John Cranko, Robert North či Petr Zuska, naštudovával som inscenácie Michaila Fokina aj
Georgea Balanchina.

„Každý tanečník
musí na sebe
denne pracovať,
zdokonaľovať svoj
rozsah pohybu, silu,
výdrž, svoje reﬂexy,
pohybovú pamäť.“

Ste odchovaný na ruskej škole klasického
tanca. V praxi ste sa stretli aj s inými školami a prístupmi ku klasike. Ako by ste nazvali svoj štýl tréningov?
– Ruská „vaganovská“ škola je podľa mňa vynikajúci základ pre pedagóga klasického tanca.
V divadlách západnej Európy som sa stretol aj
s inými školami, ktoré mi priniesli aj niečo nové
– napríklad detailnú prácu s telom, rýchlosť,
rôzne nové pohybové nuansy. Môj štýl je teda
kombináciou ruskej a francúzskej školy. Vždy
som bol otvorený novým smerom v učení.
Dodnes sa chodím pozerať na tréningy iných
pedagógov, každý tréning je v niečom iný
a inšpirujúci, z každého si môžem vziať niečo
pre seba. Ešte ako mladý tanečník som videl
tréning legendárneho baletného majstra Asafa Messerera s hviezdami Majou Pliseckou, Michailom Lavrovským, Vladimirom Vasilievom
a ďalšími. Bol to pre mňa nesmierne inšpirujúci, povznášajúci a nezabudnuteľný zážitok.
Tréning – to nie je len každodenná rutina.
Je to najdôležitejšia časť celého tanečného
procesu. Každý tanečník musí na sebe denne
pracovať, zdokonaľovať svoj rozsah pohybu,
silu, výdrž, svoje reflexy, pohybovú pamäť.
V našej profesii sa zázraky nedejú. Je to najmä o tvrdej každodennej systematickej práci.
Dôležité je neprestať sa učiť. Aj ja sa ešte vždy
učím – od majstrov aj od svojich žiakov.

Andrej Karačinčev

Ako sa vám pracuje so súborom Baletu SND?
– Cítim ochotu pracovať, otvorenosť, chuť napredovať, máte mladých a talentovaných tanečníkov. Moja vďaka patrí riaditeľovi baletu
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Gabriela Dzuríková

Podujatie otvoril generálny riaditeľ SND Marián
Chudovský spolu s prezidentom Slovenského
Červeného kríža Viliamom Dobiášom.

UMENIE MÁME V KRVI
Prečo sa oň nepodeliť?
text: Natália Jabůrková, PR manažérka SND, foto: Alena Klenková

Valentínska kvapka krvi je projekt na záchranu ľudských životov. Slúži ľuďom, pre ktorých
je krv od darcu často jedinou nádejou na život. Darovaná krv však nie je potrebná len ako
transfúzia, ale dokáže pomôcť aj pacientom s vážnymi ochoreniami imunitného systému.
Cieľom kampane je prilákať mladých ľudí k darcovstvu krvi. V rámci mobilného odberu sa
Valentínska kvapka krvi 13. februára vybrala aj do priestorov Slovenského národného divadla.
Balet SND reprezentovali hneď dvaja prví
sólisti Artemyj Pyzhov a Andrej Szabo, ktorý
prišiel akciu podporiť spolu so svojou manželkou. Za Operu SND sa na odbere zúčastnili
sólisti Tomáš Juhász a Daniel Čapkovič. Činohru SND účasťou podporila herečka Gabriela
Dzuríková. Na otvorení mobilného odberu
v SND nechýbal ani generálny riaditeľ Marián
Chudovský.
Mobilný odber výrazne podporili aj členovia
Čestnej stráže prezidenta SR, ale aj študenti

Daniel Čapkovič
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Andrej Szabo s manželkou

stredných škôl. Práve mladí ľudia sú cieľovou
skupinou kampane. Maximálny možný vek,
ktorý umožňuje darovanie krvi, je 65 rokov,
a aj to len v prípade, ak ste pravidelným darcom. O to viac nás teší, že sa do prvého mobilného odberu krvi v SND aktívne zapojilo
viac než 40 ľudí.
Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž
v spolupráci s Národnou transfúznou službou
SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Partnerom 22. ročníka je aj Ka-

Členovia Čestnej stráže prezidenta SR

tedra marketingovej komunikácie Univerzity
Komenského v Bratislave. S kampaňou, ktorá
trvá päť týždňov, sa spájajú nielen mobilné
odbery krvi, ale aj náborové workshopy, či
simulované odbery krvi vo všetkých väčších
mestách a mnohých obciach Slovenska.
Valentínska kvapka krvi potrvá do 17. marca
2017. Verejnosť sa môže zapojiť do kampane
darovaním krvi na odberových miestach Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.

Artemyj Pyzhov

aplauz

Hosťami prvého Okna
do baletu boli tvorcovia
inscenácie BESS – skladateľ
Peter Groll, choreografka Šárka
Ondrišová a Eva Gajdošová,
dramaturgička Baletu SND.

Nový projekt diskusií
o predstaveniach otvoril
Jozef Dolinský,
riaditeľ Baletu SND.

Balet SND začal v januári sériu diskusií pred
predstaveniami pod názvom Okno do baletu. Prvé
stretnutie v salóniku historickej budovy SND bolo
venované pôvodnej tanečnej inscenácii BESS –
Pocta Rudolfovi Labanovi. Moderátorkou diskusií je
Katarína Zagorski. Najbližšie Okno do baletu bude
v stredu 22. marca venované predstaveniu Giselle.

Na projekte prezentácie
diel súčasných európskych
dramatikov v Modrom salóne
participuje aj Mirka Kičiňová,
lektorka dramaturgie
Činohry SND a študenti
réžie a dramaturgie VŠMU
(Veronika Stepanovičová,
Max Sobek, Mário Drgoňa).

Texty súčasných nemeckých dramatikov
interpretovali študenti študenti herectva
a študent bábkarskej réžie.

foto: Alena Klenková
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Nemecká dráma v salóne je nový
projekt v Modrom salóne Činohry
SND. Išlo o inscenované čítania
z textov najlepších súčasných
nemeckých dramatikov v podaní
študentov herectva VŠMU, kde sa
diváci spolu s krátkym teoretickým
exkurzom zoznámili s novými, na
Slovensku doteraz neuvedenými
dielami nemecky píšucich
dramatikov.

Stalo sa, opravíte
s naším poistením
majetku.
Poistenie majetku
MÔJ DOMOV
Postavte sa s odvahou všetkým nepredvídaným situáciám, ktoré ohrozujú váš
domov. Najoceňovanejšie poistenie
majetku Môj domov ich za vás vyrieši
rýchlo a fér.

allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222

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

Opera
ǀƉŝĂƟĐŚ
dejstvách

Produkcia Flámskej opery v Antverpách a Gente a Národného divadla Mannheim

Hudobné naštudovanie Robert Jindra Svetlá Manfred Voss
Dramaturgia Bettina Bartz
Réžia Peter Konwitschny
Dirigenti Robert Jindra, Dušan Štefánek
Scéna a kostýmy Johannes Leiacker
Zbormajster Pavel Procházka

Účinkujú Jolana Fogašová, Michal Lehotský, Peter Mikuláš,
Róbert Remeselník, Jana Bernáthová, Ľubica Vargicová,
Ján Ďurčo, Pavol Remenár
Spoluúčinkuje Orchester a zbor Opery SND

PREMIÉRY
7. apríla 2017 o 19.00 hod.
9. apríla 2017 o 17.00 hod.
nová budova SND | Sála opery a baletu

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. | Dizajn © Nora Nosterská

Jacques Fromental Halévy

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

